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Figurae per transmutationem 
στο Εγκώμιο του Νικήτα Δαβίδ Παφλαγόνα 

στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο (BHG 881c) 
 
Abstract 
Nikitas David Paphlagon (early 10th century), a writer of mostly hagiolo-
gical texts, wrote, among other encomiastic speeches, the Encomium to St. 
John Chrysostom. The Encomium is of particular interest, from a rhetoric 
point of view, since it is, according to the scholars, a work of rhetorical value, 
which, in some points, seems worthy of Chrysostom's rhetorical sophistica-
tion. 
In the present study we present in detail three speech patterns: the chiasm, 
the anastrophe and the hyberbaton one that result from a process of conver-
sion or transmutation of the syntactic terms or of individual words in a 
sentence or a text and are the figurae per transmutationem. These particular 
patterns, especially the anastrophe and the hyberbaton, combined with other 
mechanisms, contribute to the emergence of the underlying rhythm and to 
the creation of rhythmotonic verse in a text intended, not only to praise the 
virtues of Chrysostom, but also to highlight Nikitas's rhetorical skills. After 
all, we must not forget that this is an encomiastic speech that belongs to the 
epideiktikon of Rhetoric. 
Nikitas proves to be a master in the use of figures of speech and expressive 
means, as shown by the use of figurae per transmutationem in his Enco-
mium to St. John Chrysostom, realizing the goal of Rhetoric and Literature 
during the Byzantine period, i.e., to serve the expression of the will of God 
within a wider spirit of perception of ecumenical function in the context of a 
plan regarding the operation of the universe, where man realizes his desire to 
share with God the true essence of his creative discourse / word, as high-
lighted by the Byzantinologist Professor B. Katsaros. 
 

                                                      
* Φιλόλογος, Δρ. Βυζαντινής Φιλολογίας ΑΠΘ / babisterg@yahoo.gr. 
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Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών 
Ο Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών (10ος αι.) γεννήθηκε πιθανότατα στην 
παφλαγονική πόλη Αμάστριδα. Γρήγορα, βρέθηκε στην Κωνσταντι-
νούπολη μαθητής του Αρέθα Καισαρείας. Οι επιδόσεις του ήταν εξαι-
ρετικές, με αποτέλεσμα η φήμη του να εξαπλωθεί και να προκαλέσει 
το ενδιαφέρον του αυτοκράτορα Λέοντα Στ΄ του Σοφού (886-912), ο 
οποίος του πρότεινε την ανάθεση της διδασκαλίας της Φιλοσοφίας ή 
της Ρητορικής. Οι σχέσεις του όμως με τον αυτοκράτορα έπαυσαν να 
είναι οι καλύτερες μετά τον τέταρτο γάμο του τελευταίου και τον ει-
κοσάμηνο εγκλεισμό του Νικήτα στη μονή του Αγίου Φωκά,  επειδή 
συντάχθηκε με εκκλησιαστικούς κύκλους αντίθετους σε αυτό τον γά-
μο. Με την άνοδο στον θρόνο του Κωνσταντίνου Ζ΄ του Πορφυρο-
γέννητου, ο Νικήτας βρέθηκε στον κύκλο των λογίων του περιβάλλο-
ντος του αυτοκράτορα. Μια επιστολή του, μάλιστα, προς τον αυτο-
κράτορα, που αυτοχρονολογείται το 9 4 7 ,  συνιστά « και τον ασφαλέ-
στερο terminus post quem για το έτος θανάτου του Νικήτα» (Πα-
σχαλίδης, 1999, 115· Στεργιούλης, 2009, 90). 

Ο Νικήτας υπήρξε, κατά κύριο λόγο, συγγραφέας αγιολογικών 
κειμένων 1

                                                      
1 «Ο Νικήτας Παφλαγών παρουσιάζεται ομόφωνα από τη νεότερη έρευνα 

ως ο παραγωγικότερος συγγραφέας αγιολογικών κειμένων της προμετα-
φραστικής περιόδου. Μέσα από τα εκδεδομένα και ανέκδοτα έργα του εμ-
φανίζεται ως ένας συγγραφέας που θεράπευσε με επιτυχία όλα τα είδη της 
αγιολογικής γραμματείας (Βίοι, Μαρτύρια, εγκώμια, λόγοι), σύμφωνα με 
τις αρχές και τα νέα αιτούμενα που έθετε η εποχή του. Η εικόνα της συγ-
γραφικής του παραγωγής συμπληρώνεται από δεκάδες ακόμη έργα του με 
ποικίλο περιεχόμενο, στοιχείο που προδίδει την πολυμερή παιδεία του και 
τον προβάλλει ως μία γνήσια μορφή του εγκυλοπαιδισμού του 10ου αι.» 
(Πασχαλίδης, 1999, 121). 

. Η εικόνα της συγγραφικής του παραγωγής συμπληρώνε-
ται από θεολογικά-ηθικά (Westerink, 1975), ερμηνευτικά (Dorival, 
1981), φιλοσοφικά έργα (Πασχαλίδης, 1999, 282-288), το χαμένο του 
έργο Ἀπόκρυφος Ἱστορία (Πασχαλίδης, 1999, 253-258), την εξήγηση έρ-
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γων του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου (Πασχαλίδης, 1999, 251-252), 
επιγράμματα (Soden, 1902· Κομίνης, 1951, 254-279· Πασχαλίδης, 
1999, 259-266) και επιστολές (Πασχαλίδης, 1999, 267-281). 

 
Το εγκώμιο στον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο (BHG 881c) 
Ο μελετώμενος εγκωμιαστικός λόγος εντάσσεται σε μια ομάδα τεσσά-
ρων έργων, στα οποία ο Νικήτας ασχολείται με τον βίο και τον εγκω-
μιασμό του Χρυσοστόμου 2

 

. Όπως παρατήρησε και ο ίδιος ο εκδότης 
του,  το παρόν εγκώμιο «δεν στερείται ρητορικής αξίας» και είναι «α-
ντάξιον της ρητορικής του Χρυσοστόμου» (Δυοβουνιώτης, 1934, 53). 
Η παραπάνω παρατήρηση επιβεβαιώνεται και από την ακολουθούσα 
παρουσίαση των τριών σχημάτων, του υπερβατού, του χιαστού και της 
αναστροφής, τα οποία αποτελούν μια ομάδα σχημάτων, των figurae 
per transmutationem. 

Το υπερβατό 
Το σχήμα του υπερβατού 3

Για την τυπολογική προσέγγιση του υπερβατού στο εγκώμιο του Νι-
κήτα Δαβίδ Παφλαγόνα βασιστήκαμε στην αντίστοιχη κατηγοροποί-
ηση που προτείνει ο Νάκας (2015, 390). Η πρώτη υπερβατική μετακί-
νηση και αναδιάταξη (υπερβατό Ι) εμπλέκει συντακτικούς όρους (ΥΙ). Η 
δεύτερη (υπερβατό ΙΙ) εμπλέκει συγκεκριμένες λέξεις που από μόνες 

 (λατιν. transgressio ή transiectio) δημιουρ-
γείται στην περίπτωση κατά την οποία παρεμβάλλονται μία ή περισ-
σότερες λέξεις ανάμεσα σε δύο λέξεις με στενή λογική και συντακτική 
σχέση. Είναι, δηλαδή, μια μετακίνηση σε απόσταση,  μια μετάθεση (υ-
πέρβασις ή υπέρθεσις) που συνοδεύεται πάντοτε από την απομάκρυνση 
και αποκοπή συγκεκριμένου λογικού συντάγματος/λέξης από ό,τι α-
ποτελεί τη συνηθισμένη του συντακτική και λογική συνάφεια (Νάκας, 
2015, 389). 

                                                      
2 Εκδόθηκε από τον Κ. Δυοβουνιώτη, «Ανέκδοτον εγκώμιον εις τον Ιωάννην 

τον Χρυσόστομον», Θεολογία 12 (1934) 51-68. 
3 Για το υπερβατό, βλ. Μαρωνίτης (1962)· Smyth (1984, 679)· Κούκουρα 

(1986, 133-136)· Lausberg (1998, 318-320)· Devine & Stephens (2000)· Σα-
κελλαριάδης (2004, 397)· Ευσταθίου (1994)· Στεργιούλης (2009)· Νάκας 
(2015)· Νάκας (2016). 
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τους δεν αποτελούν συντακτικόν όρο (ΥΙΙ), ενώ, τέλος, στην τρίτη κα-
τηγορία (παρατακτικό υπερβατό) εμπλέκονται τόσο οι συντακτικοί όροι 
όσο και μεμονωμένες λέξεις (ΥΙΙΙ). 

 
Υ π ε ρ β α τ ό  Ι  ( Υ Ι )  
Το ΥΙ υποδιαιρείται σε δύο είδη: [ΥΙΑ] και [ΥΙΒ]. 
 

 
[ΥΙΑ] 

Στο [ΥΙΑ] έχουμε υπερβατική μετάθεση συντακτικού όρου στα όρια 
του κατηγορήματος ή της πρότασης (Νάκας, 2015, 391). Διακρίνουμε 
τις εξής υποκατηγορίες στο Εγκώμιο του Νικήτα: 

[ΥΙΑ.a1] 
1. περιφανὴς προτέθειται πρόφασις (54) 4

2. τῷ ὑψίστῳ καταστῆσαι Λόγῳ (56) ~πρὸς τὴν ἀντίθετον, ὢ τῆς ἀνοί-
ας, μεταβάλλειν κακίαν (57) ~ἀνηπλωμένην ἐκτιθέναι Γραφὴν (60) ~πᾶ-
σαν μὲν ἀθετεῖσθαι παρανομίαν (68) 

 ~ὁ ὡραῖος οὗτος καὶ παρ-
θενικὸς προσελήλυθεν καρπός (56) ~ἐκ παρθένου λοιπὸν τῆς ἀμιάντου 
γεννᾶται καὶ οὗτος ἐκκλησίας (56) ~τῶν ὅλων εἰσαεὶ περιγέγονε παθῶν 
(58) ~πρὸς τὰς οὐρανίους ἀνωλέθρως διαβαίνει σκηνάς (58)  ~τῇ ἱερᾷ λέ-
γω Γραφῇ (58) ~καινῆς νομοθετεῖ διαθήκης (58) ~τῶν ψυχικῶν προχειρί-
ζεται παθῶν (58) ~τὴν ἰδίαν ἐξέλαμπες δικαιοσύνην (59) ~ὅλην κατη-
γλάϊζες τὴν οἰκουμένην (59) ~τῷ ἡμετέρῳ κατὰ πάροδον διεκφανῆνται λό-
γῳ (59) ~κατὰ μόνης κινεῖ τῆς ἁμαρτίας (60) ~τὴν ἔμφυτον ἐγείρει ὀρ-
γὴν (60) ~πολυειδεῖς τὰς ἐκ λόγων αὐτοῖς προῆγε θεραπείας (61) ~τῷ οὐ-
ρανίῳ προσαρμόζεται νυμφίῳ (61) ~παλαμναίων κατηγωνίζετο σωμάτων 
(61) ~δορύκτητα δουλαγωγούμενος προσῆγεν ἔθνη (61) ~τῆς δεσποτικῆς 
ἂν εἴη θεουργίας (62) ~νοερὰν ὑποδείκνυσιν ἀνάνευσιν (63)  ~τοὺς ταρ-
ταρίους κατελαύνεται μυχούς (63) ~πρὸς τὰς ἀχράντους μεταναστεύει νο-
μάς (66) ~τῆς ἀληθινῆς παρεπέμπετο ζωῆς (66) ~δεσποτικὴν μεμίμητο 
πορείαν (67) ~καὶ θεουργικῆς ὅ,τι μάλιστα κεκοινώνηκε διακονίας (67)  
~ὅλον αὐτοῦ πεποίηται τὸν βίον (67)  ~πᾶσαν ἔτερψεν καρδίαν (68) 

3. τὴν οἰκείαν λαθὼν ταπεινότητα (53) ~φωτοφανὴς ὑπερβλύζουσα 
μαρμαρυγὴ (54) ~δεξιᾷ τοῦτον ἐκ βρέφους τιθηνουμένης κομιδῇ (55)  ~ἀ-

                                                      
4 Οι αριθμοί παραπέμπουν στις αντίστοιχες σελίδες της έκδοσης του κειμέ-

νου από τον Δυοβουνιώτη. 
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χειροποιήτῳ περιτεμόμενον περιτομῇ (56) ~τὴν ἰδίαν ἡρέμα ταύτῃ περιαυ-
γάσαν πολυτέλειαν (56) ~τῆς ἐμφύτου χρώμενος σκαιότητος (57) ~τοῦ 
παντὶ μὲν ἐσταυρωμένου κόσμῳ (57) ~τῆς θείας ἐπιληψόμενος ἱερωσύνης 
(59) ~τὸ τριττὸν τῶν θείων ἀνακεφαλαιοῦντος ὑποστάσεων (59)  ~διὰ με-
τανοίας καθῃραμένης εἰλικρινοῦς (60) ~φαύλων τοὺς νέους ἀνακαθαίρων 
μαθημάτων (61) ~ἐκτόπων ἀπολυτρούμενος προλήψεων (61) ~καὶ ἅμα 
τὴν βασιλικὴν τοῦ οἰκείου πόθου συλλήπτορα ποιησαμένη χεῖρα (62) ~τῷ 
ζῶντι μετεσκευάζων λόγῳ (62)  ~περὶ τὴν θείαν ἐξητονηκόσι πίστιν (63)  
~καὶ ἐκμελεῖ δυσκινητοῦσι γνώμῃ (63) ~τὴν θείαν συνεπαγόμενος ἀγά-
πην (63) ~τῷ ἱερῷ τῶν πιστῶν ἐποχούμενος συστήματι (64) ~πάσαις ἀπο-
μαχόμενος ταῖς ἐπινοίαις (65) ~τὰς ζιζανώδεις ῥιζοτομῶν ὑποσπορὰς 
(65) ~τῆς ἱερᾶς φυτεύων ἐκκλησίας (65)  ~παρανομοῦσα ἐλέγχων βασι-
λίδα (67) ~δι’ ἐναρμονίου φθεγξάμενον ὀργάνου (68)  ~ταῖς οὐρανίαις 
κατὰ τὴν οὐράνιον βασιλίδα μετὰ πάντων ἁγίων συνδιαιτώμενος δυνάμεσιν 
(68) 

4. ὅσοις τὸ σῶμα πονηρῶς διατεθημένοις (62) ~τὸ ὑδαρὲς θείας ἀνά-
μεστον εὐφροσύνης ἀπεργάζεται (62) ~τῆς φωτιστικῆς καὶ αὐτὸς χάριτος 
εὐμοιρηκὼς (64) ~ἀνόμοις τοῦτον στρατιώταις παραδεδωκότες (66)  
~τῆς βλεπομένης αὐτὸν ἐκκλησίας ἐξωθούμενοι (66) ~πάσης αὐτῷ πρά-
ξεως καὶ θεουργικῆς ὅ,τι μάλιστα κεκοινώνηκε διακονίας (67) 

5. ταῖς ἀεννάοις πρὸς τὸ θεῖον νεύσεσι (57) 
6. διὰ ἀσφαλοῦς ἤδη πίστεως (58) ~ πᾶσαν καθάπαξ ἀνομίαν (65). 

 

[ΥΙΑ.a2] 
1. εἰς καλλονὴν μετατίθησιν ὑπερφυῆ (56) ~ ἰσχὺν παρέχεται διὰ λό-

γων ὑπερφυᾶ (63) 
2. αἷμα καταδικάζοντες ἀθῶον (65) 
3. παράδεισον πάσης τερπνότητος καὶ παντὸς ἡδίστου καρποῦ μεμε-

στωμένον (65)  ~ χερσὶ ἀνειμέναις καὶ πρὸς θείας ἐντολῆς ἐξηραμμέναις 
(63) 

4. νίκην κατὰ τῶν ἐχθρῶν ἀσφαλῆ (68). 
 

Στο [ΥΙΑ.a] παρατηρούμε ότι ισχύουν οι δύο υποδιαιρέσεις που 
προέκρινε και ο Νάκας (2015, 391-392· 2016, 745-751)· έχουμε, δηλα-
δή: α) το [ΥΙΑ.a1] με την απομάκρυνση και αποκοπή του επιθετικού 
προσδιορισμού (ο οποίος προτάσσεται) από το ουσιαστικό-κεφαλή 
(ΟΚεφ) και β) το [ΥΙΑ.a2] με την παραλλαγή όπου ο συντακτικός όρος 
που μετακινείται υπερβατικά και αποκόπτεται, επιτάσσεται και δεν 
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προτάσσεται του όρου από τον οποίο εξαρτάται. Και στην περίπτωση 
του Εγκωμίου του Νικήτα τον επιθετικό προσδιορισμό από το ΟΚεφ α-
ποκόπτει το ρήμα, όχι σπάνια μαζί με άλλους συντακτικούς όρους 
της πρότασης. Την απόσταση ανάμεσα στην υπερβατικά μετακινού-
μενη ΕθΦ (=φράση επιθέτου που εξαρτάται από το ΟΚεφ και λειτουργεί 
ως προσδιορισμός του) και το ΟΚεφ ενδέχεται να μεγαλώνουν κι άλλοι 
παρεμβαλλόμενοι όροι, είτε ως εξαρτήματα της ίδιας της μετακινού-
μενης ΕθΦ είτε ως εξαρτήματα του ΟΚεφ. 

Εκτός, όμως, από το ρήμα έχουμε και τις ακόλουθες υποπεριπτώ-
σεις, όπου αυτό που παρεμβάλλεται και αποκόπτει δεν είναι ρήμα, 
αλλά: α) απαρέμφατο [ΥΙΑ.a1.2]· β) μετοχή [ΥΙΑ.a1.3]· γ) οι κύριοι 
όροι της πρότασης· το υποκείμενο ή το αντικείμενο ή το κατηγορού-
μενο [ΥΙΑ.a1.4]· δ) ένας εμπρόθετος προσδιορισμός [ΥΙΑ.a1.5] και ε) 
ένας επιρρηματικός ή άλλος προσδιορισμός [ΥΙΑ.a1.6]. 

Λιγότερες είναι οι περιπτώσεις εμφάνισης στο Εγκώμιο του [ΥΙΑ. 
a2]. Σ’ αυτή την περίπτωση, αυτό που παρεμβάλλεται και αποκόπτει 
είναι: α) ρήμα [ΥΙΑ.a2.1]· β) μετοχή [ΥΙΑ.a2.2]· γ) συντακτικό εξάρτη-
μα (γενική αντικειμενική  ~ποιητικό αίτιο) της μετοχής [ΥΙΑ.a2.3]· 
και δ) εμπρόθετο εξάρτημα του ΟΚεφ [ΥΙΑ.a2.4]. 

Στο [ΥΙΑ.b] ο Νάκας (2015, 393) εντάσσει την απομάκρυνση και 
αποκοπή της γενικής προσδιοριστικής από το ΟΚεφ (με παρεμβολή ρή-
ματος, κυρίως), που, μαζί με την απομάκρυνση και αποκοπή του ε-
πιθετικού προσδιορισμού, αποτελούν τις δύο πλέον συχνές διαχρονι-
κές περιπτώσεις υπερβατού σχήματος. Στο Εγκώμιο του Νικήτα εντο-
πίσαμε τα ακόλουθα παραδείγματα: 

 

[ΥΙΑ.b] 
1. κατὰ πνεῦμα γέγονεν ἁγιωσύνης (55)  ~εἰς καινότητα συνανίστησι 

ζωῆς (56) ~πρὸς τὸ ἔσχατον ἐξετέτατο τῶν ἀρετῶν (57) ~τὸ σταθερὸν ἐξ-
έλυε τῆς διανοίας (58) ~ταῖς λειότησι φημὶ δὴ τῶν ἡδονῶν(58) ~εἰς τὴν 
ὑπακοὴν ᾐχμαλώτιζεν Χριστοῦ (61) ~ἕως ἐσχάτου τέθηται τῆς γῆς (62)  
~ἀφῇ μόνῃ ξηραίνεται τοῦ λόγου (63) ~τροφῆς ἀθανάτου γίνεται χορη-
γός (63) ~τὸ ἐν αὐτῷ πνεῦμα δείκνυται Χριστοῦ (63) ~εἰς σεμνοτάτην ἀ-
γάπην ἐγκεντρίζεται Θεοῦ (63) ~ὡς Χριστοῦ καὶ οὗτος ἀνειλήφει μιμητής 
(65) ~καὶ συνέδριον ἐκαθέσθη ματαιότητος (65) ~πνεῦμα δὲ χερσὶ παρα-
τίθεται Θεοῦ (66) ~ἐν δεξιᾷ κάθηται Θεοῦ (67) ~ἐν τῷ θρόνῳ κατὰ τὸν εὐ-
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αγγελιστὴν κεκάθικεν Χριστοῦ (67) ~εὐαγγελιστὴς ἐν ῥήματι παραγίνεται 
Θεοῦ (67) ~δόξης καὶ εὐφροσύνης προσλήψονται κοινωνούς (67) 

2. τὸ μέγεθος ἀναλογιζόμενοι τῆς ἀρετῆς (55) ~τὸ ὄμμα τείναντες τῆς 
διανοίας (55) ~ἐν γαστρὶ συνειληφὼς καρδίας (57)  ~βέλη τῷ ὄντι νηπί-
ων (57) ~τῆς γνώσεως ἐπαιρόμενον Χριστοῦ (61) ~τῶν Πνευματομάχων 
ἐν Κυρίου πνεύματι συστομίζοντα τὰς γλωσσαλγίας (62) ~τὰς ἀσθενείας 
μὲν φιλανθρώπως ἀναλαμβάνων τῶν ἀνθρώπων (65) ~κεφαλὴ δὲ γεγονὼς 
τοῦ σώματος τῆς ἐκκλησίας (67)  ~ποταμὸς ὤν Θεοῦ (68) 

3. τὴν μητέρα κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον πάντων τῶν τέκνων (56)  ~ὡς 
καλάμη κατὰ πρόσωπον ἀνέμου (62) 

4. τί δὲ τοῦ μεγάλου βαπτιστοῦ ἄρα πόρρω τῆς ὁμοιώσεως ἀπόκειται; 
(67). 

 

Στις παραπάνω περιπτώσεις, μετά την υπερβατική μετάθεση/μετακί-
νηση της γενικής προσδιοριστικής, αυτό που δείχνει να παρεμβάλ-
λεται είναι: α) ρήμα [ΥΙΑ.b1]· β) μετοχή [ΥΙΑ.b2]· γ) ένας εμπρόθετος 
προσδιορισμός [ΥΙΑ.b3] και δ) ένα επίρρημα [ΥΙΑ.b4]. 

Οι υπόλοιπες υποδιαιρέσεις (ΥΙΑ.c-f) που έχει διακρίνει ο Νάκας 
(2015, 394-395) δεν απαντώνται στο Εγκώμιο του Νικήτα. 
 

[ΥΙΒ]  
Το δεύτερο υποείδος [ΥΙΒ] που προτείνει ο Νάκας (2015, 395) έχει να 
κάνει με την υπερβατική μετάθεση/μετακίνηση συντακτικού όρου 
στα όρια (ή στις παρυφές) μιας φράσης ουσιαστικού και υποδιαιρεί-
ται σε 11 υποπεριπτώσεις. Στο Εγκώμιο του Νικήτα εντοπίσαμε τις ε-
ξής: 
 

[ΥΙΒ.a] 
1. ὁ ἱερὸς τοῦ Θεοῦ θεράπων (54)  ~τῆς πρώτης τοῦ ἀνδρὸς ἀναγωγῆς  

~τῇ θεανδρικῇ τούτου πρὸς ἡμᾶς ἐνδημίᾳ (55) ~τοῖς ἀληθινοῖς τῆς θεότη-
τος προσκυνηταῖς (55) ~ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῆς ψυχῆς τῶν θελημάτων ἐξε-
στάναι (56) ~τὸν οὐράνιον τοῦ νοῦ πόθον (57) ~ἡ πᾶσα τούτου κακομη-
χανία (57) ~τῇ πνευματικῇ τοῦ λόγου τροφῇ (59) ~ὁ μέγας τῶν ψυχῶν 
οἰκονόμος (60) ~τῇ τομωτάτῃ τοῦ λόγου μαχαίρᾳ (61) ~ἀτέλεστον τῆς 
ἁμαρτίας ἡδονὴν (61) ~τὰ μακαριώτατα τοῦ παραδείσου κάλλη (61) ~πᾶ-
σαν καρδίας μαλακίαν (62) ~ἀρρήτῳ τινὶ τοῦ μαστιγοῦντος πνεύματος δυ-
νάμει (63) ~τῷ ζωοπαρόχῳ Θεοῦ λόγῳ (63) ~τῷ ὑπερθέῳ τῆς θεαρχίας 
κάλλει (63) ~πᾶσαν δὲ τῆς ἀρετῆς ἰδέαν (65) ~ὁ μέγας τῶν ἀμιμήτων μι-
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μητὴς (67) ~τῷ ζῶντι Θεοῦ λόγῳ (67) ~τῆς δευτέρας Χριστοῦ παρουσίας 
(67) ~παντὶ τῷ χριστωνύμῳ τῶν ὑπηκόων πληρώματι (68)  

2. Πνεῦμα Θεοῦ ἅγιον (56) ~λογίων Θεοῦ ζώντων (58) ~σοφίας Θεοῦ 
τελείας (59)  

3. τῆς σῆς, ὢ τρισμακάριε πάτερ, ἀρετῆς καὶ σοφίας (59) 
4. τὸ φυσικὸν μὲν αὐτῷ κάλλος (56) ~τῆς συντρόφου τούτῳ νηστείας 

(57) ~πρὸς τὸν ἐξεγειρόμενον αὐτῷ κάτωθεν κρότον (58) ~καὶ πα-
τουμένης βεβήλοις ποσὶ βασιλίδος (66). 

 

Ο επιθετικός προσδιορισμός στις παραπάνω περιπτώσεις απομακρύ-
νεται από το ΟΚεφ, όταν α) η γενική προσδιοριστική προτάσσεται αντί 
να επιτάσσεται, λόγω αναστροφής [ΥΙΒ.a1 και 2]. Ανιχνεύονται, επί-
σης, και δύο επιπλέον υποπεριπτώσεις, το [ΥΙΒ.a3  και 4 ],  όπου προ-
τάσσεται προσφώνηση και δοτική ως συμπλήρωμα επιθέτου ή μετο-
χής αντίστοιχα. 
 

[ΥΙΒ.b] 
οἷα δὲ λύχνος χρυσοῦς τοῦ νοητοῦ καὶ θείου πυρὸς ἐξαναφθεὶς (59) 

~ὡς οἰκονόμου ἀρίστου ψυχῶν (65). 
 

Στην υποπερίπτωση [ΥΙΒ.b], η γενική προσδιοριστική απομακρύνεται 
από το ΟΚεφ, επειδή μπορεί να αποκόπτεται λόγω επίταξης του επιθε-
τικού προσδιορισμού (Νάκας, 2015, 396). 
 

 
[ΥΙΒ.c] 

ὕλης εὔχροια ῥεούσης (57)  
 

H υποπερίπτωση [ΥΙΒ.c] χαρακτηρίζεται από την υπερβατική μετακί-
νηση του επιθετικού προσδιορισμού της γενικής προσδιοριστικής 
(Νάκας, 2015, 396). 

Η τέταρτη υποπερίπτωση [ΥΙΒ.d], με την υπερβατική μετακίνηση 
της γενικής προσδιοριστικής σε εξάρτηση από ονοματική παράθεση 
και η πέμπτη [ΥΙΒ.e], με την αναστροφή-πρόταξη (πριν και από τον 
προτασσόμενο επιθετικό προσδιορισμό ή τους προτασσόμενους επιθε-
τικούς προσδιορισμούς) μιας δευτερεύουσας αναφορικής πρότασης 
που προτείνονται από τον Νάκα (2015, 397) δεν εντοπίζονται στο Ε-
γκώμιο. 
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Στην περίπτωση [ΥΙΒ.g], είναι δυνατόν, σύμφωνα με τον Νάκα 
(2015, 397), με πρόταξη ή επίταξη, να αποκόπτεται το συντακτικό ε-
ξάρτημα από το επίθετο-κεφαλή (ΕΚεφ) ή από τη μετοχή-κεφαλή 
(ΜΚεφ), καθώς το ΟΚεφ ως ο υπερκείμενος εξαρτών όρος παρεμβάλλε-
ται ανάμεσά τους, στα όρια μιας φράσης ουσιαστικού, επαυξημένης 
με μια επιθετική φράση (ΕθΦ) ή με μια μετοχική φράση (ΜΦ): 

 

[ΥΙΒ.g] 
1. καὶ ἀγαθὴν #ἐλπίδα# τοῖς ἀπεγνωσμένοις τὸν κίνδυνον μεταποιεῖ 

(63)  
2. ἵν’ ἐν ταῖς διὰ σοῦ τῶν ἐπιθυμητῶν ὑδάτων #σταγόσιν# ὑομέναις εὐ-

φρανθῶμεν (68). 
 

Οι επόμενες τρεις υποπεριπτώσεις (ΥΙΒ.h, i και j) που επισημαίνο-
νται από τον Νάκα (2015, 397-398), με μετακίνηση του επιθετικού 
προσδιορισμού, δεν απαντώνται στο Εγκώμιο του Νικήτα. 

Τέλος, στο Εγκώμιο του Νικήτα δεν εντοπίσαμε την υποπερίπτωση 
[ΥΙΒ.k], την υπερβατική, δηλαδή, μετακίνηση έξω από το σύμπλεγμα: 
μόριο (παρομοιαστικό: ως, σαν)+ΟΦ{…ΟΚεφ…}ΟΦ (Νάκας 2015, 398-
399). 

 
Υ π ε ρ β α τ ό  I Ι  ( Υ Ι I )  
Το δεύτερο είδος υπερβατού σχετίζεται με τη μετακίνηση/μετάθεση 
λέξεων με (κατά κανόνα) σταθερή θέση, όπως είναι τα άρθρα, οι ανα-
φορικές αντωνυμίες, οι προθέσεις, οι υποτακτικοί σύνδεσμοι, τα απο-
φατικά μόρια κ.ά. (Νάκας, 2015, 399).  
 

[ΥΙΙ.a] 
1. τῆς Ἰωάννου τοῦ μεγάλου κατατολμήσαιμι θειότητος (54) ~τὰ τῆς αὐ-

τοῦ χάριτος καθέστηκεν ἔργα (54) ~τῇ αὐτοῦ βαπτιζομένου καταπεφοίτηκε 
καρδίᾳ (56) ~τῆς τοῦ παμβασιλέως ἐπάξιον κατεσκευάσατο τραπέζης (56) 
~τῷ τῆς φιλαργυρίας ὑποπέσοι πάθει (58) ~τὴν τῆς ἀρετῆς ἱέναι παρασκευά-
ζει τρίβον (63)  

2. πρὸς τὴν τῶν λίθων μετάγειν καλλονὴν (57) ~τὴν ὅλην μικροῦ πεί-
θειν οἰκουμένην (57) ~ταῖς τῶν ἀσεβῶν ἐκμοχλεύεσθαι καταδρομαῖς (58) 
~ἔγγυος τῆς αὐτοῦ πρὸς αὐτοὺς καθίστασθαι φιλανθρωπίας (59)  

3. χάριν τὴν…ἐν τῇ ἑαυτῆς ἀνεκλείπτως διαμένουσαν πληρότητι (55) 
~διὰ τὴν τῆς ἀρετῆς προσῳκειωμένος ὑπερβολὴν (68)  
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4. τῷ τῆς προσηγορίας σημαινομένῳ (54) ~τὴν τοῦ Θεοῦ χάριν (54) 
~τῇ αὐτοῦ διανοίᾳ (54) ~διὰ τὴν τῶν λόγων λαμπρότητα (54) ~τὸ τοῦ 
γένους ἐπίσημον καὶ εὐγενὲς (54) ~τὸ τῶν λοιπῶν θαυμασίων πλῆθος καὶ 
μέγεθος (54) ~πρὸς τὸν τοῦ παντὸς ἀρχιποιμένα μετέστη(54) ~πρὸς τὴν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ μίμησιν(54) ~ταῖς τῶν ἔργων ἐπιδείξεσι (55) ~ὁ τῶν ἀει-
ζώων ναμάτων ἀφθονώτατος καὶ ἀείρυτος κρατὴρ (55) ~τὸν τῆς ἀγαθό-
τητος ταύτης εὑρετὴν καὶ θαυμαστὴν (56) ~ὁ τοῦ ἀγαθοῦ διώκτης (57) 
~τοῖς τῆς ψυχῆς ὀφθαλμοῖς (57) ~ὁ τῆς κενῆς δόξης πολύπλοκος ἔρως 
(58) ~τοὺς τῆς ψυχῆς ὀφθαλμοὺς (58) ~τῆς τοῦ ὑψίστου δόξης (58) ~διὰ 
τῆς αὐτοῦ Γραφῆς (58) ~τῷ τῆς ἱερωσύνης χρίσματι (58) ~τῷ τῆς ἀληθείας 
πνεύματι (59) ~ὁ τοῦ λόγου θεραπευτὴς (60) ~ὁ ταύτης πατὴρ (60) ~τῷ 
τῆς τελειότητος συνδέσμῳ (61) ~κατὰ τῶν τῆς ἀληθείας ἐχθρῶν (61) 
~πρὸς τὸ τοῦ διαβόλου θέλημα ἐζωγρημένον (61) ~τῶν Ἰωάννου λόγων 
(62) ~ὁ τῆς ἐκκλησίας καθαρώτατος ὀφθαλμὸς (62) ~τὰς τῆς ἀληθείας αὐ-
γάς (63) ~τὸ φύσεως ἡμετέρας κατορχούμενον (63) ~τῆς τοῦ Θεοῦ λόγου 
προσευχῆς (63) ~τῷ τῶν λόγων εὐτονωτάτῳ φραγγελίῳ (64) ~τὸ τῆς σω-
τηριώδους διακονίας ἔργον (65) ~κατὰ τῶν ἐκείνου στιγμάτων (65) ~τὰς 
τῶν λαῶν ἀνομίας (65) ~τὴν τῆς ἀληθείας πίστιν (66) ~ταῖς τῶν ὁσίων ὁ-
μηγύρεσιν (66) ~τὰς τοῦ πονηροῦ δυνάμεις (67) ~οἱ τοῦ Θείου Λόγου κή-
ρυκες (67)  

5. ὁ νῦν ἡμῖν εἰς εὐφημίαν προκείμενος (54) ~ὁ ἀεὶ πληρέστατος (55) 
~τοῦ σχεδὸν ἀσωμάτου (57) ~κατὰ τὸν ἐντὸς ἄνθρωπον (58) ~τοῖς εἰκῆ 
πεφυσιουμένοις ταπεινοῦται (63) ~ὁ πάντοτε ἔκδημος Θεοῦ (66) ~τὰ 
συντετμημένως αὐτῷ πρότερον καὶ δυσθεωρήτως ἐν Γραφαῖς ἁγίαις εἰρη-
μένα (68)  

6. τὸν τοῖς ἰδίοις δοξαζόμενον (54) ~τοῖς τῷ πονηρῷ λελυμασμένοις 
(64)  

7. τὸ περὶ τὸν λόγον εὔτονον καὶ εὐπρεπὲς, τὸ περὶ τὸ βίον ἔνθεον καὶ 
εὐσεβὲς, τὸ κατ’ ἄμφω τέλειον (54) ~πρὸς τὴν ἐν τῷ ἁγίῳ χάριν(55) ~τὸν 
ἐξ αὐτῆς γεννηθέντα (55) ~τὸν μετὰ τοὺς ἀποστόλους ποιμένα (55) ~τῇ 
κατὰ τὸ ἐφικτὸν ὁμοιότητι (55) ~ὁ ἐκ τοῦ πληρώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ πε-
πληρωμένος (55-56) ~τὸν ἐν αὐτῷ θησαυρὸν (56) ~πρὸς τὴν αὐτοῦ φυ-
λακὴν (56) ~τῇ πρὸς ἐν αὐτῷ θεῖον πνεῦμα κοινωνίᾳ (57) ~τὴν ἀπὸ τῶν ἐ-
πικήρων εὔχροιαν (57) ~τὸ πρὸς θεολογίαν ὕψος (59) ~τὰς κατὰ τῶν ἀ-
ντιπάλων ἀντιρρήσεις (60) ~τὴν πρὸς αὐτὸ ῥοπὴν (61) ~τῇ πρὸς τὸ θεάρ-
χιον φῶς ἑνώσει (64) ~τοῖς διὰ Κύριον ἠτιμωμένοις (64) ~τοῖς ὑπὲρ ἀνο-
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μίας ἐλεγμοῖς (64) ~ τοῖς ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις (64) ~τοῖς 
ὑπὲρ ἐκεῖνο παθήμασι (65) ~τῶν ἔν σοι χαρισμάτων (68)  

8. χάριν τὴν ἀεὶ μὲν τὰ θεῖα λόγια, τὰ ζῶντα, καθάπερ νάματα ναίουσαν 
καὶ θαλάσσας ὅλας τῷ τοῦ οὐρανίου ῥείθρου δαψιλεῖ κατακαλύπτουσαν 
(55) ~ὁ καὶ λόγον σεμνύνας (55) ~καὶ τὸν ἐπὶ τῆς πέτρας τοὺς πόδας τῆς 
διανοίας ἠδρασμένον (57). 

 

Την υπερβατική αποκοπή του άρθρου στο Εγκώμιο του Νικήτα 
μπορεί να προκαλεί: α) το ρήμα μαζί με άλλους συντακτικούς όρους 
της πρότασης (συνήθως εδώ γενική προσδιοριστική: [ΥII.a1]) (Ευστα-
θίου, 1994, 93· Στεργιούλης, 2009, 325-326· Νάκας, 2015, 399)· β) ένα 
απαρέμφατο (επίσης με γενική προσδιοριστική: [ΥII.a2])· γ) μια μετο-
χή ([ΥII.a3])· δ) η γενική προσδιοριστική ([ΥII.a4])· ε) ένας επιρρημα-
τικός προσδιορισμός ([ΥII.a5])· στ) μια δοτική ως συμπλήρωμα ([YII. 
a6])· ζ) ένας εμπρόθετος προσδιορισμός ([YII.a7]) και η) το αντικείμε-
νο μιας έναρθρης μετοχής ([YII.a8]). 

Οι υποπεριπτώσεις [ΥII.b-h], όπως περιγράφονται και καθορίζο-
νται από τον Νάκα (2015, 399-400), δεν απαντώνται στο Εγκώμιο του 
Νικήτα. 

 
Π α ρ α τ α κ τ ι κ ό  υ π ε ρ β α τ ό  ( Υ Ι I I )  
Το τρίτο είδος υπερβατού, που προκύπτει από μετακίνηση/μετάθεση 
συμπλεκτικά παρατασσόμενου όρου (στα όρια της πρότασης ή του 
κατηγορήματος, όπως και στα όρια μιας φράσης ουσιαστικού ή και 
μιας εμπρόθετης φράσης) υποδιαιρείται, σύμφωνα με τον Νάκα 
(2015, 401), σε επιμέρους περιπτώσεις, ανάλογα με τον όρο που πα-
ρεμβάλλεται ως αποτέλεσμα αυτής της υπερβατικής μετακίνησης. Στο 
Εγκώμιο του Νικήτα εντοπίσαμε τις δύο από τις πέντε περιπτώσεις 
που αναφέρονται στη μελέτη του Νάκα, την α) [ΥIII-#Ρ#]: παρεμβολή 
του ρήματος σε συνδυασμό με το υποκείμενο ή το αντικείμενό του, 
και την δ) [ΥΙII-#ΟΚεφ#]: παρεμβολή του ΟΚεφ, στα όρια μιας φράσης 
ουσιαστικού (Νάκας, 2015, 401). Βεβαίως, όπως γίνεται και με τα 
άλλα είδη του υπερβατού, το σχήμα του Νάκα προβλέπει και για πε-
ριπτώσεις που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Έτσι, προκειμένου για το 
παρατακτικό είδος, γίνεται πρόβλεψη ως εξής: «μπορεί να παρεμβάλ-
λεται [iii] και κάποιος άλλος λειτουργικός όρος του κατηγορήματος 
σε άμεση ή έμμεση εξάρτηση από το ρήμα: ΥΙΙΙ-#Χ# (όπου Χ = Υπο-



Figurae per transmutationem 

 

Figura in Praesentia 
537 

κείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο, Προσδιορισμός, …)». Πράγ-
ματι, διακρίναμε κάποιες επιπλέον πραγματώσεις στο Εγκώμιο, λ.χ. 
την παρεμβολή ενός απαρεμφάτου ([ΥIII-#ΑΠΡΦ#]) ή μιας μετοχής 
([ΥIII#Μ#]) ή μιας φράσης επιθέτου ([ΥΙII-#ΕθΦ#]) (βλ. παραδείγμα-
τα και στην ενότητα σχετικά με το ‘διπλό υπερβατό’). 
 

[ΥIII-#Ρ#] 
διὰ τοῦτο νηστείαις ὁ μέγας παιδιόθεν ἐσχόλαζεν καὶ προσευχαῖς (57) 

~ἄφθονον χάριν ἐπιχορήγησον καὶ δαψιλῆ (68). 
 

[ΥIII-#ΑΠΡΦ#] 
οἳ θανάτοις τοῦτον λυπεῖν καὶ ὑπερορίαις ὑπελάμβανον (66). 
 

[ΥIII-#Μ#] 
πίστεως τὴν θεωρίαν τῶν ἄνω κεκληρωμένου καὶ ἀπόλαυσιν (58) ~ ἔ-

μπληκτόν τε συνθραύοντα καὶ μανιῶδες (62).  
 

[ΥΙII-#ΟΚεφ#] 
κραταιοῖς τε λόγοις καὶ τομωτάτοις (61). 
 

Πολλαπλό (διπλό, τριπλό) υπερβατό 
Στο πολλαπλό υπερβατό, συντακτικοί όροι ή μεμονωμένες λέξεις είτε 
εμπλέκονται ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα υπερβατά είτε συν-
δυάζεται το ίδιο το υπερβατό με κάποιο άλλο σχήμα (Νάκας, 2015, 
403). 
 
Διπλό 

~ὅση δὲ τούτῳ καὶ περὶ τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατατείνεται φροντίς 
(60):   

[ΥΙΑ.a1] ὅση δὲ τούτῳ καὶ περὶ τὰ [ ] ἤθη κατατείνεται φροντίς + 
[ΥΙΙ.a4] (περὶ) τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη. 
 

~πᾶσαν ἐκεῖνος τὴν τοῦ Θεοῦ χάριν συνειληφὼς (54):  
[ΥΙΑ.a1] πᾶσαν ἐκεῖνος τὴν [ ] χάριν συνειληφὼς + 
[ΥII.a4] τὴν τοῦ Θεοῦ χάριν. 
 

~τὸν μετὰ τοὺς ἀποστόλους ποιμένα τε μέγαν καὶ διδάσκαλον (55): 
[YII.a7]:τὸν μετὰ τοὺς ἀποστόλους ποιμένα [ ]+ 
[ΥΙII-#ΕθΦ#]: τὸν [ ] ποιμένα τε μέγαν καὶ διδάσκαλον.   
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~πνευματικήν τε αὐτῷ καὶ ἔνθεον κροτήσωμεν εὐφημίαν (55): 
[ΥΙΑ.a1] πνευματικήν [ ] κροτήσωμεν εὐφημίαν + 
[ΥΙII-#Χ#] πνευματικήν τε αὐτῷ καὶ ἔνθεον.  
 

~τῶν κατὰ τὴν μεγάλην Συρίας Ἀντιόχειαν περιφανεστάτων (55):  
[YII.a7] τῶν κατὰ τὴν μεγάλην [ ] Ἀντιόχειαν περιφανεστάτων + 
[ΥΙΒ.a1] (κατὰ) τὴν μεγάλην Συρίας Ἀντιόχειαν.  
 

~πᾶσαν τοῦ μεγάλου ἀρχιερέως τὴν ἐξ ἀρχῆς ἄχρι τέλους βίωσιν ἠλ-
πίκαμεν (55): 

[ΥΙΒ.a1] πᾶσαν τοῦ μεγάλου ἀρχιερέως τὴν [ ] βίωσιν + 
[ YII.a7] τὴν ἐξ ἀρχῆς ἄχρι τέλους βίωσιν.  
 

~τοῦ παντὶ μὲν ἐσταυρωμένου κόσμῳ (57):  
[ΥΙΑ.a1.3]:τοῦ παντὶ μὲν ἐσταυρωμένου κόσμῳ + 
[YII.a6]: τοῦ παντὶ μὲν ἐσταυρωμένου (κόσμῳ).   
 

~τῷ τῆς ἀπαθείας πρότερον δι’ ἀσκητικῆς ἀγωγῆς καὶ ταπεινόφρο-
νος ἐπιβάντα στερεώματι (58):  

[ΥII.a3] τῷ [ ] ἐπιβάντα στερεώματι + 
[ΥΙII-#ΟΚεφ#] (δι’) ἀσκητικῆς ἀγωγῆς καὶ ταπεινόφρονος.  
 

~τῷ τοὺς οὐρανοὺς διεληλυθότι προσηγγικὼς ἀρχιερεῖ (59): 
[YII.a8] τῷ τοὺς οὐρανοὺς διεληλυθότι [ ] ἀρχιερεῖ + 
[ΥΙΑ.a1.3] τῷ [ ] διεληλυθότι προσηγγικὼς ἀρχιερεῖ.  
 

~τῷ κάλλιστα τεταγμένῳ παραδιδόντας ἐπιστατεῖσθαι λόγῳ (60): 
[ΥII.a5] τῷ κάλλιστα τεταγμένῳ + 
[ΥΙΑ.a1.3] τῷ [ ] τεταγμένῳ παραδιδόντας ἐπιστατεῖσθαι λόγῳ.  
 

~σταγόνας κατὰ τὸν τῆς σοφίας λόγον ὑετοῦ (60): 
[ΥΙΑ.b3] σταγόνας κατὰ τὸν τῆς σοφίας λόγον ὑετοῦ + 
[ΥII.a4] (κατὰ) τὸν τῆς σοφίας λόγον.  
 

~τὰς ἐξ αὐτῆς φυομένας τῶν ψυχικῶν παθημάτων ἰδέας (61): 
[YII.a7] τὰς ἐξ αὐτῆς φυομένας + 
[ΥΙΒ.a1] τὰς [ ] φυομένας τῶν ψυχικῶν παθημάτων ἰδέας. 
 

~καὶ γόνασι μὲν παρειμένοις λογισμοῖς περὶ τὴν θείαν ἐξητονηκόσι 
πίστιν (63):  

[ΥΙΑ.a2] καὶ γόνασι μὲν παρειμένοις λογισμοῖς [ ] ἐξητονηκόσι + 
[ΥΙΑ.a1.3] (περὶ) τὴν θείαν ἐξητονηκόσι πίστιν. 
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~ὀξυδερκὲς τὸ ὄμμα καὶ διορατικὸν τιθέμενος τοῦ νοῦ (63):  
[ΥΙII-#ΟΚεφ#] ὀξυδερκὲς τὸ ὄμμα καὶ διορατικὸν + 
[ΥΙΑ.b2] καὶ διορατικὸν τιθέμενος τοῦ νοῦ. 
 

~τοῖς σάλῳ παθῶν καὶ νυκτὶ καὶ κλύδωνι καταποντουμένοις τῶν 
ἁμαρτιῶν (63):  

[YII.a6] τοῖς σάλῳ παθῶν καὶ νυκτὶ καὶ κλύδωνι καταποντουμένοις + 
[ΥΙΑ.b2] [ ] καὶ κλύδωνι καταποντουμένοις τῶν ἁμαρτιῶν. 
 

~ἡ τῆς διδασκαλίας χάρις ὡς ἀστραπῆς φέγγος ὑπέρφωτον ἐπαυγά-
ζουσα τοῦ διδασκάλου (63):  

[ΥII.a1] ἡ τῆς διδασκαλίας χάρις + 
[ΥΙΑ.b2] ἡ τῆς διδασκαλίας χάρις ὡς ἀστραπῆς φέγγος ὑπέρφωτον ἐ-
παυγάζουσα τοῦ διδασκάλου.  
 

~οἱ ἀνήκοον οὖς καὶ στερεὸν αὐτῷ πρόσωπον νῦν παρατιθέμενοι 
(68):  

[YII.a8] οἱ ἀνήκοον οὖς καὶ στερεὸν [ ] πρόσωπον νῦν παρατιθέμενοι + 
[ΥΙΒ.a4] καὶ στερεὸν αὐτῷ πρόσωπον νῦν παρατιθέμενοι. 
 

Τριπλό 
~καθαρόν σε ἄρτον καὶ δόκιμον καὶ τῆς τοῦ παμβασιλέως ἐπάξιον 

κατεσκευάσατο τραπέζης (56):  
[ΥΙΑ.a1.4] καθαρόν σε ἄρτον [ ] κατεσκευάσατο + 
[ΥΙII-#ΟΚεφ#] καθαρόν σε ἄρτον καὶ δόκιμον καὶ [ ] ἐπάξιον +  
[ΥII.a1] καὶ τῆς τοῦ παμβασιλέως ἐπάξιον κατεσκευάσατο τραπέζης. 
  

~ὁ πᾶσαν τῆς γῆς τὴν πολυτέλειαν οὐκ αὐτὸς μόνον πηλὸν ἡγούμε-
νος καὶ τέφραν (58):  

[YII.a8] ὁ [ ] τὴν πολυτέλειαν οὐκ αὐτὸς μόνον πηλὸν ἡγούμενος + 
[ΥΙΒ.a] [ ] πᾶσᾶν τῆς γῆς τὴν πολυτέλειαν [ ] + 
[ΥIII-#Μ#] [ ] τὴν πολυτέλειαν [ ] πηλὸν ἡγούμενος καὶ τέφραν.  
 

~ὁ δὲ πρὸς τὸν πανακήρατον τοῦ ὑπερουρανίου θρόνον ἀνελαμβά-
νετο τοῦ Θεοῦ (66):  

[ΥΙΒ.a] (πρὸς) τὸν πανακήρατον τοῦ ὑπερουρανίου θρόνον + 
[ΥΙΑ.b1] πρὸς τὸν [ ] θρόνον ἀνελαμβάνετο τοῦ Θεοῦ + 
[ΥΙΑ.a1] τοῦ ὑπερουρανίου θρόνον ἀνελαμβάνετο τοῦ Θεοῦ. 
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Ε π ά λ λ η λ ο  υ π ε ρ β α τ ό  
Επάλληλο υπερβατό έχουμε στην περίπτωση κατά την οποία υπερβα-
τά του ίδιου ή διαφορετικού είδους (και υποείδους) πραγματώνονται 
το ένα μετά το άλλο, διαδοχικά (Νάκας, 2015, 403). 
 
Επάλληλη / διαδοχική εφαρμογή της ίδιας υποπερίπτωσης 

τῷ τῆς #αὐτοῦ# δόξης σώματι (55) ~τῆς τῶν #ἐκείνου# λογίων δαψι-
λείας (56) ~τὸ τῆς δόξης μεγαλοπρεπὲς τῆς τοῦ ἀνδρὸς ἁγιωσύνης (57) 
~καὶ φωτιστικαῖς αὐτοῦ καὶ ποικίλαις τῶν λόγων ὁμιλίαις (68).  

 
Επάλληλη / διαδοχική εφαρμογή διαφορετικών υποπεριπτώσεων 

τοὺς ὀλεθροτόκους #τοῦ νοητοῦ# τριστάτας #Φαραὼ# (58) ~τῆς #τῶν 
ἐπουρανίων# μετουσίας #ἀγαθῶν# (66). 

 
Το χιαστό 
Στο χιαστό σχήμα παρατηρείται η ακολουθία δύο λέξεων ή φράσεων 
ή προτάσεων που έχουν παράλληλη σύνταξη αλλά αντίστροφη σειρά 
στις αντίστοιχες λέξεις, ώστε να σχηματίζουν το γράμμα Χ (Smyth, 194, 
677· Ευσταθίου, 1994, 106· Σακελλαριάδης, 2004, 423· Abrams, 2005, 
420· Στεργιούλης, 2009, 348-349· Νάκας, 2014, 173-279). Στο χιαστό 
παρατηρούνται ομοιότητες ως προς το μέγεθος και τον ήχο των λέ-
ξεων οι οποίες οδηγούν και σε παρήχηση (Abrams, 2005, 420). Το 
χιαστό ανήκει στα σχήματα συντακτικής ακολουθίας των όρων και 
προδίδει ένα ιδιαίτερο γλωσσικό στολισμό στην πρόταση (Smyth, 
194, 677· Ευσταθίου, 1994, 106· Νικολόπουλος, 2005, 174-175). Το 
χιαστό παρουσιάζεται στο Εγκώμιο του Νικήτα με τις εξής μορφές: 
 
Χ ι α σ τ ή  α ν τ ι σ τ ρ ο φ ή  δ ύ ο  σ υ ν τ α κ τ ι κ ώ ν  ό ρ ω ν  
[[ΟΚφλ] ΟΦΓνκ] x [ΟΦΓνκ [ ΟΚφλ]] (Νάκας, 2014, 211, <9α1>): 

πᾶσαν νόσον ψυχῆς καὶ πᾶσαν καρδίας μαλακίαν (62) ~ὡς μᾶλλον μὲν 
τὸ δαψιλὲς ἐν αὐτῷ θαυμάζεσθαι τοῦ ἀκριβοῦς, μᾶλλον δὲ τοῦ δαψιλοῦς τὸ 
ἀκριβές (60) 

 

[ΟΦΓνκ [ΟΚφλ]] x [[ΟΚφλ] ΟΦΓνκ] (Νάκας, 2014, 211, <9α2>): 
νοῦ τάχει καὶ ὀξύτητι φύσεως (55) 
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[[ΟΚφλ] ΕθΦ] x [ΕθΦ [ΟΚφλ]] (Νάκας, 2014, 214, <9α5>): 
εὐσεβείᾳ τε πάσῃ καὶ δεξιᾷ [ ] κομιδῇ [με παρεμβολή και υπερβατού] 

(55) ~ὥσπερ θησαυρὸς πολυτελὴς ἢ πολύτιμος μαργαρίτης (56)  
 

[ΕθΦ[ΟΚφλ]] x [[ΟΚφλ] ΕθΦ] (Νάκας, 2014, 213, <9α4>): 
πᾶσαν εἰκαιομυθίαν καὶ ὅρκον δὲ πάντα (60)  

 

[[ΡΗΜΑ] ΑΝΤΙΚ(ΟΦ)] x [ ΑΝΤΙΚ(ΟΦ) [ΡΗΜΑ]] (Νάκας, 2014, 220, 
<10γ1>): 

Ἐπαινέσωμεν τοιγαροῦν Ἰωάννην [ ], ἵνα καὶ Θεὸν [ ] συνεπαινέσωμεν 
(54)  
 

[ΑΝΤΙΚ(ΟΦ) [ΡΗΜΑ]] x [[ΡΗΜΑ] ΑΝΤΙΚ(ΟΦ)] (Νάκας, 2014, 220, 
<10γ3>): 

τοὺς αὔλακας ἡμῶν μέθυσον, πλήθυνον ἡμῖν τῆς καρδίας τὰ γεννήματα 
(68) ~τῷ τῆς τελειότητος συνδέσμῳ συναρμολογεῖ καὶ συμβιβάζει διὰ τοῦ 
Πνεύματος τῷ σώματι Χριστοῦ (61) ~[ ] τῆς πόλεως [ ] ὑπερορίζουσι, κα-
θαιροῦσι τῆς τιμῆς (66)  
 

[ΠΡΟΣΔΙΟΡ(ΠΦ/ΟΦ)[ΡΗΜΑ/ΑΠΡΜΦ]] x [[ΡΗΜΑ/ΑΠΡΜΦ] ΠΡΟΣ-
ΔΙΟΡ(ΠΦ/ΟΦ)] (Νάκας, 2014, 221, <10δ6>): 

τῷ βίῳ ὑποτυπῶσαι καὶ γνωρίσαι τοῖς ἀληθινοῖς τῆς θεότητος προσκυ-
νηταῖς (55) 
 

Χ ι α σ τ ή  α ν τ ι σ τ ρ ο φ ή  τ ρ ι ώ ν  σ υ ν τ α κ τ ι κ ώ ν  ό ρ ω ν  
{[ΑΝΤΙΚ [ΑΠΡΜΦ]] ΡΗΜΑ} x {[ΑΝΤΙΚ… ΡΗΜΑ ...[ΑΠΡΜΦ]]} (Νάκας, 
2014, 200-201, <7δ1-7>) : 
         Α               Β               Γ         x         Α΄               Γ΄                  Β΄ 

Ἄβυσσον (Α) [ ] ἐξιχνιάσαι (Β) δυνατὸν (ενν. ἐστί) (Γ) ἢ σταγόνας (Α΄) 
ὑετοῦ ῥᾶον (Γ΄) (ενν. ἐστί) ἀριθμεῖν (Β΄) (60)  
 

Ἄβυσσον (Α) [ ] ἐξιχνιάσαι (Β) δυνατὸν (Γ) 
 
 
ἢ σταγόνας ὑετοῦ (Α΄)  ῥᾶον (Γ΄) ἀριθμεῖν (Β΄) 
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Π ε ρ ί π λ ο κ ο  χ ι α σ τ ό  ( ‘ α ν τ ι μ ε τ α β ο λ ή ’ )  
Πρόκειται για την περίπτωση όπου οι ομόλογοι όροι στα δύο ‘κώλα’, 
εκτός από τη χιαστή αναδιάταξή τους, μεταβάλλουν αμοιβαία και 
τον σημασιοσυντακτικό τους ρόλο (Νάκας, 2014, 185-193):  

~τῇ τριαδικῇ (Α) μονάδι (Β), τῇ μοναδικῇ (Β΄) Τριάδι (Α΄) (68) [Α ΕΙΔΟΣ] 
~ἀγῶνά (Α) τε τὸν καλὸν καλῶς ἠγωνισμένος (66)  ἔρως (Α) ἄσεμνος (Β) 

εἰς σεμνοτάτην (Β΄) ἀγάπην (Α΄) ἐγκεντρίζεται (63) [Δ ΕΙΔΟΣ] 
 
 

[ΑΥ     [ΒΧ]] 
 
 

[Β΄Υ     [Α΄Χ]] 
 

[[ΑΧ ]    ΒΥ] 
 
 

[Β΄Υ     [Α΄Χ]] 
 

 
Το πρώτο παράθεμα πραγματώνει (σύμφωνα, πάντοτε, με την υποκα-
τηγοριοποίηση του Νάκα) το α΄ είδος της αντιμεταβολής και τα δύο 
επόμενα το δ΄ είδος. Η διαφοροποποίησή τους γίνεται με κριτήριο το 
ότι στην πρώτη υποπερίπτωση διατηρείται και στα δύο κώλα ο συ-
ντακτικός παραλληλισμός ή η σχέση εξάρτησης μεταξύ των εμπλεκό-
μενων όρων: ΥΧ/ΥΧ (όπου Υ είναι ο εξαρτώμενος όρος και Χ ο εξαρ-
τών), ενώ στη δεύτερη αντιστρέφεται και η συντακτική σχέση:  ΧΥ/ΥΧ.  

Στα συγκεκριμένα παραδείγματα, εκτός από τη σχέση ανάμεσα 
στο έρως και την αγάπη, που είναι συνωνυμική, όλοι οι άλλοι εμπλεκό-
μενοι όροι εμφανίζουν ανά δύο (στο ίδιο ‘κώλον’ ή σε διαφορετικό) ε-
τυμολογική σχέση. Επομένως, προκύπτει εδώ ο συνδυασμός και με το 
ετυμολογικό σχήμα (να συνυπολογιστεί και η λεξική αντίθεση: άσε-
μνος ≠ σεμνότητα). Βλ. Νάκας (2014, 186) όπου γίνεται λόγος και για 
άλλες σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων όρων.  
 
Π ο λ λ α π λ ό  ( δ ι π λ ό )  χ ι α σ τ ό   
Βλ. Νάκας (2014, 226-234, 237): 

Ἔργα δὲ Θεοῦ μάλιστα τὰ τῆς αὐτοῦ χάριτος καθέστηκεν ἔργα, Θεοῦ δὲ 
χάριτος ἔργα τὰ τέκνα χρηματίζει Θεοῦ  (54):  

 

Αναδιατάσσοντας στη φυσική τους σειρά τους συντακτικούς όρους, 
διαπιστώνουμε ότι δεν πρόκειται απλώς για τον χιασμό τους αλλά 
και για την αντιμεταβολή ως προς τον σημασιοσυντακτικό ρόλο ανά-
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μεσα στους ομόλογους όρους (το υποκείμενο μεταβάλλεται σε κα-
τηγορούμενο και το κατηγορούμενο σε υποκείμενο): 
 

[τὰ ἔργα τῆς χάριτος αὐτοῦ]ΥΠΟΚ καθέστηκεν [ἔργα Θεοῦ]ΚΤΓΝΟ 
 
 
[τὰ τέκνα Θεοῦ]ΥΠΟΚ χρηματίζει [ἔργα χάριτος Θεοῦ]ΚΤΓΝΟ 
 

Με τη σειρά που οι συντακτικοί όροι έχουν στο κείμενο, και εφόσον 
λάβουμε υπόψιν μας ότι εδώ  συνδυάζεται και ένα τριπλό υπερβατό 
που τους διασπά: 
 

[Υπερβατό 1 (τὰ #τῆς αὐτοῦ χάριτος καθέστηκεν# ἔργα) + Υπερβα-
τό 2 (τῆς #αὐτοῦ# χάριτος)  στο πρώτο ‘κώλον’ + Υπερβατό 3  (τὰ 
τέκνα #χρηματίζει# Θεοῦ) στο δεύτερο ‘κώλον’] 
 

καταλήγουμε στο ακόλουθο σχήμα (δηλαδή σ’ ένα διπλό χιαστό): 
 
 
 

καθέστηκεν [Ἔργα (Α1) Θεοῦ (Α2) Α] [τὰ τῆς αὐτοῦ (Β1) χάριτος (Β2) ἔργα (Β3) Β]  
 
 
 

χρηματίζει [τὰ τέκνα (Β΄1) Θεοῦ (Β΄2) Β΄] [ἔργα (Α΄1) χάριτος (Α΄2)] Θεοῦ (Α΄3) Α΄]. 
 

Η αναστροφή 
Στην κατηγορία, τέλος, των figurae per transmutationem ανήκει και 
η αναστροφή, την οποία ο Φοιβάμμων ορίζει ως εξής: «ἀναστροφὴ δέ ἐ-
στι λέξεως θέσις ἐν δευτέρᾳ τάξει μηδενὸς ἀντιπίπτοντος, δέον αὐτὴν προη-
γεῖσθαι» 5

Οι περιπτώσεις αναστροφής που απαντώνται στο συγκεκριμένο 
εγκώμιο είναι ελάχιστες. 

. 

Με επίταξη του επιθετικού προσδιορισμού:  

                                                      
5 Βλ. στο Leonardus Spengel (ed.), Rhetores Graeci, Lipsiae: 1856, vol. IΙΙ, τους 

ορισμούς των αρχαίων τεχνογράφων για την αναστροφή (197, 10-19: Τρύ-
φων –218, 26-29: Γρηγόριος Κορίνθιος –239, 1-9: Κοκόνδριος  –248, 6-10: Γε-
ώργιος Χοιροβοσκός. Βλ. και Lausberg (1998, 317-318).  
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κατὰ Παῦλον τὸν μέγα (55) ~ἀρετῆς τε καὶ κακίας πάσης (60) ~κατὰ 
τῶν ὁμοφύλων μὲν οὐδενὸς (60) ~πρὸς ἀρετὴν δὲ πᾶσαν εὐγνώμονα ῥυθ-
μίζων ψυχὴν (61) ~πόλεως πάσης ὑπερέσχεν (62) ~εἰς σωτηρίας ὑπόθεσιν 
δέδοται τῷ κόσμῳ (62) ~μητ’ οὖν φωνῶν οὐρανίων κατακούειν (63) ~ὡς 
οἰκονόμου ἀρίστου ψυχῶν (65) ~ 

 

Με πρόταξη της γενικής προσδιοριστικής: 
~ὡς τοῦ λόγου τροφὴν (64). 
 

Συμπεράσματα 
Από την παρουσίαση των τριών σχημάτων (figurae per transmutatio-
nem) στο Εγκώμιο του Νικήτα διαπιστώνουμε ότι ο ρήτορας επιμένει 
κυρίως στη χρήση του υπερβατού, ως βασικού σχήματος της μετάθε-
σης (permutatio). Οι περιπτώσεις υπερβατικής σύνταξης που αντλού-
νται από το Εγκώμιο, φθάνουν τις 234 (89%), ενώ εντοπίστηκαν 17 
(6,4%) περιπτώσεις χιαστού και 12 (4,6%) περιπτώσεις αναστροφής, α-
ντίστοιχα. Από τις 234 περιπτώσεις υπερβατού οι 129 (55,1%) ανή-
κουν στο α΄ είδος, οι 78 (33,3%) στο β΄ είδος και μόλις 6 (2,56%) στο γ΄ 
είδος. Εντοπίστηκαν, επίσης, 16 (6,8%) περιπτώσεις πολλαπλού υπερ-
βατού και 6 (2,56%) επάλληλου υπερβατού. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως ο Νικήτας είναι άριστος 
γνώστης των κανόνων της ρητορικής και επιδέξιος τεχνίτης στη χρή-
ση των σχημάτων λόγου και των εκφραστικών μέσων, με ιδιαίτερη 
προτίμηση στα σχήματα μετάθεσης και ειδικά στο υπερβατό. Υφολογικά 
προτιμά τα υπερβατά με μετακίνηση-επίταξη του επιθετικού προσδιο-
ρισμού και της γενικής προσδιοριστικής, ώστε να δοθεί έμφαση και 
προσδοκία ή στο αναμενόμενο ουσιαστικό ή στο επίθετο και τη γενι-
κή προσδιοριστική, αντίστοιχα. Η επιλογή αυτή του Νικήτα είναι μια 
σταθερή επιλογή που ξεκινά από τους ρήτορες της κλασικής περι-
όδου, συνεχίζεται στους βυζαντινούς και κληρονομείται και στους 
νεότερους και σύγχρονους, όπως απέδειξε η μελέτη του καθηγητή Νά-
κα (2015), ο οποίος προχώρησε στην τυπολογική κατάταξη περιπτώ-
σεων ασυνεχούς/υπερβατικής σύνταξης. Ίσως, η πληθωρική παρου-
σία του υπερβατού στο Εγκώμιο του Νικήτα να είναι η αιτία που δεν 
αισθάνθηκε ο ρήτορας την ανάγκη να χρησιμοποιήσει αρκετά και τα 
δύο άλλα σχήματα μετάθεσης, το χιαστό και την αναστροφή. 
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