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M A P I N A Λ Ο Υ Κ Α Κ Η 

ΤΥΜΒΩΡΎΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΥΛΕΥΤΕΣ Ν Ε Κ Ρ Ώ Ν 

Οι απόψεις του Νικολάου Καταφλώρον για τη ρητορική 

και τους ρήτορες στην Κωνσταντινούπολη του 12ου αιώνα 

Ο δωδέκατος αιώνας έχει θεωρηθεί —και όχι άδικα— η χρυσή εποχή της βυζαντινής 

ρητορικής. Πράγματι, ο μελετητής της βυζαντινής λογοτεχνίας εύκολα διαπιστώνει 

ότι ο αριθμός των κάθε είδους ρητορικών κειμένων που μας έχουν διασωθεί αλλά 

συγκριτικά και ο αριθμός των προσώπων που γνωρίζουμε ως συγγραφείς τέτοιων 

έργων είναι εντυπωσιακά μεγαλύτερος από κάθε άλλη εποχή1. Η ρητορική βέβαια, 

επειδή αποτελούσε μέρος της εκπαίδευσης και εθεωρείτο απαραίτητο εφόδιο κάθε 

μορφωμένου, ουδέποτε έπαψε να καλλιεργείται στο Βυζάντιο και είναι γνωστό ότι 

άσκησε μεγάλη επίδραση σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα λογοτεχνικά είδη. Ωστόσο, 

τον 12ο αιώνα, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, η ύπαρξη και ο συνδυασμός δια

φόρων παραγόντων συνετέλεσαν ώστε οι περισσότεροι λόγιοι της εποχής να 

ασχοληθούν συστηματικά ή ευκαιριακά με τη συγγραφή ρητορικών έργων. 

Η πορεία των φιλοσοφικών, θεολογικών και γενικότερα πνευματικών αναζη

τήσεων στα τέλη του 11ου αιώνα, ιδιαίτερα του πλατωνιστή Ιωάννη Ιταλού, υπάτου 

των φιλοσόφων, και των μαθητών του, θεωρήθηκε επικίνδυνη για το δόγμα της επί

σημης εκκλησίας και την ιδεολογία του κράτους και κατέληξε μεν στην πολύκροτη 

Οι προβληματισμοί και οι απόψεις που παρουσιάζονται στην εργασία αυτή υπήρξαν το θέμα δύο 

σεμιναριακών συναντήσεων στο πανεπιστήμιο Paris IV-Sorbonne, τον Μάρτιο 1998, στο πλαίσιο του 

σεμιναρίου του καθ. κ. Β. Flusin, τον οποίο ευχαριστώ για τη γόνιμη συζήτηση που μου προσέφερε. 

1. Βλ. πρόχειρα στο κεφάλαιο περί Ρητορικής του Η. HUNGER, Βυζαντινή Λογοτεχνία Η λόγια 

κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, μτφρ. Ι. Β. Αναστασίου, τόμ. Α', Αθήνα 1987, 160-286. 
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δίκη και καταδίκη του Ιταλού και των υποστηρικτών του, αλλά αναμφίβολα ήταν και 

ένας από τους λόγους που οδήγησαν στην ενεργότερη συμμετοχή του αυτοκράτο

ρα και της εκκλησίας στην πνευματική ζωή της πρωτεύουσας τον επόμενο αιώνα2. 

Οι πολυάριθμες δίκες, οι απολογίες και οι διώξεις λογίων με την κατηγορία της 

αίρεσης που ακολούθησαν σε όλη τη διάρκεια του 12ου αιώνα αποτελούν βέβαιες 

ενδείξεις για την άσκηση ελέγχου στα πνευματικά πράγματα της πρωτεύουσας και 

συγχρόνως δείχνουν ότι οι φιλοσοφικές και θεολογικές συζητήσεις και αντιπαρα

θέσεις μεταξύ των λογίων συνεχίστηκαν σε όλη την περίοδο3. Από την άλλη μεριά, 

όμως, ο φόβος μιας ενδεχόμενης κατηγορίας για αίρεση4 πρέπει να συνέτεινε ώστε 

πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων, συγγραφείς ή προστάτες λογίων, να στραφούν 

στην καλλιέργεια μιας πιο «ακίνδυνης» λογοτεχνίας, όπως είναι η επιδεικτική ρητο

ρική. 

Παράλληλα, είναι επίσης γεγονός ότι η δυναστεία των Κομνηνών και των 

Αγγέλων, συστηματικότερα από όσο οι αυτοκράτορες προηγούμενων εποχών, χρη

σιμοποίησαν τους ρήτορες για την προπαγάνδα της αυτοκρατορικής ιδεολογίας και 

την εξύψωση της εικόνας του βασιλεύοντος ηγεμόνα εντάσσοντας τη ρητορική 

2. Η δίκη του Ιωάννη Ιταλού και οι συνέπειες της έχουν απασχολήσει πολλούς μελετητές. Βλ. 

ενδεικτικά Ρ. E. STÉPHANOU, Jean Italos Philosophe et humaniste, Ρώμη 1949 [OCA 134]· J. GOUILLARD 

Le procès officiel de Jean l'Italien: les actes et leurs sous-entendus, TM 9, 1985, 133-169' Ο ΙΔΙΟΣ, Le 

synodikon de l'Orthodoxie: édition et commentaire, TM 2, 1967, 188-202· L. CLUCAS, The Trial of John 

Italos and the Crisis of Intellectual Values in Byzantium in the 11th Century, Μόναχο 1981 [Miscellanea 

Byzantina Monacensia 26]' M. ANGOLD, Church and Society in Byzantium under the Comneni 1081-

1261, Cambridge 1995, 50-54. 

3. Βλ. R. BROWNING, Enlightenment and Repression in Byzantium in the 11th and 12th centuries, 

Past and Present 69, 1975, 15-19 (= Ο ΙΔΙΟΣ, Studies on Byzantine History, Literature and Education, 

Λονδίνο 1977, αρ. XV), ο οποίος υπολογίζει περίπου σε εικοσιπέντε τις δίκες εναντίον αιρετικών λογίων 

κατά τη διάρκεια της βασιλείας των Κομνηνών, χωρίς να συμπεριλαμβάνει εκείνες που στρέφονταν ενα

ντίον των Βογομίλων (ό.π., 19). Βλ. επίσης Α. KAZHDAN-Αηη WHARTON EPSTEIN, Change in Byzantine 

Culture in the 11th and 12th Centuries, Berkeley, Los Angeles, London 1985, 158-163. P. MAGDALINO, 

The Empire of Manuel I Komnenos 1143-1180, Cambridge 1993, 276 κ.ε.· G. PODSKALSKY, Theologie 

und Philosophie in Byzanz, Μόναχο 1977 [Byzantinisches Archiv 15], 116 κ.ε. 

4. Φαίνεται ότι με αρκετή ευκολία εκτοξεύονταν κατηγορίες για δήθεν υποστήριξη αιρετικών από

ψεων, που, βέβαια, δεν οδηγούσαν όλες σε δίκη του κατηγορούμενου, όμως ανάγκαζαν τον κατηγο

ρούμενο να απαντήσει στον επικριτή του. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Θεοδώρου Προδρό

μου, ο οποίος στο ποίημα Κατά Βαρέως απευθύνεται στη Σύνοδο για να υπερασπιστεί την Ορθοδοξία 

του και να ανασκευάσει την κατηγορία του αιρετικού που του προσέδωσε κάποιος μάλλον μοναχός ονό

ματι Βαρύς, επειδή σπούδαζε τη θύραθεν σοφία και μελετούσε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη: W. 

HÖRANDNER, Theodoros Prodromos. Historische Gedichte, Βιέννη 1974 [Wiener Byzantinische Studien 

11], 474-483, αρ. 59. Πβ. MAGDALINO, Manuel, 390-392. 
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στην αυτοκρατορική τελετουργία5. Κάθε γεγονός που συνδέεται με τον αυτοκράτο

ρα ή την οικογένεια του (αναχωρήσεις και αφίξεις από εκστρατείες, επιμέρους νίκες, 

θρίαμβοι, γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι κ. α), συνοδεύονται πάντοτε από εκφωνήσεις 

λόγων επιπλέον, στις 6 Ιανουαρίου, εορτή των θεοφανείων, ημέρα με έντονο συμ

βολικό χαρακτήρα που εύκολα συνδέεται με τον αυτοκράτορα, εκλεκτό του Θεού 

και επίγεια εικόνα του, ο αυτοκρατορικός ρήτορας, ο μάίστωρ των ρητόρων, στο 

πλαίσιο της καθιερωμένης τελετής, πλέκει το εγκώμιο του μονάρχη εστιάζοντας το 

ενδιαφέρον του στην επικαιρότητα. Μετά από αυτόν ακολουθούν οι λόγοι και πολ

λών άλλων νεαρών ρητόρων6. Αντίστοιχα, το ετήσιο εγκώμιο του πατριάρχη το 

Σάββατο του Λαζάρου από τον ίδιο ρήτορα και τους μαθητές του σε ειδική τελετή 

στο πατριαρχείο εντάσσεται επίσης στη προσπάθεια των Κομνηνών να προβάλουν, 

για διάφορους λόγους, ισχυρή την εικόνα της εκκλησίας, που εκπροσωπεί, κατά κύ

ριο λόγο, ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ενδεικτικό είναι ακόμα ότι το σώμα 

των δώδεκα διδασκάλων του πατριαρχείου, θεσμός που αναδείχθηκε και ενισχύθη

κε με πρωτοβουλία του Αλεξίου Α' Κομνηνού με στόχο τη σωστή ερμηνεία των 

Γραφών και τον έλεγχο των αιρέσεων, όπως αποδεικνύεται από τα έργα των διδα

σκάλων, τις γνωστές διδασκαλίες, στελεχώθηκε από ικανότατους ρήτορες7. Συχνά 

οι ίδιοι άνθρωποι υπηρετούν και την αυτοκρατορική προπαγάνδα, πολύ περισσότε-

5. MAGDALINO, Manuel, 413-470. Γενικά για τη σημασία και τη λειτουργία των αυτοκρατορικών 

πανηγυρικών, βλ. G. DENNIS, Imperial Panegyric. Rhetoric and Reality, στο H. MAGUIRE (επιμ. έκδ.), 

Byzantine Court Culture from 829 to 1204, Dumbarton Oaks Washington D.C. 1997, 131-140. 

6. Η συνήθεια να εκφωνούνται λόγοι κατά την τελετή της εορτής των Θεοφανείων με τη συμμε

τοχή και μαθητών της ρητορικής ανάγεται στην εποχή του Κωνσταντίνου Μονομάχου. Ωστόσο, φαίνε

ται ότι ο ετήσιος χαρακτήρας της καθιερώθηκε στην εποχή των Κομνηνών και των Αγγέλων. Για την 

αρχαιότερη μαρτυρία αυτής της συνήθειας βλ. Théophylacte d'Achrida. Discours, Traités, Poésies Ι, έκδ. 

P. GAUTIER, Θεσσαλονίκη 1980, 68 σημ. 3. Βλ. γενικότερα για το θέμα των ρητόρων και των σχέσεων 

τους με τον αυτοκράτορα την εποχή αυτή, Grégoire Antiochos, Éloge du patriarche Basile Kamatéros, 

έκδ. Marina LOUKAKT, Παρίσι 1996 [Byzantina Sorbonensia 13], 25 και σημ. 171 -28. 

7. Για το διάταγμα του αυτοκράτορα Αλεξίου Α' Κομνηνού, βλ. P. GAUTIER, L'édit d'Alexis 1er 

Comnène sur la réforme du clergé, REB 31, 1973, 165-201· P. MAGDALINO, The Reform Edict of 1107, 

στο Margaret MULLETT-D. SMYTHE (επιμ. έκδ.), Alexios I Komnenos. Papers of the 2nd Belfast Byz. 

Intern. Coll. 1989, Belfast 1996, 199-218. Για τον αριθμό, το έργο και τη ευρύτερη δραστηριότητα των 

διδασκάλων αυτών κατά τον 12ο αιώνα βλ. Β. ΚΑΤΣΑΡΌΣ, Ιωάννης Κασταμονίτης. Συμβολή στη μελέτη 

του βίου, του έργου και της εποχής του, Θεσσαλονίκη 1988 [Βυζαντινά κείμενα και μελέται 22], 182 

κ.ε.· P. MAGDALINO, Manuel, 325-328' Marina LOUKAKI, Remarques sur le corps de douze didascales au 

Xlle siècle, στο ΕΥΨΥΧΙΑ, Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler, Παρίσι 1998 [Byzantina Sorbonensia 

16], 427-438. 
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ρο μάλιστα όταν ο μάίστωρ των ρητόρων συμβαίνει να είναι ταυτόχρονα και διδά

σκαλος του πατριαρχείου8. 

Από τα τέλη του 11ου και τον 12ο αιώνα, παρατηρούνται σοβαρές αλλαγές στη 

θέση, τη συμπεριφορά και το ρόλο των λογίων μέσα στην κοινωνία κυρίως της 

πρωτεύουσας. Όπως σημειώνει ο Α. Kazhdan, οι λόγιοι αρχίζουν να διακρίνονται 

ως ξεχωριστή επαγγελματική ομάδα9. Όχι μόνο είναι συχνά επιτυχημένοι καθηγη

τές σχολείων που αμείβονται από τους μαθητές τους, αλλά πολλοί προσφέρουν την 

ευγλωττία και τις γνώσεις τους στους αριστοκρατικούς κύκλους της πρωτεύουσας, 

με αντάλλαγμα χρήματα και φήμη. Οι σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ συγγρα

φέων και αριστοκρατών είναι διάφορες και πολύπλευρες10. Σε γενικές γραμμές μπο

ρούν να συνοψιστούν ως εξής: Σε μερικές περιπτώσεις η εξάρτηση είναι άμεση 

όταν π. χ. ένας λόγιος μπαίνει στην υπηρεσία ενός αξιωματούχου ως γραμματικός, 

συνήθως στην αρχή της σταδιοδρομίας του, πιστεύοντας οτι αυτό θα τον βοηθήσει 

να καταλάβει αργότερα κάποιο κρατικό ή εκκλησιαστικό λειτούργημα. Άλλοτε, η 

σχέση είναι πιο χαλαρή' ο λόγιος έχει κερδίσει την εκτίμηση κάποιου ευγενούς, 

συχνάζει και συμμετέχει στα θέατρα που διοργανώνονται στο σπίτι του, αναλαμ

βάνει να γράψει κατά παραγγελία ή αφιερώνει διάφορα πονήματα του σ' αυτόν. 

8. J. DARROUZÉS, Recherches sur les ΟΦΦΙΚΙΑ de l'Eglise byzantine, Παρίσι 1970, 68-79· 

MAGDALINO, Manuel, 327 και σημ. 39· LOUKAKL Grégoire Antiochos, 8-9. 

9. KAZHDAN, Change, 131. 

10. H εικόνα του λογίου που επέλεξε, ενίοτε με προτροπή του πατέρα του, την επίπονη και μακρό

χρονη σπουδή και ενασχόληση με τα γράμματα, αλλά δεν κατορθώνει να κερδίζει ούτε τα απαραίτητα 

προς το ζην, ή ταλαιπωρείται ή θλίβεται συγκρίνοντας τον εαυτό του με τους χειρώνακτες και τους εμπό

ρους που πλουτίζουν είναι γνωστό και συχνά επαναλαμβανόμενο λογοτεχνικό θέμα, που εμφανίζεται 

με διάφορες παραλλαγές στα κείμενα της εποχής, έμμετρα και πεζά, της δημώδους αλλά και της λόγιας 

λογοτεχνίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η μορφή του επαίτη φτωχού λογίου είναι ένας λογοτεχνικός 

τύπος, που δεν εκφράζει απαραίτητα και σε κάθε περίπτωση την πραγματική κατάσταση του συγγραφέα 

(βλ. και παρακάτω, σημ. 46). Ωστόσο, η συχνότητα με την οποία εμφανίζεται δείχνει ότι στην κοινωνία 

της εποχής ο λόγιος που επιδιώκει να αποκτήσει αυτάρκεια χάρη στη μόρφωση του, την οποία βλέπει 

ως επάγγελμα και συγκρίνει τις απολαβές του με εκείνες των άλλων επαγγελματιών, είναι μια πραγμα

τικότητα που δεν ξενίζει. Όταν μάλιστα τα κείμενα αυτά περιέχουν και αιτήματα για βοήθεια που απευ

θύνονται σε συγκεκριμένα ισχυρά πρόσωπα, είναι φανερό ότι ο συγγραφέας τους τουλάχιστον διατη

ρεί σχέσεις με τους αποδέκτες και περιμένει κάποιο αντάλλαγμα. Εν τούτοις, από τη μελέτη της στα

διοδρομίας πολλών λογίων της εποχής φαίνεται ότι απώτερος στόχος των περισσοτέρων ήταν να απο

κτήσουν ένα αξίωμα μπαίνοντας στην εκκλησιαστική ή κρατική ιεραρχία. Βλ. για το θέμα R BEATON, The 

Rhetoric of Poverty: The Lives and Opinions of Theodore Prodromos, BMGS 11, 1987, 1-28' 

MAGDALINO, Manuel, 340-342. 
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Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι δεν είναι καθόλου σπάνιο το ίδιο πρόσωπο να προ

σφέρει τους καρπούς των γνώσεων του και να διατηρεί σχέσεις με πολλούς11. 

0 σπουδαιότερος πόλος έλξης των λογίων είναι βεβαίως το αυτοκρατορικό 

περιβάλλον. Εξάλλου, η αριστοκρατική κοινωνία της Κωνσταντινούπολης συνδέε

ται άμεσα με την αυτοκρατορική οικογένεια των Κομνηνών12 και στενοί συγγενείς 

του αυτοκράτορα είναι συνήθως αυτοί που ενδιαφέρονται και καλλιεργούν τα γράμ

ματα, διοργανώνουν θέατρα και προσφέρουν προστασία και βοήθεια στους λογί

ους που προτιμούν13. Αυτοί με τη σειρά τους γράφουν εγκωμιαστικούς και άλλους 

ευκαιριακούς λόγους για όλα τα μέλη της οικογένειας δοξάζοντας και αυξάνοντας 

το κύρος της. Το φαινόμενο, οπωσδήποτε, έχει άμεση σχέση με το γεγονός ότι οι 

Κομνηνοί επιδίωξαν να δημιουργήσουν συγγενικούς δεσμούς και να φέρουν στο 

προσκήνιο της πολιτικής και στρατιωτικής επικαιρότητας της εποχής τους μια νέα 

αριστοκρατία, τα μέλη της οποία είχαν ανάγκη την εξύψωση και την προβολή της 

εικόνας τους προς τα έξω14. Στο ίδιο απέβλεπαν και οι νεόπλουτοι έμποροι, τους 

οποίους δημιούργησε η σημαντική ανάπτυξη της εμπορικής οικονομίας την εποχή 

αυτή' πολλοί από αυτούς, παρατηρεί ο Magdalino, "επεδείκνυαν τον πλούτο τους 

αγοράζοντας βιβλία και μόρφωση"15. 

Από τα παραπάνω ίσως δίνεται η εντύπωση ότι οι άνθρωποι που ασχολούνταν 

με τα γράμματα την εποχή αυτή ήταν ιδιαίτερα πολυάριθμοι. Η εντύπωση είναι απα

τηλή' παρατηρούμε ότι συχνά τα ίδια πρόσωπα, σε διάφορες φάσεις της ζωής τους, 

εμπλέκονται σε όλες τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις που προαναφέρθηκαν, 

χωρίς να μπορούμε να διακρίνουμε τί από όλα αυτά επηρέασε περισσότερο τη συγ

γραφική δραστηριότητα και τις προτιμήσεις τους. Εν τέλει, το βέβαιο είναι ότι τον 

12ο αιώνα, στην Κωνσταντινούπολη των Κομνηνών, είχε δημιουργηθεί το κατάλ

ληλο περιβάλλον για την καλλιέργεια και την άνθηση της ρητορικής. Η προσεκτι

κή μελέτη των έργων αυτών αποκαλύπτει στον υπομονετικό αναγνώστη ότι σημα-

11. MAGDALINO, Manuel, 342 κ.ε· Margaret MULLETT, Aristocracy and Patronage in the Literary 

Circles of Comnenian Constantinople, στο: M. ANGOLD (επιμ. έκδ.), The Byzantine Aristocracy IX to XIII 

Centuries, Οξφόρδη 1984, 173-201. 

12. Ν. OIKONOMIDÉS, L'évolution de l'organisation administrative de l'empire byzantin au Xle siècle 

(1025-1118), TM 6, 1976, 128· MAGDALINO, Manuel, 180 κ.ε. 

13. Βλ. κατάλογο των αριστοκρατών που μαρτυρούνται ως προστάτες λογίων την εποχή του 

Μανουήλ Κομνηνού, MAGDALINO, Manuel, 343 κ.ε, 510-512. Βλ. ακόμη Elisabeth JEFFREYS, The 

Sevastokratorissa Eirene as Literary Patroness: the Monk Iakovos, JOB 32/3, 1982, 63-72. 

14. A. KAZHDAN, Social'nyj sostav gospodvyuscego Massa Vizantii XI-XII vv. Μόσχα 1974, 142-

185 (γαλλική περίληψη, Irène SoRLiN, TM 6, 1976, 373-374). 

15. MAGDALINO, Manuel, 340. 
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ντικό μέρος τους δεν είναι προϊόντα στείρας και επιφανειακής λογοτεχνικής παρα

γωγής αυλοκολάκων, αλλά, σε συνάρτηση με την παιδεία, τα ενδιαφέροντα, την 

προσωπική καλλιέργεια και το ταλέντο των συγγραφέων τους, αποτελούν γνήσια 

και ιδιαίτερα αξιόλογη λογοτεχνία. 

Μέσα σ' αυτό το κλίμα μια σφοδρή αρνητική κριτική των ρητόρων της εποχής 

και των μεθόδων τους, εκφρασμένη μάλιστα από έναν άνθρωπο που ανήκει στο 

ίδιο περιβάλλον, τον Νικόλαο Καταφλώρον, οπωσδήποτε προκαλεί ενδιαφέρον. Ο 

Νικόλαος Καταφλώρον, μολονότι το όνομα του είναι γνωστό στην ιστορία της 

βυζαντινής λογοτεχνίας από την εποχή του Krumbacher16, εξακολουθεί να είναι μια 

μάλλον μυστηριώδης φυσιογνωμία των γραμμάτων του 12ου αιώνα. Φαίνεται ότι 

στην εποχή του υπήρξε διάσημος ως ρήτορας αλλά και ως δάσκαλος. Δυστυχώς 

όμως, αφενός μεν πέθανε σχετικά νέος και αφετέρου δεν είχε την τύχη το έργο του 

να συγκεντρωθεί και να αντιγραφεί, όπως έγινε με πολλούς άλλους λογίους της 

εποχής, όπως με τον Νικηφόρο Βασιλάκη, τον Ευστάθιο θεσσαλονίκης, τον 

Μιχαήλ Χωνιάτη, ακόμα και με τον μαθητή του Γρηγόριο Αντίοχο. Ήταν πιθανό

τατα συγγενής του Ευστάθιου Θεσσαλονίκης, που επωνομαζόταν «ο του Καταφλώ

ρον», ίσως μάλιστα και δάσκαλος του17. 

Σύμφωνα με τον επιτάφιο Λόγο που έγραψε γι' αυτόν ο Γρηγόριος Αντίοχος, 

ο Νικόλαος Καταφλώρον υπήρξε διαδοχικά διδάσκαλος τοΰ 'Αποστόλου και 

οικουμενικός διδάσκαλος, ενώ συγχρόνως κατείχε και το ανώτατο αξίωμα του 

μαΐστωρος των ρητόρων, του επίσημου δηλαδή ρήτορος του παλατιού. Πέθανε 

νέος, από ασθένεια, το 1160, ενώ επρόκειτο να χειροτονηθεί επίσκοπος, εξέλιξη 

επίσης πολύ συνηθισμένη για τους επιτυχημένους διδασκάλους του πατριαρχείου 

κατά την εποχή αυτή18. Με βεβαιότητα, λοιπόν, ανήκε κι αυτός στον κύκλο εκείνο 

16. Κ. KRUMBACHER, Ιστορία της βυζαντηνής λογοτεχνίας, μτφ. Γ. Σωτηριάδη, τομ. II, Αθήνα 1900, 

131 και 134. Για τον Νικόλαο Καταφλώρον, βλ. επίσης Ρ. WIRTH, Zu Nikolaos Kataphloros, Classica et 

Mediaevalia 21, 1960, 212-214· Ο ΙΔΙΟΣ, Nikolaos ό Καταφλώρον und nicht ό κατά Φλώρον, Eustathios 

ό του Καταφλώρον und nicht Eustathios ό του κατά Φλώρον, ΒΖ 56, 1963, 235-236 = Eustathiana, 

Amsterdam 1980, 5-6' R. BROWNING, The Patriarchal School at Constantinople in the 12th century, 

Byzantion 33, 1963, 18-19· A. KAZHDAN, Studies on Byzantine Literature of the 11th and 12th Centuries, 

Cambridge, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney, Paris 1984, 117-119, 200, 218. 

17. V. LAURENT, Kataphloros, patronyme supposé du métropolite de Thessalonique Eustathe, REB 

20, 1962, 220-221· KAZHDAN, ό.π., 117-119. H συγκριτική μελέτη του μοναδικού κειμένου του Κατα

φλώρον με το έργο του Ευσταθίου πιστεύω ότι θα αποδείξει τη στενή πνευματική σχέση των δύο 

ανδρών. 

18. Γρηγόριος Αντίοχος, Επιτάφιος στον Νικόλαο Καταφλώρον, έκδ. Α ΣΙΔΕΡΆΣ, 25 Ανέκδοτοι 

βυζαντινοί επιτάφιοι, Θεσσαλονίκη 1991, 53-74. 
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των λογίων της Κωνσταντινούπολης, όπου συμμετέχουν, κληρικοί στη πλειοψηφία, 

αξιωματούχοι του πατριαρχείου, και ο οποίος κυριαρχεί στην πολιτιστική ζωή της 

πρωτεύουσας ελέγχοντας σε μεγάλο βαθμό την παιδεία και υπηρετώντας την πολι

τική και θρησκευτική ιδεολογία του κράτους. Την πληροφορία για τη ρητορική του 

δραστηριότητα και την εκτίμηση που είχαν γι' αυτόν οι σύγχρονοι του επιβεβαιώ

νει και ο ίδιος ο Καταφλώρον στο μοναδικό έργο που μας έχει σωθεί. Αναφέρει 

ότι σε νεαρή ηλικία σπούδασε και εντρύφησε στη ρητορική και μολονότι εκείνος 

πιστεύει ότι από τα έργα του έλειπε η κομψότητα, η γλυκύτητα και η χάρη και ήταν 

μάλλον δυσνόητα για τους πολλούς, ωστόσο, όταν ως νεαρός ρήτορας εγκωμίασε 

τον πατριάρχη, προκάλεσε το θαυμασμό των ακροατών του και στη συνέχεια η 

ρητορική του άνοιξε την είσοδο στα ανάκτορα19. 

Το μοναδικό αυτό έργο του Νικολάου Καταφλώρον παρουσιάζει όμως γενι

κότερο ενδιαφέρον. Πρόκειται για εκτενές εγκώμιο ενός διοικητή Ελλάδος, το 

οποίο στέλνει ο Καταφλώρον ως επιστολή από την Κωνσταντινούπολη στην 

Αθήνα. Παραδίδεται από ένα μόνο χειρόγραφο, τον περίφημο κώδικα Scorialensis 

Υ II 10 (265) στα φύλλα 324-33720 και είναι εξαιρετικό δείγμα της πιο «μπαρόκ» 

ρητορικής του 12ου αιώνα. Γράφτηκε οπωσδήποτε μετά το 1134, έτος θανάτου της 

συζύγου του Ιωάννη Κομνηνού Ειρήνης της Ουγγρικής, την οποία μνημονεύει και 

θρηνεί ο συγγραφέας, και πριν από το 1160, έτος θανάτου του Καταφλώρον, που 

συμπίπτει με το θάνατο μιας άλλης αυτοκράτειρας, της πρώτης συζύγου του Μανου-

ήλ Κομνηνού21. 

Το περιεχόμενο του κειμένου έχει εν συντομία ως εξής: Μετά το προοίμιο, το 

οποίο είναι πράγματι εντυπωσιακό και θα αναφερθούμε σ' αυτό παρακάτω, ο συγ

γραφέας επαινεί εκτενώς την οικογένεια του διοικητή' ο πατέρας του ήταν όμορ

φος, εξαιρετικός ιππέας και κυνηγός, σύχναζε στο αυτοκρατορικό παλάτι. Η μητέ

ρα του διακρινόταν για την ευσέβεια της, το σεβασμό προς τους μοναχούς και τις 

ευεργεσίες της προς τους φτωχούς και τους δυστυχείς· ακολουθεί ένας ψόγος της 

γυναικείας φιλαρέσκειας που με το θάνατο του σώματος αποδεικνύεται ανώφελη. 

Η ψυχή της μητέρας ώδευσε προς τον ουρανό αφήνοντας στη γη ένα λιπόσαρκο 

και καταπονημένο από την πνευματική άσκηση σώμα που δεν έδωσε με τη σήψη 

του τροφή στα σκουλήκια. Ο ρήτορας επαινεί στη συνέχεια τα παιδιά που προήλ-

19. Scor. Υ II 10 (265) ff. 326r-v. 

20. DE ANDRES, Catalogo de los Codices Griegos de la Real Biblioteca de el Escoriai, II, Μαδρίτη 

1965, 12& BROWNING, Patriarchal School, 18-19. Ετοιμάζω σχολιασμένη έκδοση του κειμένου που πρό

κειται σύντομα να δημοσιευθεί. 

21. Ο MAGDALINO, Manuel, 336, χρονολογεί το έργο περί το 1150. Επιφυλάσσομαι να συζητήσω 

εκτενέστερα το θέμα της χρονολόγησης αυτής στην έκδοση του κειμένου. 
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θαν από αυτόν τον γάμο, τις αδελφές του διοικητή, οι οποίες όλες αφιερώθηκαν 

στο Θεό, έγιναν δηλαδή μοναχές, και έναν αδελφό στρατιωτικό, που πέθανε πολύ 

νέος αφήνοντας γυναίκα και παιδιά, τον οποίον ο συγγραφέας θρηνεί. Έπειτα, ο 

λόγος στρέφεται στον αποδέκτη. Πληροφορούμαστε με λεπτομέρεια τα στάδια της 

εκπαίδευσης του, που περιλάμβανε τα γνωστά μαθήματα της τριτύος και της τετρα-

κτύος. Πολύ νέος έγινε μέλος της Συγκλήτου και νυμφεύθηκε μια όμορφη κοπέλ-

λα από το παλάτι, για την οποία ο ρήτορας συνθέτει ένα σύντομο επιθαλάμιο. 

Υπήρξε στενός συνεργάτης της αυτοκράτειρας Ειρήνης, συζύγου του Ιωάννη 

Κομνηνού, την οποία βοήθησε στην ανέγερση της μονής του Παντοκράτορος. Οι 

αρετές που επέδειξε εκείνη την περίοδο ήσαν προμήνυμα της μετέπειτα σταδιοδρο

μίας του. Μετά το θάνατο της Ειρήνης, στην οποία αφιερώνει επίσης λίγα θρηνητι-

κά λόγια ο συγγραφέας, ο αυτοκράτορας, αναγνωρίζοντας τις υπηρεσίες προς τη 

σύζυγο του, τον διορίζει διοικητή Ελλάδος με το αξίωμα του δούκα. Στη συνέχεια 

ο ρήτορας περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα την κατάσταση του πληθυσμού 

της περιοχής εξ αιτίας των ληστρικών φόρων που επέβαλλαν οι μέχρι τότε δημόσι

οι λειτουργοί στους φτωχούς καλλιεργητές. Ο νέος διοικητής διακρίνεται για τη 

δικαιοσύνη του, την γενναιοψυχία του προς τις χήρες και τα ορφανά, τη φροντίδα 

του για τις εκκλησίες και τα μοναστήρια. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται καλός 

υπηρέτης του αυτοκράτορα, ο οποίος του απευθύνει επιστολές ζητώντας του να 

ενεργήσει ως εξισωτής, να προεδρεύσει σε δικαστήρια και να απονείμει δικαιοσύ

νη, να προχωρήσει σε στρατείες ή να επιβλέψει την κατασκευή πολεμικών πλοίων. 

Αυτό το τελευταίο θέμα δίνει αφορμή στον ρήτορα να περιγράψει μια ναυμαχία, 

στην οποία συμμετέχουν με λαμπρά αποτελέσματα τα πλοία που έστειλε ο διοικη

τής. Όλος ο κόσμος γνωρίζει και δοξάζει τα κατορθώματα του άρχοντα, ο οποίος, 

ωστόσο, συνεχίζει με σωφροσύνη να ζει λιτοδίαιτα. Ο λόγος πλησιάζει προς το 

τέλος του' ο ρήτορας δηλώνει ότι επέλεξε πολυάριθμες ιστορίες από την αρχαιότη

τα και με επιδεξιότητα τις προσάρμοσε στην προσωπικότητα και το έργο του απο

δέκτη. Τον συγκρίνει με το λιοντάρι που όταν περπατά, κρατά κρυμμένα τα νύχια 

του για να διατηρούνται πάντα κοφτερά. Κατά τον ίδιο τρόπο ο άρχοντας δεν προ

βάλλει και δεν εκθέτει το μεγαλείο του. Ωστόσο, κάποτε έθελγε με την ευγλωττία 

του την ακοή του αυτοκράτορα και ο ρήτορας τώρα τον παρακαλεί να του προσφέ

ρει την αναζωογονητική χάρη του λόγου του και να του περιγράψει τι έχει απομεί

νει στην Αθήνα από την αρχαία της δόξα. Καταλήγει με ευχές για τη μακροζωία και 

την ευημερία του διοικητή. 

Το κείμενο είναι υπόδειγμα ρητορικού Λόγου, που ακολουθεί το μενάνδρειο 

πρότυπο εγκωμίου, στο οποίο ο ρήτορας με επιδεξιότητα ενσωματώνει και άλλα επί-
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μέρους ρητορικά είδη, όπως επιθαλάμιους, μονωδίες, εκφράσεις κ.α.22. Όπως παρα

δέχεται και ο ίδιος ο συγγραφέας, ο Λόγος του βρίθει από δάνεια προγενέστερων 

λογοτεχνικών και βιβλικών κειμένων και πολυάριθμες είναι οι αναφορές σε ανέκ

δοτα, ιστορίες και θεωρίες του αρχαίου κόσμου. Το έργο, χωρίς αμφιβολία, στέλ

νεται ως δώρο στον αποδέκτη, σύμφωνα με τη βυζαντινή αντίληψη' είναι ένα κομ

ψοτέχνημα λόγου και ο δημιουργός του γνωρίζει ότι ο παραλήπτης έχει τις ικανό

τητες να το εκτιμήσει. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, το προοίμιο του Λόγου και οι απόψεις για 

τη ρητορική που εκφράζει σ' αυτό ο συγγραφέας, πιστεύω ότι αποκτούν ιδιαίτερη 

βαρύτητα. Ο Λόγος αρχίζει εντυπωσιακά με την περιγραφή, την έκφραση, ενός 

έργου τέχνης που παρουσιάζει τον Ερμή με τις Χάριτες, προσωποποίηση του απο

δέκτη23. Την ευφορία του πρώτου αυτού μέρους διαδέχεται μια μεγάλη αντίθεση. Ο 

ρήτορας, ακολουθώντας πάντοτε το μενάνδρειο πρότυπο, αναπτύσσει το θέμα της 

δικής του αδυναμίας να εγκωμιάσει τον αποδέκτη όπως του αξίζει. Η ομολογία της 

προσωπικής του ρητορικής ισχνότητας και η αυστηρή κριτική των δικών του έργων 

γίνεται αφορμή για να αρχίσει ένας λίβελλος εναντίον των ρητόρων της Κωνστα

ντινούπολης, των μεθόδων που ακολουθούν στη συγγραφή των έργων τους, των 

σχέσεων τους με τους ευγενείς και της εν γένει συμπεριφοράς τους μέσα στη 

πόλη24. 

22. Βλ. Μ'ΕΝΑΝΔΡΟς, Περί επιδεικτικών, έκδ. D. Α. RUSSELL-N. G. WILSON, Menander Rhetor, 

Οξφόρδη 1981, ειδικότερα το κεφάλαιο Περί βασιλικού εγκωμίου, 76-94. 

23. Η έκφραση αυτή σχολιάσθηκε διεξοδικά στην Ημερίδα εις μνήμην της Θεώνης Μπαζαίου-

Barabas που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/ΕΙΕ (Αθήνα, Ιανουάριος 1998). 

24. Scor. Υ II 10 (265) ff. 324-325ν. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 

(f. 325) Έμοί μεν ου ν Ισχνά τα της ρητορικής καί άτεχνώς Ίχνη καί μόνον 

λεπτά, το δ' άπο ταύτης στωμύλον ουκ ευχαρι ουδέ τρανές προς πολλών άκοάς εϊτε 

μην δημοκόπον καί κάρχαρον. Το δέ κομμωτικον των ονομάτων καί περίεργον 

τούτο καί το έπίβουλον κάλλος έσμίλευται μέν ίκανώς Ίσως καί παρ' ήμϊν καί φυλο-

5 κρινεΐται καί ή φυλετική του λόγου φύσησις καί επισκευή καί τα στιλπνά καί 

ύδερικά των ονομάτων καί της λέξεως ό έξονυχισμος καί, Ίνα καθ'έαυτοΰ φέρων 

γράμμα νέος Βελλεροφόντης την έμήν άναξαίνω σαπρίαν, ούκ άζηλον άφήκα το 

περιττον τούτου του λόγου καί οίον έπιτετριμμένον τω φύκει καί άπόζον μέθης 

μάλλον ή μύρων. 'Αλλ' ή καθ'ήμας δωδεκάς αυτή των σοφιστών, ό Βυζάντιος Ίνα 

10 μη λέγω ό χιλιοστός καί μυριόλεκτος σύλλογος, λάβρα μέν αγορεύει καί δαιμονίως 

τα ές την τέχνην στωμύλλεται καί έπιστοιβάζεται τα κομψά της ρητορικής ώσεί 

νιφάδας κατά τον της Ίλιάδος πολύμητιν, εστί δέ ούκ άφαμαρτοεπής κατά τον 

έτερον Λάκωνα. Καί άξυμφανέσιν ήδη καί άμυδροΐς τοις ϊχνεσι του πολιτικού 

Δημοσθένους καί του γέροντος Πλάτωνος εύφυώς επιβάλλει καί έλλάμπεται μέν 

15 κατά τον έπιδεικτικόν Ίσοκράτην, κατά δέ τον "Ιωνα συγγραφέα σεμνή γλυκύτητι 

καταγλυκαίνει του λόγου το πρόσωπον. Ούτως είσί τεράστιοι σοφισταί καί κυβισταί 

λόγων δαιμόνιοι. Καί πολυτοκούσι μέν κατά τους λαγωούς, εύτοκούσι δέ κατά τάς 

άηδόνας λαλίστατα καί αίμύλα γεννώντες από ρητορικής, α καί όταν ϊδωσιν οι 

άνθρωποι, ξεναγοΰσι μέν παρά τάς οϊκίας καί θύραις ολαις άνίσχουσι την είσφοί-

20 τησιν, καί ού κατά τάς χελιδόνας (f. 325ν) αύτοΐς άνεωγαται τα δωμάτια, άλλ' ως 

τοις Αίγυπτίοις τους ήλιουπολίτας λέγουσι φοίνικας. Τα δέ ξεναγηθέντα περιλα-

λοΰσι μέν καί τάς τράπεζας, περιλαλοϋσι δέ τάς οικίας καί κατφδουσι τών τοίχων 

καί τών επαύλεων. Ούτως εϊσίν αίμύλα καί έφολκά, ως καί κυδρούσθαι τους ανθρώ

πους επί τούτοις, κυδρούσθαι δέ καί την πόλιν καί άβρύνεσθαι τη λαλιςί καί κινδυ-

4 ΰμϊν 

3-4 το δέ κομμωτικον... κάλλος: cf. Hermog. De ideis 1.12; 2.10 = Rabe 297.26-298.2; 384.8-9; 

Suda Κ 2014 Adler; Anonym, in Arist. Art. Rhet. 160.20-21= CAG 21.2, 160 II 6 ύδερικά τών ονομά

των: cf. Greg. Nyss. Ref.conf.Eunom. 54.20 II 6-8 της λέξεως ό έξονυχισμος... το περιττόν τούτου τού 

λόγου: cf. Greg. Nyss. Cont. Eunom. 1.1.481.24-25 II 6-7 καθ'έαυτοΰ... Βελλεροφόντης: Horn. Ζ 168-

170; Zenob. II 87; Diog. V 45= CPG I 54, 261 II 7 άναξαίνω σαπρίαν: cf. Greg. Naz. Or.6 = PG 35.725B 

II 8-9 έπιτετριμμένον τφ φύκει... μύρων: cf. Luc. De merc.cond. 33; Hist. cose. 8; Bis accus. 31; Themist. 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Η δική μου μεν ρητορική ικανότητα είναι βέβαια ισχνή, μονάχα ίχνη κι αυτά αχνά, 

η φλυαρία της δεν είναι ευχάριστη ούτε βροντερή για να την ακούν πολλοί ή δημα

γωγική και ορμητική. Κι ίσως τον καλλωπισμό και την ακρίβεια των λέξεων και το 

δόλιο κάλλος τα επεξεργάτηκα κι εγώ αρκετά, και ξεχωρίζει και η οργάνωση και 

διόγκωση του λόγου που ταιριάζει στο είδος και η στιλπνότητα και το υδρωπικό 

φούσκωμα των ονομάτων και η εκζήτηση των λέξεων και, αναμοχλεύοντας τη σαπί

λα μου, σαν νέος Βελλεροφόντης που φέρνει γράμμα εναντίον του εαυτού του, δεν 

άφησα τον λόγο αυτόν χωρίς αξιοζήλευτο ψιμύθι, σαν να έχει τριφτεί με φύκια και 

να αποπνέει πιο πολύ κρασίλα παρά ευωδία. Αλλά αυτή η δική μας δωδεκάδα των 

ρητόρων, ο Κωνστανπνουπολίτικος για να μην πω ο χιλιάριθμος και μυριολάλητος 

σύλλογος, λάβρα μεν αγορεύει και δαιμόνια φλυαρεί με τέχνη και στοιβάζει τα κομ

ψοτεχνήματα της ρητορικής σαν νιφάδες, όπως ο πολυμήχανος της Ιλιάδας, δεν 

αποτυγχάνει όμως στο σκοπό των λόγων της όπως ο άλλος Λάκων. Και προχωρεί 

επιδέξια στα χνάρια τα ήδη αφανή καά αμυδρά του πολιτικού Δημοσθένη και του 

γέροντα Πλάτωνα και διακρίνεται μεν όπως ο επιδεικτικός Ισοκράτης, σαν τον Ίωνα 

δε συγγραφέα γλυκαίνει το πρόσωπο του λόγου με ευγενική γλυκύτητα. Έτσι γίνο

νται σπουδαίοι ρήτορες και δαιμόνιοι ακροβάτες λόγων. Και γεννούν πολλά παιδιά 

σαν τους λαγούς, αλλά και όμορφα σαν τα αηδόνια, λαλίστατα και κολακευτικά 

τέκνα της ρητορικής, που όταν τα δουν οι άνθρωποι, τους φιλοξενούν στα σπίτια 

τους και με ορθάνοιχτες πόρτες τους υποδέχονται και δεν ανοίγον τα δωμάτια τους 

σαν να πρόκειται να μπουν τα χελιδόνια, αλλά με τον τρόπο που λέγεται ότι οι 

Αιγύπτιοι υποδέχονταν τους ηλιουπολίτες φοίνικες. Αυτοί περιγράφουν τα τραπέ

ζια και όσα τους έδειξαν, περιγράφουν τα σπίτια και τραγουδούν για τους τοίχους 

Or. 28 341b=Downey-Norman II 170 II 10 λάβρα μέν αγορεύει: Eustath. Comm. Horn. II. (Ψ 478)=Van 

der Valk IV 768.5 II 11-13 ώσεί νιφάδας... Λάκωνα: Horn. Γ 215-216; 222-223 II 13-16 τοίς ϊχνεσι... 

καταγλυκαίνει του λόγου τό πρόσωπον: Luc. Rhet. praec. 9; cf. Hermogen. De ideis 2.10; 2.11; 2.12 

=Rabe 380; 386sq; 397; 408 II 16-17 κυβισταί λόγων: Greg. Naz. Or. 27 1.13A=Gallay, 72 II 17 πολυτο-

κοϋσι μέν κατά τους λαγωούς: Greg. Nyss. De sane. Theod. 66.23-67.1 Cavarnos II 20 ού κατά τάς χει-

δόνας... τα δωμάτια: cf. Pythagor. Test, et fragm. e 6.15; Porphyr. Vit. Pythag. 42.13 II 21 τοίς Αϊγυπτί-

οις ... φοίνικας: cf. Aelian. Nat. anim. VI, 58; Apost. XVII 91= CPG II 713-714 II 24 κυδρούσθαι 

καί.,.άβρύνεσθαι: cf. Them. Or. 28 341c=Downey-Norman II 170. 
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25 νεύει το πράγμα της επιβολής έπίτασις γίνεσθαι. Οι δέ πατέρες τούτων, οι ρήτορες, 

έ'τι μάλλον τα σφών παιδία, τους λόγους, βοστρυχίζουσιν εύφυώς καί κτενίζουσι 

καί επικεφαλίδας αύτοΐς έξ ακήρατου καταχρυσοΰσι καί άσκοϋσι τοίς λόγοις καί 

ψέλια καί στρεπτά καί έμβάδας άργύρω καί χρυσίω στρεπτάς καί έκ σαπφείρου τού

τοις άρτώσιν ένώτια καί συνόλως άττικουργφ τη στολή τα σφών παιδία στολίζου-

30 ΟΊ. Καί έπιτρίβουσι μέν τα πρόσωπα τών παίδων, εϊτουν τών λόγων, καί έν λιθο-

στεφάνω περιδοΰσι τάς κόμας καί έκκαθαίρουσι τους οδόντας, ως μηδ' ές αυτά τα 

εντός καί κρυπτά δοκοϊεν δυσοιώνιστα, άλλ' ύπερτρυφώσι καί ακριβώς ήγαλματω-

μένα ταΐς χάρισι θάλλουσι. 

Ταυτί τε γοϋν ούτω δρώσιν οι πατέρες οί ρήτορες περί τα σφών έκγονα καί 

35 αττα άλλα πλείονα τούτων καί μήκιστα, απερ ούδ' αν αυτός εύφημεΐν έχω ουδ' αν 

τις Πρωτεύς Φάριος ή κόθορνος μεθαρμοζόμενος προς τα πράγματα. Κάγώ μέν 

ουδέν φαύλον τους ανθρώπους ήθελον λέγειν, ου μα την ήμετέραν φιλοσοφίαν 

ουδέν, άλλ'ει μη την άλήθειαν έρώ. Δέδοικα καί σέ καί το σύνθημα καί την άπο-

ζύγωσιν τών θυρών. Ότι μέν γαρ άσκοϋσι τοιαύτην περιεργίαν καί τεχνιτείαν κάλ-

40 λους οί άνθρωποι, ούκ αν ποτέ σταίην δια θαύματος άγων καί επίτιμων έμαυτώ μή 

τοιαύτα τεχνιτευομένω τα περί λόγους, το δ'οτι τυμβωρυχούσιν εις τούμφανές οί 

μάκαρες ρήτορες ούτοι καί άνορύττουσι τους νεκρούς καί σκυλεύουσι καί άπα τών 

τάφων άναλέγονται τα ιμάτια του λόγου καί τον πρόλοιπον κόσμον, διημερεύοντες 

προς ταϊς θήκαις οί κωμωδούμενοι σοροδαίμονες καί κατά τους γύπας ή κόρακας 

45 ολοις ράμφεσι τα τών τεθνεώτων άρπάζουσι άμύσσοντες, ει δοκεΐ, καί τοίς ονυξι 

καί ές αλλήλους περί τών πτωσιμαίων διαγωνιζόμενοι, τούτο καινόν μέν ου πάνυ 

τι- αρχαία γαρ ή νόσος καί ημετέρα καί ούτως ύπουλος καί κακοήθης καί πολύν 

έχουσα γάργαλον καί οίον άντικρυς ή λέπρα της ψώρας, ως μικρού καί τη ρητορική 

σύντροφος γενέσθαι καί πάνδημος. Το δ' οτι τοις τών νεκρών έναβρύνονται τού-

50 τοις καί έπ'εκκλησίας κλέπτας αυτούς άναβοώνται καί σκυλευτάς καί περί μέσα τα 

θέατρα τα νυκτός θεατρίζουσι κλέμματα, τούτο τών ανθρώπων εγώ θαυμάζω καί ούκ 

αν ποτέ σταίην έμαυτώ περί τούτου κοινολογούμενος. 

32 δοκώεν II 50 αυτούς 

26 τους λόγους βοστρυχίζουσιν: Proci. Comm.in Plat. rem.public. I 65 II 28 καί ψέλια καί στρεπτά: Plut. 

Artax. 15.2.4; App.Libyc. 296.2 II 36 Πρωτευς Φάριος: cf. Philostr. Vit. sophist. 2. 592= Kayser II 96.19-

21 II 36 κόθορνος μεθαρμοζόμενος: Zenob. Ill 93; Diog. IV 72; Greg.Cypr.Leid.II 12; Apost.VIII 8= CPG 

I 81, 242; II 69, 426 II 38-39 άποζύγωσιν τών θυρών: Ann.Comn. 2. 5.4; 8.3.3; 14.6.5 II 42 άνορύττου

σι τους νεκρούς: cf. Luc. Rhet. praec. 10 II 44 κωμωδούμενοι σοροδαίμονες: Comica adesp. Fragm. 

1151.1 II 44-45 κατά τους γύπας ri κόρακας... άρπάζουσι: cf. Schol.in aves (schol. vet.) ν. 1346.1 II 51 τα 

νυκτός... κλέμματα: Gen. 31.39 
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και τις επαύλεις. Τόσο είναι [τα λόγια τους] κολακευτικά και ελκυστικά, ώστε οι 

άνθρωποι υπερηφανεύονται γι' αυτά, υπερηφανεύεται και η πόλη και καυχιέται για 

τη φήμη' και εξ αιτίας της επιβολής το φαινόμενο κινδυνεύει να φτάσει σε παρο

ξυσμό Οι πατέρες τους, οι ρήτορες, βουρτσίζουν και χτενίζουν έξυπνα ακόμη 

περισσότερο τα παιδιά τους, τους λόγους, και χρυσώνουν γι' αυτά προμετωπίδες 

από ατόφιο χρυσάφι και τους βάζουν και βραχιόλια και περιδέραια και παπούτσια 

κλωσμένα με ασήμι και χρυσάφι και τους κρεμούν ζαφειρένια σκουλαρίκια και γενι

κά στολίζουν τα παιδιά τους με αττικοφτιαγμένη στολή. Ακόμη φτιασιδώνουν τα 

πρόσωπα των παιδιών, δηλαδή των λόγων, και περιδένουν τα μαλλιά με στεφάνι 

από πολύτιμες πέτρες και τους καθαρίζουν τα δόντια, ώστε ακόμη και όσα είναι 

μέσα και κρυμμένα να μην προμηνύουν κανένα κακό σημάδι, αλλά να σφύζουν 

υπερβολικά από καλοζωία και σμιλεμένα με ακρίβεια να έχουν άφθονες τις χάρες. 

Έτσι, λοιπόν, αυτά κάνουν οι πατέρες οι ρήτορες για τα παιδιά τους και άλλα 

ακόμα περισσότερα και εκτενέστερα, για τα οποία δεν θα μπορούσα ούτε ο ίδιος 

να μιλήσω επαινετικά ούτε και κάποιος Πρωτέας Φάριος ή κόθορνος που αλλάζει 

ανάλογα με την περίσταση. Και εγώ μεν δεν ήθελα να πω για τους ανθρώπους 

κανένα ψέμμα, όχι μα τη πίστη μας, λέω μόνο την αλήθεια. Φοβάμαι και εσένα και 

το σύνθημα και την απομάκρυνση από τις θύρες. Διότι δεν θα με εξέπληττε βέβαια 

το γεγονός ότι οι άνθρωποι ασχολούνται συστηματικά με αυτήν την υπερβολική 

επεξεργασία και τεχνουργία του κάλλους και θα επιτιμούσα τον εαυτό μου που δεν 

επεξεργάζεται με ανάλογο τρόπο τους λόγους, το γεγονός όμως ότι οι ευδαίμονες 

αυτοί ρήτορες τυμβωρυχούν στα φανερά και ξεθάβουν τους νεκρούς και τους λεη

λατούν και από τους τάφους συλλέγουν τα ιμάτια του λόγου και τον υπόλοιπο διά

κοσμο, περνώντας όλη την ημέρα αυτά τα γεροφαντάσματα της κωμωδίας μπροστά 

στις λάρνακες, και σαν τους γύπες ή τα κοράκια αρπάζουν με το ράμφος τους τα 

πράγματα των νεκρών ξεσκίζοντας, αν χρειάζεται, και με τα νύχια και συναγωνιζό

μενοι μεταξύ τους γι' αυτά που προέρχονται από τα πτώματα, αυτό δεν είναι καθό

λου καινούργιο' γιατί έχουμε την ασθένεια από πολύ παλιά και είναι τόσο ύπουλη 

και κακοήθης και τόσο δελεαστική, ώστε να έχει γίνει σχεδόν κοινή σύντροφος 

της ρητορικής, όπως πραγματικά η λέπρα με την ψώρα. Το ότι όμως καμαρώνουν με 

αυτά τα πράγματα των νεκρών και στις εκκλησίες διατυμπανίζουν ότι είναι κλέφτες 

και σκυλευτές και στη μέση των θεάτρων επιδεικνύουν τα κλοπιμαία της νύχτας, μ' 

αυτή [την πράξη] των ανθρώπων εκπλήσσομαι και δεν θα σταματήσω να μιλώ σε 

όλους γι' αυτήν. 
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Η θεωρητική συζήτηση γύρω από τη ρητορική και τους ρήτορες δεν είναι, 

βέβαια, δημιούργημα του Βυζαντίου' ανάγεται στην αρχαιότητα. Οι απόψεις του 

Πλάτωνα που δεν την αναγνώριζε ως τέχνη, αλλά την ταύτιζε με την κολακεία και 

τη συνέκρινε με την κομμωτική25, έδωσαν αφορμή να συνταχθούν πολυάριθμα έργα 

και σχόλια υπέρ ή κατά των θέσεων του, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει η απάντη

ση του Αίλιου Αριστείδη26, που και αυτή με τη σειρά της σχολιάστηκε ευνοϊκά ή 

αρνητικά27. Ακόμη, είναι γνωστό ότι η μεγάλη ανάπτυξη που γνώρισε ο επιδεικτι

κός λόγος και παράλληλα η εξάπλωση του ασιανισμού στη ρητορική της ελληνι

στικής και ρωμαϊκής εποχής γνώρισαν διάφορες επικρίσεις από συγγραφείς της 

δεύτερης σοφιστικής. Με σκωπτική διάθεση ο Λουκιανός στο Ρητόρων διδάσκα

λος και στον Λεξιφάνη στηλιτεύει την αμάθεια, την επίδειξη, τη λεξιλαγνεία και την 

εκζήτηση ρητόρων της εποχής του που με αυτόν τον τρόπο έχουν κερδίσει φήμη 

και δόξα σπουδαίων συγγραφέων28. Αρνητική είναι επίσης η στάση του απέναντι 

στη ρητορική και στον Παράσιτο, όπου οι ρήτορες παρουσιάζονται ως άνανδροι και 

δειλοί στον πόλεμο, συκοφάντες, φιλοχρήματοι, φιλόδοξοι και κόλακες29. Ως πάν

δημη γυναίκα που φτιασιδώνεται και χαριεντίζεται παρουσιάζει τη ρητορική στο Δίς 

κατηγορούμενος η Ζευς30. Δύο αιώνες περίπου αργότερα, ο Θεμίστιος, στην Έπί 

25. Βλ. κυρίως Πλάτων, Γοργίας 46 a-b. 

26. ΑίΛίΟς ΑρίΣΤΕΊΔΗς, Προς Πλάτωνα 'Υπέρ Ρητορικής Λόγοι Α-Β' 'Υπέρ τών τεττάρων Προς 

Καπίτωνα, έκδ. C. Α. BEHR, P. Aelii Aristidis, Opera quae exstant omnia, I 2· I 3, Leiden 1978. 

27. Πβ. για παράδειγμα τα Προλεγόμενα του Σωπάτρου στους "περί Ρητορικής" λόγους του Αίλι

ου Αριστείδη, τό έργο Προς Ρήτορας του Σέξτου Εμπειρικού, τα Υπομνήματα του Ολυμπιοδώρου στον 

Γοργία του Πλάτωνα ή τα σχόλια του Φωτίου (Βιβλιοθήκη, κώδ. 247) για το έργο αυτό του Αίλιου Αρι

στείδη. Βλ. D. KARADIMAS, Sextus Empiricus against Aelius Aristides. The Conflict between Philosophy 

and Rhetoric in the Second Century A.D., Lund 1996. 

28. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο χωρίο από το Ρητόρων διδάσκαλος, 16-17: Σχήμα

τος μέν το πρώτον έπιμεληθήναι χρή μάλιστα καί εύμόρφου της αναβολής, έπειτα πεντεκαίδεκα ή ού 

πλείω γε τών εϊκοσιν αττικά ονόματα έκλέξας ποθέν ακριβώς έκμελετήσας, πρόχειρα έπ'ακρας γλώττης 

έχε - rò arra καί κςιτα καί μών καί άμηγέπη καί λφστε καί τά τοιαύτα- καί έν απαντι λόγω καθάπερ τι 

ήδυσμα έπίπαττε αυτών, μελέτω δέ μηδέν τών άλλων, ει ανόμοια τούτοις καί άσύμφυλα καί όπωδά ή 

πορφύρα μόνον έστω καλή καί εύανθής, καν σισύρα τών παχειών το ΐμάτιον η. μετά δέ απόρρητα καί 

ξένα ρήματα, σπανιάκις υπό τών πάλαι εΐρημένα, καί ταύτα συμφορήσας άποτόξευε προχεψιζόμενος εις 

τους προσομιλοϋντας. οΰτω γάρ σε ο λεώς ό πολύς όποβλέψονται καί θαυμαστόν ΰπολήψονται. Βλ και 

ΛογκίΑΝΌς, Λεξιφάνης, 22-25. 

29. ΛΟΥΚΙΑΝΌ ,̂ Περί παρασίτου, 42, 51, 52, 55. 

30. 'Εγώ γαρ ορών ταύτην (τήν Ρητορική) ούκέτι σωφρονοΰσαν ουδέ μένουσαν έπί του κοσμίου 

σχήματος οίον ποτέ έσχηματισμένην αυτήν ό Παιανιεύς εκείνος ήγάγετο, κοσμουμένην δέ καί τάς τρί

χας εύθετίζουσαν εις το έταιρικον καί φυκίον έντριβομένην καί τάφθαλμώ ΰπογραφομένην, ΰπώπτευον 

ευθύς καί παρεφύλαττον οποί τον όφθαλμον φέρει, καί τα μέν άλλα έώ' καθ'έκάστην δέ τήν νύκτα ό 
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τω λόγω διάλεξη, συγκρίνοντας τους φιλοσόφους με τους ρήτορες παρουσιάζει 

τους τελευταίους ως επιδειξιομανείς, οι οποίοι φορούν πολύτιμα ενδύματα, αρωμα

τίζονται, τονίζουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, φορούν στεφάνια στο 

μαλλιά και μ' αυτήν την τόσο επιμελημένη εμφάνιση έρχονται στα θέατρα και 

εκφωνούν με ιδιαίτερη επιδεξιότητα λόγους ευχάριστους που δοξάζουν και κολα

κεύουν τους παριστάμενους, οι οποίοι με τη σειρά τους τους επευφημούν και τους 

λατρεύουν31. Παρόμοιες απόψεις εκφράζει ο Θεμίστιος και στον Προτρεπτικόν εις 

φιλοσοφίαν λόγο που απευθύνει στους κατοίκους της Νικομήδειας32. Στα τέλη του 

4ου αιώνα, ο Συνέσιος Κυρήνης, διαλεγόμενος με τον φίλο του Πυλαιμένη για τη 

μεγαλύτερη συμβολή της φιλοσοφίας ή της ρητορικής στη σωτηρία των πόλεων, 

δίνει το προβάδισμα στη φιλοσοφία33. 

Είναι λοιπόν φανερό ότι το ζήτημα που θίγει ο Νικόλαος Καταφλώρον όχι 

απλώς δεν είναι νέο αλλά και το κείμενο του είναι έντονα επηρεασμένο από ανά

λογα έργα της προγενέστερης λογοτεχνίας. Ως μακρινός απόηχος του πλατωνικού 

Γοργία φαίνεται η ανάπτυξη του θέματος της κομμωτικής, του εξωτερικού δηλαδή 

καλλωπισμού στον οποίον εντρυφούν με ζήλο οι ρήτορες. Ο Καταφλώρον κατα-

μέν στενωπός ημών ένεπίμπλατο μεθυόντων εραστών κωμαζόντων έπ αυτήν καί κοπτόντων τήν θύραν, 

ένίων δέ καί είσβιάζεσθαι σύν ούδενί κόσμω τολμώντων. αύτη δέ έγέλα καί ήδετο τοίς δρωμένοις καί 

τα πολλά η παρέκυπτεν όπα τοΰ τέγους φδόντων όκούουσα τραχεία τη φωνή ώδάς τινας ερωτικός ή καί 

παρανοίγουσα τάς θυρίδας έμέ οίομένη λανθάνειν ήσέλγαινε καί έμοιχεύετο προς αυτών. ΛΟΥΚΙΑΝΌΣ, 

Δις Κατηγορούμενος, 31. 

31. Τίκτουσι δέ ούχ οί φιλόσοφοι μόνον, άλλα καί οί ποιηταί και οί ρήτορες πάνυ πολλούς 

λόγους, άλλ' οι μέν [εν. ποιητές και ρήτορες) κυδροΰνται έπί ταύτη τη παιδεία καί έγκαλλωπίζονται καί 

έναβρύνονται καί άνακοινοϋνται αυτήν τοίς άνθρώποις, θάμα έξάγοντες εις θέατρα καί πανηγύρεις, 

έσταλμένους χρυσφ καί πορφύρα καί μύρων όζοντας καί υπογεγραμμένους καί έντετριμμένους, στεφά-

νοις τε ανθέων έστεφανωμένους. προς δέ τώ κόσμω ούτω λαμπρώ όντι καί πολυτελεί και αυτοί οί λόγοι 

αίμύλοι είσί καί ύπερβάλλουσι δεξιότηπ καί φιλανθρωπία κυδαίνοντες καί έπαίροντες καί άσπαζόμενοι 

τους θεωμένους καί πάσας Ίέντες φωνάς καί άσματα άδοντες μεστά ηδονής, ώσπερ Σειρήνες, άτε ουν 

δεξιούς οντάς καί χειροήθεις καί οί άνθρωποι άντασπάζονται καί άντεπαινοΰσι, καί εντεύθεν πλείη μέν 

γαία τούτων ανθρώπων, πλείη δέ θάλασσα Ή επί τώ λόγω διάλεξις, 341b-d, έκδ. G. DOWNEY-Α F. 

NORMAN, ThemisW Orationes, II, Λιψία 1971, 174. 

32. Ρητορική δέ —πάντως γάρ που καί ταύτης τήν εικόνα ποθείτε— γενναία μέν τις καί αΰτη καί 

πάγκαλη, άτάρ ού τη φύσει μόνον αρκείται, πολλάκις δέ θέλει καί τοίς έξωθεν καλλωπίζεσθαι. καί αυτής 

πολύς μέν καί ποικίλος κόσμος το σώμα σκέπει, άγάλλεται δέ καί θεάτροις Έλληνικοϊς, καί παίδας έκ 

νεαρός ηλικίας εις δημοσίας ώθίζει παρόδους. Προτρεπτικός Νικομηδεύσιν εις φιλοσοφίαν, 304a, έκδ. 

DOWNEY-NORMAN, ό.π., 103. 

33. ΣΥΝΈΣΙΟΣ, 'Επιστολή 103 (Πυλαιμένη), έκδ. Α. GARZYA, Synesii Cyrenensis Epistolae, Ρώμη 

1979, 174-178. 
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κρίνει αφενός το αποκλειστικό ενδιαφέρον και την υπέρμετρη φροντίδα του λεκτι

κού κάλλους, που θα δώσει λαμπρότητα και ηδύτητα στον λόγο με μόνο σκοπό να 

ηχεί ευχάριστα στους ακροατές, αφετέρου την αδιαφορία για το ίδιο το περιεχόμε

νο και τις ιδέες. Παραδέχεται ότι και ο ίδιος γνωρίζει καλά αυτήν την τέχνη του 

λεκτικού εξωραϊσμού, ωστόσο πιστεύει ότι δεν αρκεί και χαρακτηρίζει τη ρητορική 

του ικανότητα ισχνή. Η επιτυχία των ρητόρων της Κωνσταντινούπολης στηρίζεται 

ακριβώς στη συστηματική επιδίωξη της καλλιέπειας και στην αποκλειστική φροντί

δα για την εξωτερική μορφή του λόγου που παρουσιάζεται με τον μανδύα της 

αρχαίας αττικής διαλέκτου. Η περιγραφή των ρητόρων από τον Καταφλώρον θυμί

ζει έντονα την εικόνα των ημιμαθών ρητόρων και της Ρητορικής ως πόρνης που 

συναντάμε στα έργα Ρητόρων διδάσκαλος και Δίς κατηγορούμενος του Λουκιανού, 

συγγραφέα που ο Καταφλώρον γνώριζε καλά, αλλά και την εικόνα των βαρυστο-

λισμένων ρητόρων του Προτρεπτικού Λόγου του Θεμίστιου. Ενδιαφέρον είναι ότι 

ανάλογες με τον Καταφλώρον απόψεις εκφράζει και ο Ανώνυμος σχολιαστής της 

Ρητορικής του Αριστοτέλη, συγγραφέας επίσης του 12ου αιώνα34. Παρατηρεί ότι η 

χρήση περίτεχνων λέξεων και ανθηρών που γαργαλούν τα αυτιά των ακροατών 

είναι όψιμο δημιούργημα. Οι παλαιοί ρήτορες, λέει, δεν φρόντιζαν για τον απόηχο 

που αφήνουν οι λέξεις ή οι φράσεις, ούτε για την καλλιέπεια αλλά για τα πράγμα

τα, δηλαδή τις ιδέες, το περιεχόμενο' αντίθετα οι σύγχρονοι ρήτορες ενδιαφέρο

νται περισσότερο για το κάλλος των λέξεων παρά για το περιεχόμενο35. Και λίγο 

παρακάτω σημειώνει Αϊ λέξεις καί το κομμωτικόν αυτών φαντασίαι είσίν ήτοι επι

δείξεις καί προς τον όκροατήν ήτοι καί προς ήδονήν όφορώσι τού άκροατοΰ36. 

34. Όπως παρατηρεί ο Th. CONLEY, η Ρητορική του Αριστοτέλη γενικά, δεν ήταν από τα βιβλία 

που αγαπήθηκαν και μελετήθηκαν στο Βυζάντιο. Ωστόσο, είναι, πιστεύω, σημαντικό και ενδιαφέρον το 

γεγονός ότι το πρώτο μισό του 12ου αιώνα γράφτηκαν Commentarla στη Ρητορική του Αριστοτέλη, το 

ένα από τον Στέφανο περί το 1123, (εικάζεται ότι πρόκειται για τον Στέφανο Σκυλίτζη μηροπολίτη Τρα-

πεζούντος, δάσκαλο του Θεοδώρου Προδρόμου) και το δεύτερο από έναν Ανώνυμο, πιθανόν τον 

Μιχαήλ Εφέσου. Βλ. Th. CONLEY, Aristotle's Rhetoric in Byzantium, Rhetorica 8, 1990, 29, 38-40· 

MAGDALINO, Manuel, 332. 

35. Οϋπω δέ σύγκειται ήτοι εξετέθη καί έγένετο τέχνη τις περί αυτών ήτοι τών υποκρίσεων, ήτοι 

ούκ έτέχνωσε δέ τις ταύτας καί συνεγράψατο περί αυτών, έπεί καί τό περί τήν λέξιν ήτοι το κομμωπκαΐς 

χράσθαι λέξεσι καί όνθηραίς καί ΰπογαργαλιζούσαις τάς τών ακροατών όκοάς όψέποτε ήλθε καί ευρέθη. 

οί γαρ παλαιοί τών ρητόρων ού τής λέξεως έφρόντιζον καί τής φράσεως τής άποκρότου και τής καλλιέ

πειας αλλά τών πραγμάτων, πώς αν αυτά τά πράγματα παραστήσωσιν, οί δέ νέοι ρήτορες έλθόντες τού 

κάλλους τής λέξεως έφρόντισαν μάλλον τού παριστάν τά πράγματα Commentarla in Aristotelem Graeca 

21:2, 160.18-26. 

36. Στο ίδιο, 161.19-20. 
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Το άλλο ζήτημα που θίγει ο Καταφλώρον είναι η σχέση που αναπτύσσεται 

μεταξύ των ρητόρων και των ακροατών τους. Το είδος της ρητορικής που καλλιερ

γούν οι πρώτοι αρέσει, γΛαυτό οι άνθρωποι τους καλούν και τους φιλοξενούν στα 

σπίτια τους. Οι ρήτορες τότε γίνονται κόλακες και ανταμείβουν τους οικοδεσπότες 

με επαίνους και τραγούδια για τα δείπνα και τα σπίτια που τους δέχτηκαν. Η σχέση 

είναι αμφίδρομη' δοξάζονται και επιδεικνύονται οι ρήτορες, δοξάζονται και οι οικο

δεσπότες που χρειάζονται ανθρώπους να τους επευφημούν. Το αποτέλεσμα είναι 

να πολλαπλασιάζονται τα έργα της επιφανειακής αυτής ρητορικής καθώς οι ρήτο

ρες εντείνουν τις προσπάθειες τους να καλλωπίσουν τους λόγους τους για να αρέ

σουν περισσότερο και να διατηρούν τη φήμη τους. Η κατάσταση, όπως λέει ο 

Καταφλώρον, έχει φτάσει σε παροξυσμό37. 

Η σχέση της ρητορικής με τη κολακεία είναι επίσης ένα θέμα που ανάγεται 

στην αρχαιότητα. Οι ρήτορες για τον Πλάτωνα είναι κόλακες που μιλούν με πρό

θεση να ευχαριστήσουν τους πολίτες αποβλέποντας στο δικό τους συμφέρον38. Για 

τον Λουκιανό οι ρήτορες θέλουν να τους θαυμάζουν όλοι, το όνομα τους να είναι 

διάσημο και τους κατατρώει η αλαζονεία, η επιθυμία της δόξας και του χρήματος39. 

Ο Θεμίστιος πάλι θεωρεί τους ρήτορες και τους ποιητές λάτρεις της επίδειξης των 

έργων τους, που κολακεύουν και ευχαριστούν τους ακροατές τους, οι οποίοι και 

τους ανταποδίδουν τους επαίνους40. Ο Καταφλώρον, λοιπόν, και σε αυτήν την 

περίπτωση δεν καινοτομεί. Ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι ότι δεν μιλά αόριστα για 

τους ρήτορες και τη ρητορική, αλλά για μια συγκεκριμένη δωδεκάδα των ρητόρων 

της Κωνσταντινούπολης. Με άλλα λόγια κατακρίνει συγκεκριμένους ανθρώπους, 

συγκεκριμένες συνήθειες και καταστάσεις της εποχής του. Περιγράφει, με σκωπτι

κή διάθεση, τη σχέση εξάρτησης που αναπτύσσεται μεταξύ των ρητόρων και των 

πολιτών-ευγενών που τους φιλοξενούν, μια σχέση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα 

και των δύο. Οι μεν βρίσκουν πρόσφορο πεδίο για να επιδείξουν τα ρηχά τους έργα 

και να αποκτήσουν φήμη και προστασία, οι δε βρίσκουν εύκολους κόλακες που 

συνθέτουν αβίαστα εγκώμια και δοξάζουν τους ίδιους και τους οίκους τους. 

Ο Καταφλώρον δεν είναι ο μόνος που στηλιτεύει τις συνήθειες αυτές της κων-

σταντινουπολίτικης κοινωνίας' ίσως είναι ο πρωιμότερος. Ο Νικηφόρος Βασιλάκης, 

στον Πρόλογο που προέταξε στη συλλογή των έργων του μετά την καταδίκη του 

το 1156/7, αναφέρει ότι έγραψε λίγα εγκωμιαστικά ρητορικά έργα διότι ο λόγιος 

37. Βλ. απόσπασμα, στ. 23-24. 

38. Γοργίας, 462c, 463b, 502e-503b. 

39. ΛΟΥΚΙΑΝΌΣ, Ρητόρων διδάσκαλος, 1, 6. 

40. Βλ. πιο πάνω σημ. 32. 
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χαρακτήρας του δεν ανεχόταν ούτε να συχνάζει ούτε να περιμένει στις αυλές των 

ισχυρών. Δεν του άρεσε να κολακεύει κανέναν αλλά ούτε είχε και ανάγκη να το 

κάνει41. 

Είκοσι χρόνια σχεδόν αργότερα ο Μιχαήλ Χωνιάτης, πριν αναλάβει τον 

μητροπολιτικό θρόνο των Αθηνών, περιέγραψε πολύ πιο αναλυτικά την κατάσταση 

στο έργο του Προς τους αίτιωμένους το άφιλένδεικτο\Α2. Αναφερόμενος στους 

κατηγόρους του που τον ρωτούν γιατί επιλέγει να ζεί μακριά από την πατρίδα του 

και, μολονότι εδώ και πολύ καιρό ακολουθεί το δρόμο των γραμμάτων, δεν επι

δεικνύει καθόλου την ικανότητα του, επισημαίνει ότι αυτοί είναι άνθρωποι που 

άλλος ζεί κοντά στους πλούσιους και κερδίζει πολλά χρήματα, άλλος υπηρετεί τους 

φοροεισπράκτορες και λεηλατεί τους θησαυρούς των πόλεων, άλλος προσφέρει τις 

υπηρεσίες του σε άνθρωπο που διακρίνεται εξίσου για τα πλούτη και την καταγω

γή του και έτσι ο μισθός είναι διπλός, μεγάλη φήμη και μεγάλη περιουσία. Τους 

βλέπει κανείς να κυκλοφορούν καλοχτενισμένοι, με λαμπερά μαλλιά, με πρόσωπα 

που αστράφτουν, φορώντας ρούχα στιλπνά και μαλακά, πάνω σε ασημοστολισμέ-

να μουλάρια, τόσο παχιά και φουσκωμένα από την παχυσαρκία που δίνουν την 

εντύπωση στον αφελή ότι εγκυμονούν43. Οι κατήγοροι του λένε ακόμη ότι θα μπο

ρούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων λογίων που άλλος είναι επικεφαλής 

των γραμματικών, άλλος ερμηνευτής των Γραφών και διδάσκει το εκκλησίασμα, 

άλλος γραμματέας πρώτος στην ιεραρχία. Ωστόσο, ούτε η δόξα αυτών των ανθρώ-

41. Ήμϊν δέ ολίγος μέν ό φίλιος ολίγος δέ καί ό πομπαϊος 'Ερμής άλλως τε καί σχολασπκον 

άγουσιν ήθος καί ε'ις τάς τών δυναμένων οικίας ου θαμίζειν ουδέ θυραυλεϊν άνεχομένοις άθώπευτα ην 

προς πάντας, καί ουδέ χρεία τις ήπειγεν. Νικηφόρος Βασιλάκης, Πρόλογος, έκδ. Α. GARZYA, Nicephorus 

Basilaca Orationes et Epistolae, Λιψία,1984 5.8.16-19. 

42. Σπ. ΛΆΜΠΡΟΣ, Μιχαήλ 'Ακομινάτου τού Χωνιάτου τα σωζόμενα, Ι, Αθήνα 1879, 7-23. Για τη 

χρονολόγηση του κειμένου βλ. G. STADTMÜLLER, Michael Chômâtes Metropolit von Athen, Ρώμη 1934 

[Orientalia Christiana 33.2], 240· MAGDALINO, Manuel, 337. 

43. Τί δήποτε γαρ φασιν, ω ούτος, άπόδημον τής ένεγκαμένης έλκεις βίον και ύπερόριον καί τήν 

άλλοδαπήν οικείς, καί λόγους μέν έμπορεύη χρόνου μακρού, ουδέν δέ τών περί λόγους επιδεικνύεις, 

'Αλλ' εκείνων ό μέν τις πλουσίοις παραδυναστεύει καί χρηματίζεται άποχρώντως, ό δέ τις και φορολό-

γοις υπηρετείται καί πόλεων θησαυρούς ληίζεται καί άλλος αλλω τών έπί πλούτω καί γένει σεμνυνομέ-

νων ΰποδρηστεύει καί διπλούς μισθούς άρνυται, όνομα τε πλείστον καί περιουσίαν πολυτάλαντον. "Ιδοις 

ούν αυτούς ώς μέν λιπαρούς τήν κόμην καί γεγανωμένους τά πρόσωπα, ώς δέ στιλπνούς τάς έσθήτας 

καί άτεχνώς άβροχίτωνας, έφ'ήμιόνων όχουμένους άργυροφαλάρων ούτως ευτραφών καί τάς γαστέρας 

εξωΥκωμένων τη πολυσαρκία, ώστε καν ύπ'άγροικίας άπατηθείης ώς έκαστη τούτων επίτοκος εστί.: 

ΜΙΧΑΉΛ ΧΩΝΙΆΤΗΣ, ό.π., 9.13-27. 
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πων εντυπωσιάζει τον Μιχαήλ Χωνιάτη και απορρίπτει την ιδέα να ζει ως «μισθο

φόρος» συχνάζοντας στα σπίτια των ευγενών44. 

Όπως σωστά παρατηρεί ο Magdalino, τα χωρία αυτά από τα κείμενα του Κατα

φλώρον, του Βασιλάκη και του Χωνιάτη επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η πληθώρα 

των ρητορικών κειμένων που μας παραδίδεται από τον 12ο αιώνα δεν οφείλεται 

στην τυχαία διάσωση συγκεκριμένων χειρογράφων, αλλά αντικατοπτρίζει τις προ

τεραιότητες της τότε λογοτεχνικής παραγωγής. Επιβεβαιώνει επίσης την λειτουργία 

των ρητορικών θεάτρων και την άμεση σχέση του λόγιου ομιλητή με το ακροατή

ριο του, και ιδιαίτερα με εκείνον που προΐσταται στην εκδήλωση, δηλαδή τον οικο

δεσπότη που μπορεί να είναι ο αυτοκράτορας, ο πατριάρχης ή κάποιος ευγενής, μια 

σχέση που επηρεάζει οπωσδήποτε το είδος και τη συγγραφή των έργων και παράλ

ληλα δηλώνει την πραγματική ή δυνητική εξάρτηση του λογίου45. 

Πιστεύω όμως ότι το κείμενο του Καταφλώρον προσφέρει μια επιπλέον πλη

ροφορία. Ο Νικόλαος καταφέρεται, όπως είπα παραπάνω, εναντίον μιας συγκεκρι

μένης δωδεκάδας ρητόρων. Έχω υποστηρίξει ότι η δωδεκάδα αυτή δεν είναι άλλη 

από το σώμα των δώδεκα διδασκάλων του πατριαρχείου, ανθρώπων που είχαν 

κατορθώσει να επιλεγούν από τον πατριάρχη, χάρη στις γνώσεις τους στη θύραθεν 

και θεολογική παιδεία, τη ρητορική και διδακτική τους ικανότητα, ως εξηγητές των 

Γραφών, καθοδηγητές των πιστών και ελεγκτές των ιδεών και των αιρέσεων. Τα ίδια 

αυτά πρόσωπα, διαπρεπείς ρήτορες, υπηρετούσαν συχνά ταυτόχρονα και την αυτο

κρατορική πολιτική και προπαγάνδα46. Σ' αυτούς αναφέρεται ο Μιχαήλ Χωνιάτης 

όταν μνημονεύει τους εξηγητές των Γραφών, η δραστηριότητα των οποίων εξίσου 

δεν τον συναρπάζει. Η κριτική βεβαίως του Μιχαήλ Χωνιάτη δεν έχει τη δριμύτητα 

εκείνης του Καταφλώρον. Ο Καταφλώρον ασχολείται με μία μόνο πλευρά των δρα

στηριοτήτων τους, την πλούσια συγγραφική παραγωγή επιδεικτικών ρητορικών 

έργων προς χάριν των ανθρώπων της υψηλής κοινωνίας, η οποία και τους έχει ανα

δείξει ως τους καλύτερους και επιφανέστερους ρήτορες της πόλης. Γενικά ο σκω

πτικός χαρακτήρας πιστεύω ότι είναι έκδηλος στο χωρίο αυτό. Ο συγγραφέας υπερ

βάλλει και διογκώνει το φαινόμενο, επιμένει στη λεπτομερειακή περιγραφή της 

44. Έδει δέ άλλα τών έλλογίμων εκείνους ζηλούν, ων άλλος άλλο τι λειτούργημα λόγου υποδύε

ται· ό μέν γαρ διατριβής γραμματικών προΐσταται, ό δέ βίβλων ιερών εξηγητής εστί καί τών έκκλησια-

ζομένων παιδευτής- έτερος ΰπογραμματεύς έσπ, τον πρώτον τής Ιεραρχίας θρόνον άμφιπονούμενον. 

Αυτός δέ ούτε τούτων τήν τιμήν παρακνίζουσαν έχεις, ούτε τινός αυλής τών επιδόξων τρέφεις έρωτα, 

άλλα τό τε ζήν μισθοφόρων έκ καράς αϊση τάττεις καί τήν έπ'οϊκου τών περιφανών διαγωγήν ώς τιτα-

νικόν άπεστύγηκας δεσμωτήριον. στο ίδιο, 10.3-12. 

45. MAGDALINO, Manuel, 339. 

46. LouKAKi, Remarques, 429, 437. 
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αλληγορικής φροντίδας των πνευματικών γόνων των ρητόρων σε βαθμό που προ

καλεί θυμηδία. Αναμφίβολα, έχει περιπαικτική διάθεση. Είναι γνωστό ότι την εποχή 

αυτή η σάτιρα γνώρισε άνθηση, και μάλιστα αυτή που σύμφωνα με το λουκιανικό 

πρότυπο, σατιρίζει περισσότερο κοινωνικές καταστάσεις και συνήθειες. Πολλά, 

εξάλλου, από τα αμιγώς σατιρικά κείμενα του 12ου αιώνα αντλούν θέματα από τον 

κόσμο των λογίων47. Ο Καταφλώρον, μέσα στο κλίμα της εποχής του, γράφει και 

ενσωματώνει στο κείμενο του μια σύντομη σάτιρα. Εξάλλου, η πρακτική αυτή είναι 

διάχυτη σε όλο το έργο, όπου ο συγγραφέας με ευχέρεια, χωρίς να διαταράσσει τη 

βασική δομή του εγκωμίου, συνθέτει επιμέρους τμήματα που μπορούν να εντα

χθούν σε άλλη κατηγορία της επιδεικτικής ρητορικής, π. χ. στη μονωδία, τον επι-

θαλάμιο, την έκφραση. 

Στο σατιρικό, λοιπόν, αυτό χωρίο ο Καταφλώρον σκιαγραφεί συγκεκριμένα 

πρόσωπα της εποχής του, τα οποία σίγουρα θα αναγνώριζε αμέσως ο αποδέκτης 

του Λόγου. Το αξιοσημείωτο όμως είναι ότι και ο ίδιος ο Καταφλώρον, όσο γνω

ρίζουμε, ανήκε στον κόσμο των διδασκάλων και μάλιστα έφτασε στην κορυφή της 

ιεραρχίας παίρνοντας τον τίτλο του οικουμενικού διδασκάλου και του μάίστωρος 

των ρητόρων. Το γεγονός αυτό βέβαια πρέπει να συνέβη μερικά χρόνια αργότερα 

από τη συγγραφή αυτού του κειμένου, αλλά ο Καταφλώρον δεν αρνείται ότι ασκεί 

την ίδια ρητορική' στο τμήμα του λόγου που ακολουθεί το απόσπασμα που δημο

σιεύουμε παραπάνω αναφέρει συγκεκριμένα ότι εντρύφησε στη ρητορική, έγραψε 

έργα που θαυμάστηκαν από τους συγχρόνους του, πράγμα που σημαίνει ότι τα 

παρουσίσε σε ακροατήριο, και χάρη στη ρητορική του έχει γίνει ήδη δεκτός στο 

περιβάλλον του παλατιού48. Επομένως και αυτός διατηρούσε σχέσεις με την κοι

νωνία της εξουσίας και μάλιστα με τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Εντούτοις, αυτό που 

τον διακρίνει από τους άλλους είναι η αυτογνωσία και η αυτοκριτική' πιστεύει ότι 

τα έργα του πολύ απέχουν από τα δημιουργήματα των αρχαίων αττικών ρητόρων, 

τους οποίους είχε ως πρότυπο49. 

47. Η πενία του λόγιου ή γενικότερα το γεγονός ότι η επιλογή της παιδείας δεν αποφέρει χρή

ματα είναι το θέμα διαφόρων ποιημάτων του Θεοδώρου Προδρόμου (βλ. πχ. Πτωχοπρόδρομος III, έκδ. 

Η. EIDENEIER, Κολωνία 1991, 117-136- Στίχοι σχετλιαστικοί εις τήν Πρόνοιαν, PG 133, 1333-1340) και 

ενός ποιήματος σε διαλογική μορφή του Μιχαήλ Απλούχειρος (έκδ. P. Α. M. LEONE, Byzantion 39, 1969, 

268-279). Ο αμαθής και επιδειξίας λόγιος σατιρίζεται από τον Θεόδωρο Πρόδρομο ατονΦιλοπλάτωνα 

(έκδ. Guiditta PODESTÀ, Aevum 21, 1947, 3-9). Ο συγγραφέας του Τιμαρίωνα, με περιπαικτική διάθεση, 

παρουσιάζει τον φημισμένο ρήτορα και ύπατο των φιλοσόφων Θεόδωρο Σμυρναίο να ομολογεί πως η 

χλιδή και η καλοπέραση που εξασφάλιζε από τον αυτοκράτορα ως ανταμοιβή για τους ρητορικούς 

λόγους έβλαψαν τελικά την υγεία του (έκδ. R. ROMANO, Νεάπολη 1974, 71). 

48. Scor. Υ II 10 (265) ff.325v-326v. 

49. Scor. Y II 10 (256) f. 326. 
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Η βαρύτερη κατηγορία του Καταφλώρον εναντίον των δώδεκα ρητόρων της 

Κωνσταντινούπολης είναι ο τρόπος που προσεγγίζουν και χρησιμοποιούν την προ

γενέστερη τους λογοτεχνία. Ο συγγραφέας τους αποκαλεί τυμβωρύχους που 

ψάχνουν νυχθημερόν στα λείψανα των αρχαιοτέρων κειμένων για να κλέψουν τα 

κομμάτια εκείνα που τους εξυπηρετούν. Σαν τους γύπες και τα κοράκια αρπάζουν 

τα σπαράγματα ερίζοντας μάλιστα μεταξύ τους για τη λεία50. Τα έργα, λοιπόν, που 

γράφουν δεν είναι δικά τους αλλά συρραφές από τα προϊόντα της κλοπής. Ο Συνέ

σιος Κυρήνης, σε επιστολή προς τον φίλο του Ερκουλιανό, σπεύδει να ειδοποιή

σει τον φίλο του ότι από το επίγραμμα που του στέλνει μόνο οι οκτώ πρώτοι στί

χοι είναι δικοί του, ενώ οι τελευταίοι τέσσερεις ανήκουν σε αρχαίο ποιητή και 

συμπληρώνει "θεωρώ μεγαλύτερη ασέβεια να κλέβω τους λόγους νεκρών παρά τα 

ιμάτια τους, πράξη που ονομάζεται τυμβωρυχία"51. Αυτήν την άποψη φαίνεται ότι 

ασπάζεται και ο Καταφλώρον. Υποστηρίζει όμως ακόμη ότι η αναζήτηση δανείων 

για τον καλλωπισμό των ρητορικών κειμένων είναι συνήθης ασθένεια της ρητορι

κής, αρχαία και πολύ διαδεδομένη52. Ο ψόγος λοιπόν αυτός επεκτείνεται και σε 

παλαιότερους συγγραφείς. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι εδώ ο Καταφλώ

ρον εκφράζει μια γενικότερη επιφύλαξη απέναντι στη ρητορική, η οποία μάλλον 

εντάσσεται στην ευρύτερη παράδοση της κριτικής για τη ρητορική και τους ρήτορες. 

Εξάλλου, η συζήτηση για την υπεροχή της ρητορικής ή της φιλοσοφίας είναι θέμα 

50. Βλ. απόσπασμα, στ. 43. Το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας φαίνεται ότι απασχολούσε ορι

σμένους λόγιους του 12ου αιώνα, καθώς η αναγνώριση της πατρότητας των έργων τους είχε άμεσο αντί

κτυπο στην εδραίωση της φήμης και γενικότερα στη σταδιοδρομία τους. Ο Νικηφόρος Βασιλάκης 

εκφράζει την πικρία του διότι πολλοί έχουν κατακλέψει έμμετρα έργα του (rd δ' άλλα τών έμμετρων 

άλλος άλλη παρακατέχει, καί τοιχωρυχοϋσιν οί πολλοί τά ημέτερα Πρόλογος, ό.π., 5.5-7). Ανάλογα 

παράπονα διατυπώνει και ο Ιωάννης Τζέτζης στη σεβαστοκρατόρισσα Ειρήνη, όταν ένας εχθρός του κλέ

βει ερμηνευτικό του έργο και το παρουσιάζει στην αρχόντισα ως δικό του: ό δείνα δέ δυσμένειαν άρρη

τον καθ' ημών έκτρέφων... τάς γαρ εμάς εξηγήσεις τοίς εαυτού φίλοις διδούς ημάς μέν παρωθείται... καί 

θαυμαστόν μοι έδοξε λίαν, αγία μου δέσποινα, πώς ό τής σής βασιλείας διορατικώτατος νους 'Ιακώβ 

ούκ έπέγνω το τυρευόμενον παρ' αυτού καί προς τον έρμηνέα εϊρηκεν «αϊμέν χείρες Ήσαύ, ή δέ φωνή 

Ιακώβ" τού Τζέτζου εστί το προς τροφήν προσφερόμενον('Επιστολή 56, έκδ. P. Α. M. LEONE, loannes 

Tzetzae Epistulae, Λιψία 1972, 77.22-78.9). 

51. 'Εν τώ τετραδίω τών ΐαμβείων ευρον έπί τέλους τους δώδεκα στίχους γραφέντας άμα, ώς εν 

δν επίγραμμα, έπεί ουν σε εικός εχειν αυτούς, ϊσθι ώς ούτε εν εΐσιν ούτε ενός, άλλ' οί μέν οκτώ πρώτοι 

μετ'έπιστήμης γραφέντες ποιητικής, μιγείσης εξεως αστρονομικής, ε'ισί τού σού φίλου, οί δέ τελευταίοι 

τέτταρες ποιητικής εΐσί τρυφώσης μόνον, καί εστίν άρχαίον ηγούμαι δέ άσεβέστερον αποθανόντων 

λόγους κλέπτειν ή θοιμάτια, δ καλείται τυμβωρυχεϊν. ΣΥΝΈΣΙΟΣ, Επιστολή 143 (Έρκουλιανω), έκδ. 

Garzya, ό.π., 252-253.. 

52. Ως ασθένεια περιγράφει και ο Λουκιανός τη λεξιλαγνεία του Λεξιφάνη (18-21), που επίσης 

ψάχνει με μανία να βρει σπάνιες και εξεζητημένες λέξεις στην αρχαία λογοτεχνία 
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που απασχολεί πολλούς λογίους του 12ου αιώνα53. Χαρακτηριστική είναι η περί

πτωση του Μιχαήλ Ιταλικού, ο οποίος σε νεώτερη ηλικία επαινούσε και έδινε το 

προβάδισμα στη φιλοσοφία, ενώ αργότερα, δήλωνε ότι αυτή υπολείπεται κατά πολύ 

της ρητορικής54. Ο Καταφλώρον κυρίως αγανακτεί με τη συμπεριφορά των ρητόρων 

της εποχής του που παρουσιάζουν ως δικά τους έργα που είναι συρραφές αποσπα

σμάτων άλλων συγγραφέων. Είναι κλέφτες διότι στα κείμενα αυτά δεν υπάρχει η 

προσωπική τους συμβολή. Δεν καταδικάζει τη μελέτη και τη δημιουργική προσπά

θεια μίμησης των αρχαίων. Ανάλογη και πιο επεξηγηματική είναι η άποψη του 

Μιχαήλ Χωνιάτη, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν χρειάζεται την επίδειξη για να αυξή

σει τις ικανότητες του στο λόγο, διότι του αρκεί να μελετά τα πρωτότυπα έργα της 

αρχαίας λογοτεχνίας για να μιμηθεί τη μορφή τους, να επιλέγει εκείνα τα νοήματα 

που θεωρεί ο ίδιος σωστά, να διαφυλάττει την αρχή ότι δεν θα συγκαλύψει με 

όμορφες λέξεις στρεβλά νοήματα. Για να μη λείπει όμως και η χάρη από το λόγο 

του μιμείται τη φύση, που συνδυάζει το αναγκαίο και χρήσιμο με το κάλλος55. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι στο απόσπασμα αυτό ο Νικό

λαος Καταφλώρον καταδικάζει το υπέρμετρο και αποκλειστικό ενδιαφέρον των 

συγγραφέων για την επεξεργασία του λεκτικού κάλλους, διακωμωδεί τους επιφα

νέστερους ρήτορες της Κωνσταντινούπολης που γράφουν πολλά, καλλωπίζουν με 

περισσή φροντίδα τα κείμενα τους και συχνάζουν στα σπίτια των ευγενών, τους 

κατηγορεί, τέλος, ότι τα έργα τους δεν είναι παρά συρραφές αρχαίων αποσπασμά

των και, επομένως, δεν είναι παρά αναίσχυντοι κλέφτες που δοξάζονται με τα έργα 

άλλων. Μια ματιά, όμως, στο υπόμνημα των παραθεμάτων που συνοδεύει το από-

53. Βλ. Α. GARZYA, Literarische und rhetorische Polemiken der Komnenenzeit, BS1 34, 1973, 11-

14. 

54. ΜΙΧΑΉΛ ΙΤΑΛΙΚΌΣ, 'Επιστολή 4, Προς τον αδελφό του (Κωνσταντινούπολη μεταξύ 1130-1137): 

'Επόθει μέν γαρ άψασθαι τής ύπερκαθημένης τών δλων φιλοσοφίας... Είς τήν ύποδεεστέραν ρητορικήν 

δλοις ίστίοις έφέρετο (έκδ. P. GAUTIER, Michel Italikos, Lettres et Discours, Παρίσι 1972, 90). Την ίδια 

άποψη εκφράζει και στην 'Επιστολή 5 Προς την Ειρήνη Δούκαινα (ό.π. 93.6). Στην επ. 13, της οποίας 

είναι άγνωστος ο παραλήπτης, γράφει: Έπιστήμην προς έπιστήμην άντεξετάζων, ευρίσκω φιλοσοφίαν 

παρά πολύ λειπομένην ρητορικής (ό.π., 139.1-2). 

55. 'Αλλά καί λόγον δημιουργών, έκ πρωτοτύπων πινάκων αρχαίας χειρός προστήσεται σκάριφος 

καί τους ευγενείς αυτών τύπους έκμάξεται. Καί νουν μέν ώδίνων οΰ δ,τι οί εϊσαιτο γελοίον έμμεναι προ-

βαλεϊται, άλλ 'δν οίδεν ευ εΰχοντα, καν μή τοίς έξω δοκή. 'Εκείνα δέ τών νοημάτων έπιλέξεται δσα τοι-

οϋδε νοός ούκ άπςιδει, έμμελώς δέ μάλλον έμφέρεται, καί φυλάξεται τό τε κοσμείν νουν διαλελωβημέ-

νον καί άμορφον έσθήτι λαμπρςι ονομάτων, τότε πονηράν ερμηνείας άμπεχομένην σεμνώ περιπθέναι 

νοήματι.... "Ινα δέ μή παράπαν ταίς χάρισιν άνομίλητος εϊη, επαλείψει καί τι τών προς ήδονήν καί ήρεμα 

πως ώραΐσεται καί τήν φύσιν κάνταΰθα μιμήσεται, μετά τού αναγκαίου καί χρησίμου καί τό κάλλος έκφύ-

ουσαν. ΜΙΧΑΉΛ ΧΩΝΙΆΤΗΣ, ό.π, 22.7-27. 
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σπασμα είναι αποκαλυπτική για το πλήθος των δανείων που χρησιμοποιεί ο συγ

γραφέας στον Λόγο του και τον τρόπο που τα συνθέτει. Εμφανής είναι ακόμη η 

εκζήτηση στη χρήση του αττικού λεξιλογίου. Ενώ καταδικάζει αυτού του είδους τη 

ρητορική, ταυτόχρονα δίνει ένα από τα καλύτερα δείγματα της. Ο συγγραφέας μας 

αυτοσαρκάζεται. Ίσως, ακόμη, ανήκε στο περιβάλλον εκείνων των λογίων που θεω

ρούσαν τη ρητορική κατώτερη επιστήμη, χωρίς ωστόσο να δίνει φανερά το προβά

δισμα στη φιλοσοφία. Αυτό δεν τον εμποδίζει να ασκεί τέλεια τη ρητορική των 

συγχρόνων του και να στέλνει έναν εγκωμιαστικό Λόγο σε έναν κρατικό αξιωμα

τούχο που σίγουρα θα τον κολάκευε και θα τον έκανε περήφανο που τον τίμησαν 

με ένα τόσο εξαιρετικό εγκώμιο. Άραγε, ο Νικόλαος Καταφλώρον είναι και αυτός 

μόνο ένας τυμβωρύχος; 
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Marina LOUKAKI, Τυμβωρύχοι and σκυλευτές νεκρών. The views of Nicolaos 

Kataphloron on rhetoric and the rhetoricians in 12th century Constantinople 

There were many factors that were conducive to the flourishing of rhetoric in 

Constantinople during the Comneni and Angeli era. In the preface of an 

unpublished encomium about a Greek governor, Nikolaos Kataphloron, 12th 

century maistor of the rhetors and oikoumenikos didaskalos, criticizes the rhetors of 

his time, without excepting himself, for being occupied in their works, excessively 

and exclusively, with the word elegance. He particularly rebukes 12 most prolific 

writers of Constantinople, whose compositions are indeed patchworks of 

borrowings from ancient literature. These plagiarists, by shamelessly exhibiting their 

plunder to the public, gain for themselves fame and renown. Our commentary of 

the passage demonstrates that Kataphloron's views are greatly influenced by the 

discussion on the worth of rhetoric, which started in antiquity and was resumed by 

the writers of the Second Sophistic. However, it is interesting to note that 

Kataphloron reproaches —in a humorous way— 12 specific rhetors, who are not any 

others but the 12 didaskaloi of the Patriarchate. It is also pointed out that Michael 

Choniates expresses similar views some years later. 
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