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Στην ένδοξη καί φωταγωγική χορεία
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΗ
Ή παρούσα μελέτη αποτελεί τή διδακτορική διατριβή του επί σειρά
ετών συνεργάτη τον εκδόσεων μας κ. Ευσταθίου Ν. Κεκρίδη. 'Υποβλήθη
κε στή Θεολογική Σχολή (Τμήμα Ποιμαντικής) τοο 'Αριστοτελείου Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης, πού τόν αναγόρευσε διδάκτορα της μέ «άριστα»
τό Σεπτέμβριο τοΟ 1989.
Οί εκδόσεις «Παρουσία» θέτουν σέ κυκλοφορία τήν Εγκυρη αυτή επι
στημονική εργασία, πιστεύοντας ότι εμπλουτίζεται ή ιστορική γνώση γιά
τό βαλκανικό χώρο κατά τόν 18ο αίώνα καί καταδεικνύεται ό πρωταγωνι
στικός ρόλος τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας. Παράλληλα αποκαθίσταται
βιογραφικά ένας σημαντικός έλληνας κληρικός καί διδάσκαλος του Γέ
νους μας, ό Θεόδωρος 'Αναστασίου Καβαλλιώτης, ένώ αποσαφηνίζεται ό
σύνδεσμος του μέ τήν τοπική Ιστορία καί παράδοση.
Ό Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Δέ θά αποτελούσε υπερβολή αν ισχυριζόμουν πώς ή μορφή
του Θεοδώρου Αναστασίου Καβαλλιώτη μέ συντρόφευσε από τά
εφηβικά μου χρόνια. "Εγινε γιά μένα ενα alter ego. Κι αυτό γιατί
στην γενέτειρα μου, τήν Καβάλα, κοντά στό πατρικό μου σπίτι υ
πήρχε μιά οδός πού έφερε τό ονομά του. Τό νεανικό φιλοπερίεργο
μέ ώθησε στην αναζήτηση των πρώτων πληροφοριών. Πολύ δύ
σκολα τις συγκέντρωσα. Οί περισσότεροι άπό τους περιοίκους δεν
γνώριζαν τίποτε γι' αυτόν. Κάποιοι, ελάχιστοι, μου έδωσαν τήν
πληροφορία: ήρωας του Εικοσιένα! 1 "Οταν αργότερα κατέφυγα
στίς εγκυκλοπαίδειες, πού μου ήταν προσιτές, συνειδητοποίησα
τήν ανακρίβεια των πληροφοριών. "Εμαθα ότι ήταν ένας λόγιος ιε
ρέας, παιδαγωγός και συγγραφέας, άπό τους πιό αξιόλογους διδα
σκάλους του Γένους, μέ σημαντική συμβολή στην εκπαιδευτική
και πνευματική αναγέννηση τοΰ νέου ελληνισμού στό 18ο αιώνα.
Οί ιδιότητες του αυτές μέ γοήτευσαν. "Ετσι αποφάσισα νά ε
ρευνήσω συστηματικότερα τή ζωή και τό έργο του. Μέ μεγάλη έκ
πληξη διαπίστωσα οτι ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης καί ό ζωτικός
χώρος του, ή Μοσχόπολη, απουσιάζουν παντελώς ή περιορίζονται
σέ μία αναιμική παρουσία στή σύγχρονη ιστοριογραφία και κατ'
επέκταση στά εν χρήσει διδακτικά εγχειρίδια 2 . Ό σ α στοιχεία συγ1. Κατά σύμπτωση δέν είχαν απόλυτο αδικο. "Ενας Θεόδωρος Κα
βαλλιώτης αναφέρεται ως συναγωνιστής τοο Θεοδώρου Κολοκοτρώνη
καί του 'Ιωάννη Νοταρά. Διακρίθηκε στή μάχη των Δερβενακίων, τοΰ
Ναυπλίου, τοο Νεοκάστρου καί των 'Αθηνών. ('Αρχείο αγωνιστών, άρ
29470) Βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ, Έγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, τ. 7, σ. 8. Δέν
υπάρχει καμμία ένδειξη ότι 6 δρόμος φέρει τό ονομα του αγωνιστή.
2. Τά βοηθήματα πού χρησιμοποιούνται σήμερα στή δευτεροβάθμια
εκπαίδευση είναι: Β. Κρεμμυδα, 'Ιστορία Νεότερη-Σύγχρονη, 'Ελληνική-
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κέντρωσα στην πολύχρονη, άπό τό 1971, ενασχόληση μου μέ τό
θέμα αυτό καί ολη τή συνακόλουθη προβληματική, θέλησα νά τά
αρμόσω σέ μιά συστηματική μελέτη, πού νά αποτελεί συμβολή
στην εκκλησιαστική καί εθνική ίστορία του 18ου αιώνα καί ειδι
κότερα στό κεφάλαιο περί των διδασκάλων του Γένους.

*
Ή ολη εργασία χωρίζεται σέ τρία κεφάλαια. Στό πρώτο κατα
γράφονται όλα τά μέχρι σήμερα βιογραφικά δεδομένα του Θεοδώρου
Καβαλλιώτη καί αξιοποιούνται τά στοιχεία που προσφέρουν, έστω
καί φειδωλά, οί πηγές. Διατυπώνονται νέες απόψεις καί καταγράφον
ται βάσιμες ενδείξεις πού στηρίζονται στά ιστορικά συμφραζόμενα,
ώστε νά δοθεί γιά πρώτη φορά ολοκληρωμένη βιογραφική εικόνα
του λογίου. Μέ τήν προοπτική αύτη αντιμετωπίζεται τό πρόβλημα
τής καταγωγής καί τής εθνικότητος του, ή ζωή του πρίν άπό τήν κα
ταστροφή τής Μοσχοπόλεως, οί σπουδές του καί οί ίδεολογικές-φιλοσοφικές επιδράσεις πού δέχθηκε, ή μετάβαση καί παραμονή στην
Ευρώπη, ή επιστροφή στην πατρίδα, ô συμμερισμός τής παρακμής
καί ό θάνατος του.
Στό δεύτερο κεφάλαιο διαγράφεται τό ιστορικό καί κοινωνικό
πλαίσιο τής εποχής του, ενώ προσδιορίζεται ή εκκλησιαστική,
κοινωνική καί παιδαγωγική του δραστηριότητα. Συνάμα έπιχειΕύρωπαϊκή καί παγκόσμια (Γ' Γυμνασίου), 'Αθήνα (χ.χ.), Β. Σκουλάτου,
Ν. Δημακοπούλου, Σ. Κόνδη, Ίστορία νεότερη καί σύγχρονη, τεύχος
Α' καί Β' (Β' Λυκείου), 'Αθήνα (χ.χ.). 'Αλλά καί τό βοήθημα του θρη
σκευτικού μαθήματος γιά τήν Α' Λυκείου τών Ά . Κιρμιζή, Π. Λιαλιαμπή καί Β. Χριστοφορίδη, Θεολογία, Λατρεία καί ζωή τής 'Εκκλησίας,
'Αθήνα (χ.χ.) δέν περιέχει αίσθητές διαφοροποιήσεις. Γιά τίς παραλεί
ψεις στή σύγχρονη ιστοριογραφία βλ. Τ. ΚΑΤΣΟΥΠΑΝΝΗ, Περί τών
βλάχων τών ελληνικών χωρών, Β' Έκ του βίου καί τής Ιστορίας τών
Κουτσοβλάχων επί Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1966, σ. 19. Δέν εξαι
ρείται οϋτε ό μέγας ιστορικός Κ. Παπαρρηγόπουλος, 'Ιστορία τοΰ 'Ελ
ληνικού έθνους, Εβ, σσ. 165-166, άλλα καί ό Δ. Ζακυθηνός, Ή Τουρκο
κρατία, 'Αθήνα 1957, Ιδιαίτερα στό κεφάλαιο Δ' «θεσμοί-αύτοδιοικήσεις» δπου πραγματεύεται μέν περί τών κοινοτήτων τών νήσων καί τής
ηπειρωτικής Ελλάδος, χωρίς όμως καμμία μνεία περί τής Μοσχοπό
λεως!
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ρείται ή συνολική διερεύνηση τής προσωπικότητος του Καβαλλιώτη, ώστε νά αποφευχθεί ή μονομερής εξέταση του έργου του
και νά αναθεωρηθούν απόψεις πού διατυπώθηκαν σε εποχές εθνικι
στικών εξάψεων.
Ή επιστημονική συμβολή τής μελέτης αυτής ολοκληρώνεται
μέ τό τρίτο κεφάλαιο, οπού δέ γίνεται μιά απλή απογραφή του
συγγραφικού έργου, άλλα παράλληλα διευκρινίζονται πολλές πτυ
χές τής σκέψεως του καί αποσαφηνίζονται οί θεωρητικοί προσα
νατολισμοί του. Τά συγγράμματα του κατατάσσονται σέ τρεις κα
τηγορίες: φιλοσοφικά, φιλολογικά καί διάφορα.
Βασική επιδίωξη δέν είναι μόνο ή βιογραφική αποκατάσταση
τοΰ Θεοδώρου Καβαλλιώτη μέ τή συμπλήρωση των χρονολογικών
χασμάτων, άλλα καί ή βάσει νέων δεδομένων αξιολόγηση τοϋ εκ
κλησιαστικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού καί συγγραφικού έργου
του. Ευνόητο είναι ότι συνεξετάζεται καί όλο τό πλέγμα των θρη
σκευτικών, ιδεολογικών καί κοινωνικών ζυμώσεων πού πραγματο
ποιήθηκαν κατά τόν 18ο αιώνα στίς υπόδουλες βαλκανικές κοινω
νίες.
Ειδικότερα όμως επιχειρείται νά μελετηθεί ή ζωή καί ή προσφο
ρά του Καβαλλιώτη υπό τό πρίσμα τής κυρίαρχης ιδιότητος του: τοΰ
ορθοδόξου ιερέα καί παιδαγωγού. Ό προσανατολισμός αυτός απου
σίαζε παντελώς μέχρι σήμερα άπό τήν ερευνητική πράξη.
"Ετσι δέν ολοκληρώνεται απλώς ή προσωπογραφία του επι
φανούς αύτοΰ διδασκάλου του Γένους, άλλα αποκτά τίς πραγματι
κές διαστάσεις της ή πολύμορφη πολιτισμική προσφορά του.
*
Ή πρόθεση μου γιά συστηματική διερεύνηση τής ζωής και
τοΰ έργου τοΰ Θεοδώρου Καβαλλιώτη δέ θά μπορούσε νά πραγμα
τοποιηθεί χωρίς τή σημαντική βοήθεια καί καθοδήγηση τών με
λών τής τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής άπό τους: Αθανά
σιο 'Αγγελόπουλο, καθηγητή, Γεώργιο Στογιόγλου, αναπληρωτή
καθηγητή καί Σωτήριο Βαρναλίδη, αναπληρωτή καθηγητή τής
Θεολογικής Σχολής τοΰ 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης, τμήματος Ποιμαντικής. Οί εΰστοχες παρατηρήσεις καί
οί πολύτιμες υποδείξεις τους συνέβαλαν στην πληρότητα τής πα
ρούσης εργασίας.
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'Ιδιαιτέρως όμως πρέπει νά εξαρθεί ή συνεχής επιστημονική
καθοδήγηση, άπό τήν έναρξη τής μελέτης αυτής, και ή ένθερμη
συμπαράσταση τοΟ επιβλέποντος καθηγητή 'Αθανασίου 'Αγγελο
πούλου. Ή ευγνωμοσύνη μου προς τά μέλη τής Τριμελούς Συμ
βουλευτικής επιτροπής και τόν επιβλέποντα καθηγητή θά παρα
μείνει αδιάπτωτη.
Ευχαριστίες οφείλω προς τήν βιβλιοθήκη τής ρουμανικής 'Α
καδημίας καί τόν διευθυντή της Dr. G. Strempel, γιατί μέ πολλή
προθυμία έθεσε στή διάθεση μου μικροταινία μέ τά χειρόγραφα
του Καβαλλιώτη.
Ευχαριστώ επίσης τό "Ιδρυμα Μελετών τής Χερσονήσου τοϋ
Αίμου, Ιδιαίτερα δέ τόν συνεργάτη του Κωνσταντίνο Χατζόπουλο,
επίκουρο καθηγητή Πανεπιστημίου, γιά τήν ένθερμη καί ποικιλό
μορφη αρωγή.
Αισθάνομαι βαθειά υποχρεωμένος στό διευθυντή του 2ου δημοτικοϋ σχολείου (Γερανείων) Σιατίστης 'Αριστοφάνη Τουλιόπουλο
γιά τήν εμπιστοσύνη προς τό πρόσωπο μου καί τίς διευκολύνσεις
πού μου παρείχε. Ή βιβλιοθήκη τοΰ σχολείου του υπήρξε ταμείο
διαφυλάξεως των χειρογράφων του Καβαλλιώτη, τόσο χρησίμων γιά
τήν ολοκλήρωση τής μελέτης αυτής, τά όποια καί τέθηκαν στή διά
θεση μου ανεπιφύλακτα. Ή έρευνα αυτή εξυπηρετήθηκε σημαντικά
άπό τή βοήθεια του φίλου θεολόγου-βυζαντινολόγου Σωκράτη Καπλανέρη, ό όποιος, ευρισκόμενος γιά μεταπτυχιακές σπουδές στή
Βιέννη, μέ εφοδίασε μέ σπάνιο βιβλιογραφικό ολικό. Θά αποτελού
σε ασυγχώρητη παράλειψη αν δέν εξέφραζα τήν ευγνωμοσύνη μου
προς τήν Πόπη Έργαζοπούλου, πού ή επιμέλεια της γιά τίς πολλα
πλές δακτυλογραφήσεις τοΰ κειμένου ξεπέρασε τά όρια τής επαγγελ
ματικής ευσυνειδησίας.
Καβάλα, 'Ιούνιος 1989
Ευστάθιος Ν. Κεκρΐδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ή δημοσίευση τής παρούσης μελέτης οφείλεται στην αμέρι
στη συμπαράσταση καί χορηγία του Σεβασμιωτάτου Μη
τροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκοπίου,
προς τόν όποιο εκφράζω τήν ευγνωμοσύνη μου.
Ε.Ν.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A'
ΒΙΟΣ
1. Τό πρόβλημα της καταγωγής
Ή έλλειψη άξιοπίστων πηγών γιά (:ή ζωή καί τό έργο του
Θεοδώρου Καβαλλιώτη έδωσε λαβή, οπως έγινε καί μέ αλλες
πνευματικές φυσιογνωμίες του βαλκανικού χώρου, γιά εθνικιστι
κές διεκδικήσεις. Ή ώς τώρα έρευνα τόν παρουσίασε άλλοτε ώς
αλβανό, άλλοτε ώς ρουμάνο καί άλλοτε ώς έλληνα, ανάλογα
πάντα- μέ τήν οπτική γωνία άπ' τήν οποία μελετήθηκαν τά βιο
γραφικά στοιχεία του. Σ' αυτό συνέβαλαν καί ορισμένες προσεγ
γίσεις στό πρόβλημα τής καταγωγής του Καβαλλιώτη, πού έγι
ναν μάλλον φανταστικά καί όχι μέ επιστημονικά αποδεκτούς
τρόπους ή παράθεση τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας.
''Ετσι ό αλβανός Uçi, στην κατά τά άλλα αξιόλογη μελέτη
του γιά τήν φιλοσοφική σκέψη του Καβαλλιώτη', χωρίς νά επι
καλείται καμμιά μαρτυρία, υποστηρίζει ότι άπό πατέρα ήταν αλ
βανός καί άπό μητέρα βλάχος 2 . Ένας άλλος αλβανός ερευνητής
ό Ligor Mile3 βρήκε στή Μοσχόπολη ενα δακτυλίδι μέ τά γράμ
ματα ΝΚ. Τό χωρίς ιδιαίτερη σημασία εύρημα απετέλεσε τήν
απαρχή διατυπώσεως νέας θεωρίας. Υποστήριξε δηλαδή ό Ligor
1. Α. uçi, «T.A Kavallioti, un représentant albanais des lumières»,
SA 32 (1966) 185-196.
2. Ό.π., σ. 187.
3. «Shënime të reja per Voskopojën dhe për Teodor Zhavën (Voskopojarin)», Drita 21 (1980) 12. Πρβλ. καί M. PEYFUSS, «Marginalien zu
Theodor A. Kaballiotes», Österreichische Osthefte, 27 (1985) 384.

18
Mile ότι τά αρχικά ΝΚ υπονοούν τό όνομα «'Αναστάσιος Καβαλλιώτης». Τό Κ εξέλαβε ως ανεπιτυχή ελληνική μεταγραφή
τοΰ αλβανικού γράμματος Ζ. Αυτό στή σύγχρονη γραφή ση
μειώνεται ως Zh, πού δεν υπάρχει βέβαια στά ελληνικά. Ό Mile
τό αντικατέστησε μέ τό ελληνικό Κ και θεώρησε τό «Καβαλ4
λιώτης» ώς παράγωγο του Zhava (Ζάβα ή Τσάβα) . Πράγματι τό
όνομα Ζάβα ή Τσάβα υπάρχει στά έγγραφα της Μοσχοπόλεως,
κατά τήν εποχή του Καβαλλιώτη, όπως έδειξε ή έρευνα τοΰ
Peyfuss στά αλβανικά αρχεία, όπου επισήμανε τά ονόματα τοΰ
5
Κωστή 'Αθανασίου Ζάβα .
Ή θεωρία όμως του Mile δέν φαίνεται πιθανή. Ά φ ' ενός
μεν γιατί τό δισύλλαβο Ζάβα ή Τσάβα μόνο μέ γλωσσική αλχη
μεία μπορεί νά μετατραπεί σέ «Καβαλλιώτης», άφ' ετέρου δέ
γιατί τό οικογενειακό αυτό όνομα (επώνυμο) Ζάβα, συνέχισε νά
υπάρχει στή Μοσχόπολη και μετά τήν εποχή τοΰ Καβαλλιώτη,
6
όπως αποδεικνύεται από ορισμένες υπογραφές σέ έγγραφα καί
7
από τά κατάστιχα τών νιζαμιέδων . "Αν λοιπόν τό επώνυμο είχε
υποστεί κάποια μεταβολή (άπό Ζάβα ή Τσάβα σέ Καβαλλιώτης)
θά έπρεπε νά ισχύσει γιά όλους όσους τό έφεραν και οχι εξαιρε
τικά γιά τόν Θεόδωρο. Έξαλλου ή αναμφισβήτητη ελληνικότη
τα τοΰ ονόματος του καί τοΰ πατρώνυμου δέν μας παρέχει τό

4. PEYFUSS, δ.π., σ. 384 κ.έ.
5. Βλ. PEYFUSS, Marginalien, σ. 388.
6. Ό Ι. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΣ, Ή Μοσχόπολις, (1330-1930), Θεσσαλονίκη
1957, σσ. 223-224, παραθέτει εγραφο τοΰ 1807 (3 Μαρτίου) στο όποιο
μετά τήν υπογραφή τοβ πρωτοπαπά 'Αναστασίου, γιου τοΰ Θεοδώρου,
υπάρχει ή υπογραφή: «γιάννα Ζάβα βεβεή».
7. Βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, δ.π., σ. 282 κ.έ. δπου παραθέτει κατάστιχα
νιζαμιέδων της ενορίας Παναγίας (1901). Μεταξύ των άλλων επωνύμων
επαναλαμβάνεται τό «Ζάββα» Οί νιζαμιέδες (άπό τήν τουρκική λέξη
νιζάμ=τάξη, πειθαρχία) ήσαν οί υπόχρεοι στρατεύσεως, οί όποιοι όμως
εξαγόραζαν τή θητεία τους έναντι ορισμένου χρηματικού ποσού (νοφούσι). Συγγενική είναι καί ή λέξη νιζάμης πού δήλωνε εκείνον πού υπηρε
τούσε στον τακτικό τουρκικό στρατό, σέ αντίθεση μέ τόν γενίτσαρο ή
τόν βασιβουζοϋκο. Σχετικά βλ. Μ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, Λεξικόν έλληνο-τουρκικόν, τουρκο-ελληνικόν, Ξάνθη 1962, σσ. 335-336.
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δικαίωμα γιά νά υποθέσουμε οτι τό επώνυμο του θά είχε οποια
δήποτε ξενική προέλευση.
Συναφής μέ τό πρόβλημα της καταγωγής του Καβαλλιώτη
είναι και ή έρευνα γιά τους προγόνους του.
Ό αυστριακός ερευνητής Max Demeter Peyfuss, μέ επιτόπια
έρευνα που πραγματοποίησε στό Κεντρικό Κρατικό 'Αρχείο των
Τιράνων, οπού υπάρχει ειδικός φάκελος μέ χειρόγραφα του 18ου
8
αιώνα , βρήκε ενα βιβλίο ταμείου του ρουφετιου των ραφτάδων.
Στην πραγματικότητα πρόκειται γιά ενα μικτό κώδικα, πού περι
λαμβάνει μεμονωμένα φύλλα άπό διάφορα βιβλία ταμείου καθώς
επίσης και σημειώσεις άπ' τίς διάφορες ενορίες της Μοσχοπόλεως. Μιά πρώτη αποκρυπτογράφηση και μελέτη έδειξε ότι τό
1721 υπήρξε στή Μοσχόπολη ένας Γιάννης Κατζά (;) Καβαλλιώτης, πού χαρακτηρίζεται ως μαθητευόμενος ράφτης. 'Οχτώ
χρόνια αργότερα (1729) αναφέρεται ένας Γιάννης Μίχου Τάνα,
ως μαθητευόμενος του ράφτη Νάστου Καβαλλιώτη, πού είχε
έναν αδελφό Ristas (=Χρήστος) 9 . Φαίνεται πολύ πιθανό οί μνη
μονευόμενοι εδώ Μοσχοπολίτες νά ήσαν οί πρόγονοι του λο
γίου, άφοΰ είναι βέβαιο ότι ό πατέρας του λέγονταν 'Αναστά
σιος. Τό πατρώνυμο συνοδεύει πάντα το ονοματεπώνυμο τοΰ λο
γίου καί κληροδοτείται στον εγγονό (γιό του), σύμφωνα μέ τήν
ελληνορθόδοξη συνήθεια ό εγγονός νά παίρνει τό όνομα τοΰ
πάππου του (άπό πατέρα).
Ό πατέρας του ? Αναστάσιος καί ό θείος του Χρήστος μνη
μονεύονται καί πάλι σέ μιά πληρωμή 2400 akçe10 του 1751. Άνα-

8. Στή σειρά «Μητρόπολη Κορυτσάς» (Fond Mitropolia e Korçës,
Dosja 2.V. 1716, fol. 27), βλ. PEYFUSS, Marginalien, σ. 385.
9. Βλ. PEYFUSS, δ.π., σ. 385.
10. Akçe (ασπρο ή καλύτερα άσπρειδερό), ήταν αργυρή τουρκική
νομισματική μονάδα, χωρίς διακριτικά σημεία, έκτος άπό τό όνομα τοϋ
Σουλτάνου. Τρία άσπρα αποτελούσαν έναν παρά, τριάντα παράδες μία
ζολώτα (άπό τό πολωνικό szlota=/puaó), σαράντα παράδες ενα γρόσι.
'Ενδεικτικό της πραγματικής αξίας τών άσπρων είναι τό γεγονός οτι
στά τέλη του Που αιώνα μία οκταμελής οικογένεια μπορούσε νά συντη
ρηθεί μέ 40 άσπρα ώς μηνιαίο εισόδημα Παρέμειναν σέ χρήση μέχρι

20
φέρεται κατά λέξη, «τόν πατέρα αότοΰ Άναστάσιον και τόν
θείον αύτοΰ Χρήστον» 11 .
"Αλλωστε ό Καβαλλιώτης είχε κάποια σχέση μέ τή συντε
χνία των ραπτών. Αυτό φαίνεται άπό τό γεγονός ότι στό κατά
στιχο της, πού άρχιζε άπό τό 1711, υπήρχαν οχτώ πολύτιμες
σημειώσεις διαφορετικού περιεχομένου. Γραμμένες άπό τόν ϊδιο
τόν λόγιο αφορούσαν στην ίδρυση τοΰ Ελληνικού Φροντιστη
ρίου, τοΰ Όρφανοδιοικητηρίου καί των ναών της Μοσχοπόλεως. Περιλάμβαναν ακόμη τά ονόματα τοπικών αρχόντων όπως
του Θανάση Βρέττα, τοΰ Κώστα Δήμιζα, τοΰ Μιχάλη Μελγγέρη,
τοΰ Γιωργάκη Μπάντου, τοΰ Κωστή Βρέττα καί άλλων.
Τό δεύτερο όνομα τοΰ Καβαλλιώτη «Αναστασίου» εϊναι
πατρωνυμικό 12 , χαρακτηρίζει δηλαδή τήν υίική σχέση προς κά
ποιον 'Αναστάσιο.
Τό οικογενειακό όνομα (επώνυμο) πρέπει νά εκληφθεί ώς
χαρακτηριστικό καταγωγής, δηλαδή ώς πατριδωνυμικό, άπό τήν
Καβάλα 13 . Ή αποδοχή όμως αυτή δεν εϊναι δυνατό νά συνδεθεί
τό 1798. Βλ. Κ ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Μνημεία Μακεδόνικης 'Ιστορίας, Θεσσαλο
νίκη 1947, σ. 225, ΰποσ 1, του ίδιου, «Τό έν Βενετία Ήπειρωτικόν
άρχεΐον», ΗΧ 11 (1936) 296, ύποσ. 4. Πρβλ Ι ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί
είς τήν ίστορίαν τής Μοσχοπόλεως, Α ' Ή 'Ιερά Μονή τοΰ Τιμίου Προ
δρόμου κατά τόν έν αυτή κώδικα (1630-1875), 'Αθήναι 1939, σ. 57 καί
Κ ΣΚΕΝΔΕΡΗ, 'Ιστορία τής αρχαίας καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως, 'Α
θήναι 1928, σ. 53
11. PEYFUSS, δ.π , σ. 385. Στά αρχεία τής Μοσχοπόλεως σημειώνε
ται συχνά: «'Αναστάσιος Ιερεύς καί ίεροκήρυξ ό τοΰ ίεροδιδασκάλου»
(δηλαδή Θεοδώρου Καβαλλιώτου, φυσικός υίός) Κατά τήν εποχή αυτή
υπήρχε επιτόπια συνήθεια στή Μακεδονία νά Εχουν ώς επώνυμο καί
Ιδιαιτέρως εμφαντικό, είτε τό όνομα τοΰ πατέρα, ώς φυσικού βεβαίως
γεννήτορα, είτε τοΰ θείου, άπό πατέρα ή μητέρα.
12. Παρά τίς αντιδράσεις πού διατυπώθηκαν άπό τους Ζαβίρα καί
Μιχαλόπουλο, πού έξέλαβαν τό «Αναστασίου» ώς επώνυμο. Στή συνέ
χεια τής μελέτης αυτής θά αναλυθεί επαρκώς τό ζήτημα αυτό.
13 Βλ. V. PAPACOSTEA, Teodor Anastasie Cavallioti, Trei manuscrìse inedite, RIR 1 (1931) 399. Ό Papacostea είχε υπόψη του τή
μελέτη τοΟ Ρ PAPAHAGI, Skriitori ammani in secolul al XVIII (Cavalioti,
Ucuta, Daniil), Bucuresti 1909.
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μέ τόν ϊδιο τόν Θεόδωρο. Άφορα σαφώς στην καταγωγή κά
ποιων προγόνων του, οΐ όποιοι βρήκαν στή Μοσχόπολη κατα
φύγιο ως φυγάδες άπό τήν Καβάλα εξ αιτίας του οθωμανικού
κινδύνου. Θεωρούμε ώς πιό πιθανή τήν εκδοχή αυτή γιατί συνη
γορούν βάσιμες ενδείξεις: α) Είναι βέβαιο ότι μεγάλο μέρος του
πληθυσμού της Μοσχοπόλεως ήσαν μέτοικοι, κατοικούσαν μά
λιστα σέ δικούς τους συνοικισμούς (π.χ. οί Μετσοβίτες στό
Μετσοβήκε, οί καταγόμενοι άπό τά Ζαγοροχώρια στό Σκαμνέλι
κ.λπ.). β) Ή Μοσχόπολη αποτελούσε πόλο έλξεως γιά μετανά
στες στά τέλη τοΰ 17ου καί τίς αρχές τοΰ 18ου αιώνα. "Οχι μόνο
γιατί βρίσκονταν πολύ κοντά στην αρχαία Εγνατία οδό, πού
συνέχιζε νά χρησιμοποιείται ώς οδική αρτηρία, άλλα καί διότι
ή τουρκική στρατιωτική παρουσία ήταν πολύ χαλαρή. "Ετσι
συγκέντρωσε τους πιό προοδευτικούς και δραστήριους κατοίκους
άλλων περιοχών και σ' αυτό κατά μέγα μέρος οφείλεται ή ταχεία
εξέλιξη της καί ό πλούτος της. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν μεταξύ
των μεταναστών νά ήλθαν καί οί προγονοί του, πιθανότατα ό
πατέρας του, άπό τήν Καβάλα.
'Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα είναι ή άποψη τοΰ Papahagi σύμ
φωνα μέ τήν οποία ό πατέρας τοΰ Καβαλλιώτη, Μοσχοπολίτης
στην καταγωγή, μετοίκησε γιά πολύ καιρό στην Καβάλα εξ
αιτίας εμπορικών ενασχολήσεων. "Οταν επέστρεψε στή Μοσχό
πολη γύρω στά 1718 τοΰ δόθηκε ή προσωνυμία «Καβαλλιώτης»,
λόγω μακροχρόνιας παραμονής στην Καβάλα, πού διατηρήθηκε
ώς επώνυμο14. Εκείνο πάντως πού πρέπει νά υπογραμμισθεί είναι
ότι αν και παραμένει ακαθόριστη μέχρι σήμερα ή καταγωγή της
οικογενείας Καβαλλιώτη, ωστόσο τό επώνυμο αυτό αβίαστα τήν
συνδέει μέ τήν ωραία μακεδόνικη πόλη της Καβάλας 15 , οπού

14. Τά πατριδωνυμικά συνήθως αποδίδονται σέ διαφόρους πού ζουν
μακρυά άπό τήν πατρίδα τους ή ζουν στην πατρίδα τους άλλα ή φήμη
τους υπερβαίνει τά οριά της. Ό πατέρας του Καβαλλιώτη πρέπει νά
ενταχθεί στην πρώτη κατηγορία. Πρβλ. καί PAPACOSTEA, Theodor Αnastasie Cavallioti, σ. 397.
15. PEYFUSS, Marginalien, σ. 384. Σχετικά μέ τό επίθετο «Καβαλ
λιώτης» βλ. καί Α HETZER, «Das dreisprachige Wörterverzeichnis von
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μάλιστα υπάρχει καί οδός 1 6 πού φέρει τό όνομα τοΰ Θεοδώρου
Καβαλλιώτη.
Παράλληλα υπήρξαν πολλοί μελετητές πού θεώρησαν τήν
Καβάλα ώς τόπο γεννήσεως τοΰ Θεοδώρου. Πρώτος πού ύπο^
στήριξε τήν εκ Καβάλας καταγωγή είναι ό Ζαβίρας πού, κάπως
αυθαίρετα, διαμόρφωσε τό όνομα «Θεόδωρος 'Αναστασίου ό Καβαλλιώτης» αποδεχόμενος τό «Αναστασίου» ώς πραγματικό ε
πώνυμο, ενώ τό «Καβαλλιώτης» ώς αυθεντικό πατριδωνυμικό 17 .
"Ετσι στή συνέχεια γράφει «ό εκ Καβάλας άνήρ δαιμόνιος»
εκλαμβάνοντας ώς αυτονόητη τήν έκ Καβάλας καταγωγή τοΰ
λογίου. Τόν ακολουθεί ό Σάθας, αποκαθιστώντας όμως τό ονομά
του' «Θεόδωρος 'Αναστασίου Καβαλλιώτης, εγεννήθη εν Καβά
λα της Μακεδονίας» 18 .

Theodores Anastasiu Kavalliotis», στό Balkan-Archiv, Neue Folge-Beihe
ft, Band 1, Hamburg 1981, σ. 73, οπού συνδέεται μέ τό λατινικό caballus
(άλογο). Μέχρι σήμερα ή λέξη αυτή επιζεί στή νεοελληνική γλώσσα,
ώς ένας απ' τους πολλούς λατινισμούς: καβαλλώ, καβαλλικεύω, καβαλλάρης. "Ομως καί ό γλωσσολόγος-έρευνητής Α. Hetzer δέν βρίσκει κά
ποια πειστική διασύνδεση μέ τό επίθετο του λογίου μας. Έδώ θά πρέπει
νά προστεθεί και ή παρατήρηση ότι τουλάχιστον στά χειρόγραφα Σιατίστης όπως και στά χειρόγραφα τής ρουμανικής 'Ακαδημίας τό Καβαλ
λιώτης, γράφεται «Καββαλιώτης» διαφοροποιούμενο ακόμη περισσότερο
άπ' τή λατινική γραφή.
16. Παρ' όλες τίς προσπάθειες δέν κατέστη δυνατό νά διευκρινισθεί
επακριβώς πότε καί γιατί δόθηκε τό δνομα του Θεοδώρου Καβαλλιώτη
στό δρόμο αυτό τής Καβάλας. Τά προπολεμικά αρχεία τοΟ Δήμου τής
πόλεως έχουν καεί καί ώς έκ τούτου στάθηκε αδύνατη κάθε εξακρίβωση.
Πάντως τό όνομα τής όδοΰ δόθηκε γύρω στά 1930. Βέβαιο είναι ότι τό
1926, ή οδός «Θεοδώρου Καβαλλιώτου» ονομάζονταν «Υδραγωγείου».
Βλ. Ι ΠΡΩΙΟΥ, 'Οδηγός τής Καβάλας, Καβάλα 1926, σ. 14 (πρβλ. καί
σχετικό σχεδιάγραμμα τής πόλεως στον αυτό οδηγό).
17. Γ. ΖΑΒΙΡΑ, Νέα 'Ελλάς ή έλληνικόν θέατρον, 'Αθήνα 1872, σ.
319.
18. Κ ΣΑΘΑ, Νεοελληνική φιλολογία. Βιογραφίαι τών έν τοις γράμμασι διαλαμψάντων ελλήνων, Έν 'Αθήναις 1868, σ. 495.
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Ό Πρωτοψάλτης 19 υποστηρίζει οτι δε μπόρεσε νά βρει
«μορφή πιό αντιπροσωπευτική της Ιστορικής Καβάλας άπό τόν
μεγάλο διδάσκαλο του Γένους Θεόδωρο 'Αναστασίου Καβαλλιώτη. Ή λαμπρή πνευματική δράση του έξοχου αύτοΰ άνθρω
που έσημειώθηκε βέβαια μακρυά άπό τήν Καβάλα, κυρίως στή
Μοσχόπολη της 'Ηπείρου, άλλα δέν υπάρχει καμμιά αμφιβολία
(παρά τίς αντιρρήσεις πού διατυπώθηκαν) οτι ή καταγωγή του
είναι άπό τήν ωραία πόλη της Μακεδονίας, καθώς μας φανερώ
νει τό επίθετο του «Καβαλλιώτης» πού είναι συγχρόνως καί
πατριδωνυμικό».
Ό Χιόνης 2 0 αναφέρει οτι «άπό τήν πόλιν της Καβάλας δέν
έλειψαν καί οί πνευματικές φυσιογνωμίες οί όποιες μέ τήν έκπαιδευτικήν τους δράσιν έβοήθησαν εις τήν έξύψωσιν τοβ πνευ
ματικού επιπέδου των Ελλήνων. Ά π ό τάς φυσιογνωμίας αύτάς
ξεχωρίζει ή μορφή τοΟ Θεοδώρου Καβαλλιώτου, πραγματικού
οικοδόμου της 'Ακαδημίας της Μοσχοπόλεως, ή οποία είχε α
νοικοδομηθεί τό 1750».
Ό Μιχαλόπουλος 21 , αντιμετωπίζοντας τό πρόβλημα της κα
ταγωγής τοΰ Καβαλλιώτη, περισσότερο μέ εθνικιστικά κριτήρια
καί λιγότερο μέ επιστημονικά, δέ δέχεται ώς τόπο γεννήσεως τή
Μοσχόπολη ή τήν Καβαΐα τής 'Αδριατικής. Νομίζει ότι σ' αυ
τήν τήν περίπτωση θά υποχρεωθεί νά τόν θεωρήσει ώς αλβανό 22 .

19. Ή άποψη του παρατίθεται αυτούσια στην «'Ιστορία τοΰ Νομοΰ
Καβάλας», τοϋ Ε. Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Καβάλα 1967, σ. 510. Σχετικά
βλ. καί Ε. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ, Θεόδωρος Καβαλλιώτης, ό σοφός γραμματικός
καί διαφωτιστής, Πειραϊκή-Πατραϊκή, 118 (1965) 18-19.
20. Κ ΧΙΟΝΗ, Ιστορία τής Καβάλας, Καβάλα 1968, σ. 86. Παρό
μοιες απόψεις υποστηρίζει καί ό Κ ΣΚΑΛΤΣΑΣ, 'Ιστορία τής Καβάλας,
Καβάλα 1930, σσ. 39-41. Ειδικά γιά τήν δεύτερη ό Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ,
'Ιστορία τής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 116, διατυπώνει τήν
γνώμη δτι είναι «ερασιτεχνική εργασία χωρίς καμμιά επιστημονική α
ξία».
21. Φ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Μοσχόπολις: αί 'Αθήναι τής Τουρκοκρα
τίας, 'Αθήναι 1941, σ. 20 κ.έ.
22. Ό.π., σ. 21. Ό Μιχαλόπουλος τόσο τόν Κουρίλα δσο καί τόν
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Θέλοντας μάλιστα νά στηρίξει τόν ισχυρισμό του, οδηγείται σέ
άλλη ανακρίβεια, δεχόμενος ότι δ Θεόδωρος Καβαλλιώτης υ
πήρξε υπότροφος των χαλκιάδων της Καβάλας 23 . Λησμονεί ότι
στίς αρχές τοϋ 18ου αιώνα ή Καβάλα ήταν μιά πολίχνη 2500
κατοίκων με επικρατέστερο τό μουσουλμανικό στοιχείο 2 4 . Δέ
φαίνεται πιθανό νά υπήρχαν τότε οργανωμένες συντεχνίες καί
μάλιστα μέ τέτοιες οικονομικές δυνατότητες, ώστε νά παρέχουν
υποτροφίες! 'Αντίθετα στή Μοσχόπολη υπήρχε πολυετής παρά
δοση όχι μόνο στην οργάνωση των ρουφετιων, άλλα καί στή
συμμετοχή τους σ' δλες τίς κοινωνικές και πολιτιστικές δραστη
ριότητες 25 .
Papacostea αποκαλεί «άλβανόφιλους» καί «διαστρεβλωτές». Πιό συγκε
κριμένα γράφει: Ό Θεόδωρος Καββαλιώτης δέν ήταν οϋτε Κουτσόβλαχος, ούτε 'Αλβανός, όπως τόν θέλησαν μερικοί, μά γνήσιος "Ελληνας
άπό τήν Καβάλα κι εγκαταστάθηκε ώς καθηγητής στό σχολείο της Μοσχόπολης, όπου καί έμαθε τή βλάχικη, τήν αλβανική καθώς καί τήν
βουλγαρική. Όταν παντρεύτηκε μέ κόρη του τόπου καί χειροτονήθηκε
πρωτοπαππάς τής πόλεως, τότε oi κάτοικοι τιμητικά τόν ονόμασαν Μοσχοπολίτη, όπως καί υπογράφεται σέ διάφορα έργα του, ένώ στά πα
λαιότερα κρατάει τό «Καβαλλιώτης».
23. Τόν αβάσιμο Ισχυρισμό του Μιχαλόπουλου φαίνεται νά αποδέ
χεται χωρίς καμμιά τεκμηρίωση καί ή ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΡΑΖΕΛΗ-ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ, Ai έν ΘράκΑ συντεχνίαι των 'Ελλήνων κατά τήν Τουρκοκρατίαν,
Θεσσαλονίκη 1950, σ. 149. Τελικά όμως ηθικός αυτουργός των ανακρι
βειών αυτών είναι ή ασαφής διατύπωση τοΟ Γ. Ζαβίρα «διά συνδρομής
τών χαλκέων έπέμφθη είς Ιωάννινα». Ποιών όμως χαλκέων; Τής Καβά
λας ή τής Μοσχοπόλεως; Ό Ζαβίρας τουλάχιστον τό αφήνει αδιευκρί
νιστο. Καί τόν ακολουθεί καί ό Κ. Σάθας. Βλ. σχετικά ΖΑΒΙΡΑ, δ.π., σ.
319, Κ. ΣΑΘΑ, Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 493.
24. Ν ΛΩΡΕΝΤΗ, Νεωτάτη διδακτική Γεωγραφία, Βιέννη 1838, τ 2,
σ. 420. Οί κάτοικοι ανέρχονται σέ 2.800, «ενεργούντες έμπόριον ταμβάκου, βαμβακιών, ελαίου καί άλλων τινών εγχωρίων προϊόντων». Ό Άραβαντινός, Χρονογραφία τής 'Ηπείρου, τ. 2, σ. 32, σημειώνει δτι στά
μέσα τοϋ 19ου αϊ. ή Καβάλα δέν ξεπερνούσε τίς 3.000 κατοίκους, υπά
γονταν στην τοπαρχία Σερρών καί ήταν έδρα φερώνυμης επαρχίας.
25. Είναι αναμφισβήτητο δτι οί συντεχνίες τής Μοσχοπόλεως ήσαν
πολλές. Οί Ιστορικοί μνημονεύουν πάντα μεγάλο αριθμό: ό Κουτσονίκας
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Ό Jorga26, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στό επίθετο «Καβαλλιώτης», τόν θεωρεί ώς καταγόμενο άπό τήν Καβάλα. Ό
Hetzer27 αποκλίνει υπέρ της εκ Καβάλας καταγωγής, άποψη πού
τεκμηριώνει επικαλούμενος τήν παράδοση σύμφωνα μέ τήν ο
ποία μεγάλο μέρος τοΰ Μοσχοπολίτικου πληθυσμού αποτελού
σαν φυγάδες άπό τά ανατολικά. Επίσης, πολλοί διανοούμενοι
τής Κωνσταντινουπόλεως ηύραν ενδεχομένως, μετά τήν άλωση,
καταφύγιο στά βουνά τής 'Ηπείρου (βλ. εικόνα αριθ. 1). Αυτό
50, ό Κωνσταντάς 13, ό Σκένδερης καί ό Γεωργιάδης 17, ό Μαρτινιανός
14. Ήταν άριστα οργανωμένες καί είχαν αναπτύξει πλήθος κοινωνικών
πρωτοβουλιών, ανάμεσα στίς όποιες ήταν καί ή παροχή υποτροφιών σε
απόρους νέους, πού έδειχναν ιδιαίτερη έφεση γιά μάθηση. 'Ενδεικτικά
είναι τά δσα αναφέρονται σέ ολιγοσέλιδο κώδικα του καθεδρικοο ναοϋ
τής Παναγίας: «Τά ευλογημένα τά ρουφέτια ανέλαβαν νά σπουδάζουν
δαπάνη αυτών ανά εν παιδίον είς τά ελληνικά, φιλοσοφικά καί θεολογι
κά μαθήματα κατά διαδοχήν πάντοτε. Αιωνία ή μνήμη αυτών, τρις». Ή
συντεχνία μάλιστα τών χαλκέων τής Μοσχοπόλεως ήταν άπ' τίς πιό
εύπορες καί δραστήριες, έχοντας στό ενεργητικό της ακόμη καί ανέγερ
ση ναών, όπως τών Δώδεκα 'Αποστόλων, καθώς φαίνεται άπό τήν κτητορική επιγραφή: «Άνεγέρθη καί άνεστορήθη οδτος ό θίος καί πάνσεπτος
ναός τών 'Αγίων 'Αποστόλων διά συνδρομής εξόδου κε κόπου ή έβρισκόμενι μικροί τε καί μεγάλοι τό ρουφέτι τών χαλκιάδων καί έπιτροπεύοντος ό κυρ Μιχάλης τοϋ Παπατέτε, 1752 Όκτοβρίου 20». Κ ΣΚΕΝΔΕΡΗ, Ιστορία τής αρχαίας καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως, σ. 48. Περισ
σότερα γιά τόν πρωταγωνιστικό ρόλο τών συντεχνιών τής Μοσχοπό
λεως, τήν κοινωνική τους προσφορά καί τίς δομές τους βλ. στον ΣΚΕΝΔΕΡΗ, δ.π., σ. 11. 'Επίσης Ν. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ελλήνων συσσωμα
τώσεις κατά τήν Τουρκοκρατία, 'Αθήνα 1958, Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ι
στορία του Νέου 'Ελληνισμού, τ. 2, Θεσσαλονίκη 1964, σ. 307, Μ ΚΑΛΙΝΔΕΡΗ, Αί συντεχνίαι καί ή 'Εκκλησία έπί Τουρκοκρατίας, 'Αθήναι
1973, Α. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, Μορφές από τή σωματειακή οργάνωση τών
'Ελλήνων στην 'Οθωμανική αυτοκρατορία, INE, τ. 1, 'Αθήνα 1983, σσ.
123-153.
26. Ή Ιστορία τών Ρουμάνων τής βαλκανικής χερσονήσου, σ 43
(ρουμανιστί). Πρβλ. καί PAPACOSTEA, Teodor Anastasie Cavallioti, σ.
397.
27. Das dreisprachige Wörterverzeichnis, σ. 18.
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θά μπορούσε νά εξηγήσει γιατί στό χώρο εκείνο, χωρίς ιδιαίτε
ρες προϋποθέσεις, έκτος απ' τήν ανάπτυξη του εμπορίου καί της
βιοτεχνίας, αναπτύχθηκε επί πλέον έντονη πνευματική ζωή γιά
μία περίοδο ενός περίπου αιώνα. Περιέλαβε δέ όλες τίς τότε
γνωστές επιστήμες, δηλαδή, τή θεολογία, τή φιλοσοφία και τά
μαθηματικά. Παράλληλα προώθησε και τίς επονομαζόμενες «ε
λεύθερες τέχνες» (artes liberales).
'Αντίθετα ό Κουρίλας 28 θεωρεί τήν άποψη του Ζαβίρα καί
άλλων τελείως αστήρικτη. 'Υπογραμμίζει οτι γιά τήν εκ Καβά
λας καταγωγή του Καβαλλιώτη «ούδεμίαν ενδειξιν εχομεν, αυτός
ό ϊδιος εις τάς εκδόσεις αύτοϋ γράφεται Μοσχοπολίτης». Πράγ
ματι, ό 'ίδιος ό Καβαλλιώτης σέ όλα τά συγγράμματα του, χει
ρόγραφα καί έντυπα, αύτοπροσδιορίζεται ώς Μοσχοπολίτης, π.χ.
στό έργο του «Φυσική πραγματεία» σημειώνεται στή συνέχεια
«ξυντεθεΐσα παρά του σοφολογιωτάτου διδασκάλου κυρίου Θεο
δώρου 'Αναστασίου Καβαλλιώτου του έκ Μοσχοπόλεως 29 ...» Στό
άλλο έργο του «Πρωτοπειρία παρά τοϋ... Θεοδώρου Καβαλλιώ
του του Μοσχοπολίτου» πάλι χαρακτηρίζεται ώς Μοσχοπολί
της. Τό ϊδιο συμβαίνει καί μέ τό βιβλίο του «Είσαγωγή Γραμμα
τικής υπό Θεοδώρου 'Αναστασίου Καβαλλιώτου Μοσχοπολί
του». Στά έργα αυτά, πού γράφηκαν άπό τόν ϊδιο ή άντιγράφηκαν άπό μαθητές του όσο ό ϊδιος ζούσε, πιστοποιείται χωρίς
αμφιβολία οτι ή Μοσχόπολη υπήρξε ή πατρίδα του. «Καί παρ'
αύτοϋ εκδοθείσα έν τή τής ιδίας πατρίδος νεωστί ίδρυθείση σχο
λή» προστίθεται σέ όλους τους τίτλους των έργων του 3 0 . Έκτος
όμως άπό τόν Κουρίλα καί άλλοι ερευνητές υποστήριξαν οτι ή
Μοσχόπολη είναι ή γενέτειρα τοϋ Καβαλλιώτη.
Ό πρώτος πού διέσωσε υπεύθυνες καί αξιόπιστες πληροφο
ρίες εϊναι ό γερμανός καθηγητής Johannes Thunmann. Δέν δια
τηρούσε καμμιά αμφιβολία Οτι ό Καβαλλιώτης γεννήθηκε στή
Μοσχόπολη 3 1 . Τόν ακολούθησε και ό Papacostea32, ένώ ό Uçi33

28.
29.
30.
31.

Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, 'Αθήναι 1935, σ 105.
ΧΣ, φ. 68.
Βλ. ΧΣ, φ. 6 καί 68, ΧΡΑ, φ. 1.
Ό Johannes Thunmann, καθηγητής τής Ρητορικής καί τής Φίλο-
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εκλαμβάνοντας ώς αυταπόδεικτη τη γέννηση του Καβαλλιώτη
στη Μοσχόπολη δέ τή σχολίασε Ιδιαίτερα. Τό ίδιο συνέβη καί
μέ την «'Ιστορία της αλβανικής φιλολογίας» 34 . Τέλος, ό Ruffini 3 5 αποκλίνοντας υπέρ της απόψεως τοΰ Thunmann, αποδέχθηκε
τή Μοσχόπολη ώς τόπο γεννήσεως του Καβαλλιώτη.
Ό Papahagi 36 , όπως ήδη αναφέρθηκε, θεώρησε λανθασμένη
τήν άποψη ότι γεννήθηκε στην Καβάλα καί διατύπωσε μιά πε
ρισσότερο συμβιβαστική εκδοχή, αποδεχόμενος τό επώνυμο
«Καβαλλιώτης» ώς πατριδωνυμικό, πού δεν ανήκει όμως στό
Θεόδωρο άλλα στον πατέρα του 'Αναστάσιο. Αυτός ήταν συνδε
δεμένος μέ τήν πόλη της Καβάλας.

σοφίας στό Πανεπιστήμιο τής Χάλλης (Halle), σύγχρονος τοΟ Καβαλ
λιώτη, στό έργο του «Untersuchungen über die Geschichte der östlichen
europaischen Völker», Leipzig 1774, σ. 178, σημ. g, δίνει ορισμένες
συνοπτικές άλλα αξιόπιστες πληροφορίες γιά τόν Θεόδωρο Καβαλλιώτη,
πού έχουν ώς έξης:
«Γεννήθηκε στή Μοσχόπολη: τώρα είναι περίπου 46 ετών. Σπούδασε
ανθρωπιστικές επιστήμες στην πατρίδα του κοντά στό Χαλκέα, ενα Μοσχοπολίτη λόγιο, καί στό Σεβαστό άπό τήν Καστοριά, τόν ΟΙκονόμο
τής Εκκλησίας της Καστοριάς. Φιλοσοφία καί Μαθηματικά (σπούδασε)
στά 'Ιωάννινα, κοντά στό λόγιο Ευγένιο πού τώρα είναι στή Πετρούπολη
καί τότε ήταν διευθυντής τής Σχολής τοΟ Καραγιάννη καί τού Μαρούτζη
στην προμνημονευθεΐσα πόλη. Έχει γράψει επάνω σε όλες σχεδόν τίς
φιλοσοφικές επιστήμες, αλλά δεν 'έχει τυπωθεί τίποτε» Γιά τόν τόπο
γεννήσεως τοΟ Καβαλλιώτη στό γερμανικό κείμενο σημειώνεται κατά
λέξη: «Er ist aus Moschopolis gebürtig...».
32. Teodor Anastasie Cavallioti, σ. 397 κ.έ
33. T.A. Kavallioti, σ. 187.
34. "Εκδοση τής Αλβανικής 'Ακαδημίας, Τίρανα 1983, σ. 49 (άλβανιστί).
35. «Teodor Anastasie Cavallioti, Scrittore Moscopolitano del secolo
XVIII», Rivista d' Albania 32 (1942) III, όπου καταχωρείται πλούσια
βιβλιογραφία. Επίσης τοΰ ϊδιου: Un centro aromeno d'Albania: Moscopoli, στό Noul Album Macedo-Roman 1, Freiburg 1959, σ. 43, passim.
36. Βλάχοι συγγραφείς τοΰ 18ου αΙώνα, Βουκουρέστι 1909, σ. 20
(ρουμανιστϊ).
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Ό Άραβαντινός 3 7 πρωτοτυπώντας τόν αναφέρει ώς «Θεοδώρητο Ά . Καβαλλιώτη». Διατυπώνει δέ τήν άποψη οτι «έπωνομάσθη Καβαλλιώτης, διότι οί προγονοί του άπώκησαν έκεϊσε εκ
της πόλεως Καβάγιας ή Καβάλας 38 τής Αλβανίας». Είναι ό
μόνος άπό τους μελετητές που υποστήριξε μιά τέτοια εικασία.
Ό Σκένδερης 39 τόν θεωρεί ώς καταγόμενο άπό τήν Καβάλα,
πού όμως μετά τις σπουδές του στά 'Ιωάννινα, πολιτογραφήθηκε
στή Μοσχόπολη, τήν οποία θεώρησε ώς δεύτερη πατρίδα του.
Ενδεικτική πάντως τής συγχύσεως, πού επικρατεί γύρω άπό
τό πρόβλημα τής καταγωγής του Θεοδώρου Καβαλλιώτη, είναι
ή περίπτωση του Μοσχοπολίτη δασκάλου (τελευταίου διευθυντή
του ελληνικού σχολείου Μοσχοπόλεως, μέχρι τό 1916) Θεοφρά
στου Γεωργιάδη. Στό βιβλίο του «Μοσχόπολις» 40 θεωρεί τόν
Καβαλλιώτη «ώς γεννηθέντα εν Καβάλα άλλ' ελκοντα τήν καταγωγήν εκ Μοσχοπόλεως» 41 .

37. Π ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, Βιογραφική συλλογή λογίων τής Τουρκοκρα
τίας, 'Ιωάννινα 1960, σ. 75.
38. Περί Καβαΐας ή Καβάγιας ή Καβίλας ή Καβάλας τής 'Αλβανίας
βλ. Ν ΛΩΡΕΝΤΗ, Γεωγραφία, τ. 2, σ. 445, δπου αναφέρεται οτι «άνατολικώτερον τοο Έλβασάν (Άλβανούπολη) καί είς μικράν άπόστασιν άπό
τής 'Αδριατικής θαλάσσης κείται ή πολίχνη Καβίλα ή Καβαΐα κλπ».
Στην πόλη μάλιστα αυτή είναι πολύ πιθανό νά λειτουργούσε καί «κρυφό
σχολείο» όπως μπορεί κανείς νά συμπεράνει άπό διασωθεϊσες επιστολές.
Βλ. Κ. MEPTZIÒY, Μνημεία Μακεδόνικης 'Ιστορίας, σ. 210, δπου παρα
τίθεται (με αριθμό 39, σ. 227) επιστολή, μέ τήν οποία κάποιος παπάΘεόκλητος άπό τήν Καβάγια, «που έμάθαινε γράμματα είς πεντέξη παι
διά», ζητεί άπό έναν ομογενή τής Βενετίας νά τοο στείλει «ενα Ευαγγέ
λιο καί ένα πετραχήλι». "Αλλος πάλι κάτοικος τής Καβάγιας στίς 8
Μαρτίου 1697 ζητεί νά τοϋ στείλουν άπό τή Βενετία «δύο 'Ωρολόγια καί
ενα Άπόστολον δτι μέ χρειάζονται γιά τά παιδιά μου» (δ.π., σ. 226). Μέ
τήν Καβαΐα υπήρχαν καί εμπορικές σχέσεις τών Μοσχοπολιτών. Δέν
επισημάνθηκε δμως κάποιος δεσμός τοΟ Καβαλλιώτη μέ τήν Καβαΐα
κατά τήν παρούσα έρευνα.
39. Ιστορία τής αρχαίας καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως, σ. 18.
40. Βλ. σ. 64.
41. Ό.π., σ. 44.

30
Ά π ό τά μέχρις έδώ εκτεθέντα καταφαίνεται ή πολυγνωμία
των ερευνητών ώς προς τήν καταγωγή τοΰ Καβαλλιώτη, ή οποία
μάλιστα επιτείνεται άπό τις συγκεχυμένες καί αντιφατικές πλη
ροφορίες πού παρέχουν οί πηγές.
Νομίζουμε όμως οτι οί πληροφορίες του Thunmann, ώς σύ
νολο άλλα καί επί μέρους, ξεχωρίζουν γιά τήν εγκυρότητα τους.
Επομένως ή εκδοχή τοΰ Thunmann οτι ή Μοσχόπολη υπήρξε
ή γενέτειρα τοΰ Καβαλλιώτη, ένισχυομένη καί άπό τις σχετικές
αναγραφές στά έργα του πού τόν χαρακτηρίζουν ώς Μοσχοπολίτη, δεν αφήνουν περιθώρια γιά αμφιβολίες. Ό Θεόδωρος ήταν
γηγενής Μοσχοπολίτης ενώ ό πατέρας του 'Αναστάσιος, πού
πρώτος έφερε τό επώνυμο Καβαλλιώτης, πιθανότατα κατάγονταν
άπό τήν Καβάλα.
Παρά δέ τήν πεποίθηση μας ότι ή τύχη τών απογόνων του
δέν αποτελεί στοιχείο διαφωτιστικό στην έρευνα γιά τήν κατα
γωγή του Καβαλλιώτη, οφείλουμε νά σημειώσουμε οτι μαρτ'υ42
ρεΐται, άπό τόν Peyfuss , ή ύπαρξη τους τόσο στον 19ο αιώνα
οσο και σήμερα στή Ρουμανία. 'Αναφέρεται ή ποιήτρια Rodica
Maria Oarda, ή όποια παρουσιάζεται ώς δισέγγονη του Καβαλ
λιώτη, ένω ή μητέρα της Fotinia Καβαλλιώτη έφερε τό ϊδιο μέ
τόν λόγιο επώνυμο. Οικογένειες όμως μέ τό επώνυμο αυτό έχου
με επισημάνει σήμερα καί εμείς τόσο στην πόλη της Καβάλας
οσο καί στή γειτονική νήσο Θάσο, χωρίς όμως νά πιστοποιείται
ή συγγένεια τους μέ τόν λόγιο.
'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει καί ή έρευνα γύρω άπό
τήν εθνικότητα του Καβαλλιώτη. 'Αλβανοί, ρουμάνοι καί έλλη
νες τόν διεκδικούν. Οί αλβανοί επειδή έδρασε σέ περιοχή πού
σήμερα ανήκει στό αλβανικό κράτος, ενώ τόν θεωρούν ώς ενα
άπό τους θεμελιωτές τής αλβανικής φιλολογίας. Οί ρουμάνοι
επειδή μεγάλο ποσοστό άπό τους κατοίκους τής Μοσχοπόλεως
μιλούσαν τήν κουτσό βλάχικη γλώσσα καί κατά μία εκδοχή οί
κουτσόβλαχοι ήταν απόγονοι ρουμάνων. Οί έλληνες βέβαια τόν
θεωρούν ώς δικό τους γιατί όλα τά ουσιώδη, πού καθορίζουν
τήν εθνικότητα ενός άνθρωπου, είναι ελληνικά.
Τό όνομα του είναι αναμφισβήτητα ελληνικό. Ό Καβαλ42. Marginalien, σ. 386.
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λιώτης γεννήθηκε από έλληνες γονείς και έδρασε σε περιοχή,
προπύργιο τοϋ χριστιανικού καί ελληνικού πολιτισμού. Οί κά
τοικοι της είχαν ακραιφνή ορθόδοξη καί ελληνική συνείδηση.
'Από τά έργα εύποιΐας, τά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τίς συντεχνίες,
τους ναούς, τις γραπτές πηγές, αναδύεται αβίαστα ένας γνήσιος
ελληνισμός. Γι' αυτό ό Καβαλλιώτης γνώριζε νά ομιλεί και νά
γράφει άπταιστα τήν ελληνική καί μάλιστα στή διμορφία πού
παρουσίαζε στά μέσα του 18ου αιώνα. Ειδικά ή αρχαΐζουσα,
γλώσσα της πλειονότητος των λογίων, εμφανίζονταν ώς εμπόδιο
ανυπέρβλητο γιά μή έλληνες, ιδιαίτερα όταν χρειάζονταν νά α
ποδώσει δυσνόητη φιλοσοφική ορολογία.
Ή άποψη τοΟ Papacostea 43 ότι γνώριζε τέλεια ελληνικά,
μακεδονορουμάνικα καί αλβανικά, παραμένει μετέωρη. "Ολα τά
έργα του Καβαλλιώτη είναι γραμμένα σέ άψογη ελληνική. Ούτε
ένα σέ άλλη γλώσσα. Ή καταγραφή 1170 λέξεων της βλάχικης
και αλβανικής δέν είναι δυνατό νά αποτελεί αποδεικτικό στοι
χείο άρτιας γνώσεως μιας γλώσσας. 'Υπάρχει εξάλλου καί ή
εκδοχή της συνεργασίας μέ άλλον λόγιο 4 4 . Πλούτος λεξιλογικός,
ευχέρεια καί ακρίβεια στή χρήση των λέξεων, επιδεξιότητα
στους χειρισμούς συντάξεως, είναι τά γνωρίσματα τοϋ γραπτού
λόγου τοϋ Καβαλλιώτη. 'Αποκαλύπτουν άνθρωπο πού ή ελληνι
κή είναι ή μητρική του γλώσσα.
Ή διδασκαλική ιδιότητα του, μάλιστα σέ σχολείο ανώτερης
μορφώσεως οπού δέν μαρτυρεΐται θητεία διδασκάλου άλλης εθνι
κότητος, καθώς καί ô διορισμός του ώς ιεροκήρυκα της 'Αρχιε
πισκοπής Άχριδών, ενισχύουν τήν εκδοχή της ελληνικής κατα
γωγής του.
Δυστυχώς σοβαροί μελετητές, δπως ό Papacostea, κατέγρα
ψαν τά συμπεράσματα των ερευνών τους σέ εποχή ζωηρών εθνι
κιστικών αντιπαραθέσεων και, μέχρις ενός σημείου, ήταν εύλογο
νά επηρεασθούν. Ό σημερινός ερευνητής μέ μεγαλύτερη νηφα
λιότητα, ευρισκόμενος εξω άπό τή δίνη ξένων προς τήν ιστορι
κή έρευνα επιρροών, χωρίς τους παραμορφωτικούς φακούς τοϋ
σοβινισμού ή των εδαφικών διεκδικήσεων, έχει τίς προϋποθέσεις
νά αποκαταστήσει τις ιστορικές στρεβλώσεις του παρελθόντος.
43. Teodor Anastasie Cavalliotì, σ. 398.
44. HETZER, ο.π., σ. 49 κ.έ.

2. Τά πρώιμα χρόνια
Τά πρώτα χρόνια της ζωής του Καβαλλιώτη καλύπτονται
άπό σύγχυση καί αβεβαιότητα. Οί πηγές, πού βρίσκονται στή
διάθεση του σύγχρονου ερευνητή, σιωπούν. Δέν επισημάνθηκε
μέχρι σήμερα κανένα απολύτως αξιόπιστο τεκμήριο πού νά μας
πληροφορεί, συγκεκριμένα καί κατηγορηματικά, όχι μόνο γιά
τό έτος γεννήσεως του, αλλά καί γιά τίς άλλες βιογραφικές
συντεταγμένες (περίοδος σπουδών, ανάληψη διδακτικού έργου,
χειροτονία κ.λπ.). Τά βιβλία του, άπό τά όποια πιθανόν θά μπο
ρούσε νά αντληθεί υλικό γιά μία ολοκληρωμένη προσωπογρα
φία, είναι ψυχρά καί ουδέτερα «επιστημονικά» βοηθήματα, ακα
τάλληλα γιά νά χρησιμοποιηθούν ώς μέσα πλήρους άποκρυπτογραφήσεως τής ψυχοδυναμικής του συγγραφέα. Ή σημασία τους
όμως είναι γενικότερη. Σηματοδοτούν τήν πνευματική πορεία
του υπόδουλου γένους, φανερώνουν τίς ιδεολογικές ζημώσεις
πού πραγματοποιούνταν τήν εποχή εκείνη, κυρίως στό χώρο τής
παιδείας, καί βέβαια οριοθετούν τό υψηλό επίπεδο σπουδών.
Έτσι οί ασφαλείς γνώσεις μας γιά τή ζωή καί τό έργο του
ελαχιστοποιούνται. Ά π ό τήν άλλη πλευρά κυριαρχούν αντιφά
σεις καί ανακρίβειες1, συχνά δέ, σκόπιμες ή αθέλητες παρα
ποιήσεις. Καί σ' αυτό τό σημείο ή τύχη του μοιάζει πολύ, σχε-

1. PEYFUSS, Marginalien, σ. 381, HETZER, Das dreisprachige Wörterverzeichnis, σ. 18. Κατά τόν Ί . Μαρτινιανό, Συμβολαί είς τήν Ιστορίαν
τής Μοσχοπόλεως, σ. 1, στή σύγχυση συνέβαλαν καί οί διάφοροι «αίθεροβατοϋντες» περιηγητές ή δσοι αντί ιστορικόν γεγονότων παρέθεσαν
φαντασιοπληξίες «ημέτεροι καί ξένοι, μέχρι κόρου καί αηδίας επανέλα
βαν καί εΙσέτι έπαναλαμβάνουσι, τών μεν είκβ καί ώς έτυχε άντιγραφόντων τους δέ».
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δόν ταυτίζεται, μέ τών υπολοίπων συνομηλίκων του λογίων, για
τους όποιους ελάχιστα έχουν γραφεί 2 , ώστε νά μήν έχουν κατα
λάβει στό ιστορικό στερέωμα τή θέση πού τους αξίζει.
Οί περισσότεροι μελετητές, άπ' αυτούς πού αποπειράθηκαν
νά προσδιορίσουν τό έτος γεννήσεως του, αποφάνθηκαν μάλλον
έμμεσα καί συμπερασματικά. Στηρίχθηκαν κυρίως στή μαρτυρία
τοϋ γερμανού καθηγητή J. Thunmann 3 . Πως όμως ό Thunmann
γνώριζε τόν Θεόδωρο Καβαλλιώτη; Ή γνωριμία ήταν τόσο στε
νή, ώστε νά παρέχει τά εχέγγυα μιας πλήρους γνώσεως όλων
όσων αφορούσαν σέ προσωπικότητα πού ή δράση της αναπτύ
χθηκε σε μιά ορεινή πόλη της 'Ηπείρου; Θά μπορούσε κανείς,
πολύ εύλογα, νά υποθέσει ότι ό Thunmann συγκαταλέγονταν
μεταξύ τών λογίων εκείνων της Δύσεως μέ τους οποίους ό Καβαλλιώτης διατηρούσε αλληλογραφία στή λατινική 4 . Φυσικό ή
ταν νά έχει άπ' ευθείας έγκυρες πληροφορίες γιά τόν επιφανή
λόγιο μέ τόν όποιο αλληλογραφούσε. Παρ' δλο πού μαρτυρεΐται
μετάβαση τοΰ Καβαλλιώτη στή Γερμανία5 δέ φαίνεται πιθανή
συνάντηση μέ τόν Thunmann.
Δυό όμως άλλες εκδοχές συγκέντρωσαν τό ενδιαφέρον τών
ερευνητών, όχι μόνο γιατί θεωρήθηκαν πιό αξιόπιστες, άλλα
2. "Αν κανείς αναλογισθεί, δτι ό «μέγας άνήρ» τής ελληνικής μορ
φωτικής παλιγγενεσίας καί ή «έμβιος βιβλιοθήκη τής πολυμάθειας» ό
Ευγένιος Βούλγαρης, βέν έχει ακόμη αξιωθεί μιας συνθετικής βιογρα
φίας πού του αρμόζει, μπορεί νά συμπεράνει πόσο σημαντικές ελλείψεις
υπάρχουν γιά τους υπολοίπους. Έτσι συνεχίζουμε νά στηριζόμαστε σέ
δ,τι κατά τόν 19ο αι. γράφτηκε γι' αυτόν. Σχετικά βλ. Π ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ,
Ί. Μοισιόδαξ, 'Αθήνα 1985, σ. 28.
3. PAPACOSTEA, Teodor Anastasie Cavallioti, σ. 391. Ό Ρουμάνος
ιστορικός αποδέχεται ώς έτος γεννήσεως τοΰ Καβαλλιώτη τό 1728. 'Απο
ρία όμως προκαλεί πώς ό Papacostea δέν σκέφθηκε δτι ήταν αδύνατο
ένας νεαρός 22 ετών νά διευθύνει τή Νέα 'Ακαδημία!
4. Θ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Μοσχόπολις, 'Αθήναι 1975, σσ. 64-65. Ό Καβαλλιώτης είχε γνώση τής λατινικής, πού ό μαθητής του Κωνσταντίνος
Χατζή Τζεχάνης είχε διδαχθεί άπ' αυτόν καί μιλούσε άπταιστα.
5. Βλ. σχετικά ΖΑΒΙΡΑ, Νέα 'Ελλάς ή Έλληνικόν θέατρον, σ. 319,
«τελευταΐον άναβάς είς Γερμανίαν διέβη εκείθεν είς Βενετίαν».
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γιατί έδιναν μιά ευλογοφανή ερμηνεία τής σωστής και λεπτομε
ρούς πληροφορήσεως του Thunmann.
Σύμφωνα μέ τήν πρώτη 6 , ό Thunmann γνώρισε τόν Θεόδωρο
Καβαλλιώτη, πριν άπό τήν καταστροφή τής Μοσχοπόλεως, κα
τά τήν διάρκεια περιηγήσεως του στίς περιοχές εκείνες, οί δέ
παρεχόμενες πληροφορίες προέρχονται άπό τήν προσωπική γνω
ριμία των δύο λογίων. Πρόκειται μάλλον περί υποθέσεως άφοΰ
ό ακριβολόγος Thunmann δεν κάνει καμμία νύξη.
Ή δεύτερη 7 υποστήριξε οτι ό Thunmann ουδέποτε επισκέ
φθηκε τή Μοσχόπολη, ούτε γνώρισε προσωπικά τόν Καβαλλιώ
τη, άλλα δ,τι μαρτυρεί τό γνωρίζει έμμεσα άπό τόν μαθητή του
Καβαλλιώτη Κωνσταντίνο Χατζή Τζεχάνη 8 , ό όποιος έφτασε
στή Χάλλη γιά σπουδές, φέρνοντας μαζί του ενα αντίγραφο τής
«Πρωτοπειρΐας».
Έάν δεχθούμε τήν πρώτη εκδοχή μπορούμε νά διατυπώσου
με τήν άποψη οτι δταν ό Thunmann αναφέρονταν στό «τώρα»

6. Σχετικά βλ Ε ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, ό μετα
φραστής τής Καινής Διαθήκης είς τό Άλβανικόν, ήτοι ai βάσεις τής
αλβανικής φιλολογίας καί γλώσσης. Ή 'Ακαδημία τής Μοσχοπόλεως.
Ή ιστορία τής Μοσχοπόλεως καί ό πολιτισμός αυτής, 'Αθήναι 1935, σ.
105.
7. M PEYFUSS, Die Akademie von Moschopolis und ihre Nachwir
kungen im Geistesleben Südosteuropas, στό Wissenschaftspolitik in Mittel-und Osteuropa, Berlin 1976, σσ. 120-121, Α. ΛΑΖΑΡΟΥ, Ή Άρωμουνική καί αϊ μετά τής ελληνικής σχέσεις αυτής, 'Αθήναι 1976, σ. 143 κ.έ.
8. Περισσότερα γιά τό λόγιο αυτό μαθητή του Καβαλλιώτη βλ. Γ
ΖΑΒΙΡΑ, Νέα Ελλάς ή Έλληνικόν Θέατρον, σ. 394, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Μοσχόπολις, σ. 65 κ.έ., ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, σσ.
126-131. Γιά τή συνάντηση του Thunmann μέ τόν Τζεχάνη υπάρχουν
λεπτομέρειες στό ΛΑΖΑΡΟΥ, δ.π., σ. 146, όπου καί σχετική βιβλιογρα
φία, καί THUNMANN, O.K., σ. 179, δπου ό Γερμανός καθηγητής πλέκει,
ύποσ. κ, τό εγκώμιο του Κωνσταντίνου Χατζή Τζεχάνη. 'Επίσης βλ. Κ.
ΣΚΕΝΔΕΡΗ, 'Ιστορία τής αρχαίας καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως2, σ. 24,
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, δ.π., σσ. 65-66.
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δεν εννοούσε τό 1774, έτος εκτυπώσεως του συγγράμματος του,
άλλα τή χρονολογία γνωριμίας του μέ τόν Καβαλλιώτη, πού θά
πρέπει νά τοποθετηθεί τουλάχιστον πρίν άπό την καταστροφή
της Μοσχοπόλεως (1769). Έξαλλου ό Τζεχάνης έφτασε στή
Χάλλη τό 1766, σαφώς χωρίς τήν έντυπη «Πρωτοπειρία» καί
πιθανότατα οχι τυχαία, άλλα συστημένος άπό τό δάσκαλο του
στό γνώριμο του καθηγητή Thunmann.
Θεωρείται σκόπιμο νά αναφερθεί εδώ ότι αποδεχόμενοι τό
έτος 1750, ως terminus ante quem, κατά τό οποίο ρητά αναφέ
ρεται ώς διευθυντής τής Νέας 'Ακαδημίας9, θέση στην οποία
πιθανόν τοποθετήθηκε τό 1748, διαδεχόμενος τό δάσκαλο του
Σεβαστό Λεοντιάδη 10 , είμαστε υποχρεωμένοι νά απορρίψουμε
τήν ΐδέα ότι οί Μοσχοπολίτες, σέ μιά περίοδο ακμής καί ακτινο
βολίας του λαμπρού αύτοΰ εκπαιδευτικού ιδρύματος, ανέθεσαν
τή διεύθυνση του στην απειρία ενός είκοσάχρονου νέου, όσο
ταλαντούχος κι αν ήταν.
Γίνεται λοιπόν φανερό ότι ό Καβαλλιώτης δέν είναι δυνα
τόν νά γεννήθηκε τό 1728, άλλα (τουλάχιστον μία δεκαετία)
ενωρίτερα". Ό υπολογισμός αυτός θά ενισχύονταν ακόμη περισ
σότερο, αν τό έργο του Θεοδώρου Καβαλλιώτη «Λογική πραγ
ματεία» 12 είχε ώς αυθεντική χρονολόγηση τό 1743. Τούτο δμως

9. Είναι πολλαπλά πολύτιμη ή μαρτυρία τοΟ κώδικα τής 'Ιεράς Μο
νής του Προδρόμου, ώς βιογραφικού τεκμηρίου: «... ιθύνοντος τους διδα
σκαλικούς οϊακας, του σοφωτάτου, λογιωτάτου καί τής ημών πατρίδος
αρίστου διδασκάλου κ. κ. Θεοδώρου Καβαλλιώτου...». Βλ. ΣΚΕΝΔΕΡΗ,
'Ιστορία τής αρχαίας καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως2, σ. 17, PEYFUSS,
Marginalien, σ. 385. Δεν επιτρέπει αμφιβολίες. Ό Θεόδωρος Καβαλλιώ
της τό 1750 είναι διευθυντής τής Νέας Ακαδημίας.
10. Φ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Μοσχόπολις: αί 'Αθήναι τής Τουρκοκρα
τίας, σ. 18.
11. HETZER, Das dreisprachige Wörterverzeichnis, σ. 17.
•12. Χειρόγραφο αύτοΰ τοϋ έργου πού έχει ώς τίτλο: Λογική πραγμα
τεία συναρμολογηθεΐσα παρά τοΰ ίεροσοφολογιωτάτου διδασκάλου Θεο
δώρου 'Αναστασίου Καββαλιώτου καί παρ' αύτοΰ εκδοθείσα έν τή τής
ιδίας πατρίδος νεωστί Ιδρυθείση σχολή. Προοίμιον 1743, βρήκε τόν
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αμφισβητείται βασίμως, χωρίς παράλληλη αμφισβήτηση καί τής
αύθεντικότητος του έργου. Ή αναγραφή ομως τοΰ έτους 1743
μετά τή λέξη «προοίμιον», στό αλβανικό χειρόγραφο, είναι σα
φώς μεταγενέστερη προσθήκη (βλ. εικόνα αριθ. 2) και δέν πρέ
πει νά γίνει αποδεκτή ως γνήσια 13 . Ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης
πρίν άπό τό 1750 δέν έχει συγγραφικό έργο και μάλιστα γιά
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Έξαλλου είναι δεδομένο οτι ό Καβαλ
λιώτης προσέρχεται στην ίερωσύνη μετά τό 1750. Στό χειρόγρα
φο όμως αυτό αναφέρεται ώς «ίεροσοφολογιώτατος». Τά γεγο
νότα λοιπόν μας οδηγούν νά μή δεχθούμε τό 1728 ώς έτος γεν
νήσεως τοΰ Καβαλλιώτη, αλλά νά ανατρέξουμε τουλάχιστον μιά
δεκαετία ενωρίτερα, δηλαδή στό 1718.
Μέ σημείο εκκινήσεως καί πάλι τήν πληροφορία τοΰ Thunmann 14 οτι δηλαδή ό Καβαλλιώτης «είναι τώρα 46 ετών» ο
φείλουμε νά παρατηρήσουμε οτι όλα τά κείμενα πού συνέτασσαν
οί λόγιοι χωρίζονταν μέ μακρύ χρονικό διάστημα άπό τήν εκτύ
πωση 15 . Όταν λοιπόν ό Thunmann αναφέρεται στό «τώρα», δέν
εννοεί τό χρόνο εκτυπώσεως τοϋ βιβλίου άλλα τό χρόνο τής
'Ιούλιο του 1936, στή Μονή τοϋ 'Αγίου Πέτρου τοϋ Βυθκουκίου (χωριοϋ
στά νότια τής Μοσχοπόλεως) ό αυτοδίδακτος αλβανός Ιστορικός Ho
Mitke Qafëzezi. Α. PIPPIDI, «Un manuscrit de la «Logique» de Théodore
Cavalliotis», RÉSEE 17 (1979) 417-424, UÇI, TA. Kavallioti, σ. 186 κ.έ.,
PEYFUSS, Die Akademie, σ. 117. Θά ήταν αδιανόητο νά δεχθοΰμε ώς
έτος γεννήσεως τό 1728 καί ώς έτος συγγραφής τής «Λογικής πραγμα
τείας» τό 1743 πού ό Καβαλλιώτης ήταν μόλις 15 ετών!
13. 'Αμφισβήτηση γιά τήν ορθότητα τής χρονολογήσεως εκφράστη
κε καί άπό τόν PEYFUSS.Die Akademie, σ. 117.
14. THUNMANN, Untersuchungen, σ 178, σημ g.
15. Ώς παράδειγμα θά μπορούσε νά αναφερθεί ή χρονική απόσταση
που χωρίζει τήν επίσκεψη τοΰ "Αγγλου περιηγητή W.M. Leake στή
Μοσχόπολη τό Σεπτέμβριο τοϋ 1805. ΟΙ ταξιδιωτικές του εντυπώσεις
εκτυπώνονται στό Λονδίνο μόλις τό 1835. Δηλαδή ύστερα άπό τριάντα
ολόκληρα χρόνια! Βλ. W. Μ. LEAKE, Travels in Northern Greece, Vol.
I-IV, London 1835. Βλ. καί Β. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ, «Mai συμβολαί είς τήν
ίστορίαν τ&ν κατά τόν IH' αίώνα εμπορικών σχέσεων τών Μοσχοπολιτ&ν μετά τής Βενετίας», ΗΧ 10 (1935) 286 κ.έ.
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γνωριμίας του μέ τόν λόγιο. "Αν γνωρίζαμε επακριβώς τό χρόνο
πού ό Thunmann πληροφορήθηκε τά περί Καβαλλιώτη, θά μπο
ρούσαμε μέ ευχέρεια νά προσδιορίσουμε τό έτος γεννήσεως.
Τά όσα παραπάνω αναφέρθηκαν δέν αποκλείουν τήν αποδο
16
χή τής απόψεως του Peyfuss , πού πιθανολογεί παρείσφρηση
κάποιου τυπογραφικού λάθους. 'Αντί στό βιβλίο του Thunmann
νά γραφεί 56 γράφηκε 46. Όποτε πάλι ορίζεται ώς έτος γεννή
17
σεως τό 1918 .

16. PEYFUSS, Marginalien, σ. 388 σημ. 18
17. Βλ. καί HETZER, δ.π., σ. 17, Α. UÇI, «Τ.Α. Kavallioti», SA 32
(1966) 187.

3. Oî σπουδές
Ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης ευτύχησε νά γεννηθεί σε μιά
πόλη, πού στίς αρχές του 18ου αιώνα βρίσκονταν σέ συνεχή,
οικονομική καί πνευματική, άνοδο. Φυσικό ήταν νά έχει ευπρό
σιτες όλες τίς απαραίτητες δυνατότητες γιά νά Ικανοποιήσει τή
φιλομάθεια του καί νά αξιοποιήσει τις διανοητικές του ικανότη
τες. "Ηδη άπό τόν 17ο αιώνα στή Μοσχόπολη λειτουργούσαν
1
ενα ή περισσότερα σχολεία έγκύκλιας παιδείας . Ά π ό τήν εμπο
ρική αλληλογραφία της εποχής εκείνης, όση διασώθηκε, αντι
λαμβάνεται κανείς ότι οί έμποροι της Μοσχοπόλεως οχι μόνον
έκαναν ευρύτατη χρήση της ελληνικής άλλα καί μέ εντυπωσιακή
2
άνεση . Παρά τίς δυσκολίες τής ορθογραφίας καί τής γραμματι
3
κής της ήταν διαδεδομένη σ' ολόκληρη τή Βαλκανική , ή δέ
ορθότητα τής χρήσεως της, όχι μόνο άπό λογίους άλλα καί άπό
εμπόρους, φανερώνει τήν ΰπαρξη καί λειτουργία οργανωμένων
σχολείων.

1. PEYFUSS, Die Akademie, σ. 114, PAPACOSTEA, Teodor Anastasie
Cavallioti, σ. 393.
2. Β. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ, «Οί Μοσχοπολίται καί τό μετά τής Βενετίας
έμπόριον, κατά τόν 18ον αιώνα», ΗΧ 9 (1934) 127-139, xoC ϊδιου, «Νέαι
συμβολαί είς τήν ίστορίαν τών κατά τόν IH' αΐώνα έμπορικ&ν σχέσεων
των Μοσχοπολιτών μετά τής Βενετίας», ΗΧ 10 (1935) 270-288. Πολλά
στοιχεία προς τήν κατεύθυνση αυτή περιέχονται καί στό έργο τοϋ Κ.
ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Μνημεία Μακεδόνικης 'Ιστορίας, ιδιαίτερα δέ στα κεφάλαια
Ζ' καί Η'. Επίσης Α ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ιστορία τοΰ Νέου 'Ελληνι
σμού, τ. Δ', σ. 184 κ.έ.
3. PEYFUSS, δ.π., σ. 115.
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Ειδικότερα, στίς αρχές του 18ου αιώνα 4 λειτουργούσε σχο
λ ή , στην οποία δίδασκε ένας πολύ γνωστός λόγιος μοναχός, ό
Χρύσανθος ό Η π ε ι ρ ώ τ η ς , που καταγόταν άπό τή Ζίτσα των
'Ιωαννίνων καί χρημάτισε ηγούμενος στη μονή Π ρ ο φ ή τ η ' Η λ ί α
τής Μοσχοπόλεως 5 . Τό 1724 στή σ χ ο λ ή αυτή δίδαξε ό γραμμα
τικός Νικόλαος Στυγνής (ή Στίνης) 6 άπό τά 'Ιωάννινα. Μετά τό

4. Ό Π. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Χρονογραφία τής 'Ηπείρου τών τε ομόρων
'Ελληνικών καί Ιλλυρικών χωρών, τ. 2, σ. 282, τοποθετεί τήν ί'δρυση
τής σχολής τό 1700, άποψη πού υίοθετεϊ καί ό ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Ή Παι
δεία έπί Τουρκοκρατίας, τ. 1, σ. 133 κ.έ. ένώ στην Historia e popullit
shqiptar, Ed. Universiteti Shteteror i Tiranës, Bd. 1, σ. 387, αναφέρεται
ώς έτος ιδρύσεως tó 1710. Ό Βελλιανίτης επισημαίνει λειτουργία σχο
λής άπό τό 1730, βλ. ΗΜΕ (1922) 231.
5. Τό 1713 γιά εκπαιδευτικούς σκοπούς εξέδωσε τό «Όργανον προγυμναστικόν» «πάνυ ώφέλιμον τοϋ ορθώς άναγινώσκειν, σχηματίζειν,
συντάττειν». Βλ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, Χρονογραφία τής 'Ηπείρου, τ. 2, σ.
282, ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης,
σσ. 152-153, PEYFUSS,
Die Akademie, σ. 116. Κατά τόν Δημήτριο Προκοπίου Πάμπερη, Μοσχοπολίτη ιατροφιλόσοφο καί ελληνιστή, ό Χρύσανθος ήταν «άνήρ ει
δήμων καί πολυμαθής... Ικανός άπομάττεσθαι τόν νουν τών θύραθεν φι
λοσόφων». Ή γνώμη αυτή διασώζεται άπό τόν ΣΑΘΑ, Μεσαιωνική Βι
βλιοθήκη, τ. 3, σ. 489. Πρβλ. καί ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκα
στρίτης, σ. 97.
6. PEYFUSS, ο.π., σ. 16, ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό
Άργυροκαστρίτης,
σσ. 147-148, PAPACOSTEA, Teodor Anastasie Cavallioti, σ. 393, ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ, ο.π., σ. 133 κ.έ. Τό 1724, στή Βενετία, εκδόθηκε άπό τό τυπογρα
φείο του Νικολάου Γλυκέως τό βιβλίο «Άντιδοτάριον τών Ιοβόλων δηγ
μάτων καί τίνων αλλων τούτοις ομοίων, φιλοπονηθέν παρά τοϋ έξοχωτάτου καί έλλογιμωτάτου έν ίατροφιλοσόφοις κυρίου, κυρίου Σταύρου
Μουλαΐμου τοΰ έξ Ιωαννίνων». Στό βιβλίο αυτό υπάρχει επίγραμμα
αφιερωμένο στό συγγραφέα άπό τόν Νικόλαο Στύγνη, τόν έξ 'Ιωαννίνων,
καθηγητή τής σχολής τής Βοσκοπόλεως. Βλ. Κ ΜΕΡΤΖΙΟΥ, «Κατάλογος
τών Ένετίησι παρά Νικολάω Γλυκεϊ τφ έξ 'Ιωαννίνων έκτυπωθέντων
καί εκδοθέντων βιβλίων άπό τοΰ 1670-1831», ΗΧ 10 (1935) 68. Περιέχε
ται ή φράση «Πανδώρης πίθος ειμί», πού αργότερα θά χρησιμοποιήσει
πανομοιότυπη ό μαθητής του Θεοδώρου Καβαλλιώτη Τέρπος Μάκου,
δάσκαλος τής σχολής Κορυτσάς, στό επίγραμμα πού αφιέρωσε στον
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1730, ε π ο χ ή πού πρέπει νά φοιτούσε στή σ χ ο λ ή ό Θεόδωρος
Καβαλλιώτης, δίδασκε στή Μ ο σ χ ό π ο λ η ô πρώτος σημαντικός
δάσκαλος του ό Μ ο σ χ ο π ο λ ί τ η ς λόγιος 'Ιωάννης Χαλκεύς ή
7
Χαλκείας, αξιόλογος άριστοτελιστής .
Μετά τό 1738 διευθυντής ήταν ό Σεβαστός Λεοντιάδης, μα
8
θητής του 'Ανθρακίτη, ιερέας καί οικονόμος , άπό τήν Καστο-

καθηγητή του καί περιλήφθηκε στην «Εισαγωγή Γραμματικής». Μόνο
που ό Μάκου θά προσθέσει καί τό επίθετο «γαλακτόβρυτος» Βλ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Μοσχόπολις, σ. 51.
7. Γεννήθηκε στή Μοσχόπολη στίς 31-1-1667, ήταν γιος τού Ιερέα
Δημητρίου Χαλκέα καί σπούδασε στή Ρώμη. Στίς 25 Φεβρουαρίου 1708
υπέγραψε ομολογία πίστεως στό καθολικό δόγμα. Χρημάτισε καθηγητής
καί διευθυντής της Φλαγγίνειας σχολής της Βενετίας άπό τό Μάρτιο
του 1694 μέχρι τό Μάρτιο του 1703 καί άπό τόν 'Απρίλιο του 1712 μέχρι
τόν 'Ιούνιο τοο 1716. Τότε χάνονται τά ίχνη του άπό τή Φλαγγίνεια
σχολή. Πιθανότατα επανήλθε στή γενέτειρα του όπου καί δίδαξε. Κατά
τήν περίοδο αυτή σπούδασε κοντά του ό Καβαλλιώτης. Οί γνώσεις του
γιά τόν 'Αριστοτέλη καί τή φιλοσοφική του σκέψη, οφείλονται στό
Χαλκέα Πρέπει νά πέθανε στή Μοσχόπολη μεταξύ 1730-1740. Βλ. Α.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, Ή Φλαγγίνειος σχολή τής Βενετίας, Θεσσαλονίκη 1975,
σσ 111 κ έ., Ζ. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ, Τό 'Ελληνικό Κολλέγιο τής Ρώμης καί οί
μαθητές του (1576-1700), Θεσσαλονίκη 1980, σ. 669 κ.έ., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ,
ό.π., σ. 68. Τά στοιχεία του Γεωργιάδη, ΐδίως ώς προς τίς χρονολογίες
πρύ δίδαξε δ Χαλκέάς στή Φλαγγίνεια, δέν είναι ακριβή. Επίσης βλ.
ΚΟΥΡΙΛΑ, ό.π., σ. 119. Κατά τόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ, Ή παιδεία επί Τουρκο
κρατίας, τ. 1, σ. 134, ό Χαλκέας δίδαξε στην Μοσχόπολη τό 1734.
8. (1690-1765) Δίδαξε στην Τσαρίτσανη, στην ιδιαίτερη πατρίδα του
τήν Καστοριά καί τό 1738 δίδασκε στή Μοσχόπολη. "Εγινε διευθυντής
τής Νέας 'Ακαδημίας μέχρι τό 1746. Τόν διαδέχθηκε ό μαθητής του
Θεόδωρος Καβαλλιώτης. Πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο ότι τό 1744
βρίσκονταν στή Μοσχόπολη, είναι καί ή έκδοση των 'Επιστολικών τύ
πων τοο Κορυδαλέως δπου σημειώνεται «δαπάνη μέν των ίεροφιλομαθεστάτων διακόνων του μακαριότατου Άχριδών κυρίου κυρίου Ίωάσαφ,
Παρθενίου καί Νικηφόρου καί Γερμανού του Βοδενών Μητροφάνους,
τών καί ακροατών του ίερολογιωτάτου έν διδασκάλοις Σεβαστού καί
Έπιστάτου τής έν Μοσχοπόλει Νέας Ακαδημίας». PAPACOSTEA, δ.π.,
σ. 393, ΚΟΥΡΙΛΑ, ό.π., σ 151.
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ριά. Τήν ί'δια εποχή δίδασκε καί ô λόγιος ιερομόναχος καί ιδρυ
τής του τυπογραφείου της Μοσχοπόλεως Γρηγόριος Κωνσταντινίδης ό Μοσχοπολίτης, (βλ. εικόνα αριθ. 3) μετέπειτα επίσκοπος
Δυρραχίου 9 . Στους δυο τελευταίους οφείλει ή σχολή της Μοσχο
πόλεως τήν κατακόρυφη άνοδο της.
Τό 1744 συμπληρώθηκε ή σχολή μέ μιά ανώτερη βαθμίδα
καί μετονομάσθηκε «Ελληνικό Φροντιστήριο» ή «Νέα Ακαδη
μία» 10 κατά τή συνήθεια της εποχής εκείνης τά ανώτερα σχολεία
νά χαρακτηρίζονται ώς «Ακαδημίες». Οί άλλες διακρίσεις πού
αφορούσαν στά κατώτερα σχολεία ήσαν: α) Δημοτικά, β)Έλληνικά.
Κατά τήν αναφερόμενη περίοδο επισημαίνεται ή ύπαρξη κι
άλλων παρόμοιων 'Ακαδημιών, όπου παρέχονταν κάποιας μορ
φής ανώτερη (μή στοιχειώδης) παιδεία ('Ιωάννινα, Κωνσταντι
νούπολη, "Αγ. Ό ρ ο ς κ.λπ.). Όλες όμως ήταν μεταγενέστερες11.
Γιά τους Μοσχοπολίτες πού ζούσαν σε μιά ορεινή καί απομονω
μένη περιοχή της 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας ή ίδρυση και ε
πάνδρωση μέ φημισμένους λογίους τής Νέας 'Ακαδημίας αποτε
λούσε άθλο πρωτοφανή καί ανεπανάληπτο.

9. Δεν υπήρξε μόνο ό θεμελιωτής τοδ τυπογραφείου άλλα καί ό
διορθωτής καί έκδοτης όλων σχεδόν τών βιβλίων ποι3 τυπώθηκαν στή
Μοσχόπολη. Ή κάμψη των τυπογραφικών εργασιών συμπίπτει μέ τή
χειροτονία του ώς Μητροπολίτη Δυρραχίου. Πέθανε τό 1772. ΚΟΥΡΙΛΑ,
Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, σ. 94.
10. Ή Νέα 'Ακαδημία αποτελούσε δίκαια τό καύχημα τών Μοσχοπολιτών, άφοϋ κατείχε τήν πρώτη θέση στή σειρά όμοιων σχολών στό
χώρο τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Γιά τήν ευρύτερη σημασία τής σχολής
βλ. PAPACOSTEA, Teodor Anastasie Cavallioti, σσ. 392-393, ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ, ό.π , σ. 133 κ.έ. Προφανώς εκ παραδρομής ό Εύαγγελίδης αναφέρει
τόν Καβαλλιώτη ώς «Θεοδόσιο». 'Επίσης βλ. καί M PEYFUSS, Die
Akademie von Moschopolis, σσ. 114-128 (αποτελεί 'ίσως τήν πιό εμπερι
στατωμένη θεώρηση τής Νέας 'Ακαδημίας καί τής επιδράσεως της στον
ευρωπαϊκό πολιτισμό).
11 Κατά τόν PEYFUSS, δ.π., σ. 116, ήταν τουλάχιστον κατά 12
χρόνια μεταγενέστερες.

Εικόνα 3. Ό Ιερομόναχος Γρηγόριος Κωνστανιινίδης 6 Μοσχοπολίτης, Ιδρυ
τής τοΰ τυπογραφείου τής Μοσχοπόλεως.
'Από τήν ακολουθία τοΰ 'Αγίου Κλήμεντος, Μοσχόπολη 1742.
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"Ενα κέντρο γραμμάτων καί πολιτισμού είχε ώς απαραίτητο
συμπλήρωμα τό τυπογραφείο. Τόσοι λόγιοι συγγραφείς, τόσες
εκπαιδευτικές αλλά καί εκκλησιαστικές ανάγκες, τόσοι αναγνώ
στες, άπαιτοϋσαν καί τυπογραφική αυτονομία, ώστε νά μή κατα
φεύγουν συνεχώς στή Βενετία ή στή Βιέννη. Ή εξεύρεση και ή
προμήθεια βιβλίων ήταν δυσχερής καί πολυδάπανη. Όμως τά
βιβλία αποτελούσαν απαραίτητα όργανα τής πνευματικής άφυπνΐσεως. "Ετσι ò λόγιος μοναχός Γρηγόριος Κωνσταντινίδης,
ίδρυσε τό δεύτερο ελληνικό τυπογραφείο στην 'Οθωμανική επι
κράτεια, γύρω στό 173012. Φαίνεται, ότι ό Καβαλλιώτης υπήρξε
12. Τό Τυπογραφείο τής Μοσχοπόλεως υπήρξε τό δεύτερο στον
υπόδουλο Ελληνισμό. Πρώτο υπήρξε τής Κωνσταντινουπόλεως πού ι
δρύθηκε τό 1627 έπί πατριαρχίας Κυρίλλου Λούκαρη. Τά τυπογραφικά
στοιχεία του μεταφέρθηκαν, πιθανότατα μεταξύ 1720-1730, άπό τή Βενε
τία, με πρωτοβουλία του λογίου Ιερομόναχου Γρηγορίου Κωνσταντινίδη
του Μοσχοπολίτη, πού υπήρξε ή ψυχή τοΟ τυπογραφείου. Δεν γνωρίζου
με άν ήταν δ ιδιοκτήτης ή ενεργούσε ώς εντεταλμένος άτομου ή ομάδας
(συντεχνίας). Ό ϊδιος πάντως ύπηρξε διορθωτής και ξυλογράφος, γιατί
σέ όλα τά βιβλία πού εξέδωσε υπήρχαν εΐκόνες πού εκπονήθηκαν άπ'
τόν ϊδιο. Ή μορφή του μάλιστα έχει αποτυπωθεί στή δεύτερη σελίδα
τής ακολουθίας του "Αγ. Κλήμεντος, πού εκδόθηκε τό 1742 στή Μοσχόπολη. Βλ. περιγραφή του βιβλίου στό ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Μοσχόπολις, σ. 48.
Προφανές είναι ότι τήν έμπνευση αυτής τής «επαναστατικής» ενέργειας
είχε ό 'Αρχιεπίσκοπος Άχριδών Ίωάσαφ. "Ετσι εξηγείται δτι οί έκδοτες
ή άλλοι λόγιοι τής Μοσχοπόλεως πλέκουν εγκώμια γιά τόν 'Αρχιεπί
σκοπο σχεδόν σέ όλες τίς εκδόσεις. Περί τό 1745 κλήθηκε ό Γρηγόριος
νά διδάξει στή Νέα 'Ακαδημία. Τότε παρατηρήθηκε κάμψη στην εκδοτι
κή δραστηριότητα. Όταν δέ τό 1748 εξελέγη Μητροπολίτης Δυρραχίου,
τό τυπογραφείο περιήλθε στην πλήρη κυριότητα της μονής τοο οσίου
Ναούμ, κοντά στή λίμνη τής Άχρίδος.
Τό κτίριο του τυπογραφείου βρίσκονταν στό κέντρο τής πόλεως,
κοντά στην εκκλησία τοβ Άγ. 'Ιωάννη τοΟ Θεολόγου, όπου μέχρι τό
1916 τουλάχιστον υπήρχαν τά ερείπια του. Βλ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, δ.π., σ. 47.
Γιά τή σημασία του καί τίς ευεργετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη τής
παιδείας, βλ. Π ΛΑΜΠΡΟΥ, «'Ιστορική πραγματεία περί τής αρχής καί
προόδου τής τυπογραφίας έν 'Ελλάδι μέχρι τοΰ έτους 1821», Χρυσαλλίς
3 (1865) 399 κέ. Ό Μαρίνος Βρετός στό «Εθνικό Ημερολόγιο» του
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επιμελητής ορισμένων εκδόσεων όπως θά δειχθεί στη συνέχεια.
1864, σ. 256, τοποθετεί τήν ίδρυση του, ανακριβώς, στό 1744, μέ συνολι
κή λειτουργία 20 ετών. Κατά τόν Π. Λάμπρο, ο.π., σ. 402, τό παλαιότερο
βιβλίο του τυπογραφείου τής Μοσχοπόλεως εκδόθηκε τό 1734 ένώ τό
νεώτερο τό 1765. Ό Ματθαίος Παρανίκας, Σχεδίασμα, σ. 80, εντοπίζει
τήν ίδρυση τοο τυπογραφείου τό 1710.
'Από τό 1731-1765 τυπώθηκαν 19 βιβλία, άπό τά όποια 13 ήσαν
ακολουθίες. Τό τελευταίο βιβλίο πού εκδόθηκε τό 1765 ήταν τό πράγματι
περίεργο έργο του πατρός Βεντζόνη «ή αλήθεια κριτής». Περισσότερα
βλ. Π. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Τό βιβλίο «ή αλήθεια κριτής» καί ή τυχοδιωκτι
κή δράση τοΰ συγγραφέα του Leonardo Lombardi στον ελληνικό χώρο,
'Αθήνα 1984. Ό συγγραφέας χρονολογεί τήν εκτύπωση του βιβλίου τό
1749-1750 καί αποδεικνύει δτι συγγραφέας τοο βιβλίου είναι ό επίορκος
'Ιησουίτης Leonardo Lombardi ή πατήρ Βεντζόνι.
Οί αμφιβολίες τού Fr. Miklosich, Rumunische Untersuchungen, Istro-und macedo-rumunische Sprachdenkmähler, Wien 1882, I, 2, γιά τήν
ΰπαρξη του τυπογραφείου δέν ευσταθούν, διότι παρά τήν σπάνη των
διασωθέντων βιβλίων, έν τούτοις διασώθηκαν αποδεικνύοντας τή λει
τουργία του. «Σήμα κατατεθέν» ήταν ή είκόνα του Ευαγγελιστή Λουκά,
στή συνέχεια δέ τοΰ Όσίου Ναούμ.
Περισσότερα γιά τό τυπογραφείο καί τίς εκδόσεις του βλ. ΡΕΥFUSS, Die Akademie, σ. 115, Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ, «Ό πολιτισμός τής
Μοσχοπόλεως», Παναθήναια 13 (1913) 5-12, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ο.π., σ. 47 κ.έ.,
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ο.π., σσ. 76-80. Γιά τίς εκδόσεις καί τά κοσμήματα
τους βλ. στό ϊδιρ, σσ. 178-188. Επίσης Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Οί ΙΕ'
ίερομάρτυρες Τιβεριουπόλεως-Στρωμνίτσης. 'Ιστορικά προβλήματα καί
λατρευτική πραγματικότης, (άνάτυπον έκ τοΰ Κ ' τόμου τών «Μακεδόνι
κων»), Θεσσαλονίκη 1980, σσ. 463-484, δπου μαρτυρεΐται ότι ή πρώτη
έκδοση τού έργου τοΟ αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Θεοφύλακτου (11ος
αιώνας) «Μαρτύριον τών αγίων ένδοξων Ιερομαρτύρων ΙΕ' τών έν Τιβεριουπόλει τή βουλγαρική επονομαζόμενη Στρουμμίτζη μαρτυρησάντων
έπί τής βασιλείας του δυσσεβοΰς 'Ιουλιανού τοΰ Παραβάτου» έγινε τό
1741 στό τυπογραφείο τής Μοσχοπόλεως ύπό τοΰ ιερομόναχου Γρηγορίου Κωνσταντινίδη, δαπάναις τής Μονής τοΰ όσίου Ναούμ καί μέ επι
μέλεια τοΰ Γκόρας καί Μόκρας Μιχαήλ, ό όποιος αφιέρωσε τήν έκδοση
«τφ Μακαριωτάτω Άρχιεπισκόπω τής πρώτης Ίουστινιανής Άχριδών
κυρίω κυρίω Ίωάσαφ» (σ. 436) (βλ. είκόνα αριθ. 4). Βλ. καί Ν ΠΑΠΑΔΟ
ΠΟΥΛΟΥ, Μοσχοπόλεως 'Ακαδημία, ΜΠΕ, τ. 4, σ. 13, δπου καί σχετική
βιβλιογραφία.
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Εικόνα 4. 'Εξώφυλλο τής ακολουθίας τοΰ 'Αγίου Κλήμεντος. "Εκδοση τοΟ
Τυπογραφείου Μοσχοπόλεως τό 1742, αφιερωμένη στον 'Αρχιεπί
σκοπο Ίωάσαφ.
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Στό 18ο αιώνα τά εξωτερικά γνωρίσματα ενός λογίου χαρα
κτηρίζονταν γιά την παραδοσιακή τυπικότητα τους: μόρφωση
σέ μοναστικά κέντρα, διαπαιδαγώγηση υπό τήν αιγίδα της Ε κ 
κλησίας, είσοδος στίς τάξεις τοβ κλήρου. Ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης δέν συμμορφώθηκε προς αυτές τις προδιαγραφές. Σ' αυτό
οφείλεται καί τό γεγονός της σχετικά όψιμης χειροτονίας του
(μετά τό 1750). Φοίτησε στή σχολή τής γενέτειρας του, όπου
διακρίθηκε γιά τίς επιδόσεις του και τό ήθος του. Γι' αυτό
13
επιλέχθηκε άπό τή συντεχνία των χαλκέων γιά νά συνεχίσει
τίς σπουδές του στά 'Ιωάννινα, μορφωτικό κέντρο τότε καί μη
τρόπολη «πάσης μαθήσεως», έδρα σημαντικών δασκάλων. Δέν
μας είναι γνωστό πότε εγκατέλειψε τήν πατρίδα του γιά νά μετα
βεί στά 'Ιωάννινα. Πρέπει νά έφθασε εκεί στά τέλη τής δεκαε
τίας του 1730. Παραμένει αδιευκρίνιστο αν πρόλαβε νά γνωρίσει
14
και νά ακούσει τόν Μεθόδιο 'Ανθρακίτη , πού πέθανε τό 1736.
Πάντως είναι αδιανόητο νά μή γνώρισε τή διδασκαλία του με-

13. «Διά συνδρομής των χαλκέων έπέμφθη είς Ιωάννινα...» σημειώ
νει ό Ζαβίρας, Νέα 'Ελλάς ή Έλληνικόν Θέατρον, σ. 319 Τόν ακολου
θεί καί ό Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 493. Γιά τή συντεχνία αυτή
καί τίς δραστηριότητες της βλ. ΣΚΕΝΔΕΡΗ, 'Ιστορία τής αρχαίας καί
συγχρόνου Μοσχοπόλεως, σ. 48. Ό θεσμός τής παροχής υποτροφιών
άπό τίς συντεχνίες τής Μοσχοπόλεως ενισχύθηκε κατά τήν περίοδο τής
Πατριαρχείας τοβ Ίωάσαφ. Βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί, σ. 65. Τό
γεγονός δτι ό Καβαλλιώτης δέν αφιέρωσε κανένα έργο του σ' αυτόν,
όπως έγινε μέ τόσους άλλους λογίους τής Μοσχοπόλεως, δείχνει ότι
πρίν άπό τό 1745, έτος θανάτου τοΟ Ίωάσαφ, ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης
δέ φαίνεται πιθανό νά έγραψε τίποτε. Δέν ήταν δυνατό νά μή κάνει
κάποια μνεία τοϋ μεγάλου αύτοΰ ευεργέτη καί φιλόπατρη κληρικού.
14. Γιά τή ζωή καί τό έργο τοΰ 'Ανθρακίτη, βλ. Π ΧΡΗΣΤΟΥ,
Μεθόδιος ό 'Ανθρακίτης, 'Ιωάννινα 1953, τοϋ 'ίδιου, Πατέρες καί Θεο
λόγοι τοΰ Χριστιανισμού, Θεσσαλονίκη 1971, τ. Β', σσ 305-306, Α
ΓΟΥΝΑΡΗ, 'Ανθρακίτης Μεθόδιος, στή ΜΠΕ, τ. 1, σ. 256, Κ ΔΗΜΑΡΑ,
'Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας,2 (χ.χ.), σ. 110. 'Επίσης βλ. καί
ΧΡΥΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Θεολογία 4 (1926) 10-17, Φ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,
Τά Γιάννενα κι ή νεοελληνική αναγέννηση (1648-1820), 'Αθήνα 1930, σ.
37 κ.έ.
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γάλου λογίου. Στά 'Ιωάννινα διασώζονταν ζωντανή ακόμη ή πα
ράδοση του Μεθοδίου 'Ανθρακίτη καί ό απόηχος της τραγικής
άπολήξεώς του έντονος. Έξαλλου καί ό άλλος μεγάλος δάσκα
λος του καί περίπου συνομήλικος, ό Ευγένιος Βούλγαρης, (βλ.
εικόνα αριθ. 5) ήταν μαθητής του 'Ανθρακίτη καί έφτασε στά
'Ιωάννινα, κατά παράκληση των αδελφών Μαρούτση, προκειμέ
νου νά αναλάβει τή διεύθυνση τής νεοϊδρυμένης όμοινυμης σχολής 1 5 ·
Πρόκειται μάλλον γιά εικασία του Α. Hetzer 1 6 ότι ή περίο
δος σπουδών του Καβαλλιώτη στά 'Ιωάννινα ήταν 1732-1734,
ένώ τό 1743 ανέλαβε διδακτικό έργο στή Μοσχόπολη. Διατυπώ
νει αυτή τήν, δύσκολα πιστευτή, άποψη γιά νά τόν εντάξει στην
ομάδα των μαθητών του 'Ανθρακίτη καί νά αποκλείσει τήν ο
ποιαδήποτε σχέση του μέ τόν Βούλγαρη. Θέλοντας όμως νά
σχετικοποιήσει τήν άποψη του, γράφει στή συνέχεια ότι «ό
Βούλγαρης ήταν μόνο δύο χρόνια μεγαλύτερος άπό τόν Καβαλ
λιώτη. Αυτό βέβαια δέν αποκλείει ότι καί οί δύο ώς συνομήλικοι
έδιναν αμοιβαία ερεθίσματα, άλλα κι εδώ πρέπει κανείς νά είναι

15. Ή Μαρουτσαία ή Μαρούτσειος Σχολή των 'Ιωαννίνων ιδρύθηκε
άπό τους Λάμπρο καί Σίμωνα Μαρούτση τό 1742 μέ πρώτο σχολάρχη
τόν Ευγένιο Βούλγαρη, βλ. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΥ, «Περί τής παιδείας έν Ίωαννίνοις έπί Τουρκοκρατίας», NE 13 (1916) 290-291, Φ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,
Τά Γιάννενα κι ή νεοελληνική αναγέννηση (1648-1820), 'Αθήνα 1930, σ.
46 κ.έ., TP ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ, Ή παιδεία έπί Τουρκοκρατίας, τ. Α', σ. 159
κ.έ., Κ ΜΕΡΤΖΙΟΥ, «Ή οικογένεια τ&ν Γλυκέων», ΗΧ 10 (1935) κ.έ.,
του ίδιου, «Τό έν Βενετία Ήπειρωτικόν Άρχεϊον», ΗΧ 11 (1936) 181
κ.έ., Σ ΜΠΕΤΤΗ, 'Ηπειρωτική εύποιΐα ή βιογραφική συλλογή ήπειρωτών
ευεργετών τής Τουρκοκρατίας, Γιάννινα 1982, σ. 24. Καθώς μας πληρο
φορεί ό Ιερομόναχος Γρηγόριος ό Παλιουρίτης ό εξ 'Ιωαννίνων, «διδά
σκαλος του έν Λιβόρνω έλληνομουσείου», στή Μαρουτσαία Σχολή ό
«κλεινός» Ευγένιος «έσχολάρχησεν περισσότερον άπό πενταετίαν», γε
γονός πού «δέν συνήργησεν ολίγον εις τήν δόξαν των 'Ιωαννίνων καί
τήν ώφέλειαν ίων Ελλήνων». Βλ. Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, «Κατάλογος των Ένετίησι παρά Νικολάω Γλυκεϊ τφ έξ 'Ιωαννίνων έκτυπωθέντων καί εκδο
θέντων βιβλίων άπό τοΰ 1670-1831», ΗΧ 10 (1935) 147.
16. HETZER, Das dreisprachige Wörterverzeichnis, σ. 18.

Εικόνα 5. Ό επιφανέστερος άπό τους διδασκάλους τοΰ Καβαλλιώτη, ό Ευγέ
νιος Βούλγαρης.
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j?'T$mq ό Α. Hetzer έχει υπόψη του τό χειρόγραφο της «Λο\ ^ , . · η , ' , γική£ Πραγματείας», που βρέθηκε στην 'Αλβανία καί φέρει ώς
έτος συγγραφής τό 1743. "Οπως όμως δείξαμε στό οικείο μέρος
της παρούσης εργασίας δέν πρόκειται γιά αξιόπιστη πηγή. Oi
υπάρχουσες λοιπόν πληροφορίες γιά τόν Θεόδωρο Καβαλλιώτη
πρίν τό 1745 δέν μπορούν νά θεωρηθούν απόλυτα σίγουρες.
Ό Καβαλλιώτης μετά τή συμπλήρωση των σπουδών του
επιστρέφει στή γενέτειρα του τό 1746, πρώτη αναχώρηση του
Ευγενίου Βούλγαρη γιά τήν Κοζάνη 1 8 . Μέχρι τότε παρέμεινε ώς
ακροατής του Βούλγαρη, παρακολουθώντας έναν ανώτερο κύκλο
μαθημάτων. Έκτος των θεολογικών διδάχθηκε φιλοσοφία, λατι
νικά, μεταφυσική, μαθηματικά19. Ή περίοδος αυτή εϊναι ή πιό
καθοριστική στή ζωή τοΰ Καβαλλιώτη γιατί ήταν υποχρεωμένος
όχι μόνο νά συναντηθεί μέ τίς νέες ιδέες του Διαφωτισμού αλλά
καί νά προβεί στίς δικές του επιλογές. Θά ακολουθούσε τις
συνεχώς ογκούμενες δυναμικές και ενθουσιώδεις αντιλήψεις
«των φώτων» ή θά περιορίζονταν στον παραδοσιακό τρόπο του
«σκέπτεσθαι»; 'Αδήριτη ανάγκη πού έπιβάλονταν από τίς σαρω
τικές ιδεολογικές ανακατατάξεις του 18ου αίώνα, τόν ωθούσε νά
λάβει θέση αφού μάλιστα μέ τή σειρά του αναλάμβανε, ώς διδά
σκαλος, έργο προσανατολισμού των νέων της πατρίδος του.
17. Επειδή στά σχολεία των Ιωαννίνων δίδασκαν επιφανείς λόγιοι,
πού παρείχαν στους μαθητές τους διδασκαλία ακαδημαϊκή, συνέρρεαν
προς αυτούς «μακρόθεν, έν ηλικία πολύ υπέρβαση τήν παιδικήν», βλ.
ΛΑΜΠΡΟΥ, Περί τής παιδείας εν Ίωαννίνοις, σ. 289.
18. Ή περίοδος τής διδασκαλίας του Βούλγαρη στή Μαρουτσαία
περιλαμβάνει τά ετη 1742-1746 καί 1750-1753, ΛΑΜΠΡΟΥ, δ.π., σ. 291.
Μετά πενταετείς περίπου σπουδές κοντά στον Ευγένιο Βούλγαρη, τόν
ακολουθεί γιά μικρό χρονικό διάστημα στην Κοζάνη καί άπό εκεί επι
στρέφει στή γενέτειρα του γιά νά προσφέρει όσα απέκτησε κατά τήν
περίοδο τής μαθητείας.
19. Περισσότερα στοιχεία γιά τό περιεχόμενο τής διδασκαλίας του
Ευγενίου Βούλγαρη βλ. Π. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ, Ί. Μοισιόδαξ, σσ. 46 κ.έ. Τά
μαθηματικά περιλάμβαναν ώς κλάδους αριθμητική, γεωμετρία, φυσική
καί κοσμογραφία. Βλ. ΛΑΜΠΡΟΥ, ό.π., σσ. 290-291.
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Ποιες όμως επιρροές δέχθηκε κατά τήν διάρκεια των σπου
δών του; Ποιες ιδέες χάραξαν τήν μελλοντική του πορεία, ώς
κληρικού, ώς διδασκάλου και ώς συγγραφέα; Μεταξύ των ιστο
ρικών υπάρχει διαφωνία. Ό ρουμάνος V. Papacostea 20 τόν εν
τάσσει στην ομάδα των μαθητών του Βούλγαρη καί επομένως
τών συνεχιστών του έργου του. 'Αντίθετα ό αλβανός Α. Uçi21
τόν κατατάσσει στό φιλοσοφικό ρεύμα του 'Ανθρακίτη-Male
branche.
Νομίζουμε πώς οποιαδήποτε προσπάθεια εντάξεως τοΰ Καβαλλιώτη σέ κάποιο ιδεολογικό ρεΟμα της εποχής του, θά οδη
γούσε μοιραία στη σχηματοποίηση της προσωπικότητος καί του
έργου του. Θά απομάκρυνε τήν ιστορική έρευνα άπό τήν πραγ
ματικότητα καί θά αδικούσε κατάφωρα τόν λόγιο. Ό Καβαλλιώτης υπήρξε δέκτης τών νέων αντιλήψεων πού κυκλοφορού
σαν στά 'Ιωάννινα κατά τήν εποχή τών σπουδών του. Ή ισχυρή
προσωπικότητα τοΰ Βούλγαρη, ή πολυμάθεια καί ή ριζοσπαστικότητα τών ιδεών του οπωσδήποτε τόν επηρέασαν.
Στην πνευματική ατμόσφαιρα τών 'Ιωαννίνων Ομως αιω
ρούνταν τό «άνθρακίτειον άγος» γεγονός πού άνέστελλε τή διά
θεση γιά ταχείες καί αβασάνιστες αλλαγές. Έ ξ άλλου ή παιδεία
τοΰ Καβαλλιώτη, δπως ήδη επισημάνθηκε, ήταν μείγμα αυστη
ρών αριστοτελικών αντιλήψεων ('Ιωάννης Χαλκέας), νεοτεριστικών ίδεών τών Καρτεσίου-Malebranche (Μεθόδιος ΆνθρακίτηςΣεβαστός Λεοντιάδης) και τοΰ φιλοσοφικού εκλεκτικισμού τοΰ
Ευγενίου Βούλγαρη 22 .

20. Teodor Anastasie Kavallioti, σ. 399 κ.έ. Ό Papacostea. ακολου
θώντας τίς πληροφορίες του Thunmann τόν θεωρεί ώς φορέα τών ιδεών
του Βούλγαρη.
21. A UÇI, T.Α. Kavalioti, un représentant albanais des lumières,
SA 32 (1966) 185-200.
22. «Ό Βούλγαρης, παρόλο πού εκθειάζει τή συμβολή τών επικριτών
τοϋ σχολαστικού άριστοτελισμοΟ στην προόδο τής φιλοσοφίας, παρέμει
νε οχυρωμένος πίσω άπό τόν εκλεκτικισμό καί τήν αρχαϊκή του γλώσσα
καί απέφυγε νά διαφοροποιηθεί ανοιχτά άπό «τό σεμνόν χρήμα τής
Αρχαιότητος», ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ, δ.π., σ.169. Ό Βούλγαρης έξ άλλου θεω-
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Γιά νά αποσαφηνισθούν τελείως οί Ιδεολογικοί προσανατο
λισμοί τοΰ Καβαλλιώτη, πρέπει νά ληφθεί σοβαρά υπόψη τό
γενικότερο φαινόμενο τοΰ νεοελληνικού Διαφωτισμού, όπως τό
σκιαγραφεί ό Βλάσης Φειδάς: « Ό νεοελληνικός
Διαφωτισμός
μαθήτευσε, γαλουχήθηκε και αναπτύχθηκε άπό τά μέσα τοΰ 18ου
αιώνα με συνετή μετριοπάθεια και χαρακτηριστική
αΐδημοσύνη.
Είναι γεγονός ότι οι κυριότεροι εκπρόσωποι τοΰ νεοελληνικού
άιαφωτισμοΰ (Βούλγαρης, Καταρτζής, Μοισιόδαξ, Βενιαμίν Λε
σβίος, Κοραής κ.α.) αναζήτησαν παρά τις περιστατικές
ακρότη
τες, μιαν ιδιότυπη σύνθεση των νέων ιδεών τοΰ Αιαφωτισμοΰ μέ
κεκαθαρμένες άπό κάθε δεισιδαιμονική εκτροπή παραδοσιακές
Ιδέες τοΰ Χριστιανισμού»23.
Ό Καβαλλιώτης λοιπόν ζώντας μέσα σ' ενα καταιγισμό
νέων ΐδεων καί αντιλήψεων στάθηκε εδραίος στην ορθοδοξία,
που τήν χρησιμοποίησε και ως αξιολογικό κριτήριο τών ιδεολο
γικών του άναζητήσεοιν.

ρούσε τήν 'Αποκάλυψη ώς μοναδική πηγή γνώσεως, βλ. Α. ΑΓΓΕΛΟΥ,
Πλάτωνος Τύχαι, 'Αθήναι 1963, σ. 94 Τή θέση αυτή ποτέ δεν εγκατέλει
ψε ό Καβαλλιώτης.
Παρεμφερής είναι καί ή αποψη του 'Αθανασίου Ψαλίδα (1767-1829)
ό όποιος υποστήριζε οτι οί τέσσερεις βασικές αρχές: ή οπαρξη τοϋ
Θεοΰ, ή αθανασία τής ψυχής, ή μετά θάνατον άντίδοση καί ή ελευθερία
τοϋ άνθρωπου, δέν είναι δυνατό νά προσεγγισθούν μέ τον πρακτικό λόγο
άλλα μόνο μέ τή Θεία 'Αποκάλυψη. Βλ. Α ΨΑΛΙΔΑ, 'Αληθής ευδαιμονία,
ήτοι βάσις πάσης θρησκείας, Βιέννη 1891, εισαγωγή. Πρβλ. ΑΓΓΕΛΟΥ,
ο.π., σσ. 94-95 καί Γ ΚΑΡΑ, Οί φυσικές-θετικές επιστήμες στον ελληνικό
IH' αιώνα, 'Αθήνα 1977, σ. 42. Οί σαφείς αυτές τοποθετήσεις των ελλή
νων λογίων τοΟ 18ου αίώνα είναι ενδεικτικές τής επιφυλακτικής στάσεως
τους απέναντι στό Διαφωτισμό.
23. Βλ. Β ΦΕΙΔΑ, «Τό πρόβλημα τοΰ σκοπού τής παιδείας στό νεώ
τερο ελληνισμό», Σύναξη 8 (1983) 14.

4. Ή μετοικεσία
Τή Μοσχόπολη, την ακτινοβολούσα αυτή πόλη της ορθοδο
ξίας και του ελληνισμού, (βλ. εικόνα αριθ. 6) δυστυχώς «βάσκανος μοίρα» οδήγησε στην καταστροφή καί ερήμωση. Τά ακριβή
αϊτια δέν είναι απολύτως γνωστά. 'Υπάρχουν όμως ισχυρές εν
δείξεις οτι ή ανάμειξη των Μοσχοπολιτών στά Όρλωφικά1 υ
πήρξε ή αφορμή νά εκδηλωθεί ή λανθάνουσα μανία των Μου
σουλμάνων, ή οποία σέ αγαστή συνεργασία μέ τήν ακατάσχετη
βουλιμία των μπορτζιλήδων2 επέφερε τό θανάσιμο πλήγμα. Ή
1.ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΕΠ, τ. Εβ, σ. 194 κ.έ., Α ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ιστορία τής Μακεδονίας, σ. 304, ΣΚΕΝΔΕΡΗ, 'Ιστορία της αρχαίας
καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως, σ. 34 κ.έ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Μοσχόπολις: αί 'Αθήναι τής Τουρκοκρατίας, σ 39 κ.έ.
2. Οί μπορτζιλήδες (άπό τήν τουρκική λέξη borç=%péoç, Μ ΔΗΜΗ
ΤΡΙΑΔΗ, Λεξικόν Έλληνο-Τουρκικόν,
Τουρκο-Έλληνικόν, Ξάνθη 1962,
σ. 215) ήταν ισχυροί μπέηδες πού «προστάτευαν» διαφόρους συνοικι
σμούς έναντι χρηματικού ποσοϋ, τόσο δυσβάστακτου ώστε οί κοινοτικοί
άρχοντες βρίσκονταν σέ αδυναμία νά καταβάλουν. Τότε αναγκάζονταν
νά συμψηφίσουν κοινοτικά ή ιδιωτικά κτήματα ή νά εγκαταλείψουν τήν
πατρίδα τους. Οί «μπορτζιλήδες» έκτος οτι αποτελούσαν βασική αιτία
διαλύσεως πολλών συνοικισμών, συντελοϋσαν καί στή μετανάστευση
πολλών κατοίκων άπό τίς περιοχές πού «προστάτευαν». Περισσότερα
γιά τους μπορτζιλήδες βλ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ιστορία τής Μακεδονίας,
σ. 304. Επίσης ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σσ. 85 καί 168. Πρβλ.
καί σ. 192 όπου ισχυρίζεται οτι «κατ' άτυχη εκφρασιν επεκράτησε κακώς
νά λέγεται μπορτζιλής καί ό δανειστής καί ό οφειλών». Πρβλ. του ί'διου,
Συμβολαί, σ. 72, ύποσ. 22, δπου αναφέρεται δτι κύριος στόχος τών
μπορτζιλήδων ήταν πάντα οί ευπορότεροι άπό τους κατοίκους. Αυτοί
κυρίως αναγκάζονταν νά μεταναστεύουν στό εξωτερικό.
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ακριβής ημερομηνία της καταστροφής δεν μας είναι γνωστή.
Ά π ' τις διασωθεϊσες ομως μαρτυρίες συνάγεται οτι ή καταστρο
φή δέν έγινε σέ μία ήμερα. "Αρχισε τήν άνοιξη (κατά τόν Μαρ3
τινιανό στίς 2 Μαΐου) του 1769 καί κορυφώθηκε στις 2 Σεπτεμ
βρίου του ϊδιου έτους. Μέ μελαγχολική λιτότητα ό κώδικας μας
πληροφορεί οτι «τφ 1769 δέν έδωσαν ουδέ ένα παράν οτι κατά
4
τό 'έτος τοϋτο ήλθαν καί διεγούμισαν τό Μοναστήριον
καί τήν
5
πολιτείαν καί πολλά σπίτια έκαυσαν» . Σέ άλλη σελίδα γράφει:
«Είς δέ 1769, Σεπτεμβρίου 2, από τόν φόβον των μπορτζιλήδων,
καί από τά βαρέα δοσήματα, είς διάστημα τριών ήμερων έχάλασεν ή Μοσχόπολις καί σκορπιζόμενοι οί άνθρωποι πανταχού
6
γης, δέν άπέμεινεν είς τήν χώραν ούτε σκυλί» .
7

"Ετσι μιά πόλη, πού δέ γνώρισε ασφυκτικό τουρκικό ζυγό ,
3. "Ο.π., σ. 158. Ή μετανάστευη των Ελλήνων προς χώρες εκτός
τής 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας είχε αρχίσει πολύ πρίν άπ' τήν κατα
στροφή τής Μοσχοπόλεως.
4. 'Εννοεί τήν ίερή μονή τοϋ Τιμίου Προδρόμου. (Βλ. είκόνα αριθ.
7). Βρίσκονταν σέ απόσταση εϊκοσι λεπτών από τή Μοσχόπολη. 'Ιδρύ
θηκε τό 1630 από τους Γεώργιο Γκούτζια, Μιχάλη Μελιγγέρη καί τόν
ιερομόναχο 'Αντώνιο Σιπισχιώτη. Ή ίστορία τής μονής συνδέθηκε άρ
ρηκτα μέ τήν εξέλιξη καί τήν παρακμή τής Μοσχοπόλεως Περισσότερα
βλ. ΓΕΩΡΠΑΔΗ, Μοσχόπολις, σ. 34 κ.έ., ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί, σ.
17, passim. Επίσης ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργνροκαστρίτης,
σ. 220
κ.έ. Σήμερα ή μονή έχει μεταβληθεί σέ στρατιωτικό κατάλυμα.
5. ΣΚΕΝΔΕΡΗ, 'Ιστορία τής αρχαίας καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως,
σ. 38.
6. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί, σ. 79, του ϊδιου, Ή Μοσχόπολις, σ.
163 κ.έ. όπου αναπτύσσονται ευρύτερα οί λόγοι τής καταστροφής καί ό
ρόλος τών μπορτζιλήδων.
7. "Η Μοσχόπολη δέ γνώρισε βαρύ τουρκικό ζυγό όχι μόνο γιατί
ήταν ορεινή, άλλα καί γιατί κατά καιρούς υπάγονταν στή δικαιοδοσία
του σιλιχτάρη (αυλάρχη τοϋ σουλτάνου) ή τής βαλιντέ-σουλτάνας (βασιλομήτορος) πού ασκούσε μεγάλη επιρροή στή σουλτανική αυλή. Γι'
-αυτό οί συνοικισμοί πού είχε ύπό τήν προστασία της είχαν ουσιώδη
προνόμια. Βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σ. 161, LEAKE, Travels,
Ι, σ. 282. Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ή διαπίστωση του ST. ADHAΜΙ, «Të dhëna netti fizionomisë urbanistike dhe arkitektonike të qytetìt
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άλλα διοικήθηκε μ' ένα πρωτότυπο σύστημα τοπικής αυτοδιοι
8
κήσεως ερημώθηκε. Αυθόρμητα ό επισκέπτης του 1856 θά μετα
βληθεί σε θρηνωδό του απολεσθέντος μεγαλείου της: « Ώ Μοσχόπολις! Ποΰ τό κάλλος σου; Ποΰ ή μορφή σου, ην περί τόν
12ο αίώνα είχες; Έχθιστοι μερόπων προυξένησάν μοι τόν ολεθρον! Αώτ) σοι Κύριος τήν προτέραν σου μορφήν, πρεσβείαις
9
10
τοΰ Τιμίου Προδρόμου» . "Ετσι επαληθεύθηκε ή προφητεία τοο
Άγ. Κοσμά του Αιτωλού ότι «έλεύσεται ημέρα και ή πόλις
η
λεηλατηθήσεται
καί άχρι θεμελίων αυτής
καταστραφήσεται» .
Περισσότερους άπό πέντε μήνες (Σεπτέμβριος 1769-Φεβρουάριος 1770) ή πόλη παρέμεινε έρημη και ερειπωμένη. «Με
τά δέ τεσσάρας καί πέντε μήνας άπό ολίγον αρχησαν καί έμα-

mesjetar të Voskopojës», Monumentet, 3 (1972) 95-118, οτι στη Μοσχόπολη δέν υπήρχαν οϋτε μουσουλμανικά τεμένη, οϋτε τουρκικά λουτρά!
8. Περισσότερες λεπτομέρειες γιά τή διοίκηση πού ασκούσαν αιρε
τοί άρχοντες βάσει κανονισμού βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις,
σσ. 81 καί 150. 'Επίσης XP. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ, Τό περιβόλι των θεών, 'Αθήνα
χ.χ., σ 124 κ.έ.
9. Ό ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΣ, Συμβολαί, σσ. 105-106, αποδίδει τόν θρηνητικό
αυτό διάλογο στό δάσκαλο τής Μοσχοπόλεως Κ Σακελλαρίδη, ό όποιος
όμως στό σχετικό άρθρο του στην «Πανδώρα» 9 (1858-59) 44-45, δέν
αναφέρεται σ' αυτόν. Τίς φράσεις πάντως, πού καταγράφηκαν στον κώ
δικα τής Μονής Προδρόμου, διάβασε και ό G. Weigand, Die Aromounen, Leipzig 1902, τ. 1, σσ. 343-345, πού επισκέφθηκε τή Μοσχόπολη
στά τέλη Αυγούστου του 1889 καί τις σχολίασε.
10. Γνωστή άπό προφορική παράδοση.
11. Βλ ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σ. 313, δπου παρατίθεται
καί άλλη προφητεία τοΰ αρχαίου Μοσχοπολίτη άρχοντα Μπ'άρδου ότι
«γυμνός, τετραυματισμένος καί μόλις άποζών θέλει εξέλθει εντεύθεν ό
μέχρι τέλους παραμείνας». Γιά τόν Κοσμά τόν Αιτωλό βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑ
ΝΟΥ, δ.π., σσ 195-198 δπου παρατίθεται πλούσια βιβλιογραφία καί Ι
ΜΕΝΟΥΝΟΥ, Κοσμά τοΰ Αΐτωλοΰ, Διδαχές και' βιογραφία (διδακτορική
διατριβή), 'Αθήνα (χ χ.). Κριτική αποτίμηση τού έθνωφελοΰς έργου του
βλ. στού ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ιστορία τοΰ Νέου 'Ελληνισμού, τ 4, σσ.
363-371 καί 431-443 δπου καί σχετική βιβλιογραφία. Περί τής έλεύσεως
τού Κοσμά στή Μοσχόπολη καί τής προφητείας του βλ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ.
Μοσχόπολις, σσ. 16-17.
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ζεύθησαν ώς διακόσια σπίτια, και οϋτω τοΰ χρόνου προβαίνον
τος έγιναν ώς πεντακόσια σπίτια»12.
Μέ τήν καταστροφή της Μοσχοπόλεως γενικεύθηκε και ή
μετανάστευση τοΰ πληθυσμού προς χώρες εκτός 'Οθωμανικής
αυτοκρατορίας, πού είχε αρχίσει βέβαια πριν άπό τήν καταστρο
φή. Ό επαπειλούμενος εξισλαμισμός 13 , ή τάση γιά επικερδείς
εμπορικές εργασίες 14 , οί διάφορες φατριαστικές στάσεις 15 και ή
αδυναμία καταβολής τών χρεών 16 , ήσαν μερικά κύρια αϊτια τών
αποδημιών. Ειδικότερα δέ γιά τή Μοσχόπολη ή συνεχής απειλή
τών ληστρικών συμμοριών και τών μπορτζιλήδων αποτελούσε
πρόσθετο λόγο γιά αποδημία. Τό ογκωδέστερο κύμα εισροής
τών Ελλήνων στην κεντρική Ευρώπη προκλήθηκε, χωρίς αμφι
βολία, τό 1769-1770 άπό τήν καταστροφή τής Μοσχοπόλεως
και τής περιοχής της 1 7 . 'Ακολουθώντας τό ορμητικό μεταναστευ
τικό ρεϋμα ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης εγκαταλείπει τή γενέτειρα
του. Ποια κατεύθυνση όμως ακολούθησε; Που αναζήτησε τή
σωτηρία και τήν επιβίωση;
Δυστυχώς οί υπάρχουσες πηγές δέν φωτίζουν επαρκώς τό
πρόβλημα αυτό. Μέ τίς πληροφορίες πού έχουμε όμως, και μέ
πολλαπλή βάσανο, μπορούμε νά στοιχειοθετήσουμε σέ γενικές
γραμμές τή ζωή τοΰ Καβαλλιώτη κατά τήν περίοδο τοΰ εκπατρι
σμού.
Είναι δεδομένο ότι άπό τις 8 Φεβρουαρίου 1761 παύει ή
12. Πεντακόσια έγιναν τά σπίτια μετά πάροδο περίπου δεκαετίας,
άφοΰ ή σημείωση αυτή στον κώδικα τής Μονής Προδρόμου χαράσσεται
τό 1779-1780. Σχετικά βλ ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σ. 183 κ.έ.
13. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σ. 25
14. Ö FÜVES, Οί "Ελληνες τής Ουγγαρίας, Θεσσαλονίκη 1965, σ.
12, ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί, σ. 167, όπου γίνεται λόγος γιά τήν ευρύ
τερη σημασία πού είχαν αυτές οί αποδημίες γιά τόν Ελληνισμό.
15 Α ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ιστορία τής Μακεδονίας, σσ. 360 κ ê. Ώς
παράδειγμα αναφέρεται ή περίοδος 1752-1785, κατά τή διάρκεια τής ο
ποίας διάφορες φατριαστικές στάσεις στην Κοζάνη ανάγκασαν πολλούς
νά καταφύγουν στην Ουγγαρία.
16. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σ. 29.
17. FÜVES, ο. π., σ. 11.
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εμπορική επικοινωνία Μοσχοπόλεως-Βενετίας18. Οί εμπορικές
συναλλαγές διακόπτονται 19 καί οί Μοσχοπολίτες έμποροι, όπως
μας πληροφορούν τά βενετικά αρχεία, στρέφονται προς τήν
Ουγγαρία 20 καί συγκεκριμένα στην παγκόσμια γνωστή γιά τήν
ποιότητα των κρασιών της κωμόπολη Τοκάϊ ή Τοκαΐα, όπως
ονομάζεται στά ελληνικά χειρόγραφα, όπου ήδη υπήρχε οργανω
μένη ελληνική κοινότητα μέ πολλούς Μοσχοπολΐτες 21 . Γνωρΐ-

18. PEYFUSS, Die Akademie, σ. 122 Κατά τόν POUQUEVILLE, Vo
yage dans la Grèce, Paris 1820, σ. 170, oi Μοσχοπολίτες επισκέπτονταν
τή Βενετία οχι μόνο γιά λόγους εμπορικούς, αλλά καί μορφωτικούς
Προκειμένου δηλαδή τά παιδιά τους νά φοιτήσουν σέ Ιταλικά σχολεία
καί νά διευρύνουν τίς γνώσεις τους. Πρβλ καί ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σ. 106 κ.ε. καί ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Μνημεία Μακεδόνικης
Ιστορίας,
κυρίως σσ 256 κ.έ καί 266 κ.έ.
19. Οί λόγοι πού προκάλεσαν τό φαινόμενο αυτό έκφεύγουν τοΰ
σκοπού τής παρούσης εργασίας Σχετικά βλ. Β ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ, «Οί Μοσχοπολίται καί τό μετά τής Βενετίας έμπόριον κατά τόν 18ο αιώνα», ΗΧ
9 (1934) 127-139, τοΰ ίδιου, «Νε'αι συμβολαί εις τήν ίστορίαν των κατά
τοΰ IH' αιώνα εμπορικών σχέσεων τών Μοσχοπολιτών μετά τής Βενε
τίας», ΗΧ 10 (1935) 270-288. 'Επίσης Α ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ιστορία τής
Μακεδονίας, σ 360 κ.έ. καί τοΟ ιδίου, 'Ιστορία τοΰ Νέου 'Ελληνισμού,
τ. 4, σ. 213 κ.έ., όπου καί πλούσια βιβλιογραφία. Ό ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΣ, Ή
Μοσχόπολις, σ 124, σημειώνει ότι δεν έξέλειπαν παντελώς αναλαμπές
αυτής τής επικοινωνίας, όπως π.χ. όταν ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης μετα
βαίνει στή Βενετία τό 1770, προκειμένου νά εκτυπώσει τήν «Πρωτοπειρία» του, στό τυπογραφείο τοϋ 'Αντωνίου Βόρτολι.
20. Φυσικό ήταν καί τό μεταναστευτικό κύμα νά κατευθυνθεί προς
εκείνες τίς περιοχές. 'Υπήρχαν έκεΐ συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, συμ
πατριώτες. Οί φτωχότεροι βέβαια δέν είχαν τή δυνατότητα νά ταξιδέ
ψουν ώς έκεΐ. Γι' αυτό αποδημούσαν σέ γειτονικές περιοχές (Καβαΐα,
Μοναστήρι, Σιάτιστα, Καστοριά κ.ά.) Οί ευπορότεροι όμως όδευαν προς
τήν Αυστροουγγαρία. Έκεΐ υπήρχαν ακμάζουσες ελληνικές παροικίες.
«Έσκόρπισαν οί πλούσιοι, ή νά ε'ίπω καλλίτερα οί πραγματευταί εις
ταΐς Φραγκαϊς, οί κατώτεροι δέ καί τεχνίται, εις διάφορα μέρη τής
Τουρκίας». Γ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ-ΔΑΝΙΗΛ, Γεωγραφία Νεωτερική, Βιέννη
1791 τ. 1, σ. 262. Πρβλ. καί PEYFUSS, Die Akademie, σ. 122
21. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί, σ. 169, τοΰ ιδίου, Ή Μοσχόπολις, σ.
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ζούμε μάλιστα οτι τό 1769 λειτουργούσε εκεί «κομπανία» (εμπο
ρικός συνεταιρισμός) με προϊστάμενο τόν 'Ιωάννη Κ ό ν τ η 2 2 . Ή
επισταμένη έρευνα τοΟ Ö. Füves έδειξε οτι στην Τοκαΐα, εκτός
της κομπανίας, υπήρχαν εκκλησιαστική κοινότητα, ναός καί
σχολείο ελληνικό 2 3 . Είναι πολύ πιθανό μετά τό 1769 στην Το
καΐα ό Καβαλλιώτης νά άσκησε επί μικρό χρονικό διάστημα 2 4
τό έργο τοΟ ίεροδιδασκάλου. Παρά τήν σιωπή τών πηγών φαί
νεται πώς ή παραμονή στην Ουγγαρία του έδωσε τήν ευκαιρία
έστω καί παροδικά, νά ασχοληθεί μέ τό εμπόριο τών ουγγρικών
οίνων 2 5 . Πρόθεση του ήταν νά εξασφαλίσει γιά τήν οικογένεια

129, THUNMANN, Untersuchungen, σ. 178, ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ιστορία
τής Μακεδονίας, σ. 368, όπου μάλιστα ή Τοκαΐα θεωρείται ώς ή σπου
δαιότερη απ' ολες τίς ελληνικές κοινότητες του ο'ίκου Ρακόζη. Επίσης
τοο ίδιου, τ. 4, σ 217. Πρβλ καί Θ ΝΑΤΣΙΝΑ, Οί Μακεδόνες πραμματευτάδες εις τάς χώρας Αυστρίας καί Ουγγαρίας, Θεσσαλονίκη 1939, σ 8.
22. Βλ. ΣΠ ΛΑΜΠΡΟΥ, «Σελίδες έκ τής ιστορίας τοΰ έν Ουγγαρία
καί Αυστρία Μακεδόνικου Ελληνισμού», NE 8 (1911) 257-300 όπου
πιθανολογείται ότι περί τό 1760 υπήρχε Κοζανίτης Ιερέας καί δάσκαλος.
Καθόλου απίθανο νά τόν διαδέχθηκε ό Καβαλλιώτης. Βλ καί Θ ΒΟΛΙΔΟΥ, «'Ανέκδοτος αλληλογραφία περί τής ελληνικής κοινότητος Τοκαίας», ΕΕΒΣ 22 (1952) 75-81 Επίσης καί ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ιστορία
τής Μακεδονίας, σ. 368, όπου περιέχεται πλουσιώτατη βιβλιογραφία γιά
τήν άνθηση τών ελληνικών κοινοτήτων στην Ουγγαρία.
23. Ό ΛΑΜΠΡΟΣ, δ.π., σ 267, δέν δέχεται ότι υπήρχε «κτισμένη
ορθόδοξη εκκλησία ή κάποιο παρεκκλήσιο στό όποιο έτελεΐτο λειτουρ
γία». Δέν αρνείται όμως ότι «συνήθως ό Ιερεύς ήταν καί διδάσκαλος τών
παιδιών». Όμως τόσο ό ακάματος μελετητής τών ελλήνων τής Ουγγα
ρίας Öd. Füves όσο καί ό Βολίδης, δ.π., σ. 75, δείχνουν δτι ήδη άπό τά
τέλη τοϋ ΙΖ' αιώνα υπήρχε στην Τοκαΐα ναός καί μάλιστα γιά τίς ανάγ
κες του χρησιμοποιούσαν διαφόρους ιερείς, πού συνήθως προέρχονταν
άπό τά μοναστήρια τοΟ 'Αγίου "Ορους.
24. Ή αποδημία του Καβαλλιώτη δέν πρέπει νά διάρκεσε περισσό
τερο άπό μιά τετραετία (1769-1773).
25. Ή περίεργη πληροφορία δτι «στην Πολωνία ασχολήθηκε μέ
τήν κατασκευή και πώληση ουγγρικών οίνων» πού αποδόθηκε στον Κα
βαλλιώτη άπό τους ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟ, Συμβολαί, σ. 169, ΓΕΩΡΠΑΔΗ, Moσχόπολις, σ. 65, ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης,
σ. 108, ό-
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του μία αξιοπρεπή διαβίωση άφου είναι δεδομένο οτι οί αμοιβές
των διδασκάλων της εποχής ήταν πενιχρές. Ή εκδοχή αυτή
ενισχύεται άπό τρία αναμφισβήτητα γεγονότα: 1) Ή συνεργασία
μέ τόν συμπατριώτη, 'ίσως και μαθητή του, Γεώργιο Τρίκουπα ή
Κοσμήσκη 2 6 , εγκαταστημένο άπό χρόνια στην Πολωνία καί επι
τυχημένο έμπορο ουγγρικών οϊνων. Υπήρξε και ό χορηγός τής
«Πρωτοπειρίας», 2) ή μετά τήν επιστροφή στή Μοσχόπολη εγ
γραφή του Καβαλλιώτη στή συντεχνία των παντοπωλών καί 3)
ή μετέπειτα σταδιοδρομία του γιου του 'Αναστασίου στό Μίσκολτς, παραμεθόρια πόλη τής Ουγγαρίας, γειτονική τής Τοκαΐας (απέχουν μεταξύ τους περί τά 50 χιλιόμετρα).
Ή έκδοση τής «Πρωτοπειρίας» φαίνεται πώς υπήρξε τό
πρώτο μέλημα μετά τήν εγκατάσταση του στην Τοκαΐα. Γι' αυτό
ταξίδεψε στή Βενετία τό θέρος του 177027. Ή αποστολή των
χειρογράφων ϊσως είχε προηγηθεί. Πάντως κατά τή διάρκεια
τής εκτυπώσεως του βιβλίου του προφανώς βρίσκονταν εκεί,
γιατί καί ό Δοσίθεος Obradovic αναφέρει δτι τόν συνάντησε

φείλεται σε λανθασμένη αντιγραφή τής σχετικής σημειώσεως άπό τό
μνημονευθέν έργο τοΰ Thunmann, σ. 178, σημ. g. Έκ παραδρομής ό
μέγας βιβλιογράφος Legrand απέδωσε στον Καβαλλιώτη τή φράση «er
hält sich mehrentheils in Polen auf, wo er mit Ungerschen Weinen handelt» (σημ. h) πού αναφέρεται στον Τρίκουπα. Τό λάθος κληροδοτήθηκε
σέ δσους δέν είχαν τή δυνατότητα άμεσης επαφής μέ τό βιβλίο τοϋ
Thunmann.Βλ. LENGRAND, ΒΗ, σ. 128 καί LEGRAND, ΒΑ, σ. 107.
26. Τό δνομα Κοσμήσκη δόθηκε στον Γεώργιο Τρικούπα στην Πο
λωνία, όπως συνηθίζονταν άπό πολλούς Έλληνες πού είχαν μεταναστεύ
σει νά παίρνουν ονόματα μέ πολωνικές ή άλλες ξενικές καταλήξεις. Βλ.
σχετικά Β. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ, «Νέαι συμβολαί είς τήν ίστορίαν των κατά τόν
IH' αΐώνα εμπορικών σχέσεων τ&ν Μοσχοπολιτών μετά τής Βενετίας»,
ΗΧ 10 (1935) 270-288 καί THUNMANN, Untersuchungen, σ. 270.
27. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σ. 124, ΖΑΒΙΡΑ, Νέα 'Ελλάς ή
Έλληνικόν θέατρον, σ. 320. Ή διαφοροποίηση του Ζαβίρα, πού ακολου
θεί πιστά τό Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 493, έγκειται στην απο
δοχή τής Κωνσταντινουπόλεως ώς πρώτου σταθμού μετά τή φυγή του
άπό τή Μοσχόπολη. Έτσι τό δρομολόγιο πού διαμορφώνει ό Ζαβΐρας
είναι τό έξης: Μοσχόπολη-Κων/πολη-Γερμανία-Βενετία-Μοσχόπολη. Ή
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εκεί κατά τήν περίοδο αυτή 28 . Δε λύνει τό πρόβλημα ή πιθανολόγηση του ' Μιχαλόπουλου που, παρασυρόμενος άπό πληροφο
ρία του Leake, δέχεται ότι ή «Πρωτοπειρία» εκτυπώθηκε γιά
πρώτη φορά στό τυπογραφείο της Μοσχοπόλεως 29 .
Ή αγάπη του όμως προς τήν πατρίδα καί ή νοσταλγία των
ήμερων της πνευματικής ακτινοβολίας, άπωθοΰν τήν ιδέα τής
μόνιμης εγκαταστάσεως. "Ετσι ή παλιννόστηση είναι τό επόμενο
βήμα.

ανακρίβεια τών Σάθα-Ζαβίρα προεκτείνεται καί στό διορισμό του Καβαλλιώτη, ώς Ιεροκήρυκα τής 'Αρχιεπισκοπής Άχριδών. Ό διορισμός
του είχε προηγηθεί κατά πολύ τής καταστροφής τής Μοσχοπόλεως.
Πρέπει νά έγινε μεταξύ 1755 καί 1760.
28. Σχετικά βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σ. 125, HETZER,
Das dreisprachige Wörterverzeichnis, σ. 28. Ό Δοσίθεος Obradovic, θε
μελιωτής τής Σερβικής φιλολογίας, όντως επισκέφθηκε τή Βενετία εκεί
νη τήν εποχή. Περισσότερα βλ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ, 7. Μοισιόδαξ, σ. 40
κ.ε., Ν ΠΟΛΙΤΗ, «Δοσίθεος Obradovic», Εστία 20 (1885) 771-774 καί τό
αυτοβιογραφικό Μργο τοΟ Δοσιθέου Obradovic, The life and adventures
of Dimitrije Obradovic, Berkeley καί Los Angeles 1953.
29. Βλ. σχετικά ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Τό βιβλίο «ή αλήθεια κριτής», σ.
179 καί τοΟ ίδιου, «Περιλαμβάνεται μεταξύ τ&ν εκδόσεων Μοσχοπόλεως
ή Πρωτοπειρία τοΰ Θεοδώρου Καβαλλιώτη ή άλλο πολύγλωσσο λεξικό;»
Μέλισσα τών βιβλίων 3 (1977-1981) 29-35.

5. Ή παλιννόστηση καί τό τέλος
Ή ζωή του Καβαλλιώτη, μετά την επάνοδο του από τή
βραχύχρονη παραμονή του στην Ουγγαρία, εναρμονίζεται πιά
μέ τίς φωτοσκιάσεις της ιστορίας τής γενέτειρας του. Ή παλιν
νόστηση του πρέπει νά συνδυασθεί μέ τή συνθήκη του Κιουτσούκ Καίναρτζή (1774), που είχε ευνοϊκά αποτελέσματα γιά
τους έλληνες καί, τουλάχιστον, περιέσωζε τά προσχήματα 1 τής
νομιμότητος καί τής τάξεως.
Ό Καβαλλιώτης δέ μπόρεσε νά συμβιβασθεί μέ τίς δυσμε
νείς επιπτώσεις που συνοδεύουν πάντα τήν προσφυγιά. Είναι
πολύ πιθανό νά διατηρούσε καί κάποια αξιόλογη ακίνητη πε
ριουσία στή Μοσχόπολη, φοβούμενος2 δέ νά μήν απολεσθεί,
ωθείται προς τήν επιστροφή. Τό βέβαιο πάντως είναι ότι τό
θέρος τοΰ 1773 επανέρχεται στην πατρίδα του μάλλον μέσω Βε
νετίας. Στην ιταλική αυτή πόλη τό 1774 επανεκδίδεται ή «Είσα
ι. 'Επειδή είναι γνωστό οτι εκτός των ευεργετικών αποτελεσμάτων
της ή συνθήκη τοΰ Κιουτσούκ-Καίναρτζή ενίσχυσε τό πνεύμα ανταρσίας
καί απειθαρχίας πού εμφώλευε κυρίως στους αλβανούς, οί όποιοι άρχι
σαν νά διεισδύουν στις ελληνικές χώρες καί νά καταπιέζουν δχι μόνο
τους έλληνες άλλα καί τους τούρκους.
Ευρύτερη ανάλυση τού φαινομένου αύτοΰ βλ. Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,
'Ιστορία τοΰ Νέου 'Ελληνισμού, τ. 4, σ 548 κ.ε., Ν ΣΒΟΡΩΝΟΥ, 'Επι
σκόπηση τής Νεοελληνικής 'Ιστορίας, 'Αθήνα 1985, σ. 59, όπου ση
μειώνεται χαρακτηριστικά οτι «οί άτακτες αλβανικές συμμορίες (1770),
ρήμαξαν γιά εννιά χρόνια τή χώρα».
2. Παρακάτω, στον οίκεϊο χώρο, θά αναφερθούμε στό μέ απόλυτη
πιστότητα εφαρμοζόμενο άγραφο νόμο τής εκποιήσεως τών ακινήτων
πού ανήκαν σέ φυγάδες.
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γωγή Γραμματικής»3. Δεν υπήρχε πλέον τό τυπογραφείο τής
Μοσχοπόλεως καί αναγκάζεται νά δώσει τη νέα έκδοση στή
Βενετία.
Στίς 20 'Ιουλίου του 1773 μετέχει ύπό τήν προεδρία του
Μητροπολίτη Κορυτσάς και Μοσχοπόλεως Γενναδίου σέ συνέ
λευση, κληρικών καί λαϊκών, στή Μονή Προδρόμου, προκειμέ
νου νά αποκατασταθεί ή διασαλευθείσα, λόγω τής καταστροφής
τής πόλεως καί τής αναχωρήσεως τοβ ηγουμένου Παρθενίου,
κανονική τάξη. 'Υπογράφει ως μάρτυς τή σχετική απόφαση: ό
έν ΐεροδιδάσκάλοις πρωτοπαππάς Θεόδωροι^.
Ή επιστροφή του συνοδεύονταν οπωσδήποτε μέ νέες ελπί
δες καί μεγαλόπνοους οραματισμούς. Ή ανασυγκρότηση τής
πόλεως, ή αναδιοργάνωση τής αυτοδιοικήσεως, ή επαναλειτουρ
γία των θεσμών, ή ανασύσταση των ιδρυμάτων της, και ιδιαίτερα
τής Νέας 'Ακαδημίας, ήταν μερικά στοιχεία πού εξωράιζαν τήν
επιστροφή.
Ή πραγματικότητα όμως ήταν διαφορετική. Ή ησυχία καί
ή τάξη αποκαταστάθηκαν προσωρινά5, οί θεσμοί λειτούργησαν
υποτυπωδώς, λίγοι κάτοικοι επανήλθαν στις εστίες τους, καί οχι
οί καλύτεροι καί προοδευτικότεροι. Ή Μοσχόπολη βέβαια ως
πόλη ανασυγκροτήθηκε, ποτέ όμως δέν μπόρεσε νά ξαναβρεί

3. Είχε πρωτοεκδοθεϊ τό 1760 στό τυπογραφείο τής Μοσχοπόλεως.
4. Αυτούσιο τό έγγραφο τής αποφάσεως παραθέτει ό ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΣ,
Συμβολαί, σσ. 82-83.
5. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σ. 186. Ήδη στίς αρχές τοΟ
1774 (27 Ιανουαρίου) «οί προεστοί, καί τά ρουφέτια καί οί λοιποί τής
Μοσχοπόλεως έχοντες χρείαν καί ανάγκην, ελαβον τό πολυκάνδηλον
του 'Αγίου Προδρόμου, όπου ήταν φτειασμένο μέ χίλια γρόσια καί άναλιοϋντές το τό έπώλησαν δι' άσλάνια 700, τά όποϊα πέρνοντάς τα οί
προεστοί τά έδωσαν δια τήν επείγουσαν χρείαν καί ανάγκην τής πατρί
δας Μοσχοπόλεως...» Μέ τήν «επείγουσαν χρείαν καί ανάγκην» πού
υπαινίσσεται ό κώδικας, προφανώς εννοεί μιά νέα επίθεση των μπορτζιλήδων, οί όποιοι συνέχιζαν νά άπειλοον τή Μοσχόπολη. Αυτό φαίνεται
άπό τή συνέχεια τοϋ κώδικα πού ομιλεί γιά τό «καντεμΐ μπόρτζι»
(=χρέος τιμής) «όπου άφήκαν ΰποχρεωτικήν τήν πατρίδα τους Μοσχόπολιν».
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την παληά της αίγλη καί λαμπρότητα. Τό ποιοτικά καλύτερο
έμψυχο «υλικό» είχε φύγει ανεπιστρεπτί. Οί περισσότεροι δέθη
καν με τίς νέες πατρίδες, δημιούργησαν δεσμούς, οικονομικά
συμφέροντα, ακίνητες περιουσίες, οργάνωσαν τή ζωή τους καί
δέν ήταν εύκολο νά τά αρνηθούν. Μιά επιστροφή στην ανασφά
λεια της πατρίδας σήμαινε ϊσως μιά νέα προσφυγιά.
"Αν κρίνει κανείς άπό τίς σποραδικές πληροφορίες πού έ
χουμε γιά τή δράση των μεγάλων λογίων της Μοσχοπόλεως στά
μέσα καί τά τέλη του 18ου αίώνα, αντιλαμβάνεται ότι μετά τήν
καταστροφή του 1769 καί τή συνακόλουθη φυγή, ελάχιστοι τόλ
μησαν νά επιστρέψουν. Πολλοί, καί μαζί τους οί πιό δραστήριοι
έμποροι καί βιοτέχνες, δέν δέχθηκαν νά ξαναζήσουν ύπό τήν
απειλή τής βαρβαρότητος, παρά τό γεγονός οτι έτσι έχαναν
οριστικά τίς ακίνητες περιουσίες τους άφοΰ εφαρμόζονταν μέ
πιστότητα ό άγραφος νόμος τής πωλήσεως των περιουσίων των
φυγάδων, προκειμένου νά πληρωθούν χρέη τής πόλεως. Ήταν
ενα δυναμικό μέσο, όχι όμως πάντοτε αποτελεσματικό, νά πειθαναγκάσουν τους απόδημους νά επανέλθουν6.
Βεβαίως ή ζωή ξανάρχισε καί ό Καβαλλιώτης συνέχισε νά
αποτελεί ηγετική μορφή στην κοινωνία τής Μοσχοπόλεως. Γι'
αυτό αναφέρεται συνεχώς στίς σημειώσεις τών αυτόκλητων ιστο
ριογράφων. Τό 1777 δώρησε «ή παπαδιά τον ίεροδιδασκάλου
πρωτοπαπά Θεοδώρου Καβαλλιώτου ής ονομα Κυράννα πρεσβυ
τέρα... 180 akçe. Αιωνία ή μνήμη». Τό 1779 παρουσιάζεται δύο
φορές ώς μάρτυρας, σ' ενα αφιερωτικό συμβόλαιο όπου μάλιστα
διασώζονταν ή ίδιόχειρη υπογραφή του 7 .

6. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, δ.π., σσ. 178-179. Ό συγγραφέας μάλιστα παρα
θέτει καί πωλητήρια συμβόλαια απ' τά όποια φαίνεται παραστατικά δλη
ή εργώδης προσπάθεια πού έγινε γιά τήν ανασύνταξη τής πόλεως καί
τών θεσμών, άπό τους παράγοντες τής εκκλησιαστικής καί οίκονομικής
ζωής του τόπου. Οί προσπάθειες τής Εκκλησίας, τών προεστών, τών
ρουφετιών και τοο λαοΰ εναρμονίζονταν γύρω άπό ενα στόχο: τό ξαναζωντάνεμα τής πόλεως.
7. Βλ. PEYFUSS, Marginalien, σ. 385 καί ΓΕΩΡΠΑΔΗ, Μοσχόπολις,
σ. 31.

66
Τό πρακτικό της συντεχνίας των παντοπωλών στις 2 Ίανουρΐου 1779 σημειώνει χαρακτηριστικά: «Τώρα οπού εχομεν διά
τής δεξιάς τοΰ 'Υψίστου ακραν έλευθερίαν καί μεγάλην ήσυχίαν,
θεσπίζομεν...». Αυτός που τά γράφει είναι ό Θεόδωρος Ά . Καβαλλιώτης ό όποιος, όπως επισημάνθηκε πιό πάνω, έχει επι
στρέψει άπό τήν Ευρώπη 8 . Ή «άκρα ελευθερία» καί ή «μεγάλη
ησυχία» μάλλον γιά τόν γράψαντα αποτελούσαν ευσεβείς πό
θους, άφοΰ ήσαν καταστάσεις πρόσκαιρες καί συμβατικές. Ή
βουλιμία των μπορτζιλήδων καί των λοιπών άτακτων δέν αμ
βλύνθηκε, ή δε βία καί ή τρομοκρατία αποτελούσαν καθεστώς
παρά τις οποιεσδήποτε φιλότιμες προσπάθειες. Εντούτοις παρα
τηρήθηκε τήν εποχή εκείνη ή έναρξη μιας νέας περιόδου γοργής
πνευματικής καί πολιτιστικής ανόδου 9 .
Τόν Φεβρουάριο τοϋ 1777, παρά τόν βαρύτατο χειμώνα, ό
βεζύρης Κούρτ Πασάς 1 0 έφτασε στή Μοσχόπολη επικεφαλής
Ισχυρής στρατιωτικής δυνάμεως, επέβαλε τήν τάξη καί εγκατέ
στησε φρουρές. «Εις 1777, έλθών ό Κούρτ 'Αχμέτ Πασάς με
ασκέρι τήν έκυρίευσεν καί τήν εβαλεν υπό τήν σκέπην του, νά
τήν ελευθέρωση ολίγον κατ' ολίγον καί άπό τους σατανικούς
μπορτζιλήδες»".
Ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης πάντως τόλμησε καί επέστρεψε,
γιά νά συνδράμει κι αυτός στην ανασυγκρότηση τής γενέτειρας
του. Έδώ θά περάσει τά τελευταία χρόνια τής ζωής του, συνεχί
ζοντας τήν άσκηση τού ίεροδιδακτικοΰ καί τού συγγραφικού
του έργου, τιμώμενος άπό όλους. 'Οπωσδήποτε όμως ή πνευματι
κή υποτονία τής Μοσχοπόλεως μετά τήν πρώτη καταστροφή
της, αντικατοπτρίζεται καί στό έργο του. Τά ζωηρά ερεθίσματα
του παρελθόντος απουσιάζουν. Ό πνευματικός οργασμός έχει

8. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σ. 190, του "ίδιου, Συμβολαί, σ.
86.
9. Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ιστορία τοΰ Νέου 'Ελληνισμού, τ. 4, σ.
260 κ.έ. καί σ. 420 κ.έ.
10. Τοπάρχης xoC Βερατίου άπό τό 1760. Έπί τών ήμερων του μαρ
τύρησε καί ό "Αγιος Κοσμάς ό ΑΙτωλός (fl779).
11. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σ. 190.
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ατονήσει. Ό αγώνας γιά τήν επιβίωση έχει αναμφισβήτητα πρω
τεία. Ή πνευματική ενασχόληση θεωρείται πολυτέλεια. Μέσα
όμως σ' αύτη τή γενική παρακμή ό Καβαλλιώτης παρέμεινε
αδιαφιλονίκητα πρώτος μεταξύ των κληρικών της περιοχής. Συ
νέχιζε νά ασκεί τό έργο τοΰ πρωτοπαπά και μέ τήν ιδιότητα
αυτή μετέσχε σέ σύνοδο της εξαρχίας, πού συνήλθε στή Μοσχόπολη στις 14 Αυγούστου 1779 γιά τή διευθέτηση διαφιλονικουμένων ορίων μεταξύ των Μητροπολιτών Δυρραχίου καί Βελεγράδων.
Εξαιτίας της ασφυκτικής ατμόσφαιρας, όπως διαμορφώθη
κε μετά τήν καταστροφή της Μοσχοπόλεως, ή Νέα 'Ακαδημία
δέν ξαναλειτούργησε. "Αχαρη και αφιλόξενη, γιά ενα δάσκαλο,
εποχή! Αυτός φαίνεται πώς στάθηκε καί ό κύριος λόγος πού
στρέφεται ό Καβαλλιώτης και προς επικερδέστερες ασχολίες.
"Ηδη ή θητεία του στό εμπόριο, κατά τήν παραμονή του στην
Τοκαΐα, του παρέχει τά καλύτερα εχέγγυα γιά νά συνεχίσει τήν
συνάφεια του μέ τόν «κερδώο Έρμη». "Ετσι στίς 5 Φεβρουαρίου
του 1784 εγγράφεται στό ρουφέτι των μπακάληδων. «Κατά τό
αψηδ', μηνός Φεβρουαρίου ε', είσήλθεν εις τό
χρησιμώτατον
καί θεοσεβέστατον ρουφέτιον των μπακάληδων ό εν ίεροδιδασκάλοις ΐεροκήρυξ Πρωτοπαππάς Θεόδωρος 'Αναστασίου Κα
βαλλιώτης καί από τοϋ νυν είναι άνθρωπος του ρουφετίου παντοτεινός ελεύθερος καί ανενόχλητος κατά πάντα»'2. Μετά άπό λί
γους μήνες στίς 27 'Απριλίου 1784 έγινε μέλος τής 'ίδιας συντε
χνίας καί ό γιος του 'Αναστάσιος ό όποιος μάλιστα προσέφερε
και δωρεά 240 άσπρων 13 (akçe). Ό σ ο κι αν φαίνεται αινιγματικό
πως αυτός ένας επιφανής λόγιος καί πνευματικός άνθρωπος εν
τάσσεται στή συντεχνία των παντοπωλών, δικαιολογείται πλή
ρως, αν λάβουμε υπόψη τήν προϋπηρεσία του στην Τοκαΐα καί
τήν οικονομική κατάπτωση τής Μοσχοπόλεως. Οί διδάσκαλοι
φυτοζωοΰν καί μοιραία στρέφονται προς άλλες κατευθύνσεις
προκειμένου νά επιβιώσουν.
Δυστυχώς πρίν πεθάνει θά δοκιμάσει νέες πικρίες, γιατί θά

12. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ο.π., σ. 16.
13. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, δ.π., σ. 16, PEYFUSS, Marginalien, σσ. 385-386.
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ζήσει μιά ακόμη δήωση της γενέτειρας του, άφοΰ στις 24 'Ιου
νίου τοϋ 1789 «οι3<5' όβολοΰ έσυνάχθη, έπεΐπερ ή περιώνυμος
14
Μοσχόπολις
έκαταχαλάσθη καί παντελώς άφανίσθη, πολεμοΰντες αλλήλους οτε άλήπασσας από τεπελένη ό Καραμασάτης,
σύν τω 'Ιμπραήμ πασσά από Βελάγραδα, οί δέ αίτιοι τοΰ τοιού
του αφανισμού ανάθεμα», όπως σημειώνεται στό κατάστιχο των
εράνων πού πραγματοποιούνταν τήν ήμερα της πανηγΰρεως της
μονής Προδρόμου. "Ετσι φαίνεται πώς ή απομόνωση και ή μονα
ξιά θά συντροφεύσουν τόν. Καβαλλιώτη μέχρι τό τέλος της ζωής
του, πού τόσο λιτά θά σημειώσει ό χρονικογράφος στον κώδικα
15
6
τοΰ ναοΰ της Παναγίας : «Τό 1789' Αύγουστου Π, ήμέραν
Λευτέραν έπλήρωσε τό κοινόν χρέος ό Ίεροδιδάσκαλος
και Ίεροκήρυξ Πρωτοπαππάς Θεόδωρος 'Αναστασίου
Καβαλλιώτης.
Αιωνία ή μνήμη, τρις».
Σε αρκετά προχωρημένη, γιά τά δεδομένα τής εποχής του,,
ηλικία (71 ετών), εγκατέλειψε τόν κόσμο αυτό. Δέν λησμονήθη
κε όμως 17 . Ή διέλευση του άπό τή ζωή καί κυρίως τό πολυσχι14. Περισσότερα γιά τή νέα αυτή καταστροφή τής Μοσχοπόλεως
βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί, σσ. 91 κ.έ.
15. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, δ.π., σ. 65, PAPACOSTEA, Povestea, σ. 399.
Ό Papacostea θεωρεί τό πιό πάνω απόσπασμα ώς προερχόμενο άπό τόν
κώδικα τής μονής Προδρόμου. Κάτι τέτοιο όμως δέν αναφέρεται καθό
λου τουλάχιστον στό μέρος του κώδικα πού δημοσίευσε ό Μαρτινιανός
16. Ή διάσωση τής σημαντικής αυτής πληροφορίας απέδειξε ότι
πολλοί άπ' όσους έγραψαν γιά τόν Θεόδωρο Καβαλλιώτη ανακριβώς
θεώρησαν ώς έτος θανάτου του τό 1786 (Ζαβίρας, Σάθας) Επίσης ή
άποψη τοΟ UÇI, δ.π., σ 188, ότι ό Καβαλλιώτης πέθανε στή Μοσχόπολη
τό 1797 καί τοϋ ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, σ. 109, πού
τοποθετεί τό θάνατο του στά 1785, είναι εντελώς αστήρικτες.
'Ορθός προσδιορισμός τοΰ έτους θανάτου του λογίου γίνεται άπό
τους Hetzer καί Papacostea, πού δέχονται τό 1789, ώς έτος θανάτου του
Καββαλιώτη, ένώ ό Pippidi, στέκεται αμήχανα ανάμεσα στό 1786 καί
στό 1789, ό δέ Peyfuss εκθέτει τήν προβληματική χωρίς νά παίρνει
θέση, αν καί αποκλίνει υπέρ τοΰ 1786. Βλ. PEYFUSS, Die Akademie, σ.
118
17. Ή διέλευση τοΰ Καβαλλιώτη άπό τό πνευματικό στερέωμα τής
Μοσχοπόλεως συνέχιζε νά φωτίζει τους κατοίκους της πολλά χρόνια
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δές έργο του σημάδεψαν ανεξίτηλα τήν Ιστορία του πνεύματος
καί τοΰ πολιτισμού. Τόν κατέταξαν στή χορεία των μεγάλων
διδασκάλων τοΰ Γένους, οπως θά αποδειχθεί στή συνέχεια της
μελέτης αυτής καί ειδικότερα στό επόμενο κεφάλαιο, δπου θά
περιγραφεί καί θά αξιολογηθεί ή εν γένει δράση του.

μετά τό θάνατο του. 'Αναφέρονταν πάντα μέ πολύ σεβασμό σ' αυτόν.
Βλ. έγγραφο του 1822 πού παραθέτει ό ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΣ, Μοσχόπολις, σ.
189, «κατά τήν πόρτα τοΟ διδασκάλου». Ό ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, δ.π., σ. 65,
καταγράφει τήν ϋπαρξη, στά τέλη τοϋ 19ου αΐώνα, Μοσχοπολίτικου
τοπωνυμίου «λευκάδια τοο Παπαθεοδώρου».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΡΑΣΗ
1. Ή εκκλησιαστική διακονία
Έ χ ε ι ήδη αναφερθεί στην παρούσα εργασία, ότι τό δεύτερο
μισό του 18ου αιώνα υπήρξε μεταβατική εποχή με διπλό χαρα
κτήρα: ιδεολογικό-φιλοσοφικό και ήθικό-κοινωνικό. 'Οφείλον
ταν στην εμφάνιση των νέων ΐδεών τοϋ Διαφωτισμού πού δη
μιούργησαν κλίμα πρωτοφανούς ενθουσιασμού καί συνοδεύθη
καν άπό εχθρότητα προς τήν παραδοσιακή φιλοσοφία. "Ετσι
δημιουργήθηκαν κατάλληλες συνθήκες γιά μιά ιδιότυπη άνεξιθρησκεία καί δυναμική αμφισβήτηση τής εκκλησιαστικής αυ
θεντίας. Ή αυτονόμηση τοΰ κόσμου καί τοΰ ανθρώπου άπό κάθε
υπερβατική δύναμη προωθήθηκε αποφασιστικά άπό τόν αγγλικό
δεϊσμό καί τους εμπειριστές γιά νά υίοθετηθεΐ άπό τους γάλλους
εγκυκλοπαιδιστές καί νά τεθεί ως θεμελιώδης αρχή όχι μόνο
τοΰ γαλλικού άλλα καί τοΰ γερμανικού διαφωτισμού. Τελικά
οδήγησε τήν ευρωπαϊκή σκέψη προς τόν «αξιωματικό θεωρητικό
αθεϊσμό τοΰ δυτικοευρωπαϊκού διαφωτισμού, πού διακήρυσσε ώς
πρωταρχική επιταγή τήν πλήρη αυτονόμηση τοΰ άνθρωπου τής
νέας εποχής άπό κάθε υπερβατική θεία αυθεντία»1.
Παράλληλα όχι μόνο ό φιλελευθερισμός των νέων ΐδεων
άλλα καί ή συνεχώς αυξανόμενη, λόγω τής τεχνολογικής ανα
πτύξεως, όλιστική-άτομοκεντρική θεώρηση τής ζωής, άμβλυναν
1. Πλατύτερη ανάλυση τοϋ φαινομένου καί των δομών του βλ. Β
ΦΕΙΔΑ, «Τό πρόβλημα τοΰ σκοποΰ τής Παιδείας ατό νεώτερο ελληνι
σμό», Σύναξη 8 (1983) 13-14.
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τήν επιρροή της εκκλησίας καί την προσήλωση τών χριστιανών
2
στις ηθικές επιταγές του Ευαγγελίου . Ή προϊούσα ηθική φθορά
μιας κοινωνίας πού προσανατολίζονταν αργά άλλα σταθερά προς
τήν υλιστική αντίληψη της ζωής, τό Ιδανικό της ευζωίας του
«φάγωμεν, πίωμεν...» άπωθοΟσε στό περιθώριο τό χριστιανοπρεπώς ζην. Τό άνθρωποείδωλο του «άγιου» κατεδαφίζονταν και
στή θέση του ανεγείρονταν τό «είδωλο» τοΰ αυτόνομου «έλευθερόφρονα» ανθρώπου, πού ώς πρωταρχική άξια αναγνώριζε τήν
επίγεια ευδαιμονία. Επιπροσθέτως ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης έ
ζησε σέ μιά περιοχή πού παρουσίαζε αδρά τά χαρακτηριστικά
της αντιπαραθέσεως διαφορετικών πολιτισμών, εθνικισμών,
γλωσσών και θρησκειών.
Πέρα όμως άπό τά γενικά αυτά χαρακτηριστικά oi περιοχές
της 'Αλβανίας, της 'Ηπείρου καί της Μακεδονίας απετέλεσαν
καί ευρύ πεδίο προσηλυτισμού της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλη
σίας. "Ετσι τήν αναπόφευκτη σύγκρουση 'Ορθοδοξίας καί Μουσουλμανισμοϋ έρχονταν νά επιτείνει καί ή αθέμιτη παρεμβολή
3
της παπικής Propaganda Fide . Ή δ η άπό τό 1673 είχε αρχίσει

2. Πρβλ. Γ ΚΟΝΙΔΑΡΗ,, Ή 'Εκκλησία ώς πολιτιστική δύναμις έν
τ»} Ιστορία της χερσονήσου τοϋ Αϊμου, σ 9: « Ή τεχνική πρόοδος καί
ή έπικράτησις του ατομικιστικού καί κοσμικού πνεύματος (secularisa
tion) καί ή εντεύθεν προκληθεΐσα μείωσις τής επιρροής της θρησκείας
εις τήν ζωήν προσέδωκεν είς τόν νεώτερον πολιτισμόν, άπό της εποχής
της Διαφωτίσεως, τήν κακήν όψιν καί εννοιαν».
3. Ή Sacra congregatio de propaganda fide ιδρύθηκε τό 1622 στή
Ρώμη καί έκανε πολλές εκδοτικές εξορμήσεις. Μεταξύ των ετών 1628
καί 1627 κυκλοφόρησε 45 βιβλία. Τά τάγματα τών Ίησου'ιτών καί τών
Καπουτσίνων, εκπροσωπώντας τή γαλλική πολιτική, ανέλαβαν νά προ
σηλυτίσουν τους κατοίκους τών ηπειρωτικών καί νησιωτικών περιοχών
της Ελλάδος. Ή εγκατάσταση τους έγινε στό 17ο αιώνα. Βλ. Α. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ, Τό ελληνικό βιβλίο, σ. 92. Γιά τή δράση τών δυτικών
μισσιοναρίων βλ. Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ιστορία τοΰ Νέου 'Ελληνισμού,
τ. 4, σ 112 κ.έ., Γ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, «Ή κατά τήν Άνατολήν Δύσις»,
Σύναξη 8 (1983) 23-55. Ό Κουρΐλας, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης,
σ.
236, ομιλεί γιά διμέτωπο αγώνα τών Μοσχοπολιτών δασκάλων κατά τής
τυραννίας καί τοΟ παπισμοΟ.
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ένας «ακήρυκτος» άλλα σκληρός καί επίμονος πόλεμος μεταξύ
των οργάνων τής Propaganda Fide καί της 'Ορθόδοξης Εκκλη
4
σίας γύρω άπό τό γλωσσικό . Ποια γλώσσα (ή λατινική ή ή
ελληνική) θά δάνειζε τό αλφάβητο της στην αλβανική καί βλά
χικη, προκειμένου νά αποκτήσουν κι αυτές γραπτή μορφή. Ή
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δέν έμεινε αδρανής. Μέ ζηλωτική
ενεργητικότητα άρχισε τήν ιεραποστολή σ' ένα πεδίο πού τήν
εποχή εκείνη φαίνονταν απολύτως ελεύθερο.
Σ' αυτήν τήν προκλητική, συνάμα δε απειλητική, δραστη
ριότητα ή 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία δδωσε τή δική της μάχη. Κεν
τρική θέση στον αγώνα αυτό κατείχε ή Μοσχόπολη μέ τους
λογίους της. Ενδεικτικό είναι τό επίγραμμα «κατά των Ιερόσυ
λων Παπιστών» πού προτάσσεται στην ακολουθία τοϋ 'Αγίου
Βησσαρίωνος καί τυπώθηκε στό τυπογραφείο τής Μοσχοπόλεως
τό 1744:
Βησσαρίωνος δοθέοις κλυτόν δέμας
Ληστής Παπισταϊς άπεμπωλεΐ
Μένει δέ ή κράς ευσέβειας τροφίμοις
τό στερρόν ήμϊν δογμάτων εκκλησίας
τής καθολικής, θαυμάτων δι' άφθονων
κυροΰσα πιστοΐς, φιλεόρτοις τε σφόδρα.
Παρά τό γεγονός ότι γιά τήν 'Ανατολική 'Εκκλησία δέν υπάρχει
πρόβλημα «εκκλησιαστικής» γλώσσας. Ή μακραίωνη παράδοση
της αξίωνε πάντα ΐή χρήση τής vernaculae linguae (εντόπιας
γλώσσας). Ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης, συστρατευμένος μέ άλ
λους συμπατριώτες του λογίους, όπως π.χ. ό Δανιήλ ό Μοσχοπολίτης 5 , έδωσε τό δικό του παρόν προσφέροντας τό τρίγλωσσο

4. Εκτενέστερα βλ. Σ. ΛΥΚΟΥΔΗ, «Υπόμνημα», Πραγματεϊαι τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών, 12/2 (1940) 9-17.
5. Λόγιος ιερέας καί διδάσκαλος άπό τή Μοσχόπολη. Συνεχίζοντας
τήν παράδοση των Μοσχοπολιτων διδασκάλων έγραψε τετράγλωσσο λε
ξικό, προσθέτοντας τή βουλγαρική, μέ τίτλο «Εισαγωγική διδασκαλία»
(1&02) που θεωρήθηκε ώς συνέχιση καί συμπλήρωση τοΟ τρίγλωσσου
λεξικού τοΟ Καβαλλιώτη. Βλ. ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, σσ. 94-97, HETZER, Das dreisprachige Wörterverzeichnis, σ. 28.
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λεξικό του. 'Υπηρετούσε έτσι μακρόπνοα τήν ευχερέστερη καί
ευρύτερη χρήση της ελληνικής. Μέχρις ενός σημείου ή προσ
πάθεια στέφθηκε μέ επιτυχία, άφοϋ τό ελληνικό αλφάβητο επι
κράτησε και χρησιμοποιήθηκε μέχρι τά μέσα του 19ου αιώνα.
Δυστυχώς όμως ή κυβέρνηση του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου
(16.5.1854-29.9.1855) απορροφημένη άπό τις πολιτικές διαμάχες
έδωσε τήν ευκαιρία στην Propaganda Fide νά καταστρέψει ακό
μη καί τις «μήτρες» των ελληνικών στοιχείων, μέ τά όποια εκτυ
πώνονταν ώς τότε όλα τά αλβανικά δημοσιεύματα.
Είναι γνωστοί οι αγώνες του Κοσμά του ΑΙτωλοΟ6 γιά τήν
επικράτηση της ελληνικής γλώσσας, μέ τήν εγκατάλειψη τής
αλβανικής καί τής βλάχικης. Τό γεγονός αυτό δέν αποτελεί ο
πωσδήποτε ένδειξη γλωσσικής μισαλλοδοξίας, άφου οΰτε ή αλ
βανική ούτε ή βλάχικη είχαν αποκτήσει γραπτή μορφή 7 . Όπως
εύστοχα παρατηρεί ό Γ. Κονιδάρης «βίαιος εξελληνισμός ουδέ
ποτε έπεχειρήθη». Ενδεικτικό ότι ή Εκκλησία είχε βαθύτατη
συνείδηση τής οικουμενικότητας της καί δέ θέλησε νά αύτοεγκλωβισθεΐ σέ οποιουσδήποτε στείρους εθνικισμούς. «Ουδέποτε
εις τά μεγάλα ζητήματα έφάνη έπιλαθομένη τής οικουμενικής
της αποστολής. "Ολως τουναντίον ή οικουμενική αποστολή της
ήτο ό κυρίαρχος παράγων των πράξεων της»8.
Κάτω άπό αυτές τίς ιστορικές συνθήκες ή 'Αρχιεπισκοπή
Άχριδών τόν όρισε ώς ιεροκήρυκα της μέ ευρύτερες ιεραποστο
λικές αρμοδιότητες. Αυτό σήμαινε ότι ή ίεροκηρυκτική του δρα6. «Όποιος χριστιανός, άνδρας ή γυναίκα, υπόσχεται μέσα εις τό
σπίτι του νά μην κουβεντιάζη αρβανίτικα, ας σηκωθή άπάνου νά μοΟ τό
είπή καί εγώ νά πάρω όλα του τά αμαρτήματα εις τόν λαιμόν μου άπό
τόν καιρόν οπού έγεννήθη εως τώρα...» Διδαχή Bj. «Νά σπουδάζετε τά
παιδιά σας νά μαθαίνουν τά Ελληνικά, διατί καί ή εκκλησία μας είναι
εις τήν ελληνική καί αν δέν σπουδάξης είς τό έλληνικόν, αδελφέ μου,
δέν ημπορείς νά καταλάβης εκείνα οπού ομολογά ή εκκλησία μας».
Διδαχή Β2. Ι. ΜΕΝΟΥΝΟΥ, Κοσμά τοΰ ΑΙτωλοΟ Διδαχές (καί βιογρα
φία)2, 'Αθήνα (χ.χ.), σ. 207 κ.έ., Π ΠΑΣΧΟΥ, Κοσμάς ό Αιτωλός, 'Αθήνα
1985, όπου βιβλιογραφική επιλογή.
7. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, ο.π., σ. 180 κ.έ.
8. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, ο.π., σ. ιη'.
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στηριότητα υπερέβαινε τά στενά όρια της Μοσχοπόλεως και
περιλάμβανε ευρύτερες πληθυσμιακές ομάδες μέ σαφείς εθνικές
καί θρησκευτικές αντιθέσεις9. Δέν γνωρίζουμε ποιος υπήρξε ό
βασικός συντελεστής του διορισμού, μέ τόν όποιο ή Εκκλησία
του εμπιστευόταν μιά τόσο σημαντική αποστολή 10 . Μποροϋμε
όμως νά υποθέσουμε βάσιμα ότι ό 'Αρχιεπίσκοπος Πρώτης Ίουστινιανής Άχριδων Κύριλλος, στον όποιο αφιέρωσε εύγνωμόνως τό πρώτο έντυπο βιβλίο του «Εισαγωγή Γραμματικής», είχε
τήν πρωτοβουλία αυτή. "Ετσι ερμηνεύεται και ή θερμότητα της
άφιερώσεως. Δέν φαίνεται πιθανή ή εκδοχή τών Ζαβίρα-Σάθα
ότι ό διορισμός έγινε άπό τό Οικουμενικό Πατριαρχείο Κων
σταντινουπόλεως, τό όποιο όταν επισκέφθηκε ό Καβαλλιώτης
του επιδόθηκε πατριαρχικό διοριστήριο γράμμα". Ό Papacostea
οχι μόνο υιοθετεί τά παραπάνω αλλά πιθανολογεί καί συνάντηση
9. Ή αυτοκέφαλη 'Αρχιεπισκοπή Άχριδων είχε στή δικαιοδοσία
της τίς μητροπόλεις: 1. Πελαγωνίας καί Πριλάπου, 2. Καστοριάς, 3.
Βοδενών, 4. Κορυτσδς καί Σελασφόρου, 5. Βελεγράδων, 6. Τιβεριουπόλεως ή Στρουμνίτσης καί τίς επισκοπές Γρεβενών, Σισανίου, Μογγλενων, Μολεσχών, Πρεσπών, Δίβρας ή Δαρδανίας, Κιτζάβου καί Γκόρας
καί Μόκρας (ή Χώρας καί Μάκρης). Βλ. σχετικά Π ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ,
Χρονογραφία τής 'Ηπείρου, τ. 2, σ 28. 'Επίσης Η. GELZER, Der Pa
triarchat von Achrìda, Leipzig 1902, IV. SNEGAROV, 'Ιστορία Άρχιεπισκοπής-Πατριαρχείου Άχρίδος. Άπό τήν υποταγή της στους Τούρκους
μέχρι τήν κατάργηση της (1394-1767) (βουλγαριστί), Σόφια 1932 καί Σ
ΒΑΡΝΑΛΙΔΗ, Ό 'Αρχιεπίσκοπος Άχρίδος Ζωσιμάς καί ή εκκλησιαστι
κή καί πολιτική δρασις αύτοΰ, Θεσσαλονίκη 1974. Γιά τήν εκπολιτιστι
κή δραστηριότητα τής 'Αρχιεπισκοπής Άχριδων βλ ΚΟΝΙΔΑΡΗ, ο.π.,
σ. 147 κ.ε.
10. Περί του έργου τών ιεροκηρύκων καί τών δυσχερειών πού παρου
σίαζε κατά τήν Τουρκοκρατία βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Μοσχόπολις, σ. 12
κ.έ. καί Κ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ, Ή θεωρία του κηρύγματος κατά τους χρόνους
τής Τουρκοκρατίας (διατριβή έπί διδακτορία), Αθήναι 1957.
11. Τό διορισμό του ώς ιεροκήρυκα μαρτυρεί ό ΖΑΒΙΡΑΣ, Νέα 'Ελ
λάς ή Έλληνικόν θέατρον, σ. 320, «μετά ταΰτα έπελθών εις Κωνσταντινούπολιν, διά πατριαρχικού γράμματος κατέστη καί ίεροκήρυξ...», συμ
πληρώνει δε ό ΣΑΘΑΣ, Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 496... «του θρόνου
τής πρώτης Ίουστινιανής Άχριδων».
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του Καβαλλιώτη μέ τόν διδάσκαλο του Ευγένιο Βούλγαρη
στην Κωνσταντινούπολη.
Ή 'Αρχιεπισκοπή Άχριδών ήταν αυτοκέφαλη και αύτοδιοίκητη Εκκλησία και ήταν αυτονόητο τό δικαίωμα της νά
διορίζει τους ιεροκήρυκες της. Είναι λοιπόν πιθανότερο ό διορι
σμός του Καβαλλιώτη ώς ιεροκήρυκα της 'Αρχιεπισκοπής Ά 
χριδών νά έγινε άπό τόν 'Αρχιεπίσκοπο και όχι άπό τόν Οικου
13
μενικό Πατριάρχη . Φαίνεται πάντως οτι περιβλήθηκε μέ ασυ
νήθη επισημότητα, ô δέ Καβαλλιώτης θά φέρει στά επόμενα
χρόνια μέ ξεχωριστή υπερηφάνεια τόν τίτλο τοΰ ιεροκήρυκα.
Ή ιεραποστολική δραστηριότητα τοΰ Καβαλλιώτη ώς πρώ
το στόχο είχε τήν θρησκευτική θωράκιση τών 'Ορθοδόξων ώστε
14
νά μειωθεί ό αριθμός τών έξισλαμίσεων . Όμως ή κύρια ιεραπο
στολική δραστηριότητα του φαίνεται νά απευθύνεται προς τίς
αλβανικές φυλές τών ορεινών περιοχών της μεσημβρινής 'Αλβα
νίας. Γι' αυτό και επεκτάθηκε μέχρι τήν περιοχή του Έλβασάν.
'Ανάμεσα σ' αυτούς τους πληθυσμούς μέ τά πρωτόγονα ήθη,
συνηθισμένους στή ληστεία καί ματωμένους άπό τίς άδελφοκτονίες καί τίς άγριες βεντέττες, πού συνεχίζονταν άπό γενιά σέ
γενιά, ανέπτυξε ό Καβαλλιώτης ευεργετικά τήν χριστιανική και
15
πολιτιστική του δραστηριότητα . Δυστυχώς άπό τήν πτυχή αυτή

12. PAPACOSTEA, Teodor Anastasie Cavallioti, σ. 61.
13. Παρά ταύτα πραγματοποιήσαμε προσφάτως ('Οκτώβριος 1987)
έρευνα στό άρχειοφυλάκιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που δεν α
πέδωσε θετικά αποτελέσματα. Στους υπάρχοντες κώδικες του αρχείου δέ
βρέθηκε κανένα στοιχείο γιά τόν Καβαλλιώτη. "Ισως αυτό οφείλεται καί
στό γεγονός της απώλειας τών πρακτικών τής 'Ιεράς Συνόδου, του Πα
τριαρχείου καί στά μεγάλα κενά πού παρουσιάζει ή πατριαρχική αλλη
λογραφία αυτής της περιόδου.
14. Ευρεία πληροφόρηση γιά τό φαινόμενο του εξισλαμισμού καί
τίς συνέπειες του βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, δ π., σ 12 κ.έ. καί 222 κ.έ. Οί
νεοφώτιστοι μεταβάλλονταν σέ φόβο καί τρόμο τών πρώην ομοθρήσκων.
Επίσης ΚΟΝΙΔΑΡΗ, δ.π., σ. 175 κ.έ., όπου γίνεται λόγος γιά τίς έξωμοσίες τών αλβανών καί τίς παλινδρομήσεις τους μεταξύ 'Ορθοδοξίας,
Ρωμαιοκαθολικισμοΰ καί ΜουσουλμανισμοΟ.
15. PAPACOSTEA, δ.π., σ 61. Σχετική μέ τήν ιεραποστολική δράση
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της ζωής του δέν μας είναι γνωστό σχεδόν τίποτε .
Τό έργο αυτό της Ε κ κ λ η σ ί α ς πέρα άπό τόν ίεραποστολικόέκπολιτιστικό χαρακτήρα, κυρίως γιατί απευθυνόταν σε μωαμε
θανούς χ α μ η λ ή ς πολιτισμικής στάθμης, είχε και πολιτικό. Ή
Μ ο σ χ ό π ο λ η βρίσκονταν συνεχώς κάτω άπό τήν απειλή ποικίλων
ληστρικών ομάδων. Κάθε δέ ρωσο-τουρκικός πόλεμος χρησίμευε
ως π ρ ό φ α σ η στους γενιτσάρους καί στις συμμορίες των ληστών,
επωφελούμενοι άπό τήν αταξία τής οθωμανικής αυτοκρατορίας,
17
νά προσβάλλουν τους χριστιανούς . Ό Καβαλλιώτης, διαβλέ-

τοΟ Καβαλλιώτη μαρτυρία, οχι όμως απόλυτα σαφή, διασώζει καί ό
Hahn, 'Αλβανικές μελέτες, Ίένα 1854, 1, (γερμανιστί) σ. 296, όπου ομι
λεί γιά κάποιο δάσκαλο του ελληνικού σχολείου στό Έλβασάν, πού
έφερε τό όνομα Θεόδωρος, ήταν ταυτόχρονα ιεροκήρυκας τής πόλεως
καί ένας πολύ λόγιος άνδρας «'Ωστόσο δέ γνωρίζει κανείς νά πει»
σημειώνει ό Hahn, «έάν αυτός έφεϋρε τό αλφάβητο ή άν αυτός τό έφερε
γιά πρώτη φορά στό Έλβασάν. Ό άνδρας πρέπει νά μετάφρασε στά
αλβανικά οχι μόνο τήν Καινή άλλα καί τήν Παλαιά Διαθήκη (κατά τους
Ο', διότι εβραϊκά δέν γνώριζε) καί πρέπει νά ασχολήθηκε γενικότερα μέ
τό σχηματισμό μιας κοινής γραπτής γλώσσας άπό τίς πολύ διαφορετικές
μεταξύ τους αλβανικές διαλέκτους». Τό κείμενο αυτό, στά γερμανικά, σέ
υποσημείωση του PAPACOSTEA, ο.π., σ. 61
16. Ό Ν JORGA, Ή ιστορία τής Βαλκανικής χερσονήσου, σ. 52,
μερικές ενδιαφέρουσες ομιλίες τίς απέδωσε στον Καβαλλιώτη «πολύ πε
ρισσότερο άπ' ότι στό σύγχρονο του Δανιήλ». Βλ. καί PAPACOSTEA,
ο.π , σ. 62
17. Βλ Β ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ, «Νέαι συμβολαί είς τήν Ιστορίαν των κατά
τόν IH' αιώνα εμπορικών σχέσεων τών Μοσχοπολιτ&ν μετά τής Βενε
τίας», ΗΧ 10 (1935) 282. Ό Papacostea γράφοντας σέ εποχή όξύνσεως
του εθνικιστικού πνεύματος στή Βαλκανική, προφανώς επηρεάσθηκε άπό
βουλγάρους ερευνητές (Simeon Radeff, Ivan Snegarov). Αυτός είναι ό
βασικός λόγος πού κατέταξε τόν Καβαλλιώτη στό χώρο τών προπαγαν
διστικών οργάνων.
'Αντίθετα ή ίστορική έρευνα αποφάνθηκε τελεσίδικα γιά τό ρόλο
του Οικουμενικού Πατριαρχείου. "Αν κατά καιρούς διατυπώθηκαν διαφο
ρετικές απόψεις, αυτό οφείλεται στή διαφορετική οπτική γωνία άπ' τήν
οποία επισκοπούνται τά γεγονότα. Ό Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, 'Ιστορία
τοΰ 'Ελληνικού έθνους, 'Αθήναι 1963, τ. Εβ, σ. 82, επικρίνει μέ αύστη-
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ποντας τόν θανάσιμο κίνδυνο, θέλησε τήν εύεργετική-ήμερωτική

ρότητα τό Πατριαρχείο γιατί παρά τή μακρόχρονη ευκολία των περι
στάσεων «δεν έπέμεινεν άποχρώντως καί έπιτηδείως εις τόν διά τής
εκκλησίας καί της εθνικής παιδεύσεως έξελληνισμόν των βορειοτέρων
εκείνων τοϋ όσμανικοΟ κράτους χωρών» Τίς απόψεις αυτές υιοθετεί καί
ό Κ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Συμβολή είς τήν ίστορίαν τοϋ εν Β. Θράκη 'Ελλη
νισμού, 'Αθήναι 1942, σσ 49-50 καί 6 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Τά Γιάννενα
κι ή νεοελληνική αναγέννηση (1648-1820), σ. 96, πού κατηγορεί τό Πα
τριαρχείο γιατί «μπορούσαν διά της γλώσσης νά συντελέσουν στην άδέλφωση της Βαλκανικής Δυστυχώς μέ τή στάση τους χειραφέτησαν
τους σλαβικούς λαούς τής χερσονήσου καί τους αποξένωσαν των Ελλή
νων». 'Αντίθετα συνηγορούν υπέρ του Οικουμενικού Πατριαρχείου οί
απόψεις τοϋ Γ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, Ή 'Ελληνική 'Εκκλησία ώς πολιτιστική
δύναμις έν τή Ιστορία τής χερσονήσου τοϋ Αίμου, 'Αθήναι 1948, όπου
υπογραμμίζεται ή οίκουμενική αποστολή του Πατριαρχείου και ό υπερε
θνικός χαρακτήρας του. Συμβολή στην πανορθόδοξη καί οίκουμενική
αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποτελεί καί ή μελέτη τοϋ Α
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, «Πατριαρχικά έγγραφα-πειστήρια
περί τής συμβιώ
σεως Ελλήνων καί Σέρβων 'Ορθοδόξων έν Βορείω Μακεδονία καί πα
λαιή Σερβία τό Β' ήμισυ τοϋ 19ου αίώνος», Μακεδόνικα 21 (1981) 109154. Όμοίως καί ό Α ΒΑΚ.ΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, 'Ιστορία του νέου ελληνισμού,
τ. 2, σ 180, δέχεται ότι ή εκκλησία «ενδιαφερόταν μόνο γιά τόν θρη
σκευτικό καί ηθικό διαφωτισμό των κατοίκων τών βαλκανικών χωρών»
καί επομένως δέν άσκοϋσε εθνικιστική πολιτική.
'Από τίς απόψεις αυτές διαφοροποιείται ό Steven Runciman, Βυζαν
τινός πολιτισμός, εκδ. «Γαλαξίας», 'Αθήνα 1969, σ. 321, πού υποστηρίζει
ότι ή τουρκική επέκταση εξαφάνισε τόν πολιτισμό τών Σέρβων καί τών
Βουλγάρων «έκτος απ' δ,τι κατόρθωσε νά διασώσει, χάρη στή μεγάλη
της επιμονή, ή εκκλησία, παλεύοντας μέ ταπεινοφροσύνη προς·αναρίθ
μητες δυσκολίες».
"Ολα αυτά βέβαια δέ μειώνουν τήν κυρίαρχη θέση τοϋ ελληνικού
πολιτισμού σ' ενα χώρο αλληλοδιεισδύσεως τών πολιτισμικών συνόρων.
'Υπήρξε μιά λειτουργική Ιδιαιτερότητα τοϋ ελληνικού πολιτισμού. Ό 
πως διαπιστώνει ό Fernand Braudel, ό ελληνικός πολιτισμός κατόρθωσε
νά επιβιώσει περιβεβλημένος τήν πανοπλία τής θρησκευτικής ίδιαιτερότητος τής 'Ορθοδοξίας, επειδή κατά τήν κρίσιμη περίοδο του 15ου καί
16ου αίώνα είχε τή δυνατότητα νά προτάξει μιά δραματική άρνηση στή
Δύση καί στή θρησκευτική της έκφραση. Βλ. σχετικά ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ,
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επίδραση του Χριστιανισμού νά τή στρέψει προς αυτούς 18 . Ή
διάβαση του άπό τά μέρη εκείνα δημιούργησε μία εύφημη πα
ράδοση, πού εκατό χρόνια αργότερα επιβίωνε, ώστε νά γίνει
κοινωνός της κατά τήν περιοδεία του ό Hahn 1 9
Χαρακτηριστικό γνώρισμα της εκκλησιαστικής διακονίας,
κατά τήν εποχή πού ζοϋσε καί στην περιοχή πού έδρασε ό
Θεόδωρος Καβαλλιώτης, ήταν ή πολυμορφία. Ή εκκλησία έδινε
έναν πολυμέτωπο αγώνα, χωρίς υποβάθμιση της οικουμενικής
αποστολής της, χωρίς μείωση της φιλαδελφίας της, χωρίς νά
υποδαυλίζει τους αναπτυσσόμενους εθνικισμούς. Μέσα σέ ενα
συνεχώς μεταβαλλόμενο ιδεολογικό καί ίστορικό πλαίσιο τό έρ
γο ενός κληρικού τής 'Ορθόδοξης Εκκλησίας, ώφειλε νά είναι
πολυσχιδές, επίπονο καί δυναμικό. Ό κληρικός στίς περιοχές
αυτές, πέρα άπό τά καθαρώς λειτουργικά καθήκοντα του, ήταν
υποχρεωμένος άπό τά πράγματα, νά δίνει μάχη γιά νά διατηρηθεί
ανόθευτη ή θρησκευτική συνείδηση ανάμεσα σέ παντοειδείς ε
χθρούς (έτεροδόξους, αλλόθρησκους), νά γνωστοποιεί τήν πίστη
του σέ μή χριστιανούς (ιεραποστολή) καί νά δημιουργεί τά απα
ραίτητα αντίβαρα στή συνεχώς αυξανόμενη ύλόφρονα αντίληψη
γιά τή ζωή.
Ή τελευταία αυτή αντιπαράθεση τής Εκκλησίας με τά κοι
νωνικά ρεύματα έπρεπε νά αποτελέσει, όπως κι έγινε, καθοριστι
κό παράγοντα του περιεχομένου τοΟ κηρύγματος καί τής παι
δείας 20 . Οΐ «διδαχές» του Κοσμά του Αιτωλού είναι ενδεικτικές
7. Μοισιόδαξ, σ. 228, HETZER, δ.π., σ. 29 κ έ. Επίσης Π ΖΙΩΓΑ,
Προβλήματα παιδείας τοΰ έλληνισμοΰ κατά τόν πρώτο αιώνα τής Τουρ
κοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1982, σσ. 48-49.
18. 'Αδικεί τόν Καβαλλιώτη ό Papacostea, Teodor Anastasie Cavallioti, σ. 60 κ.έ., εντάσσοντας τήν δραστηριότητα του αύτη στά πλαίσια
μιας ευρύτερης προπαγανδιστικής εκστρατείας τοΰ Οικουμενικοί) Πα
τριαρχείου στίς περιοχές αυτές, γιατί τάχα εκεί «διατηρήθηκε μιά τοπική
ατμόσφαιρα, ανυπότακτη στίς επιδράσεις καί στον ελληνικό πολιτισμό,
ενα είδος εχθρικής επιφυλάξεως γιά τό πατριαρχείο».
19. Βλ. J.G. von HAHN, Albanesische Studien, I, Jena 1854, σ. 296.
20. "Οπως παρατηρεί ό Γ. Κονιδάρης, ο.π.,σ. 179, φωτιστές τής
περιοχής υπήρξαν τά σχολεία καί τό κήρυγμα. 'Ιδιαίτερα oi σχολές των
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αυτών των κυρίαρχων αιτημάτων της εποχής εκείνης. Ή Μοσχόπολη υπήρξε τό προπύργιο του πολυμέτωπου αγώνα και τό
κέντρο εκπαιδεύσεως τών ηγετικών μορφών. Ή Νέα 'Ακαδημία
καί τό τυπογραφείο της στήριξαν τόν αγώνα καί προμάχησαν
υπέρ τής ελευθερίας. Είναι χαρακτηριστικό τό τροπάριο της Θ'
ωδής άπό τήν ακολουθία τοϋ ίερομάρτυρος Σεραφείμ, αρχιεπι
σκόπου Φαναριού καί Νεοχωρΐου, πού τυπώθηκε στή Μοσχόπολη τό έτος 1740:
"Ιδε τήν ημών
όδύνην καί κάκωσιν ώς πάλαι, Δέσποτα,
έν Αίγύπτφ εβλεψας
κεκακωμένους Ίσραηλίτας σου
ούχ ήττον γάρ δεδούλωται καί κατατρύχεται
τών πιστών σου τό στίφος, φιλάνθρωπε,
'Ισμαήλ άπηνοΰς τη~ θρασύτητι.
Παράλληλα όμως ή Εκκλησία είχε καί τά δικά της εσωτε
ρικά προβλήματα. Ό Καβαλλιώτης, μέ τήν ακεραιότητα τοϋ
χαρακτήρα του αλλά καί τό κύρος πού διέθετε, μετείχε πάντοτε
σέ διαλλακτικές κινήσεις προς αποσόβηση δεινών γιά τήν Εκ
κλησία καί τήν επικράτηση τής ειρήνης και τής ένότητός της.
Δύο τέτοια γεγονότα μας είναι γνωστά. Τό πρώτο συνδέεται
μέ τήν μονή του Τιμίου Προδρόμου, πού μετά τήν ερήμωση τής
Μοσχοπόλεως εϊχε ώς φυσική συνέπεια νά περάσει κρίση. "Ηδη
άπό τό 1767 ή μονή έμεινε ακέφαλη, άφοΰ ό ηγούμενος Παρθένιος «εμίσευσε προς τήν Ούγγαρίαν καί Βενετίαν αρκετούς χρό
νους (1767-1773)2' γιά «ζητεΐες»22. Λόγω τής μακροχρόνιας απο
δημίας του οί προεστοί τοποθέτησαν ώς ηγούμενο τόν ίερομόνα-

Ίωαννίνων, τής Μοσχοπόλεως κ.α. Κυρίαρχη γλώσσα ήταν, αδιαφιλο
νίκητα, ή ελληνική.
21. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Σομβολαί, σ. 68. Πρβλ. τοϋ ϊδιου, Μοσχόπολις,
σ. 177.
22. Τό γνωστό φαινόμενο τής περιηγήσεως ίερέων ή μοναχών (σπα
νίως καί επισκόπων) που συνέλεγαν χρήματα υπέρ ναών ή ιερών μονών
ή του οίκουμενικοΟ θρόνου. Γιά τόν εκφυλισμό αύτοϋ τοΟ εκκλησιαστι
κού Μθους βλ. Γ. ΠΡΙΝΤΖΙΠΑ, Λογάδες τοϋ Γένους, 'Αθήνα 1985, σ. 30.
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χο Βασίλειο. Με τήν καταστροφή της Μοσχοπόλεως ή «συμπά
σχουσα» μονή βρέθηκε σέ χαώδη κατάσταση. Ό Παρθένιος με
τά τήν επάνοδο του (1773) θέλησε νά αποκαταστήσει τή μονα
στική τάξη και πειθαρχία. Προκλήθηκαν όμως αντιδράσεις καί
ό Μητροπολίτης Κορυτσάς και Μοσχοπόλεως Γεννάδιος συγ
κάλεσε υπό τήν προεδρία του συνέλευση κλήρου καί λαοΟ στή
μονή. Σ' αυτήν μετέσχε καί ô Θεόδωρος Καβαλλιώτης, πού είχε
επανέλθει απ' τήν προσωρινή του μετάβαση στην Ευρώπη. Ή
συμμετοχή του ήταν δικαιωματική, άφου ώς πρωτοπαππάς Μο
σχοπόλεως εκτελούσε χρέη αρχιερατικού επιτρόπου, ύπό τήν
δικαιοδοσία τοϋ Μητροπολίτη Κορυτσάς καί Μοσχοπόλεως. "Ε
τσι στίς 20 'Ιουλίου 1773 υπέγραψε, μόνος έγγαμος κληρικός,
τή σχετική απόφαση πού είχε ώς εξής 23 :
«Ό Κορυτσάς καί Μοσχοπόλεως Γεννάδιος έπιβεβαιοΐ ίσον άπαράλλακτον τοΰ αύτοθελήτου γράμματος των
πατέρων τοϋ Προδρόμου.
Επειδή πολλοί ποιμένες διέφθειραν τόν αμπελώνα
μου, ό προφήτης καί πρόδρομος διά τοΰ Ήσαΐου παραπονούμενος φωνάζει, καί ό οίκος μου από τήν πολυαρχίαν
καί άκαταστασίαν ή μάλλον ειπείν φθοροποιόν άσυμφωνίαν τών έν αύτφ συνασκουμένων έρημώθη, γενόμενος οί
κος εμπορίου, διά τοΰτο εις αϊσθησιν ελθόντες ημείς οί
υπογραφόμενοι
καί ευρισκόμενοι
ταπεινοί πατέρες τοΰ
ευαγούς οίκου τοΰ Προδρόμου, άποφασίζομεν, νά άπέχωμεν παντοίω τρόπω από τήν έπιζήμιον ταύτην άκαταστα
σίαν, διάγοντες τόν ύπόλοιπον χρόνον τής ζωής ημών έν
ειρήνη αγάπη τε καί άληθεία άνυποκρίτω ό μέγας υπό τοΰ
μικροΰ εύλαβούμενος καί ό μικρός ύπό τοΰ μεγάλου βοη-

23. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί, σσ. 82-83. 'Αναδημοσιεύεται έδώ για
το γενικώτερο ενδιαφέρον πού παρουσιάζει καί ειδικότερα γιατί είναι
ενδεικτικό: α) τής άνύστακτης μέριμνας τών Μοσχοπολιτών γιά τήν
παρακείμενη μονή καί β) τής έκρυθμης καταστάσεως πού ανέλαβε νά
αμβλύνει ή καί νά διευθετήσει συνέλευση κληρικών καί λαϊκών. Ή
συμμετοχή τοο Καβαλλιώτη στίς εκκλησιαστικές αυτές ενέργειες θεω
ρούνταν αυτονόητη.
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θούμενος. "Οθεν μετά τήν στερράν άποκατάστασιν τον ε
νός πληρεξουσίου κοινή τή γνώμη, ημετέρου έπιστάτου,
ύποσχόμεθα αύτοθελήτως καί αυτοπροαιρέτως, οτι όποιος
ημών τών υπογραφόμενων ήθελεν εύρεθή εις τό έξης όπου
νά άνακυκά καί νά συγχέη τό Μοναστήριον καί νά προξενήση σκάνδαλα εις την αδελφότητα, ζητών τά άνάρεστα
καί κακά θελήματα της καρδίας του, καί δέν ήθελε καταπεισθή είς τους προεστώτας μοναστηριακούς
έπιστάτας,
ωσάν οπού ή σκιά παρέδραμε καί ή κατά Χριστόν εν μέσω
ημών ομόνοια ελαμψεν, ô τοιούτος, ώς φθορεύς τοΰ μονα
στηρίου, ως οπαδός τοΰ μισοκάλου δαίμονος καί εχθρός
τοΰ προφήτου καί Προδρόμου, άφοΰ παρουσιασθή τό πολύ
ή ολίγον σκάνδαλόν του, νά γυμνωθή κατά πάντα καί νά
διωχθή μέ μεγάλην πομπήν καί άτιμίαν από τό ιερόν μονα
στήριον. "Οθεν έδώσαμεν καί τό παρόν αυτοθέλητον γράμ
μα, έχον τό κΰρος άδιάσειστον.
αψογ', 'Ιουλίου κ.
Ό ηγούμενος τοΰ άγιου Προδρόμου Παρθένιος στέργω
Κύριλλος Ιερομόναχος στέργω
Θεόδωρος Βρέτας μάρτυς
Βασίλειος Ιερομόναχος »
'Ιωάννης Οικονόμου μάρτυς
Διονύσιος μοναχός
»
Μητρός 'Αθανασίου μάρτυς
Γρηγόριος μοναχός
»
Φίλιππος 'Αθανασίου μάρτυς
πρώη ν Κάρρας Σεραφείμ μάρτυς
Βρέτας Μάνου μάρτυς
Πρωτοσύγγελος τοΰ 'Αγίου Τάφου Διονύσιος 'Ιερομόναχος μάρτυς
ό έν Ίεροδιδασκάλοις πρωτοπαππάς Θεόδωρος μάρτυς
ό Κωνσταντίνος Άδάμης μαρτυρεί ό Στεφανής Θεοδώρου μάρτυς
Τό δεύτερο γεγονός που δηλοποιεΐ τή συμμετοχή τοο Καβαλλιώτη σε διαλλακτικές καί ειρηνευτικές γιά τήν Εκκλησία
πράξεις, συνέβη τό 1779 (14 Αυγούστου). Τότε ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης συμμετέσχε σέ κληρικολαϊκή σύνοδο πού πραγματο
ποιήθηκε στή Μοσχόπολη γιά νά επιλυθεί εκκλησιαστική δια
φορά μεταξύ τών Μητροπολιτών Βελεγράδων καί Κορυτσάς 24
24. Α. ΑΛΕΞΟΥΔΗ, Σύντομος Ιστορική περιγραφή τής ιεράς Μητρο
πόλεως Βελεγράδων καί τής ύπό τήν πνευματικήν αυτής δικαιοδοσίαν
υπαγόμενης χώρας, Έν Κέρκυρα 1868, σσ. 72-73. Πρβλ. καί ΓΕΩΡΠΑΔΗ,
Μοσχόπολις, σσ. 13-14.
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καί αφορούσε σε διευθέτηση των όρΐων της Μητροπόλεως Βελεγράδων. Ή «αποτελεσματική» απόφαση πού εκδόθηκε υπογρά
φεται άπό τόν Μητροπολίτη Γκόρας καί Δυρραχίου Κωνστάν
τιο, τόν πρώην Γκόρας Σεραφείμ, τόν οικονόμο Κωνσταντίνο,
τόν σακελλάριο Δανιήλ, τόν ίεροδιδάσκαλο πρωτοπαππά Θεόδω
ρο καί τους λαϊκούς Θεόδωρο Χατζήφιλιππίδη καί Βρέτο Κων
σταντίνου, έχει δε ώς έξης:
Ό Κορυτσάς καί Μ ο σ χ ο π ό λ ε ω ς ΙΩΑΚΕΙΜ έπιβεβαιοΐ:
Ή ταπεινότης ημών διά τοΰ παρόντος αποδεικτικού γράμματος
δήλον άποκαθι'στησιν. 'Επειδή yap διχόνοια ήτον αναμεταξύ έμοΰ
τε καί τοΰ άγιου Βελεγράδων Κυρίου Ίωάσαφ διά την ένορίαν,
ήγουν την Έκκλησίαν τοΰ Στερμενίου μετά καί τ&ν χωρίων Μαλεσένι, Σίργιανι, Κούκλανι, Γοστίμα, Μουρίκανι, καί είς όσα μανδρία καί χωρία είναι είς αυτήν τήν ένορίαν καί έδώθεν τοΰ Σκουμβι'ου είς τό σύνορον Σπαθίας καί εγώ μεν καθά έπεκράτησεν επί
τοΰ αγίου Λυχνιδών Κύρ Γρηγορίου έζήτουν νά τήν κυριεύσω
αυτήν τήν ένορίαν, ό δέ άγιος Βελεγράδων ωσαύτως έγύρευε νά
τήν κυρίευση, ώς είχεν επικράτηση καί είς τόν καιρόν τοΰ πρό
τοΰ Γρηγορίου καί έπί τοΰ μακαρίτου θείου αύτοΰ Μεθοδίου καί
τ&ν λοιπών προκατόχων των, καί περί τούτου αναφοράς γενομέ
νης παρά τοΰ αγίου Βελεγράδων τη αγία τοΰ Χριστού
Μεγάλη
'Εκκλησία, ψήφος γέγονε παρά τε τοΰ Παναγιωτάτου καί τής
άγιας καί Ιεράς Συνόδου, όπως δι' εξαρχίας τοΰ αγίου Κορυτζάς
καί τοΰ αγίου Πρεσπών καί Λυχνιδών θεωρηθή ή προς ημάς αλ
λήλους διαφορά αύτη καί συστήσωσιν ήμϊν τήν είρηνιαίαν διαλλαγήν, είτε διά μαρτύρων, είτε διά παλαιάς παραδόσεως. Συγκροτηθέντων ημών αμφοτέρων, έμοΰτε καί τοΰ αγίου Κορυτζάς Κύρ
'Ιωακείμ, παρόντων δέ τοΰτε αγίου πρώην Γκόρας καί τών εντίμων
κληρικών τής Μητροπόλεως ταύτης, καί λογοτριβής ού μικρός
γενομένης, επειδή εν φρικτφ έπιτιμίω έμαρτύρησεν ό άγιος Βελε
γράδων Κύρ Ίωάσαφ κατά τήν μαρτυρίαν τής αναφοράς, ότι δη
λαδή είς τόν καιρόν τοΰ πρό τοΰ Κύρ^ Γρηγορίου, αυτός έκυρίευε
τήν ένορίαν αυτήν καί πρό αύτοΰ οί προκάτοχοι τής 'Επαρχίας
Βελεγράδων, τούτου χάριν κάγώ παρητήθην τήν ένορίαν ταύτην,
καί έστω άπό τοΰ νΰν καί εφεξής μέλος τής 'Επαρχίας Βελεγρά
δων, καί έκαστος άναπαυέσθω είς τά εκπαλαι όρια τής κατ' αυτόν
'Επαρχίας άταράχως, μένων έφ' ησυχίας εν φ εκλήθη τούτου χά
ριν γέγονε καί τό παρόν άποφαντικόν είς τήν περί τούτου βεβαίωσιν καί άσφάλειαν ενώπιον τοΰτε άγιου Κορυτζας Κύρ 'Ιωακείμ
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καί του αγίου πρώην Γκόρας Κύρ Σεραφείμ καί των παρευρεθέντων έντιμων κληρικών έχον τό κΰρος καί βέβαιον εν παντί τόπω.
αψοθ.ω Αυγούστου ιδ.
Γκόρας καί Δυρραχίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ύποβεβαιοί
Ό πρώην Γκόρας ΣΕΡΑΦΕΙΜ μαρτυρεί.
Ό οικονόμος έν ίερεϋσι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μαρτυρεί.
Ό έν ίερεϋσι σακελλάριος ΔΑΝΙΗΛ μαρτυρεί.
Ό ίεροδιδάσκαλος πρωτοπαππάς ΘΕΟΔΩΡΟΣ μαρτυρεί.
Θεόδωρος Χατζή Φιλιππίδης μαρτυρεί.
Βρέτος Κωνσταντίνου μαρτυρεί.
Ό Καβαλλιώτης ομως διακρίθηκε καί γιά την ενοριακή
δραστηριότητα του. Ά π ό ιδιόχειρη σημείωση πληροφορούμα
στε δτι συνέβαλε αποφασιστικά στην ανέγερση του ναοΰ του
'Αγίου Χαραλάμπους στη Μοσχόπολη τό 1760. «ΑΨΞ' 'Ιουνίου
μηνός Κ' προτροπή καί συνεργασία του σοφολογιωτάτου καί
αΐδεσιμωτάτου διδασκάλου, ΐεροκήρυκος καί πρωτοπαππα Θεο
δώρου 'Αναστασίου Καβαλλιώτου, επί αρχόντων Κυρίου Θεο
δώρου Βρέττα καί Κυρίου Ναούμ Θεοδώρου καί επιτρόπου Χα
τζή Γεωργίου Ι^ίποΰε, συνδραμόντων απάντων των χριστιανών
της ενορίας, άνηγέρθη έκ θεμελίων ό πάνσεπτος ναός τοΰ άγιομάρτυρος Χαραλάμπους εν ευόπτω καί εόκραεστάτω τόπφ της
πατρίδος ημών Μοσχοπόλεως καί έκτίσθη καί έγκαινισμφ ήσφαλίσθη καί ευπρεπώς έκοσμήθη ώς όραται σήμερον. Αιωνία ή
μνήμη τρις»25.
Ό ναός αυτός, ένας άπό τους είκοσι δύο 26 της Μοσχοπό
λεως, ήταν κτισμένος σέ ειδυλλιακό περιβάλλον, σέ μιά εκτετα
μένη κοιλάδα, πού περιβάλλονταν άπό κατάφυτους λοφίσκους,
25. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ο.π., σ. 32. Ό Γεωργιάδης μαρτυρεί γιά τό ιδιόχει
ρο τής σημειώσεως, διότι ό ίδιος γνώριζε τόν γραφικό χαρακτήρα του
λογίου άπό άλλες σημειώσεις.
26. "Ολοι ήταν βασιλικού ρυθμού, πλην του καθολικού τής μονής
τοΰ Τιμίου Προδρόμου πού ήταν βυζαντινού Πάντως οί ναοί τής Μο
σχοπόλεως θεωρούνταν ώς οί πιό όμορφοι τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας.
Βλ HETZER, Das dreisprachige Wörterverzeichnis, σ 23. Πρβλ. τήν
ενδιαφέρουσα αρχαιολογική μελέτη του ST ADHAMI, «Tri bazilika të
ndërtuara ne Voshopojë brënda katër vjetëve», Monumentet, 14 (1977)
145-168.
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κοντά στον ποταμό Ζόμορι. Ό Καβαλλιώτης υπήρξε εφημέριος
του.
Ά π ό τά προεκτεθέντα καταδεικνύεται επαρκώς ή συμβολή
τοΰ Θεοδώρου Καβαλλιώτη στή μάχη της 'Ορθόδοξης 'Εκκλη
σίας εναντίον τών άλλων ομολογιών ή θρησκειών, ή ίεροκηρυκτική του δραστηριότητα καί ή συμμετοχή του στην ιεραποστο
λή, πού εκτός τοΰ καθαρώς θρησκευτικού χαρακτήρα της είχε
καί τίς εκπολιτιστικές της προεκτάσεις.
'Ακόμα πρέπει νά επισημανθεί ή συμμετοχή του σέ προσ
πάθειες γιά τήν αποκατάσταση της ευταξίας και ένότητος της
'Εκκλησίας καθώς καί οί ενοριακές πρωτοβουλίες του. Πέρα
όμως άπό τήν εκκλησιαστική του διακονία σημαντικές υπηρε
σίες προσέφερε καί στον κοινωνικό του περίγυρο τόν όποιο
επηρέασε θετικά. Γι' αυτό όμως θά γίνει λόγος στην επόμενη
παράγραφο.

2. Ή κοινωνική προσφορά
Ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης, εκτός της συμβολής του στά
εκκλησιαστικά πράγματα, υπήρξε και σημαντικός κοινωνικός
παράγων καί άπό τους κορυφαίους θεμελιωτές τής κοινωνικής
εύποιίας στή Μοσχόπολη. Στρατευμένος «ψυχή τε καί σώματι»
στίς τάξεις τής μαχόμενης Εκκλησίας, είχε ως συνεχή καί επι
τακτική μέριμνα την κοινωνική προσφορά. Δεν περιορίσθηκε
σε θεωρητικές τοποθετήσεις άλλα μετουσίωσε τήν ευαγγελική
δυναμική σέ καθημερινή πράξη. Ή χριστιανικά καλλιεργημένη
ψυχή του καί ό κοινωνικός περίγυρος, οχι μόνο ευνοούσαν άλλα
ώθοϋσαν στην κοινωνική προσφορά. Ή Μοσχόπολη είχε παρά
δοση εύποιίας. Ό ϊδιος ό Καβαλλιώτης εϊχε δρέψει τους καρ
πούς αυτής τής φιλαλληλίας, άφοΰ είχε σπουδάσει μέ χρήματα
των συντεχνιών.
Δέν είναι εύκολο νά διακρίνει κανείς αν οί κοινωνικοί προ
σανατολισμοί του αποσαφηνίσθηκαν περισσότερο μέ τίς πιθανές
επιδράσεις πού δέχθηκε άπό τό Διαφωτισμό1 διά μέσου των διδα
σκάλων του. Ό Διαφωτισμός εμφανίζονταν τήν εποχή εκείνη
ώς κομιστής ενός νέου οίκουμενικοϋ ανθρωπισμού. "Ομως γιά
έναν κληρικό τής ορθόδοξης Εκκλησίας «παραβίαζε ανοιχτές
1. Είναι ευρύτατα αποδεκτό 6τι μεταξύ των στοιχείων του Διαφωτι
σμού ήταν καί ή προώθηση τής κοινωνικής δράσεως. 'Αμφισβητώντας
τήν άξια οποιασδήποτε πρόνοιας, ό Διαφωτισμός θεωροϋσε ώς μοναδικό
τρόπο καταξιώσεως του ατόμου τή δράση του μέσα στην κοινωνία. Κάτω
άπό τό πρίσμα αυτό καί ώς έκφραση του πνεύματος εκείνης τής εποχής,
μπορεί νά θεωρηθεί ή προσπάθεια του Καβαλλιώτη νά συγγράψει τό
τρίγλωσσο λεξικό, προκειμένου νά γεφυρώσει τά γλωσσικά χάσματα
των λαών πού συναντήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή τής Μοσχοπόλεως.
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θύρες» άφοΰ ή ιδιότητα τοο χριστιανού δέν μπορεί νά καταξιω
θεί παρά μέ τή διακονία των άλλων2.
Ή βαθιά βίωση των πνευματικών άξιων τής 'Ορθοδοξίας
αποτελούσε γιά τόν Καβαλλιώτη αφετηρία κάθε προσφοράς. Δέν
εϊχε τή μορφή κάποιου «καθήκοντος», μιας έξωθεν επιβολής,
άλλα αυτονόητης, ενστικτώδους άναγκαιότητος. «Έκ γάρ μιας
ταύτης οία πηγής τινός πολυχεύμονος της θεωρίας και της πρά
ξεως, τών άρχων έκπηγαζουσών ή κατ' ανθρωπον ενική δυάς
τυγχάνει ανελλιπώς τής ίδιας τελειότητος γινώσκουσα μετά λό
γου τά οντά και είς τό πράττειν ού τάξεως άνευ σπεύδουσα»3.
Ένώ τό ήθος του Διαφωτισμού ήταν ή κοινωνική χειραφέ
τηση, ή συνειδητοποίηση τής άτομικότητος και τής προσωπικής
αυτονομίας4, ό Καβαλλιώτης προσανατολίζονταν προς τήν έντα
ξη τής προσωπικής αυτονομίας του, πού προέρχονταν, ως ενα
σημείο, άπό τήν ενασχόληση του μέ τή φιλοσοφία, μέσα στό
κοινωνικό έργο τής Εκκλησίας. Κάτω άπ' αυτή τήν οπτική
γωνία έβλεπε καί τήν διδακτική του προσφορά. Ό χ ι ώς ενα
απλό μεταφορέα γνώσεων άλλ' ώς αγωγό τής ήμερωτικής καί
ανθρωπιστικής διδαχής της. Κι ακόμη ευρύτερα. "Εβλεπε τόν
εαυτό του ώς δίαυλο διά τοο οποίου μεταφέρονταν τά ζωογόνα
νάματα τής παιδείας καί τής ορθοδοξίας σέ άλλους λαούς, πού
είχαν επιτακτικότερες πνευματικές ανάγκες. Μέ αυτή τήν προπτική ή Ιεραποστολική δράση του καί τό τρίγλωσσο λεξικό
αποκτούν ξεχωριστές διαστάσεις.
Ό Papacostea5 υποστηρίζοντας τήν επίδραση του Leibniz
στον Καβαλλιώτη, διά μέσου τοΰ Ευγενίου Βούλγαρη, τόν θεω
ρεί ώς πρόδρομο τής συγκριτικής γλωσσολογίας. Ζώντας σέ πε2. Γαλ. 5, 6. Ίακ 2, 26. Ματθ. 25, 31-46.
3. ΧΣ, φ. 68, Φυσική πραγματεία, προοίμιον.
4. Βλ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ, Ί. Μοισιόδαξ, σ. 218.
5. Teodor Anastasie Cavallioti, σ. 67 κ.έ. Οί γλώσσες, έλεγε ό Leib
niz, είναι χα πιό παλιά μνημεία του ανθρωπίνου γένους, πιό παλιά άπό
τή γραφή καί τίς τέχνες. Όλες οί γλώσσες τής γής πρέπει νά μποον στά
λεξικά καί νά συγκριθούν μεταξύ τους. Μέ τή βοήθεια τής ετυμολογίας
καί μέ τή σύγκριση τών γλωσσών θά γνωρίσουμε τήν ίδια τήν καταγωγή
τών λαών.

87
ριοχή συναντήσεως ποικίλων γλωσσών επισήμανε καί αξιοποίη
σε τό γόνιμο έδαφος πού υπήρχε γιά δοκιμές συγκριτικής γλωσ
σολογίας. Ό Καβαλλιώτης όμως δεν ήταν ένας «τεχνοκράτης»
γραμματικός ή γλωσσολόγος. Ή σύνταξη ενός τρίγλωσσου λεξι
κού είχε κίνητρα κοινωνικού ωφελιμισμού, αποσκοπούσε στή
βελτίωση τής ζωής τών λαών πού συγχρωτίζονταν στην περιοχή
των Βαλκανίων. "Ετσι απομακρύνονταν άπό τή θεωρητική ενα
τένιση τών ανθρώπινων προβλημάτων καί προχωρούσε στό
στρατόπεδο τών λογίων εκείνων πού μάχονταν μέ πρακτικές πα
ρεμβάσεις νά αλλάξουν τήν κοινωνία. Μέ επικρατέστερα πάντο
τε δύο κορυφαία, εσαεί αναγεννητικά, στοιχεία: τήν ορθόδοξη
πίστη καί τήν ελληνική σκέψη.
Πέρα όμως άπό τις γενικές αυτές διαπιστώσεις πού προσδιο
ρίζουν τήν κοινωνική προσφορά του Καβαλλιώτη, οφείλουμε,
γιά νά ολοκληρωθεί ή αξιολόγηση του ώς κοινωνικού παράγον
τα, νά επισημάνουμε τήν κοινωνική σημασία πού είχε ή δη
μιουργία τής Νέας 'Ακαδημίας, ενός έργου ευρύτατης κοινωνι
κής άπηχήσεως, όχι μόνο γιά τήν Μοσχόπολη, άλλα γιά ολό
κληρο τόν ελληνισμό καί τήν Ευρώπη, αν κανείς κρίνει άπό
τους σημαντικούς λογίους πού αποφοίτησαν άπ' αυτήν.
Ό Καβαλλιώτης αναδείχθηκε σέ κορυφαίο κοινωνικό πα
ράγοντα. Κανένα σημαντικό έργο δέν ολοκληρώθηκε χωρίς τήν
ενεργητική παρουσία του. Γι' αυτό στους κώδικες τής εποχής
χαρακτηρίζονταν ώς «έγκριτος». Στά κείμενα αυτά εκδηλώνον
ταν απερίφραστα ή καύχηση τών Μοσχοπολιτών γιά τόν «παναιδεσιμώτατον και ίεροσοφολογιώτατον άρχιπρεσβύτερον», «πρώ
του πρεσβυτέροιο», «όρχάμου πρεσβυτέρων», «άρχιπρεσβυτέρων,
φιλοσόφων τε κλέος». "Ετσι δηλοποιεϊται ή κοινωνική καταξίω
ση του καί υιοθετείται άπό τό περιβάλλον του ή εργώδης προσ
πάθεια πού κατέβαλε γιά νά συγκρατήσει τους νέους άπό τήν
προϊούσα διαφθορά καί τήν υποταγή τους στίς υλιστικές εξάρ
σεις τοΰ καιρού του.
Θά ήταν όμως έλλειπής ή είκόνα του Καβαλλιώτη ώς κοι
νωνικού εργάτη αν δέν αναφερόμασταν στό περίφημο «όρφανοδιοικητήριο» 6 . "Ενα έργο κοινωνικής εύποιΐας καί συναντιλή6. Οί Μοσχοπολίτες υπήρξαν πρωτεργάτες άγαθοεργημάτων καί κοι-
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ψεως, ενδεικτικό των υψηλών επιδόσεων των Μοσχοπολιτών σέ
πράξεις φιλανθρωπίας. Τό 1750 «έπί πανιερωτάτου καί θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Άγιωτάτης Μητροπόλεως Κορυτσάς
καί Σελασφόρου κυρίου Νικηφόρου, έπί τών έντιμωτάτων αρ
χόντων της καθ' ημάς πολιτείας κ.κ. Θεοδώρου Βρέττα, Ναούμ
Θεοδώρου, Κωνσταντίνου Βρέττα τοϋ καί αρίστου έξάρχου του
όρφανοδιοικητηρίου
καί έπί τών χρησιμωτάτων επιτρόπων κατά
τό αυτό έτος κυρίου κυρίου Γεωργίου Θεοδώρου Μπάλα, 'Ιωάν
νου Στάμου, Δημητρίου Στήργια, 'Ιωάννου Σιαγκούνη, Βρούσσα
Σωφρόνη καί Μιχαήλ Μπαλέρη άρχινήθηκεν είς στερέωσιν ή
"κάσσα τών πτωχών", τό καταφύγιον τών κακώς εχόντων, τό
πλήρωμα πασών τών αρετών. Αιωνία ή μνήμη τρίς. Τοις μέλλουσι νά έπιτροπεύσουν καί νά πασχίσουν λόγω τε καί έργω δια
έτούτην τήν κάσσαν τών ορφανών, αιωνία ή μνήμη»7. Καί συνε
χίζει πιό κάτω: «'Ανάθεμα είς εκείνους, οΐ οποίοι θά θελήσουν η
μέ λόγον ή μέ έργα κρυφά ή φανερά νά τήν πολεμήσουν καί νά
μή αγωνισθούν διά τήν στερέωσίν της. Ήμεΐς οί έν τη χριστεπωνύμω ταύτη πολιτεία έπροθυμοποιήθημεν νά στερεώσωμεν τήν
κάσσαν τών πτωχών, τό έργαστήριον της θεαρέστου ελεημοσύνης,
τό καταφύγιον τών κακώς εχόντων».
Συντάκτης τοϋ κειμένου, όπως μαρτυρεΐται άπό τό ϋφος και

νωνικών έργων. 'Ανάμεσα τους σημαντική θέση κατέχει τό «όρφανοδιοικητήριο». Κτίσθηκε τό 1750 (ϊσως καί λίγο νωρίτερα, βλ. ΣΚΕΝΔΕΡΗ,
'Ιστορία τής αρχαίας καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως, σ. 19) καί λειτουρ
γούσε όπό τήν εποπτεία τής Νέας 'Ακαδημίας, αλλά μέ δικό του κανονι
σμό. Ενδέχεται νά αποτελούσε καί προπαιδευτήριο τής Νέας 'Ακαδη
μίας. Οί συντεχνίες άπό τους τροφίμους του επέλεγαν τους αρίστους
προκειμένου νά τους βοηθήσουν γιά τή συνέχιση των σπουδών. Βλ.
ΣΚΕΝΔΕΡΗ, ο.π , σ. 20. 'Ακόμη χρησίμευε καί ώς κατάλυμα των διερχο
μένων ξένων. Βλ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Μοσχόπολις, σ. 39. Οί Μοσχοπολίτες τό
πνεύμα τής φιλαδελφίας τό μετέφεραν καί στίς νέες πατρίδες τους μετά
τήν καταστροφή του 1769. Διακρίθηκαν γιά τό πλήθος τών ευεργεσιών,
τών δωρεών κ.λπ.
7. Κώδικας τοϋ ναού τής Παναγίας πού απωλέσθηκε (φ. 27β). Τό
κείμενο στου ΣΚΕΝΔΕΡΗ, 'Ιστορία τής αρχαίας καί συγχρόνου Μοσχο
πόλεως, σ. 20 καί ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ, Ό πολιτισμός τής Μοσχοπόλεως, σ. 8.
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τό λεξιλόγιο, πρέπει νά είναι πάλι ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης.
Ή συμβολή του στή θεμελίωση τοΰ ανεπανάληπτου αύτοϋ προνοιακου έργου πρέπει νά υπήρξε καθοριστική. Παρά τήν απου
σία μνείας τοΰ ονόματος του 8 δέν θεωρείται πιθανόν νά θεμελιώ
θηκε τό φιλανθρωπικό αυτό έργο καί μάλιστα μέ πρωτεργάτες
τους στενούς συνεργάτες του Θεόδωρο Βρέττα, Ναούμ Θεοδώρου
καί Κωνσταντίνο Βρέττα, χωρίς τή δική του συμμετοχή.
Άλλα καί στην καθημερινή ζωή ή προσφορά του Καβαλλιώτη προς τους συνανθρώπους του ήταν εμφανής καί δραστική.
Είναι γνωστό ότι οί ιερείς, κατά τήν τουρκοκρατία, ασκούσαν
καί έργο συμβολαιογράφου. Πλήθος διαθηκών, πωλητηρίων καί
λοιπών αποδεικτικών εγγράφων, πού αφορούσαν στην οικονομι
κή καί κοινωνική ζωή του τόπου συντάσσονταν άπ' αύτοϋς καί
υπογράφονταν άπό τους 'ίδιους γιά τήν εγκυρότητα τους. Οί ιε
ρείς ήσαν οί πιό εγγράμματοι Μοσχοπολίτες άλλα παράλληλα
και οί πιό αξιόπιστοι και φερέγγυοι μάρτυρες9. 'Ανάμεσα τους
κορυφαίος ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης.
Ώ ς δείγμα αυτής τής κοινωνικής υπηρεσίας αναφέρεται έγ
γραφο συμβόλαιο κατοίκου τής Μοσχοπόλεως του Μιχάλη Παπαθανασίου πού αφιερώνει ενα εργαστήριο στό ναό των Ταξιαρ
χών Μιχαήλ καί Γαβριήλ 10 (8 Αύγουστου 1779). Τό συντάσσει
καί τό επικυρώνει μέ τήν ιδιόχειρη υπογραφή του «ό èv ΐεροδιδασκάλοις Ίεροκήρυξ καί πρωτοπαππάς Θεόδωρος»11.
Άξιοπαρατήρητο είναι, όπως σημειώνει ό Δ. Καλλίμαχος, ότι «οι Μοσχοπολίται έπλασαν εύγενεστέραν τοΟ ορφανοτροφείου λέξιν μή ένθυμίζουσαν τήν ύλικήν τροφήν». Πρβλ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Μοσχόπολις, σ. 39,
όπου τό κείμενο αποδίδεται στον κώδικα τής εκκλησίας 'Ιωάννου τοΟ
Θεολόγου. Πιθανόν νά πρόκειται γιά τόν ϊδιο κώδικα.
8. Ή αναφορά τοΰ ονόματος του κυριάρχου Μητροπολίτη ϊσως δέν
άφησε περιθώρια γιά τήν αναγραφή τοϋ ονόματος τοϋ Καβαλλιώτη
9. Βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί, σ. 130 κ.έ. όπου παρατίθενται μαρ
τυρίες συνταγμένες καί υπογραμμένες άπό Ιερείς.
10. Ό ναός αυτός κτίσθηκε τό 1720 μέ έξοδα τοϋ Βρέττα Μπεζούκα,
στις υπώρειες του όρους Κόστα Μάντουκα στην πιό αριστοκρατική συ
νοικία τής Μοσχοπόλεως. Βλ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, δ.π., σ. 31
11. Τό κείμενο του συμβολαίου έχει ώς έξης:
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'Από τά παραπάνω συνάγεται ότι ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης
υπήρξε, στή Μοσχόπολη και τήν ευρύτερη περιοχή, σημαντικός
κοινωνικός παράγοντας, υπόδειγμα βιωμένου χριστιανισμού.
Είχε πλήρη συνείδηση τής κρισιμότητος των καιρών καί μέ τό
αυξημένο κύρος τοΰ διανοουμένου ανταποκρίθηκε πλήρως στις
κοινωνικές ανάγκες και ευεργέτησε τόν κοινωνικό του περίγυρο.
Σέ συνάρτηση μέ τήν κοινωνική του προσφορά κρίνεται
απαραίτητο νά επισημανθεί στή συνέχεια καί ή παιδαγωγική
του ακτινοβολία.

«ΑΨΟΒ' Αυγούστου η' έγώ ό ταπεινός καί ανάξιος δοΰλος τοΰ
Θεοΰ Μιχάλης Παπαθανασι'ου ίδια προαιρέσει αφιερώνω εις τήν
έκκλησίαν τής ενορίας μου τ&ν Ταξιαρχών Μιχαήλ καί Γαβριήλ
καί πασών τών επουρανίων Δυνάμεων 'Ασωμάτων ενα έργαστήριον κείμενον είς τό μέγα τσαρσί (=άγορά) τής Κορυτσάς ανάμε
σα από τό έργαστήριον τοΰ Ρήστου Βυθκουκιώτου τοΰ Αάσκου
Γκέρκι καί τών εργαστηρίων τοΰ Γεωργίου Σίνα. Τοΰτο αγόρασα
από τους ίδρωτας μου είκοσι επτά χιλιάδες άσπρα καί δαπανήσας
ακόμη τρεις χιλιάδες άσπρα τό έκαμα μόλις αίώνιον καί είναι
αφιέρωμα είς τήν ρηθεϊσαν έκκλησίαν παντοτεινόν καί ύπό τελείαν έξονσίαν της. Οί κατά καιρούς επίτροποι νά τό εξουσιάζουν
έπιτροπικώς, νά απολαμβάνουν τά ενοίκια, τά όποια θά έξοδεύσουν μόνον διά τό λάδι τής εκκλησίας καί διά τά τρία κανδήλια
τοΰ Χρίστου, τής Θεοτόκου καί τών 'Αρχαγγέλων, τά όποια θά
είναι πάντοτε ακοίμητα χωρίς νά έναντιωθή κανένας, διότι άλλως
θά Εχη τό βάρος τών ουρανίων 'Ασωμάτων. "Οστις μέ θρασύτητα
ήθελε τολμήσει νά έναντιωθή είς τούτους ή νά θελήση νά τό
πωλήση έπί οίαδήποτε προφάσει, ούτος θά είναι αντάξιος ιερόσυ
λος καί νά εχη άντίδικον καί φοβερόν πολέμιον τόν έν ρομφαία
διστόμω μέγαν Άρχιστράτηγον Μιχαήλ έν ώρα θανάτου καί τόν
Κύριον ημών Ίησοϋν Χριστόν έν ήμερα κρίσεως. 'Αμήν, 'Αμήν.
Έγώ ό Μιχάλης Παπαθανασίου αφιερώνω καί στέργω είς δλα τά
γραφόμενα. Ό έν ίεροδιδασκάλοις Ίεροκήρυξ καί Πρωτοπαππάς
Θ'ρς, Στέφανος Θ'ρου μαρτυρώ». Τό κείμενο στοΟ ΓΕΩΡΠΑΔΗ,
Μοσχόπολις, σ. 31.

3. Ή παιδαγωγική ακτινοβολία
Γιά νά αξιολογηθεί επαρκώς ή προσωπικότητα του Θεοδώ
ρου Καβαλλιώτου και νά ολοκληρωθεί ή εικόνα του ώς διδα
σκάλου τοϋ Γένους, πρέπει απαραιτήτως νά επισημανθεί και νά
καταγραφεί ή παιδαγωγική του προσφορά. Αυτή αποτελούσε τό
αντίκρυσμα τής κυρίαρχης ιδιότητος του.
Είναι ευνόητο ότι ένας λόγιος μέ τόσο παχυλή μόρφωση θά
αποτελούσε επίλεκτο στέλεχος της παιδείας του υποδούλου Γέ
νους. Δικαιολογημένα ό Ζαβίρας 1 τόν χαρακτήρισε ώς «άνδρα
δαιμόνιο», ό Σάθας 2 τόν κατέταξε μεταξύ «των ολίγων διδασκά
λων τοϋ ημετέρου Γένους», ό Κουρίλας 3 τόν θεώρησε ώς «τήν
τηλαυγεστέρα μορφή της Νέας Ακαδημίας», ό Thunmann 4 ώς
τόν «λογιότερο ανάμεσα στό λαό του», ό Peyfuss5 τήν «πιό ση
μαντική προσωπικότητα της Νέας Ακαδημίας» ενώ ό Γεωργιάδης 6 τόν περιέλαβε μεταξύ «των δημιουργικότερων διδασκάλων
τοο Γένους». Τέλος ό Μιχαλόπουλος τόν χαρακτήρισε ώς «μεγαλοϊδεάτη Έλληνα της Μοσχοπόλεως, μεγάλο άναμορφωτή των
βαλκανικών φυλών καί προφήτη της άδελφώσεως των λαών της
Βαλκανικής»7.
Κατά τήν περίοδο τής δράσεως του ώς διδασκάλου στή
Μοσχόπολη, ή πνευματική της ζωή βρίσκονταν σέ εντυπωσιακή
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Νέα 'Ελλάς ή Έλληνικόν θέατρον, σ. 319.
Νεοελληνική φιλολογία, σ. 495.
Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, σ. 105.
Untersuchungen, σ. 178.
Die Akademie, σ. 117.
Μοσχόπολις, σ. 64.
Μοσχόπολις: ai 'Αθήναι τής Τουρκοκρατίας, σσ. 20-21.
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έξαρση. Ή πόλη και οί κάτοικοι της διέρχονταν τήν «χρυσή
εποχή» τους. Οί καλές τέχνες, ή οικονομία, ή βιοτεχνία καί τό
εμπόριο, ή κοινωνική πρόνοια, ή παιδεία, είχαν δρομολογηθεί,
ήδη άπό τίς αρχές του 18ου αιώνα, προς τήν κατεύθυνση της
προόδου καί της συνεχούς εξελίξεως. Σέ μιά πόλη μέ 12.000
8
σπίτια καί 60.000 κατοίκους , μέ 22 ενοριακούς ναούς, μέ κερδο
φόρες εμπορικές συναλλαγές, μέ τυπογραφείο, μέ άρτια οργανω
μένες συντεχνίες, μέ βιβλιοθήκη, μέ ακμάζουσες βιοτεχνίες έριούχων ενδυμάτων και ταπήτων, μέ χορεία λογίων, ή ανάπτυξη
της παιδείας ήταν φυσικό επακόλουθο. Εύστοχα χαρακτηρίσθη
9
κε ή Μοσχόπολη ώς «Παρίσι της Ρούμελης» ή «'Αθήναι της
10
Τουρκοκρατίας» ή «Μυστράς του τουρκοκρατούμενου Ελληνι
σμού»". Μέσα σ' αυτόν τό γενικό οργασμό ή παιδεία προπο
ρεύονταν και επηρέαζε ευεργετικά, οχι μόνο τους Μοσχοπολίτες
καί τους περιοίκους, αλλά, ευρύτερα, όλους τους υπόδουλους
λαούς της Βαλκανικής. Τους οδήγησε μέ ταχείς ρυθμούς στην
πνευματική καί πολιτισμική αναγέννηση.
Κορυφαίο εκπαιδευτικό δημιούργημα των Μοσχοπολιτών

8. W LEAKE, Travels in northern Greece, vol. Ι, σ 343 Είναι
χαρακτηριστική ή δυσπιστία τοΰ άγγλου περιηγητή, όταν τό 1805 (11
Σεπτεμβρίου), επισκέφθηκε τήν ήδη κατεστραμμένη Μοσχόπολη, πού
δεν είχε περισσότερα άπό 200-300 σπίτια. Θεώρησε τους αριθμούς, πού
διέσωζε τότε ή παράδοση των κατοίκων, ώς υπερβολικούς, «...but have
great difficulty in believing even the smaller of these numbers» Πρβλ
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ, «Νέαι συμβολαί», σ 286 κ έ.
9. Δ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ, «Ό πολιτισμός τής Μοσχοπόλεως», Παναθή
ναια 13 (1913) 5
10. Φ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Μοσχόπολις: ai 'Αθήναι τής Τουρκοκρα
τίας, 'Αθήναι 1941.
11. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ, δ.π , σ. II Παρά τήν έλλειψη λεπτομερών πλη
ροφοριών γιά τη Μοσχόπολη, είναι αναμφισβήτητο δτι κατά τόν 18ο
αΙώνα ήταν «urbs amplissima non modo in tota Graecia, sed etiam fere
per totum Turcarum Imperium». (Πόλη επιφανέστατη οχι μόνο σέ ολό
κληρη τήν 'Ελλάδα, άλλ' ακόμη σέ όλη σχεδόν τήν τουρκική αυτοκρα
τορία).
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12

ήταν ή Νέα 'Ακαδημία , πού, όπως ήδη αναφέρθηκε, διεκδι
κούσε τά πρωτεία μεταξύ τών σχολείων του τουρκοκρατούμενου
Ελληνισμού. Τήν ονομασία έλαβε επί τής σχολαρχίας τοϋ Σε
βαστού Λεοντιάδη περί τό 1744, πιθανότατα κατ' απομίμηση
τής 'Ακαδημίας τοΰ Πλάτωνος. Στή σχολή διδάσκονταν ή λογι
κή, ή φυσική, ή μεταφυσική και ή θεολογία, τά μαθηματικά, ή
αρχαία ελληνική, ή λατινική, στοιχεία ποιητικής. Ή διδασκα
λία τών μαθημάτων αυτών είχε χαρακτήρα όντως ακαδημαϊκό,
όπως ευχερώς αποδεικνύεται άπό τά χρησιμοποιούμενα τήν επο
χή εκείνη διδακτικά εγχειρίδια. Ή φοίτηση στή Νέα 'Ακαδημία
προϋπέθετε σπουδή σέ σχολεία έγκύκλιας παιδείας, όπως υπαι
νίσσεται ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης στό προοίμιο τής «Λογικής
πραγματείας» του. «Προς ταύτην τήν διαγνωστικήν μέθοδον,
θεία ευδοκία μεταβάντες, ώ φοιτηταί, Ικανώς ήδη περί τήν εγκύκλιον παιδείαν
γεγυμνασμένοι»13.
Ό δραστήριος 'Αρχιεπίσκοπος Πρώτης Ίουστινιανής Ά χριδών Ίωάσαφ 1 4 , ό Μοσχοπολΐτης, ανέλαβε τήν πρωτοβουλία
ανεγέρσεως μεγαλοπρεπούς οικοδομήματος προκειμένου νά στε
γασθεί ή σχολή. Κάλεσε τους προκρίτους καί τό λαό στό μητρο
πολιτικό ναό τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (Παναγίας), όπου
μίλησε μέ συγκινητικά λόγια καί τους προέτρεψε νά προσφέ
ρουν χρηματικά ποσά. Τό αποτέλεσμα ήταν πράγματι πολύ απο
δοτικό, αποκαλυπτικό τής κοινωφελούς νοοτροπίας τών Μοσχοπολιτών. Ό κώδικας του ναοΰ 1 5 διέσωσε τό γεγονός. «Κατάλο
γος τών άφιερωσάντων επί τοϋ Μακαριωτάτου καί λογιωτάτου
πατρός ημών καί Πατριάρχου Α ' Ίουστινιανής Άχριδών Κυ
ρίου Ίωάσαφ, συνεργεία καί προτροπή αύτοΰ κατ' όνομα , είς

12. Γιά τά επιγράμματα θά αναφερθούμε, στον οικείο χδ>ρο, εκτενέ
στερα.
13. ΧΣ, φ. 6.
14. Περισσότερες πληροφορίες γιά τή ζωή καί τό έργο του κορυ
φαίου αύτοΰ Ιεράρχη βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί, σ. 61, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ,
Μοσχόπολις, σ 61.
15. Φ. 28α, βλ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ, ο.π., σ. 6 κ.έ. Πρβλ. καί ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ,
ο.π., σ. 41 κ.έ., ΣΚΕΝΔΕΡΗ, σ. 16 κ.έ.
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σύστασιν τοΰ ελληνικού φροντιστηρίου διά ψυχικήν αυτών σωτηρίαν καί μνημόσυνον αιώνων». Στή συνέχεια αναφέρονται τά
ονόματα των δωρητών με τά αντίστοιχα ποσά. Ό Μητροπολίτης
Καστοριάς Διονύσιος, άσπρα 60.000. Ό ηγούμενος της μονής
οσίου Ναούμ, άσπρα 12.000. Οί πρόκριτοι της Μοσχοπόλεως,
άσπρα 250.000, ένω τό μεγαλύτερο ποσό προσέφεραν οί συντε
χνίες, άσπρα 312.000.
Τά ποσά αυτά ήταν όντως εντυπωσιακά γιά τήν εποχή εκεί
νη, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι δέν είχαν εξ ολοκλήρου ε
κλείψει οί δυσμενείς συνέπειες του φοβερού λιμού τοΰ 1740,
πού έπληξε ιδιαίτερα τή Μοσχόπολη 16 .
Παρά τό μέγεθος τους όμως δέν ήσαν ίκανά νά καλύψουν
όλες τίς δαπάνες ανεγέρσεως, ή οποία ολοκληρώθηκε μετά μία
πενταετία. Ό 'Αρχιεπίσκοπος Ίωάσαφ δέν ευτύχησε νά δεϊ περατούμενο τό μεγαλοπρεπές κτίσμα. Πέθανε τό 1745, παραδίνον
τας τή σκυτάλη στό Θεόδωρο Καβαλλιώτη. Αυτός μαζί μέ ορι
σμένους προύχοντες παρακολούθησαν άπό κοντά τις εργασίες
ανεγέρσεως, γι' αυτό καί αναφέρονται ονομαστικά στό κείμενο
τοΰ κώδικα. Ό Καβαλλιώτης όμως αναφέρεται καί γιά έναν
πρόσθετο λόγο: "Ηδη άπό τό 1748 ήταν ό αδιαφιλονίκητος διευ
θυντής της σχολής καί ή ψυχή της 17 .
16. Ή φοβερή πείνα καί ακρίβεια τοΟ 1740 είχε πεντάμηνη διάρκεια
(άπό Φεβρουάριο μέχρι Ιούνιο). Περισσότερες λεπτομέρειες καί έμμετρη
αφήγηση των συμβάντων από τόν λόγιο Μιχαήλ του Γκόρας βλ ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαι, σ. 56 κ.έ. καί ΓΕΩΡΠΑΔΗ, Μοσχόπολις, σ. 53 κ.έ.
Βλ Ν ΠΟΛΙΤΟΥ, «Περί τοΰ έν Μακεδονίςι λιμοΰ έν έ'τει 1740», ΔΙΕΕ 1
(1983) 266-273. Ή πληροφορία περί τοΰ καταστρεπτικοΰ λιμοΰ περιλαμ
βάνεται στην ακολουθία τοΰ οσίου Ναούμ πού τυπώθηκε στή Μοσχόπο
λη τό 1740, φέρει δέ τήν επιγραφή: «Σύντομος Ιστορία της κατά τό 1740
έτος μεγάλης γενομένης πείνας καί ακριβείας, συντεθεΐσα παρά τοΰ κ.
Μιχαήλ Γκόρα καί άφιερωθεϊσα παρ' αύτοΟ τφ Μακαριωτάτω καί σοφοτάτω άρχιεπισκόπω Πρώτης Ίουστινιανής Άχριδών καί πάσης Βουλγα
ρίας κυρίω κυρίω Ίωάσαφ».
17. Στό 'ίδρυμα αυτό καί στους τροφίμους του ό Καβαλλιώτης αφιέ
ρωσε τήν πιό παραγωγική καί φωτεινή περίοδο τής ζωής του (1746-1769).
Δέν φαίνεται πολύ πιθανό κατά τήν περίοδο αυτή νά ταξίδεψε στην
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«Κατά τό. αψν' (1750) 'έτος σωτήριον έπί τον πανιερωτάτου,
λογιωτάτου καί θεοπροβλήτου Μητροπολίτου
τής άγιωτάτης
Μητροπόλεως Κορυτσάς και Σελασφόρου Κυρίου Κυρίου Νικη
φόρου, έπί τών εντιμότατων και ευγενέστατων αρχόντων τής
καθ' ημάς πολιτείας Κυρίου Κυρίου Θεοδώρου Βρέττα, Κυρίου
Ναούμ Θεοδώρου καί Κυρίου Κωνσταντίνου Βρέττα και έπί τών
χρησιμωτάτων επιτρόπων κ.κ. Θεοδώρου Μπάλλα, Κυρίου Ανα
στασίου Κωστή Μόσχα καί Κυρίου Γεωργίου Μάνου, Ιθύνοντος
τους διδασκαλικούς ο'ίακας, του σοφωτάτου, λογιωτάτου καί τής
ημών πατρίδος αρίστου διδασκάλου κυρίου κυρίου Θεοδώρου
'Αναστασίου Καβαλλιώτου, έκτίσθη εκ θεμελίων τό περίφημον
έλληνικόν σχολεΐον, ό άκρος στολισμός τής πολιτείας, ή εύκοσμία τών ηθών, τό φως τής 'Εκκλησίας τό επί τό πρώτον φώς
άνάγον καί διά τών διαρκέστατων αγωνισμάτων αυτών καί ένθέου ζήλου καί προθυμίας εύσεβοϋς, έστερεώθη κατά πάντα.
Αιωνία ή μνήμη, τρίς»'8.
Ή φράση «ιθύνοντος τους διδασκαλικούς οϊακας» είναι δη
λωτική τής ηγετικής θέσεως του Θεοδώρου Καβαλλιώτη, ό ο
ποίος, όπως φαίνεται, δεν είχε ακόμη χειροτονηθεί. Είχε ομως
στά χέρια του τή διεύθυνση τής Νέας 'Ακαδημίας, τής οποίας,
γιά μιά περίπου εικοσαετία, αποτελούσε τόν ηγετικό νου.
Τό μεγαλεπήβολο αυτό πνευματικό ίδρυμα ήταν αποτέλεσμα
μιας συντονισμένης, πολύχρονης καί πολυάνθρωπης προσπά
θειας μέ εμπνευστή καί πρωτεργάτη τών Άχριδών Ίωάσαφ. Αυ
τός όμως δέν υπήρχε πιά 1 9 καί ό Καβαλλιώτης αισθάνονταν βα
ρύτατη ευθύνη γιά τό σημαντικό αυτό έργο. Στό κείμενο πού

Ευρώπη γιά ευρύτερες σπουδές, όπως μαρτυρεί ό ΣΑΘΑΣ, δ.π., σ. 496:
«Έρωτι εόρυτέρας μαθήσεως ήλθεν εις Γερμανίαν». Τήν άποψη αποδέ
χεται καί ό Papacostea, δ.π., σ. 63: «Πήγε στή Δύση, ταξίδεψε στή
Γερμανία, συνέχισε νά έρευνα καί νά μαθαίνει, πέρασε από τήν 'Ιταλία,
τή Βενετία, δπου βρίσκονταν μιά πολυάριθμη μοσχοπολίτικη παροικία».
18. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ, δ.π., σ. 7, δπου μνημονεύεται ώς κείμενο τοΟ
κώδικα Παναγίας, φ. 34α. Πρβλ. καί ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, δ.π., σ. 42 καί ΣΚΕΝΔΕΡΗ, δ.π., σ. 17. Ό τελευταίος αναφέρει ακριβώς τό 'ίδιο κείμενο, άλλα
τό αποδίδει στον κώδικα τής Μονής Προδρόμου.
19. Ό θάνατος τοο Ίωάσαφ τοποθετείται στίς 22 'Οκτωβρίου 1745.
Βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί, σ. 63.
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συντάχθηκε κατά τήν ήμερα τών εγκαινίων χαρακτηρίζεται ό
Καβαλλιώτης μέ υπερθετικές εκφράσεις «σοφώτατος, λογιώτατος, άριστος» πού διερμηνεύουν τά αισθήματα των Μοσχοπολιτών γιά τό πρόσωπο του και τήν πνευματική του προσφορά.
'Αλλά καί οϊ επόμενες εκφράσεις όπως «ο άκρος στολισμός της
πολιτείας», «τό επί τό πρώτον φως άνάγον», «ή εύκοσμία των
ηθών», είναι ενδεικτικές του πρωταγωνιστικού ρόλου που δια
δραμάτιζε ή παιδεία στη Μοσχόπολη καί κατ' επέκταση οϊ λει
τουργοί της. Παραλλήλως τό κείμενο αυτό, ως ιστορική πηγή,
αποτελεί αναμφισβήτητο τεκμήριο της αξιοζήλευτης άμιλλας υ
πέρ της παιδείας τών υποδούλων ελλήνων, ύπό τήν ηγεσία της
Εκκλησίας καί τών προυχόντων. Ό Καβαλλιώτης πρωταγωνι
στούσε στον έγκαινιασμό μιας νέας περιόδου γιά τήν παιδεία
τής Μοσχοπόλεως.
Τό 1755 συνέχιζε νά διευθύνει τή σχολή τής Μοσχοπόλεως
καί νά διδάσκει. Παρέδιδε γραμματική, φυσική, λογική, μεταφυ
σική, λατινικά, ποίηση. Ό,τι παρέλαβε άπό τους διακεκριμένους
δασκάλους του (Χαλκέα, Λεοντιάδη, Βούλγαρη) τό εμπλούτισε
μέ τή δική του πνευματική περιουσία καί τό πρόσφερε αφειδώς
στους μαθητές του. Είναι ή περίοδος τής μεγάλης πνευματικής
ακτινοβολίας του, πού κορυφώνεται μέ τήν προσέλευση του
στην ίερωσύνη.
Ή δ η είχε στό ενεργητικό του μία Λογική, μία Φυσική καί
μία Μεταφυσική. Οί εργασίες αυτές ανταποκρίθηκαν πλήρως
στίς εκπαιδευτικές ανάγκες τής Νέας 'Ακαδημίας. Παράλληλα
προετοίμαζε τήν έκδοση μιας Γραμματικής, πού τελικά εκδόθηκε
τό 1760. Ήταν τό πρώτο έντυπο βιβλίο του καί τό μοναδικό πού
εκτυπώθηκε στό τυπογραφείο τής Μοσχοπόλεως 20 . Τό δεύτερο
εντυπό του θά κυκλοφορήσει, μετά άπό μιά δεκαετία, τό 1770,
μακρυά άπό τήν κατεστραμμένη πατρίδα του, στή Βενετία.
Ό Καβαλλιώτης αφιερώθηκε στό διδακτικό έργο, γι' αυτό
καί όλη ή συγγραφική του δραστηριότητα συνδέεται άμεσα μέ
20. Ή «είσαγωγή γραμματικής» του Θεοδώρου Καβαλλιώτη, ήταν
καί τό τελευταίο έντυπο τοβ μοσχοπολΐτικου τυπογραφείου. Βλ. ΧΡΙΣΤΟ
ΠΟΥΛΟΥ, Ή αλήθεια κριτής, σ. 178.
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τή διδασκαλική ιδιότητα του. Ή δυναμική της αγάπης του προς
τους μαθητές του τόν ώθοϋσε στή συνεχή συγγραφή διδακτικών
βιβλίων. Δέν επιδίωκε ομως τή διοχέτευση κάποιων ξηρών γνώ
σεων, άλλα συνακόλουθα οδηγούσε τους νέους στό δρόμο του
ήθους καί τής αρετής. "Ετσι αναδείχθηκε μιά άρτια εκπαιδευτική
προσωπικότητα. Ζώντας σε κοινωνία όπου ή εκπαιδευτική καί
πολιτιστική ζωή βρίσκονταν σέ άνθηση, ήταν φυσικό ό λόγιος
διδάσκαλος νά κατείχε περίοπτη θέση. Ή κοινωνία όμως αυτή
βαθμιαία προσανατολίζονταν προς τήν ύλοφροσύνη καί τήν ευ
μάρεια. Ό Καβαλλιώτης, ως πνευματικός ταγός, αισθάνονταν
σέ δυσαρμονία μέ τίς αναζητήσεις της καί γι' αυτό κατέβαλε
έντονες προσπάθειες νά συγκρατήσει τους νέους άπ' τή μανιώδη
φορά προς τήν υλη. "Οχι μέ στείρες απαγορεύσεις, αλλά μέ τήν
καθοδήγηση προς τό ηθικό ιδεώδες τοΟ χριστιανισμού 21 . Μέ
προφητική έξαρση, κατά τήν έναρξη τών μαθημάτων τής φυσι
κής, πρότεινε στους μαθητές του τό δρόμο τής παιδείας καί τής
φιλοσοφίας, ώς μοναδικό μέσο αντιστάσεως εναντίον τής επερ
χόμενης άποκτηνώσεως. «Ίσχνρώτατοι εσεσθε προς τό παθών
κατακρατήσαι καί κτηνώδους ζωής ανώτεροι γενήσεσθε»22.
Οί μαθητές του μέ τή σειρά τους έγιναν οί αδιάψευστοι
μάρτυρες τής πνευματικής καί επιστημονικής προσφοράς του
δασκάλου μέ τις σημαντικές επιδόσεις τους στά γράμματα και
στις επιστήμες. Ό χ ι μόνο μετέφεραν τή φήμη του στά πέρατα
τής Ευρώπης, αλλά υπήρξαν καί τά ζωντανά στοιχεία τής πολι
τισμικής άναμορφώσεως στην όποια συνέβαλε ή Νέα 'Ακαδημία
μέ τό παιδευτικό έργο της. Ό Τέρπος Μάκου, δάσκαλος της

21. Βλ. PAPACOSTEA, ο.π., σ. 77. Ό ϊδιος μέ τήν οικογένεια του
έδινε τό παράδειγμα τοϋ ολοκληρωμένου πιστού. Είναι ενδεικτικό τό
γεγονός πού διασώζει κώδικας τής εποχής: Τό 1765, 24 'Ιουλίου, ημέρα
τής επετείου μνήμης τοϋ Τιμίου Προδρόμου, προσέρχεται οικογενειακώς
ώς ευλαβής προσκυνητής στην ομώνυμη μονή καί γράφει τά ονόματα
Θεοδώρου, Κυράννης καί 'Αναστασίου, γιά τήν παράκληση. Προσφέρει
δέ, κατά τήν μέχρι σήμερα ισχύουσα συνήθεια, καί χρήματα. Βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί, σ. 151.
22. Φυσική πραγματεία, προοίμιο, ΧΣ, φ. 68α.
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σχολής Κορυτσάς, ό Ιερέας και νομοφύλακας Βρέτος, ô Νοΰντσος Σαμσάλας, ô Ναούμ Γκούστας 23 , ό Ιερομόναχος Σάββας,
δάσκαλος στό σχολείο Βυθκουκίου, ό Γεώργιος Νικολαΐδης
Τούρτας, ό Ναούμ Νικολάου Τούρτας, ό ιερομόναχος του όσιου
Ναούμ 'Αμβρόσιος Παμπέρης 24 και τόσοι άλλοι πού τά ονόματα
τους δεν είναι γνωστά 25 μετέδωσαν μέ τη σειρά τους τά φωτά
της γνώσεως οχι μόνο στον ευρύτερο χώρο της Μοσχοπόλεως
άλλα καί σέ άλλες χώρες της Ευρώπης. Τά επιγράμματα πού
συνέθεσαν καί κοσμούν τήν «Εισαγωγή Γραμματικής», δείχνουν
τό σεβασμό καί τήν ανεξίτηλη αίσθηση τής πνευματικής ευεργε
σίας. Παρά τήν αυστηρότητα του διδασκαλικού ήθους και ύ
φους 2 6 οί μαθητές τρέφουν βαθειά ευγνωμοσύνη καί αναγνώριση
προς τήν προσωπικότητα του.
'Αξιοσημείωτη είναι καί ή συμβολή των μαθητών του Καβαλλιώτη στή διάδοση τών βιβλίων του. Ή αγάπη και ό θαυμα
σμός προς τόν διδάσκαλο πού τους χειραγώγησε στή γνώση καί
τήν αρετή, ώθεΐ τό νεώτερο άπό τους μαθητές του, τόν Ναούμ
'Αναστασίου Ντάτα 2 7 νά αντιγράψει τή «Φυσική πραγματεία»

23. Λόγιος Μοσχοπολίτης πού ό Ζαμπίτης Ίσάτ Μπέης έπνιξε τό
1788 (23 Μαρτίου). Βλ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ο.π., σ. 69 καί ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ,
Μοσχόπολις, σ. 157.
24. Γεννημένος τό 1733 στή Μοσχόπολη μόνασε αρχικά στή μονή
τοϋ όσιου Ναούμ, ένώ στή συνέχεια ταξίδεψε στην Ουγγαρία καί στή
Μολδαβία. Τελικά τοποθετήθηκε εφημέριος τής ελληνικής εκκλησίας
στή Λειψία.
25. Πλουσιότερα στοιχεία γιά τους μαθητές του Καβαλλιώτη βλ
PEYFUSS, Die Akademie, σ. 121, ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, σ. 91 κ.έ., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ο.π., σ. 64 κ.έ.
26. Γιά τό παιδαγωγικό ήθος καί δφος τής εποχής βλ. ΓΕΔΕΩΝ, Ή
πνευματική κίνησις, σσ. 239-240, Κ.ΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ, Ί. Μοισιόδαξ, σ. 36
κ.έ., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ, Ή παιδεία έπί Τουρκοκρατίας, σ. LXXVI κ.έ.
27. Στή σ. 228 τών ΧΡΑ, στό τέλος τής «Μεταφυσικής» υπάρχει
σημείωση που μας αποκαλύπτει τόν αντιγραφέα: «Τέλος καί μόνω Θεφ
δόξα κράτος. Έγράφη διά χειρός ... του ελαχίστου έν συσχολασταϊς καί
φοιτηταϊς μαθητών ίεροδιδασκάλου Κυρίου Θεοδώρου Καββαλιώτου του
έκ Μοσχοπόλεως. Ναούμ 'Αναστασίου Ντάτας».
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καί τή «Μεταφυσική» γιά τις εκπαιδευτικές ανάγκες της 'Ακαδη
μίας 'Ιασίου, ή οποία διατηρούσε στενές σχέσεις μέ τή Μοσχόπολη 2 8 . Δεν υπάρχει αμφιβολία οτι καί ό Δημήτριος Κωνσταντί
νου Μπεζούκας, αντιγραφέας των χειρογράφων Σιατίστης, άπό
τόν χώρο των μαθητών του προέρχεται. Σημαντικό επίσης δείγμα
της καθολικής καταξιώσεώς του ώς διδασκάλου είναι καί ό ίεροελεγεΐος πού διασώθηκε στά χειρόγραφα τής ρουμανικής 'Α
καδημίας 29 καί ό όποιος μάλλον ανήκει στην ποιητική διάθεση
τοΰ γιου του 'Αναστασίου, έχει δέ ώς έξης:
ή ρ. 'Αναστασίου είμί θύτου Θεοδώρου
ελ. γνησίου υΐοϋ, κληρονόμου δέ πάσης
ήρ. τής περιουσίας αύτοϋ, δς ύπήρχεν άρητήρ30
ελ. άριστος πάντων, έμμονος αδ31 λασίνοις32,
ήρ. φοιτητάς αύτοϋ πάντας φέρβει33 υπέρ αίσαν34
ελ. φιλοπονία yap, καί ίεροίς κυάθοις35.
'Απολύτως πλήρη αποκρυπτογράφηση τοΰ παραπάνω κειμέ
νου δέν είναι εύκολο νά κάνουμε. 'Αναμφίβολα όμως εξυμνεί τό
διδακτικό έργο του πατέρα του και τήν απήχηση πού είχε. 'Αλ
λά καί ό Κωνσταντίνος Χατζή Τζεχάνης, ένας διακεκριμένος
μαθητής του Καβαλλιώτη, μέ τίς εύφημες συστάσεις του προς
τόν Thunmann, όπως ήδη αναφέρθηκε, γίνεται ή αφορμή γιά

28. Περισσότερα στοιχεία γιά τή συνεργασία των δυο 'Ακαδημιών
(Ίασίου-Μοσχοπόλεως) καί τίς ομοιότητες τους βλ. ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος Άργυροκαστρίτης, σ. 195 κ.έ., PAPACOSTEA, Teodor Ànastasie
Cavallioti, σα. 390-391. Τό γεγονός ότι ή 'Ακαδημία Βουκουρεστίου εξέ
δωσε μονογραφία περί τοΟ Κωνσταντίνου Τζεχάνη ενισχύει ακόμη πε
ρισσότερο τά προαναφερόμενα. Βλ. ΚΟΥΡΙΛΑ, δ.π., σ 128.
29. ΧΡΑ, φ. 100α.
30. Άρητήρ=ίερέας.
31. αϋ=πάλι, έκ νέου.
32. λάσινος=αφρων, έπιλήσμων.
33. φέρβω=τρέφω.
34. αϊσα=τό προσήκον, τό άρμόζον.
35. κύαθος=κυπελλο.
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συστηματική μελέτη του έργου του διδασκάλου του. "Ετσι τό
έργο τοβ Μοσχοπολίτη λογίου υπερπηδά τά ορια τής 'Οθωμανι
κής αυτοκρατορίας καί αποκτά πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Ή ι
διαίτερη εκτίμηση του Τζεχάνη προς τον διδάσκαλο του δηλοποιεΐται χαρακτηριστικά στό βιβλίο του «Έγχειρίδιον
άριθμητικόν, ήτοι σύντομος, εύκολος καί ακριβής του όρθοΰ λογαρια
σμού ερμηνεία, εις κοινήν ώφέλειαν των αρχαρίων...» πού εκδό
θηκε στή Χάλλη τής Μαγδεμβουργικής τό 1769. Είναι αφιερω
μένο στό χορηγό τής εκδόσεως Κωνσταντίνο Μιχαήλ Μόσχα,
συμπατριώτη και συμμαθητή του μέ τόν όποιο, καθώς γράφει ό
Τζεχάνης, τής ελληνικής γλώσσας «τάς πρώτας γραμμάς συμμαθητευόμενοι ποτέ, έδιδάχθημεν από τόν φωστήρα καί τό μέγα
τής Μοσχοπόλεως καύχημα, τόν εν διδασκάλοις λέγω Ίεροσοφολογιώτατον, καί έν Ίερεΰσιν ΑΙδεσιμώτατον
Πρωτοπαππαν
Κύριον Θεόδωρον τόν Καβαλλιώτην».
Ή γλώσσα τής διδασκαλίας ήταν ή αρχαΐζουσα ελληνική 3 6 .
Αυτή' όχι μόνο όξυνε τό νου και έφερνε τους νεαρούς μαθητές
σέ άμεση επαφή μέ τήν αρχαία ελληνική σκέψη καί τους πατέ
ρες τής Εκκλησίας, άλλα συνέβαλε ώστε τήν εποχή εκείνη νά
μιλούν καί νά γράφουν στή Μοσχόπολη τήν ελληνική μέ τρόπο
υποδειγματικό 37 . Ό Καβαλλιώτης θέλησε ακόμη, καί μέχρις ε
νός σημείου τό πέτυχε, νά γεφυρώσει τά γλωσσικά χάσματα
36. Καί μόνο ή χρήση τής αρχαΐζουσας στή διδακτική πράξη, κατά
τά μέσα τοο 18ου αιώνα, θά άρκοΟσε νά δείξει τή βαθειά επίδραση του
Βούλγαρη, πού πίστευε δτι δέν μπορούσε νά αναστηθεί ή προγονική
δόξα χωρίς τήν ανόθευτη αρχαία γλώσσα. Οί γλωσσικές απόψεις του
συμπυκνώνονται στή φράση: «έκσυρικτέον αρα τά χυδα'ιστί φιλοσοφείν
έπαγγελόμενα βιβλιδάρια», βλ. Ή Λογική έκ παλαιών τε καί νεωτέρων
σννερανισθεϊσα, Λειψία 1766, σ. 49. Πολύ αργότερα (1783) ό Δημήτριος
Καταρτζής, παρά τό σεβασμό του προς τήν αρχαιότητα, θά συμβάλει
τελεσίδικα στην καθιέρωση τής νεοελληνικής. «Ή καλλιέργεια της, κ'
ή συγγραφή βιβλίων σ' αυτήν είναι γενική καί ολική αγωγή του έθνους».
37. Σχετικά βλ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Μοσχόπολις: Αϊ 'Αθήναι τής
Τουρκοκρατίας, σ. 18. Αυτό φαίνεται καί από τήν διασωθεΐσα εμπορική
αλληλογραφία. Βλ. Β ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ, «Οί Μοσχοπολίται καί τό μετά τής
Βενετίας έμπόριον», σ. 127 κ.έ. καί τοϋ 'ίδιου, «Νέαι συμβολαί», σ. 270 κ.έ
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ανάμεσα σε λαούς πού μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες. "Ετσι
έφερε πιό κοντά προς τόν ελληνορθόδοξο ανθρωπισμό μεγάλες
κοινωνικές ομάδες πού τόν είχαν πράγματι ανάγκη και τίς επη
ρέασε θετικά. 'Αποφασιστική υπήρξε ή συμβολή του και στή
θεμελίωση του καθόλου πολιτισμού τους, αφού πρωταρχική
προϋπόθεση κάθε πολιτιστικής ανόδου είναι ή παιδεία 38 .
Στην εποχή τής ακμής τού Καβαλλιώτη γεννήθηκε και ένας
γόνιμος, όπως αποδείχθηκε αργότερα, προβληματισμός γιά τους
αμόρφωτους Μοσχοπολίτες. Συνειδητοποιήθηκε ή ανάγκη τής
διγλωσσίας. Καλλιέργεια τής αρχαίας γιά διδακτικούς και μορ
φωτικούς σκοπούς μέ παράλληλη χρήση τής καθομιλουμένης
νεοελληνικής στην καθημερινή ζωή. Μερικές κοινωνικές ομάδες
συνέχιζαν νά μιλούν τή βλάχικη καί, εν μέρει, τήν αλβανική.
Ό ίεροδιδάσκαλος Θεόδωρος Καβαλλιώτης αντιμετώπισε τό
πρόβλημα αποφασιστικά καί δημιουργικά. Καρπός τής δημιουρ
γικής αντιμετωπίσεως υπήρξε ή «Πρωτοπειρία».
Στή Μοσχόπολη και μέ πρωτεργάτη τόν Καβαλλλιώτη υλο
ποιήθηκε ή προσπάθεια γιά καθιέρωση γραπτής αλβανικής καί
βλάχικης γλώσσας. Σωστά ή Ιστορία τής αλβανικής φιλολο
γίας 3 9 δίνει ξεχωριστή θέση στον Καβαλλιώτη και τό έργο του,
άφοΰ υπήρξε άπό τους θεμελιωτές της. Ή εμβέλεια όμως του
διδακτικού του έργου εκτείνεται καί σέ άλλους βαλκανικούς
λαούς. "Οπως γράφει χαρακτηριστικά ό Φ. Μιχαλόπουλος 40 «οί
δάσκαλοι τής Νέας 'Ακαδημίας, πολύ πρίν άπό τόν Κοσμά τόν
Αιτωλό καί τό Ρήγα Βελεστινλή, είχαν σκεφθεί πάνω στό γλωσ
σικό καί εθνολογικό πρόβλημα τής Βαλκανικής καί στον εξελ
ληνισμό τών χριστιανών κατοίκων, πού γιά πολλούς λόγους εί
χαν ξεχάσει τήν εθνική γλώσσα τους. Άπό τήν άποψη αυτή ή

38. «Οί τότε τοϋ Γένους διδάσκαλοι καί λόγιοι έγίνωσκον ν' άρύωνται πολλαχόθεν εκ πάσης γλώσσης εϊτι χρήσιμον προς τήν τοΟ ήθους
μόρφωσιν καί τήν άνάπτυξιν τοϋ νοός», βλ. ΓΕΛΕΩΝ, Πνευματική κίνησις, σ. 178.
39. Βλ. 'Ιστορία τής αλβανικής φιλολογίας, έκδ. 'Ακαδημίας Επι
στημών τής 'Αλβανίας, Τίρανα 1983, (άλβανιστί), σ. 49 κ.έ.
40. Ό.π., σ. 19.
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Μοσχόπολη μέ τήν 'Ακαδημία της μπορεί νά θεωρηθεί ώς ή
νέα 'Ιερουσαλήμ τής χειραφετήσεως όλων τών βαλκανικών έθνικοτήτων(βκ) και ιδίως τών βλάχων καί τών αλβανών, ό ιερός
τόπος όπου γιά πρώτη φορά καλλιεργήθηκε ή ιδέα τής βαλκανι
κής συνεννοήσεως». Προς αύτη τήν κατεύθυνση εργάσθηκε άο
κνα, χωρίς σωβινιστικές τάσεις, μέ τήν αντικειμενικότητα υπευ
θύνου επιστήμονα καί μοναδικό μέλημα τήν εξυπηρέτηση τών
συνανθρώπων του. Τό γεγονός ότι στό πρόσφατο παρελθόν τόν
διεκδίκησαν αλβανοί και ρουμάνοι, δείχνει απερίφραστα τήν α
πουσία κάθε μονομέρειας και εθνικιστικού ή θρησκευτικού φα
νατισμού άπό τό έργο του.
"Ετσι ό Καβαλλιώτης εντάσσεται στή χορεία τών επιφανών
διδασκάλων τοϋ Γένους (Βούλγαρης, Μοισιόδαξ, Γαζής κ.ά.)
πού συνέβαλαν αποφασιστικά στή θεμελίωση οχι μόνο τής νεώ
τερης ελληνικής παιδείας, άλλα καί τής μορφωτικής αναγεννή
σεως τών άλλων βαλκανικών λαών. «ΟΙ προσπάθειες του γιά
θρησκευτική καί ηθική χειραφέτηση τών βαλκανικών λαών, κα
θώς καί ή γόνιμη διδασκαλία του ύψωσαν τή Μοσχόπολη σ'
ανώτερο κέντρο ελληνικής μαθήσεως καί φωτισμού, σέ πραγμα
τικό φάρο ολόκληρης τής Βαλκανικής»4'.
Δέν είναι ευχερές γιά τό μελετητή τοο διδακτικού έργου
του Καβαλλιώτη νά αποφανθεί σέ ποιο βαθμό επηρέασε τίς ιδέες
του ό Διαφωτισμός. Γιατί παρουσιάζει τήν ιδιοτυπία τής πλειονότητος τών λογίων τής εποχής του (μέσα 18ου αιώνα) πού δέν
ενστερνίσθηκαν αβασάνιστα τίς νέες ιδέες 42 , άλλα κατέβαλαν
συνεχή και μεθοδική προσπάθεια συνδυασμού τής πίστεως και
τής επιστήμης, τής θεολογίας και τής φιλοσοφίας. Ή περίοδος
αυτή βέβαια πρέπει νά χαρακτηρισθεί ώς μεταβατική, αν δέ λη
φθεί υπόψη και ή ευπάθεια τής περιοχής, οί οποιεσδήποτε γενι
κεύσεις είναι επισφαλείς. Ειδικότερα όμως θά μπορούσε κανείς
νά υποθέσει ότι ό Καβαλλιώτης δέν ήθελε νά φανερώσει εξ
ολοκλήρου τις νέες ιδέες σέ μιά κοινωνία ορεσείβια καί άπομο-

41. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ο.π., σ. 21.
42. Βλ ΦΕΙΔΑ, ο.π., σ. 14
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νωμένη, βαθύτατα θρησκευόμενη καί καθόλου συντηρητική. Οί
Μοσχοπολίτες ευρισκόμενοι σέ αδιάκοπη επαφή με τά μεγάλα
αστικά κέντρα τοϋ εξωτερικού (Βενετία, Βιέννη, Βουδαπέστη
κ.λπ.) ήσαν καλοί δέκτες των νέων μηνυμάτων. Δέν αποτελούσαν
κοινωνία προλήψεων και ιδεολογικού μονολιθισμοΰ. Ό Καβαλλιώτης όμως απέναντι στις νέες ιδέες κράτησε θέση κριτική.
Μέ αυτό ακριβώς τό πνεΰμα νουθετούσε καί τους μαθητές του:
«Έν γάρ άκραδάντφ τής πίστεως θεμελίφ στερεωθέντας, χάριτι
Θεοΰ, μη πάντας απλώς τους φιλοσόφους παραδέχεσθαι, μηδ'
άεί, άλλα τους λόγοις άναγκαίοις επί ταϊς άποδείξεσι χρωμένους
καί ήνίκα μή άπάδοντας εαυτούς παρέχονται τη καθολική έκκλησία»43.
Είναι ολοφάνερη ή ομοιότητα του μέ τήν τακτική τοβ Βούλ
γαρη. 'Αποδοχή των κανόνων τοϋ όρθοΰ λόγου καί των άρχων
τής σύγχρονης επιστήμης άλλα καί σταθερός σεβασμός των δογ
μάτων τής πίστεως. Σαφής οριοθέτηση των νοητικών ικανοτή
των τοϋ άνθρωπου καί επισήμανση τής αδυναμίας προσπελάσεως
στή σφαίρα τοϋ ύπερβατικοΰ44. Αυτή είναι ή πεμπτουσία τοϋ
φιλοσοφικοΰ εκλεκτικισμού τοϋ Καβαλλιώτη.
*
Ή προσπάθεια νά διερευνήσουμε τή δράση τοϋ Καβαλλιώ
τη ως κληρικού, ώς κοινωνικοΰ παράγοντα καί ως διδασκάλου,
είχε ώς σκοπό τήν ολοκλήρωση τής προσωπογραφίας του. Θά
παρέμενε όμως ημιτελής άν δέν ερευνούσαμε τό συγγραφικό έρ
γο καί δέν αποτιμούσαμε τήν κολοσσιαία προσφορά του στον
γραπτό λόγο. Αυτό θά γίνει στό τρίτο μέρος τής παρούσης έργα-

43. Φυσική πραγματεία, ΧΣ, φ. 68. Oi απόψεις αυτές τοϋ Καβαλλιώ
τη διερμηνεύουν τήν πατερική παράδοση στον 18ο αιώνα
44. Αυτή τή σαφήνεια καί τήν καθαρότητα τής σκέψεως θά τήν
συναντήσουμε έναν αιώνα αργότερα στην παρατήρηση τοϋ Μανουήλ
Γεδεών, Πνευματική κίνησις, σ. 104: «Ουχί ή Φραγγία, ουχί ή νεωτερική
φιλοσοφία τό λοιπόν διαστρέφει, άλλα ή κενοφροσύνη ίδιαιτάτως δια
στρέφει καί κρημνίζει τόν ανθρωπον έν τή αθεΐα. Ή πίστις ημών των
Χριστιανών είναι δλη ύλικώς μυστηριώδης, καί δέν επιδέχεται διαίτησιν
οϋτε περιπατητικήν, οϋτε νευτωνικήν».
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σίας οπού θά περιγράψουμε καί θά αναλύσουμε τά συγγράμματα
του, πού αποτελούν παραμέτρους του βίου καί τής εν γένει δρα
στηριότητος του. Θά επιχειρήσουμε ακόμη νά αποκρυπτογρα
φήσουμε τή σημασία τους γιά τήν πνευματική ζωή στό 18ο
αιώνα, όχι μόνο των υποδούλων Ελλήνων άλλα καί των άλλων
λαών της Βαλκανικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Χωρίς αμφιβολία ή ιστορική έρευνα έχει στη διάθεση της
αρκετό συγγραφικό υλικό. Θά μπορούσε λοιπόν, με σχετική ευ
χέρεια, νά προβεί στίς αναγκαίες εκτιμήσεις και νά εμβαθύνει
στή διερεύνηση της προσωπικότητος του Καβαλλιώτη.
Τό συγγραφικό όμως έργο του Καβαλλιώτη παρουσιάζει
μιαν ιδιοτυπία: δεν αναφέρεται καθόλου στό πρόσωπο του δη
μιουργού του. Δέν έχει αυτοβιογραφικό ή εξομολογητικό χαρα
κτήρα αλλά τηρεί απόλυτη σιγή γιά τη ζωή καί τό έργο του
λογίου. Αυτή ή σιγή δυσχεραίνει σημαντικά τό ερευνητικό έργο
και εμποδίζει τή συναγωγή των απαραίτητων στοιχείων, προκει
μένου νά συνθέσει τήν προσωπογραφία του.
Θά μπορούσαμε εύλογα νά θεωρήσουμε τόν Καβαλλιώτη ώς
τόν αντίποδα του Ίωσήπου Μοισιόδακα. Γιατί ένω τό έργο τοΰ
Μοισιόδακα «κυριαρχείται άπό τήν προσπάθεια του αύτοχαρακτηρισμοϋ του»1 καί προσφέρει πλήθος στοιχείων γιά ψυχογρα
φική προσέγγιση, τό συγγραφικό έργο του Καβαλλιώτη, δέν
αναφέρεται καθόλου στό δημιουργό του. 'Απουσιάζουν άπ' αυτό
παντελώς οί άμεσες προσωπικές αναφορές άλλα καί οί υπαινιγ
μοί ή κάποια παροχή σποραδικών πληροφοριών. Μέ έμμεσο
όμως τρόπο εΐναι δυνατόν νά αντληθούν ορισμένα στοιχεία, α
παραίτητα γιά τήν ολοκλήρωση τής βιογραφίας του. Τά στοι
χεία αυτά έχουν καί ευρύτερη ιστορική σημασία, γιατί οριοθε
τούν τόν πολιτισμικό μετασχηματισμό των βαλκανικών λαών

1. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ, Ί. Μοισιόδαξ, σ. 233.
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κατά τόν 18ο αιώνα καί εκφράζουν τήν ιδιότυπη άντιμετάδοση
των πολιτιστικών στοιχείων, πού συντελέστηκε τήν περίοδο ε
κείνη, μεταξύ τών υποδούλων λαών τής οθωμανικής αυτοκρατο
ρίας.
Τά έργα του Καβαλλιώτη έχουμε διαιρέσει σέ δύο βασικές
ομάδες: 1) Φιλοσοφικά καί 2) Φιλολογικά. Σέ μιά τρίτη παρά
γραφο μέ τίτλο «διάφορα» συγκεντρώνουμε ολες τίς πληροφο
ρίες πού έχουμε γιά άπωλεσθέντα ή αμφισβητούμενα έργα του.

1. Φιλοσοφικά
Ή πληροφορία του Thunmann ότι ô Καβαλλιώτης «έγραψε
γιά ολες σχεδόν τις φιλοσοφικές επιστήμες, άλλα δεν εξέδωσε
τίποτε» ήταν μετέωρη μέχρι το 1932. Τότε ό ρουμάνος ερευνητής
Victor Papacostea βρήκε τρία χειρόγραφα που φυλάσσονταν στή
1
βιβλιοθήκη τής ρουμανικής 'Ακαδημίας . Ή μελέτη και ή πα-

1. Τά τρία χειρόγραφα, σέ ελληνική γλώσσα, βρίσκονται μέχρι σή
μερα στή βιβλιοθήκη τής ρουμανικής 'Ακαδημίας ύπό τά στοιχεία: 70
(210) καί 203 (383). Περιέχουν τρία φιλοσοφικά έργα πού προορίζονταν,
όπως αποκαλύπτουν τά προοίμια τους, γιά σχολική χρήση. Τό πρώτο μέ
τίτλο «Λογική πραγματεία» είναι μιά τυπική λογική τής εποχής εκείνης
μέ προσθήκη ενός δευτέρου μέρους μέ τίτλο «Θέσεις λογικαί». Τό δεύ
τερο έχει τίτλο «Φυσική πραγματεία» καί τό τρίτο «Μεταφυσική». Περι
λήφθηκαν άπό τόν C. Litzica στον Catalogul manuscriptelor grecesti
(Κατάλογος ελληνικών χειρογράφων), Bucuresti 1909, σσ. 50 καί 99.
'Επίσης ό Ν. Jorga καταχώρησε τη «Φυσική» καί τή «Μεταφυσική» σέ
ένα κατάλογο βιβλίων προσαρτημένο στην «'Ιστορία τής ρουμανικής
εκπαιδεύσεως», Βουκουρέστι 1928, (ρουμανιστί) σ. 349.
Προκειμένου νά τά μελετήσουμε ζητήσαμε, μέσω τοϋ ιδρύματος Με
λετών Χερσονήσου του Αίμου (Θεσσαλονίκη), άπό τήν βιβλιοθήκη τής
ρουμανικής 'Ακαδημίας, αντίγραφα τών έργων σέ μικροταινία. Ά π ό τή
θέση αυτή οφείλουμε ειλικρινείς ευχαριστίες προς τά δύο πνευματικά
Ιδρύματα γιά τήν πρόθυμη καί θετική ανταπόκριση τους
Όμοια χειρόγραφα άνευρέθηκαν όταν, στά πλαίσια τής παρούσης
εργασίας, ερευνήσαμε βιβλιοθήκες τής Δυτικής Μακεδονίας. Λεπτομε
ρέστερη παρουσίαση τών χειρογράφων αυτών καί δημοσίευση ορισμέ-
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ρουσίασή τους σε μιά ευρεία εργασία, υπήρξε ή πιό ολοκληρω
μένη και συστηματική πού είχε ώς τότε γραφεί γιά τόν σημαντι
κό αυτό λόγιο 2 . Ή μελέτη αυτή τοΟ Papacostea αποτέλεσε τήν
αφετηρία γιά μιά πρώτη αποτίμηση, άπό τή νεότερη ιστορική
επιστήμη, της πνευματικής εμβέλειας του Μοσχοπολΐτη λογίου,
ενώ παράλληλα έδωσε τό έναυσμα γιά νά πυκνώσουν οί έρευνες
και οί μελέτες γι' αυτόν. Δυστυχώς, χαρακτηριστικό τών εργα
σιών αυτών, πού προήλθαν κυρίως άπό ρουμάνους και αλβα
νούς 3 , ήταν ό συντονισμός τους μέ τίς αυξομειώσεις τοΰ εθνικι
σμού στους βαλκανικούς λαούς, γεγονός πού επηρέασε καθορι
στικά τά επιστημονικά συμπεράσματα τής περιόδου εκείνης (τέ
λη 19ου καί αρχές 20ου αιώνα).
Τά φιλοσοφικά συγγράμματα τοΰ Καβαλλιώτη είναι κατά
βάση εκπαιδευτικά βοηθήματα, γιά ένα επίπεδο όμως σπουδών
σαφώς ανώτερο άπό τις εγκύκλιες. Ό Καβαλλιώτης στό προοί
μιο τής «Λογικής πραγματείας» του προσφωνούσε τους μαθητές
του ώς «φοιτητές», οί οποίοι ήσαν «ίκανώς ήδη περί τήν έγκύ-

νων κειμένων, θά γίνει στό «επίμετρο» τής εργασίας αυτής. Μέχρι σή
μερα τά άνευρεθέντα χειρόγραφα τοΟ Καβαλλιώτη είναι μοναδικά στον
ελληνικό χώρο.
2. Ή μελέτη αυτή μέ τίτλο «Teodor Anastasie Cavaìlioti - Trei
manuscrise inedite» (Θεόδωρος 'Αναστασίου Καβαλλιώτης - Τρία ανέκ
δοτα χειρόγραφα) δημοσιεύθηκε σε δύο συνέχειες στό Revista Isterica
Romana τό 1931 καί 1932. Άναδημοσιεύθηκε άπό τή θυγατέρα τοο Papa
costea, Κορνηλία Papacostea - Danielopolu, στον τόμο «Civilizatie Romäneasca §i civilizatie Balcanica», Burniresti 1983. Ή βιογραφική όμως
προσέγγιση του Καβαλλιώτη, παρέμεινε μέχρι σήμερα ελλιπής.
3. Σημαντική θέση στή διεθνή βιβλιογραφία κατέχουν οί μελέτες
γερμανών ή αυστριακών μελετητών. Επικεντρώνονται όμως στή γλωσ
σολογική σημασία τοΟ έργου του, έξ αίτιας τής πρωτοτυπίας άλλα καί
τής ίδιαιτερότητος γιά τήν εθνολογία, που παρουσιάζει τό τρίγλωσσο
λεξικό τοΟ Καβαλλιώτη.
Στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, δέν υπήρχε καμμία συστηματική έρευ
να γύρω άπό τή ζωή καί τό έργο τοΰ Θεοδώρου Καβαλλιώτη. Στή συμ
πλήρωση αυτού τοΰ κενού αποσκοπεί, δπως ήδη αναφέρθηκε, ή παρούσα
εργασία.
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κλιον παιδείαν γεγυμνασμένοι»4. Ένώ λοιπόν εκ πρώτης όψεως
δεν αποτελούν τά πλέον κατάλληλα έργα γιά μιά ολοκληρωμένη
ιδεολογική βυθομέτρηση του συγγραφέα, ομως εκφράζουν τους
πνευματικούς προσανατολισμούς του και μας αποκαλύπτουν τήν
εκπαιδευτική καί ιδεολογική ατμόσφαιρα της Μοσχοπόλεως,
στά μέσα του 18ου αΐώνα. 'Ακόμη συμβάλλουν στην αποκρυπτο
γράφηση των γενικότερων φιλοσοφικών αναζητήσεων καί ζυ
μώσεων τής εποχής εκείνης, ένω φανερώνουν τό υψηλό επίπεδο
σπουδών της Νέας 'Ακαδημίας, καθώς καί τό άνθρωποείδωλο
προς τό οποίο έτεινε ή ελληνοχριστιανική παιδεία του υποδού
λου γένους.
Παράλληλα πρέπει νά παρατηρηθεί ότι στά σχολικά βιβλία
πάντοτε μεταστοιχειώνεται τό ιδεολογικό καί πολιτισμικό περιε
χόμενο κάθε εποχής και κάθε κοινωνίας σέ γνωστικό αντικείμε
νο, δηλαδή σέ διδακτέα ύλη. "Εστω μέ κάποια καθυστέρηση.
Ειδικά ομως όταν αναφερόμαστε στό 18ο αιώνα πρέπει νά
λάβουμε υπόψη ότι κάθε πνευματική δραστηριότητα εκκινούσε
αναγκαστικά άπό τήν εκπαίδευση, άφοΰ αυτή συγκέντρωνε όλες
τίς υπάρχουσες πνευματικές δυνάμεις. Οί εκπρόσωποι' της κα
τεύθυναν αναγκαστικά τή συγγραφική τους διάθεση προς διδα
κτικά έργα. Τό πρόγραμμα διδασκαλίας είχε τή δυνατότητα νά
ανανεώνεται καί νά εμπλουτίζεται αδιάκοπα5, τά διδακτικά εγχει
ρίδια ήταν βιβλία αδέσμευτα, εκφραστικά μέσα της ιδεολογικής
καί επιστημονικής ελευθερίας του συγγραφέα. Δέ γράφονταν
βάσει κάποιου «προκατασκευασμένου» αναλυτικού προγράμμα
τος καί δέν ελέγχονταν γιά τό περιεχόμενο τους6. Άντιπροσώ-

4. ΧΣ, φ. 6.
5. ΑΓΓΕΛΟΥ, Πλάτωνος Τύχαι, σ. 13.
6. Παρά τήν εκδοχή ορισμένων νεωτέρων ερευνητών (Γ. Καρράς,
Ά. Κουμαριανοο κ.α.) δτι τό Οίκουμενικό Πατριαρχείο «φορέας χής
κυρίαρχης ιδεολογίας... χρησιμοποιούσε τους εκδοτικούς μηχανισμούς
γιά νά έχει κάτω άπό τήν άμεση επίβλεψη του τίς λαϊκές μάζες ελέγχον
τας καί διοχετεύοντας, κατά τήν κρίση του, τήν βιβλιοπαραγωγή», ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ, Τό ελληνικό βιβλίο, σ. 95, της ϊδιας, σ. 185, «διάχυτη είναι
ή εντύπωση δτι στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας καί μέ τήν εμφάνιση του
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πευαν αυθεντικά τους φιλοσοφικούς προσανατολισμούς του δη
μιουργού. 'Ακόμη όμως ήταν ενδεικτικά και τής εντάσεως του
αγώνα γιά σύζευξη τών νέων ίδεων, πού εΙσέβαλαν μέ βιαιότητα,
με τίς παραδοσιακές αντιλήψεις. Σ' αυτήν τήν αναπόφευκτη σύγ
κρουση τό Οικουμενικό Πατριαρχείο καλούνταν συχνά νά διαι
τητεύσει. Τις περισσότερες φορές έφερνε σέ πέρας τήν αποστο
λή του μέ απαράμιλλη δεξιοτεχνία. Ό π ω ς εύστοχα παρατηρεί ό
Μανουήλ Γεδεών οί διδασκαλικές αντιζηλίες προκαλούσαν συ
7
χνά τήν «πυροσβεστική» παρέμβαση του Πατριαρχείου .
Στή συνέχεια θά προβούμε σέ ευρύτερη παρουσίαση των
έργων τοΰ Καβαλλιώτη μέ φιλοσοφικό περιεχόμενο.

Διαφωτισμού τήν πιό αντιδραστική δύναμη αποτελεί τό Πατριαρχείο.
'Ασκώντας ακόμη καί ασφυκτική λογοκρισία στις εκδόσεις» Διαπιστώ
σεις δηλωτικές προκαταλήψεως πού μεταβλήθηκε σέ «μόδα». Πως μπο
ρούσε τό Πατριαρχείο νά ελέγχει εκδόσεις πού έρχονταν στην Ελλάδα
άπό τυπογραφικά κέντρα τοΟ εξωτερικού; Καί γιατί νά λογοκρίνει τά
βιβλία; Οί συγγραφείς τους, στή συντριπτική πλειονότητα, ήσαν κληρι
κοί! "Ενα είναι βέβαιο: «απουσίαζε ή υπεύθυνη αρχή πού νά ελέγχει τά
βιβλία», ΑΓΓΕΛΟΥ, Πλάτωνος Τύχαι, σ. 13 «Τά διδακτικά βιβλία δέν
έφεραν τήν έγκριση της Εκκλησίας» Βλ σχετικά ΓΕΔΕΩΝ, Ή πνευμα
τική κίνησις, σ. 21 Πρβλ. καί όσα σημειώνει ό 'ίδιος στή σ. 210. Ό
Γεδεών μάλιστα τόν έλεγχο τών διδακτικών βιβλίων πού εμφανίσθηκε
σποραδικώς τό 19ο αίώνα, θεωρούσε «νεωτερισμό» μέ είσηγητή τόν «ό
σιας μνήμης Νικόδημο τόν Αγιορείτη». "Εκτοτε επικράτησε ή συνήθεια
«νά ζητηται ή γνώμη καί κύρωσις τής Μ. Εκκλησίας, αλλά δυστυχώς
μόνον διά τά θρησκευτικά» "Ο.π., σ. 21.
7. «Τό Πατριαρχεΐον ημών έκήδετο τής κοινωνικής εύεστους (εύεστώ=εΰδαιμονία), έζητεϊτο νά προφθάνη πανταχού, άλλα περιεσπάτο ύπό
τών πολύ συνεχώς άναθρωσκουσών καινοφανών διδασκαλιών». ΓΕΔΕΩΝ,
6 π , σ. 54
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α) Λογική πραγματεία
Ό πλήρης τίτλος του βιβλίου είναι: «Λογική
πραγματεία
συναρμολογηθεΐσα
παρά τοΰ σοφολογιωτάτου
κυρίου διδασκά
λου ημών Θεοδώρου 'Αναστασίου Καβαλλιώτου, και παρ' αύτοΰ
εκδοθείσα έν τχ\ της ίδιας πατρίδος ΐδρυ(ν)θείση νεωστί σχολΑ»1.
Ό τίτλος στό χειρόγραφο της «Λογικής πραγματείας», πού
βρήκε ό Ilo Mitke Qafëzezi2, βασικά δέν διαφέρει άπό των χει
ρογράφων Σιατίστης, παρά μόνο ώς προς τήν προσθήκη τής
λέξεως, «ίεροσοφολογιώτατος» και τήν χρονολογία 1743, πού,
είναι μεταγενέστερη προσθήκη. Τό 1743 ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης, ούτε ιερέας ήταν, ούτε «νεωστί ιδρυθείσα σχολή» υπήρ
χε στή Μοσχόπολη. Ό Pippidi3 τονίζει οτι «αν ή χρονολογία
1. ΧΣ, φ. 6.
2. Τό χειρόγραφο αυτό, όπως -ήδη αναφέρθηκε, βρήκε ό Qafëzezi.
Πέντε φωτογραφίες άπό τό δεύτερο, ώς τότε, γνωστό χειρόγραφο, έστει
λε ό Qafëzezi στό ρουμάνο καθηγητή και ιστορικό Ν. Jorga, στίς 7
'Απριλίου 1937. Μέχρι τή δημοσίευση τής παρούσης εργασίας ήταν
γνωστά μόνο δύο χειρόγραφα του φιλοσοφικού έργου τοΰ Καβαλλιώτη.
Γι' αυτό ό Α PIPPIDI, Un manuscrit de la «Logique», σ. 419, σημειώνει
ότι «μέχρι σήμερα δέν γνωρίζουμε αλλά αντίτυπα τοο φιλοσοφικοΟ του
έργου». Μετά τήν ανεύρεση δμως τών χειρογράφων Σιατίστης έχουμε
καί τρίτο αντίγραφο τής φιλοσοφικής «τριλογίας» τοΰ Καβαλλιώτη. "Ι
σως ή περαιτέρω έρευνα φέρει στό φως καί άλλα όμοια χειρόγραφα.
'Εκτενέστερα γιά τό έργο του Qafëzezi καί τή συμβολή του στή
μελέτη τοο Καβαλλιώτη βλ. PIPPIDI, δ.π., σ. 419 κ.έ., όπου υπάρχει καί
λεπτομερής περιγραφή του χειρογράφου τής «Λογικής» πού βρέθηκε
στό Βυθκούκι.
3. "Ο.π., σ. 420. Ό αλβανός Uçi μάλιστα όχι μόνο αποδέχεται τήν
αυθεντικότητα τής ημερομηνίας άλλα θεωρεί τά χειρόγραφα τοο Βυθκου-
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1743 είναι ακριβής, πού εϊματε πεπεισμένοι, τότε ή χρονολογία
γεννήσεως πρέπει νά μεταφερθεί δέκα χρόνια πίσω». Παρά τό
γεγονός ότι αποδεχόμαστε ώς έτος γεννήσεως τό 1718, δε συμ
φωνούμε μέ τή γνησιότητα της αναγραφομένης χρονολογίας.
Πιστεύουμε ότι πρόκειται γιά μεταγενέστερη προσθήκη.
Στά χειρόγραφα τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας ό τίτλος δια
φοροποιείται: «αψνε (1755). Άνθεστηριώνος4 πέμπτη μεσοΰντος,
λογική πραγματεία συναρμολογηθεΐσα παρά τοΰ ΐεροσοφολογιωτάτου πρωτοπαπά Μοσχοπόλεως και διδασκάλου κυρίου Θεοδώ
ρου 'Αναστασίου Καβαλλιώτου καί παρ' αύτοΰ εκδοθείσα εν τΐ\
τής Ιδίας πατρίδος νεωστί ιδρυθείσα σχολή».
Ό Papacostea, δεχόμενος τό χειρόγραφο ώς αυτόγραφο τοΰ
Καβαλλιώτη, (βλ. εικόνα αριθ. 8) θεωρεί ότι ή αναγραφομένη
ημερομηνία 5 φανερώνει τό χρόνο τής συγγραφής. "Ομως πρέπει
νά δεχθούμε οτι ολόκληρη ή «τριλογία» ήταν γραμμένη λίγα
χρόνια ενωρίτερα. Ό τίτλος τής «Λογικής πραγματείας» προσ
διορίζει έμμεσα τόν χρόνο συγγραφής. Διότι α) προϋποθέτει τήν
'ίδρυση τής Νέας Ακαδημίας (ιδρυθείσης), χωρίς όμως νά απέχει
μεγάλο διάστημα (νεωστί) καί β) ό Καβαλλιώτης δέν είχε προ
σέλθει ακόμη στον ίερό κλήρο.
Ό Pippidi θεωρεί ώς terminus post quem τήν ημερομηνία 5
Φεβρουαρίου 1755 ώς προς τήν ιδιότητα του «πρωτοπαπά». Ε 
πειδή δέν υπάρχει άλλη πληροφορία πρίν από τό 1760, οπότε
αναμφίβολα είναι πρωτοπαπάς6. Μέ αυτό τό επιχείρημα καί τό
κϊου ώς αυτόγραφα του Καβαλλιώτη. Ό Peyfuss όμως εκφράζεται με
σκεπτικισμό καί υπογραμμίζει ότι «πρέπει κανείς νά υπολογίζει καί λά
θη». Εϊτε αυτά αφορούν στις πληροφορίες γιά τήν αυθεντικότητα του
χειρογράφου τής «Λογικής» του Βουκουρεστίου, εϊτε ώς προς τίς ανα
γραφόμενες χρονολογίες.
4. 'Ανθεστηρίων, ήταν ό όγδοος μήνας τοΰ Άττικοϋ ημερολογίου.
Είχε 29 ήμερες καί αντιστοιχούσε στό δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φε
βρουαρίου καί τό πρώτο του Μαρτίου.
5. 'Από κακό υπολογισμό μάλλον ό Papacostea γράφει: 5 Φεβρουα
ρίου 1755. Πρόκειται γιά τήν 20ή Φεβρουαρίου.
6. 'Αναφέρεται μέ τό εκκλησιαστικό αότό όφφΐκιο στον τίτλο τοΰ
έντυπου βιβλίου του «Εισαγωγή Γραμματικής» (1760), βλ. LEGRAND,
ΒΗ., σ. 510.
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Εικόνα 8. Τό τέλος τής «Λογικής πραγματείας» στα ΧΡΑ.
Αυτόγραφο τοΰ Καβαλλιώτη.
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γεγονός ορισμένων προσθηκών πού παρατήρησε στό περιθο^ριο
των χειρογράφων, ό Pippidi υποστηρίζει ότι υπήρξε και δεύτερη
φάση συντάξεως μεταξύ τοϋ 1755 και 17607.
Τά «χειρόγραφα Σιατίστης» (βλ. εικόνα αριθ. 9) ανήκουν
στην πρώτη γενιά. 'Αντιγράφονται από τά πρωτότυπα πού είχε
ό συγγραφέας πρίν ακόμη γίνει ιερέας. Ή συγγραφή τους τοπο
θετείται μεταξύ 1749 και 17548. Πρόθεση τοϋ συγγραφέα ήταν
νά τά τυπώσει. Δέν γνωρίζουμε γιατί τελικά δεν υλοποιήθηκε ή
πρόθεση του. Ή συγγραφή τους πάντως συμπίπτει μέ τήν χειρο
τονία του ιερομόναχου Γρηγορίου, πού ήταν ή ψυχή τοϋ τυπο
γραφείου τής Μοσχοπόλεως, ως Μητροπολίτη Δυρραχίου, καί
τή συνακόλουθη κάμψη των τυπογραφικών δραστηριοτήτων τής
Μοσχοπόλεως. 'Αρκεί νά αναφερθεί ότι μεταξύ 1750 καί 1760
καμμία έκδοση τοϋ τυπογραφείου Μοσχοπόλεως δέ μνημονεύε
ται 9 .
"Ετσι ή «Λογική» παρέμεινε χειρόγραφη. Ή διάδοση της
όμως υπήρξε ευρύτατη. Ή ανεύρεση της στή Ρουμανία, τήν
'Αλβανία και τήν Ελλάδα είναι ενδεικτική όχι μόνο τής άξιας
της ώς διδακτικού βιβλίου άλλα καί τής πνευματικής άκτινοβο7. PIPPIDI, δ.π., σσ. 420-421
8 Ό Pippidi, θεωρεί τό χειρόγραφο τοΟ Βυθκουκίου ώς παλαιότερο
τοΰ 1755 καί τό αποδίδει, μέ κάποιες επιφυλάξεις, στον ιερομόναχο
Σάββα, πού δίδασκε έκεΐ καί είχε χρηματίσει μαθητής του Καβαλλιώτη.
Ό Σάββας μάλιστα συγκαταλέγεται μεταξύ των μαθητών πού αφιέρωσαν
επίγραμμα στό σεβαστό διδάσκαλο, δταν τυπώθηκε ή «Εισαγωγή Γραμ
ματικής». Στην Historia e letërsisë shqiptare, Tirane 1983, σ. 50, ή «Λο
γική» θεωρείται ώς έργο τοΟ 1749. Δηλαδή οϋτε άπό τους νεώτερους
αλβανούς Ιστορικούς γίνεται δεκτή ή εκδοχή ότι ή «Λογική» είναι έργο
τού 1743
9. ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, ο. 84 κ.έ., ΧΡΙΣΤΟ
ΠΟΥΛΟΥ, Τό βιβλίο «ή αλήθεια κριτής», σ. 178. Τό τελευταίο βιβλίο
τοΟ 1750 είναι ή «Όκτώηχος», πού διόρθωσε ό Καβαλλιώτης. Θά μπο
ρούσαμε ϊσως νά υποθέσουμε δτι υπήρχε πιθανότητα διαδοχής τοΰ Γρη
γορίου άπό τόν Θεόδωρο Καβαλλιώτη στή διεύθυνση τοΟ Τυπογραφείου.
Τελικά βέβαια κάτι τέτοιο δέν πραγματοποιήθηκε. 'Αντίθετα ό Καβαλ
λιώτης προτίμησε τήν παιδεία και τό θυσιαστήριο.
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λίας τοϋ συγγραφέα της. Σ' αυτό βοήθησε σίγουρα και ή φήμη
τοϋ Καβαλλιώτη ώς φίλου καί μαθητή του Ευγενίου Βούλγαρη,
σε μιά εποχή μάλιστα πού ή επίδραση τοΟ Κερκυραίου σοφοϋ
ήταν αισθητή στους ρωσικούς οσο καί στους πνευματικούς κύ
κλους τής Μολδαβίας 10 .
Το περιεχόμενο τής «Λογικής» είναι συνοπτικό και τυπικό.
Προτάσσονται «προοίμιον» καθώς καί πέντε ορισμοί τής Λογι
κής. 'Ακολουθούν διάφορα κεφάλαια, στά όποια ό συγγραφέας
πραγματεύεται περί πρώτης ενεργείας του νοός, περί τών καθό
λου, περί κατηγοριών (ποσόν, ποιόν, προς τι, πού, ποτέ, ποιεΐν
ήτοι ένεργεΐν), περί δευτέρας εργασίας του νοός, περί προτά
σεως, περί του τρόπου ειδέναι, περί όρισμοϋ, περί διαιρέσεως,
περί μεθόδου, περί επιχειρήματος, περί ευρέσεως τοϋ μέσου ό
ρου, περί διαιρέσεως συλλογισμού, περί συνθέτων συλλογισμών,
περί τής τών συλλογισμών αναγωγής, περί σοφισμάτων, περί
επιστήμης. Τό έργο ολοκληρώνεται μέ τήν προσθήκη «θέσεων
λογικών» (θέσεις, ενστάσεις, αποφάνσεις), όπου εναλλάσσονται
ενστάσεις, αποκρίσεις καί δείξεις, ύπό τύπον ασκήσεων, προφα
νώς προς διασάφηση καί εμπέδωση τοϋ θεωρητικοΰ ύλικοϋ.
Στό 18ο αιώνα ëva συγκροτημένο σύστημα λογικής κρίνον
ταν απαραίτητο γιά νά αξιολογείται ή επιστημονική εγκυρότητα
τών εκφραζόμενων απόψεων. Όπως παρατηροϋσε ό Παναγιώτης
Κοδρικάς 11 «ή υγιής φιλοσοφία δεΐται λόγων αποδεικτικών, δχι
λέξεων υβριστικών. Οί αληθείς φιλόσοφοι δεν καταγίνονται νά
ανάγουν τους συλλογισμούς των ακριβώς εις τά γράμματα, άλλ'
ένασχολοΰνται νά συλλογίζωνται ορθώς εις τά πράγματα. Δέν
δογματίζουν περί τών όντων άξιωματικώς έκ τών προτέρων, άλλα
κρίνουν σκεπτικώς έκ τών υστέρων, τουτέστιν ζητοϋν δείξεις,
όχι λέξεις». Παρά τήν επίδραση τοϋ Βούλγαρη εμφανής είναι ό
αυστηρός άριστοτελισμός τής «Λογικής» τοϋ Καβαλλιώτη.
Προσπαθεί νά δείξει τήν αποστροφή του προς κάθε δεισιδαιμο
νία καί πρόληψη, ενώ εμφανίζεται ώς οπαδός ενός έξορθολογι10. PAPACOSTEA, Teodor Anastasie Cavallioti, σ. 395.
11. Βλ.·Γ ΚΑΡΑ, Οί φυσικές-θετικές επιστήμες στον ελληνικό 18ο
αΙώνα, σ. 64.
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σμένου χριστιανισμού. Είναι χαρακτηριστικές οί τελευταίες
«θέσεις» της «Λογικής» ή λε' καί λστ' όπου γίνεται λόγος περί
επιστήμης καί πίστεως μέ διάθεση νά συζεύξει τις φαινομενικά
αντικείμενες έννοιες. «Ή γάρ επιστήμη καί ή πίστις ενεργειών
άλλήλοις αντικειμένων ουκ ευμοιροϋσιν, ει δέ ασαφής ή πίστις
εστί ουκ έστι κατά θέσιν, άλλα κατ' άπόφασιν»'2. Ενστερνισμός
των άρχων του ορθοΰ λόγου άλλα καί ανυποχώρητος σεβασμός
των δογμάτων της πίστεως. Είναι χαρακτηριστικοί οί στίχοι πού
βρίσκονται στό περιθώριο της «Λογικής πραγματείας»13 ώς ση
μείωση εκτός κειμένου:
«"Οτι ή πίστις εστίν ασαφής,
ώς καί ή ύπόληψις άμφιρεπής
τφ λόγω τής αφορμής, καί του
μέσου, ουχί τφ λόγω τοΰ αντικειμένου».
Στίς επιδράσεις πού δέχθηκε ό Καβαλλιώτης άπό τόν Βούλ
γαρη θά πρέπει νά προστεθούν δύο ακόμη στοιχεία. Πρώτο: ή
απόλυτη ομοιότητα στον ορισμό τοΰ συλλογισμού πού παραθέ
τουν οί δύο λόγιοι. «Συλλογισμός εστί λόγος έν φ τεθέντων
τινών, έτερον τι τ&ν κειμένων έξ ανάγκης συμβαίνει, τφ ταΰτα
είναι'4». Ή «Λογική» του Βούλγαρη κυκλοφόρησε τό 1766 στή
Λειψία, ενώ ή «Λογική» τού Καβαλλιώτη μεταξύ 1750-1755. Υ
πάρχει βέβαια καί ή πιθανότητα τής αντιγραφής άπό κοινή πη
γή. Αυτό όμως μέχρι σήμερα δέν επιβεβαιώθηκε. Δεύτερο: Ό
Βούλγαρης 15 σέ σχετικό σχόλιο χαρακτηρίζει τόν Σπινόζα ώς
άθεο, ενώ μέ θαυμασμό αναφέρεται στον Πλάτωνα, παρά τίς
όποιες χριστιανικές επιφυλάξεις. «Ei δέ Πλάτων ό θείος, καίτοι
τόν Δημιουργόν έπιστήσας τη υλη εις ψυχήν έπειτα κατεβίβαζε
τοΰ δημιουργήματος, θαυμάσαιμι αν». Ό Καβαλλιώτης κατατάσ
σει τόν Σπινόζα μαζί μέ τόν Πρωταγόρα, Διαγόρα καί τους Επι
κούρειους 16 στή χορεία των άθεων.
12. ΧΣ, φ. 54α.
13. ΧΣ, φ. 54 καί ΧΡΑ, φ. 99.
14. Βλ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ, Λογική, σ. 405 καί ΚΑΒΑΛΛΙΩΤΗ, Λογική πραγ
ματεία, ΧΣ, φ. 22α.
15. Λογική, σ. 205.
16. ΧΣ, φ. 160β.

β) Φυσική πραγματεία
Ή «Φυσική πραγματεία»1 (βλ. εικόνα αριθ. 10) αποτελεί τό
δεύτερο βιβλίο της φιλοσοφικής τριλογίας του Θεοδώρου Καβαλλιώτη. Ώ ς χειρόγραφο είχε την ί'δια τύχη μέ τή «Λογική
πραγματεία» καί τή «Μεταφυσική». Μέχρι σήμερα παρέμεινε
ανέκδοτο. Δέν θά πραγματευθοΰμε λοιπόν τά άφορωντα στην
ιστορία του χειρογράφου, άφοΰ αυτό ήδη έγινε όταν αναφερθή
καμε στή «Λογική πραγματεία». Θά επικεντρώσουμε τήν ερευνά
μας στό περιεχόμενο καί τήν άξια τοΰ έργου, τίς επιδράσεις πού
δέχθηκε, τους φιλοσοφικούς αναπροσανατολισμούς τοϋ συγγρα
φέα, όπως διαφαίνονται στά κείμενα, καί, τέλος, στην αξιολόγη
ση τής προσφοράς του σέ συνάρτηση πάντοτε μέ το ιστορικό
πλαίσιο τής εποχής του.
Είναι δεδομένο δτι κατά τόν 18ο αιώνα ή Φυσική αποτε
λούσε θεμελιώδη γνώση, πού προσφέρονταν σέ όλα τά αξιόλογα
σχολεία. Ήταν αδιανόητο νά ολοκληρωθεί ένας κύκλος σπου
δών χωρίς τή Φυσική πού τή θεωρούσαν βασικό κλάδο τής
Φιλοσοφίας 2 . Ό Καβαλλιώτης μάλιστα στό προοίμιο τής «Φυσι-

1. Ό πλήρης τίτλος, σύμφωνα μέ τά ΧΣ, έχει ώς έξης: «Φυσική
πραγματεία ξυντεθεϊσα παρά τοΰ σοφολογιωτάτου διδασκάλου κυρίου
Θεοδώρου 'Αναστασίου Καββαλιώτου τοΰ έκ Μοσχοπόλεως καί παρ'
αύτοΰ εκδοθείσα έν τή τής ίδίας πατρίδος νεωστί Ιδρυ(ν)θείσχ\ σχολή».
'Απολύτως όμοιος εμφανίζεται ό τίτλος καί στά χειρόγραφα τής Ρουμα
νικής 'Ακαδημίας. Βλ. PAPACOSTEA, δ.π., σ. 388 καί ΧΡΑ, φ. 101.
2. Τό φαινόμενο των αλλεπάλληλων εκδόσεων Φυσικής κατά τόν
18ο αίώνα είναι ενδεικτικό τής πυκνότητος τής διδασκαλίας. Σχετικά
Βλ. Γ. ΚΑΡΑ, ΟΙ φυσικές-θετικές επιστήμες στον ελληνικό 18ο αίώνα,
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Είκόνα 10. Ή αρχή τής «Φυσικής πραγματείας» άπό tu χειρόγραφα Σωτίστης.
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κής» του, όχι μόνο δέν απορρίπτει αύτη την αποψη, άλλα τή
στηρίζει καί τή δικαιολογεί «Ουδέν τών εν τφ μετά σώματος
βίω άλλο καί είναι καί λέγεσθαι αγαθόν δίκαιον αν εϊη, ορθώς
τε καί μάλα σαφώς της κρίσεως γενομένης δτι μη τό της φιλο
σοφίας αϋτη γάρ εστί καί μόνη τό θειότατον άμα πάντων καί
σωστικότατον. Διά ταύτης άνθρωποι επί τοΟ ακρότατου τών εφε
τών άφικοΰντες καί της έσχατης ευδαιμονίας εγκρατείς ύπάρχουσιν οντες, θείας φύσεως κατά τό δυνατόν καί κλήσεως μετασχείν
κληρωσάμενοι»3.
Ή Φυσική όμως δέν καταξιώνεται μόνο ώς αυτόνομη επι
στήμη καί γνώση, άλλα καί ώς ασφαλής οδός πού οδηγεί στην
προσέγγιση τής δημιουργικής ενεργείας τοΰ Θεοϋ. Ό Καβαλλιώτης δέχεται τή φυσική γνώση ώς απόρροια τής μελέτης τοΰ
κόσμου, ενός κόσμου-άποτελέσματος τής θείας αγάπης. Ή φυσι
κή γνώση αποτελεί «τό θειότατον άμα πάντων καί σωστικότα
τον», διά τοο οποίου παρέχεται ή δυνατότητα στον σπουδάζοντα
νά φθάσει «έπί τοΰ ακρότατου τών εφετών» καί νά μετάσχει στή
μέγιστη ευδαιμονία, ώστε κατά τό δυνατόν νά γίνει «μέτοχος
θείας φύσεως».
Ή θέση αυτή τοΰ Καβαλλιώτη προσδιορίζει έναργώς καί
τή θέση τοΰ μαθήματος στή Νέα 'Ακαδημία. Ή Φυσική στό
18ο αιώνα διακρίνονταν άπό μιά συνειδητή μετριοφροσύνη, άποφαΐνονταν γιά σχέσεις αυστηρά περιορισμένες, πού είχαν ισχύ
μόνο σέ περιορισμένο χώρο. Δέν είχε μεταβληθεί ακόμη σέ άποφθεγματισμό όπως στό 19ο αιώνα. «Τότε ή Φυσική μεταβλήθηκε
σέ φιλοσοφία καί μερικές φορές απαιτούσε κάθε αληθινή φιλο
σοφία νά είναι φυσική»4. Ή έπαρση αυτή τήν οδήγησε σέ υπέρ
βαση τών ορίων της καί τήν έφερε πολλές φορές σέ σύγκρουση
μέ τήν πίστη. Ό Καβαλλιώτης πίστευε σταθερά ότι ή φύση

'Αθήνα 1977, πληθωρική από αποψη προσκομίσεως στοιχείων μελέτη.
Γιά τό πνεύμα της όμως καί τήν επιστημονική της ουδετερότητα διατη
ρούμε σοβαρές επιφυλάξεις.
3. ΧΣ, φ. 68.
4. Βλ. W. HEISENBERG, Ή είκόνα τής φύσης στή σύγχρονη φυσι
κή, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 158.
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είναι έργο του Θεοϋ καί γι' αυτό φέρει ανεξίτηλη τη σφραγίδα
της παντοδυναμίας καί της πανσοφίας του. 'Αποτελεί μιά πολύρρυτη πηγή θεωρίας καί πράξεως, ή οποία προκαλεί ανελλιπώς
τόν άνθρωπο, πού αγωνίζεται γιά τήν τελειότητα του, νά γνωρί
σει «μετά λόγου» τά οντά 5 , ώστε συστηματικά νά φθάνει στην
πράξη.
Ή πιό σημαντική όμως παραίνεση του Καβαλλιώτη προς
τους μαθητές του είναι ή κριτική στάση έναντι των διαφόρων
φιλοσόφων καί τών Ιδεών πού εξέφραζαν. Κι αυτό μπορούν νά
τό πετύχουν μόνο, αν στηριχθούν στό αμετακίνητο θεμέλιο της
πίστεως 6 . «Έν yap άκραδάντφ τής πίστεως θεμελίω στερεωθέντας, χάριτι θεοϋ, μή πάντας απλώς τους φιλοσόφους
παραδέχεσθαι, μήδ' αεί, αλλά τους λόγοις άναγκαίοις επί ταϊς άποδείξεσι
χρωμένους καί ήνίκα μή άπάδοντας εαυτούς παρέχονται τη καθο
λική
εκκλησία».
Ή έννοια τής Φυσικής στον Καβαλλιώτη χρησιμοποιείται
μέ αριστοτελικό περιεχόμενο. Περιλαμβάνει ό,τιδήποτε άφορα
στή φύση καί στον κόσμο της. Ή επιστήμη τής Φυσικής έχει
ως αντικείμενο της τή μελέτη τής φύσεως. Τή μελέτη αυτή εν
τάσσει μέσα στην ευρύτερη γνώση τής φιλοσοφίας, πού, όπως
τονίζει ό Καβαλλιώτης 7 , «γνώσις εστί θείων τε καί ανθρωπίνων
πραγμάτων».
Ή Φυσική είναι αναμφίβολα επιστήμη, δηλαδή συστηματι-

5 ΧΣ, φ. 68.
6. Ή θέση αυτή του Καβαλλιώτη, γνήσια εκκλησιαστική καί άγιοπατερική, αποκαλύπτει τή διαχρονική αξία καί επικαιρότητα τή.ς παρα
δόσεως. Θυμίζει τις θέσεις τοϋ Ίουστίνου, του φιλοσόφου καί μάρτυρος,
καθώς καί τις παραινέσεις του Μ. Βασιλείου προς τους νέους «όπως αν
έξ ελληνικών ώφελοΐντο λόγων».
7. ΧΣ, φ. 69. Είναι δηλωτικοί τής Ιδεολογίας του Καβαλλιώτη καί
οί υπόλοιποι ορισμοί περί φιλοσοφίας πού διατυπώνει: «Φιλοσοφία εστί
όμοίωσις Θεώ κατά τό δυνατόν άνθρώπψ» ή «φιλοσοφία εστί μελέτη
θανάτου δηλονότι του κατά προαίρεσιν». 'Ως ορθότερο όμως θεωρεί τόν
έξης: «φιλοσοφία εστί γνώσις ασφαλής καί σαφής τών όσα τό άκρον
τής ευδαιμονίας έμποιεϊ», ΧΣ, φ. 69.
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κή έρευνα τής φυσικής πραγματικότητος, προσιτή σε κάθε διά
νοια 8 . 'Αποκρυπτογραφεί τά μυστικά της, τά ερμηνεύει λογικά,
καθιερώνει τις μαθηματικές σχέσεις τους καί, τό σημαντικότερο,
υποτάσσει τά φυσικά δεδομένα καί τά θέτει στην υπηρεσία του
άνθρωπου.
Εντυπωσιακή είναι ή πολυφωνία του βιβλίου, πού παράλ
ληλα αποκαλύπτει τήν πολυμάθεια του συγγραφέα. Σέ κάθε εξε
ταζόμενο θέμα παρατίθενται λεπτομερώς οί απόψεις των προσω
κρατικών, των περιπατητικών, των στωικών, των επικούρειων,
τοϋ Πλάτωνα, ακόμη και των Χαλδαίων καί Αιγυπτίων 9 . Καί οί
νεώτεροι όμως φιλόσοφοι καί φυσικοί κατέχουν σημαντική θέ
ση μέ επικρατέστερο τόν Καρτέσιο, τόν όποιο ό Καβαλλιώτης
θεωρούσε ώς «έπί φιλοσοφία παρά τοις νεωτέροις μέγα κλέος
άράμενον»10. Ή επιφανής όμως θέση του Καρτεσίου οφείλεται,
κατά μέγα μέρος, στό ότι «έφιλοσόφησεν άριδηλότατα τήν τοΰ
Αριστοτέλους ΰλην άναπτυξάμενορ>η.
Εκείνος δμως, ό όποιος μέ τήν παρουσία του επισκιάζει
τους πάντες, είναι «ό κορυφαίος πάντων»12 'Αριστοτέλης. Οί
συνεχείς αναφορές τοϋ Καβαλλιώτη στον 'Αριστοτέλη καί στίς
ιδέες του καί ή αδιάκοπη παράθεση της αριστοτελικής επιχειρη
ματολογίας φανερώνουν τή βαθειά επίδραση πού υπέστη ό έλλη
νας λόγιος. Χωρίς αυτό νά σημαίνει άκριτη υποταγή του στην
«αίσχρά τυραννίδα τοϋ Άριστοτελισμόΰ»".
Ή στάση τοΰ Κα
βαλλιώτη ήταν κριτική, γι' αυτό ορισμένες αριστοτελικές θέσεις
τίς απέρριπτε. Στά φιλοσοφικά κείμενα του εμφανώς επισημαίνει
8. ΧΣ, φ. 69α.
9. XX, φ. 121, 121α. Παραθέτει τίς απόψεις τών Χαλδαίων καί των
αρχαίων Αιγυπτίων, κυρίως γιά τήν μορφή καί τόν αριθμό των ουρανών.
"Οχι μόνο μέ τίς μαθηματικές τους μελέτες άλλα καί μέ τίς θρησκευτικές
καί μεταφυσικές τους αντιλήψεις, διείσδυσαν στή χριστιανική Ευρώπη.
Βλ. ΑΓΓΕΛΟΥ, Πλάτωνος Τύχαι, σ. 46.
10. ΧΣ, φ. 76. Άλλου γράφει: «6 παρά τοις νεωτέροις περιβόητος
έν ifl μηχανικ{| Καρτέσιος ό Γάλλος», ο.π., φ. 83α.
11. ΧΣ, φ. 76.
12. ΧΣ, φ. 68α.
13. Βλ. Γ. KAPPA, δ.π., σ. 85.
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τίς αντιφάσεις και παρεκκλίσεις πού περιέχει ή αριστοτελική
σκέψη. Ειδικότερα στό κεφάλαιο 6, οπού περιέχονται απόψεις
γιά τή διαιρετότητα της ύλης, ό Καβαλλιώτης άφοΰ εκθέτει τήν
αριστοτελική διδασκαλία, αναφέρει και τήν αντίστοιχη του Ε 
πικούρου. Διαπιστώνει τή διάσταση των δύο θεωριών καί διατυ
πώνει τή δική του εκδοχή πού είναι απορριπτική καί γιά τίς
δύο. Καί καταλήγει: «Οντως μεν οδν οί κατ' Έπίκουρον καί
Άριστοτέλην
προς αλλήλους λογομαχοϋσιν, ημείς δε φιλαληθεία προσκείμενοι μηδετέρων γενώμεθα. ασαφές γάρ καί πάντχ\
άδιάλυτον τό ζήτημα, αλλ' ώσπερ ήμϊν σύνηθες επί τοϊς άγνοουμένοις νοΐ κτιστώ, εϊτε καθαρών, εϊτε τών μικτών, οϋτω κάνταΰθα
ποιήσωμεν. Τοιαύτη χρώμενοι διαιρέσει. Ή ΰλη πάντως διαι
ρείται φύσει, αλλ' od γνώσει, διαιρείται δήλον fj φύσιν έχει, τό
δέ πέρας της διαιρέσεως γνωστόν, μόνω τφ τά πάντα γινώσκοντι
Θεώ14». Παρομοίως στό κεφάλαιο 17 όπου απαριθμούνται τά
αϊτια της κινήσεως τών όντων, ό Καβαλλιώτης διαφωνώντας μέ
τήν αριστοτελική διδασκαλία περί τής ακινησίας του Θεού, «τοΰ
πρώτου κινοΰντος», σημειώνει: «Θαυμάσαι μοι λίαν απεστιν ό
σον έπί τής διδασκαλίας ταύτης είς τό άτοπώτατον φρονεϊν ό
'Αριστοτέλης
έξωκείλει καί αυτός έαυτω άλόγως άντιπεριέπεσε»15.
Ή στάση του αυτή ήταν φυσική συνέπεια τοΰ πνευματικού
του προσανατολισμού. Πέρα άπό εικοτολογίες καί «επιστημονι
κούς» δογματισμούς ό Καβαλλιώτης ήταν σταθερά προσανατολι
σμένος προς τήν εκκλησιαστική διδασκαλία. Γι' αυτό θεωρούσε
ώς κάκιστη συνήθεια τήν διχοτόμηση τής αλήθειας, πού επιχει
ρούσαν ορισμένοι φιλόσοφοι τής εποχής του, ισχυριζόμενοι δτι
άλλα διδάσκει ή φιλοσοφία καί άλλα δέχεται ή πίστη. Προέτρε
πε δέ αδίστακτα νά αποδοκιμάζονται τέτοιες απόψεις ώς παράλο
γες καί γελοίες, γιατί καί ή φιλοσοφία προς τήν αλήθεια, πού
είναι μία καί απλή, οδηγεί 16 . Όσους δέ φιλοσοφούσαν μέ πιθανολογίες καί παρέσυραν στό ψεύδος μακρυά άπό τήν Εκκλησία,
πού αποτελεί «κανόνα ακριβή καί στάθμην τής φιλοσοφίας»
14. ΧΣ, 78α.
15. ΧΣ, φ. 98.
16. ΧΣ, φ. 68.
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νουθετούσε τους φοιτητές του «μισεΐν ώς απατεώνας και' παντί
σθένει πολεμεΐν ώς λυμεώνας»17.
Ή σπάνια ευρυμάθεια τοο Καβαλλιώτη άλλα καί τό υψηλό
επίπεδο σπουδών τής Νέας 'Ακαδημίας αποκαλύπτονται καί μό
νο με τήν απλή παράθεση των ονομάτων όσων φιλοσόφων καί
λοιπών διανοητών παρελαύνουν άπό τίς σελίδες τής Φυσικής
του Καβαλλιώτη. Μεταξύ των αρχαίων φιλοσόφων συγκαταλέ
γονται: Ξενοφάνης 18 , Παρμενίδης 19 , Μέλισσος 20 , Θαλής 2 1 , Άναξιμένης 22 , Σέλευκος23, Πλούταρχος 24 , Θεόφραστος 25 , Πτολε
μαίος 26 , Εΰδοξος ό Κνίδιος 27 , Κάλιππος 28 , "Αρατος 29 , "Ιππασος 30 ,

17. ΧΣ, φ. 68. Βλ. PAPACOSTEA, Teodor Anastasie Cavallioti, σ. 73.
18 ΧΣ, φ. 73α, 119. Ό Κολοφώνιος (570-480 π.Χ ) Άπ' τους ιδρυτές
της Ελεατικής σχολής.
19. ΧΣ, φ. 73α, 94α.
20. ΧΣ, φ. 73α. Φιλόσοφος της Σάμου. 5ος π.Χ. αιώνας.
21. ΧΣ, φ. 73α, 94α, 127α.
22. ΧΣ, φ. 73α. Ό τελευταίος Μιλήσιος φιλόσοφος (585-528 π.Χ.).
Μαθητής του 'Αναξίμανδρου παραδέχονταν ώς αρχή τών οντων τόν αέρα
(άπειρο καί αιωνίως κινούμενο).
23. ΧΣ, φ. 119α. Άπό τους σημαντικότερους αστρονόμους τής αρ
χαιότητος. Γεννήθηκε στή Βαβυλώνα καί είναι μεταγενέστερος τοΟ Άριστάρχου τοϋ Σαμίου. Τό σύμπαν είναι ήπειρο καί ή γή είναι ενα ελάχι
στο μόριο του πού στρέφεται γύρω άπό τόν ήλιο. Ό Άρίσταρχος εϊσηγήθηκε τό ήλιοκεντρικό σύστημα μέ υποθέσεις, ένώ ό Σέλευκος μέ απο
δείξεις.
24. ΧΣ, φ. 119.
25. ΧΣ, φ. 119. Φιλόσοφος, διάδοχος του 'Αριστοτέλη στή διεύθυν
ση τού Λυκείου καί ό μεγαλύτερος σχολιαστής τών Ιδεών τοΟ 'Αριστο
τέλη (4ος π.Χ. αιώνας).
26. ΧΣ, φ. 121α. Πτολεμαίος Κλαύδιος (108-168 μ.Χ.). Ό μεγαλύτε
ρος γεωγράφος καί άπό τους πιό εξέχοντες αστρονόμους.
27. ΧΣ, φ. 121α. Φιλόσοφος καί μαθηματικός, αστρονόμος καί γεω
γράφος (408-356 π.Χ.). Μαθητής τού Πλάτωνα, οπαδός τοϋ 'Αναξαγόρα,
πρώτος απέδειξε τή σφαιρικότητα τής γής.
28. ΧΣ, φ. 121α. "Ελληνας αστρονόμος άπό τήν Κύζικο (4ος π.Χ.
αΙώνας). Καθόρισε τή διάρκεια τοΟ έτους σέ 365,25 ήμερες καί τού
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Η ρ ά κ λ ε ι τ ο ς , Σωκράτης, Λεύκιππος , Δημόκριτος , Ε π ί κ ο υ 
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ρος , Ε μ π ε δ ο κ λ ή ς , ' Ι π π ο κ ρ ά τ η ς , Η σ ί ο δ ο ς , 'Αναξαγόρας ,
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40
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42
'Αναξίμανδρος , 'Αριστοτέλης , Πλάτων , Πυθαγόρας , Γαλη
43
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νός , Σύμμαχος , Π ρ ό κ λ ο ς , Ζήνων , Ε ρ μ ή ς ό τρισμέγιστος ,

σεληνιακοΟ μήνα σε 29 ήμερες, 12 ώρες, 44' καί 2 5 "
29. ΧΣ, φ. 123. 'Από τους Σόλους τής Κιλικίας (305-240 π.Χ.).
Ποιητής άλλα καί μαθηματικός, συνέθεσε τά «Φαινόμενα» έχοντας ώς
πρότυπο τό ομώνυμο έργο τοϋ Εύδόξου.
30. ΧΣ, φ. 73α. Φιλόσοφος των Πυθαγορείων δογμάτων από τό Μεταπόντιο (5ος αιώνας π.Χ.) Σύγχρονος του Εμπεδοκλή καί τοϋ Λευκίπ
που. Σέ αντίθεση μέ τους Πυθαγορείους υποστήριξε δτι τό πύρ καί όχι
οί αριθμοί ήταν ή αρχή του κόσμου.
31. ΧΣ, φ. 73α, 94α.
32. ΧΣ, φ. 74, 82α, 86, 94α, 106α.
33. ΧΣ, φ. 74, 82α, 94α, 98α, 106α, 119, 124α.
34. ΧΣ, φ. 74, 76, 82α, 94α, 98α, 106α, 129
35. ΧΣ, φ. 74, 94α.
36. ΧΣ, φ. 74, 84 Ό Κώος, πατέρας τής 'Ιατρικής (460-377 π.Χ.).
37. ΧΣ, φ. 74.
38. ΧΣ, φ. 74, 82α, 94α, 124α.
39. ΧΣ, φ. 106α. Μιλήσιος φιλόσοφος (610-574 π.Χ.), μαθητής τού
Θαλή. Δέχονταν ότι αρχή των όντων είναι τό «άπειρον», ϋλη λεπτή καί
απέραντη άπ' τήν οποία γεννιούνται τά πάντα καί στην οποία επιστρέ
φουν τά πάντα.
40. ΧΣ, φ. 69, 76, 84, 86, 88, 92, 93, 94α, 98, 104, 106, 106α, 111α,
112α, 115, 119, 121α, 124α, 126, 126α, 130.
41. ΧΣ, φ. 80, 94α, 106α, 119, 129
42. ΧΣ, φ. 68α, 80, 94α, 119, 126α, 129
43. ΧΣ, φ. 84, 115. Κλαύδιος Γαληνός, ό γνωστός γιατρός τής αρ
χαιότητος (131-210 μ.Χ.).
44. ΧΣ, φ. 86α. Μάλλον πρόκειται περί τού μεταφραστή τής Πα
λαιάς Διαθήκης (2ος μ.Χ. αιώνας) γνωστού άπό τά «έξαπλα» τού Ώριγένη.
45. ΧΣ, φ. 86α. Επιφανής νεοπλατωνικός φιλόσοφος καί γραμματι
κός (410-485 μ.Χ.).
46. ΧΣ, φ. 92. Ό Έλεάτης φιλόσοφος (490-430 π.Χ.), μαθητής τού
Παρμενίδη. 'Υποστήριξε ότι τό öv είναι ενα καί αμετάβλητο, άρνούμε-
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'Αρχέλαος , Άνάξαρχος , Φίλων ό Πλατωνικός , Διογένης ό
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Άπολλωνιάτης .
Στό τέλος κάθε παραγράφου παραθέτει τις γνώμες των νεω
τέρων φιλοσόφων. Συχνότερα αναφέρεται, όπως ήδη σημειώθηκε
52
ό Καρτέσιος . Επίσης ό άγγλος φιλόσοφος Βοΐλιος (Robert
Boyle, 1627-91) εφευρέτης της «πνευματικής μηχανής» της ο
ποίας μάλιστα υπάρχει και σχήμα, (βλ. εικόνα αριθ. 11). Σχήμα
υπάρχει καί στό φ. 91 των χειρογράφων Σιατΐστης, πού απεικο
νίζει βαρόμετρο, ακολουθεί δε λεπτομερής περιγραφή.
'Εντυπωσιακή επίσης είναι ή μνεία απόψεων τών Πατέρων
τής Εκκλησίας. Οί αναφορές του Καβαλλιώτη στά έργα του
53
54
Γρηγορίου του Θεολόγου , του Γρηγορίου Νύσσης , του Ίωάν-

νος την έννοια τής κινήσεως καί του χώρου. Ό Καβαλλιώτης αναφέρε
ται στην «ένσταση» του.
47 ΧΣ, φ. 119 Είναι αξιοπερίεργο τό γεγονός δτι ό Καβαλλιώτης
γιά νά προσδώσει κϋρος στίς επιστημονικές του διαπιστώσεις αναφέρε
ται καί στίς απόψεις του κορυφαίου άποκρυφιστή. Έρμης ό Τρισμέγιστος, ονομάσθηκε κατά την αλεξανδρινή εποχή από τους "Ελληνες ό
αιγυπτιακός σεληνιακός θεός Θώδ, ό όποιος λατρεύονταν ώς ψυχοπομπός. Οί μυστικιστές τόν θεώρησαν ώς πάνσοφο θνητό, συγγραφέα πο
λυάριθμων βιβλίων αστρολογίας, μαγείας, αλχημείας κ.λπ.
48. ΧΣ, φ. 119. 'Αθηναίος φιλόσοφος, μαθητής του 'Αναξαγόρα και
διδάσκαλος του Σωκράτη. 'Ασχολήθηκε μέ τή Φυσική καί τήν Ηθική.
Τήν προέλευση τοϋ κόσμου απέδιδε στό θερμό καί υγρό.
49. ΧΣ, φ. 119 Σκεπτικός φιλόσοφος του 4ου π.Χ. αιώνα. 'Αβδηρί
της, οπαδός τοΰ Δημοκρίτου καί ακόλουθος του Μ 'Αλεξάνδρου στην
εκστρατεία του 'Ονομάσθηκε «εϋδαιμονικός» γιατί πίστευε δτι σκοπός
του βίου είναι ή απάθεια καί ή ευδαιμονία.
50. ΧΣ, φ. 119. Λαρισαίος φιλόσοφος του 2ου π.Χ αιώνα Διευθυν
τής τής 'Ακαδημίας, έκλινε προς τήν στωική φιλοσοφία
51. ΧΣ, φ. 73α, 94α, 119. Φιλόσοφος τοϋ 5ου π.Χ. αιώνα. 'Οπαδός
τής Ιωνικής φυσιοκρατίας καί μαθητής τοΰ Άναξιμένη, θεωρούσε ώς
αρχικό στοιχείο τοΰ σύμπαντος τόν αέρα.
52. ΧΣ, φ. 76, 82α, 83α, 84α, 88, 104, 106α
53. ΧΣ, φ. 80, 126, 129.
54. ΧΣ, φ. 81.
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Χειρόγραφα Σιατίστης.
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νη του Δαμάσκηνου 55 , του Κυρίλλου 56 , τοΰ Ώριγένη 5 7 , του 'Ιε
ρού Αυγουστίνου58 καί τοϋ Μεγάλου Βασιλείου 59 , προσδίδουν
ξεχωριστό κϋρος στό έργο του άπό άποψη εκκλησιαστική.
"Ετσι ή «Φυσική» του Καβαλλιώτη μεταβάλλεται σέ μνη
μείο επιστημονικής πολυφωνίας, που πολλά σύγχρονα διδακτικά
εγχειρίδια θά ζήλευαν. Παρά τήν υπεροχή των αριστοτελικών
ιδεών δεν παρατηρείται καμμία ιδεολογική αγκύλωση, κανείς
«επιστημονικός» δογματισμός. Ή πολυφωνία αυτή βεβαίως κρί
νεται τελικά μέ τό πρίσμα τής ορθόδοξης πίστης του συγγραφέα
(sub specie fide) καί τής διαφαινομένης αμφισβητήσεως του α
ριστοτελικού δογματισμού. Οϊ λόγιοι τής εποχής εκείνης, στην
πλειονότητα τους, τηρούσαν κριτική στάση έναντι των νέων ι
δεών, περισσότερο άπ' όσο σήμερα εκτιμάται. Είναι χαρακτηρι
στικά όσα διατυπώνει ένας άπό τους έξοχότερους εκπροσώπους
τοϋ λεγομένου «έλληνικοΰ διαφωτισμού», ό Ίώσηπος Μοισιόδακας: «Πλάτωνα, 'Αριστοτέλη,
Λεϊβνήτιον, Νεύτωνα, όσων άλ
λων ή φήμη κρατεί ανά τό θέατρον τής πολυμάθειας, πάντας
δοξάζει, πάντας άθανατίζει, ούδένα όμως άποθεοΐ, ούδένα δια
κρίνει διά τοϋ αυτός εφα»60.
'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένες απόψεις τοϋ
Καβαλλιώτη πού θεωρούμε αναγκαίο νά εκθέσουμε, γιατί είναι
ενδεικτικές τών ιδεολογικών καί επιστημονικών αναζητήσεων
στό 18ο αιώνα.
"Ενα σημαντικό θέμα τό όποιο σχολιάζει ευρύτατα είναι τό
θεμελιώδες γιά τή φυσική πρόβλημα τής ύλης. Ό Καβαλλιώτης,
διαχωρίζοντας τή θέση του άπό τόν άκρατο ιδεαλισμό, δέχεται
τήν ύλη ως κάτι πραγματικό καί όχι ως δημιούργημα τής «έπινοΐας» 61 . Προχωρεί ακόμη περισσότερο καί αντιμετωπίζει τό
55. ΧΣ, φ. 86.
56. ΧΣ, φ. 119.
57. ΧΣ, φ. 119α, 121, 121α.
58. ΧΣ, φ. 119.
59. ΧΣ, φ. 81.
60. 'Απολογία (επιμέλεια "Α. Αγγέλου), 'Αθήνα 1976, σ. 96. Πρβλ.
καί ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ, Ί. Μοισιόδαξ, σ. 83.
61. ΧΣ, φ. 74α.
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διαιρετό ή οχι της δλης. Εκθέτει ποικιλία απαντήσεων καί κο
ρυφώνει την άντιγνωμία μεταξύ τοϋ 'Αριστοτέλη, πού δέχονταν
τήν πλήρη καί συνεχή διαιρετότητα της ύλης, καί τοϋ 'Επικού
ρου, πού δέχονταν τή διαίρεση μέχρι τά άτομα. 'Εντυπωσιάζει
πράγματι ό πλουραλισμός τών απόψεων άλλα καί ή ένταση των
διαφωνιών. Ό Καβαλλιώτης θεωρεί τήν άντιγνωμία ως απαραί
τητο στοιχείο γιά τήν προώθηση της ανθρώπινης σκέψεως. Ό
ϊδιος μένει προβληματισμένος, δέν επείγεται νά πάρει θέση, «α
σαφές γάρ καί πάντη άδιάλυτον τό ζήτημα»62. Τελικά όμως θά
κλείσει τό θέμα μέ συμβιβαστική λύση, οχι αυστηρά επιστημο
νική, αποθέτοντας τήν πλήρη αποκρυπτογράφηση στην παγγνωσία τοϋ Θεοϋ. «Ή ϋλη πάντως διαιρείται φύσει, αλλ' ου γνώσει,
διαιρείται δήλον fj φύσιν έχει, τό δέ πέρας της διαιρέσεως γνω
στόν μόνω τφ τά πάντα γινώσκοντι Θεφ».
Μέ παρόμοια επιστημονική νηφαλιότητα αλλά και βαθειά
συναίσθηση τοϋ πεπερασμένου της ανθρώπινης διάνοιας, ό Κα
βαλλιώτης αντιμετωπίζει τήν άποψη ότι ή ύλη είναι άφθαρτη.
Παρά τό γεγονός ότι δέν είχε δειχθεί ακόμη πειραματικά καί
δέν είχε διατυπωθεί άπό τόν Lavoisier63 ή θεωρία της αφθαρσίας
τής ΰλης, ακολουθώντας τήν περί πρώτης ύλης 6 4 αριστοτελική
διδασκαλία αποδέχεται τήν αφθαρσία της. Τήν ταυτίζει μάλιστα
μέ τή φύση και δέχεται τήν περίεργη άποψη ότι ή ΰλη υπόκειται
σέ «έξουδένωση», οχι σέ φθορά, «διαφέρουσι γάρ ταϋτα» 65 .
'Αντίθετα ό Καβαλλιώτης εντάσσει στό χώρο της φαντα
σίας τήν θεωρία περί αντίποδων 66 .
Πραγματεύεται ακόμη τά περί κινήσεως καί γενέσεως, περί

63. Antoine Lavoisier (1743-1794), Γάλλος χημικός.
64. Βλ. ©. ΒΟΡΕΑ, Εισαγωγή εις τήν φιλοσοφίαν, 'Αθήναι 1972, τ.
3, σ. 167.
65. ΧΣ, φ. 78α.
66. ΧΣ, φ. 77α. Ή αποδοχή υπάρξεως αντίποδων οδηγούσε αναντίρ
ρητα στην αποδοχή του σφαιροειδοΟς της γης, ζητήματος αμφιλεγόμε
νου γιά τήν εποχή εκείνη. Περισσότερα βλ. KAPPA, Ol φυσικές-θετικές
επιστήμες στον ελληνικό 18ο αΙώνα, σ. 66 κ.έ.
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αιτίας κινήσεως 67 , περί σωμάτων θέρμων και ψυχρών, περί κινή
σεως καί ηρεμίας των στέρεων έν τοις ύγροΐς, περί μανότητος
καί πυκνότητος, περί βαρΰτητος 68 , περί στοιχείων, περί γης, περί
ύδατος, περί αέρος, περί πυρός, περί κόσμου, περί της μορφής
τοο ουρανού 69 , περί ζωδίων™, περί μετεώρων, περί μετεωρολογι
κών φαινομένων, περί οργάνων αΐσθήσεως. Ή «Φυσική πραγμα
τεία» περιλαμβάνει ακόμη αναφορές καί σέ γεωγραφικά θέμα
τα 7 1 . Άξιοπαρατήρητη είναι επίσης ή αναφορά του Καβαλλιώτη
σέ τρεις ηπείρους, «ή ημετέρα, ή τοΰ νέου κόσμου, ή αγνοουμέ
νη» καί ό καθορισμός τής γήινης διαμέτρου σέ επτά χιλιάδες
μίλια!

67. Κατά τόν Καβαλλιώτη ορθώς δογματίζει ό 'Αριστοτέλης οταν
δέχεται ότι «πάν τό κινούμενον ύφ' έτερου κινεΐσθαι» ΧΣ, φ.97α.
68. Είναι αξιοπερίεργο τό γεγονός τής μή αναφοράς στό Νεύτωνα.
69. 'Αναφέρεται καί στό περιλάλητο, μεταξύ τών φιλοσόφων τής
εποχής εκείνης, ζήτημα του άριθμοϋ τών ουρανών. ΧΣ, φ. 121α.
70. ΧΣ, φ. 123, όπου ό Καβαλλιώτης καταγράφει τό σχετικό μέ τά
ζώδια επίγραμμα του Άράτου. Τοϋτο τό επίγραμμα τοο Άράτου κατα
λήγει στή δωδεκάδα τών μορίων:
'Ιωσήφ οΰρανόν άφιελίσσει πολυδαίδαλος
Κλήσιν καλοϋσι ζωΐδιον δέ κύκλον
Έν φ καρκίνος εστί λέων τ' έπί τφ καί ύπ' αντί,
Παρθένος, ό ζυγός, σκορπιός ουδέ μέτα
τοξευτής τε, καί αιγόκερως, έπί δ' αίγοκέρως
υδροχόος, δύο δι* Ιχθύες άστέριοι
τους δέ μέτα κριός, ταύρους τ' έπί τω δίδυμος τε
δώδεκα έν τούτοις πέλιος φέρεται,
πάντ' ένιαυτόν άγων καί αί περί τοΰτον ϊόντι
κύκλον άέξοντ' ώρα έπικαρποϋσαι.
71. ΧΣ, φ.123-123α.

γ) Μεταφυσική
Τό τρίτο βιβλίο της φιλοσοφικής τριλογίας τοϋ Καβαλλιώτη έχει τό μονολεκτικό τίτλο «Μεταφυσική» χωρίς άλλο προσ
διορισμό ή σχόλιο.
Ή χρήση του ορού «Μεταφυσική»1 άπό τόν Καβαλλιώτη
φορτίζεται μέ αριστοτελική σημασία. Περιέχει τή γνώση περί
των όντων, που δέν γίνονται αντιληπτά άπό τις αισθήσεις και
επομένως βρίσκονται πέραν των «φυσικών». 'Ακολουθώντας τήν
αριστοτελική σκέψη θεωρεί τή Μεταφυσική ως «πρώτη φιλοσοφίαν» καί «των άλλων επιστημών μήτηρ υπάρχουσα, πάσας γάρ
εν αύτη περιέχει, καί πάσας τάς αρχάς απονέμει καί τά ίδια
έκαστης αξιώματα δι' ών τάς οικείας ποιοΰντας αποδείξεις ζυγοστατεϊ»2. Παρομοιάζει τήν φιλοσοφία ώς πηγή άπό τήν όποια
προέρχονται τά ρυάκια, οί άλλες δηλαδή επιστήμες, καί ώς κορ
μό άπ' τόν όποιο έκβλαστάνουν οί κλάδοι «διά τοΰτο γάρ ή
1. Ό δρος «μεταφυσική» χρησιμοποιήθηκε γιά πρώτη φορά άπό
τόν "Αραβα Άριστοτελιστή Άβερρόη κατά τόν 12ο μ.Χ. αίώνα. Ό Θ.
ΒΟΡΕΑΣ, Εισαγωγή είς τήν φιλοσοφίαν, τ. 3, σ. 35, θεωρεί τό νεοπλατω
νικό Βοήθιο (480-524 μ.Χ.) ώς εισηγητή του δρου. Πρβλ. καί J. Ρ. ΜΙGNE, Patrologia latina, 64, 515Β. Περισσότερα γιά τή σημασία καί τό
περιεχόμενο τοΟ δρου «μεταφυσική» δχι μόνο στον 'Αριστοτέλη άλλα
καί στή νεώτερη φιλοσοφία βλ. A LALANDE, Λεξικόν τής φιλοσοφίας,
(Μετάφρ. Ε. Φικιώρη), 'Αθήναι 1955, τ. 2, σ. 950 καί Κ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ,
'Αριστοτέλης ό Σταγιρίτης, Θεσσαλονίκη 1962, Ιδιαίτερα σσ. 185-216.
Διαφορετική άποψη διατυπώνει ό Ν. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, 'Ιστορία τής φιλοσο
φίας, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 29 κ.έ. Πιό διασταλτική ερμηνεία του δρου
δίνεται άπό τόν Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ, Μεταφυσικής Προλεγόμενα, 'Α
θήναι 1956.
2. ΧΣ, φ. 146.
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μήτηρ των άλλων ή πρώτη αΰτη φιλοσοφία καί γενική
επιστήμη
3
εϊρηται» . Ή Μεταφυσική δηλαδή είναι μιά οντολογία ή καλύ
τερα μιά οντολογική θεολογία, άφου πέραν των φυσικών όντων,
ερμηνεύει, ή προσπαθεί νά ερμηνεύσει, τό υπερβατικό ον, τόν
Θεό. «Μεταφυσική εστί σοφία επιστήμη θεωρητική περί τό ον
κατά γένος, καί κατά τάς τοΰ οντος διαθέσεις τφ νφ άφηρημένας, καί περί τάς πνευματικάς ουσίας ιδίως καθό φυσικφ λόγω
γνωστός είσίν, ενασχολούμενη»4. ΟΙ πνευματικές ουσίες, κατά
τόν Καβαλλιώτη, είναι: Θεός, άγγελος, ανθρώπινος νους 5 . 'Ακό
μη ή Μεταφυσική είναι επιστήμη αποκλειστικά θεωρητική. Τί
ποτε δέν πράττει γύρω άπό τίς πνευματικές ουσίες, ούτε διδάσκει
τήν πράξη. Ενατενίζει θεωρητικά μόνο τίς αποδείξεις αυτών
πού υπερέχουν κατά τήν αξία των άλλων καί πρώτα τίς έννοιες
πού εκπορεύονται άπό τό νου του καθενός μέ φυσική τάξη 6 . Ή
Μεταφυσική τοΰ Καβαλλιώτη είναι άπό θεολογική άποψη τό
πιό ενδιαφέρον βιβλίο του. "Οχι μόνο γιατί ή θεματολογία του
συμπίπτει, κατά μέγα μέρος, μέ τή χριστιανική δογματική, άλλα
γιατί δίνεται ή ευκαιρία στον ιστορικό ερευνητή νά διαπιστώσει
τίς ποικίλες επιρροές πού είχε δεχθεί ή 'Ορθοδοξία στην κρίσι
μη εκείνη εποχή.
Ή διαμαρτυρία ορισμένων δασκάλων στό 18ο αιώνα, ότι σέ
πολλά σχολεία δέ διδάσκονταν «μαθήματα ευσέβειας», δέν είναι
απολύτως ακριβής. Ή ορθόδοξη πίστη καί ή ηθική διδάσκον
ταν, όχι τόσο ώς αυτοτελή μαθήματα, οσο διά μέσου άλλων
μαθημάτων7. Ή διδασκαλία της Μεταφυσικής αποτελούσε τήν
καλύτερη ευκαιρία γιά νά διδαχθεί στους προχωρημένους μαθη
τές τό περιεχόμενο της ορθόδοξης πίστεως 8 και νά τους κατα-

3. ΧΣ, φ. 156.
4. ΧΣ, φ. 146.
5. ΧΣ, φ. 146.
6. ΧΣ, φ. 146
7. Βλ. ΓΕΔΕΩΝ, Ή πνευματική κίνησις, σ. 15.
8. Θρησκευτικά θέματα καί πιό συγκεκριμένα θέματα ορθόδοξης
χριστιανικής δογματικής, δπως π.χ. περί του Θεοϋ, περί τών ιδιωμάτων
του, των φύσεων του κ.λπ. αποτελούσαν τυπικά θέματα τής Μεταφυσικής
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στήσει κοινωνούς της χριστιανικής ζωής.
Στις ανώτερες σχολές (ακαδημίες) ή διδασκαλία της γραμ
ματικής, μαθηματικών, φυσικών καί των φιλοσοφικών, διαρκού
σε μιά ολόκληρη δεκαπενταετία (!). Ευρεία μνεία θρησκευτικών
μαθημάτων δέ γίνεται. Ό π ω ς όμως φαίνεται από τή φιλοσοφική
«τριλογία» τοΰ Καβαλλιώτη, διά μέσου αυτών τών μαθημάτων
διδάσκονταν πλείστες όσες θρησκευτικές αλήθειες. 'Αλλά καί
αυτόνομη διδασκαλία θρησκευτικού μαθήματος μαρτυρεϊται άπό
τόν Καβαλλιώτη στή «Μεταφυσική» του, δπου σχολιάζοντας τή
σχέση πίστεως καί νοήσεως αφήνει ημιτελή τό λόγο τονίζοντας
ότι «περί τούτου έν τ/} θεολογίφ συν Θεώ είρησόμεθα».
'Ακόμη καί σέ γενικά ζητήματα τυπικής οντολογίας, όπως
π.χ. περί του οντος ή περί τών κοινών κατηγοριών τοΰ οντος, ό
Καβαλλιώτης αξιοποιεί τήν προσφερόμενη ευκαιρία καί γαλου
χεί τους μαθητές του μέ τίς αλήθειες της ορθόδοξης δογματικής.
Μιλώντας τή γλώσσα της εποχής του, μιας εποχής όπου κυριαρ
χούσε ό δυτικός ορθολογισμός, προσπάθησε νά θωρακίσει τήν
πίστη μέ «επιστημονική» αποδεικτική δύναμη. Ό χ ι γιατί φοβό
ταν τή «σαθρότητα» της πίστεως, άλλα γιατί επιθυμούσε νά θε
μελιώσει επαρκέστερα μέ τήν επιχειρηματολογία τοΰ όρθοϋ λό
γου τήν εκκλησιαστική διδασκαλία. Συγκατάβαση στην αδυνα
μία «τών ασθενών περί τήν πίστιν», πού δέν υποδηλώνει καμμία
υποκειμενική αναγκαιότητα. Στή «Μεταφυσική» του Καβαλλιώ
τη διαπιστώνεται ουσιαστικά ή υπέρβαση τής θεολογίας άπό
τήν επιστήμη και τής πίστης άπό τόν ορθολογισμό. Έναν ορθο
λογισμό πού είχε ως αφετηρία τόν θεολογικό σχολαστικισμό
του δυτικού μεσαίωνα κι έφτανε ώς τόν Descartes 9 .
στό 18ο αιώνα. Ή Μεταφυσική δηλαδή αποτελούσε μιά μύηση ή «προ
παρασκευή εις τήν θεογνωσίαν διά τής θεωρίας τών όντων», «Λόγιος
Ερμής» 1811, σ. 76.
9. Περισσότερα γιά τίς βαθειές επιδράσεις του σχολαστικισμού καί
τοΟ ορθολογισμού στή θεολογία τής 'Ανατολικής Εκκλησίας βλ. XP
ΓΙΑΝΝΑΡΑ, 'Ορθοδοξία καί Δύση - Ή θεολογία.στην 'Ελλάδα σήμερα,
'Αθήνα 1972 καί Χ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, Μητροπολίτη Μύρων, 'Ορθόδο
ξος 'Ανατολή καί Δυτικός κόσμος, 'Αθήναι 1972, πού αποτελεί κριτική
στό παραπάνω Μργο του Γιανναρά.
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"Ετσι ή έμπειρία-δόγμα τής Εκκλησίας, πού είναι «άνεκλάλητος στεναγμός», διοχετεύονταν στην ελληνική νεολαία της
εποχής επενδυμένη τό νοησιαρχικό-ορθολογιστικό μανδύα.
Θεωρούμε απαραίτητο νά εκθέσουμε συνοπτικά τή διδασκα
λία τοΰ Θεοδώρου Καβαλλιώτη σχετικά μέ τά πλέον σημαντικά
θέματα τά όποια θίγει στό βιβλίο του. "Εχει ήδη τονισθεί επαρ
κώς στην παρούσα εργασία ό άριστοτελισμός του. Ενισχύεται
όμως και άπό τήν αναφορά στά «τέσσερα αίτια τής κινήσεως» 10
στά όποια «προστιθέασι τινές καί πέμπτην αΐτίαν παραδειγματικήν λεγομένην ήτις έστι τό καθ' ο, τουτέστιν εκείνο καθ' οδ τήν
όμοίωσιν τό αποτέλεσμα γίγνεται»". Ξεκινώντας άπό τήν θεμε
λιώδη αριστοτελική άποψη ότι «ουδέν σώμα εαυτό κινεί, άλλα
πάν τό κινούμενον ύφ' έτερου κινείται», οδηγείται ώστε νά απο
δείξει «τήν του πρώτου κινοΰντος ΰπαρξιν, τοΰ τά πάντα έν
πάσιν ενεργούντος και πάσας τάς κινήσεις παρέχοντος»'2. "Ετσι
ό Θεός ανάγεται στό μοναδικό ποιητικό αϊτιο «όθεν ή κίνησις».
'Αλλά καί τήν έννοια «Θεός» ό Καβαλλιώτης τήν χρησιμο
ποιεί μέ τήν αριστοτελική σημασία. Θεωρεί τόν Θεό θεμελιώδη
προϋπόθεση ερμηνείας των όντων. Τόν αποδέχεται δηλαδή ως
μία λογική αναγκαιότητα. Χωρίς Αυτόν δέν έχει λόγο-νόημα τό
γίγνεσθαι του κόσμου καί τής ζωής. Αυτή ή αντίληψη ενισχύε
ται κι άπ' τήν αποδοχή τοΰ ΘεοΟ ώς «πρώτου κινουντος» ή
«κινοΰντος ακινήτου», ώς πρώτης καί κυριωτάτης αρχής τής
κινήσεως καί επομένως του «είναι», ένώ ό ίδιος παραμένει στα10. Μέ τους τέσσερεις όρους ερμηνεύει ό 'Αριστοτέλης τή γένεση
καί μεταβολή τών εγκόσμιων όντων: 1) τό ουσιαστικό αϊτιο (ουσία), 2)
τό ποιητικό αϊτιο (όθεν ή κίνησις), 3) τό τελικό αϊτιο καί 4) τό υλικό
αϊτιο Βλ. σχετικά Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, δ.π., σ 208.
11. ΧΣ, φ 155.
12. ΧΣ, φ. 155α. Ό Καβαλλιώτης ακολουθεί τόν 'Αριστοτέλη, όχι
φανατικά άλλα μέ μετριοπάθεια. Γι' αυτό ή στάση του είναι κριτική όχι
μόνο απέναντι στις Ιδέες τοϋ 'Αριστοτέλη άλλα καί τών νεωτέρων στο
χαστών. "Ετσι ένώ ό αρχαίος φιλόσοφος δέν δέχονταν Θεό δημιουργό,
άλλα απλώς «πρώτον κινούν», ό Καβαλλιώτης δέχονταν, σύμφωνα μέ
τήν ορθόδοξη πίστη, τόν Θεό ώς δημιουργό τών πάντων «έκ τοβ μηδε
νός». Βλ. σχετικά Χ. ΠΕΡΟΥ, 'Αριστοτέλης, ΜΠΕ, τ. 1, σ 395.
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θερά χωριστή φύση και ακίνητος 13 . Δεν υπάρχει έν χώρω, διότι
δέν έχει τίποτε τό υλικό. Ό χρόνος, ώς συνοδός της κινήσεως,
είναι κάτι δευτερεύον καί παράλληλο σε σχέση μέ τή θεία υπό
σταση. Ό δέ τόπος, ώς συνοδευόμενος από τήν ύλικότητα, δεν
έχει καμμία σχέση μέ τήν αυλή πρώτη ουσία. "Ετσι στρέφεται
ευθέως και ανατρέπει τίς ευρύτατα τότε διαδεδομένες πανθεϊστικές αντιλήψεις τοΰ Σπινόζα 14 .
Ό Θεός λόγω τής φύσεως του είναι αιώνια καί αναλλοίωτη
πνευματική ουσία ακατάληπτη άπό τόν άνθρωπο. Τά δημιουργή
ματα του είναι αφορμές θεογνωσίας, όχι αίτιες. Αίτια είναι ή
έμφυτη ίδέα πού έχουμε γιά τόν Θεό. «Ή του Θεοΰ Ιδέα έμφυτος
ήμΐν, οΰτε έπείσακτος, οϋτε πεποιημένη υπάρχει»'5. Ό Καβαλλιώτης απορρίπτει κάθε συμμετοχή των αισθήσεων στή γνώση
τοΰ Θεού. Κάτι τέτοιο «αίσχρόν έστι καί λέγειν». "Ετσι αρνείται
ριζικά τόν εμπειρισμό τοΰ Τζών Λόκ 16 . Σχολιάζει λεπτομερώς
τό βασικό άξίωμά του «ουδέν έν τφ νφ, ô μη πρότερον έν τή
αίσθήσει» τό όποιο απορρίπτει, θεωρώντας τίς αισθήσεις άπλες
αφορμές, όχι αϊτια. « Ή ίδέα τοΰ οντος κατά γένος ούκ έχει τήν
αρχήν από των αισθήσεων, αλλ' απασιν από φύσεως έγκειται»17.
Σχολιάζοντας μάλιστα τό λόγιο τοΰ Ά π . Παύλου 18 «τά γάρ

13. 'Αναμφισβήτητα ό Καβαλλιώτης εκφράζει καθαρές αριστοτελι
κές απόψεις, στό ζήτημα όμως τής ακινησίας του Θεοϋ θά διαφωνήσει
μέ τόν 'Αριστοτέλη. Βλ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, Μετά τά φυσικά, Κ, 1064β, 1.
Πρβλ. Χ. ΓΙΑΝΝΑΡΑ, Σχεδίασμα εισαγωγής στή φιλοσοφία, 'Αθήνα
1981, τ. 2, σ. 23 κ.έ., ΒΟΡΕΑ, Εισαγωγή εις τήν φιλοσοφίαν2, τ. 3, σ.
376, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ό.π., σ. 210, ΜΑΤΣΟΥΚΑ, δ.π., σ. 199 κ.έ.
14. Βλ. ΧΣ, φ. 167α «Ό Θεός πανταχοΟ παρών εστί καί ούδενί
τρόπω περιορίζεται, αυλός γάρ ών καί απερίγραπτος έν τόπω ούκ Εστί
αυτός γάρ έαυτοϋ τόπος εστί τά πάντα πληρών, καί υπέρ τά πάντα ών,
καί αυτός συνεχών τά πάντα».
15. ΧΣ, φ. 161, 262α.
16. (1632-1704). "Αγγλος φιλόσοφος τοΰ εμπειρισμού μέ μεγάλη ε
πιρροή στό 18ο αίώνα. Τό έργο του « Δοκίμιο γιά τήν ανθρώπινη νόη
ση» επηρέασε τήν ελληνική φιλοσοφική καί παιδαγωγική σκέψη.
17. ΧΡΑ, φ. 208-209.
18. Ρωμ. 1,20.
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αόρατα αύτον άπό κτίσεως κόσμου τοις ποιήμασι νοούμενα καθοραται» υποστηρίζει οτι «ουδέ άφορμήν παρεϊχον ήμίν τά κτί
σματα νοήσαι τόν Θεόν, εϊγε μη έγκεκολαμμένη ή τοϋ Θεοΰ
ιδέα ταΐς ημών διανοίαις παρά τοϋ δημιουργού εϊη»19. Γιά νά
δείξει μάλιστα οτι «έμφυτος ήμίν απασιν άνθρώποις ή του Θεοΰ
ιδέα ενυπάρχει20» πέρα άπό τά λογικά επιχειρήματα επικαλείται
καί ενα ιστορικό. Δανείζεται άπό τόν Πλούταρχο 21 τή διαπίστω
ση οτι «εδροις δ' αν επιών καί πόλεις ατείχιστους,
αγράμματους,
άβασιλεύτους, άοίκους, άχρημάτους, νομίσματος μη δεομένας,
απείρους θεάτρων καί γυμνασίων, άνιέρου δέ πόλεως καί άθεου,
μη χρωμένης εύχαΐς, μηδέ ορκοις, μηδέ μαντείαις, μηδέ θυσίαις
έπ' άγαθοϊς, μηδ' άποτροπαΐς κακών, ουδείς εστίν, ούδ' εσται
γεγονώς θεατής». Θεωρεί οτι αφού κάθε έθνος, δσο «θηριώδες»
καί «απηνές» αν είναι, φωτίζεται άπό τήν «της θεότητος επΐληψιν», θά πρέπει αναγκαστικά «ή των απάντων εθνών συμφωνία
ώς νόμος της φύσεως παραδεκτέα»22.
Βεβαίως υπάρχουν ορισμένοι που απορρίπτουν τήν ύπαρξη
του Θεοΰ. Ή αθεΐα όμως, κατά τόν Καβαλλιώτη, είναι «άλογος
καί θηριώδης απάτη» 24 και «νόσος» 25 . Στην κατηγορία των ά
θεων εντάσσει τό Σπινόζα, τόν Πρωταγόρα, τό Διαγόρα καί τους
Επικούρειους.
'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τό σχόλιο του Καβαλ
λιώτη στην αγιογραφική παράσταση πού απεικονίζει τό ΘεόΠατέρα ώς λευκομάλλη γέροντα. «Ό Θεός κοινώς έπιλαμβάνε-

19. ΧΣ, φ. 160α.
20. ΧΣ, φ. 162α. Τήν ορθόδοξη αποψη βλ. Χ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, Δογμα
τική2, 'Αθήναι 1956, σ. 35.
21. Προς Κυλώτην Έπικούρειον, 31 κ.έ. Πρβλ. καί Θ. ΒΟΡΕΑ, Εισα
γωγή εις τήν φιλοσοφίαν, σ. 380.
22. ΧΣ, φ. 162.
23. ΧΣ,. φ. 165α.
24. ΧΣ, φ. 160α.
25. Ό Καβαλλιώτης μπορεί νά δίνει έμφαση στην κοσμολογική
απόδειξη περί υπάρξεως τοΰ Θεοΰ, δεν παραθεωρεΐ όμως τίς αλλες. Μόνο
γιά τήν οντολογική εκφράζει κάποιες επιφυλάξεις. ΧΣ, φ. 166.
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ται γέροντος δίκην ώσπερ ό άγγελος νεανίσκου»26. Τήν τυπική
αυτή παράσταση αποδίδει στην ανθρώπινη αδυναμία ή οποία
επιζητεί «διά σωματικής τινός εικόνος» νά αίσθητοποιήσει τά
άρρητα καί ανέκφραστα.
Ό Καβαλλιώτης πού, όπως ήδη επισημάνθηκε, χρησιμοποι
ούσε τή Μεταφυσική προκειμένου νά διδάξει στους μαθητές του
τά χριστιανικά δόγματα, πραγματεύεται τό φιλοσοφικό πρόβλη
μα ουσίας και υποστάσεως καί διατυπώνει τή διαφορά υποστά
σεως και προσώπου 27 . Επειδή δέν ήταν πάντοτε αυτονόητη ή
διάκριση υποστάσεως και προσώπου «είσεφθάρη τό πάλαι ασέ
βεια καί πλήθος αιρέσεων τή καθαρά εκκλησία»1*. 'Αναφέρεται
δέ επιγραμματικά στίς αιρέσεις του Σαβελλΐου, 'Αρείου, Νεστορίου, Ευτυχούς, μή παραλείποντας νά διατυπώσει τήν ορθόδοξη
διδασκαλία, πού τήν ολοκληρώνει μέ τήν αναφορά στην κατα
φατική καί άποφατική θεολογία 29 . Είναι πράγματι αξιοπρόσεκτο
τό γεγονός δτι ό Καβαλλιώτης χρησιμοποιεί τόν δρο «άλλοτρίωσις» στον όποιο αντιπαραθέτει τόν δρο «οικειότητα». Επί
σης πρέπει νά υπογραμμισθεί ή διάκριση μεταξύ άκτίστου
(Θεός) και κτιστού (ή δημιουργία) 30 . Παρόλο πού ή Μεταφυσική
του Καβαλλιώτη απευθύνονταν οχι σέ φοιτητές θεολογίας, άλλα
σέ μελλοντικούς εμπόρους, λογίους καί λοιπών επαγγελμάτων,
τό επίπεδο της εμφανίζεται πολύ υψηλό. 'Αποτελεί δέ μέτρο της
άρτιας θεολογικής καί φιλοσοφικής καταρτίσεως πού παρείχε ή

26. ΧΣ, φ. 161α.
27. ΧΣ, φ. 153α, «δτι πάν πρόσωπον ρηθήναι δύναται όπόστασις, ού
μήν δέ πάσα ύπόστασις καί πρόσωπον» ένώ «ύπόστασις εστί-τρόπος
καθ' öv ουσία τίς ενική ολόκληρος καί πεπληρωμένη υφίσταται». Βλ.
σχετικά ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, δ.π.,σ. 177.
28. ΧΣ, φ. 153α.
29. ΧΣ, φ. 162α, «τό θείον ού μόνον άποφατικώς, άλλα καί θετικώς
γινώσκεται ει καί άτελως».
30. Ή διάκριση αυτή, καθαρά πατερική, επαναλαμβάνεται καί στή
«Φυσική πραγματεία» φ. 87α, 98. Οί άλλες διακρίσεις (πνεΟμα-ϋλη, άόρατο-όρατό, νοητό-αΐσθητό) είναι δευτερεύουσες. Βλ. ΜΑΤΣΟΥΚΑ, 'Ιστο
ρία τής φιλοσοφίας, σ. 263.
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31

Νέα 'Ακαδημία στους τροφίμους της .
Μέ τό σχολιασμό τής «Μεταφυσικής» ολοκληρώσαμε τήν
παρουσίαση τής φιλοσοφικής «τριλογίας» τοΰ Θεοδώρου Καβαλλιώτη. Στη συνέχεια θά αναφερθούμε στά φιλολογικά έργα
του, πού παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά τήν έρευνα.

31. Ή σύγχρονη θρησκευτική παιδεία, τουλάχιστον στή Δευτερο
βάθμια εκπαίδευση, είναι σαφώς κατώτερη.

2. Φιλολογικά
'Εκτός άπό τά φιλοσοφικά έργα ό Καβαλλιώτης ώς συνεπής
διδάσκαλος ασχολήθηκε επισταμένως καί μέ φιλολογικά θέματα,
Ιδίως όσα αφορούσαν στή γλώσσα. Γνήσιο τέκνο τής εποχής
του είχε συνειδητοποιήσει δτι ό βαθύς καημός γιά τό φωτισμό
τοβ γένους καί ό ασυμβίβαστος αγώνας γιά τήν αναγέννηση τής
παιδείας, θά παρέμεναν άπλες προθέσεις χωρίς τή σωστή χρήση
τοβ γλωσσικού οργάνου. Μόνο αυτή παρείχε τά εχέγγυα μιας
πνευματικής άφυπνίσεως καί έφερνε στό ίστορικό προσκήνιο
τή ρωμαλέα σκέψη των αρχαίων φιλοσόφων, άλλα έδινε καί τή
δυνατότητα προσεγγίσεως τοΰ ΐαματικοΟ λόγου τής Εκκλησίας.
"Ομως στην εποχή του Καβαλλιώτη ή ελληνική γλώσσα
εμφανίζονταν μέ μιά νέα μορφή καθημερινής χρήσεως, πιό εύ
ληπτη καί πιό εύχρηστη άπό ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.
Παράλληλα αποτελούσε καί μέσο διαβαλκανικής επικοινωνίας.
Ή διορατικότητα του Καβαλλιώτη τόν οδήγησε στή συστηματι
κή ενασχόληση μέ τή γλώσσα. 'Αποτέλεσμα αυτής τής ενασχο
λήσεως αποτελούν τά δυο φιλολογικά έργα στά όποια θά αφιε
ρωθεί τό επόμενο μέρος τής παρούσης εργασίας.

α) Εισαγωγή Γραμματικής
Ό 18ος αιώνας γνώρισε αλλεπάλληλες εκδόσεις γραμματι
κής. Πιστεύοντας οί "Ελληνες λόγιοι καί διδάσκαλοι ότι «τών
jap άπασών αΰτη (ή γραμματική) τών επιστημών κρηπίς εστί
καί ρίζα»', συνέθεταν καί κυκλοφορούσαν γραμματικές. Τις πε
ρισσότερες βέβαια γιά σχολική χρήση. Είχαν συνειδητοποιήσει
ότι χωρίς επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας δεν ήταν δυνα
τό νά υπάρξει πνευματική ζωή ποιότητος. Ή ελληνική ήταν ή
γλώσσα της παιδείας και τής επιστήμης. Στην εποχή τών «φώ
των» καί τής διαδόσεως τών αρχαίων ελλήνων συγγραφέων δέν
μπορούσε παρά κάθε μορφή πνευματικής άφυπνίσεως νά διέρχε
ται μέσα άπό τή γνώση τής ελληνικής. Βάση κάθε διδασκαλίας
ήταν ή πλήρης γλωσσική κατάρτιση, ώστε νά διευκολύνεται ή
προσέγγιση καί ή αφομοίωση τών ιδεών. Ή ελληνική φιλοσο
φία καί ή διδασκαλία τής Εκκλησίας παρέμεναν «στεγανά» γιά
όσους δε γνώριζαν επαρκώς τή γλώσσα.
Ειδικά στή Μοσχόπολη φαίνεται ότι τό γλωσσικό αποτε
λούσε θέμα «πρώτης γραμμής». Μελετήθηκε ή εσωτερική σχέση
τής αρχαίας μέ τή νεοελληνική. Παράλληλα ή σχέση της μέ τις
άλλες γλώσσες τών βαλκανικών λαών καί ιδιαίτερα εκείνων πού
χρησιμοποιούσε ή ευρύτερη περιοχή τής Μοσχοπόλεως (βλάχι
κη, αλβανική καί βουλγαρική). « 'Αποτελώντας μιαν οαση γνή1. Ζαχ. Καλλιέργης, Ώρολόγιον, 1509, στό Α. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ, Τό
ελληνικό βιβλίο, σ. 50, δπου παρατηρείται δτι οί Ελληνες στά χρόνια
τής τουρκοκρατίας έξέδιδαν αθρόως γραμματικές καί λεξικά. Επίσης
διάφοροι ρωμαιοκαθολικοί μισσιονάριοι-προπαγανδιστές δημοσίευαν
γραμματικές μέ προφανείς σκοπούς, π.χ. ό 'Ιησουίτης Girolamo Germa
no (Ρώμη, 1622).
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σιου ελληνισμού έκεΐ ψηλά, κυκλωμένη απ' ολες τις βαλκανικές
φυλές ή Μοσχόπολη, ώς κέντρο μορφώσεως, ήταν υποχρεωμένη,
αναγκασμένη καλλίτερα, νά μελετήσει τά γύρω ιδιώματα και τις
γλώσσες των διαφόρων λαών, πού τήν περιστοίχιζαν»2.
Ό ίεροδιδάσκαλος Θεόδωρος Καβαλλιώτης μέ τά δύο φιλο
λογικά έργα του προώθησε σε σημαντικό βαθμό αυτή τή μελέτη
και πρακτική. Ή «Εισαγωγή Γραμματικής» υπηρετούσε τήν ελ
ληνική, ενώ ή «Πρωτοπειρία» τή σχέση της ελληνικής μέ άλλες
βαλκανικές γλώσσες. 'Αμφότερα τά έργα του πρέπει νά απευθύ
νονταν σέ αρχαρίους μαθητές της ελληνικής καί στοιχειωδώς
μυημένους στην 'Ορθοδοξία. Τό υψηλό επίπεδο των παρεχομέ
νων γνώσεων στή Νέα 'Ακαδημία δέ δικαιολογεί συγγραφή τέ
τοιων έργων γιά τους δικούς της τροφίμους. Ή εξωστρέφεια
λοιπόν των δύο αυτών έργων είναι προφανής.
Τό 1760 κυκλοφόρησε τό πρώτο έντυπο έργο του. Ήταν
καρπός οχι μόνο τής βαθειας γνώσεως πού είχε γιά τή γλώσσα,
άλλα καί τής πολύχρονης διδακτικής εμπειρίας του.
Ό πλήρης τίτλος τοϋ βιβλίου ήταν:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
Παρά τοϋ Αΐδεσιμωτάτου, καί Έλλογιμωτάτου Διδασκάλου τής έν Μοσχοπόλει νεωστί ιδρυθείσης 'Ακαδημίας, καί Μεγά
λου Πρωτοπαπά, καί Ίεροκήρυκος του
Άγιωτάτου
Θρόνου τής Πρώτης Ίουστινιανής
Άχρειδών, καί
τής Θεοσώστου Πολιτείας Μοσχοπόλεως
Κυρίου
Θεοδώρου 'Αναστασίου
Καβαλλιώτου
Μοσχοπολίτου, συναρμοσθεΐσα είς ευχέρειαν τών Πρωτόπειρων.
Νϋν πρώτον τύποις εκδοθείσα δαπάνη τοϋ εντιμότα
του, καί χρησιμωτάτου
Κυρίου 'Αντωνίου χατζή
3
Γεωργίου Μποΰε , εύπατρίδου Μοσχοπόλεως. Έν τή

2. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Μοσχόπολις: Ai 'Αθήναι τής Τουρκοκρατίας,
σ. 19.
3. Φαίνεται πώς ή οικονομική κατάσταση τοϋ Καβαλλιώτη δεν ήταν
τόσο ανθηρή ώστε νά αντέξει τή δαπάνη γιά τήν Εκδοση. Κατέφυγε
στην χορηγία τοϋ 'Αντωνίου Χατζηγεωργίου Μποΰε, γιά τόν όποιο γνω
ρίζουμε ότι είχε επιφανή κοινωνική θέση στή Μοσχόπολη (ευπατρίδης).
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Τυπογραφία τοΰ οσίου, και Θεοφόρου πατρός ημών
Ναούμ τον Θαυματουργού. Έν Μοσχοπόλει.
αψξ'
(1760)
Τό βιβλίο αυτό4 σέ μικρό (8ο) σχήμα αποτελείται άπό 144
σελίδες καί 8 φύλλα, φέρει δέ διακόσμηση γνωστή άπό τίς άλ
λες εκδόσεις του τυπογραφείου Μοσχοπόλεως (βλ. εικόνα αριθ.
12). 'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ή αφιέρωση στό φ. 3
πού έχει ως εξής:
Τφ μακαριωτάτω, καί θεοδοξάστφ
Άρχιεπισκόπφ
της Πρώτης Ίουστινιανής
Άχρειδών, καί πάσης
Βουλγαρίας, Κυρίφ Κυρίφ Κυρίλλφ5.
'Ακολουθεί δέ κείμενο πού τό προσωπικό του ΰφος καί ή
θερμότητα του, μας παρέχει ενα ακόμη, έστω μικρό, δείγμα τής
προσωπικότητος του λογίου και τής φιλολογικής καταρτίσεως
του.
Τό όμόφυλον εϋ ποιήσαι προθυμηθείς, κατά την δοθεΐσαν παρά τοΰ πρώτου αιτίου ίσχύν, τουμόν τουτί
φιλοπόνημα, λυσιτελές μέν δν τοϊς τής 'Ελλάδος
φωνής πρωτοπείροις, όσάγαλα βρέφεσι, τελειότητα
δέ ού τήν τυχοΰσαν τοις προσφέρουσιν
έπαγγελλόμενον, ευθαρσώς πάνυ εγνων προσφωνήσαι τή υμετέρα
Θεοειδεΐ Μακαριότητι. Καί μάλα είκότως. Αυτήν
γάρ πολνδαίδαλον αρετής άγαλμα, καί ούρανοπλόκων χαρίτων καταγώγιον άναφαίεισαν ή πάνσοφος,
καί θεαρχική βουλή τε καί πρόνοια, ή πόρρωθεν κα
ταβαλλομένη τών μεγάλων πραγμάτων τάς υποθέσεις,
άναβιβασθήναι ηύδόκησεν είς Άρχιεπισκοπικήν
πε-

Έπίσης χρημάτισε καί επίτροπος στό ναό τοϋ Άγ. Χαραλάμπους πού
άνεγέρθηκε τό 1760 μέ πρωτοβουλία τοΰ Καβαλλιώτη. Είναι προφανής
ή φιλική σχέση τών δύο ανδρών.
4. Βλ. LEGRAND, ΒΗ, τ. 1, σσ. 510-511.
5. Ό Κύριλλος διετέλεσε 'Αρχιεπίσκοπος Πρώτης Ίουστινιανής
Άχριδών άπό τό 1759 μέχρι τό 1762. Πρβλ. καί ΣΚΕΝΔΕΡΗ, 'Ιστορία
τής αρχαίας καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως, σ. 67 καί Η. GELZER, Der
Patriarchat von Achrida. Geschichte und Urkunden, Leipzig 1902, σ. 139.
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Εικόνα 12. Διακοσμητικά σχέδια από τήν «Εισαγωγή Γραμματικής» καί οί
συνδυασμοί γραμμάτων ατά έργα τον Καβαλλιώτη.
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ριωπήν, ήλιακοΰ δίκην φωστήρος, εν μέσω δωδεκαρίθμου
'Αρχιερατικής
χορείας
ύπερεκλάμπουσαν,
πλείστων επ ευεργεσία, καί αναψυχή. Ώς οδν ευσέ
βεια, καί φρονήσει διαπρέπουσα, ανδρεία τε καί μακροθυμία μεγαλυνομένη, τοΰ δικαίου τε καί τής αλη
θείας ύπερμαχοΰσα, τφ ζήλω τής
εκκλησιαστικής
ευπρεπείας πάντας υπερβαίνουσα, καί τής φιλοσο
φίας έν άκρότητι ειλικρίνειας υπερασπίζουσα, δέξαιτο φιλοφρόνως, καί δώρον ευγνωμοσύνης πεπλουκηκός, καί επί μήκιστον βιώη ες οίακοστροφίαν τοΰ
μεγάλου σκάφους τοΰ Ζωοποιού Πνεύματος. 'Αμήν.
Πρωτοπαπάς, Ίεροκήρυξ, καί Διδάσκαλος Θεόδω
ρος 'Αναστασίου Καβαλλιώτης, ό εκ Μοσχοπόλεως.
Στά φύλλα 4-8 περιέχονται ένδεκα επιγράμματα προς τιμή
τοΰ συγγραφέα. Τά συνέθεσαν οί μαθητές του Τέρπος Μάκου,
διδάσκαλος τής σχολής τής Κορυτσάς, Βρέτος, ιερέας καί νομοφύλακας, Νούντσος Σαμσάλας, Ναούμ Γκούστας, Σάββας ιερο
μόναχος καί διδάσκαλος του σχολείου τοΰ Βυθκουκίου, Γεώρ
γιος Νικολαΐδης Τούρτας, Ναούμ Νικολάου Τούρτας καί 'Αμ
βρόσιος ιερομόναχος τής Μονής τοΰ όσιου Ναούμ 6 . Ό Legrand
προσθέτει καί τό Θωμά Άναστασιάδη, αδελφό του Καστοριάς
Χρύσανθου καί τόν 'Ιωάννη Ποσάμα 7 . Έπίτιτλο τών επιγραμμά
των ήταν οί φράσεις: «Προς τόν παναιδεσιμώτατον καί ίεροσοφολογιώτατον άρχιπρεσβύτερον, ιεροκήρυκα καί καθηγητήν κύριον Θεόδωρον 'Αναστασίου Καβαλλιώτην Μοσχοπολίτην,
τόν
τής βίβλου
συναρμοστήν».
Παραθέτουμε τά επιγράμματα αυτά όχι μόνο γιατί είναι εν
δεικτικά τής εξαίρετης γλωσσικής καταρτίσεως τών μαθητών
τής Νέας 'Ακαδημίας, άλλα και διότι αποτελούν εντυπωσιακές
ασκήσεις ποιητικής τέχνης, τήν οποία, όπως θά δειχθεί στή
συνέχεια, ό Καβαλλιώτης δίδαξε επιτυχώς.

6. Σχετικά βλ. LEGRAND, δ.π., σσ. 510-511, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Μοσχόπολις, σ. 51 κ.έ., ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης,
σσ. 110-111.
7. LEGRAND, O.K., σ. 511.
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Πανδώρης πίθος γαλακτόβρυτος έμμί φιλέλλην
— Θεοδώρου πρώτου πρεσβυτέροιο πόνος.
Αϊκεν σώμα φέρω σμικρόν, αϋτάρ νυγμόν απλητον
— Τους παϊδας νύττω, ήδέ γάλακτι τρέφω.
Ό τής έν Κορυτζφ σχο?>ί\ς διδάσκαλος
Τέρπος Μάκου
Ήρωελεγείον.
Στήλαν δς ποθέει άρετάν έσοραν χρυσόμορφον,
Άμφ' έόν ϊτω δή εύσθενέα με τόκον,
"Ολβιον έπεί σοφίη, έν φαιδροΐς μουσοτρόφοισι
Ήδύν έσσάμην, οϋποτε ώς έτερος
Βρέτος 'Ιερεύς και' Νομοφύλαξ.
Ήρωελεγείον.
Κρήνα πηγασίς, είν ψυχοσώοις Μοσχοπολήας,
ρει'θρεσιν άρδομένη, δρχαμε πρεσβυτέρων,
Σφωϊτέροις καμάτοις βιβλίον πόρες ίδμοσύνης γε
"Ορχατον εύανθή εΰχος μουσοτρόφων
Καρκινικόν.
Άρετςί, παρείχε με χείρα, πατέρα
Ώναξ έν όσω έξ ανω.
ΝοΟντσος Σαμσάλας.
Ήρωελεγείον ήχικόν.
Μών δίος Πλάτων εφυ έξοχ' αοιδός; αοιδός.
Λώϊος ηρώων, έκγεγηνώς; γεγονώς.
Φέγγει δ' αυγών ού σοφίης δχ αγαστός; αγαστός.
Ρεκτήρ τήσδε βίβλου, καί κλεινός; κλεινός.
Τεΰ πλέον, ού ζάθεος, φως θ' ίρός έραστός; έραστός.
Έννεπεν δν Κλειώ ήρ' άγαώς; άγα&ς.
Άντιστρέφον.
Καλλιόπης γάλα fj Κρονίδης, παΐ, θώΰμα ουδέν,
Πρήγματος οϋσης μεΰ, βιβλίδος, άδυνόου.
Ναούμ Γκούστας.
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Ήρωελεγεΐον.
Ήύτε ήέλιος γας τέρματα πάντα φαείνει,
Τφκε φρένας κάζει τ&ν φιλομουσολόγων
Βίβλφ ήδυπνόφ Θεόδωρος πάμμεγα τεύχος
Άρχιπρεσβυτέρων, φιλοσόφων τε κλέος.
Ό τον έν Βυθκουκίω σχολείου διδάσκαλος
Σάββας 'Ιερομόναχος.
Ήρωελεγεΐον.
"Αντυγος ώς Μουσών ύπερήμενος ούρανίης γε,
Θεόδωρος θύτης, και έδος εύσεβίης
Μοσχοπόλιος ό Κήρυξ Άχρίδος έξοχα εδρης,
Νουν παίδων βιβλίον, γράψε γάλακτι τρέφον.
Γεώργιος Νικολαΐδης Τούρτας.
Ήρωελεγεΐον.
Πολλήν σοι Θεόδωρε θύτα ίδρίων οχ άριστε
Κούροι φιλολόγων πάντες ϊσασι χάριν
06 ένεκα δέλτον ξυνθήκας τήν δέ ρέουσαν
Ού τραχύτητας, νήδυμον, άλλα γλάγος.
Ναούμ Νικολάου Τούρτας.
Καρκινικόν.
Άμαθώς ών, έχε νφ σφ θαμά.
Ά ίερώς, ώδε, σοδός εδω σωρεία.
Ό έκ τής Σεβάσμιας Μονής τοϋ 'Αγίου Ναούμ,
'Αμβρόσιος
'Ιερομόναχος.
Τά ποιητικά αυτά δημιουργήματα, πού θυμίζουν τά «"Ανθη
εύλαβείας» των ευγνωμόνων μαθητών του Φλαγγινείου φροντι
στηρίου, παρά τή συντομία τους έχουν σημαντική αξία, γιατί
μας παρέχουν ορισμένες πληροφορίες ή επιβεβαιώνουν άλλες,
όπως π.χ. ό Καβαλλιώτης ήταν πρώτος μεταξύ τών πρεσβυτέρων
(άρχιπρεσβύτερος), «Θεοδώρου πρώτου πρεσβυτέροιο πόνος»
«ορχαμε 8 πρεσβυτέρων» και άριστος «πολλήν σοι, Θεόδωρε, θύ-

8. Όρχαμος=άρχηγός.
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τα ίδρίων οχ άριστε». Ήταν ιεροκήρυκας τής 'Αρχιεπισκοπής
Άχριδών «Θεόδωρος θύτης, και εδος 9 εύσεβίης Μοσχοπόλιος ό
Κήρυξ Άχρίδος έξοχα εδρης». Είχε τή φήμη τοΰ διακεκριμένου
φιλοσόφου. «Βίβλω ήδυπνόφ Θεόδωρος πάμμεγα τεύχος, άρχιπρεσβυτέρων, φιλοσόφων τε κλέος».
Δέν υπάρχουν στό βιβλίο αριθμοί σελίδων αλλά στό κάτω
μέρος τής κάθε σελίδας αναγράφεται ή πρώτη λέξη τής επομέ
νης. "Αν και μαρτυρεϊται από τόν Legrand 10 ή ϋπαρξή του στή
βιβλιοθήκη τής μονής Μεγίστης Λαύρας, μέ αριθμό 54 επιτόπια
έρευνα δέν απέδωσε θετικά αποτελέσματα . Όπως ήδη αναφέρ
θηκε ή γραμματική διδάσκονταν σέ όλα τά σχολεία «φορτικως
ενίοτε σχολιαζομένη» 11 . Γι' αυτό καί οί συνεχείς εκδόσεις γραμ
ματικής κατά τόν 18ο αΐώνα.
Ή «Εισαγωγή Γραμματικής» του Καβαλλιώτη επανεκδόθη
κε τό 1774 στή Βενετία12, άπό τό τυπογραφείο του Νικολάου
Γλυκέως. Ή επανέκδοση της αποτελεί δείγμα τής ευρύτερης
αποδοχής πού έτυχε, μέσα άπό τήν πληθώρα των γραμματικών.
Δέν αποτελεί υπερβολή ή συγκαταρίθμηση τής Γραμματικής
τοΰ Καβαλλιώτη άπό τό Μανουήλ Γεδεών μεταξύ των καλυτέ
ρων του 18ου αιώνα.

9. "Εδος=θεμέλιο, βάση.
10. Βλ. LEGRAND, ΒΗ, τ. 1, σ. 511. Ή απώλεια του αντιτύπου ήδη
μαρτυρεϊται άπό τόν Κουρίλα πού τό αναζήτησε άλλα δέν τό βρήκε. Βλ.
σχετικά ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, σ. 106, ύπρσ. 3.
Πρόσφατα (1984) ό Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, «'Ελληνική βιβλιογραφία»
(1466-1800) τ. 1, σ. 218, στή σειρά «Πραγματεΐαι τής 'Ακαδημίας Αθη
νών» 48/1984, μέ αριθμό 2941 αναφέρει τήν «εισαγωγή γραμματικής» καί
μας πληροφορεί ότι αντίτυπο υπάρχει στή βιβλιοθήκη Μεγίστης Λαύρας
Άγ. Όρους ύπό τά στοιχεία 2.18Κ. Επιτόπιος έλεγχος ('Ιανουάριος
1987) δέν επιβεβαίωσε τήν πληροφορία.
11. ΓΕΔΕΩΝ, Πνευματική κίνησις, σ. 15.
12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, δ.π., σ. 218, PIPPIDI, Un manuscrit de la
«Logique», σ. 418.

β) Πρωτοπειρία
Τό πιό σημαντικό καί γι' αυτό περισσότερο συζητημένο έργο
τοϋ Θεοδώρου Καβαλλιώτη είναι ή «Πρωτοπειρία». (βλ. εικόνα
αριθ. 13). Ό πλήρης τίτλος του βιβλίου1 είναι:
ΠΡΩΤΟΠΕΙΡΙΑ
παρά
τοΰ σοφολογιωτάτου καί αΐδεσιμωτάτου Διδασκάλου
Ίεροκήρυκος, καί Πρωτοπαπά Κυρίου
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΛΙΩΤΟΥ
ΤΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΞΥΝΤΕΘΕΙΣΑ,
Καί νυν πρώτον τύποις εκδοθείσα
Δαπάνη του εντιμότατου, και χρησιμότατου
2
Κυρίου Γεωργίου Τρίκουπα , τοΰ
καί Κοσμήσκη επιλεγομένου έκ
πατρίδος Μοσχοπόλεως.
1. Βλ. LEGRAND, ΒΗ, τ. 2, σσ. 126-128, THUNMANN, Untersuch
ungen, σ. 177, MEYER, Albanesische Studien, IV, σ. 3, PAPAHAGI,
Scrittori aromäni, σ 38, HETZER, Das dreisprachige Wörterverzeichnis,
σ. 79. Ό πλήρης τίτλος τής «Πρωτοπειρίας» βρίσκεται ανατυπωμένος
στον ύπ' αριθ. 579 κατάλογο τοϋ Γερμανοο παλαιοπώλη τής Φραγκφούρ
της του Μάϊν Joseph Baer ύπό τόν τίτλο: Die Protopeiria des Kavalliotis,
Venedig 1770, καί μέ υπότιτλο: Ein Unicum. Σχετικά βλ. V. PAPACOSTEA, Povestea unei carfi Protopiria lui Cavalioti «Ein Unicum» στό
Civilizatfe Romäneasca §i civilizafie Balcanica, Bucuresti 1983, σ. 403,
ΛΑΖΑΡΟΥ, Ή Άρωμουνική, σ. 145.
2. Ό Εμπορος Γεώργιος Τρίκουπας, απόδημος Μοσχοπολίτης xfjç
Πολωνίας, κατά τήν συνήθεια τής εποχής εκείνης, έλαβε τό δνομα «Ko-
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Εικόνα 13. 'Εξώφυλλο τής «Πρωτοπειρίας» πού βρίσκεται στην 'Αλβανία.
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ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ
αψο' 1770.
Παρά Άντωνίω τώ Βόρτολι3.
SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO4.
Ή πρώτη παρουσίαση του βιβλίου οφείλεται στό γερμανό κα
θηγητή Johannes Thunmann, στον όποιο είχε παραδοθεί ενα αντί
τυπο άπό τό λόγιο μαθητή τοΰ Καβαλλιώτη Κωνσταντίνο Χατζή
Τζεχάνη 5 . Ό Thunmann εξαίροντας κυρίως τή σημασία του τρί-

σμήκη» στή δεύτερη πατρίδα του. 'Υπήρξε ένας άπό τους πολλούς χρη
ματοδότες εκδόσεων. Παρακινήθηκε άπό τά φιλικά προς τόν Καβαλλιώ
τη αισθήματα ή άπό θαυμασμό προς τόν διδάσκαλο. Δέν υπήρχαν ιδεο
λογικά κριτήρια, αφού μάλιστα ή «Πρωτοπειρία» ή ή «Εισαγωγή Γραμ
ματικής» δέν είχαν συγκεκριμένο ιδεολογικό περιεχόμενο. Περισσότερα
βλ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ, «Νέαι συμβολαί εις τήν ίστορίαν...», σ. 287, TH
UNMANN, ο.π., σ. 270, Α ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ, Τό ελληνικό βιβλίο, σσ. 135
και 205, Γ. ΚΑΡΑ, Οί φυσικές-θετικές επιστήμες, σ. 25.
3. Ό 'Αντώνιος Βόρτολις, τυπογράφος στή Βενετία με όξύνοια καί
πρωτοτυπία, άλλα καί δυναμικός φιλέλληνας. 'Αγόρασε τό τυπογραφείο
του Νικ. Σάρου καί τοο Guliani, σέ περίοδο πτώσεως των εργασιών τοϋ
Γλυκή, καί αναδείχθηκε σέ μοναδικό σχεδόν έκδοτη των ελληνικών
βιβλίων στή Βενετία, μεταξύ τών ετών 1742 καί 1788. Περισσότερα Α
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ, ο.π., σ. 158 κ.έ. 'Ορθώς ό ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ή 'Αλή
θεια κριτής, σ. 179, απορρίπτει ώς αστήρικτη τήν πιθανολόγηση τοΰ
Μιχαλόπουλου, ό όποιος στηριζόμενος σέ ανεξακρίβωτη πληροφορία
τοΰ Leake, υποστήριξε ότι ή «Πρωτοπειρία» πρωτοτυπώθηκε στό τυπο
γραφείο τής Μοσχοπόλεως.
4. Privilegio (=copyright) δηλαδή αποκλειστικότητα στό δικαίωμα
εκτυπώσεως ενός βιβλίου. Τήν χορηγούσε ή βενετική Σύγκλητος καί
ήταν συνήθως συνδεδεμένη μέ τό πρόσωπο τοΰ έκδοτη ή τοο τυπογράφου
καί όχι μέ τό συγγραφέα. Μερικές εξαιρετικές περιπτώσεις χορηγήσεως
τής αδείας εκτυπώσεως (licenza) ενός βιβλίου στό συγγραφέα άπ' τόν
15ο ή 16ο αιώνα.δέν μεταβάλλουν ουσιωδώς τήν παραπάνω πραγματικό
τητα, άφοΰ τοΰ εξασφάλιζε μόνο τή «συγγραφική ιδιοκτησία» (proprietà
litteraria) τοΰ έργου του καί όχι τήν οικονομική του εκμετάλλευση.
5. Κανονικά τό δνομά του είναι: Κωνσταντίνος Τζεχάνης τοΰ ΧατζήΓεωργίου. 'Υπήρξε ό «διαπρεπέστερος τών τροφίμων τής Ακαδημίας»
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γλωσσου λεξικού γιά τή γ λ ω σ σ ο λ ο γ ι κ ή και εθνολογική μελέτη
των βαλκανικών πολιτισμών, κατέστησε γνωστό τό φιλολογικό
έργο του Καβαλλιώτη στην Ευρώπη. Τ ό βιβλίο αυτό, όταν, τέσσε
ρα χρόνια μετά τήν εκτύπωση του, τό γνώρισε ό T h u n m a n n ήταν
ήδη σπάνιο.
'Αποτελείται άπό 104 σελίδες σέ όγδοο σχήμα. Στή σελίδα 3
υπάρχει ενα παραινετικό κείμενο απευθυνόμενο στους αναγνώ
στες, πού υπογράφεται άπό τόν ϊδιο τόν συγγραφέα καί 'έχει ώς έ
ξης:
Ευμενέστατοι
Άπλότητος έξελεϊν δσα τελειότητος, οΰτις ποτ' αν πεφύκοι δυνάμενος. Ei μέν γάρ κτίσεως δρων έκτος τό άσύνθετον
εϊη, αυτό τό είναι δν ακροτητών εστίν ακράτητος, εί δέ εντός,
ρίζα καί πηγή, καί αιτία υπάρχον, ουκ έλαττον του μή κρείτ
τονος νηπίοις καί παιδίοις τοΰ καταρτισμού ύπό τη~ς αληθούς
προσημμένου σοφίας. Ταΰτ' äpa αφειδώς έγώ τοις κατ' έμέ
χρώμενος, ουδέποτε τό εντελές προκρίναι τοΰ άτελοΰς άπαναίνομαι.
Ό έν Ίεροδιδασκάλοις
Ίεροκήρυξ καί Πρωτοπαπάς
Θεόδωρος 'Αναστασίου Καβαλλιώτης, ό έκ Μοσχοπόλεως.
Τό κείμενο αυτό αν καί είσαγωγικό σ' ενα φ ι λ ο λ ο γ ι κ ό 8ργο

καί μία απ' τίς επιφανέστερες λόγιες μορφές τοϋ 18ου αΙώνα. Σύνδεσμος
τοΟ Καβαλλιώτη μέ τόν Thunmann αναφέρεται άπ' αυτόν στό μνημονευθέν έργο του μέ πολύ θαυμασμό γιά τά πνευματικά προσόντα του. Γράφει
συγκεκριμένα: «Ένας άνδρας μέ πολλές γνώσεις ιδιαίτερα στή φιλοσο
φία καί στά μαθηματικά. Μέ φωτισμένο τρόπο σκέψεως καί άξιος ευτυ
χούς μοίρας, άφοΟ παρέμεινε πάνω άπό τρία χρόνια στό πανεπιστήμιο
τής Χάλλης, παρακολούθησε μαθήματα στά Πανεπιστήμια του Leiden
καί τοϋ Cambridge». Βλ. THUNMANN δ.π., σ. 179, ύποσ. κ. Περισσότερα
γιά τή ζωή καί τό έργο τοϋ Τζεχάνη βλ. ΖΑΒΙΡΑ, δ.π., σσ. 396-397,
ΣΑΘΑ, δ.π., σσ. 498-499, ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης,
σσ.
126-131, ΛΑΖΑΡΟΥ, δ.π., σσ. 143 κ.έ., PAPACOSTEA, Theodor Anastasie
Kavallioti, σ. 396, Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ελληνική βιβλιογραφία, σ. 268.
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εκφράζει τή θρησκευτική πίστη τοϋ συγγραφέα μέ αριστοτελικές
εκφράσεις. Καθορίζει τους στόχους τοϋ βιβλίου πού είναι ό γλωσ
σικός καταρτισμός αρχαρίων. Γι' αυτό ή «Πρωτοπειρία» περιέχει
συνοπτική διδακτέα υλη κατωτέρου σχολείου τής εποχής εκείνης.
Είναι γραμμένη, μέ εξαίρεση τόν τίτλο καί τόν πρόλογο, σέ νεοελ
ληνική γλώσσα καί αποτελεί απτό δείγμα τής νεοελληνικής δι
γλωσσίας (λαϊκής και λόγιας). Προσευχές, εκκλησιαστικοί ϋμνοι,
γνωμικά καί αφηγήσεις γιά παιδιά, ακόμη και εικόνες, αποτελούν
μέρος των περιεχομένων.
Στή σελίδα 4 υπάρχει μιά ξυλογραφία τής 'Αγίας Τριάδος.
Στίς σελίδες 5-11 ό συγγραφέας παραθέτει τό ελληνικό αλφάβητο,
πού συμπληρώνεται μέ διπλά γράμματα, όπως ακριβώς φαίνεται
στον παρακάτω πίνακα 5 :
αω
βψ
γχ
δφ
ευ
ζτ
ησ
θρ
ιπ
κο
λξ
μν
(βλ. εικόνα αριθ. 12)
Στή σελίδα 12 υπάρχει ξυλογραφία τής Παρθένου μέ τόν
Ίησοΰ βρέφος καί τή φράση «ή Θεοτόκος άγκαλοφοροϋσα τόν
Χριστόν», ενώ στό τέλος του λεξικού υπάρχει άλλη ξυλογραφία
πού παριστάνει πλήθος αγγέλων μέ τίτλο «ή σύναξις των άσω-

5. Πρόκειται περί τεχνάσματος πού διευκολύνει τήν ευχερέστερη
καί ασφαλέστερη απομνημόνευση του αλφαβήτου. Γίνονταν ευρεία χρή
ση στά σχολεία μέχρι τά νεώτερα χρόνια, κυρίως γιά αρχαρίους μαθητές.
Βλ. TP. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ, Ή παιδεία έπί Τουρκοκρατίας, τ. 1, σ. LXXXIII,
όπου καί άλλα άπομνημονευτικά τεχνάσματα. Πανομοιότυπος πίνακας
παρατίθεται καί στην «Εισαγωγή γραμματικής» τοϋ 1760 καί στην Ό κτώηχο του 1750, πού βρέθηκε στό Σαιντέντρε. Πρβλ. PEYFUSS, Margi
nalien, σ. 384, ό όποιος ατυχώς αποδίδει αυτούς τους πίνακες σέ μιά
Ιδιότροπη αγάπη τοϋ Καβαλλιώτη γιά «γραμματικά παιχνίδια». Ό ΛΑ
ΖΑΡΟΥ, Ή Άρωμουνική, σ. 145, χαρακτηρίζει ώς «ατυχείς» τους διαφό
ρους συνδυασμούς τών γραμμάτων. Μάλλον δέν αντιλήφθηκε τή σκοπι
μότητα των συνδυασμών καί τους θεώρησε ώς ανεπιτυχή προσπάθεια
αποδόσεως φθόγγων τής αλβανικής καί κουτσοβλαχικής μέ ελληνικούς
χαρακτήρες.
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μάτων». Στή σελίδα 60 αποτυπώνεται μιά άλλη ξυλογραφία του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ενώ στή σελίδα 61 παρατίθεται
δέηση προς τήν 'Αγία Παρθένο σέ ελληνική γλώσσα. Οΐ σελίδες
62-67 περιέχουν εκλογές από τήν βιβλική καί εκκλησιαστική
ιστορία. Στίς σελίδες 68-79 καταχωρούνται διάφορα αποφθέγμα
τα καί προσευχές. Ή σελίδα 80 περιλαμβάνει τρεις μικρές ξυλο
γραφίες: Τό Μυστικό Δείπνο, τή Σταύρωση καί τήν Ταφή. Στή
σελίδα 81 φιλοξενείται μία ξυλογραφία της 'Αναστάσεως. Μέχρι
τή σελίδα 92 παραθέτονται διάφοροι εκκλησιαστικοί ϋμνοι, δη
λαδή τροπάρια των Κυριακών άπό τήν Όκτώηχο, μέ κουτσοβλαχική μετάφραση. Στίς σελίδες 93-94 καταχωρούνται αριθμητικά
ονόματα καί στή σελίδα 95 αραβικοί αριθμοί. Ή σελίδα 96
περιέχει ονόματα μηνών καί πίνακα πολλαπλασιασμού. Οί τελευ
ταίες οκτώ σελίδες, 97-104, περιλαμβάνουν λατινικό καί σλαβονικό-βουλγαρικό αλφάβητο, καθώς και τά ονόματα των μηνών6.
Τό σημαντικώτερο όμως μέρος της «Πρωτοπειρίας» αποτε
λεί τό τρίγλωσσο λεξικό 7 , πού περιέχεται στίς σελίδες 13-59 καί
περιλαμβάνει 1170 λέξεις, καταχωρημένες σέ τρεις παράλληλες
στήλες, ελληνική, άρωμουνική (βλάχικη) καί αλβανική. Είναι
γραμμένες μέ ελληνικούς χαρακτήρες 8 . Έ ξ αιτίας αύτοϋ του λε-

6. Σέ λεπτομερείς περιγραφές καί αξιολογήσεις της «Πρωτοπειρίας»
προέβησαν ô Thunmann, ό Meyer, ό Hetzer, ό Legrand, ô Λαζάρου κ.α.
στά ήδη μνημονευθέντα έργα τους, κυρίως άπό γλωσσολογική αποψη.
7. Ό HETZER, ο.π., σ. 25, υποστηρίζει ότι στή Μοσχόπολη υπήρχε
παράδοση πολυγλωσσίας καί ήταν φυσικό εδώ νά αντιμετωπισθούν τά
διάφορα γλωσσικά προβλήματα. "Ηδη άπό τό 1731 υπήρχε μιά· χαλκο
γραφία της Παναγίας της Άρδένιτσας, πού έφερε επιγραφή στά ελληνι
κά, άρωμουνικά, αλβανικά: Παρθένε Θεοτόκε, πρέσβευε υπέρ ημών τών
αμαρτωλών. Πρβλ. DH. SHUTERIQI, Shkrìmet shqipe ne vitet, 1332-1850,
Tirane 1976, σ. 107, δπου εξηγείται γιατί πρέπει νά δεχθούμε ως 'έτος
δημιουργίας της επιγραφής τό 1731 καί νά τήν αποδώσουμε στό Μοσχοπολίτη ηγούμενο τής Μονής Νεκτάριο Τέρπο.
8. Είναι βέβαιο ότι ό Καβαλλιώτης καί άπό άποψη γλωσσική δέν
ήταν αλβανός. Όπως ήδη αναφέρθηκε, αν καταγόταν άπό ελληνική ή
βλάχικη οίκογένεια, δέν είναι απολύτως σαφές. Μεγάλωσε όμως σέ έλ-
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ξικοο ή «Πρωτοπειρία» γνώρισε μεγάλη δημοσιότητα 9 στην Ευ
ρώπη.
Ό καθηγητής Thunmann τέσσερα χρόνια μετά τήν εκτύπω
ση της «Πρωτοπειρίας» αναδημοσίευσε, στά πλαίσια ευρύτερης
μελέτης του, τό τρίγλωσσο λεξικό καί πρόσθεσε τή λατινική
μετάφραση. Σέ κάθε σελίδα υπάρχουν τρεις παράλληλες στήλες,
λατινική, βλάχικη καί αλβανική, με αρίθμηση. Στό κάτω μέρος
τής σελίδας υπάρχουν οί ρωμέϊκες (ελληνικές) αντίστοιχες λέ
ξεις, επίσης αριθμημένες10. "Εκτοτε τό τρίγλωσσο λεξικό επα
νεκδόθηκε άπό τόν Franz Miklosich11, τόν Gustave Meyer 12 καί,
προσφάτως, άπό τόν Armin Hetzer 13 .
Ένα πρόβλημα πού ανακύπτει άπ' τό τρίγλωσσο λεξικό εΐ-

ληνικό περιβάλλον, γνώριζε τή βλάχικη καθώς καί τή δίμορφη ελληνι
κή. Τή μέν δημώδη άπό τήν καθημερινή αναστροφή, τήν δέ καθαρεύου
σα, άπό τήν κλασσική μόρφωση του και τήν επαγγελματική ασχολία
του. Ή διγλωσσία λοιπόν ήταν ενα χαρακτηριστικό τοΰ Καβαλλιώτη.
Βλ. HETZER, Das dreisprachige Wörterverzeichnis, σ. 37 κ.έ.
9. Ό Ε. PICOT, Les Roumains de la Macédoine, Paris 1875, σ. 43,
υποστηρίζει δτι «τό έργο τοΰ Καβαλλιώτη είναι μνημείο πολύ πολύτιμο
γιά νά κατέχουμε τή μακεδονική-ρουμανική διάλεκτο». Μέ τόν δρο μακεδορουμανική προφανώς ό Picot εννοεί τήν άρωμουνική (βλάχικη ή
κουτσοβλαχική) διάλεκτο, όπως διαμορφώθηκε αυτή στην "Ηπειρο καί
τή Μακεδονία.
10. THUNMANN, δ.π., σ. 238 κ.έ. (βλ. είκόνα αριθ. 14).
11. Rumunische Untersuchungen, Istro-und macedo-rumunische Spra
chdenkmäler, Zweite Abteilung, Wien 1882. Ό Miklosich εξέφρασε
επιφυλάξεις ώς προς τήν πιστή απόδοση τής προφοράς των βλάχικων
λέξεων μέ ελληνικούς χαρακτήρες. Γι' αυτό στην ανατύπωση του αποπει
ράθηκε, δχι μέ απόλυτη επιτυχία, νά προβεί σέ πιστότερη μεταγραφή.
'Αντίθετα ό Picot, εκφράζεται μέ ενθουσιασμό γιά τήν πιστότητα τής
προφοράς, παρά τήν απόδοση της μέ ελληνικούς χαρακτήρες.
12. Das griechisch südrumänisch albanesische Wörterverzeichnis des
Kavalliotis, Wien 1895. Ή εργασία τοΟ Meyer στηρίχθηκε σέ άλλο αντί
τυπο τής «πρωτοπειρίας» πού ήταν ελλιπές κατά οκτώ σελίδες.
13. Das dreisprachige Wörterverzeichnis von Theodoros Anastasiu
Kavalliotis, Hamburg 1981.
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ναι ό σκοπός τής συγγραφής του. Γιατί ό Καβαλλιώτης κατάρ
τισε αυτό τό λεξικό; Σέ τί άποσκοποϋσε μέ τη λεξικογράφηση
1170 λέξεων τής νεοελληνικής, ένας χρήστης τής ακραιφνούς
αρχαιοελληνικής;
Και σέ άλλο σημείο τής μελέτης αυτής επισημάνθηκε ή
κρισιμότητα των καιρών γιά τήν Εκκλησία. Οί αφυπνισμένοι
ποιμένες της αντιλαμβάνονταν ότι υπήρχαν ανυπέρβλητες δυ
σκολίες γιά τους απαίδευτους, ακόμη καί τους γνήσιους έλληνες,
νά προσεγγίσουν τή γλώσσα τής Εκκλησίας 1 4 . Προσπάθησαν
λοιπόν νά φέρουν τους ανθρώπους πιό κοντά στον ελληνικό
πολιτισμό καί τή διδασκαλία τής Εκκλησίας μέ ενα απλούστερο
καί ζωντανότερο γλωσσικό ιδίωμα, έφ' όσον μάλιστα πολλοί
άπό τους εχθρούς τής Εκκλησίας τό χρησιμοποιούσαν. "Ισως
μ' αυτόν τόν τρόπο δέν τους προσέφεραν ευχερή πρόσβαση προς
τή λατρευτική γλωσσά, αναμφίβολα όμως τους παρείχαν μιά
στοιχειώδη δυνατότητα προσεγγίσεως.
Ό Καβαλλιώτης εϊναι ένας άπό τους πρωταγωνιστές αύτοΰ
του ανυπολόγιστης σημασίας πνευματικού έργου, μαζί μέ τό Νε
κτάριο Τέρπο 1 5 , τόν άλλο Μοσχοπολίτη συγγραφέα τετράγλωσ14. Μποροομε νά διακρίνουμε, κατά τήν περίοδο αύτη, εμφανώς πιά
τίς απαρχές του ελληνικού γλωσσικού1 διχασμοΟ, πού θά ταλάνιζε μέχρι
πρόσφατα (1976) τήν εθνική, πολιτική, κοινωνική καί εκπαιδευτική μας
ζωή. 'Αξιοπρόσεκτη είναι ή παρατήρηση τοΟ Hetzer, δ.π., σ. 55, δτι οι
επιστήμονες αδυνατούν νά κρίνουν άπό σταθερή οπτική γωνία τίς γλωσ
σικές αντιστοιχίες στό λεξικό τοϋ Καβαλλιώτη, γιατί καί ή νεοελληνική
αλλάζει μέ κάθε αλλαγή υπουργού τής Παιδείας στην Ελλάδα! Πρβλ.
Η. IOANNIDOU, Die Sprachfrage in Griechenland. Zu den soziokulturelien Ursachen der griechischen diglossie und ihren Auswirkungen auf die
moderne griechische Gesellschaft, Hamburg 1974. Θά μπορούσε βέβαια
νά άντιπαρατηρήσει κανείς δτι παρά τήν κακή μεταχείριση πού πολλές
φορές δέχθηκε ή ελληνική γλώσσα, ό πλούτος της αυξήθηκε αίσθητά
καί ή πλαστικότητα της βελτιώθηκε. "Αψευδεϊς μάρτυρες ή νεοελληνική
λογοτεχνία καί Ιδιαίτερα ή ποίηση.
15. (1667-1738). Μοσχοπολίτης Ιερομόναχος, πρόδρομος τοΰ 'Αγίου
Κοσμά τοΰ Αίτωλοΰ. Τό σύγγραμμα του «Βιβλιάριον καλούμενον Πίστις» αποτελεί θαρραλέα αμυντική εργασία υπέρ των πατρώων δογμάτων.
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σου λεξικού Δανιήλ, τον Κοσμά τόν Αιτωλό κ.α. Παράλληλα
ομως υπήρξαν καί οί πρωτοπόροι της προσπάθειας γιά θρησκευ
τική και ηθική πρόοδο των βαλκανικών λαών, που προϋπέθετε
τήν απελευθέρωση τους άπό τά δεσμά τής αμάθειας και της
πνευματικής καθυστερήσεως. Ή ανεκτίμητη αυτή πολιτισμική
προσφορά παρέμεινε, παρά τά αντιθέτως υποστηριζόμενα, ανεπη
ρέαστη καί ανόθευτη άπό οποιεσδήποτε εθνικιστικές επιδιώξεις.
Αυτές έξαλλου εμφανίσθηκαν στή βαλκανική μετά τή γαλλική
επανάσταση (1789) καί δυστυχώς μέχρι σήμερα, Ίσως σπανιότε
ρα, ευδοκιμούν, σκιάζοντας τή φιλική συνύπαρξη. Καθώς διαπί
στωνε ό Μιχαλόπουλος 16 «οί δάσκαλοι τής Νέας 'Ακαδημίας,
πολύ πριν άπό τόν Κοσμά τόν Αιτωλό καί τό Ρήγα
Βελεστινλή,
είχαν σκεφθεί πάνω στό γλωσσικό καί εθνολογικό
πρόβλημα
τής Βαλκανικής...»
Έ ν α άλλο πρόβλημα θέτει επίσης ό Hetzer 17 . Μήπως ό
Καβαλλιώτης συγκέντρωσε τις αντίστοιχες αλβανικές λέξεις κα
τά τή διάρκεια διαφόρων ταξιδιών του σέ ευρύτερες περιοχές,
οπού κατοικούσαν αλβανοί, ή τόν βοήθησε κάποιος συστρατευμένος λόγιος 18 ; Θά ήταν δυνατό νά απαντήσει κανείς ασφαλώς,
έάν γνώριζε τήν προέλευση του αλβανικού γλωσσικού ίδιώματος
πού χρησιμοποίησε ό Καβαλλιώτης. Πρόκειται γιά Ιδίωμα συγ
κεκριμένης γεωγραφικής περιοχής ή γιά άμάγαλμα χωρίς γεω
γραφικό περιορισμό; Εξονυχιστική γλωσσολογική ανάλυση του
λεξικού ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων μελετητών. Εκείνο

Περισσότερα βλ. ΖΑΒΙΡΑ, Νέα 'Ελλάς ή Έλληνικόν θέατρον, σ. 432,
ΣΑΘΑ, Νεοελληνική φιλολογία, σ. 602, ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, σσ. 133-144.
16. Ό.π., σ. 19.
17. Ό.π., σ. 38.
18. Ό HETZER, δ.π., σ. 50, αναφέρεται ειδικότερα στην περίπτωση
τοΟ Μοσχοπολίτη οίκονόμου Δανιήλ, ό οποίος τό βουλγαρικό λεξικό
του, οφείλει στον πρωτοπαπά Στέφανο άπό τήν Άχρίδα. Τό πρόβλημα
θέτει ό Hetzer διότι δέχεται ώς προϋπόθεση δτι ό Καβαλλιώτης δέν είχε
τήν αλβανική ώς μητρική γλωσσά καί επομένως αδυνατούσε νά συγγρά
ψει λεξικό.
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πάντως πού πρέπει νά επισημανθεί είναι οτι ό Καβαλλιώτης
υπήρξε ένας από τους πρώτους φωτισμένους ανθρώπους πού συ
νέλαβαν τήν ιδέα της συνεννοήσεως των βαλκανικών λαών. Και
ως κεντρικό δίαυλο θεώρησαν τή γλώσσα. "Ετσι εξηγείται οτι
ένας κληρικός τής 'Ορθόδοξης Εκκλησίας αφιέρωσε μεγάλο
μέρος τής ζωής του και τής δραστηριότητος του σέ ασχολίες,
εκ πρώτης όψεως, ξένες μέ τά κύρια καθήκοντα του.
19
Σκοπός του λεξικού, κατά τόν Hetzer , ήταν νά προλειάνει
τήν προσέγγιση των αλβανών καί βλάχων σέ μιά ανώτερη μόρ
φωση, διά μέσου τής ελληνικής γλώσσας, πού ήταν ή γλώσσα
τής παιδείας καί του πολιτισμού. Ευνόητο είναι οτι μόνο στά
πρώτα στάδια μιας τέτοιας προσεγγίσεως θά μπορούσε νά βοη
θήσει τό λεξικό, αφού οΐ λέξεις που περιέχει είναι λίγες (1170),
20
άλλα δέν είναι καί λόγιες . Έτσι βρίσκει έρεισμα ή πιθανολό21
γηση του Hetzer οτι τό λεξικό βοηθούσε μικρά παιδιά αλβανι
κών οικογενειών ή τροφίμους του Όρφανοδιοικητηρίου στή
στοιχειώδη εκπαίδευση. "Ετσι έξ άλλου δικαιολογείται καί ό
τίτλος «Πρωτοπειρία».
Κατά μία άλλη άποψη τό λεξικό εξυπηρετούσε στόχους ιε
22
ραποστολικούς. Παρά τόν ισχυρισμό του Hetzer οτι δέν έχουμε
ενδείξεις πώς οί Μοσχοπολίτες θεολόγοι και παιδαγωγοί είχαν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά τήν εξάπλωση τής πίστεως, ώστε νά
χρησιμοποιούν προς τό σκοπό αυτό τήν τοπική καθομιλουμένη

19. Ό.π., σσ. 49-50.
20. Ή συντριπτική πλειονότητα των λέξεων ανήκουν στην καθομι
λουμένη ελληνική, οπως π.χ. τζίμπλα, κοπάδι, μαστραπάς, μάλαμα, μά
γειρας, χωράφι, σεντούκι, μπαλώνω, κάπελας, βοτάνι, μπαρμπέρης, α
δράχτι, ψωμί. Υπάρχουν ορισμένες λέξεις, πολύ λίγες, μέ λόγια μορφή,
οπως π.χ. κρούω, υίός, πίστις, χελώνη, θάπτω, βλάσφημος, εννέα, τάσσω,
τράχηλος. Ό Καβαλλιώτης κατέγραψε καί ορισμένες λέξεις κοινές καί
στά δυό ελληνικά γλωσσικά ιδιώματα. Επίσης δέν παραλείπει καί αρκε
τές χυδαίες λέξεις, αναγκαίες όμως γιά τήν λεξικογραφική πληρότητα.
21. Ό.π., σ. 50.
22. Ό.π., σ. 70.
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23

γλώσσα , πρέπει νά δεχθούμε, οπως ήδη πράξαμε σέ άλλο ση
μείο της παρούσης μελέτης, οτι ή περιοχή τής Ηπείρου υπήρξε
πεδίο συγκρούσεως 'Ορθοδοξίας καί Ρωμαιοκαθολικισμοβ.
Παράλληλα υπάρχουν ενδείξεις, έστω καί αμυδρές, οτι στις
περιοχές εκείνες καταβλήθηκε προσπάθεια εκχριστιανισμοΰ των
πληθυσμών, ενώ οργανώθηκε ή αντίσταση κατά του κύματος
του εξισλαμισμού καί τής προσηλυτιστικής δράσεως τής Ρω
μαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ό Καβαλλιώτης, πρωτεργάτης αυ
τής τής αντιστασιακής δράσεως καί θωρακισμένος μέ ιεραποστο
λικό φρόνημα, γνώριζε άριστα τήν προβληματική τής διαδόσεως
τής πίστεως. Μέ τήν προσφορά ενός τρίγλωσσου λεξικού πί
στευε οτι ομαλοποιούσε τους δρόμους τής ιεραποστολής.
Παρά ταύτα τό ορμητικό κύμα τών εξισλαμισμών ήταν δυ
σχερέστατο νά σταματήσει. Ό π ω ς καί ή δράση τών μισσιοναρΐων. "Αν τελικά έμειναν περίπου διπλάσιοι αλβανοί 'Ορθόδοξοι
σέ σχέση μέ τίς 100.000 τών Ρωμαιοκαθολικών, στις αρχές τοΰ
20οΰ αιώνα, αυτό δέν οφείλεται μόνο στην καλλιέργεια τής
γλώσσας. 'Οφείλεται τόσο στην 'Ανατολική 'Εκκλησία όσο και
στό ελληνικό σχολείο, πού αντέδρασαν αποτελεσματικά κατά
24
τών εξισλαμισμών καί τής έτερόδοξης προπαγάνδας . Ό ρόλος
τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου υπήρξε καθοριστικός. Χάρη
στην οργάνωση καί τό κύρος του αξιοποίησε κατά τόν καλύτερο
τρόπο τά διοικητικά καί θρησκευτικά προνόμια, μέ σημαντικές
δέ προσωπικότητες, όπως ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης, ανέπτυξε
μιά ρηξικέλευθη τακτική, πού δέ γνωρίζουμε στην ιστορία τών
'Εκκλησιών ομοιά της. Ή πνευματική αναγέννηση πού παρατη
ρείται στή Βαλκανική στά τέλη τοΰ 18ου αιώνα, οφείλεται κατά

23. Ό HETZER, δ.π., σ. 70, κατατάσσει στό χώρο τών υποθέσεων
τήν άποψη του Μ. Islami, Naum Bredhi-Vegilharxhi. Ideologi! i pare i
Rilindjes shqiptare, Tirane 1977, οτι ό Καβαλλιώτης μετέφρασε τήν Και
νή Διαθήκη στά αλβανικά μέ σκοπό προσηλυτιστικό.
24. Σχετική είναι ή παρατήρηση του Γ ΚΟΝΙΔΑΡΗ, Ή 'Εκκλησία
ώς πολιτιστική δύναμις, σ. 179, δτι πολλοί Νεομάρτυρες ήσαν Ηπειρώ
τες και Μακεδόνες.
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μέγα μέρος στην προσπάθεια αυτή.
"Ενας άπό τους εϋχυμους καρπούς αυτής της συντονισμένης
εκστρατείας είναι καί ή «Πρωτοπειρία» τοΟ Καβαλλιώτη. Κορυ
φαίο έργο τής πνευματικής έγρηγόρσεως του έλληνισμοϋ, μέγα
ευεργέτημα για τήν επικοινωνία τών βαλκανικών φυλών.

3. Διάφορα
Ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης έχει στό ενεργητικό του και
άλλα συγγράμματα. Ή πατρότητα ορισμένων απ' αυτά αμφισβη
τείται. "Αλλα όμως εΐναι βέβαιο ότι εϊναι γνήσια έργα του.
Μεταξύ των αμφισβητουμένων περιλαμβάνεται μιά «'Ιστο
ρία της 'Ακαδημίας της Μοσχοπόλεως», ή οποία αποδίδεται
1
στον Καβαλλιώτη άπό τόν Σάθα . Την αναφέρει μέ τίτλο «περί
της εν Μοσχοπόλει Ακαδημίας». Δυστυχώς τό βιβλίο αυτό δέ
σώζεται. Θά περιείχε πολλά σημαντικά στοιχεία γιά τήν δραστη
ριότητα της περιώνυμης αυτής σχολής και θά αποτελούσε αξιό
πιστο τεκμήριο γιά τήν αξιολόγηση τοΰ πνευματικού έργου της.
Στον Καβαλλιώτη αποδόθηκε άπό τόν Hahn 2 και μιά μετά
φραση της Καινής Διαθήκης στά αλβανικά, άποψη πού βρίσκου
με καί στό Σάθα 3 . Ό Κουρίλας 4 τήν απέδωσε στό Γρηγόριο
Άργυροκαστρίτη, 'Αρχιεπίσκοπο Ευβοίας. Ή μέχρι σήμερα έ
ρευνα δέν διασαφήνισε τό ζήτημα αυτό.
1. Νεοελληνική φιλολογία, σ. 496. Πρβλ. καί Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Μοσχόπολις, σ. 55.
2 Ι HAHN, Albanesische Studien, σ. 296, όπου υποστηρίζει δτι
«πρέπει νά μετάφρασε (6 Καβαλλιώτης) στά αλβανικά, όχι μόνο τήν
Καινή αλλά καί τήν Παλαιά Διαθήκη (κατά τους Ο', γιατί Εβραϊκά δέ
γνώριζε) καί πρέπει νά ασχολήθηκε γενικώτερα μέ τό σχηματισμό μιας
κοινής γραπτής γλώσσας άπ' τίς πολύ διαφορετικές μεταξύ τους αλβανι
κές διαλέκτους». Πρβλ. PAPACOSTEA, δ.π., σ. 61, όποσ. 2 καί PIPPIDI,
Un manuscrìt, σ. 418. Ή πληροφορία όμως αύτη δέν επιβεβαιώνεται
άπό άλλους.
3. Ό.π., σ. 496.
4. ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρι'της, σ. 25 κ.έ.
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Ό Ζαβίρας 5 κατέθεσε τή μαρτυρία ότι διασώζονταν στην
προσωπική βιβλιοθήκη του χειρόγραφα πού περιείχαν επη αφιε
ρωμένα στό Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Ίωαννίκιο 6 , ό όποιος
είχε φθάσει στή Μοσχόπολη στίς 20 Μαΐου 1750, ως εξαρχος
του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Διαβεβαίωνε μάλιστα ότι εκ
δόθηκαν μαζί μέ άλλα επη διαφόρων δασκάλων στή Μοσχόπο
λη, καταχωρούσε δέ ώς αρχή των έπων τή φράση: «Βήθι φίλη
πόλεων, θέε γη τέκος».
Ή ποιητική τέχνη διδάσκονταν στή σχολή της Μοσχοπόλεως και oi μαθητές μυούνταν στά μυστικά της, όπως φαίνεται
άπό τόν μεγάλο αριθμό των αποφοίτων πού συνέθεταν στίχους.
Έξαλλου συνηθίζονταν οί λόγιοι, μιμούμενοι αρχαία πρότυπα,
νά υμνολογούν έμμέτρως ορισμένα επιφανή πρόσωπα ή αξιοση
μείωτα γεγονότα. Κάτι παρόμοιο συνέβη καί μέ τόν ϊδιο τόν
Καβαλλιώτη, όταν εξυμνήθηκε από τους μαθητές του μέ διάφορα
«ήρωελεγεΐα», «καρκινικά» κ.λπ. στην «Εισαγωγή Γραμματι
κής». Ό Καβαλλιώτης δίδαξε τό μάθημα της «Ποιητικής» καί
μάλιστα έγραψε ή τουλάχιστον αποπειράθηκε νά γράψει βιβλίο
«Ποιητικής» όπως φαίνεται άπό ημιτελείς σημειώσεις πού πε
ριέχονται στά χειρόγραφα τής ρουμανικής 'Ακαδημίας 7 . Έκεΐ
διασώζεται ή αρχή τοΰ βιβλίου: «Ποιητική εστί μέθοδος τον
ποιεΐν στίχους έμμετρους». Τόν ορισμό ακολουθούν παραδείγμα
τα: 'Ιαμβικός: κακοί στυγοΰσιν, ου φιλοΰσι τους πόνους. Ήρωϊ5. Νέα 'Ελλάς ή Έλληνικόν θέατρον, σ. 320.
6. Ό Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Ίωαννίκιος Καρατζάς (fl793), με
τέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1761-1763) είχε
αποσταλεί άπό τόν τότε Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριλλο Ε' τόν Καράκαλο (1748-1751, 1752-1757) σέ διάφορες ακμάζουσες ελληνικές πόλεις
προκειμένου νά συγκεντρώσει χρήματα υπέρ τοΰ Πατριαρχείου. Στά
πλαίσια αυτής τής αποστολής επισκέφθηκε τό 1750 καί τήν ευημερούσα
Μοσχόπολη. Βλ. LEGRAND, ΒΗ. τ. 2, σσ. 322-323. Τά επη αυτά που
περιείχαν καί στίχους του Μιχαήλ Γκόρα τοΰ Ύπισχιώτη καί τοΰ Σεβαστοΰ Λεοντιάδη, μάλλον δέν εκτυπώθηκαν. Βλ. ΖΑΒΙΡΑ, δ.π., σ. 465,
ΚΟΥΡΙΛΑ, δ.π., σ. 109 καί ΛΑΔΑ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ, 'Ελληνική βιβλιογρα
φία, σ. 217.
7. ΧΡΑ, φ. 99α.
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κός: Εϊς Θεός εστί σοφός, δυνατός θ' άμα, καί πολύολβος. Έλεγεΐος: γενόμενος σοφΐης, πάντα έχεις οσια, ίεροελεγεΐος κ.ο.κ.
"Αν καί δέν υπάρχει επαρκές υλικό γιά ολοκληρωμένη εκτίμηση,
μπορούμε νά συμπεράνουμε ότι ή ενασχόληση τοΰ Καβαλλιώτη
μέ τήν ποιητική τέχνη ήταν παροδική. Επιδόθηκε οπωσδήποτε
μέ μεγαλύτερη επιτυχία στή φιλοσοφία καί στή γλώσσα.
Τό 1750 άπό τό τυπογραφείο της Μοσχοπόλεως εκδόθηκε
μία Όκτώηχος 8 της οποίας τά κείμενα επιμελήθηκε και διόρθω
σε ό Καβαλλιώτης. Ό πλήρης τίτλος τής εκδόσεως έχει ως
εξής: «ΟΚΤΩΗΧΟΣ νεωστί μετατυπωθείσα καί διορθωθεϊσα πα
ρά κυρίου Θεοδώρου 'Αναστασίου τοΰ έκ Μοσχοπόλεως. Έν τχ\
τυπογραφία τοΰ οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Ναούμ τοΰ
θαυματουργού. Τοΰ έν τφ Λιβανίσκω Αιαβόλεως κειμένου. Έν
Μοσχοπόλει αψν' (1750)»9.
"Αξιο παρατηρήσεως, στην έκδοση αυτή, είναι ή απουσία
του επιθέτου «Καβαλλιώτης» γεγονός που δημιουργεί 'ίσως κά
ποιες επιφυλάξεις. Δύο χαρακτηριστικές όμως παρατηρήσεις ε
νισχύουν τήν άποψη ότι είναι έργο του Καβαλλιώτη: α) Κατά
τήν εποχή αυτή (1750) δέν υπάρχει λόγιος στή Μοσχόπολη μέ
8. Ή έκδοση αυτή αποτελεί μαζί μέ τήν έκδοση τής Βιέννης τοο
1793, τίς δύο εκδόσεις Όκτωήχου, πού δέν προέρχονται άπό τά τυπογρα
φεία τής Βενετίας, τά όποια κατά τόν 18ο αίώνα έδωσαν 23 εκδόσεις
Όκτωήχου. Βλ. PEYFUSS, Marginalien, σ. 382.
9. Τό βιβλίο αυτό καταλογραφεΐται άπό τόν Ödon Füves, «Κατάλο
γος των ελληνικών έντυπων τής βιβλιοθήκης τοΟ ελληνορθόδοξου σέρβι
κου έπισκοπάτου στό Saint-Entre τής Ουγγαρίας», Ερανιστής 15/16
(1965) 103. Ό Legrand καί oi συνεχιστές τοΟ έργου του Louis Petit καί
Hubert Pernot αγνοούσαν τήν ΰπαρξή του. Ό ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Τό βι
βλίο «ή αλήθεια κριτής», σ. 178, καταχωρεί μεταξύ τών 19 αυθεντικών
εκδόσεων τής Μοσχοπόλεως (αριθ. 15) τήν Όκτώηχο αυτή, διατηρώντας
μερικές επιφυλάξεις, επειδή «δέν έχει ακόμη βιβλιογραφηθεΐ». Όμως ό
Peyfuss, Marginalien, σ. 382, κ.έ., προέβη σέ λεπτομερή περιγραφή τοϋ
ευρεθέντος αντιτύπου τό 1985 (βλ. εικόνα αριθ. 15). Πρβλ. καί Θ. ΠΑΠΑ
ΔΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ελληνική Βιβλιογραφία, τ. 2, σ. 429. Δυστυχώς σέ επίσκε
ψη μου ('Απρίλιος 1987) στή βιβλιοθήκη τοο σερβικού έπισκοπάτου τού
Saint-Entre δέν μπόρεσα νά δω τό βιβλίο αυτό.
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Είκόνα 15. 'Εξώφυλλο τής Όκτωήχου πού τήν έκδοση της επιμελήθηκε ύ
Καβαλλιώτης.
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τό όνομα «Θεόδωρος Αναστασίου». Ή άποψη του Φ. Μιχαλό10
πουλου ότι τό «Αναστασίου» ήταν τό πραγματικό επώνυμο, τό
δέ «Καβαλλιώτης» προστέθηκε αργότερα ώς πατριδωνυμικό, πα
ραμένει αστήρικτη, β) Οί δημοσιευόμενοι πίνακες γραμμάτων
της ελληνικής αλφαβήτου υπάρχουν αντίστοιχα στην «Εισαγω
γή Γραμματικής» καί στην «Πρωτοπειρία». Οί πίνακες αυτοί,
όπως ήδη αναφέρθηκε, περιέχουν 12 ζεύγη ελληνικών γραμμά
των, αω, βψ, γχ, δφ, ευ, ζτ, ησ, θρ, ιπ, κο, λξ, μν. ΠαρατηροΟμε
ότι τά ζεύγη αποτελούνται άπό τό πρώτο (α) καί τό τελευταίο
γράμμα (ω), τό δεύτερο (β) καί τό προτελευταίο (ψ) κ.O.K. μέχρι
τά γράμματα μ καί ν πού είναι τά μεσαία τής αλφαβήτου.
Θεωρούμε τους παραπάνω λόγους επαρκείς γιά νά στηρίξουν
τήν πατρότητα αυτής τής Όκτωήχου. "Ας προσθέσουμε όμως
11
καί τήν παρατήρηση του Peyfuss ότι σ' ενα σημείο του βιβλίου
φαίνεται ή ιδιόγραφη υπογραφή του λογίου, γεγονός πού ενι
σχύει ακόμη περισσότερο τήν παραπάνω άποψη.
Υπάρχει ή μαρτυρία ότι περί τό 1759 ό Καβαλλιώτης έστει
λε μία επιστολή προς τόν ιεροκήρυκα τής Πάτμου 'Ιάκωβο. Σ'
αυτήν εκφράζει τό θαυμασμό γιά τόν ιεραποστολικό ζήλο του
παραλήπτη καί τό σεβασμό του στους κανόνες τής θρησκευτικής
ρητορικής, πού μελέτησε άπό τά προσφερόμενα πρότυπα του
αλληλογράφου του 12 .
Παραμένει άγνωστο άν ή περαιτέρω έρευνα φέρει στό φως
νεότερα στοιχεία γιά τό συγγραφικό έργο του Καβαλλιώτη και
δείξει ότι ô επιφανής αυτός πνευματικός άνθρωπος είχε στό
ενεργητικό του καί άλλα συγγράμματα.

10. Ό . π . , σ. 21.
11. Ό . π . , σ. 382.
12. PIPPIDI, ο.π., σ. 418. Τό κείμενο της στοϋ Μ. BEZA, Biblioteci
manastiresti in Patmos, Academia Romana, memoriile sectiunii literare,
Ille sene, t. Vili, 1936, σσ. 1-6.

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
Μέ τήν παρούσα μελέτη προωθείται ή έρευνα γιά τήν κατα
γωγή, τίς σπουδές, τήν πολυμερή δραστηριότητα και τό συγγρα
φικό έργο του «σοφολογιωτάτου καί αιδεσιμωτάτου
διδασκάλου,
ίεροκήρυκος καί πρωτοπαπά Κυρίου Θεοδώρου
'Αναστασίου
Καβαλλιώτου τοΰ Μοσχοπολίτου».
Ι. Παρά τα ανακύπτοντα, λόγω της σιωπής των πηγών, προβλή
ματα, ή έρευνα οδηγήθηκε γιά πρώτη φορά στή συστηματική
βιογραφική αποκατάσταση του Καβαλλιώτη, μέ καθορισμό της
περιόδου της ζωής του άπό τό 1718 μέχρι τό 1789 καί τόπο
γεννήσεως του τή Μοσχόπολη. Ή Καβάλα πιθανόν υπήρξε ή
γενέτειρα τοΰ πατέρα του. Σπούδασε σέ σημαντικά εκπαιδευτικά
κέντρα τής εποχής (Μοσχόπολη, Ιωάννινα) έχοντας ως δασκά
λους κορυφαίους διανοητές (Χαλκέα, Λεοντιάδη, Βούλγαρη). 'Ο
πλισμένος μέ εξαιρετική μόρφωση επέστρεψε στην πατρίδα του
περί τό 1746 καί δίδαξε στή Νέα 'Ακαδημία. Τό 1748 διαδέχθηκε
τό δάσκαλο του Σεβαστό Λεοντιάδη στή διεύθυνση τής σχολής
τήν οποία διεύθυνε περισσότερο άπό μία εικοσαετία (1748-1769).
Ή ηγετική παρουσία του στή Νέα 'Ακαδημία, σέ εποχή κρισί
μων ιδεολογικών και κοινωνικών ζυμώσεων, οδήγησε τή σχολή
στό υψηλότερο σημείο τής εκπαιδευτικής της ακτινοβολίας καί
τή μετέβαλε σέ προπύργιο αντιστάσεως κατά τής οθωμανικής
τυραννίας καί τής έτερόδοξης προπαγάνδας. Διά των μαθητών
της φώτισε οχι μόνο τους βαλκανικούς λαούς άλλα συνέβαλε
στή θεμελίωση του νεότερου ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Νυμφεύθηκε τή Μοσχοπολίτισσα Κυράννα καί απέκτησε
ενα γιό, τόν 'Αναστάσιο. Χειροτονήθηκε Ιερέας μετά τό 1750
και διορίσθηκε ιεροκήρυκας τής 'Αρχιεπισκοπής Πρώτης Ίου-
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στινιανής Άχριδών καί Πρωτοπαπάς Μοσχοπόλεως. Μετά τήν
καταστροφή της Μοσχοπόλεως (1769), πιθανότατα γιά μνκρό
χρονικό διάστημα παρέμεινε στην ουγγρική πόλη Τοκαΐα. Τό
1773 επέστρεψε στην πατρίδα του καί συμμερίσθηκε τή βαθμιαία
οικονομική, κοινωνική καί πνευματική παρακμή της. Ό ϊδιος
δέν ανέστειλε τή δραστηριότητα του άλλα συνέχισε τήν άκτινοβόλο ηγετική παρουσία του στά εκκλησιαστικά καί εκπαιδευτικά
γεγονότα. Πέθανε στή Μοσχόπολη στις 11 Αυγούστου του 1789.
II. Τό συγγραφικό έργο του υπήρξε γονιμώτατο και πολυσχιδές.
«Λογική πραγματεία», «Φυσική πραγματεία», «Μεταφυσική»
(1750-1755), «Εισαγωγή γραμματικής» (1760 καί 1774) καί «Πρωτοπειρία» (1770) αποτελούν τά βασικά έργα του. Επιπροσθέτως
αποδίδονται στον Καβαλλιώτη ή επιμέλεια του κειμένου μιας
Όκτωήχου καί ή συγγραφή «'Ιστορίας της 'Ακαδημίας τής Μο
σχοπόλεως», πού δέν σώζεται, ορισμένων έπων σέ ομηρική διά
λεκτο καί «Ποιητικής» Τό σημαντικότερο έργο του είναι ή
«Πρωτοπειρία» που περιλαμβάνει τό τρίγλωσσο (ελληνικό-βλαχικό-άλβανικό) λεξικό. Γι' αυτό κατατάσσεται μεταξύ των θεμε
λιωτών της αλβανικής φιλολογίας καί τών πρωτεργατών της
συγκριτικής γλωσσολογίας. Στά έργα του αντικατοπτρίζεται ό
πραγματοποιούμενος κατά τό 18ο αιώνα πολιτισμικός μετασχη
ματισμός στον όποιο ή ελληνική παιδεία πρωτοστατούσε.
Χειρόγραφα τών τριών φιλοσοφικών έργων του (Λογική
πραγματεία, Φυσική πραγματεία καί Μεταφυσική), μοναδικά
στον ελλαδικό χώρο, άνευρέθηκαν στά πλαίσια της παρούσης
έρευνας, στή βιβλιοθήκη του 2ου δημοτικού σχολείου τής Σιατίστης. "Ετσι αυξήθηκαν τά ήδη υπάρχοντα (Τίρανα, Βουκουρέ
στι) χειρόγραφα τής φιλοσοφικής «τριλογίας» του Καβαλλιώτη.
III. Μετά τήν ανεύρεση καί αξιοποίηση τών χειρογράφων τής
«τριλογίας» του Καβαλλιώτη ενισχύεται ή ακρίβεια τών πληρο
φοριών πού παρέσχε τό 1774 ô γερμανός καθηγητής Thunmann
στό λακωνικό βιογραφικό σημείωμα του. Ό Thunmann αναφέ
ρει ότι ό Καβαλλιώτης «έγραψε γιά όλες σχεδόν τίς φιλοσοφι
κές επιστήμες, άλλα δέν εξέδωσε τίποτε», στοιχείο πού επαλη
θεύθηκε μέ τήν ανεύρεση τών αδημοσίευτων μέχρι σήμερα χει
ρογράφων. Εκεί ακόμα μνημονεύονται στοιχεία γιά τόν τόπο
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και τό χρόνο γεννήσεως, τους δασκάλους καί τις σπουδές του
Καβαλλιώτη.
Επισημαίνεται παράλληλα ή λανθασμένη μεταφορά του ση
μειώματος του Thunmann στό βιβλιογραφικό έργο του Legrand,
ώστε βιογραφικά στοιχεία πού αφορούσαν στό χρηματοδότη της
«Πρωτοπειρίας» Γεώργιο Τρίκουπα νά αποδοθούν στον Καβαλ
λιώτη. "Ετσι επιφέρεται διόρθωση στά βιβλιογραφικά έργα του
Legrand, Bibliographie Hellénique και Bibliographie Albanaise.
IV. Ό Καβαλλιώτης θεωρείται όχι μόνο μαθητής του Ευγενίου
Βούλγαρη αλλά και ακόλουθος της δικής του κριτικής στάσεως
απέναντι στά εκ τής Δύσεως κομιζόμενα νέα φιλοσοφικά καί
Ιδεολογικά μηνύματα ιδιαίτερα δέ στις νεοφανείς διδασκαλίες
του Διαφωτισμού. Δέν αρνείται τήν αριστοτελική σκέψη άλλα
καί δέν υποτάσσεται αβασάνιστα σ' αυτήν. Ή ορθόδοξη πίστη
και ή διδασκαλία τής Εκκλησίας αποτελούν τό υπέρτατο αξιο
λογικό κριτήριο τοΰ Καβαλλιώτη. Αυτό όχι μόνο τό αποθησαυ
ρίζει στό συγγραφικό έργο του, άλλα προσπαθεί νά τό εμφυσή
σει καί στους μαθητές του. Θέλει νά συνδυάσει υψηλό επιστημο
νικό επίπεδο χωρίς παραθεώρηση τής πίστεως. Διαισθάνεται ότι
οποιαδήποτε μονομερής πρόοδος οικονομική ή επιστημονική,
χωρίς τήν παράλληλη πνευματική της θεμελίωση, θά αποβεί μοι
ραία γιά τόν άνθρωπο.
V. Μέσα από τή ζωή και τό έργο τοΰ Καβαλλιώτη καταδεικνύε
ται ή υψηλή στάθμη σπουδών στή Νέα 'Ακαδημία, πού αποτελεί
χαρακτηριστικό δείγμα τής πνευματικής αναγεννήσεως στά μέσα
τοΰ 18ου αιώνα. Ό ϊδιος ό Καβαλλιώτης αποτελεί ενα τυπικό
πρότυπο διδασκάλου τοΰ Γένους, ώς διδάσκαλος τής Νέας 'Ακα
δημίας, ως ιερέας καί ιεροκήρυκας τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας
και ώς κοινωνικός παράγοντας, πού πρωτοστατεί σε έργα φιλαλ
ληλίας καί αγάπης.
VI. Τέλος, διερευνάται συνολικά ή προσωπικότητα τοΰ Καβαλ
λιώτη καί άναθεωροΰνται απόψεις παλαιοτέρων ερευνητών, πού
τόν θεώρησαν ώς ρουμάνο ή ώς αλβανό ή άλλοτε ώς «προπαγαν
διστή» τοΰ ελληνισμού στην υπηρεσία τοΰ Οίκουμενικοΰ Πα
τριαρχείου. Παράλληλα σκιαγραφείται ή εκκλησιαστική, κοινω
νική καί παιδαγωγική φυσιογνωμία του, προκειμένου νά επέλθει
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εξισορρόπηση στην ιστορική έρευνα, ή όποια μέχρι σήμερα
τόν είχε αξιολογήσει κυρίως ώς συγγραφέα του τρίγλωσσου λε
ξικού, παραθεωρώντας τήν ιερατική καί διδασκαλική ιδιότητα
του, πού είναι ή επικρατέστερη.
Βέβαια καί μετά τό τέλος της προσπάθειας αυτής καί παρά
τό γεγονός δτι ερευνήσαμε επισταμένως όλες τίς υπάρχουσες
πηγές καί αξιοποιήσαμε τίς υπάρχουσες δυνατότητες, εναπόκει
ται στον ιστορικό του μέλλοντος νά συνεχίσει τήν έρευνα προς
ανακάλυψη νέων προσβάσεων. "Ετσι θά διερευνηθούν ακόμη πε
ρισσότερο σημαντικά σημεία της ζωής καί της δράσεως του
κορυφαίου αύτοΰ πνευματικού άνθρωπου καί διδασκάλου του
Γένους μας, ενός άπό τους πολλούς φωτισμένους προδρόμους
τοϋ εθνικού θαύματος του Εικοσιένα.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
Θεωρήσαμε αναγκαίο γιά τήν ολοκλήρωση τής παρούσης μελέτης
νά δημοσιεύσουμε γιά πρώτη φορά ορισμένα κείμενα τοΰ Θεοδώρου
Καβαλλιώτη, ώστε νά γίνουν προσιτά στην έρευνα. Στηριχθήκαμε κυ
ρίως στά κείμενα τοΰ κώδικα πού επισημάναμε στή Σιάτιστα, χωρίς νά
παραλείψουμε και τή σύγκριση μέ τά χειρόγραφα τής ρουμανικής 'Ακα
δημίας. Οί διαφορές πού παρουσιάσθηκαν ήσαν επουσιώδεις και οφεί
λονται κυρίως σέ άντιγραφικές διαφοροποιήσεις.
Διορθωτικές παρεμβάσεις έγιναν ελάχιστες, όπου κρίθηκε απολύτως
απαραίτητο και κυρίως στά σοβαρά ορθογραφικά λάθη, στή στίξη καί
στίς συντομογραφίες. Ή ύπαρξη αγκυλών, σέ ελάχιστα σημεία, υποδη
λώνει τήν αδυναμία τοΰ μελετητή νά αναγνώσει τό κείμενο.
Παράλληλα κρίναμε επιβεβλημένο νά προτάξουμε σύντομη περιγρα
φή τοΰ άνευρευθέντος κώδικα, άφοΰ μάλιστα, μέχρι σήμερα, είναι μονα
δικός στον ελλαδικό χώρο.
*
Λόγω παντελούς ελλείψεως συγγραμμάτων τοΰ Θεοδώρου Καβαλ
λιώτη από τίς ελληνικές βιβλιοθήκες, πραγματοποιήσαμε, στά πλαίσια
τής εργασίας αυτής, έρευνες σέ βιβλιοθήκες τοΰ 'Αγίου "Ορους καί τής
Δυτικής Μακεδονίας, μέ τήν πεποίθηση ön θά ανευρίσκονταν χειρόγρα
φα πού περιείχαν έργα του. 'Αξιοποιώντας μία πληροφορία τοΰ Ά.
Σιγαλά1 ερευνήσαμε τή βιβλιοθήκη τοΰ 2ου δημοτικού σχολείου Σιατίστης (Γερανείων) στίς 9 'Ιουνίου 1987. Μεταξύ των άλλων πολυτίμων

1. 'Από τήν πνευματικήν ζωήν τών ελληνικών κοινοτήτων τής Μα
κεδονίας. Α ' 'Αρχεία καί βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονί
κη 1939, σ. 125.
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έντυπων καί χειρογράφων άνευρέθηκε δερματόδετος τόμος, (βλ. εικόνα
αριθ. 16) πού περιέχει τά τρία φιλοσοφικά έργα τοΰ Θεοδώρου Καβαλλιώτη «Λογική πραγματεία», «Φυσική πραγματεία» καί «Μεταφυσική».
Μέ τήν αδεία τοΰ διευθυντή τοΰ σχολείου 'Αριστοφάνη
Τουλιοπούλου
μελετήσαμε τά σωζόμενα χειρόγραφα.
Ό κώδικας είναι χαρτώος καί, δυστυχώς, άχρονολόγητος. Ή μόνη
χρονολογική ένδειξη περιέχεται στή μοναδική ενθύμηση πού υπάρχει
στό κάτω μέρος τής σελίδος 6, δπου, μέ διαφορετικό από τό υπόλοιπο
κείμενο γραφικό χαρακτήρα, αναγράφονται τά έξης: «'Αφιέρωμα τής
ευγενούς αρχ. (οντίσσης) κ. Αίκατερίνης Τζεντούρη διά τήν έν Γερανία
άλληλοδ. (ιδακτικήν) σχολήν τής Σιατίστης.
Βιέννη 1840, Μαίου 12/24
Κωστ. Ν. Ζουπάν (βλ. εικόνα άριθ 17)
Ή δερμάτινη βιβλιοδεσία του είναι εξαιρετικής αντοχής καί τέχνης.
'Ιδιαίτερα ή ράχη είναι διακοσμημένη μέ χρυσότυπες βινιέττες Στό ε
πάνω μέρος της, μέσα σέ ερυθρό πλαίσιο, υπάρχουν τρεις λέξεις μέ
κεφαλαία γράμματα: ΛΟΓΙΚΗ, ΦΥΣΙΚΗ, ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ. Στή λέξη
«ΛΟΓΙΚΗ» τό Γ αντικαθίσταται από τό λατινικό F ενώ στις λέξεις
«ΦΥΣΙΚΗ» καί «ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ» τό Σ αντικαθίσταται από τό λατινικό
S. 'Ενδεικτικά σημάδια μιας βιβλιοδεσίας ξενικής προελεύσεως (μάλλον
αυστριακής).
Οί διαστάσεις τοΰ κώδικα είναι 25x19 εκατοστά. Είναι αριθμημένος
κατά φύλλο (όχι σελίδα). Ή αρίθμηση, προφανώς μεταγενέστερη, έχει
γίνει μέ μηχανή αριθμήσεως. Περιέχει συνολικά 173 φύλλα, ενώ από τό
τέλος λείπουν, δυστυχώς, πολλά φύλλα (περί τά 28) πού σχίσθηκαν. Δε
γνωρίζουμε πόσα απ' αυτά ήσαν γραμμένα. Στό έσώφυλλο, πού είναι
πολύχρωμο, υπάρχει ή φράση «έκ τών τοΰ Δημητρίου
Κωνσταντίνου
Μπεζούκα» ένώ στην πίσω λευκή πλευρά τοΰ αύτοΰ φύλλου υπάρχει ή
φράση «καί τάδε προς τοις άλλοις2 έκ τών τοΰ Δημητρίου Κωνσταντίνου
Μπεζούκα».
Στό πρώτο (άριθ. 1) από τά αριθμημένα φύλλα υπάρχει ή λέξη
«Θεέ» Τά φύλλα 2,3 καί 4 είναι τελείως λευκά Στό φύλλο 5 διασώζεται
μισοκατεστραμμένος ό τίτλος τοΰ πρώτου βιβλίου:

2. Ή φράση αυτή, συνήθης στά βιβλία τής εποχής εκείνης, αποτελεί
κτητορικό σήμα (ex-libris). Βλ. σχετικά ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ, Τό ελληνικό
βιβλίο, σ. 148
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ΕΙκόνα 17. Ή πρώτη σελίδα τής «Λογικής πραγματείας». Στό κάτω μέρος ή
μοναδική Ενθύμηση στά ΧΣ.
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«λογική πραγματεία ο
σοφολογιωτάτου ημών διδα
οδώρου Αναστασίου Καββα
Kai παρ' αύτοΰ
»
Τό πρώτο έργο τοΰ Καβαλλιώτη αρχίζει από τό φύλλο 6 μέ τόν τίτλο
«Λογική πραγματεία συναρμολογηθεϊσα παρά τοΰ σοφολογιωτάτου κυ
ρίου κυρίου διδασκάλου ημών Θεοδώρου 'Αναστασίου Καββαλιώτου καί
παρ' αύτοΰ Εκδοθείσα έν τη τής ίδιας πατρίδος ίδρυ(ν)θείση νεωστί σχο
λή».
Ό τίτλος είναι γραμμένος μέ ερυθρά μελάνη, όπως επίσης καί τά
περισσότερα πρωτογράμματα καί oi τίτλοι των κεφαλαίων. Πρέπει νά
σημειωθεί δτι τά πρωτογράμματα δέν είναι ιδιαίτερης τέχνης. Στό κάτω
μέρος τοΰ φύλλου αύτοΰ, όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχει αφιερωματική
υποσημείωση.
Τό φύλλο 6 περιλαμβάνει τό προοίμιο. "Αν ληφθεί υπόψη ή διδακτι
κή σκοπιμότητα τοΰ βιβλίου, αντιλαμβάνεται κανείς δτι τό προοίμιο
εκφράζει, κατά κύριο λόγο, τις ιδέες τοΰ συγγραφέα. Ή «Λογική πραγ
ματεία» τελειώνει στό φύλλο 35 μέ μιά εισαγωγή στην
επιστημολογία
(ειδική παράγραφος μέ τίτλο «περί επιστήμης»). Στό τέλος προστίθεται
μέ ερυθρά μελάνη ή φράση «τέλος τής λογικής πραγματείας καί τφ Θεώ
ημών δόξα». Στό επόμενο φύλλο 36 αρχίζουν oi «θέσεις λογικαί» μέχρι
3
τό φύλλο 54α , πού άποτελοΰν μιά εναλλαγή ενστάσεων καί αποκρίσεων
ύπό τύπον ασκήσεων γιά εμπέδωση τής διδαχθείσης ύλης. Τελειώνουν
μέ τή φράση «τέλος καί τφ Θεφ δόξα καί κράτος». 'Αμέσως μετά υπάρ
χει ή σημείωση «γέγραπται αυτή ή πραγματεία διά τής όξυγράφου χει
ρός τοΰ Δημητρίου τοΰ Κωνσταντινιάδου Μπεζούκα»4. Πρώτος κτήτορας
καί αντιγραφέας τοΰ τόμου είναι τό ϊδιο πρόσωπο.

3. Τό α μετά τόν αριθμό υποδηλώνει τό πίσω μέρος του φύλλου.
4. Ή οικογένεια Μπεζούκα ή Μπιζούκα ήταν εύπορη Μοσχοπολίτικη οικογένεια έμπορων μέ σημαντική κοινωνική παρουσία. Βλ. σχετι
κά ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σσ. 118-121 passim, του 'ίδιου, Συμβολαί, σσ. 54-55, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Μοσχόπολις, σ. 30. 'Επίσης ένας Δημή
τριος 'Ιωάννου Μπεζούκας προσυπογράφει διαμαρτυρία εναντίον τής πα
ροχής προνομίων και ελευθεριών σέ μέλη τής Kirchen-Gemeinde στή
Βιέννη. Βλ. Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ, «"Ερευναι έν ταϊς βιβλιοθήκαις καί άρχείοις
Ρώμης, Βενετίας, Βουδαπέστης καί Βιέννης», NE 17 (1923) 120-121. Δέν
στάθηκε δυνατό νά εξακριβωθεί πότε ακριβώς έζησε ό αντιγραφέας, ώστε
νά προσδιορισθεί μέ βεβαιότητα ή χρονολογία τών χειρογράφων. Πάν-
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'Από τό φύλλο 55 μέχρι καί τό 67 είναι λευκά. 'Από τό φύλλο 68
αρχίζει τό δεύτερο βιβλίο μέ τίτλο «Φυσική πραγματεία ξυντεθεϊσα παρά
του σοφολογιωτάτου διδασκάλου Κυρίου Θεοδώρου 'Αναστασίου Καββαλιώτου έκ Μοσχοπόλεως καί παρ' αύτοΰ εκδοθείσα έν τή τής Ιδίας
πατρίδος νεωστί ίδρυ(ν)θείση σχολή». 'Ακολουθεί τό προοίμιο καί τά
διάφορα κεφάλαια μέχρι τό φύλλο 134α πού τελειώνει μέ τη φράση
«τέλος καί τφ Θεφ δόξα καί κράτος». Στά φύλλα 90 καί 91 υπάρχουν
δύο σχήματα: τής πνευματικής μηχανής καί τοϋ βαρομέτρου. 'Από τό
φύλλο 135 μέχρι καί τό 145 είναι λευκά, ένώ από τό φύλλο 146 αρχίζει
ή «Μεταφυσική» μέ πρόταξη πάλι τοϋ προοιμίου. Δυστυχώς ή «Μεταφυ
σική» είναι κολοβή, γιατί τά φύλλα μετά τό 173α λείπουν. Βέβηλο χέρι
άπέκοψε τά φύλλα, όπου πιθανότατα νά υπήρχαν καί περισσότερες δια
φωτιστικές πληροφορίες γιά τήν προέλευση τών χειρογράφων. 'Επειδή
τά σχισμένα φύλλα αναφέρονται σ' ένα καίριο γιά τήν εποχή εκείνη
θέμα όπως ή μωσαϊκή κοσμολογία, τήν οποία δίδασκε ό Καβαλλιώτης,
δέν είναι παρακινδυνευμένη ή υπόθεση, δτι μπορεί νά σχίσθηκαν τά
φύλλα από κάποιον διαφωνούντα!
Ό γραφικός χαρακτήρας είναι ενιαίος γιά τά τρία έργα, καλλιγραφικός καί ευανάγνωστος. 'Επειδή ή βιβλιοδέτηση καί ή κοπή τών φύλλων
είναι μεταγενέστερη από τις προσθήκες πού υπάρχουν στό περιθώριο,
ορισμένες άπ' αυτές έχουν κοπεί. Αυτό όμως δέν αλλοιώνει τό νόημα
τοϋ κειμένου. Καί τά τρία βιβλία έχουν γραφεί μέ μαύρη μελάνη, ένώ
γιά ορισμένους τίτλους καί τά περισσότερα πρωτογράμματα έχει χρησι
μοποιηθεί ερυθρά. Κι αυτό μόνο δσον άφορα στή «Αογική πραγματεία».
Ή «Φυσική πραγματεία» καί ή «Μεταφυσική» είναι εξ ολοκλήρου γραμ
μένες μέ μαύρη μελάνη.
Ό αντιγραφέας χρησιμοποίησε ορισμένες συντομογραφίες καί ταχυγραφικές απολήξεις.
Στή συνέχεια παραθέτουμε τά προοίμια τής «Λογικής πραγματείας»
καί τής «Φυσικής πραγματείας» καθώς καί ολόκληρο τό βιβλίο τής
«Μεταφυσικής» γιατί παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιά τήν εκ
κλησιαστική Ιστορία.

τως είναι προγενεστέρα των χειρογράφων της ρουμανικής 'Ακαδημίας,
τά όποια δταν αντιγράφονται, ό Καβαλλιώτης είναι ήδη πρωτοπαππάς.
Ένώ στά χειρόγραφα Σιατίστης δέν αναφέρεται τέτοια ιδιότητα. Επο
μένως πρέπει νά ανήκουν στην πρώτη γενηά των αντιγράφων, δηλαδή
γύρω στά 1755 καί ενωρίτερα (μέχρι 1750).

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΑ
α) Λογική πραγματεία συναρμολογηθεΐσα παρά τοΰ σοφολογιωτάτου κυ
ρίου κυρίου διδασκάλου ημών Θεοδώρου 'Αναστασίου Καββαλιώτου καί
1
παρ' αύτοΰ εκδοθείσα εν τβ τής ίδιας πατρίδος ίδρυθείση νεωστί σχολϋ .
Προοίμιον
"Ινα της οικείας τελειότητος εγκρατής γένηται άνθρωπος, γνώμης
2
ορθώς βουλευομένης δείται, καί ύγιώς όρεγομένης ορέξεως , διά τούτων
3
γάρ τό τής ευδαιμονίας καί ευζωίας, αλλ' επειδή τό εντελές τής φιλοσο
φίας φύσις δωρεϊσθαι μόνη ού πέφυκε διά την εκ τής παρακοής καταδίκην, έπί μέν γάρ τή θεωρία πολλάκις τή προς τ' αληθές όμοιότητι τό
ψεΰδος εγκρίνει, έπί δέ τή πράξει τό μή αγαθόν, ώς αγαθόν, τω δοκεϊν,
θηρεύει, ό λόγος παρά ταύτης τά σπέρματα λαβών προάγει καί απαρτίζει,
μελέτη καί πάνω καθυπουργούμενος. επινοεί γάρ προς την άναπλήρωσιν
τής ελλείψεως αυτής όργανον έπιτηδειότατον τήν λογικήν
έπιστήμην,
δι' ής εύμαρώς άμφοίν καί θεωρητικοί) δηλονότι, καί τοΰ πρακτικού, τοΰ
τέλους έπιτυγχάνομεν. καί τάληθές γάρ ταύτη χειραγωγούμενοι από τοΰ
ψεύδους διαγινώσκειν ορθώς εχομεν καί τάγαθόν από τοΰ κακοΰ, ώστε
των μέν άντέχεσθαι διά τήν σύστασιν, των δέ άπέχεσθαι διά τήν φθοράν
τής ημετέρας φύσεως, προς ταύτην τήν διαγνωστικήν μέθοδον θεία ευδο
κία μεταβάντες, ώ φοιτηταί, ίκαν&ς ήδη περί τήν έγκύκλιον παιδείαν
γεγυμνασμένοι, πασαν μέν ραστώνην άπολίπετε, πάντα δέ πόνον αΐρεϊσθε
εν τή περί ταύτην ένασχολήσει, καί διατριβή, όσον γάρ αν φιλοπονίας
κατάθεσθε εις τήν έπίκτησιν αυτής, τοσούτον ευχέρειας προσκτήσεσθε,

1. ΧΣ, φ. 6.
2. «Πάντες οί άνθρωποι φύσει του είδέναι ορέγονται» (Μετά τά
Φυσικά, Α980 αϊ).
3. Παραλείπεται στά ΧΡΑ.
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ήνίκα διά τών ταύτη κατορθουμένων ές τά τής φιλοσοφίας άνακτώρια
είσάγεσθε, πρό πάντων, τόν του Θεοΰ φόβον έν τοις ύμετέροις στέρνοις
5
φέροντες αεί, ακριβώς είδότες, τό άνευ έμοΰ ουδέν δύνασθε ποιεϊν .

β) Φυσική πραγματεία ξυντεθεϊσα παρά τοΰ σοφολογιωτάτου διδασκάλου
κυρίου Θεοδώρου 'Αναστασίου Καββαλιώτου τοΰ έκ Μοσχοπόλεως καί
παρ' αύτοΰ εκδοθείσα έν rfj τής ιδίας πατρίδος νεωστί ίδρυ(ν)θείση σχο
6
λή .
Προοίμιον
Ουδέν τών έν τω μετά σώματος βίω άλλο καί είναι καί λέγεσϋαι
αγαθόν δίκαιον αν εϊη, ορθώς τε καί μάλα σαφώς τής κρίσεως γενομένης
δτι μή τό τής φιλοσοφίας, αδτη γάρ εστί καί μόνη τό θειότατον αμα
πάντων καί σωστικώτατον. διά ταύτης άνθρωποι έπί τοΰ ακρότατου τών
εφετών άφικοΰντες, καί τής έσχατης ευδαιμονίας εγκρατείς ύπάρχουσιν
δντες, θείας φύσεως κατά τό δυνατόν καί κλήσεως μετασχεϊν κληρωσάμενοι. Έκ γάρ μιας ταύτης ola πηγής τινός πολυχεύμονος τής θεωρίας
καί τής πράξεως, τών αρχών έκπηγαζουσών ή κατ' ανθρωπον ενική δυάς
τυγχάνει ανελλιπώς τής Ιδίας τελειότητος γινώσκουσα μετά λόγου τά
όντα καί είς τό πράττειν ού τάξεως άνευ σπεύδουσα. προς τούτον ούν
τόν αγώνα άποδυομένους, χρεών ύμας ύπομνήσαι τινά τών ού μικρόν τό
έπάναγκες εχόντων, έν γάρ άκραδάντω τής πίστεως θεμελίω στερεωθέντας, χάριτι Θεοΰ, μή πάντας απλώς τους φιλοσόφους παραδέχεσθαι, μηδ'
αεί, αλλά τους λόγοις άναγκαίοις έπί ταϊς άποδείξεσι χρωμένους καί
ήνίκα μή άπάδοντας εαυτούς παρέχονται τη~ καθολική εκκλησία, τους δέ
πιθανφ λόγω παρασύροντας έπί τό ψεύδος, καί παρά ταύτην κανόνα
ακριβή καί στάθμην της φιλοσοφίας οΰσαν φρονοΰντας καί μισεϊν ώς
απατεώνας καί παντί σθένει πολεμεΐν ώς λυμεώνας. ό δέ τίνες κακώς
έθίζουσι φάσκοντες, ότι: τούτο κατά την φιλοσοφίαν καί τούτο κατά
την πίστιν ώς πάντη αλογον καί γελοϊον άποδοκιμάζειν ή γάρ φιλοσο
φία προς τήν άλήθειαν άφορα μίαν καί άπλουστάτην ούσαν. ύμεϊς γοϋν
οΐτινες προς ταύτην σύν Θεώ φιλοσοφίας άπτόμενοι, έπείγεσθε -πάσας
τάς δόξας τών φιλοσόφων καί ταύτα τοΰ κορυφαίου πάντων Άριστοτέ-

4. Έκφραση πού χρησιμοποιεί ό Θεόφιλος Κορυδαλέας. Βλ. Ν.
ΨΗΜΜΕΝΟΥ, Ή 'Ελληνική φιλοσοφία από τό 1453 ώς τό 1821, τ. 1, σ.
255. Δεν επισημάνθηκε δμως καμμία άλλη ομοιότητα, τουλάχιστον ώς
προς τό συγγραφικό ϋφος.
5. Ίωάν. 15, 5.
6. ΧΣ, φ. 68.
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λους έπί τήν άλη"0ειαν όσον δυνάμεως, λέγω δή τήν χριστιανικών πίστιν
ανάγετε, τον ποιητήν απάντων τοΰ έργου κρηπίδα προθέμενοι, αρχή τοι
7
yap σοφίας φοβεΐσθαι τόν Κύριον , τοϊς θει'οις άνδράσι εϊρηται. ούδενός
μεν γάρ άλλως τών επαινετών εις τέλος ελθεϊν τον κυνηγεσίου εσται,
πολύ δέ μάλλον τοΰ τή αξία καί τη δυνάμει, δη πλείστον πάντων υπερέ
χοντος, άλλα καί τό ήδοναϊς άποπτύστοις δουλεύειν μέγας δεσμός της
ψυχής καθέστηκε, φύσεως ελευθέρας λαλούσης, $ δοκεΐ Σωκράτει, τω
8
ήττονι γάρ εφη τών από σώματος ηδονών πάμπαν ουδεμιάς αρετής προσήκειν, ών ράστα άπαλλαγήναι δυνήσεται ό φιλοσοφίας έπιθυμών εάν
τήν φιλοπονίαν σύνοικον έαυτφ λαβών, τοις μέν τών μοχθηρών καί
φαύλων ομιλίας άπάγηται, τη δέ τών ένδοξων συνουσία καί της σοφίας
λόγον ποιούμενος έγκαθισταμένη διά θαύματος άγων τό εκείνων μεγαλεϊον καί είς ζήλον άπλετω ερωτι τφ προς φιλοσοφίαν
διεγειρόμενος.
ισχυρότατοι μέντοι εσεσθε προς τό παθών κατακρατήσαι καί κτηνώδους
ζωής ανώτεροι γενήσεσθε, εϊγε τό ύψηλόν τής εαυτών φύσεως συνιέντες,
τήν εικόνα καθαρώς αίδούμενοι ήτε τοΰ ποιήσαντος, καί τό ταπεινόν καί
ευτελές μή υμάς λάθη τήν άπό τοΰ σώματος τής ψυχής λύσιν μελέτην
αεί ποιούμενους.

7. Ψαλμ. 110, 10 «αρχή σοφίας φόβος Κυρίου».
8. Στό κείμενο: ήδωνων.

II. ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ'

Προοίμιον
(f. 125) Τό τής μεταφυσικής όνομα κατά τήν τ&ν πολλών ΐστορΐαν
εϊληπται από τοϋ ταύτην μετά τά Φυσικά εύρεθήναι, και, τούτοις προστεθήναι ύπό τ&ν roß 'Αριστοτέλους οπαδών, ή ώς φασί τίνες ταύτην από
τοϋ μετά την φυσικήν παραδοθήναι. οι νεώτεροι δε τήν κλήσιν ταύτην
παραδέχονται, μόνον διά τό πράγματα ανώτατα τουτέστιν υπέρ τήν τών
σωμάτων κείμενα φύσιν, βιαλαμβάνειν, ola τά πνευματικά τά τής ΰλης
πόρρω υφιστάμενα, τά υπέρ τήν ύλικήν δυάδα, καί τήν ύλικήν παχύτητα.
διττή δέ ή τής ΰλης διαίρεσις, καί άφαίρεσις τών πραγμάτων, κατά τήν
οίκείαν δηλαδή φύσιν, οίαι είσίν ai πνευματικοί ούσίαι θεός, άγγελος,
νους ανθρώπειος, ή διά τής τοϋ νοός αφαιρέσεως, ώς δτε τήν κατανόησιν
αυτών κατά γένος εχωμεν, ήτοι καθόλου τισιν Ιδέαις. πρώτη ούν φιλοσο
φία ή μεταφυσική επιστήμη καί 'έστι, καί λέγεται, ατε δή ώς γενικωτάτη
τοϋ ανθρωπίνου νοός τάς έννοιας, καί τάς αρχάς έρευνώσα, καί τών
άλλων επιστημών μήτηρ υπάρχουσα, πάσας γάρ έν έαυτη περιέχει, καί
πάσας τάς αρχάς απονέμει καί τά ϊδια έκαστης αξιώματα, δι' ών τάς
οίκείας ποιοΰντας αποδείξεις ζυγοστατεν άνθ' δτου καί τόν όρισμόν
επιδέχεται οΰτως. μεταφυσική εστί σοφία, ή επιστήμη θεωρητική περί
τό δν κατά γένος, καί τάς τοϋ δντος διαθέσεις τφ νφ αφηρημένος, καί
περί τάς πνευματικάς ουσίας Ιδίως καθό φυσικφ λόγω γνωσταί είσίν,
ενασχολούμενη, λέγεται σοφία δτι περί ανώτατα, τουτέστι γενικώτατα,
καί έξοχώτατα διά υψηλοτάτων αρχών, ή λόγων, ένασχολεΐται, καί γάρ
τι τοϋ κατά γένος δντος καθολικώτερον, ή τί τοϋ ΘεοΟ έξοχώτερον, καί

1. Στά ΧΡΑ: «Μεταφυσική συντεθεΐσα παρά τοο αύτοΰ ίεροκήρυκος
καί πρωτοπαπά Θεοδώρου 'Αναστασίου Καβαλλιώτου». Too τίτλου
προηγείται ή φράση «ό Θεός ήγείσθω». 'Αντίθετα στά ΧΣ τό δργο τιτλο
φορείται άπλα «Μεταφυσική».
Ή αρίθμηση τών φύλλων (f) ακολουθεί τά ΧΡΑ.
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τιμιώτερον επειδή δέ τά περί τοΰ ΰντος κατά γένος, τά περί Θεοΰ, καί
τά περί τοΰ ανθρωπίνου νοός κατ' είδος ατρεπτα είσί, καί άτρέπτοις
λόγοις παρ' αυτής άποδείκνυται, τέθειται καί επιστήμη, τουτέστι γνώσις
βεβαία, καί καθαρά πράγματος αναγκαίου, καί άτρέπτου διά τών αύτοϋ
αίτιων, ή λόγων, πρόσκειται δέ καί ώς θεωρητική, δτι ουδέν περί ταϋτα
πράττει, ουδέ πράττειν διδάσκει, αλλά θεωρεί μόνον καί τάς αποδείξεις
τών κατά την άξίαν υπερεχόντων τών άλλων, καί πρώτα παρά τοΰ νοός
τάς έαυτοΰ εννοίας φυσική τάξει διευθύνοντος έπιλαμβανομένων θηρεύουσα τυγχάνει.
Κεφάλαιον πρώτον
(f. 126)Περί τοΰ δντος καί τοΰ τρόπου, ήτοι τής Ιδιότητος αύτοΰ κατά γένος.
Διττόν έχει τό σημαινόμενον τό δν, καί τό μέν λέγεται öv ώς μετοχή
τοΰ είμί ρήματος δι' ού ή κατά τό ένεστός, καί κατ' ένέργειαν επισημαί
νεται ϋπαρξις, ή του πράγματος, ή τοΰ τρόπου δπερ εστίν ώς τό υπάρχον,
τό δέ δπερ ονόματος μόνον σημαντικόν εστί. καί δηλοί πράγμα, ή ούσίαν ήτις υπάρχει, ή ύπάρξαι δύναται, κατά τοΰτο τό σημαινόμενον
παρά φιλοσόφοις τό δν λαμβάνεται, καί τούτου ουδέν δλως διαφέρει
πράγμα καί ουσία, είτε γάρ υπάρχει ενεργεία, είτε μή ό άργυρος, ό
σίδηρος, αληθώς αεί εχουσιν αί προτάσεις ό άργυρος εστί δν, ô σίδηρος
εστίν δν πράγμα ουσία.
Τό δν ώς μετοχή μέν λαμβανόμενον, ορίζεται οϋτως. δν εστίν δπερ
υπάρχει, ώς όνομα δέ οϋτως, δν εστίν καθ' αυτό υφίσταται οίον Θεός,
άγγελος, άνθρωπος, λίθος.
Ό τρόπος δν ήτοι πράγμα οΰκ έστιν, άλλα τρόπος τούτου ήτοι
διάθεσις- άλλω ώς ύποκειμένω ένυπάρχουσα οίον ή έπίληψις, ή άνάμνησις τφ νφ, τό σχήμα, καί ή κίνησις τφ σώματι, καν τούτω ή διάκρισις
τοΰ τρόπου ήτοι τοΰ συμβεβηκότος άπό τοΰ δντος. δτι τό μέν ώς ύποκείμενον άνευ σχέσεως επιλαμβάνεται, τό δέ ώς έν ύποκειμένω ζή άνευ
τάξεως, τούτου γάρ έκτος, φυσικώς είναι άμήχανον.
Κυρίως μέν τό δν τήν ούσίαν σημαίνον, καταχρηστικώς διά τόν
τρόπον έν τούτοις συνώνυμον ουκ εστίν, ού μήν δέ άλλα μηδ' έν τφ
πραγματικφ δντι, καί τφ κατ' έπίνοιαν πολλφ μάλλον, καί ταΰτα εϊγε
τοΰτο αντί συναθροίσεως ληφθή δύο ή πολλών διαφωνίας ζή άπηλλαγμένον Ιδεών, ώς δτε έκ τής τοΰ νοός, καί τής τοΰ σώματος ιδέας σωμα
τικός πλάττεται, καί έκ τής τοΰ λίθου καί τοΰ ξύλου λίθος ξύλινος, όντα
γάρ κύκλον τετράγωνον, καί ράβδον άνευ άκρων έπιλαβεΐν δύναιτο, άντιφάσει μή περιπίπτων.
Τό κατ' έπίνοιαν δν, αδύνατον γνωστόν όρίζουσιν. δθεν έάν ζητώσι
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πότερον τη τής διανοίας δυνάμει, ή τη τής θελήσεως γίνεται, άπαντητέον
ούδετέρας, δτι ουδέ είναι όλως, ούδ' έπιληφθήναι δύναται, ό γάρ λίθος
και τό ξύλον χωρίς καθ' εν νοεΐσθαι δυνατόν, ή δέ τοϋ ξυλίνου λίθου
ιδέα, και έπίληψις ξυντεθήναι αδύνατον.
Τό δν συνωνύμως τη" θεία φύσει (ήτις εστί τό κυρίως και πρώτως
δν) και τη κτιστή ού προσήκει ουσία. "Οτε γάρ έπιλαμβάνομεν τό δν
απλώς ήτοι τό αυτό είναι, ϊνα οΰτως εϊπω, ουδέν έτερον, ειμή τόν Θεόν
αυτόν έπιλαμβάνομεν. ό μέν γάρ Θεός έστι τό αύτοεΐναι, αϊ δέ κτισταί
ούσίαι ούκ είσί τό αύτοεΐναι, αλλ' εχουσι τό είναι, ήτοι μετέχουσι τοΰ
είναι, καί τοΰ Θεοΰ ούχ ήττον διενηνόχασιν ήπερ ή είκών τοϋ άνθρωπου
καί ή σκιά του (f. 127) δένδρου.
Ό τοίνυν Θεός εστί κατ' ούσίαν. αϊ δέ κτισταί ούσίαι δντα κατά
μετοχήν, τούτου χάριν καί απλώς κλητέος ό ών. πηγή γάρ εστί καί
πλήρωμα τοΰ δντος παρ' οΰ τά άλλα τυγχάνει τής υπάρξεως. 'Επειδή δέ
άπείροις τρόποις τά τής μεταλήψεως δέχεται τά κτίσματα, ή αύτοϋ ιδέα
ημών ούκ αδιαίρετος, εστίν Ιδέα τοϋ δντος, ήτις γενική καί πως εκτετα
μένη, καί αδιόριστος, καί εστίν Ιδέα τών διαφόρων τρόπων καθ' οΰς
αύτοϋ τά κτίσματα μετέχει, οϊτινες διαφοραί καλούνται τοΰ δντος. "Ανευ
τινός τοΰ Θεοΰ ιδέας, ήτοι τοΰ δντος τοΰ άκρως τελείου, τοΰ δντος τοϋ
απείρου τοΰ αορίστου τοΰ μή συστελλομένου, ουδεμία ήμϊν ύπήρχεν
ιδέα τοΰ δντος κατά γένος, δ άπό πάντων τών καθ' έκαστα αφηρημένων
είναι λέγεται. Ή τοΰ κατά γένος δντος Ιδέα, ουδέν έτερον είναι δοκεί,
δτι μή τοΰ αύτοϋ Θεοΰ ή ιδέα.
Εϊγε τό θείον όπό τίνων τάττεται έν τη κατηγορία, καταχρηστικώς
τοΰτο γενέσθω διά τίνα2 άναλογίαν μεταξύ Θεοΰ καί κτίσματος τυγχάνουσαν. ού μήν δέ κυρίως, πώς γάρ έμπερικλεισθήσεται ό απεριόριστος καί
άπειρος έν πεπερασμένοις, άπαγε, ουδέ γάρ ουδέ τό δν, ώς είπόντες
εφθημεν, συνωνύμως ανήκει τω Θεώ καί τοις κτίσμασι. σκιαί γάρ τά
κτιστά τώ Θεώ παραβαλλόμενα. 'Ορίζεται τό κατά γένος δν ούτως, δν
εστί πράγμα τι, ή ουσία, ή δν εστί τό καθ' αυτό ύφιστάμενον3.
Διαιρείται τό κατά γένος δν είς πνεΰμα καί σώμα. τό πνεϋμα ή εστίν
ό Θεός, ή άγγελος, ή ανθρώπειος νους, αλλ' αναλόγως, ού συνωνύμως,
τό δέ σώμα ή ψυχής άμοιρον εστίν, ώς ό ουρανός, καί ή γή, καί άλλα,
ή εστίν εμψυχον καί τοΰτο, ή ούκ έχει δύναμιν τοΰ βαδίζειν, ώς τό
φυτόν, ή έχει ώς τό ζώον, όπερ ή λόγου άμέτοχον ώς τό άλογον, ή
λόγου μέτοχον, ώς ό άνθρωπος.
2. Στο περιθώριο: καθ' ö τό θείον αίτιον, τά δέ κτίσματα αιτιατά.
3. Στό περιθώριο: τουτέστι τό ώς όνομα λαμβανόμενον.
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Ένθεν TOI τρία γένη όντων είσι'ν, ή όλως πνευματικόν ώς Θεός καί
άγγελος, ή όλως σωματικόν ώς αήρ καί ΰδωρ, ή μικτόν έξ αμφοτέρων,
ώς ό άνθρωπος, όστις έκ ψυχής άΰλου, καί σώματος εστί συγκείμενος.
Τούτοις απασι τά οικεία προσήκουσιν ουσιώδη κατηγορούμενα, ών
άνευ ουδέ είναι, ουδέ νοεϊσθαι δύναται, ταϋτα δέ εϊσί τό γένος, τό είδος,
καί ή διαφορά, οίον ό Θεός. ού μόνον εστί πνεύμα, ού μόνον εστίν
ουσία, ού μόνον όν, άτινα κατηγορούμενα αυτού γενικά ύπάρχουσιν,
αλλ' ετι εστίν άκρως τέλειος, δικαιότατος, παντοδύναμος καί τ' άλλα
πάντα αριθμόν νικώντα, άτινα διαφοραί είσίν, ών άνευ τό πανταχόθεν
τέλειον δν είναι ούκ έχει, ούτως ό άγγελος εστί πνεύμα, εστίν ουσία καί
όν, ώσπερ καί τό ξύλον εστί σώμα, εστίν ουσία καί (f. 128) πράγμα,
άτινα είσίν έκατέρου κατηγορούμενα γενικά, άλλ' έπί τούτοις τάς Ιδίας
αυτών εχουσι διαφοράς τή Ιδία έκαστου πράγματος φύσει προσήκουσας,
ό γάρ άγγελος πνευματικός εστί νοερός, τό ξύλον εστί σωματικόν έκτεταμένον. Ταύτα τά ουσιώδη κατηγορούμενα, βαθμοί καλούνται μεταφυσι
κοί, βαθμοί μέν δτι οί μέν ανώτεροι, τουτέστι γενικώτεροι, καί καθολικώτεροι, οί δέ κατώτεροι καί έν τοις άνωτέροις περιεχόμενοι, καί γάρ
τό είναι όν πλείουσι προσήκει, ήνπερ τό είναι σώμα, δτι τό σώμα ύπό
τό αν εστίν, ώσπερ ύπό τό σώμα τό ξύλον, ώστε διά τών βαθμών τούτων
από του κατωτάτου είδους προς τό άνώτατον γένος άνάβασις γίνεται καί
από τοϋ ανωτάτου γένους προς τό κατώτατον είδος κατάβασις, μεταφυσι
κοί δέ, δτι τή διανοία αφαιρούνται, καί γάρ ώς ανωτέρω εϊπωμεν, μεταφυσικόν λέγεται τό ή κατά τήν εαυτού φύσιν πνευματικόν υπάρχον ή τφ
νφ τής ύλης άφηρημένον καί κατά γένος επιληφθέν.
Ζήτημα ενταύθα γίνεται, πότερον οί τοιούτοι βαθμοί, ήτοι τά κατη
γορούμενα ταύτα, έν τφ αύτφ άτόμω πραγματικώς διακρίνονται αλλήλων,
ή οϋ.
Πασι γνωστόν έστι, εκείνα πραγματικούς διακρίνεσθαι αλλήλων, ά
τινα ούχ έν καί τό αυτό τυγχάνει, ώστε τους μεταφυσικούς βαθμούς τών
πραγμάτων τών απλώς πνευματικών ή απλώς σωματικών, ούδ' άπ' αλλή
λων αμοιβαίως, ούδ' από τών Ιδίων ατόμων πραγματικώς διακρίνεσθαι.
έν γάρ τφ Θεφ ή θεότης, ή σοφία, ή παντοδυναμία καί τά λοιπά ουσιώδη
προσόντα, ούδ' άπ' αλλήλων, ούδ' από Θεού πραγματικώς διακρίνεται,
ωσαύτως τοϋ αρχαγγέλου Μιχαήλ, ή μιχαηλότης, ϊν' ούτως εϊπω, ή
αγγελική φύσις, καί ή πνευματική ουσία ουδόλως διενηνόχασιν, καί τοΰ
ξύλου, ή ξυλότης ουδέν γάρ άλλο ή σωματικότης, καί ή ουσία τοΰ
ξύλου, είμή αυτό τό ξύλον διαφόρως τή διανοία θεωρηθέν.
Έν τφ άνθρώπω τφ σωματικφ δντι, διακρίνονται πραγματικώς οί
πνευματικοί βαθμοί από τών σωματικών, ή γάρ σωματικότης, ήτις ταυτόν
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εστί τφ σώματι, ή εκτασις, ή άντιτυπία καί τά λοιπά σωματικά κατηγο
ρούμενα από της λογικότητος, ή πνευματικότητος, ή ελευθερίας, ατινα
ό αυτός νους υπάρχει, διήρηται παντάπασι, καί ό άνθρωπος λέγεται
σωματικός, καί εκτεταμένος καί πάλιν πνευματικός καί ελεύθερος, δτι αϊ
προσηγορίαι τών υποστάσεων εΐσίν ήτοι τοΰ όλου, τό εκείνου μέν σώμα
ού πνευματικόν, ού δ' ό νους σωματικός καί όταν φιλόσοφος κατονομά
ζεται ή θεολόγος τφ αύτφ νφ, ουχί τφ σώματι έπανήκει, ειμή καθ' δ αϊ
σωματικαί διαθέσεις άφορμήν του διανοεϊσθαι διδόασιν.
'Εάν τινά κατηγορήματα, ώσιν τότε σώμα καί τον νουν άμα έμπερικλείοντα τοΰ δλου ταϋτα ού διαιρούνται, οίον ή άνθρωπότης ουδέν έτε
ρον εστίν, είμή τό σώμα καί ό νους, καθ' δ άμα ξυνάπτονται καί δλον
τι συνιστώσιν. ού γάρ μόνον τό σώμα, ουδέ μόνος ό νους εστίν ή άνθρω
πότης, άλλ' ό νους καί τό σώμα άμα συνημμένα τόν άνθρωπον τελειοΰσιν. Λεγομένου τοίνυν τοϋ Θεοΰ δντος τελείου, καί τοΰ πνεύματος ουσίας
νοερ&ς τό γένος, καί ή διαφορά (f. 129) ουδόλως αλλήλων πραγματικώς
διακρίνονται, άλλ' εΐσίν εν καί τό αυτό πράγμα διαφόρως θεωρηθέν.
Ώς δν μέν απλώς τό θείον νοούμενον, τοις ύπ' αύτοΰ κτιζομένοις
ξυμφωνεϊ τουλάχιστον αναλόγως, ώς δν δέ τέλειον τουτωνί πάντη διενήνοχεν. Ή μεταφυσική αΰτη σύνθεσις από τή~ς ημετέρας διανοίας έχει τό
είναι, πεπερασμένη γάρ ή ψυχή ημών ούσα διαφόρους αύτοΰ όψεις, ήτοι
τρόπους ή κατηγορούμενα νοεί. Ουδέ τό απλώς δν τοιαύτης άμοιρεϊν
έχει συνθέσεως, καί γάρ δν εστίν, Ιδού τό γένος, καί απλούν εστίν. Ιδού
καί ή διαφορά.
Έν τφ άνθρώπω τό γένος, καί ή διαφορά πραγματική διακρίνονται
διαιρέσει καί έκ μερών γάρ διαφόρων εστί συγκείμενος, ή ζωότης γάρ
καί ή λογικότης ταυτόν εστί τοις πραγματικώς διαιρουμένοις, τουτέστι
τφ σώματι, καί τή ψυχή. ουδέν γάρ ή ζωότης (ήτις εστίν αρχή τών
ζωτικών ενεργειών, καί συνωνύμως τφ άνθρώπω, καί τοις άλόγοις ανή
κουσα) ειμή τό σώμα τό οργανικόν, καθ' δ τή τών ζωτικών πνευμάτων
χορηγία έκτελεΐν τάς ζωηράς ενεργείας δύναται, καί ή λογικότης (ήτις
εστίν αρχή τοΰ συλλογίζεσθαι) ουδέν άλλο, δτι μή αυτός ό νους ό
έπιλαμβάνων, κρίνων, συλλογιζόμενος καί διατάττων, καί ό έν ταϊς έαυτοΰ διανοήσεσι τοΰ σώματος μή κρεμάμενος, εί καί πολλάκις έκ τών
σωματικών κινήσεων άφορμήν τοΰ διανοεϊσθαι λαμβάνει.
Έκ τούτων πρόδηλον, δτι ουδεμία φύσις υπάρχει καθόλου έν τοις
πράγμασιν, μία πραγματικώς ούσα έν τοις πολλοίς, καί έπιτηδεία προς
τό κατά πολλών κατηγορεϊσθαι. ή γάρ γενική φύσις, οίον ή ζωότης
θεωρηθεϊσα, ή έν τφ Πέτρω, ή έν τφ Παύλω, ουδόλως διαιρείται τοΰ
σώματος τοΰ οργανικού, καί έμψυχου, ή τοΰ Πέτρου, ή τοΰ Παύλου ώς
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είρηται ωσαύτως ή είδική φύσις, οίον ή άνθρωπότης έν τφ Πέτρω τό
σώμα εστί καί ό νους του Πέτρου, έν τφ Παύλφ τό σώμα και' ό νους τοΰ
Παύλου, τό σώμα καί ό νους τοΰ Πέτρου ουκ είσίν ëv καί τό αυτό τφ
σώματι καί τφ νφ τοΰ Παύλου, καί ήνίκα ό Πέτρος λέγεται άνθρωπος,
καί ό Παύλος άνθρωπος, ούχ ό αυτός κατ' αμφοτέρων κατηγορείται,
αλλ' άλλος, καί άλλος, ού μήν δέ, αλλ' ουδέ έν τφ νφ ή καθόλου φύσις
υπάρχει, καθόλου γάρ λέγεται ή δυναμένη πολλοίς ένυπάρχειν, καί κατά
πολλών κατηγορεϊσθαι, ή δέ κατά τό άντικείμενον Ιδέα τοιαύτη ούκ
εστίν, άλλα παριστάναι μόνον δύναται, πολλά εϊδη, γενική ούσα, καί
πολλά άτομα, είδική τυγχάνουσα.
Ήνίκα ό Πέτρος, καί ό Παύλος τοΰ αύτοΰ είδους λέγονται, ου
νοητέον κοινήν τούτοις ένυπάρχειν φύσιν. αλλά φύσεις όμοιας, αϊτινες
τφ αύτφ παραδειγματικφ, ήτοι τη τοΰ Θεοΰ ξυμφωνοΰσιν ιδέα.
Ή όμοιότης αύτη της φύσεως ουδαμώς ένατης ρητέα, εΐ μή κατα
χρηστικώς αΰτη ληφθείη αντί όμοιότητος. ό γάρ λίθος καί ό άγγελος ού
τ' αυτά, αλλ' όμοια, δύνανται δέ καλεϊσθαι εν ουχί τφ εϊδει, άλλα τφ
γένει, ουχί τφ προσέχει, άλλα τφ πόρρω, καί γάρ τή αυτή" γενική ιδέα
ορθώς παρίσταται, καί τφ αύτφ έκδηλοΰται ονόματι.

Ένστασις
(f. 130) Ουδέν έν τή τών όντων φύσει καθόλου ρηθήναι

δύναται.

Άπόκρισις
Τρία είσί τά καθόλου, ό Θεός έν τφ ένεργεΐν, ότι τά πάντα έν πασιν
ενεργεί, ή ιδέα έν τφ παριστάναι, ότι πολλά παρίστησι καί τό δνομα τό
κοινόν έν τφ σημαίνειν, ότι πολλά σημαίνει, οίον ή ιδέα τοΰ σχήματος,
πάντα τά σ^τ/ματα παρίστησι, καί ή Ιδέα τοΰ κύκλου πάντας τους κύ
κλους, τοις αύτοΐς προφερομένοις όνόμασιν.
Ό τρόπος τοΰ όντος, ή πνευματικός εστίν, ή σωματικός, καί ή τοΰ
αύτοΰ είδους εστίν, οίον δύο αναμνήσεις, δύο στρογγυλότητες, ή διαφό
ρου είδους, καί εϊγε διαφόρου είδους, ή τοΰ αύτοΰ εστί γένους, ώς ή
στρογγυλότης, καί ή τετραγωνία ή διαφόρου, ώς ή στρογγυλότης καί ή
άνάμνησις.
'Εκάστου τοίνυν τρόπου, ή συμβεβηκότος τό γένος, τό είδος καί ή
διαφορά καταφάσκεσθαι ούκ αδύνατον, οίον ή τετραγωνία σχήμα εστίν,
ή τετραγωνία τρόπος εστίν, ή άνάμνησις έννοια εστίν, ή άνάμνησις
τρόπος εστίν, καί ή άνάμνησις πνευματική εστί, καί ή άνάμνησις σωμα
τική εστίν.
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Κεφάλαιον δεύτερον
Περί tßv κοινών κατηγοριών τοΰ δντος καί τών τρόπων αοτοΰ.
Διαβατικά, πάντες καλοϋσιν, δσα τφ δντι καί τοις τούτου τρόποις,
ανήκει κατηγορήματα, ότι έπί πάντα τά γένη, τουτέστιν έπί πάσας τάς
κατηγορίας τοΰ τε δντος, ήτοι τής ουσίας καί έκαστου συμβεβηκότος,
ήτοι τρόπου διαβαίνουσιν. περιοχήν δέ οΰκ εχουσιν κατά τάς ουσιώδεις
κατηγορίας, τά yap ουσιώδη έκαστης ουσίας κατηγορούνται, τουτέστι
τό γένος αυτής, τό είδος, καί ή διαφορά, εξω τής κατηγορίας τής ουσίας
ού πλανώνται, τά δέ κατηγορούμενα έκαστου τρόπου, οίον τής κινήσεως,
τοΰ σχήματος, εξω τής κατηγορίας τούτου τοΰ τρόπου ού γίγνονται.
Ή φύσις γενικώς ληφθείσα, τουτέστιν κατά την εαυτής κλήσιν τε
καί ëvvotav, τη τε ουσία καί τφ συμβεβηκότι προσήκει, καί γάρ λέγεται
φύσις τοΰ πράγματος, ήτοι τής ουσίας καί φύσις τοΰ τρόπου, ήτοι τοΰ
συμβεβηκότος. δθεν ώσπερ τά ονόματα τοΰ γένους, τοΰ είδους, καί τών
λοιπών λέγεται, οϋτω καί τό τής φύσεως δνομα, ήτοι ή φύσις γενικώς
ρηθήναι δύναται δρος ή κατηγορία ούκ έκτος διαβάσεως, παραπλησίως
καί ή ΰπαρξις κατά τοΰ δντος, καί τοΰ τρόπου τοΰ δντος λέγεται. Ό μέν
τής φύσεως ορισμός ούτος τυγχάνει4 γε ών φύσις εστίν εκείνο όπερ εστί
τό πράγμα, τουτέστιν δ πρώτον έν τφ πράγματι επινοείται, ή εκείνο
φτινι άποκρινόμεθα ερωτηθέντες τι εστί τό πράγμα, οίον έάν ζητηθή τι
εστίν άνθρωπος, δίδοται άπόκρισις, δτι ουσία έκ ψυχής, καί σώματος
φυσικώς ηνωμένων συγκειμένη. Ό δέ τής υπάρξεως ούτος, ΰπαρξίς έστιν
εκείνο καθ' δ τό πράγμα ενεργεία εστίν, οίον ό άνθρωπος διά τής υπάρ
ξεως ενεργεία έν τοις πράγμασιν είναι λέγεται.
(f. 131) Έκατέρα δέ ή δντότης ανήκει, ήτις εστί τοΰ αύτοΰ δντος
πραγματικότης, τουτέστιν ή τοΰ πράγματος ουσία καί ίνα σαφέστερον
εϊπω τό αυτό πράγμα.
Ταΰτα τά τρία όντότης, φύσις καί ΰπαρξις έν είσί καί ταυτόν, άλλα
διαφόρω λόγω θεωρούμενον, οίον ή όντότης, ή ή ουσία, ή ή πραγματι
κότης τινός ανθρώπου εστί, ό νους εστί καί τό σώμα εκείνου, -ή φύσις
αύθις έν τφ σώματι, καί τφ νφ τής περιοχής εϊληχε, καί ή ΰπαρξις ουδέν
έτερον εστίν, ειμή ό αυτός άνθρωπος καθ' δ υπάρχει, τό σώμα δηλαδή
καί ό νους ατινα ηνωμένα ύπάρχουσιν. ή δέ ένικότης δι' ής πράγματι
ένικόν καί άτομον νοείται, τής υπάρξεως πραγματικώς ού διαιρείται,
ουδέν γάρ άλλο ή ένικότης εστίν, δτι μή τό πράγμα, ήτοι ή ουσία, ή ή
όντότης, ήτις καθ' δ υπάρχει, εστίν ή αύτη τω άριθμφ καί ούκ άλλη.

4. Στά ΧΡΑ: υπάρχει.
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εάν δέ περί τοΰ τρόπου τοΰ δντος ô λόγος ή, ένικότης τοΰ τρόπου, ό
αυτός τρόπος εστίν, δστις καθ' ό υπάρχει ενικός εστίν.
Ή φύσις τοίνυν τοΰ πράγματος, ή τοΰ τρόπου εκείνο εστίν οδ άνευ,
ουδέ είναι, ουδέ έπιληφθήναι δύναται ό τρόπος, ή τό πράγμα, ή τών
είδών τι. άνθ' δτου καθόσον τό πράγμα, ήτοι τό είδος μένει, κατά τοσού
τον ατρεπτος ή τούτου φύσις τυγχάνει, καθάπερ γάρ αριθμός προστεθεί
σης ή άφαιρεθείσης μονάδος ούκ εστίν ό αυτός, οϋτω και ή φύσις έκ
τής αφαιρέσεως καί της προσθέσεως ή αυτή ου διαμένει, ή όντότης δέ
ούχ οϋτω, μένει γάρ ή αυτή τοΰ πράγματος άλλοιουμένου, οίον διαφθαρέντος τοΰ καρποΰ πάσα ή τούτου διαμένει όντότης, ού γάρ είς τό μή
δν καταντά, άλλα φθείρεται μόνον, καί νέα είδη περιβάλλεται.
Tfj φύσει καί τφ είδει τά τής φθοράς ούκ άποτιθεμένοις συνδιαφθείρεται καί τά τής υπάρξεως, ου μήν δέ τη όντότητι, ού γάρ εστίν αϋτη
τοιαύτη, ή γάρ όντότης φερ' ειπείν τοΰ ξύλου, είτε διακαυθεί τούτο, είς
σποδόν τε καί καπνόν διαλυθή, είτε εις γήν, ή τυχόν είς δένδρον έπαναστραφή αεί τής υπάρξεως εύμοιρεΐ. μηδέποτε είς τό μή δν καταντήσαι
δυναμένη ειμή τή βουλήσει εκείνου παρ' οΰ έκ τοΰ μηδενός εις τό είναι
παρήχθη.
Ai οΰσίαι, καί αί τών πραγμάτων φύσεις άτρεπτοι πάντως είσί μετα
φυσικός τής τούτων θεωρίας τουτέστι καθ' δ τινί γένει, καί τινί φθορφ
άναγκαίως περιέχονται, ου μήν δέ φυσικώς καί αισθητώς, τά φυσικά γάρ
είδη τήν σύστασιν έκ τής τών συμβεβηκότων έπισωρεύσεως έσχηκότα
διά τήν έν τούτοις άλλοίωσιν φθοράς έλάττω τυγχάνει.
Ή φύσις καί ή ΰπαρξις άλλήλαις είσίν, ώς δύναμις, καί ενέργεια,
δύναμις νοείται ένταΰθα ού ή τοΰ ένεργεϊν έξις5, αλλ' ή τοΰ πάσχειν
ήτοι ή τοΰ δέχεσθαι έπιτηδειότης. δθεν πάν τό παρ' έτερου, ή πραγματικώς, ή νοερώς κατά τόν ήμέτερον τοΰ έπιλαμβάνειν τρόπον τελειούμενον
δυνάμει ώς προς εκείνα λέγεται είναι, καθάπερ ή φύσις, ήτις δυνάμει
εστίν ώς προς τήν ΰπαρξιν, καί ή όντότης, ώς προς τόν τρόπον, καί τό
γένος ώς προς τήν διαφοράν. καί γάρ ή μέν φύσις τελειοΰσθαι λέγεται
διά τής υπάρξεως, ή δέ όντότης διά τοΰ τρόπου φ (f. 132) διατίθεται, τό
δέ γένος διά τής διαφοράς, καί ή δλη διά τοΰ είδους.
Ή ενέργεια δέ τελειότης ορίζεται τοΰ πράγματος, οίον ή ΰπαρξις
τελειότης εστίν, καί ενέργεια τής ουσίας, ή διαφορά τελειότης τοΰ γέ
νους, καί τό είδος τής ΰλης, διττή αϋτη φυσική, καί μεταφυσική.
'Ενέργεια μεταφυσική εστίν ή τό ύποκείμενον παρονομάζουσα μόνου
καί φυσικώς μή διατιθεμένη, οία εστίν ή πνευματικότης, ήτοι ή λογικό5. Στά ΧΡΑ: ϋπαρξις.
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της ώς προς τόν νουν, ή άνθρωπότης ώς προς τόν ανθρωπον, καί αύτη
ή ενέργεια της αυτής δυνάμεως, ήτοι τοΰ υποκειμένου, δ τέλειοι πραγμα
τικός, ού διακρίνεται.
'Ενέργεια φυσική εστίν ή τό ύποκείμενον φυσικώς διατιθεμένη, ωσπερ ή νόησις τόν νουν, και τό σχήμα διατίθεται τό σώμα. ταΰτ' άρα ό
φυσικός τρόπος λέγεται φυσική ενέργεια ώς προς τήν οντότητα, ήτοι τό
ύποκείμενον ούτινος εστί τρόπος.
Διττή δ' αύθις ή φυσική ενέργεια, ή μέν γαρ πρώτη, τουτέστιν ή
τοΰ ένεργεΐν, ή τοΰ πάσχειν, ήτοι τοΰ δέχεσθαι δύναμις, οίον ή θέλησις,
καί ή διάνοια, ή δέ δευτέρα, τουτέστιν ή ενέργεια, ήτοι τό πάθος, ή ή
διάθεσις, οίον τό θέλειν, καί τό νοεϊν, ατινα καί θέλησις εϊωθε λέγεσθαι
καί νόησις.
Έπεί δέ αύται ένέργειαι ατελείς είσίν, καί τής πλείονος τελειότητος
δεκτικαί, μία εστίν ή ενέργεια, ή τελειότης, ήτινι ουδεμία ξυμβαίνει
τελειότης νεωστί έπεισερχομένης (ούτος εστίν ό Θεός ό ανώτατος κατά
πάντα, ό ύψιστος, ό κάλλους μέτρον άπαν υπερβαίνων) καί διά τοϋτο
ενέργεια απλούστατη ονομάζεται.
Πάντα τά κατηγορούμενα κοινά τυγχάνει γε όντα καί τοις τρόποις
καί τή oùcsiç. ήτοι τφ δντι, πλην τής οντότητας μάλλον απονεμόμενης
ταύτη, ήπερ έκείνοις. καί γάρ τά συμβεβηκότα παραπλησίως τή ουσία
τής Ιδίας εύμοιρεϊ φύσεως, υπάρξεως, καί ένικότητος, ήτις èv άμφοϊν
τής υπάρξεως έκπηγάζει. ούτε γάρ τό πράγμα, ούτε ό τρόπος ύπάρξαι
δύναται, εϊγε ένικότητος μή ώσιν, καί άτομότητος, ώς αιτιατών κατά τήν
οίκείαν αυτών ΰπαρξιν. καί οί λέγοντες δέ τό πράγμα, καί τόν τρόπον
έκ μόνης τής ύλης γίγνεσθαι ένικόν, ούκ έκτος απάτης είσί. καί γάρ ίνα
μηδέν περί ύλης γίγνεσθαι ένικόν, ούκ έκτος άπατης είσί. καί γάρ ίνα
μηδέν περί κινήσεως εϊπω τής έν τή αυτή ΰλη πολλαπλής κατά διαδοχήν
γινομένης, διαμενούσης τής αυτής τοΰ δακτύλου ύλης, μία τφ άριθμφ ή
κλήσις, τρις, ή τετράκις τοΰ δακτύλου, καμπυλότητα δεχόμενου, καί
ευθύτητα.
'Εκτός τών είρημένων, καί άλλα διαβατικά είσί κατηγορούμενα τφ
τε δντι καί τοις τρόποις αύτοΰ, κοινά πεφυκότα, οίον τό έν, τό αληθές,
τό αγαθόν, ή διαμονή, ή τάξις, ή σχέσις, ή αναφορά, ή αναλογία, καί
δσα τοιαύτα. Τό έν εστί κατηγόρημα διαβατικόν δι' ού τό δν, καί ό
τρόπος αύτοΰ λύεται εν, τουτέστιν έν έαυτφ άτομον, καί παντός άλλου
διηρημένον. 'Ορίζεται τό έν καί άλλως, έν εστί άδιαιρεσία τοΰ πράγμα
τος έν έαυτφ καί διαίρεσις τούτου από παντός άλλου πράγματος, (f. 133)
Τφ évi ήτοι τή ένότητι αντίκειται ή διαίρεσις δι' ής νοοΰμεν τινά
μή ταυτόν είναι, καί ορίζεται ούτως. Διαίρεσις εστίν άπόφασις ταυτότη
τος. Διαφέρει ή τμήσις τής διαιρέσεως, ότι πάντα τά τετμημένα, ήτοι τά
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διακεχωρισμένα είσί διηρημένα, ού μήν δε καί εναλλάξ, οίον δύο ημίσεα
σφαίρας είσί πάντως διηρημένα, αλλ' ού διά τούτο, καί τετμημένα, προς
δέ είσί τίνα, άπερ λέγεται μεν τετμημένα, ούκ εχουσι δέ διαφοράν, οίον
ό Πέτρος, καί ό 'Ιωάννης τετμημένοι είσί, καί διακεχωρισμένοι, αλλ'
ουχί καί διάφοροι, δτι ομοίων, καί ού διαφόρων γεγόνασι φύσεων, ό
Πέτρος δέ καί ό Βουκέφαλος, καί διηρημένοι είσί καί τετμημένοι, καί
διάφοροι, διττή εστίν ή διαίρεσις. ή μέν πραγματική, ή δέ τοΰ λόγου,
ήτοι λογική.
Διαίρεσις τοΰ λόγου λέγεται, ή τφ νφ θεωρούμενη èv τοις πραγματικως άδιαιρέτοις, διττώς δ' αΰτη υποδιαιρείται, ή μέν γάρ λέγεται διαίρεσις τοΰ λόγου τοΰ συλλογίζοντος, ή δέ τοΰ λόγου τοΰ συλλογιζομένου,
διαίρεσις μέν τοΰ λόγου συλλογίζοντος εστίν ή πλαττομένη άνευ θεμε
λίου εν τφ πράγματι, οία εστίν ή μεταξύ τοΰ ιματίου, καί ενδύματος, καί
ή μεταξύ τοΰ 'Αριστοτέλους καί τοΰ Σταγειρίτου. διαίρεσις δέ τοΰ λόγου
τοΰ συλλογιζομένου εστίν ή μεταξύ τινός θεμελίου, καί αφορμής γιγνομένη, οϊα ή μεταξύ τοΰ δντος, καί των εκείνου κατηγοριών, καί ή μεταξύ
των τοΰ δντος κατηγοριών, καί των σχέσεων, οίον μεταξύ τής ευσπλα
χνίας, καί τής δικαιοσύνης τοΰ Θεοΰ, αϊτινες διά τά διάφορα ών εγκρα
τείς είσίν, αποτελέσματα, μετά νομίμου θεμέθλου, καί ευλογοφανούς α
φορμής διαφόροις αντιλαμβάνεται έπιλήψεσι, καί μεταξύ άνθρωπου, καί
6
τής πατρότητος, ή όμοιότητος, ή ΐσότητος, ή καί τών παραπλήσιων .
Λέγεται ή δυνάμει διαίρεσις, δι' ής τό αυτό ώς πολλά δυνάμει επι
λαμβάνεται, οίον ή αυτή θερμότης, καί ώς δύναμις τοΰ σκληρύνειν, καί
ώς δύναμις τοΰ μαλάσσειν. σκληρύνει μέν γάρ τόν πηλόν, μαλάσσει δέ
τόν κηρόν. τουτ' αυτό καί περί τής ευσπλαχνίας καί δικαιοσύνης, καί
τών άλλων τοΰ Θεοΰ κατηγοριών, προς δέ καί περί τής διανοίας, καί
θελήσεως τοΰ ημετέρου νοός θεωρητέον.
Ή μεταξύ τών κατηγοριών διαίρεσις, διά τό είναι ταύτας ειδικότη
τας τινας, ή τελειότητας, καί ενεργείας, καλείται ειδική, οίον ή τοΰ
Θεοΰ ευσπλαχνία, καί δικαιοσύνη, αΰτη δέ ουκ εστί κατ' ένέργειαν,
άλλα κατά δύναμιν, τουτέστιν καθ' δ ό αυτός Θεός διάφορα αποτελέσμα
τα ποιεί, ού μήν δέ καθ' δ άλλη εστί μηδαμώς διά τοΰ νοός ούτως
έπιλαμβανομένη. Πραγματική διαίρεσις λέγεται εκείνη δι' ής πολλά ε
νεργεία μηδενός νοοΰντος ούκ είσίν εν καί τό αυτό πράγμα, καί διαιρεί
ται αΰτη εις διαίρεσιν πραγματικήν μείζονα, καί διαίρεσιν πραγματικήν
ελάσσονα.

6. Στό περιθώριο τών ΧΣ: ήγουν τών σχέσεων ών έχει προς αλλο τι.
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Διαίρεσις πραγματική μείζων θεωρηθήναι δύναται ή έν τφ θεφ, οία
εστίν ή μεταξύ (f. 134) τών τριών υποστάσεων, ή έν τοις κτίσμασιν οία
εστίν ή τών κεχωρισμένων δηλονότι ή μεταξύ των δύο ημισφαιρίων τής
αυτής σφαίρας. Εΐσί τινά αναμφιβόλως διαιρεΐσθαι, καί χωρίζεσθαι δυ
νάμενα, τούτων yap τό εν άνευ τοΰ έτερου ούτως επιλαμβάνεται, ώστε
τήν τοΰ νοός ίδέαν θετικώς καί ολοσχερώς άποκλει'ειν, οίον ή τοΰ νοός
ιδέα θετικώς, καί ολοσχερώς αποπέμπει εαυτής τήν τοΰ σώματος, καί
εναλλάξ. "Ολου μέν άφ' δλου διαίρεσις γίνεται ή καλούμενη ολόκληρος
διαίρεσις, δλου δέ από οικείου μέρους, ώς τοΰ Πέτρου, τοΰ Παύλου
διαιρείται, ή μή ολόκληρος ώς ό Πέτρος τοΰ νοός. Διαίρεσις πραγματική
έλάσσων εστίν ή μεταξύ τοΰ πράγματος, καί τοΰ τρόπου, οίον ή τοΰ
δακτύλου τής κλήσεως, ταΰτα τοι καί τροπική ήκουσεν, ής τινές τό
πραγματικόν έξορίζουσι.
'Αλήθεια διαβατική, καί μεταφυσική εστί κατηγόρημα διαβατικόν,
δι' οΰ τό πράγμα, καί τοΰ πράγματος ό τρόπος, τφ οίκείω παραδειγματικφ, ήτοι τη" θεία Ιδέα ξυμφωνεΐ. διαφέρει ταύτης κατά τήν ίδέαν καί τήν
κρίσιν, λογική γάρ αΰτη λέγεται αλήθεια, τό πράγμα τοίνυν λέγεται
αληθές τφ οίκείω ξυνάδον παραδειγματικφ, οίον ό χρυσός αληθές, δτι
τη" τοΰ Θεοΰ ξυμφωνεΐ ιδέα. τοιαύτη γάρ ή φύσις αύτοΰ, οία έν τφ Θείω
νφ. ουδέν άρα ψευδές, ούτε δν, ούτε τρόπος, ήτοι συμβεβηκός, εί μήγε
ώς προς ήμας, οίον ό ορείχαλκος αληθής ορείχαλκος, άλλα καθ' δ τη
έαυτοΰ μορφή χρυσός δοκεϊ καί ήμας είς ψευδή κατεπείγει κρίσιν, ψευ
δής χρυσός λέγεται.
Άγαθότης μεταφυσική, καί διαβατική εστίν τοΰ πράγματος καί τοΰ
τρόπου τελειότης, ήτοι κατηγόρημα διαβατικόν ούτινος έν τφ οίκείω
γένει τέλεον λέγεται, διενήνοχεν αΰτη τής ηθικής τής τών ηθών καλού
μενης εΰκοσμίας. πάν οΰν τοιγαροΰν ή Θεός εστίν, καί κατ' ούσίαν
πέφυκεν αγαθός, καί παντέλειος, ή παρά Θεοΰ έχει τό είναι, καί ούτως
αύθις αγαθόν εστίν, καθ' δ δηλαδή τοΰ ανωτάτου γένους μετέχει, ό δέ
τρόπος τοΰ δντος αγαθόν εστίν, τέλειος ών τφ λόγω καθ' δν δύναται
γενέσθαι.
Διαμονή εστί κατηγόρημα, φ τό δν, ή τοΰ δντος ό τρόπος έν τφ
είναι διαμένειν λέγεται, αΰτη δέ αρχής, καί τέλους άμοιροΰσα, καί άμα
πάσα υπάρχουσα μόνω τφ Θεφ προσήκει, καί λέγεται αίωνιότης. εάν δέ
έχει αρχήν, καί μηδέποτε τέλος εξουσα ή, τοις πνευματικοϊς οίον τοις
άγγέλοις, ή καί τφ τοΰ παντός συντάγματι. εΐδέγε άμφοϊν μετέχει, τοις
ένικοϊς πράγμασι, τοις σωματικοΐς, τοις συνθέτοις, καί φθοράς ήττοσιν
εστίν αποδοτέα, δ καλείται χρόνος.
Τάξις εστί κατηγόρημα τή ουσία άμα καί τφ συμβεβηκότι κοινόν,
καθ' δ πρότερα καί ύστερα προηγούμενα, καί συνεπόμενα, ή άμα κείμενα
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λέγονται. Πρότερα και' υστέρα, ή άμα κείμενα κατά πέντε τρόπους λέγε
ται, τφ χρόνψ, ήτοι τή διαμονή, οίον ό 'Αδάμ πρότερος τοϋ "Αβελ, δ
Δαβίδ τοΟ Σολομώντος, τή φύσει, οίον τό γένος τοϋ είδους, τή τάξει,
ήτοι τή θέσει, οίον τό προοίμιον πρότερον τής διηγήσεως, τή άξια οίον
ό δεσπότης πρότερος τοϋ δούλου, και χρόνψ, φύσει, τάξει, καί αξία,
οίον ή αιτία πρότερα τοϋ αΐτιατοΰ.
(f. 135) Ή σχέσις εστί κατηγόρημα διαβατικόν πασι τοις οϋσι, καί
τούτων τοις τρόπρις ανήκον, ορίζεται δέ αΰτη τάξις, ήτοι αναφορά ενός
προς τό έτερον, ή πράγματος δηλαδή προς πράγμα, καί τρόπον, ή τρόπου
προς τρόπον, καί πράγμα, καί ή μέν εστίν ουσιώδης, ή δέ κατά συμβεβηκός. σχέσις ουσιώδης εκείνη λέγεται, ής άνευ ουδέ είναι, ουδέ έπιληφθήναι τό πράγμα, καί ό τρόπος έχει, οίον ή σχέσις τής κτιστής ουσίας
προς τόν κτίστην εστίν ουσιώδης, δτι ή κτιστή έξ οικείας φύσεως εστίν
δν άφ' έτερου έχον τό είναι, δν κατά μετοχήν άπό τοΰ άκρου δντος
παρηγμένον. παραπλησίως δέ καί ή σχέσις τοϋ τρόπου προς τό ύποκείμενον εστίν ουσιώδης, καί γάρ είτε πνευματικός εΐη ούτος ώς ή νόησις,
είτε σωματικός ώς ή κίνησις, ουδέποτε νοηθήναι δύναται άνευ τινός
σχέσεως προς τό δπερ ενυπάρχει, καί έπεί ό τρόπος συσσημαίνει, ήτοι
άφορα τό ύποκείμενον, ή σχέσις καλείται συσσημασία.
Είσί τίνες τρόποι, οϊτινες ου μόνον ουσιώδη προς τό ύποκείμενον
σχέσιν εχουσιν, άλλ' έτι καί προς τι έξωτερικόν. ώσπερ ή επιστήμη ού
μόνον προς τό ύποκείμενον φ ενυπάρχει αναφέρεται, άλλα καί προς τό
άντικείμενον ούπερ τυγχάνει, τουτέστι προς τό έπιστητόν. σχέσις δέ
κατά συμβεβηκός, ή τφ δντι εστίν, ή τφ τρόπω διότι συμβεβηκός έπισυμβαίνουσα. καί ού άνευ τό δν, ή ό τρόπος απολύτως έχει καί νοεΐσθαι
καί ύφίστασθαι. τρία δέ τινά θεωρητέα έν τοιαύταις σχέσεσι, τό ύποκεί
μενον, τό προς έτερον τι άναφερόμενον, ό όρος προς δν ή σχέσις γίνε
ται, καί ή βάσις, ό λόγος δηλαδή δν τό ύποκείμενον προς τόν δρον
ανάγεται, οίον ό Σωκράτης προς τόν Πλάτωνα αναφέρεται, καί εναλλάξ
διά τήν φιλοσοφίαν άμφοτέροις ένοΰσαν, ής άνευ έκάτερος αν ύποσταίη,
καί αύθις ό πατήρ αναφέρεται προς τόν υίόν, δτι ετεκεν αυτόν δυνάμενος
μή τεκεΐν. καί ό υιός ανάγεται προς τόν πατέρα, δτι έτέχθη ύπ' αύτοΰ
δυνάμενος μή τεχθήναι. τά εις άλληλα τοίνυν αναφερόμενα, σχετικά
λέγεται ή ού σχετικά λέγεται ή ού σχετικά μάλλον, ή γάρ σχέσις αεί
αμοιβαία τε καί αντίστροφος, ένθεν τοι άμα τή φύσει, καί τή γνώσει τά
προς τι λέγεται, έτερον γάρ είς έτερου επιφέρεται, καί εναλλάξ, οίον
εστί πατήρ, εστί καί υίός έξ ανάγκης, εστί δεσπότης, έστι καί δούλος,
ταϋτα δέ καί αύτφ χαίρει ονόματι καί διαφόρω. ai βάσεις δέ τ&ν σχέ
σεων λαμβάνονται έξ άπασών τών κατηγοριών.
Έν μέν γάρ τή ουσία θεμελιούνται αί τής συμφωνίας καί διαφοράς
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έν τή φύσει σχέσεις, οίον δύο χερουβίμ, ήτοι ταυτότητος, δύο άνθρωποι,
δύο λέοντες εχουσι τήν προς αλλήλους κατά φύσιν, ήτοι κατ' ούσίαν
συμφωνίαν καί ομοιότητα, χερουβίμ δέ καί αρχάγγελος, άνθρωπος και'
λέων, διαφωνίαν καί ανομοιότητα, έν δέ τή ποσότητι ai της ΐσότητος,
καί ανισότητας, οίον τό ίσον ϊσω εστίν ίσον, καί τό άνισον μείζον εστίν
έτερου, καί ίσον έτέρω, ού μην δέ άλλα καί ή του όλου προς τό μέρος,
τοΰ περιέχοντος προς τό περιεχόμενον, καί τοϋ τόπου προς τόν έντοπιζόμενον, καί εναλλάξ, τό γάρ όλον μείζον τοΰ οικείου μέρους, τό περιέ
χον τοΰ περιεχομένου, καί ό τόπος τοΰ έντοπιζομένου. έν δέ τη ποιότητι
τή πάντας τους τρόπους, ήτοι τά συμβεβηκότα έναγκαλιζομένη, αϊ της
όμοιότητος (f. 136) καί άνομοιότητος κατά συμβεβηκός. οίον ό Πλάτων
ανάγεται προς τόν Σωκράτην διά τήν φιλοσοφίαν, ό Αίθίοψ προς τόν
ΑΙΘίοπα διά τήν μελανίαν, παραπλησίως καί έν τή κινήσει ήρεμίφ τε
σχήματι καί Θέσει, έν δέ τφ ένεργεΐν καί πάσχειν αϊ τής αίτιας προς τό
αποτέλεσμα, καί τοΰ αποτελέσματος προς τήν αίτίαν, οϊαι είσίν ή τοϋ
Θεοΰ προς τά κτίσματα, ή τοϋ σημείου προς τό σημαινόμενον, καί ή
τών προκειμένων προς τό συμπέρασμα, έν δέ τφ ποΰ αϊ τής γειτνιότητος,
καί τοΰ διαστήματος, έν δέ τφ ποτέ ai τής ηλικίας, οία εστίν ή τής
νεότητος προς τό γήρας καί αλλαι. έν δέ τφ κεϊσθαι οϊαι αϊ τής θέσεως,
οίον αϊ τής όρθότητος τό προς ορθότητα, ai τής πλαγιότητος προς
πλαγιότητα, καί έν τφ εχειν καί πασι τοις προκειμένοις κτήμασι, καί
τοις λοιποϊς διάφοροι, οϊαι είσίν ai τ&ν κρασπεδοφόρων, τών οπλοφό
ρων καί τών πλουσίων.
Ταϋτα οδν καθ' εν τά τών σχέσεων έξαριθμήσαι θέμεθλα7 άμήχανον,
ταΰτα μέντοι δπου κείνται διαγνώναι εύμαρέστατον.
Ή σχέσις είτε ουσιώδης εστίν, είτε κατά συμβεβηκός πάσαις ταϊς
ούσίαις καί τοις συμβεβηκόσι κοινή εστίν, ού μόνον γάρ οϊ τρόποι
ουσιωδώς προς τό οίκείον ανάγονται ύποκείμενον, αλλ' ετι καί αϊ κτισταί
οΰσίαι προς τόν κτίστην ουσιώδη τήν σχέσιν εχουσιν, ετι δέ καί ai
κατά συμβεβηκός σχέσεις, πάσαις δύνανται ένυπάρχειν ταϊς ούσίαις, καί
τοις συμβεβηκόσι. καί τούτων μή είναι, οίον ό Θεός σχέσιν εχεΐ κτιστού
προς τά κτίσματα, ä μή παραγαγεϊν είς τό είναι ήδύνατο, οϊ άγγελοι
εχουσι τινάς σχέσεις άλλήλοις αμοιβαίας καί διανοήσεων τινών, ή ενερ
γειών, ή διαθέσεων, οϊον αγάπης, χαράς, καί άλλων, καί οϊ άνθρωποι
ομοίως, καί τά σωματικά πάντα εχουσι σχέσεις όμοιότητος, ίσότητος
καί άλλων ών ύστερεΐσθαι δύνανται, οίον ό όμοιος άλλοις κύκλοις κύ-

7. Θέμεθλον= ρίζα, θεμέλιο, τό βαθύτερο καί ενδότερο μέρος.
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κλος ήδύνατο άφαιρείν τήν κατά τοΰτο προς αλλήλους σχέσιν, εαυτόν
μηδενός έν τή φύσει παρά τοϋτο, κύκλου υπάρχοντος, αεί άρα διαβατικοί
ai σχέσεις, είτε ουσιώδεις, εϊτε κατά συμβεβηκός. Έκ τής σχέσεως, καί
συγκρίσεως τινών προς άλληλα γίνεται ή αναλογία, ήτις εστί τών τοιού
των λόγων, ήτοι συγκρίσεων Ισότης.
Τών σχετικών ούκ έκτος καί τά λεγόμενα προσεχέστατα, ήτοι ai
8
περιστάσεις (νόησον περιστάσεις τό ποΰ καί τό πότε) καί τά συγγενή
καλούμενα, ατινα άλλήλοις πώς ξυμφωνοΰσιν, εϊτε έν τω γένει, εϊτε έν
τφ εϊδει, εϊτε έν τή ποσότητι, ποιότητι καί τοις λοιποϊς κατηγορουμένοις.
Άντίθεσις εστί μάχη δύο όντων, ή τρόπων, καθ' ήν άλλήλοις αντί
κεινται. 'Αντίθετα λέγεται τά προς άλληλα οΰτω μαχόμενα, ώστε προς
άλληλα τφ αύτφ μή μάχεσθαι τρόπω, καί κατά τοϋτο τών διαφορών
διενηνόχασι. ταΰτα γάρ τήν αυτήν προς άλληλα μάχην ποιούνται, ήνπερ
9
καί προς τάλλα , οίον ό ϊππος ώσπερ καί τήν έαυτοΰ φύσιν ΐππω αντί
κειται, οΰτω καί τφ κύκνω, καί τφ άετφ καί τφ λέοντι.
10
Τών αντιθέσεων τά γένη τέσσαρα, σχετικά τά προς άλληλα αμοι
βαίως αναγόμενα, εναντία τά υπό τό αυτό γένος τής ποιότητος κείμενα,
καί λίαν εαυτών διιστάμενο, (f. 137) (δτι ή ουσία πάντας τους τρόπους
ήτοι τά συμβεβηκότα περιέχειν δοκεΐ)" ή γάρ ουσία ουδέν έχει εναντίον
καθ' αυτήν, οΰτε μήν τφ λόγω τής ποσότητος, άλλα μόνον τφ τής ποιό
τητος αεί διατίθεται τής τό θετικόν ούκ άποβαλλούσης, οίον ή αρετή
καί ή φαυλότης, αύται γάρ είσί θετικοί, στερητικά, οίον ήμερα, νύξ,
όρασις, καί τυφλότης, καί αντιφατικά τά μαχόμενα άλλήλοις ώς δν, καί
μή δν, οίον άνθρωπος ούκ άνθρωπος.
Ή αντιφατική άντίθεσις μεγίστη πασών υπάρχει. Ταύτης γάρ ή
όμοιότης καί ή Ισότης άπεστι, καί τό εν τφ ύποκειμένω συνέρχεσθαι ώς
τό είδος, καί ή στέρησις. ή έν τφ γένει ώς τάναντία, καί τό μηδέν
τρίτον, ήτοι μέσον δίδοσθαι. "Εστί γάρ άκρα οϊς μέσον δίδοται κατά
μετοχήν καί κατά άπόκλεισιν, οίον ή προβεβηκεία ηλικία, νεότητι, καί
γήρα. ό άνθρωπος σωματικοϊς, καί πνευματικοϊς, καί ή αρετή δυσί κακίαις. μεταξύ δέ του είναι καί μή είναι ουδέν εστί κατά μετοχήν, οΰτε
κατά άπόκλεισιν μέσον, ει καί μεταξύ του δντος, καί του μηδενός υπάρ
χει τό μέσον, ό τρόπος του δντος, δστις ουδέ δν εστίν, οΰτε ουδέν, άνθ'
8. Ή φράση παραλείπεται στά ΧΡΑ.
9. Λείπουν άπό τά ΧΡΑ.
10. Έ κ παραδρομής στά ΧΡΑ: των αισθήσεων.
11. Ή φράση παραλείπεται στά ΧΡΑ.
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δτου τό δν κυρίως, καί τό μηδέν ούκ εΐσίν αντιφατικά, δτι άντίφασις
εστί κατάφασις καί άπόφασις τοΰ αΰτοϋ κατά τά αυτά. τό μηδέν ούν ούκ
εστίν άπόφασις μόνου τοΰ δντος, άλλα καί τοΰ τρόπου του δντος. τό δέ
δν, και' τό μή δν, ή ό τρόπος τοΰ δντος, καί μη ό τρόπος τοΰ δντος.
καταφάσεις είσίν καί αποφάσεις τοΰ αύτοΰ κατά τά αυτά, ου μην δε τό
δν, καί τό μηδέν, δτι μάλλον άποφάσκει τό μηδέν, ή τό αν καταφάσκει,
καί yap τό μηδέν ού μόνον άποφάσκει τό δν, αλλά καί τόν τρόπον αύτοΰ.

Κεφάλαιον τρίτον
Περί των κατηγορουμένων μόνω τφ δντι, ήτοι τη ουσία ανηκόντων.
Ή ουσία εστίν δν καθ' αυτό ύφιστάμενον ή συνελόντι φαναι εστίν
δν, καί yap τό καθ' αυτό μή ύφιστάμενον κυρίως δν ούκ εστίν, αλλά
τρόπος, ή διάθεσις τοΰ δντος. Ή ουσία ή εστίν μέρος, ώσπερ ή κεφαλή,
ή χειρ12, ό πους καί τό σώμα, καί ή ψυχή ϊδιοσυστάτως, ή εστίν δλον
τι, καί πεπληρωμένον, καί αύθις τό πλήρωμα τοϋτο ή εν λόγω φύσεως
τυγχάνει, ή έν λόγω υποστάσεως, ήτοι προσώπου. Ή ύπόστασις τοίνυν
παρά τοις άρχαι'οις αντί της Ενικής έλαμβάνετο ουσίας, καί ταύτης'3
ουδέ λόγω, ουδέ πράγματι διεκρίνετο, οί νεώτεροι δ' όμως, ίνα τήν ύγιά
τών πατέρων διδασκαλίαν περί τών τής τριάδος καί της ένσαρκώσεως
μυστηρίων άναπτύσσωσι, τήν φύσιν καί τήν ούσίαν διακρίνουσιν τής
υποστάσεως, όθεν καί πολυτρόπως ταύτην ύπογράφουσιν, καί όρίζουσιν.
Ύπόστασις λέγεται ό τρόπος καθ' δν έκαστη ουσία είτε ολόκληρος ώς
άνθρωπος, είτε μερική ώς κεφαλή, χείρες, καί πόδες, υπάρχει καθ' ä καί
ή ένύπαρξις, τουτέστιν ή εν αλλφ ΰπαρξις ή τρόποις πεφυκεΐα, καθ' δν
άπαν συμβεβηκός υπάρχει.
(f. 138) Ύπόστασις είδικώτερον εστίν τρόπος καθ' δν ουσία τις
ενική ολόκληρος καί πεπληρωμένη υφίσταται. Ύπόστασις εστίν έσχατον τής ουσίας συμπλήρωμα, ταύτην ιδίαν άποκαθιστάμενον, τουτέστιν
άκοινώνητον έτερα ώς ύποστάσει, οίον ό Σωκράτης εστίν ύπόστασις,
καί ούχ ό του Σωκράτους νους, ουδέ τό αύτοΰ σώμα μεμερισμένώς, δτι
ό Σωκράτης εστίν αρχή ολόκληρος, καί πεπληρωμένη14 τών ιδίων ενερ
γειών, ού μήν δέ τό σώμα καί δ νους αλλήλων κεχωρισμένα. Ή όπόστασις λόγου μετεσχηκεϊα, πρόσωπον ήκουσεν, δ δή καί ορίζεται λογικής

12. Παραλείπεται στά ΧΡΑ.
13. 'Αντί «ταύτης» στά ΧΡΑ: «ταυτότητος».
14. Στά ΧΡΑ: «πεπερασμένη».
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φύσεως ουσία'5 ατομος έπί τριών λεγόμενον, οίον πρόσωπον Θεοΰ, πρό
σωπον άνθρωπου, πρόσωπον αγγέλου, ού μην δέ φυτοΰ, ούδ' ίππου, δτι
λογικής ταϋτα, ήτοι διανοητικής φύσεως ούκ Εστίν, άνθ' ότου πρόσωπον
και' ύπόστασις κατά τοΰτο μόνον διενηνόχασι, δτι πάν πρόσωπον ρηθήναι δύναται ύπόστασις, ού μήν δε πάσα ύπόστασις και πρόσωπον.
Έκ του μή διακριθήναι ταϋτα εΐσεφθάρη τό πάλαι ασέβεια, και'
πλήθος αίρέσεων τή καθαρφ εκκλησία (Σαβέλλιος), άλλοι μέν γάρ ούδέπως, άλόγως, καί άκρίτως κατά τής αληθείας συνελλογίζετο. ή φύσις
και τό πρόσωπον, ούδ' όλως αλλήλων διαιρούνται, αλλά μία εστίν· έν τφ
Θεφ φύσις, àp' ëv καί τό πρόσωπον (Άρειος). άλλοι δέ μετά τήν αυτήν
μείζονα ύπήγαγον ταύτην τήν ελάσσονα. 'Αλλά τρία είσίν εν τφ Θεφ
πρόσωπα καί κακώς συνεπέραινον, άρα τρεις καί ai φύσεις. "Αλλοι δέ
ούτω περί τήν σάρκωσιν έπλανώντο (Νεστόριος), ή φύσις καί τό πρόσω
πον εν είσί καί ταυτόν (Ευτυχής), αλλ' εν τφ Χριστφ είσί δύο φύσεις
άρα καί δύο πρόσωπα. Καί άλλοι διά τής μείζονος, μετέβαινον έπί τοιαύτην έλάττονα. αλλ' ëv εστίν έν τφ Χριστφ πρόσωπον καί έξώκελλον
έπί τοιούτον συμπέρασμα, άρα καί μία φύσις.
Φύσις τοιγαροΰν όπόστασις, καί πρόσωπον ούχ απλώς ληπτέα άνθ'
ëvoç, καί γάρ εί τφ Θεφ μία μέν εστί φύσις, μία θεότης, άλλα τρεις
υποστάσεις, τρία πρόσωπα έν τή αυτή φύσει, ήτοι ουσία υφιστάμενα,
καί έν τφ θεανθρώπω Ίησοϋ δύο φύσεις, θεία δηλονότι καί ανθρωπινή,
αλλ' ή φύσις ή ανθρωπινή, ήτοι ή άνθρωπότης ή έκ ψυχής καί σώματος
συγκειμένη οϋτω παρά τοϋ θείου λόγου προσελήφθη, ώστε αύτφ ύποστατικώς, ήτοι προσωπικώς ήνώσθαι.
Έκ τής υποστατικής ενώσεως προέρχεται ή κοινωνία τών ιδιωμά
των, ήτοι τών ιδιοτήτων αμφοτέρων τών φύσεων τής θείας δηλαδή καί
ανθρωπινής τών καί κατ' αλλήλων συγκεκριμένως κατηγορουμένων οίον
ô Θεός εστί άνθρωπος, ό άνθρωπος εστί Θεός, καί κατά τάς ιδιότητας ό
Θεός εστί θνητός, ό άνθρωπος εστίν αιώνιος, αϊτινες καί κατ' αυτής
λέγονται τής υποστάσεως οίον ό Χριστός εστίν αθάνατος, ό Χριστός
συνελήφθη έκ (f. 139) πνεύματος αγίου καί έτέχθη έκ Μαρίας τής Παρ
θένου. Σημειώσατε δτι άφηρημένως ού λέγεται ή άνθρωπότης έν τφ
Χριστφ εστί θεότης καί ή θεότης έν τφ Χριστφ εστίν άνθρωπότης. Ή
άνθρωπότης ήτοι ή ανθρώπειος φύσις έν τφ Χριστφ εύμοιρεΐ τής οικείας
υπάρξεως καί τφ λόγω τής φύσεως εστί τελεία, ούκ έχει μέντοι τήν
Ιδίαν'6 ύπόστασιν, δτι ούκ εστίν εαυτής ήτοι ούκ εστίν αρχή ολόκληρος,

15. Ή λέξη «ουσία» παραλείπεται στά ΧΡΑ.
16. Στά ΧΡΑ: οίκείαν.
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καί πεπληρωμένη των ενεργειών αύτοϋ προερχομένων άπό τόν λόγον
καί τής ανθρωπινής φύσεως τής ύποστατικώς ηνωμένης τφ λόγω, ώς άφ'
ενός προσώπου, ού χάριν, καί θεανδρικαί άκούουσιν.
Ή ύπόστασις ούκ εστί θετική τις όντότης πραγματικώς τής φύσεως
διηρημένη, ούδενός γάρ δει τφ Χριστφ τής ανθρωπινής φύσεως καί τό
κωλύον ουδέν, ταύτην είναι πρόσωπον, ειμή τό ύποστατικώς τφ θείω
ήνώσθαι λόγω, δθεν εί'γε τοϋτο άπολυθή παραυτίκα ανευ προσθήκης
τινός όντότητος λόγον αν σχοίη προσώπου, ώσπερ καί ό βραχίων τοϋ
σώματος διαχωρισθείς όλον αποτελείται καί ή ύπόστασις μηδεμιάς òv7
τότητος προστιθεμένης'
τής οίκείας όντότητος αφίσταται τοϋ είναι ό
λον, καί μέρος αύτοΰ γίγνεται. "Ολον δέ εκείνο λέγεται όπερ έαυτοΰ
εστί, καί τοΰτο ή απλούν εστί έκ μερών έστέρηται οίον ό Θεός, ό
άγγελος, ή σύνθετον καί μερών ούκ άμοιρεϊ οίον ό άνθρωπος καί τά
σωματικά πάντα, τοΰτο δ' αύθις ή όλον ενεργεία λέγεται, καί ένικόν ή
όλον δυνάμει καί καθόλου. "Ολον ενεργεία καλείται τό έχειν μέρη έν
έαυτφ άτινα ή είσίν ουσιώδη δτε τούτων ανευ τό όλον ού δύναται είναι,
ούδ' έπιληφθήναι οίον τό σώμα, καί ό νους τοϋ άνθρωπου ή είσίν όλοκληροΰντα οίον εστί τό στήθος, ή κεφαλή, ό πους, ή χειρ, καί τά έξης.
όλον δυνάμει ήτοι καθόλου λέγεται τό μέρη ύφ' αυτό έχον, ώς τό γένος,
τά είδη, καί τά είδη τά άτομα. Ή ενική ουσία είτε όλον ή, είτε μέρος
ού μόνον καθ' αυτό υφίσταται, άλλα πάσιν έτι τοις συμβεβηκόσιν, ήτοι
τοις τρόποις υπόκειται καί τούτων ύποκείμενον κατονομάζεται.
Πολλαπλή ή τοΰ υποκειμένου λήψις, λέγεται γάρ καί ύποκείμενον
ένυπάρξεως, έν φ δηλαδή τό συμβεβηκός έχει τό είναι (δπερ διττόν
τυγχάνει) πόρρω ήτοι δ, καί προσεχές ήτοι φ τό μέν λέγεται ύπόστασις
δεχόμενη τό συμβεβηκός, ήτοι τόν τρόπον ούκ ανευ μέσου, οίον ό άν
θρωπος δέχεται τήν φιλοσοφίαν, διά τοΰ νοός, τό δέ φ ύποκείμενον
αμέσως τό συμβεβηκός είσδεχόμενον οίον ό νους τήν φιλοσοφίαν, καί
ύποκείμενον παρωνυμίας τό από τίνος είδους, ή τελειότητος, ή ελαττώ
ματος, ή ενεργείας, ή διαθέσεως παρονομαζόμενον, οίον ό άνθρωπος
παρονομάζεται φιλόσοφος από τής φιλοσοφίας, τυφλός άπό τήςτυφλότητος, ενεργών άπό τής ενεργείας, ai γάρ κλήσεις είσί τών υποστάσεων,
καί ύποκείμενον ειδοποιήσεως τό είδος ουσιώδες είσδεχόμενον προς τό
είδοποιεϊσθαι καί όλον τι φυσικόν συνίστασθαι, (f. 140) οίον τό άνθρώπινον σώμα ύποκείμενον λέγεται ειδοποιήσεως ώς προς τήν λογικήν
ψυχήν έξ ής τελειοΰται. καί ύποκείμενον αποδόσεως ή ύλη ή τινί έπι-

17. Στά XPΑ ακολουθεί ή φράση: τούμπαλιν σταγών ύδατος τφ
ώκεανφ είσρυεΐσα φυλαττομένης τής οίκείας όντότητος...
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στήμη υποκείμενη ή~ πάντα τά έν εκείνη τη επιστήμη διδασκόμενα απο
νέμονται.
Των ουσιών ai μέν λέγονται αίτίαι, αί δέ αίτιατά ήτοι αποτελέσματα.
'Ορίζεται ή αιτία αρχή αλλω έκβλύζουσα τό είναι, τό μέν της αρχής
όνομα ώς γένος λαμβάνεται, καί γάρ παρ' ήμΐν πάσα μέν αιτία εστίν
αρχή, ού πασά δέ αρχή εστί καί αίτία, τό δέ έκβλύζουσα τό είναι άλλφ
τουτέστιν άλλη φύσει πρόκειται διά τό διαιρεΐσθαι ταύτην τουλάχιστον
τφ άριθμφ, οίον ό πατήρ αιτία τοΰ υίοΰ, ούχ ή αυτή γάρ εστίν ή φύσις
αυτών, ήτοι ή άνθρωπότης άλλο δέ καί άλλο σώμα καί νουν έκάτεροι
εχουσιν.
Σημειώσατε ότι έν τή αγία Τριάδι τό της αιτίας όνομα σημαίνει
μόνον τό είναι αΐτίαν τοΰ είναι έν αλλω προσώπω, ού μήν δέ άλλη
φύσει τφ άριθμφ διαιρέτη οίον ό πατήρ λέγεται αρχή καί αίτία τοΰ υίοΰ,
όπου γε ή αυτή εστί τοΰ πατρός καί τοΰ υίοΰ φύσις τε καί θεότης, καί
ό υιός άλλος μέν τοΰ πατρός, τουτέστιν άλλη ύπόστασιν δύναται ρηθήναι, άλλο δέ τουτέστιν άλλη φύσις ουδαμώς, ουδέ γάρ αποτέλεσμα τοΰ
πατρός, καί παρ' αύτοΰ κρεμάμενον, αλλ' ομοούσιος αύτφ καί συναΐδιος
πέφυκεν, ένί λόγω ό αυτός Θεός, καί αύθις ό πατήρ αρχή εστί καί αιτία
τοΰ πνεύματος, άλλα τό πνεύμα ού διήρηται τοΰ πατρός τήν φύσιν τήν
αυτήν έχον ούσίαν τφ πατρί, καί τφ υίφ.
Τέσσαρες κοινώς αριθμούνται αίτίαι™, διαφόρους αιτιότητας, ήτοι
τρόπους τοΰ είναι αίτιας εχουσαι, αίτία τελική (ήτις λέγεται τοΰ ού
ένεκα) αίτία ποιητική, τό άφ' ού τό αποτέλεσμα, άμφω δέ καλούνται
εξωτερικοί ώς έξω τοΰ πράγματος κείμεναι, αίτία υλική, τό έξ ού καί
ειδική τό φ πράγμα συνίσταται, αύται δέ εσωτερικαί ήκουσαν, εντός τοΰ
παραγομένου διαμένουσαι, προστιθέασι τινές καί πέμπτην αΐτίαν παραδειγματικήν λεγομένην, ήτις εστί τό καθ' ό, τουτέστιν εκείνο καθ' ού
τήν όμοίωσιν τό αποτέλεσμα γίγνεται.
Τόν λόγον καί τοϋνομα της φυσικής αίτιας μόνη ή ποιητική αίτία
εαυτή οίκειοΰται, καί γάρ ή τελική αίτία ώς έπί τό πλείστον έν τφ νφ
υπάρχει έν αλλω. όθεν καί άντικειμένην αΐτίαν καλεΐσθαι χρεών, ώς μή
κινούσαν μηδέ διορίζουσαν τήν ποιητικήν, άλλα τφ νφ μόνον άντικειμένως έπιλαμβανομένων οίον ή υγεία ού κινεί προς τήν τοΰ φαρμάκου
μετάληψιν ότι μή καθ' δ παρά τοΰ νοός ώς άντικείμενόν τι αγαθόν
επιλαμβάνεται, ή δέ υλική καί ειδική μάλλον είσί μέρη τοΰ πράγματος

18. Ό Καβαλλιώτης αναφέρεται στά «τέσσερα αϊτια» του 'Αριστο
τέλη. Βλ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, 'Αριστοτέλης ό Σταγιρίτης, Θεσσαλονίκη
1962, σ. 208.
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ήπερ άρχαί ήτοι αίτΐαι συνθετικαί, καί ή παραδειγματική ού ποιεί, αλλά
τό μιμεΐσθαι τή ποιητική παρέχει αιτία, ήτις πολυειδής τυγχάνει (f. 141)
γε ούσα.
Έστι γάρ αιτία λογική ήτοι μεταφυσική, ή αληθής ώς προς τήν
ήμετέραν γνώσιν οίον ό νους θεωρείται αιτία της διανοίας καί της θελή
σεως καίτοι μηδαμώς τούτων πραγματικώς διακρινόμενος, γεωμέτρην αί
πολλαί διαθέσεις καί ή φύσις των σχημάτων ώς αιτία διηρημένη άποδεικνύουσι, καίτοι μόνω τφ νφ, καί λογικώς ήτοι μεταφυσικώς, ού πραγμα
τικώς καί φυσικώς τούτων διακρινόμενοι, καί ή τών μερών διάταξις
λέγεται μεν τής άντιτυπίας, ή του διαφανούς, ή τών άλλων φυσικών
Ιδιοτήτων αιτία, ού χωρίζεται δέ τούτων έν τη τών μερών θέσει υφιστα
μένων, αίτια ηθική ή τό αποτέλεσμα μή φυσικώς, άλλα κατά τό ήθος,
καί τήν ύπόληψιν τών ανθρώπων παράγουσα οϊον ό έπιτάσσων άνθρωποκτονίαν λέγεται τοϋ φόνου αιτία καί ό υποβάλλων πυρ τφ οϊκω αίτία
τοϋ εμπρησμού, καί αιτία φυσική, ήτις διττή εστίν, ή αφορμή, ή πραγ
ματικώς ποιητική αφορμή εστίν ή τινί τών αποτελεσμάτων άφορμήν
παρεχομένη διά τόν νόμον τόν παρά τοϋ δημιουργού τής φύσεως διορι
σθέντα, οίον ή τής ανθρωπινής θελήσεως ενέργεια αφορμή εστί δι' ήν
ό βραχίων κινείται, καί ή κίνησις τών ζωτικών πνευμάτων αφορμή καθί
σταται πολλών διανοήσεων ών έν τφ νφ εχομεν. τόν αυτόν τρόπον καί
ò τοϋ Ναυή 'Ιησούς τόν ήλιον, ώς αφορμή, άκίνητον διαμεΐναι έποιήσατο, διά τήν τοϋ κτιστού θέλησιν, προς δέ καί ό Ιερεύς αφορμή τοΰ
αγιασμού καί τής μεταβολής τών τιμίων δώρων λέγεται, άλλα καί τά
σώματα υπό τών πνευμάτων κινούμενα, ούκ άνευ τινός διορισμού παρά
τοΰ δντος τής πνευματικής θελήσεως, καί τής σωματικής κινήσεως κι
νείται. Τοΰτ' αυτό ρητέον καί περί τών κινήσεων τών ξυμβαινουσών τοις
σώμασιν έκ τούτων άλλων σωμάτων συγκρουσμοΰ καί ούτος γάρ ούκ
εστίν αίτία κυρίως, αλλ' αφορμή τής κινήσεως, μόνον δέ τό θείον κυρίως
πασών τών κινήσεων, καί τών πραγμάτων πέφυκεν αίτιον ώς πού καί
'Αριστοτέλης τής δόξης ταύτης καθάπτεται. ουδέν σώμα εαυτό κινεί
φάσκων, άλλα πάν τό κινούμενον ύφ' έτερου κινείται, ήτινι στηριχθέντες
ραστα άποδεϊξαι δυνησόμεθα τήν τοΰ πρώτου κινοΰντος ϋπαρξιν τοΰ τά
πάντα έν πάσιν ενεργούντος, καί πάσας τάς κινήσεις παρέχοντος, τοΰ
περιβάλλοντος τόν ούρανόν έν νεφέλαις, τοΰ ετοιμάζοντας τή γή ύετόν19,
τοΰ έξανατέλλοντος έν δρεσι χόρτον, καί χλόην τή δουλεία τών ανθρώ
πων20, τοΰ πάση σαρκί τροφήν δίδοντος, καί πραγματικώς ποιητική κυ19. Ψαλμ. 146,8.
20. Ψαλμ. 103, 14. Ό Καβαλλιώτης γράφει «ένόρεσι» αντί «τοις
κτήνεσι».
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ρι'ως μόνος ό Θεός πέφυκεν, ουδέν γάρ τών κτιστών κυρίως ενεργεί,
εξαιρουμένης τής θελήσεως τής προς τό ένεργείν έαυτήν διοριζούσης,
και αληθώς ενεργούσης.
Τούτων ούτως ακριβώς είρημένων, εις πρώτην και δευτέραν διαιρεί
ται ή ποιητική (f. 142) αίτια κατά τήν κοινήν ΰπόληψιν. πρώτη μέν οΰν
λέγεται ή παρ' ούδενός προς τό ένεργείν κινούμενη και ή αϊ άλλαι
υπόκεινται, εστί δέ μόνος ό Θεός. δευτέρα ή τής πρώτης έξηρτημένη έν
ταϊς οίκείαις ένεργείαις ola αεί πάντα τά κτίσματα καί είς γενικήν ύποδιαιρουμένην καί μερικήν. γενική μέν εστίν ή πολλά καί διάφορα προάγουσα αποτελέσματα ώς ό ήλιος, μερική δέ ή προς τι αποτελέσματος
είδος μόνον συστελλομένη, καί ή μέν διά τών διαφόρων αποτελεσμάτων
γενέσθαι ομώνυμος ήκουσεν, ή δέ συνώνυμος, ώς έπί τό πλείστον.
"Εστί καί άλλη αίτια παρά ταύτας άρχουσα καλούμενη, ήτις Ιδία
δυνάμει ένεργείν λέγεται, καί άλλη οργανική λεγομένη ήτινι έν τώ ένερ
γείν ή κυρία ήτοι ή άρχουσα χραται. Ή άρχουσα υποδιαιρείται είς καθ'
αυτήν καί κατά συμβεβηκός. καθ' αυτήν μέν εστίν ή έξ οικείας φύσεως
προς τό παραγαγείν τι αποτέλεσμα διαταττομένη οίον ό αετός προς τό
γεννάν άετόν, προς δέ -καί ή μεταβολής καί σκοπού ενεργούσα, κατά
συμβεβηκός δέ ή παρά σκοπόν άποτελέσματι παράγουσα, διττή δέ αύτη
ή τύχη καί τό αύτόματον ή μέν τοις εύτυχέσι, τό δέ τοις δυστυχέσιν, ή
τοις άδιαφόροις απονέμεται, οίον θησαυρφ μέν τινός παρ' ελπίδα τυχόν
τος2' τό εύρημα τής τύχης λέγεται, κεραμίδος δέ πεσούσης καί τήν
κάραν συνθλασάσης του ταυτομάτου τό γενόμενον.
Σημειώσατε ότι ή τύχη, ή ειμαρμένη καί τό ταυτόματον άνθ' ενός
πολλάκις λαμβάνονται, καί ή τύχη καί τό ταυτόματον είσί τε καί λέγον
ται ώς προς τήν ήμετέραν μόνον γνώσιν, δσα γάρ τελοϋντας ταϋτα έξ
ιδίας, καί διωρισμένης αίτίας ώς έπί τό πλείστον παρ' ημών μή γινωσκομένης γίνονται, οίον τό έπί τής δέ, ή τής δέ είναι έδρας τόν κύβον έκ
του διορισμού καθέστηκεν τής ρίψεως τοσούτον δυνάμεως έχούσης, ώστε
άρκείν προς τοιόνδε διαθέσεως, ή έκ τών μορίων τών έν τή έπιφανεία
τοΰ έφ' φ έστηκεν, ή καί έξ άλλων τινών συνηθροισμένων αιτιών.
Κεφάλαιον τέταρτον
Περί τών πρώτων αξιωμάτων των συστάσεως είληχοτων έκ τοΰ δντος
καί τών τρόπων αύτοΰ γενικώς, καί έκ τών ίδιων τών κοινών τούτοις
κατηγορουμένων.
Έπόμενον εστί μετά τήν τοΰ δντος, καί τών αύτοΰ τρόπων θεωρίαν,
21. Στά ΧΡΑ: περιτυχόντος.
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καί τών κοινών τούτοις και ίδιων κατηγορουμένων έξαρίθμησιν, καί έπί
τάς πρώτας εννοίας ήτοι τά αξιώματα ών έκ τών ίδιων αυτών ή άνάπτυξις
μεταβήναι. έσονται δέ ταΰτα προς τά έν ταϊς άλλαις τών επιστημών ώς
πηγή προς τους ρύακας, καί στέλεχος προς κλάδους, διά τούτο γάρ ή
μήτηρ τών άλλων ή πρώτη αϋτη φιλοσοφία καί γενική (f. 143) επιστήμη
εΐρηται, αφ' ής ai λοιπαί τό οίκείον είναι εχουσι ξύν πάση σαφηνεία
καί καθαρότητι, καί βεβαιότητι.
'Αξίωμα εστίν άπόφανσις κοινή γνώριμος παντί τφ προσέχοντι, οίον
τό αδύνατον εστί τό αυτό άμα είναι, KCÎ μή είναι. Τοσαύτη εστίν ή τών
τοιούτων προτάσεων καθαρότης, καί ή τοΰ κατηγορουμένου μετά τοΰ
υποκειμένου διακεκριμένη συνάφεια, ώστε μηδέ τόν άδρανέστατον νουν
ές τής αληθείας τήν στέρησιν έμπεσεΐν εχειν. τούτο κτοινόν ιδίωμα τοις
άξιώμασι πασι τυγχάνει, τό τήν άλήθειαν καθ' αυτό πώς φαίνειν, καί
καθαρώς προϋπτον γενέσθαι, τό πρώτον κριτήριον, ήτοι ή πρωτίστη
αρχή τής /fc/?aiaç γνώσεως, ή καθαρότης εστί τών ίδεών, καί ή διάκρισις.
'Αξίωμα πρώτον: ήτοι πρώτη αρχή τής βεβαίας γνώσεως.
"Ο,τι αν έν τή καθαρά, καί διακεκριμένη τίνος πράγματος ίδέα εμπε
ριέχεται τούτο κατ' εκείνου λέγεσθαι βεβαίως δύναται.
22

Δεϊξις

'Εκείνο εστί πρώτον αξίωμα, όπερ ούτω καθαρόν εστί καθ' αυτό,
ώστε μή δύνασθαι δι' άλλου άποδειχθήναι, άλλα δι' αύτοϋ τά λοιπά
δείκνυσθαι, άλλα τοΰ τι τό αξίωμα καί καθαρόν εστί καθ' αυτό, ώς έν
τφ αύτφ τής αληθείας φωτί, τουτέστιν έν τή καθαρότητι, καί διακρίσει
τών ίδεών ύφιστάμενον καί δειχθήναι ού δύναται δι' άλλης αρχής μηδε
νός άλλου υπέρ τοϋτο δντος αξιώματος καί δι' αύτοϋ τά λοιπά τής
αποδείξεως εύμοιροΰσιν, ώς έκ τής επαγωγής έκαστου πρόδηλον. τίνος
γάρ ούτω βεβαίως καί στερρώς καταφάσεως εϊληχε, τό αδύνατον τό αυτό
άμα είναι καί μή είναι, είμή δτι έν τή καθαρό: καί διακεκριμένη ίδέα τοΰ
πράγματος τοΰ ενεργείς: υπάρχοντος εμπεριέχεται τό αδύνατον τοΰ άμα
μή ύπάρχειν, καί αύθις τοΰ χάριν μείζον τό όλον τοΰ οικείου μέρους
είναι διαβεβαιοϋται, είμή ότι έν τή καθαρφ καί διακεκριμένη ίδέα τοΰ
όλου νοείται τό μέρος περιεχόμενον, κατά τόν αυτόν λόγον καί τό δ σύ
μισείς έτέρω μή ποιής23, καί τό τάναντία τοις έναντίοις ίάματα τής

22. Δεΐξις = τρόπος αποδείξεως.
23. Τωβίτ 4,15. « Ό μισείς μηδενί ποίησης».
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βεβαιότητος γίγνονται. δτι τό μέν έν τή καθαρή καί διακεκριμένη ιδέα
τής φυσικής ίσότητος ή δικαιοσύνης περιέχεται, δτι δηλαδή τόν νόμον
δν τις προς αλλον εθετο καί έαυτφ τιθέναι χρεών, και μηδαμώς χρήσθαι
οίς τισίν άλλους χρωμένους αποστρέφεται, τό δέ δτι έν τή Ιδέα τοϋ
εναντίου ή δύναμις τοϋ τό έτερον τών εναντίων έξωθεΐν περιέχεται, καί
yap τφ μέν δι' υπερβολή ν αναγνώσεως τεταλαιπωρη μένους τους οφθαλ
μούς εχοντι ϊαμα γίγνεται ή τών πόνων ανεσις τε καί ϋφεσις, τφ δέ πέρα
μέτρου γαστρί ύπουργήσαντι, καί διά τοΰτο περιττόν αίμα, καί χυμούς
λοιμώδεις συνηθροικότι, ή τής βρώσεως καί πόσεως (f. 144) ένδεια.
Άρ: Τοΰτο εστί τό πρώτον αξίωμα.
Τοΰτο τό αξίωμα προς τήν τοΰ πράγματος έπανήκει ούσίαν, ού μήν
δέ προς τήν ΰπαρξιν. είμή έπειδάν ή ΰπαρξις εστίν ουσιώδης τφ πράγμα
τι, τουτέστιν ήνίκα ή ΰπαρξις έν τή καθαρά καί διακεκριμένη ιδέα τοΰ
πράγματος περιέχεται οΰτως ώστε τής έπιλήψεως τούτου χωρισθήναι μή
δύνασθαι. Ή κατ' ένέργειαν ΰπαρξις ή τελειότητος ούκ έκτος πεφυκεΐα
περιεχόμενη έν τή καθαρφ καί διακεκριμένη ιδέα τοΰ Θεοΰ τοϋ άκρως
τελείου δντος, δύναται κατά τούτου βεβαίως λέγεσθαι, οίον ό Θεός, ήτοι
τό παντέλειον δν, ενεργεία υπάρχει. Ή κατ' ένέργειαν ΰπαρξις μή άναγκαίως τή καθαρή καί διακεκριμένη ιδέα τών κτισμάτων έμπερικλειομένη
διά τό μή είναι όντα άκρως τέλεια, καί άφ' εαυτών υπάρχοντα, ενδεχομέ
νως μόνον καταφάσκεσθαι έχει κατά τούτων. Ή κατά δΰναμιν ΰπαρξις
περί τών καθαρώς, καί διακεκριμένως γινωσκομένων τήν βεβαιοτάτην
κατάφασιν ούκ άπαναίνεται. καί γάρ τό καθαρώς, καί διακεκριμένος
έπιλαμβανόμενον ούκ αδυνατεί ύπάρχειν. Ό ημέτερος νους διττώς εύμοιρεϊ τής τοΰ ύπάρχειν βεβαιότητος, ό γάρ διανοούμενος ξύνοιδεν έαυτφ
ύπάρχειν, μηδόλως περί τής οικείας υπάρξεως άμφιγνοεϊν δυνάμενος (ή
τοΰ Θεοΰ καί τοΰ νοός ΰπαρξις αδύνατον άμφιγνοεϊσι παντοίας υποθέ
σεως γενομένης)24 καί έν τή καθαρφ, καί διακεκριμένη αύτοΰ Ιδέα άπερίκλειστος ού κατανοείται αύτη.
Τά πνευματικά πάντα, καί τά σωματικά, πλην τοϋ Θεοΰ καί τοΰ νοός
δι' εντυπώσεων τινών έν τοις τών αισθήσεων όργάνοις, καί έν τφ ήμετέΡΦ νοΐ γενομένων ημών άρίδηλα ύπάρχειν, αύται δέ έξεγείρεσθαι έν
ήμϊν δι' όλου τοΰ βίου ούκ άν είχον, τών πραγμάτων μή υπαρχόντων, δι'
ών τής αφορμής τοΰτ' αυτό ποιήσειεν άν, καί γάρ άλλως άπατασθαι
φαινοίμεθα άν ύπό τοΰ Θεοΰ, δπερ πάντη άλλότριον τής καθαρός, καί
διακεκριμένης Ιδέας τοΰ δντος τοΰ άκρως τελείου. Ή τών σωμάτων

24. Στά ΧΡΑ παραλείπεται όλη ή φράση.
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ΰπαρξις διά τής ζώσης καί σταθεράς αίσθήσεως γινώσκεται ήμϊν υποθέ
σεως γενομένης δτι υπάρχει ό Θεός άκρως αληθής, άκρως αγαθός.

Ένστασις πρώτη
Ή της βεβαίας γνώσεως πρώτη αρχή βεβαιότατη εστίν.
'Αλλ' ή δτι αν έν τή καθαρή αρχή βεβαιότατη ούκ εστίν.
"Αρα ούκ εστί πρώτη τής βεβαίας γνώσεως αρχή.
Άπόκρισις
Άπόφημι την ελάσσονα, εκείνη γάρ εστί βεβαιότατη αρχή, άφ' ής
πάσα βεβαιότης φυσική, αΰτη δέ ούδαμόθεν, ειμή έκ τής καθαράς, καί
διακεκριμένης ίδέας προέρχεται, οίον πας κύκλος εστί στρογγυλός, δτι
ή στρογγυλότης έν τη καθαρή καί (f. 145) διακεκριμένη ιδέα τοΰ κύκλου
καθαρωτάτως περιέχεσθαι θεωρείται.
ΔεΤξις τής έλάττονος
'Εκείνη ούκ εστί βεβαιότατη, ήτις παρά τισιν έν αμφιβολία εστίν,
ή καί άποφάσκεται. "Αλλως ή αρχή αΰτη παρά τισιν άμφιβάλλεται,
μάλιστα δέ καί άποφάσκεται. Άρα ούκ εστί βεβαιότατη.
Άπόκρισις
Διαιρώ τήν μείζονα, εκείνη ή αρχή ούκ εστί βεβαιότατη ή παρά
τισιν άμφιβαλλομένη ή καί άποφασκομένη καλώς καί μετ' ευλογοφανούς
αφορμής ξυμφ. κακώς, καί άλόγως άποφ. γίγνεται γάρ τοΰτο άνευ λόγου,
καί μετά λόγου, μετά λόγου ήνίκα προσεχώς επιληφθέν ακριβώς τε καί
άπρολήπτως άμφίβολον, ή ψευδές είναι κατανοείται, άνευ λόγου, ήτοι
άνευ αιτίας έπειδάν μετά προλήψεως ή τόλμης, ή άνευ τής οφειλομένης
προσοχής άμφίβολον, ή ψευδές είναι λέγεται.
Ένστασις δευτέρα
Ή αρχή ή δ,τι αν έν τη καθαρά δύναται άποφάσκεσθαι, ή άμφιγνοεΐσθαι καλώς καί μετά λόγου. Άρα ούκ εστί βεβαιότατη.
Άπόκρισις
Άπόφημι τό προηγούμενον, ουδέν γάρ διενήνοχε τό άμφιβαλεϊν
περί ταύτης καί τοΰ δλου εϊγε μείζον ή τοΰ οικείου μέρους, καί τοΰ δίς
δύο εϊγε τό τετραδικόν εκτελεί αριθμόν, διά γάρ τοΰτο καταφάσκομεν τό
δλον είναι μείζον τοΰ οικείου μέρους, καί έν τη Ιδέα τοΰ δύο δίς ληφθέν
τος, ό τετραδικός εμπερικλείεται αριθμός.
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Δεϊξις τού προηγουμένου
'Εκείνη αρχή άποφάσκεσθαι, ή άμφιγνοεϊσθαι ούκ άνευ λόγου δύνα
ται, ήτις πλάνη εστίν υποκείμενη, άλλα ή δ,τι αν εν τη καθαρφ αρχή
πλάνη υπόκειται, άρα άποφάσκεσθαι δύναται, καί άμφιγνοεϊσθαι ούκ
άνευ λόγου.
Άπόκρισις
Άπόφημι την ελάσσονα, αΰτη γάρ ή αρχή κριτήριον άψευδές δι ' οδ
τ' αληθές τοΰ ψεύδους διακρίνεται, ούσα, άπατη ούχ υπόκειται, άλλα διά
μόνης ταύτης μηδενός άλλου εύποροΰντες λόγου, δυνάμεθα τάληθές καί
τό ψεϋδος αλλήλων διακρίνειν.
Δεϊξις τής έλάττονος
'Εκείνη ή αρχή άπατη υπόκειται, δι' ής οί πλείστοι άπατωνται.
'Αλλά διά τής καθαρας, καί διακεκριμένης Ιδέας οί πλείστοι άπατωνται.
"Αρα άπατη υπόκειται αΰτη.
Άπόκρισις
Άπόφημι τήν ελάσσονα, ει γάρ ή αρχή αΰτη τους ανθρώπους ήπατα,
ουδεμία αν ήν κατάφασις βεβαία, ούτε ή πάν τρίγωνον τρισίν γραμμαΐς
περιέχεται, οΰτε ή ό (f. 146) νους εστίν ουσία νοούμενη25, ούτε ή τά δίς
δύο τέτταρα άποτελοΰσιν.
Δεϊξις τής έλάττονος
Πολλοί είσίν οί όνείροις περιπίπτοντες, καί παραλογισμφ, ού μήν
δέ άλλα καί φρενήρεις. 'Αλλά ούτοι διά τής καθαράς Ιδέας καί διακεκρι
μένης ές ταΰτ' άπατης καταντώσιν. "Αρα πολλοί διά τής καθαρός καί
διακεκριμένης ιδέας άπατωνται.
Άπόκρισις
Άπόφημι τήν ελάσσονα, οί μέν γάρ φρενήρεις μόλις τινός εύμοιροΰσιν καθαρας τε καί διακεκριμένης ιδέας, καί τά τής βλάβης δέ αύτοϊς
τοΰτο εστίν ή ασαφής και άτακτος ιδέα. τών δέ ύπνούντων, καί πυρεττφ
πασχόντων ai Ιδέαι συγκεχυμέναι είσίν, άτε δή έξ αφορμής τής συγκεχυ
μένης τών ζωτικών πνευμάτων κινήσεως έξεγειρόμεναι διά τοΰ νόμου όν
τό θείον έθετο μεταξύ τών διανοήσεων τοΰ νοός, καί τών κινήσεων τοΰ
σώματος, οί δέ παραλογισμφ άπατώμενοι, ή άποροΰντες καθαράς καί
25. Στά ΧΡΑ: διανοούμενη.
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διακεκριμένης τών πραγμάτων ιδέας, πάσχουσι τοΰτο, ή κακώς έπάγοντες
έκ τ&ν προκειμένων τό συμπέρασμα.
Ένστασις τρίτη
Ό πλανώμενος παραλογισμό οϊεται καθαράν, καί διακεκριμένην ίδέαν εχειν, άρα ό οίόμενος καθαράν τε και' διακεκριμένην είναι Ιδέαν
πολλάκις άπατάται.
Άπόκρισις
Άπόφημι τό προηγούμενον. οί γάρ παραλογισμφ άπατώμενοι ουκ
αεί έν ταΐς ίδέαις την τοΰ άπατάσθαι άφορμήν εχουσι, αλλ' εστίν δτε
πλανώνται έκ τοΰ συμπεράσματα ^επισφαλή έκ καθαρών τε και βέβαιων
άρχων συνεπαγαγείν, ου μην δέ άλλα και έκ τής φαντασίας, ήνίκα δηλο
νότι τοις τής φανταστικής δυνάμεως είδώλοις τά πάντα βουληθώσι νοήσαι.
Έρεί2"
Ei οϋτως έχει τό πράγμα, ουκ εστίν εΐδέναι τον καθαράν και διακε
κριμένην ίδέαν έχοντα, εϊγε αληθώς ταύτην έχει, η άπατάται. "Αρα του
λάχιστον αμφίβολος ή ημετέρα έσται αρχή.
Άπόκρισις
Άπόφημι τό προηγούμενον, πολλαί γάρ είσίν Ιδέαι παρά πάντων
ανθρώπων καθαρώς τε και διακεκριμένως νοούμενοι οϊαι ai τοΰ ΰντος,
τοΰ χρόνου, τής ένότητος, τοΰ αριθμού, καί τών παραπλήσιων, ai γάρ
μή πασι δοκοΰσαι καθαραί καί διακεκριμένοι ακριβέστατη προσοχή ζητητέαι, οϊαι είσίν ai τών φυσικών τών δι' αισθήσεων, ή δι' αφορμής έκ
τούτων εϊσιόντων27, ών ai πλείους συγκεχυμένοι, τών γάρ (f. 147) φυσι
κών τά πλείστα ημάς λανθάνει, δσα δέ καθαρώς έπιλαμβάνομεν μεταφυσικοίς ξυνήπται, ή μαθηματικοϊς, καί τούτων έκτος πιθανότης, καί όμοιότης, οϋ μήν δέ εντελής βεβαιότης.
'Απορία
Τίνι τρόπω βεβαίως έπιστάμεθα συγκεχωρεϊσθαι ήμϊν τών μεταφυσι
κών καί μαθηματικών καθαράς, καί διακεκριμένος Ιδέας.
Λύσις
Φύσει γίγνεται ημών τουτί γνωστόν, καί ένδοτάτη τινί αίσθήσει. ai

26. Στά ΧΡΑ παραλείπεται.
27. Στά ΧΣ: είσιώντων.
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γάρ τοιαΰται Ιδέαι ούτω καθ' αύτάς έκλάμπουσιν, ώστε πάντας ανθρώ
πους τω φωτί τούτω διατι'θεσθαι.
Ένστασις τετάρτη
Ό παρών βίος τω μέλλοντι παραβαλλόμενος ώς ένύπνιον εστίν.
"Αρα ώσπερ εν τω ένυπνίω ai καθαραί δοκοΰσαι Ιδέαι τοις γρηγοροΰσι
συγκεχυμένοι τυγχάνουσιν, οΰτως ai ένταΰθα Ιδέαι, καίτοι ήμϊν καθαραί
δοκοΰσαι, εκεΐσε μέντοι συγκεχυμένοι φανήσονται.
Άπόκρισις
Άπόφημι τό προηγούμενον. της γάρ μετά τούτων ζωής, δτι πλείστον
τήν παροΰσαν ύπερβαινούσης, και φωτί καθαρωτέρω λαμπρυνομένης, ού
διά τοϋτο νομιστέον ταύτην διηνεκώς δίκην ενυπνίου, άλλως γε ai των
ενυπνιόντων είτε υπέρ φύσιν, είτε συνήθεις ιδέαι, καθαραί είσίν και
διακεκριμένοι, και τά έκ τούτων επαγόμενα συμπεράσματα τοις των συλ
λογισμών κανόσι ξυμφωνεΐ, άτακτου, τών ζωτικών πνευμάτων κινήσεως
άπάσης, εντεύθεν γάρ, ώς εϊπομεν, ai εν τοις ϋπνοις ανακόπτονται δια
νοήσεις, μή στερρφ τινί τάξει συνημμένοι, ού γάρ εστίν ούκ εστίν άποφαναι τω κύκλω τήν στρογγυλότητα, είτε έν ΰπνω, εί'τε εν γρηγορήσει
τούτον επιλαμβάνονται, διά τό καθαρώς, και διακεκριμένως αύτφ έμπεριέχεσθαι και ούδενί λόγω δύνασθαι χωρισθήναι.
Σημειώσατε ένταυθί δτι ô ύπνος ούκ αφαιρείται τής ψυχής τήν τοΰ
αίσθάνεσθαι, ή νοεϊν δύναμιν, καί γάρ τάς εικόνας τών αισθητών σώζει
έν τοσαύτη όμοιότητι, ώστε έν ταυτφ διακρίνεσθαι28, ήττον τών έγρηγορότων άληθεύομεν, οίον έάν διαλέγεσθαι δοκώμεν καί άληθέσιν έπώμεθα
άποδείξεσι, πάντως μανθάνομέν τι, καί ai αύταί ήμϊν έπιμένουσιν απο
δείξεις, ει καί ψευδής εύρεθή ό τόπος, τό πρόσωπον καί τ' άλλα, άτινα
παριππεύουσιν ώς μηδόλως τό άΐδιον τής παρουσίας τών αληθών κεκτη
μένα λόγων.
Ένστασις

πέμπτη

Ή εξαρτώμενη άλλης, πρώτη αρχή τής γνώσεως ούκ εστίν.
'Αλλ' ή δ,τι αν έν τη" καθαρή (f. 148) αρχή άλλης εξαρτάται, άρ'
ούκ εστί πρώτη τής βεβαίας γνώσεως αρχή.
Άπόκρισις
Άπόφημι τήν έλάσσ(ονα). ή γάρ αρχή αύτη ού κρέμαται άλλης,
μηδεμίαν εαυτής προτέραν έπιγινώσκουσα.
28. Στά ΧΡΑ ακολουθεί ή φράση: μή εχειν ών είσίν ομοιότητες, καί
νοοϋντες.
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Δεϊξις τής ελάσσονος
'Εκείνη ή αρχή Εξαρτάται άλλης, ήτις εξαρτάται τής γνώσεως ταύ
της, οίον ό Θεός υπάρχει, αλλ' ή δ,τι αν έν τη καθαρφ αρχή τής γνώσεως
ταύτης, ό Θεός υπάρχει κρεμαται: äp' άλλης εξαρτάται.
Άπόκρισις
Άπόφημι την ελάσσονα, ή γάρ δ,τι αν ή έν τή καθαρφ αρχή ουκ
εξαρτάται, άλλα θεμέλιον εστί ταύτης τής γνώσεως, ό Θεός υπάρχει, διά
γάρ τούτο πεπείσμεθα τόν Θεό ν όπάρχειν, ότι έν τή καθαρςί και διακεκρι
μένη ιδέα τοϋ Θεού τοϋ δντος τοΰ άκρως τελείου τήν ϋπαρξιν άναγκαίως
κατανοοΰμεν έμπερικλείεσθαι.
Δεϊξις αύθις τής αυτής έλάττονος
'Εκείνης τής αρχής εξαρτάται πάσα αρχή, δι' ής μόνης άπατάσθαι
ού δυνάμεθα, έν τοις καθαρώς καί διακεκριμένως παρ' ημών έπιλαμβανομένοις. 'Αλλά διά τής αρχής ταύτης ό Θεός υπάρχει ού δυνάμεθα άπατά
σθαι έν οϊς καθαρώς καί διακεκριμένως έπιλαμβάνομεν. τοσαύτη γάρ
εστίν ή αύτοϋ άγαθότης, ώστε έν ταϊς καθαραΐς καί διακεκριμέναις έπιλήψεσιν ημάς άπατάσθαι μή έάν. "Αρα καί ή δ,τι άν τή καθαρή αρχή
ταύτης τής γνώσεως εξαρτάται.
Άπόκρισις
Άπόφημι τήν ελάσσονα, ού γάρ έκ τής γνώσεως ταύτης ό Θεός
υπάρχει τοΰ μή άπατάσθαι έν οίς καθαρώς καί διακεκριμένως έπιλαμβά
νομεν ήμϊν ξυμβαίνει, άλλα μάλλον ταύτης τής γνώσεως εύμοιροΰμεν,
δτι έν τή καθαρή καί διακεκριμένη ιδέα τοΰ Θεοΰ, τοΰ τελειότατου δηλ.
δντος τήν κατ' ένέργειαν ϋπαρξιν τελειότητα τίνα τυγχάνουσαν περιέχεσθαι κατανοοΰμεν.
Ήνίκα ό λόγος περί τής υπάρξεως ή τών ενδεχομένων, οίον τών
σωμάτων τών δυναμένων ύπάρχειν, καί μή τηνικαΰτα πάντως γε ουδέν
βέβαιον διορίσασθαι εχομεν, πρότερον γνόντες τόν Θεό ν ύπάρχειν τόν
μηδαμώς περί τής τών τοιούτων υπάρξεως ημάς άπατη καθυποβάλλοντα,
ή καί Πλάτων φησίν τό θείον οΰδ' άπατα, ούδ' άπατάται, ούθ' ΰπαρ, οΰτ'
δναρ. γνόντες τοίνυν δτι ό Θεός υπάρχει, καταφάσκομεν βεβαίως δτι ά
ζώση αίσθήσει, καί τφ αύτφ άεί λόγω δι ' δλου τοΰ βίου έπιλαμβάνομεν,
ενεργεία υπάρχει.
(f. 149) "Η δ,τι άν έν τή καθαροί αρχή προς τήν ούσίαν ανήκει, ού
προς τήν ϋπαρξιν ει μήγε ή ϋπαρξις ουσιώδης είη τφ πράγματι, ώς έν
τφ Θεώ έν τή ουσία τοίνυν καθαρώς τε καί διακεκριμένως έπιληφθείση
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άπατηθήναι ούκ εχομεν, έπιλαμβάνοντας γάρ κύκλον ανάγκη εστί σχήμα
ήμας έπιλαβεϊν, φ άναγκαίως προσήκει ή στρογγυλότης. ταϋτα yap ου
σιώδεις άρχαί έξ ών τής συστάσεως εΰμοιρεϊ, καί οΰτε ό τής γνώσεως
τοϋ Θεοϋ ύστερημένος, οϋτε ό πονηρφ δαίμονι κατεσχημένος άλλης
έπιλήψεως γένοιτο, ού γάρ εστί μή είναι στρογγύλον τόν έπιλαμβανόμενον κύκλον, καί τό νοούμενον δλον μείζον τοΰ οικείου μέρους, άλλως
τό έπιλαμβανόμενον, οΰτ' αν ήν κύκλος, οΰθ' δλον, καί ξυνήπτετο άν τά
άντιφατικώς μαχόμενα δλον, καί ούχ δλον, κύκλος καί ού κύκλος, δπερ
άτοπον, καί οΰτε Θεός, οΰτε φύσις δύναιτο ποιήσαι.
Oi λέγοντες δτι αί ούσίαι, καί ai πρώται εννοιαϊ καί τά αξιώματα
έκ μόνης τής θελήσεως κρεμάμενα ούκ άδυνατοϋσι τροπήν29 ύπομένειν,
ψεύδος λέγουσι τφ λόγω αντικείμενοι, τής υπάρξεως εστί τούτο, ού μην
δέ των ουσιών τών τοΰ Θεοϋ άτρέπτων Ιδεών εξαρτωμένων, όθεν ό κύ
κλος ύπάρχειν δύναται, ή μή ύπάρχειν, αλλ' υποθέσεως γενομένης, δτι
υπάρχει άναγκαίως στρογγύλοις εστί τφ θείω άρχετύπω τφ άτρέπτφ πεφυκότι ξυνάδων. τοΰτ' αυτό ρητέον καί περί τών πρώτων εννοιών, ήτοι
αξιωμάτων, εν οϊς ή τοϋ κατηγορουμένου Ιδέα έν τή Ιδέα τοΰ υποκειμέ
νου άναγκαίως εμπεριέχεται.

Έρεϊ τις
Ei ούτως είχε ταϋτα, ή τών πραγμάτων αλήθεια έκ τών ημετέρων
Ιδεών εΰμοιρεϊ άν τής εξαρτήσεως, άλλα ψευδές τό συνεπόμενον, άρα
καί τό προηγούμενον.

Άπόκρισις
Διαιρετέον τό συνεπόμενον τής μείζονος, ή τών πραγμάτων αλήθεια
έκ τών ημετέρων ιδεών εύμοίρει άν τής εξαρτήσεως προς τό παρ' ημών
γινώσκεσθαι ξυμφ: προς τό ένυπάρχειν τοϊς πράγμασιν άπόφ: παραπλησίως δέ διαιρείται καί ή έλάσσων, ψευδές εστί τό συνεπόμενον, τουτέστι
τήν τών πραγμάτων άλήθειαν τών ημετέρων (δεών έξαρτάσθαι προς τό
είναι έν αύτοΐς τοις πράγμασι. ξυμφ: διά γάρ τήν έμήν νόησιν ουδέν έν
τοις πράγμασΓ προς τό παρ' ημών γινώσκεσθαι άπόφ: ή γάρ τών πραγ
μάτων αλήθεια ούκ άλλως, είμή διά τών ημετέρων ίδεών γινώσκεται. ή
δέ τών πραγμάτων αλήθεια λέγεται πρότερα τής αληθείας τών Ιδεών ώς
προς τά αυτά πράγματα, ού μήν δέ ώς προς τήν ήμετέραν γνώσιν.
Ούκ έκτος άτοπίας φασίν oi λέγοντες δτι ή ημετέρα αρχή ούκ έστιν
εναργέστατη, ώς μή έξ δρων συγκειμένη εναργών, oi γάρ δροι ούκ είσίν

29. Στά ΧΡΑ: τροφήν.
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άλλοι εναργέστεροι, (f. 150) ή ασαφέστεροι- παραπλησίως καί ai σημαντικαί έναρθροι φωναί.

'Απορία
Πότερον δύναται ρηθήναι
υπάρχω, ή οΰ30-

πρώτη αρχή της βεβαίας ή νοώ, άρα

Λύσις
Ei μεν αντί πρώτης αρχής της βεβαίας γνώσεως την πρώτην νόησης
βεβαίαν γνώσιν ήπερ έντυγχάνει ό την άλήθειαν ζητών φυσική τάξει
περί τήν τών πραγμάτων ΰπαρξιν, οΰκ αδύνατον ρηθήναι. καί γάρ περί
τών άλλων άμφιγνοήσαι δυνάμενος, περί έαυτοΰ ού δύναται, προς δέ καί
ένδοτάτη τινί αίσθήσει ξύνοιδεν έαυτφ ύπάρχειν, αλλά καί έν τή καθαρή
ιδέα τοΰ αμφιβάλλοντος ή τοΰ υπάρχοντος εμπερικλείεται, ει δέ αντί
πρώτης της βεβαίας γνώσεως αρχής κανών τις σημαίνεται γενικός δι' οΰ
πάσαι αϊ κρίσεις, ai περί τήν ούσίαν, καί περί τήν ΰπαρξιν τών έκτος3'
ημών αίσθήσει ζώση τε καί στερρά έπερήδεται, υποθέσεως γεγονείας ότι
ό Θεός υπάρχει, ώστε καί τής τοιαύτης κρίσεως, περί υπάρξεως λόγου
τοΰ δντος, ή τής κρίσεως τής τών πραγμάτων ουσίας, τήν αρχήν είναι
κανόνα γενικώτατον, δ,τι αν έν τή καθαρφ.

'Αξίωμα δεύτερον
"Ο,τι άν καθαρώς καί διακεκριμένως επιλαμβάνεται, τοΟτο υπάρχει,
ή ύπάρξαι δύναται, τό γάρ καθαρώς καί διακεκριμένως έπιλαμβανόμενον,
ή εστίν δν παντέλειον, καί ούτω τήν κατ' ένέργειαν ΰπαρξιν, ήτις εστί
τελειότης, άναγκαίως εμπερικλείει, ή εστίν δν ατελές, καί εϊγε τοΰτο, ή
εστίν ό αυτός νους ό διανοών, ό εν τούτω ύπάρχειν μή δυνάμενος, ή
εστίν έτερον τι, τοΰτο δέ όποιον αν ή, έπειδάν καθαρώς τε καί διακεκριμένως επιλαμβάνεται, έκ τοΰ Θεοΰ δύναται δημιουργηθήναι, τήν κατά
δύναμιν δηλονότι, τουλάχιστον ΰπαρξιν εμπερικλείει, μόνον γάρ τό μηδενί τρόπω έπιληφθήναι δυνάμενον ύπάρχειν μή δύνασθαι κρίνομεν, του
τέστιν οΰ τό κατηγορούμενον αντιφάσκει τφ ύποκειμένω. οίον λίθον
ξύλινον καί κύκλον τετράγωνον.
Σημειώσατε δτι τό αξίωμα τοΰτο νοείται περί του δντος, ού μήν δέ

30. "Αξιο παρατηρήσεως είναι δτι ό Καβαλλιώτης σχολιάζει έδώ τό
Καρτεσιανό: cogito, ergo sum.
31. Στά ΧΡΑ: εξω.
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περί τοΰ τρόπου αΰτοΰ. καί οδτος σχέσιν έσχηκώς ουσιώδη προς τήν
ούσίαν, άνευ ταύτης ουδόλως καθαρώς τε καί διακεκριμένως επιλαμβάνε
ται καί περί της πεπληρωμένης φύσεως, ήτοι περί τοΰ είδους, ού μην δε
περί τοΰ μέρους της ουσίας, οίον περί τοΰ γένους, καί της διαφοράς, δτι
τό της ουσίας μέρος χωρίς τοΰ έτερου καθαρώς καί διακεκριμένως ούδό:
λως επιλαμβάνεται, οίον τό ζώον γενικώς, καί τό σχήμα ή άφηρημένον
παντός είδους ουδέν διακεκριμένον τω νώ παρίστησιν. (f. 151)
'Αξίωμα τρίτον
Τό ουδέν, ούδενός πράγματος αιτία είναι δύναται.
Αξίωμα τέταρτον
Ουδεμία ουσία ή τελειότης, υπάρχουσα τό ουδέν εχειν δύναται, τουτέστι τό μή υπάρχον αντί της εξ ής υπάρχει αιτίας.
'Αξίωμα πέμπτον
"Ο,τι αν τελειότητος εν τινι πράγματι ή, τοΰτο έν τη πρώτη καί
όλοκλήρφ αύτοΰ αιτία ειδικώς ή εξόχως εμπεριέχεται.
'Αξίωμα έκτον32
Πάν σώμα ούδ' εαυτό, ούδ' ετερόν τι σώμα κινήσαι δύναται, ειμή
παρ' άλλου πρότερον κινηθή. τό γάρ σώμα καθ' αυτό, ούδ' ειδικώς, οϋτ'
εξόχως περιέχει τήν κίνησιν.
'Αξίωμα έβδομον
Καί προς τήν διατήρησιν
επίσης αιτία επιζητείται.

καί προς τήν παραγωγήν τοΰ πράγματος

'Αξίωμα δνδοον
Ή δύναμις της ενεργείας, καί καθαρότητος ού μόνον τ' αληθές
έκδηλοι, άλλα καί τό ψευδές διά τοΰ φωτός της αληθείας έκκαλύπτει.
Κεφάλαιον πέμπτον
Περί Θεοΰ ονόματος καί τής παρ' ημών αύτοΰ γνώσεως.
Προτεθείσθω βεβαία, καί αναμφίβολος ή πρότασις αύτη εν τη φύσει
των όντων πνεύματα ύπάρχουσι. Τό πνεύμα ή Θεός εστίν ή άγγελος ή
νους ανθρώπειος καί ορίζεται ουσία διανοοΰσα. Ή τοΰ Θεοΰ τοίνυν
έπίληψις, ήτοι ίδέα παρά πασι τοις είλικρινώς τό νοούμενον προφορικφ
32. Στά ΧΡΑ τά αξιώματα στ' καί ζ' παραλείπονται.
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λόγω διενσημήναι έθέλουσιν ή αύτη. ουδείς γάρ ό μή καθομολογών,
ούσίαν νοεϊν πνευματικήν, καί άπλουστάτην άφ' εαυτής ύπάρχουσαν,
αίώνιον, αόριστον, άπειρον, παντοδύναμον, πάντα γινώσκουσαν, πάντα
περιέχουσαν, διακυβερνώσαν, κινούσαν, καί πάσαν τελειότητα πληρεστάτως πλουτοϋσαν, ού μήν δέ αλλά καί οί άθεΐαν νοσοΰντες, οίος ήν
ό Σπινόζας ό άθεος, ό Πρωταγόρας, καί Διαγόρας, καί οί περί τόν
Έπίκουρον τοΰτ' αυτό άποφάσκουσιν, τής αυτής Ιδέας μή άποικιζόμενοι.
Θέσις33
Ή τοϋ Θεοΰ Ιδέα έμφυτος ήμΐν.
Δεϊξις

πρώτη

Έχοντες ΐδέαν δντος άκρως τελείου, ουκ άμοιροϋμεν τής τοϋ Θεοϋ
Ιδέας, κατά τοΰτο γάρ καί ατελείς ήμας αυτούς είναι φαμέν, καθ' δ τής
Ιδέας τοϋ άκρως τελείου δντος κατώτεροι είναι σνλλογιζόμεθα, ήτις έμφύτως ήμΐν ένυπάρχειν δείκνυται. εκείνη γάρ Ιδέα εστίν έμφυτος, ήτις
οϋτε έπείσακτος, οϋτε πεποιημένη υπάρχει.
'Αλλά ή τοΰ Θεοΰ ιδέα οϋτε έπείσακτος εστίν, ού γάρ έκ τών αισθή
σεων έχει τό είναι, ουδέ έκ τής έπιλήψεως τών αίσθητ&ν ημών έγγίγνεται, οϋτε χρωματιστού, οϋτε γευστοΰ, ούτε ακουστού, ούτε όσφρήσει ή
αφή αντικειμένου πεφυκότος, καί τά ατελή όντα, οία εστί τά αισθητά
τήν τοΰ τελειότατου Ιδέαν ήμΐν έμποιήσαι ούκ εχουσιν, ούτε πεποιημένη,
απλή γάρ ούσα έξ έτερων ού σύγκειται, καί απασαι ai τών άλλων Ιδέαι
άμα συνηγμέναι τέλειόν τι (f. 152) έκτελέσαι ού δύναται, αλλ' ουδέ
πρόσθεσις ή άφαίρεσις αυτή έπεται, άρ' ή τοΰ Θεοΰ ιδέα εστίν έμφυτος.
Δεϊξις δευτέρα
'Εκείνη ή ίδέα εστίν έμφυτος ήμΐν ήτις από γενέσεως εγκατεσπαρ
μένη δεδώρηται. αλλ' ή τοΰ Θεοΰ από γενέσεως ήμΐν φυσικώς εγκατε
σπαρμένη δεδώρηται, τουτέστιν αυτός ό Θεός, καθ' δ τή ημετέρα διάνοια
εαυτόν λίαν άμυδρώς δίδωσιν έννοείν, αδύνατον γάρ τό κτιστόν ατελές
υπάρχον, τήν τελειοτάτην ήμΐν έντυπώσαι ιδέαν. άρ' ή τοΰ Θεοΰ ίδέα
έμφυτος.
Ένοτασις πρώτη
'Εκείνη ή ίδέα ούκ εστίν έμφυτος, ήτις ήμΐν διά τών αισθήσεων
έγγίγνεται. αλλ' ή τοΰ Θεοΰ Ιδέα διά τών αισθήσεων ήμΐν έγγίγνεται,
τουτέστιν έκ τής τοΰ παντός θεωρίας, τά γάρ αόρατα αύτοΰ, καθ' ä

33. Στα ΧΡΑ παραλείπεται.
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φησίν καί ό ούρανοβάμων34, άπό κτίσεως κόσμου νοούμενα τοις ποιήμασι καθοράται. αρ' ή τοΰ Θεοΰ ιδέα ουκ εστίν ήμϊν έμφυτος.

Άπόκρισις
Άπόφημι τήν ελάσσονα, ει yap εκ τής των αίσθητών έπιλήψεως
τήν τοΰ Θεοΰ Ιδέαν εϊχομεν, έκ των ένυπαρχουσών τούτοις τελειοτήτων,
ταύτης αν έποιούμεθα τήν σύνθεσιν, οίον έκ τής λαμπρότητας τοΰ ηλίου,
καί τών αστέρων, έκ τής θερμότητος τοΰ πυρός, έκ τής ψυχρότητος τής
χαλάζης, καί έκ τής λευκότητος τής χιόνος, ώστε τον ©εόν έπιλαμβάνειν
λαμπρόν ώς ήλιον, θερμόν ώς πΰρ, ψυχρόν ώς χάλαζαν, καί λευκόν ώς
χιόνα, όπερ των άτοποτάτων εστί νοεϊν καί λέγειν, άλλ' ουδέ έκ τών
αισθήσεων διά συνθέσεως, καί συντάξεως πολλών Ιδεών άμα ουκ έκφύεται αϋτη, ώς τινές λέγουσιν, οϋτε μήν δι' αυξήσεως, ή ελαττώσεως, ή
διά μεταθέσεως, καί προσοικειώσεως. πολλαί μέν yap ατελείς Ιδέαι, ώς
είπόντες έφθημεν, τέλειόν τι παραστήσαι ούκ εχουσιν, έλάττωσιν δέ ή
αΰξησιν αίσχρόν εστί καί λέγειν, ού γάρ εκτεταμένος ό Θεός, ουδέ
σώμα, αλλά πνεύμα τυγχάνει γε ων, άλλως ούκ αν ή ν άκρως τέλειον, καί
μεταθέσεως ή προσοικειώσεως. ουδέ μνησθήναι χρεών ένταΰθα. τίς γάρ
τοΰ σωματικού σχέσις προς τό πνευματικόν καί τοΰ άτελοΰς προς τό
εντελές; τά δέ αόρατα αύτοΰ από κτίσεως κόσμου, τουτέστιν είτε άπό
τών πνευματικών, οία εστίν ή ημετέρα ψυχή, είτε άπό τών σωματικών
οίος εστίν ό ουρανός καί τά άλλα νοούμενα, ώς δι' αφορμών τήν εμφυτον
ήμϊν ίδέαν έπεγειρουσών καθοραται, ού μήν δέ ώς δι' αιτίων ταύτης
παρεκτικών. ουδέ γάρ άφορμήν παρεϊχον ήμϊν τά κτίσματα νοήσαι τόν
Θεόν, εϊγε μή έγκεκολαμμένη ή τοΰ Θεοΰ ίδέα ταΐς ημών διανοίαις παρά
τοΰ δημιουργού ε'ίη.

Έρεί τις
Ό Θεός κοινώς επιλαμβάνεται γέροντος δίκην, ώσπερ ό άγγελος
νεανίσκου, (f. 153) άλλ' ή τοιαύτη ιδέα τήν αρχήν έχει παρά τών αισθή
σεων. "Αρ' ή τοΰ Θεοΰ ιδέα τήν αρχήν παρά τών αισθήσεων έχει.

Άπόκρισις
Διαιρώ τήν μείζονα, κοινώς επιλαμβάνεται ό Θεός γέροντος δίκην,
έπιλήψει άτόπφ καί ψευδούς ξύμφ. έπιλήψει άληθεΐ άπόφ: ούτε γάρ
σωματικός ό Θεός, ούτε έκ μερών συνίσταται, άλλ' άκρως πνευματικός,
πανταχού παρών, παντοδύναμος, πάντα άκινήτως κινών, ουδέποτε γηρά-

34. Ό ούρανοβάμων 'Απόστολος Παϋλος, Ρωμ. 1,20.
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σκων καί ουδέποτε άνανεούμενος, άλλα τά πάντα άνανεών, αιώνιος, άπει
ρος, και ένί λόγφ δν πανταχόθεν οπερτέλειον, μηδεμιφ φαντασία έξεικονίζεσθαι δυνάμενον. παραπλησι'ως δε καί ό άγγελος ούκ έπιληπτέος νέου
δίκην πτερωτού, αλλ' ώς ουσία νοερά, ην νοήσαι μέν δυνάμεως εύμοιροΰμεν, φαντασθήναι δέ ουδόλως.
Άντίστασις
Ουδεμία έν ταΐς ήμετέραις διανοίαις υπάρχει τοϋ Θεοϋ ιδέα ειμή
τούτον διά τίνος σωματικώς είκόνος έαυτοΐς παραστήσαιμεν. αλλ' ουδε
μία αύτοΰ δύναται είναι είκών, εΙμή γέροντος, άρα ό Θεός έπιληπτέος
δίκην γέροντος.
Άπόκρισις
Άπόφημι την μείζονα, εκείνα γάρ μόνον διά σωματικής τινός είκό
νος έπιλαμβάνομεν, tìnva αισθητά καί σωματικά πέφυκε, ού μην δέ τά
πνευματικά, καί πάσης υλικής διαθέσεως άμοιροΰντα, οίον κατά γένος
τό αυτοεΐναι, τήν άλήθειαν, τό κάλλος, τήν τελειότητα, καί έτερα τοιαύ
τα καθαρώς, καί διακεκριμένως έπιλαμβάνομεν, μηδαμώς σωματικαΐς εί
κοσι χαραχθήναι δυνάμενα.
Έρεί τις
Ai μη τελειότητες αί τή αΐσθήσει έπιλαμβανόμεναι διδόασιν ήμϊν
τήν τοϋ Θεοϋ γνώσιν, ώς δντος άκρως τελείου, άρ: ή τοϋ Θεοϋ γνώσις
έκ τών αισθήσεων άρχεται.
Άπόκρισις
Άπόφημι τό προηγούμενον. ότι πάν ατελές διά τοΰτο γινώσκομεν
τοιούτον είναι, δτι τής έμφυτου Ιδέας της τελειότητος πόρρω άφίστασθαι
κατανοοΰμεν, καί ώσπερ διά τόν ήμέτερον νουν ατελή πάντα είναι λέγομεν, ούτω διά τόν Θεόν τά σύμπαντα.
Άντίστασις
Ei οΰτως είχε τό πράγμα ούδαμή ούδέποτ' άν ήσαν άθεοι.
Άπόκρισις
Ούκ άν ήσαν άθεοι εϊγε τή ένυπαρχούση αύτοϊς έκ φύσεως ιδέα
προσέχειν βούλοιντο ξύμφ. άλλως άπόφ. ουδέν γάρ έθνος οΰτω θηριώδες,
καί απηνές, οΰ τόν νουν ή θεότητος έπίληψις ού φωτίζει καί πολλοί
περί Θεοϋ άτοπα λέγουσι, τήν γε μήν θείαν φύσιν καί δύναμιν, πάντες
ΰπάρχειν καθομολογοϋσι. καί γε ή τών απάντων εθνών ξυμφωνία ώς
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νόμος τής φύσεως παραδεκτέα35. (f. 154)

"Ενστασις δευτέρα
Ουδεμία έν ήμΐν ενυπάρχει Ιδέα δντος άπειρου, άλλ' ό Θεός εστίν
άπειρος. "Αρ' ουδεμία ήμΐν ενυπάρχει Θεοΰ Ιδέα.
Άπόκρισις
Άπόφημι τήν μείζονα, τό yap άπειρον ήτοι τό πέρας μή έχειν
καθαρώς καί διακεκριμένως γινώσκομεν. ουδέν γάρ τοΰτο άλλο, ότι μή
τό δν τό απλώς τέλειον, φτινι ουδέν όλως προστεθήναι εξεστιν, ώσπερ
καί τό πεπερασμένον. ουδέν γάρ καί τοΰτο άλλο, είμή τό μή ύπερτέλειον,
φτινι διανοήσεως άείποτε προστεθήναι τί δυνάμεθα.

Έρεϊς
Τό άπειρον γινώσκεται διά τίνα τοΰ ορισμένου άπόφασιν, τουτέστιν
ήνίκα τινός πράγματος ούχ όρώμεν τό πέρας, τηνικαϋτα τοΰτο προσαγορεύομεν άπειρον, άρα καθαρώς καί διακεκριμένως τό άπειρον ού γινώ
σκεται.

Άπόκρισις
Άπόφημι τό προηγούμενον. ού γάρ δι' άπόφασιν τοΰ πεπερασμένου
τό άπειρον γινώσκεται, εκείνου διά τίνα τούτου έλάττωσιν έπιλαμβανομένου καί γάρ τό πεπερασμένον μέρος τοΰ κατά γένος δντος θεωρείται,
καί τή~ τάξει ύστερον τοΰ απείρου.

Ένστασις τρίτη
Εϊγε εϊχομεν ίδέαν έγινώσκομεν άν τί έστι Θεός. άλλ' ού γινώσκομεν
τί εστί Θεός, άρ' ούδεμίαν εχομεν τοΰ Θεοΰ ίδέαν.

Άπόκρισις
Διαιρώ τήν ελάσσονα, ού γινώσκομεν εντελώς τί εστί Θεός ξυμφ:
ατελώς άπόφ: ή ένυπάρχουσα τοίνυν τοΰ Θεοΰ ήμΐν Ιδέα καθαρά, καί
διακεκριμένη ούσα διά τό περιέχειν36 τά μόνω τφ Θεφ ανήκοντα κατηγο
ρήματα, ατελής τε καί έλλειπής τυγχάνει, ού μόνον διά τό μή παριστάναι
τήν τριάδα τών υποστάσεων, αλλά καί διά τό τής μιας φύσεως τοΰ
πληρώματος, καί τής τελειότητας ού μισηράς άνευ ελλείψεως καθάπτε35. Σαφής υπαινιγμός τής «ιστορικής αποδείξεως» περί υπάρξεως
του ΘεοΟ. Περισσότερα στό Θ. ΒΟΡΕΑ, ΕΙσαγωγή είς τήν φιλοσοφίαν2,
τ. 3, 'Αθήναι 1972, σ. 380.
36. Στά ΧΡΑ: παρέχειν.
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σθαι, άνθ' δτου μάλλον τί ούκ έστιν, ήπερ τί εστίν τό θείον επιλαμβά
νεται, οίον ούκ εστί γή, ού θάλασσα, ού τά έν αύταίς, ούκ αήρ, ού τά
έν τούτφ, ούκ ουρανός, ούχ ήλιος,-ού σελήνη, ούκ αστέρες, ούκ άγγελοι,
ού δυνάμεις, ού κυριότητες, ούκ αρχάγγελοι, ού θρόνοι, ούκ άρχαί, ούτε
έξουσίαι.
Σημειώσατε, δτι εί'γε τό ατρεπτον αγαθόν ούκ έγινώσκομεν, ούδενός
αν τρεπτοϋ προυτιθέμεθα, και δτι τό θείον ού μόνον άποφατικώς, άλλα
και θετικώς γινώσκεται37, εί και ατελώς, ή δηλ: δν εστί παντέλειον,
πάντων αίτια κατά τε παραγωγήν και διατήρησιν. τό γάρ εΐδέναι τί ούκ
εστί, τί ούκ εστί τούτο είδέναι. οίον γινώσκουσι πολλοί τί ούκ εστί φώς,
ή βαρύτης, και άντιτυπία, άλλ' ού διά τούτο την βαρύτητα, τό φώς, και
την άντιτυπίαν είδέναι λέγονται.

Κεφάλαιον έκτον
Περί τής Θεον υπάρξεως
Έμφυτος ήμϊν απασιν άνθρώποις ή τοΰ Θεοϋ Ιδέα ενυπάρχει, και τό
περί τής τούτου (f. 155) υπάρξεως λέγειν περιττόν. ουδεμία γάρ άμφιγνόησις, άλλ' επειδή είπεν άφρων έν καρδία αύτοΰ ούκ εστί Θεός38, ίνα
τής ές τοσούτον μανίας, και ασεβείας καταπτώσεως άναστήσωμεν τό
τοιούτον, ρητέον και περί ταύτης, και προσενεκτέον αύτφ τά αύτοΰ έκ
τών αύτοΰ.
Θέσις
Ό Θεός υπάρχει, δείκνυται.
Τό αίτιον υπάρχοντος υπάρχει, άλλ' ό Θεός αίτιος εστί τής έν ήμϊν
τοΰ Θεοΰ, ήτοι τοΰ δντος τοΰ άκρως τελείου ύπαρχούσης ίδέας τής
διακριτικής τών τιμιωτέρων από τών κατωτέρων δι' οικειότητα, και άλλοτρίωσιν39, ού γάρ ημείς ταύτης αίτιοι, οϋθ' οί γονείς, οΰθ' οί διδάσκα
λοι, ή τά όρώμενα μηδαμώς ήμϊν, και τούτοις τής Ιδέας τής άκρας
τελειότητος, εμπεριεχόμενης κατά τό δ,τι αν τελειότητας έν τινι ή, τόΰτο
έν τή πρώτχ) καί όλοκλήρω αίτία, και ειδικώς, ή εξόχως εμπεριέχεται.
äp: ό Θεός υπάρχει.

37. Διάκριση άποφατικής καί καταφατικής θεολογίας.
38. Λουκ. 12, 16-21.
39. Επισημαίνεται καί έδώ ή χρήση τοΟ δρου «άλλοτρίωσις» (=άποξένωση) από τόν Καβαλλιώτη.
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"Αλλως
Τά ατελή ελαττώσει τελείου λέγεται είναι ατελή, αλλ: τά όντα είαίν
ατελή μάλλον γάρ και ήττον μετέχει τελειότατος, ola τά έμψυχα κρείτ
τονα τών αψύχων πέφυκε, και τά αισθητικά των αναίσθητων, τά ασώματα
των σωματικών, άρ: τά οντά ελαττώσει τελείου λε/εται είναι ατελή,
δπερ εστίν αυτό δή τό Θείον, τό αφ" έαυτοΰ την ΰπαρξιν έχον, τό
αΐώνιον, τό άπειρον καί αόριστον.

Έρεϊς
Τό δν τό άκρως τέλειον καί άκρως αγαθόν ουδέν κακόν''0 συγχωρεί
γενέσθαι, αλλ' ό Θεός πολλά τ&ν κακών γενέσθαι ξυγχωρεί, άρ: οοκ
εστίν άκρως τέλειον καί άκρως αγαθόν.
Άπόκρισις
Διαιρώ τήν ελάσσονα, ό Θεός πολλά τών κακών γενέσθαι ξυγχωρεί,
ίνα έξ αυτών αγαθά μείζω έπαγάγη ξυμφ: άλλως άπόφ:
Άντίστασις
Ό Θεός ή άφαιρεΐν τά κακά δύναται, καί ού βούλεται, ή βούλεται
καί ού δύναται, εΐ μέν τό πρώτον δοθείη άδικος εστίν, εΐ δέ τό δεύτερον
έλλειπής, καί επομένως, ουχί Θεός.

Άπόκρισις
Ό Θεός δύναται άπολελυμένως πάντα τά κακά άφελέσθαι βουληθείς,
αλλά ξυγχωρεί ταύτα, ίνα μείζονα έκ τούτων συνάγη αγαθά, τά δέ κτί
σματα ελεύθερα έπί τήν άγαθήν καί τήν άντικειμένην μερίδα ρέποντα
δημιουργήσαι ουδεμιάς άτοπίας εχεται, ών τινών τής αύτεξουσιότητος
τό. μέν αγαθόν αμείβει, τό δέ κακόν4' κολάζει.

Άλλιας
"Οτι αν έν τ/J καθαρή καί διακεκριμένη Ιδέα τοΰ πράγματος περιέχηται, τούτο κατ' αύτοΰ βεβαιότατος δύναται καταφάσκεσθαι, αλλ' ή κατ'
ένέργειαν ΰπαρξις περιέχεται έν τ/} καθαρά καί διακεκριμένη Ιδέα τοΰ
Θεοΰ, ήτοι τοΰ δντος τοΰ άκρως τελείου, τή έμφύτω ήμΐν οΰση, καί
άληθεΐ, καί πραγματική, ώς τελειότης ής άνευ τοΰτο (f. 156) έπιληφθήναι ούκ Εχει. άρ' ή κατ' ένέργειαν ΰπαρξις βεβαιοτάτως τοΰ Θεοΰ κατηγορεϊσθαι δύναται.
40. Στά ΧΡΑ: τ&ν κακών.
41. Στά ΧΡΑ: πονηρόν.
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Έρεϊς
Έκ τοΰ έπιλαμβάνειν άναγκαίως τόν κύκλον είναι στρογγύλον ούχ
έπεται έν τή φύσει τών όντων ύπάρχειν. äp: και' έκ τοΰ έμπεριέχεσθαι
τήν ΰπαρξιν έν τή τοΰ άκρως τελείου δντος Ιδέα ούχ έπεται τόν Θεόν
ύπάρχειν.
Άπόκρισις
Άπόφημι τήν όμοίωσιν. και yap ώσπερ εστίν ή στρογγυλότης ώς
προς τόν κύκλον, ούτως εστίν ή ΰπαρξις ώς προς τόν Θεόν.
ΆντΙστασις
Είγε ούτως έχει, έπεται τόν Θεόν μή ύπάρχειν άπολελυμένως, αλλ'
έξ υποθέσεως, δτι υπάρχει, άναγκαίως ύπάρχειν, ώσπερ ό κύκλος άναγ
καίως εστί στρογγυλός ύπάρχειν υποτεθείς.
Άπόκρισις
Θετέα ή σύγκρισις μεταξύ τής υπάρξεως ώς προς τό δν τό άκρως
τέλειον, καί τής στρογγυλότητος, ώς προς τόν κύκλον ού μήν δ' απλώς,
ή γάρ ΰπαρξις έν μέν τή τοΰ Θεού ίδέα άναγκαίως, έν δέ τή τοΰ κύκλου
ενδεχομένως εμπεριέχεται, ρητέον ούν ώσπερ ή στρογγυλότης από τοΰ
κύκλου χωρισθήναι ού δύναται, ούτως ή ΰπαρξις τοΰ Θεοΰ άπομακρυνθήναι ούκ έχει, ού μήν δέ ώσπερ ό κύκλος έξ υποθέσεως δτι υπάρχει
άναγκαίως εστί στρογγυλός, οΰτως ό Θεός έξ υποθέσεως δτι υπάρχει
άναγκαίως υπάρχει.
Έρεϊς
'Από τής τάξεως τής έν τή ίδέα προς τήν έν τοις πράγμασιν ούχ
ύγιώς συμπεραίνεται, όσον έπανήκει προς τήν τοΰ πράγματος ΰπαρξιν,
άλλα μόνον όσον προς τήν ούσίαν. άλλως γάρ δ,τι άν έπιλάβοιμεν ύπαρ
χοι αν, δπερ αδύνατον, äp: εί καί ή αναγκαία ΰπαρξις έν τή ίδέα τοΰ
δντος τοΰ άκρως τελείου έμπεριέχοιτο, συμπερανθήναι ού δυνατόν τούτο
ύπάρχειν.
'Απόκριας
Διαιρώ τό προηγούμενον, ούχ ύγιώς συμπεραίνεται, έάν ό λόγος ή
περί τής κατά δύναμιν, ήτοι τής ενδεχομένης υπάρξεως ξυμφ: έάν ό
λόγος fj περί τής αναγκαίας υπάρξεως άπόφ:
Ή πρότασις αΰτη, ό Θεός υπάρχει, ού μόνον καθ' αυτήν εστί γνω
στή, ώς προς έαυτήν, αλλ' έτι καθ' αυτήν εστί γνωστή, καί ώς προς
ήμας. έάν γάρ προσέχειν έθέλωμεν τή τοΰ Θεοΰ ίδέα ήτοι τοΰ άκρως

216
τελείου δντος, τό κατηγορούμενον ταύτης αναγκαίας συνήφθαι τφ ύπο
κειμένφ και τό αυτό είναι ατελώς καί ούκ εντελώς, ώς είπόντες έφθημεν42.
"Αλλως
"Η πάντα είσίν ενδεχόμενα, ή δίδοταί τι δν απλώς άναγκαΐον. άλλα
(f. 157) πάντα ού δύναται είναι ενδεχόμενα, άφ' εαυτών yap äv είχε τήν
ϋπαρξιν, δπερ αδύνατον, ενδεχόμενα γάρ αν εϊη καί μή ενδεχόμενα, άρα
εστί τι δν απλώς άναγκαΐον μηδενός έξηρτημένον, καί ώς πλήρωμα
παντός τοΰ είναι, τών άλλων τής υπάρξεως αίτιον δπερ εστίν ό Θεός.
Έρεϊς
'Από τοΰ διανεμητικού προς τό συλλεκτικόν, τουτέστιν άφ' έκαστου
τών μερών προς τό δλον ούχ ύγιώς συμπεραίνεται, äp: έκαστου τών
πραγμάτων ενδεχομένου δντος ουκ εστί, καί άπαν τό τών όντων άθροι
σμα ένδεχόμενον, άλλ' άναγκαΐον, ούδ' έτερον τι δν άναγκαΐον παρά
ταύτην τήν τών όντων συλλογήν δοθήναι ανάγκη43.
Άπόκρισις
Διαιρώ τό προηγούμενον: συμπεραίνεται ούχ ύγιώς άφ' έκαστου τών
μερών προς δλον τό άθροισμα, δτε ή έπαρίθμησις ούκ εστί τελεία, καί
τό κατηγορούμενον ουσιωδώς τφ ύποκειμένφ ού προσήκει ξυμφ: δτε ή
έπαρίθμησις εντελής εστί, καί τό κατηγορούμενον ουσιωδώς προσήκει
τφ ύποκειμένφ άπόφ:
Άντίστασις
Τά δυνατά πάντα Ενεργεία ύπάρχειν ού δύναται ύποτεθήναι. άρ: ουδέ
πάντα τά ενδεχομένως υπάρχοντα μή ύπάρχειν.
Άπόκρισις
Άπόφημι

τήν όμοίωσιν δτι τά δυνατά πάντα δυνάμει μόνον ύπάρ-

χουσι, καί ούκ ενεργεία, τά δέ ενδεχομένως υπάρχοντα, καί ώς υπάρχον
τα ενεργεία, καί ώς μή υπάρχοντα θεωρηθήναι δύναται.

42. Στό περιθώριο σημειώνεται: «Κακώς συμπεραΐνουσι όσοι λέγουσιν οτι ή ϋπαρξις του Θεοϋ παρά τής ήμων. εξαρτάται Ιδέας». Καταφέ
ρεται κατά της οντολογικής αποδείξεως περί τής υπάρξεως τοδ Θεοϋ.
Περισσότερα στοϋ ΒΟΡΕΑ, δ.π., σ. 379.
43. Στό περιθώριο σημειώνεται: νόει εκαστον ενταύθα ατομον.
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"Αλλως
Τά σώματα καθ' αυτά μέν, τουτέστιν ώς ποιητικά, και κυρίως αϊτια
οϋτε λύπην, οΰθ' ήδονήν έν ταΐς ήμετέραις ψυχαϊς έπεγεϊραι δύναται, ότι
καθ' αυτά αδρανή τυγχάνει γε δντα και ουδεμία φυσική σχέσις εισχωρεί
μεταξύ τών σωματικών κινήσεων και τής ηδονής, ή τής λύπης τοΰ ημε
τέρου νοός, ώς άφορμαί δέ καί μάλα διά τόν νόμον τόν μεταξύ τοΰ
ανθρωπίνου σώματος, καί τής λογικής ψυχής. Ούτος δέ ό γενικός, καί
πασι κοινός τοις άνθρώποις απ' άλλου διορισθήναι ού δύναται, είμή
παρά του τά πάντα περιέχοντος, άμα δημιουργός καί συνέχοντας, καί
τών νοών, καί τών σωμάτων δεσπόζοντος, άρα ό τών απάντων δημιουρ
γός, καί διατηρητής, καί πρύτανις υπάρχει, άρα ό Θεός υπάρχει.
"Αλλως
Κίνησιν βεβαίως τοις φυσικοΐς σώμασι ένυπάρχειν ουδείς ό άμφιγνοών. άλλ: ή κίνησις αύτη άπό μόνου τοΰ πρώτου κινοΰντος άναγκαίως
προέρχεται, τό γάρ σώμα είτε μέγα, είτε μικρόν, εϊτ' άλλης τινός κατα
στάσεως καθ' αυτό καί τώ οίκείω λόγω φυσικώ, επιληφθέν νοείται πάντη
αδρανές, καί κινήσαι ού δύναται, εί μή ώς αφορμή, άρ: τό πρώτον
κινούν ό Θεός δηλ: υπάρχει, παρ' ού τά σώματα44 τής οικείας εύμοιρεΐ
κινήσεως, καί δι' ού άείποτε διατηρείται, άτοπώτατον άρα τό 'Επικουρώ
πλαττόμενον, (f. 158) τό τά σώματα δηλονότι άφ' εαυτών έχειν τήν
κίνησιν, καί τίνα ύπάρχειν δραστικά καί ενεργά άτομα έξ ών άπό τής
τυχαίας συνδρομής πάντα παραγωγής είληχέναι, καί êv τή συμπλοκή
αλλήλων ήρεμεϊν, καί συνεχώς όλισθαίνειν, διεξόδου δέ δοθείσης κινηθήναι κατεπείγεσθαι, εί γάρ τί άτομον όρμήν τινά ή κίνησιν έχει, πυνθάνομαι προς τι μέρος κινηθήναι επείγεται, αδύνατον γάρ έπί πάντα, άλλ'
εΐγε προς τούτο μάλλον, ήπερ εκείνο, επιζητώ, τοΰ χάριν μάλλον καί
ήττον γίγνεται δεκτικόν. ή γάρ απλή όντότης οίον τό σωμάτιον εκείνο
πλάττεται προς έκαστον τοΰ παντός μέρος δοκεϊ άδιάφορον, κάν άπαξ
ήρεμήση ουδαμώς αύτώ τήν κίνησιν άνακτήσασθαι εχειν κατανοείται,
άλλ' αίωνίως45 ώς έν ηρεμία διαμένον επιλαμβάνεται, είμή παρά τίνος
άλλου κινηθείη.
"Αλλως
Αί ένεργοΰσαι αίτίαι,. καί τίνα παράγειν αποτελέσματα έν τή φύσει
τών αίσθητών καθορώμεναι άπό τίνος αιτίας τήν βοήθειαν λαμβάνουσι,
44. Στά ΧΡΑ: τά πάντα.
45. Έδώ ό Καβαλλιώτης αναπτύσσει τήν αριστοτελική αντίληψη
γιά τό Θεό, βλ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, 'Αριστοτέλης ό Σταγιρίτης, σ. 210.
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οίον ό άνθρωπος ύπ' άνθρωπου, ό αετός ύπ' άετοΰ, ού yap αυτός καθ'
αυτόν αϊτιος καί τοΰ κατ' αυτόν, καί τήν κτίσιν, καί τάς δυνάμεις και
τόν τών οργάνων σχηματισμόν, παντάπασιν άγνοών εξαρτώνται, άρα τά
αϊτια αλλήλων προς αποτελέσματα, καί ούτως έπ' άπειρον ή πρόοδος,
αλλ' αΰτη où δίδοται, καί ταΰτα έν ταϊς όμωνύμοις αΐτίαις (αϊτινες, εξαι
ρουμένης τής έσχατης, διάφοροι είσί τοΰ αποτελέσματος, καί ούτως
ύποτεταγμέναι είσίν, ώστε μηδέποτε τούτων τήν κατωτέραν, άνευ τής
ανωτέρας άποτελέσαι τί δύνασθαι), μηδεμιας yap ούσης πρώτης κινητι
κής αιτίας, ουδεμία αν ήν δευτέρα, ού τρίτη46 ούδ' έσχατη, καί ούτως
ουδέν άν έγίγνετο αποτέλεσμα, έτι δέ πώς αν ή θαυμάσια τοΰ έμψυχου
σώματος καί μάλιστα τοΰ ανθρωπείου κατασκευή έκ τής ύλης γίγνοιτο;
ή πώς ό νους ό διανοήσεως μετέχων έκ τής αδρανούς ύλης, αλλά καί έν
ταϊς συνωνύμοις τό αδύνατον τοΰτο καταφαίνεται, εΐ yap άπειροι αί τών
ανθρώπων γενέσεις, ουδείς άν εϊη πρώτος ανθρώπων πατήρ, κάντεΰθεν
άκολουθήσειε τάς άπ' αίώνος παρελθούσας ημέρας καί τους γενηθέντας
ανθρώπους, πεπερασμένους είναι, διά τό αεί τόν αριθμόν αϋξεσθαι, καί
απείρους, διά τό μηδαμώς από απείρου πεπερασμένου, θεωρεϊσθαι έχειν,
δπερ αντιφάσεως εστί, καί τφ λόγω μαχόμενον, üp' ανάγκη έντινι τών
απάντων πρώτη στήναι, äp: ό θεός υπάρχει.
"Αλλως

Τά έν τφ δέ παντί όρώμενα προς τίνα βέβαια τέλη άείποτε κατεπείγεσθαι θεωρείται, άλλα τά μηδεμιάς γνώσεως μέτοχα εις τίνα βέβαια
τέλη διά τής ενεργείας αυτών ούκ έχει κατεπείγεσθαι, εί μή διά τίνος
όδηγοΰ σοφωτάτου κινοϊντο, καί διευθύνοιντο, άρα υπάρχει ό διοικητής
εκείνος, καί διευθυντής, καί πρύτανις (f. 159) τοΰ κόσμου, δν Θεόν
όνομάζομεν.
"Αλλως

Εϊ τις γυμνάσιον, ή άγοράν, ή πόλιν εΰκτιστον ορών, ούκ αν έχη
ταΰτα, αίτιας άνευ κρΐναι γενέσθαι, πόσω μάλλον έν τοσαύταις κινήσεσι,
καί τάξεσι τόν προεστώτα, καί διευθυντήν ού κατανόηση, τοσαύτην άναλογίαν, καί ποικιλότητα πραγμάτων καθορών, άρα ό Θεός υπάρχει.
"Αλλως

Ουδέν μέν ανώτερον άνθρωπου, τό δέ ποιούν απερ ούτος ού δύναται
κρεΐσσον αύτοΰ ύπάρχειν. άλλα τά ουράνια, καί τά άλλα ών ή τάξις

46. Στά ΧΡΑ παραλείπεται.
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άΐδιος, ύπ' άνθρωπου ποιηθήναι αδύνατον, άρα εστί τό ποιοΰν ταΰτα, δια
τοΰτο κρεΐσσον υπάρχον, άρα υπάρχει τό άνώτατον πάντων, άρ: υπάρχει
ό Θεός.
"Αλλως
Εΐγε ό κόσμος ήν άπειρος, ούκ άν ήν πρώτη αίτια, αλλ' ούτος ούκ
Εστίν απ' αιώνος, πώς yap ή τοΰ πλέειν47 ναυτική τέχνη, ή τυπογραφική,
ή τ&ν μυλόνων, και άλλαι άναγκαϊαι δι ' δλου τοΰ αιώνος έκρύπτεται τοΰ
χάριν Ιστοριών υπομνήματα έπέκεινα τών επτά χιλιάδων, καί διακοσίων
χρόνων, ούκ εκτείνονται, ούδ' άλλοι άνθρωποι, ή ποιηταί, ή πόλεμοι ή
άλλα τίνα παρά ταΰτα έν τούτοις μνημονεύονται, άρα εστί πρώτη αιτία,
άρα ό παντοδύναμος Θεός υπάρχει48.
"Αλλως
'Εκείνοι είσί οί άφρονέστατοι, οϊτινες τήν εαυτών σωτηρίαν εις
προφανέστατον τίθενται κίνδυνον, άνευ τινός ελπίδος κέρδους, ή ωφε
λείας, αλλ' οί άλόγως τήν έμφυτον πασιν ίδέαν τής τοΰ Θεοΰ υπάρξεως
άποφάσκοντες, ή έν αμφιβολία έχοντες τήν εαυτών σωτηρίαν άνευ τινός
κέρδους είς προύφανέστατον τιθέασι κίνδυνον. εί μέν yap, ώς ούτοι
άφρονεστάτως οϊονται, Θεόν ούχ ύπάρχειν, πάντως οί αγαθοί τών αν
θρώπων, ουδέν δειλιώσι τής ομολογίας ταύτης μετά θάνατον παραβλαψαι
μή δυναμένης, εί δέ ό Θεός υπάρχει, ώσπερ ή φυσική εκείνη τών μετά
βίων μέριμνα, ώσπερ ή έν τοις άνιαροΐς χειρών τε καί οφθαλμών είς
ούρανόν αρσις, ώς είς καταφύγιον, καί ώσπερ ή φύσις άπασα κηρύττει
καί ώς είπεΐν, υψηλή τή φωνή έκβοά, καί τόν εαυτής δημιουργόν παντα
χού διηγείται μαρτυρουμένη, φρικτώς οί άθεοι τή γεένη έσονται υπεύθυ
νοι, εϊσοδον έν τή άγνώμονι αυτών ψυχή, τής αληθείας ταύτης έασαι
άπαναινόμενοι. άρα οί τήν εμφυτον ίδέαν τής τοΰ Θεοΰ υπάρξεως άποσοβοΰντες49, άφρονέστατοι, καί θρήνου δ,τι πλείστου άξιοι, εί μήγε προς
εαυτούς έπιστρέψωσι, καί από τής αλόγου, καί θηριώδους ταύτης απάτης
άνανήψωσιν.

47. Στά ΧΡΑ παραλείπεται.
48. Στό περιθώριο τών ΧΣ προστίθεται: 'Αεί τέχναι κοιναί γίγνονται
καί προστίθενται.
49. Στά ΧΡΑ: ύποσοβοδντες.
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Κεφάλαιον έβδομον
Περί τών κυριωτέρων τοΰ Θεοΰ προσόντων, καί μάλιστα περί τοΰ άμε
τρου, καί τής αίωνιότητος.
Τριών ούσών τών υποστάσεων τή μιη. φύσει, ώς τά τής άποκαλύψεως
ήμΐν βέβαιοι, διττά τά προσόντα, τά μεν ϊδια, τά δέ ουσιώδη καί κοινά,
ουσιώδη δέ ταΰτα (f. 160) λέγονται, δτι προς την θείαν ούσίαν άνήκουσι,
καί έν τή καθαρά, καί διακεκριμένη τοΰ Θεοϋ, ήτοι τοΰ τελειότατου
δντος ιδέα περιέχεται.
Νοουμένου τοίνυν τοΰ Θεοϋ δντος άκρως τελείου, επάγεται, καί τό
ύπάρχειν δν άφ' έαυτοϋ, δν άναγκαίως υπάρχον καί τά επόμενα, τοΰτο
γάρ εστίν ή ουσιώδης αύτοΰ διαφορά, άτε δή καί τών άλλων έν ταύτη
περιεχομένων, ού γάρ έν τή άφ' έαυτότητι ή θεία φύσις ούτε έν τή τοΰ
ύπάρχειν άναγκαιότητι, άλλα ταΰτα καί ή σοφία καί ή δικαιοσύνη, καί
ή γνώσις, καί ή πρόνοια, καί τ' άλλα έν τή άκρα, καί απλούστατη
τελειότητι καθαρώς επιλαμβάνεται.
Θέσις
Ή ουσιώδης καί συστατική τοΰ Θεοϋ διαφορά ή άκρα εστί τελειότης™.
Δεϊξις
'Εκείνη εστίν ουσιώδης, καί συστατική διαφορά τοΰ Θεοϋ, ήτις
μόνη τήν καθαράν, καί διακεκριμένην τοΰ Θεοϋ έκδηλοι ίδέαν, καί τού
τον άπό παντός άλλου δντος οΰτω διαιρεί, ώστε πάντα δσα προσόντα
αύτφ γινώσκομεν, έν εαυτή καθαρωτάτως έμπεριέχειν. άλλα μόνη ή άκρα
τελειότης τήν καθαράν καί διακεκριμένην τοΰ Θεοϋ εννοιαν παρίστησι,
καί τοΰτον άπό παντός άλλου οΰτω διαιρεί, ώστε πάντα τά γινωσκόμενα
αύτοΰ κατηγορούμενα έν εαυτή περιέχειν, καί γάρ λεγόμενον τό θείον
δν άκρως τέλειον, ορθώς κατανοείται ύπάρχειν δν καθ' αυτό, δν άναγκαϊον, δν πανάγαθον, πάνσοφον, παντοδυνάμενον, αΐώνιον, άπειρον, καί
τά λοιπά, ού μήν δέ δν άφ' έαυτοϋ ή άναγκαίως υπάρχον, άρα ή διαφορά
τοΰ Θεοΰ ή ουσιώδης, καί συστατική, ή άκρα εστί, καί απλούστατη
τελειότης. Ai κατά Θεοΰ λεγόμεναι τελειότητες, οίον ή σοφία, ή δικαιο
σύνη, καί ai λοιπαί προσόντα μάλλον ρητέαι, καί χάριτες, καί ιδιότητες,
ήπερ τελειότητες, καί γάρ ή τελειότης άπόλυσιν, καί άποπλήρωσιν ση
μαίνει έξ ής τι πεπληρωμένον, καί πάντη εστίν απόλυτον, ώστε μηδεμίαν

50. Στα ΧΡΑ ολόκληρη ή «θέσις» παραλείπεται.
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τούτφ ελλειψιν, ή προσθήκην θεωρηθήναι δύνασθαι51.
"Ηκουσαν μέντοι ταυτί τελειότητες, ού διά τήν έμπεριοχήν απάντων,
άλλα διά τό μή σθένειν τόν ήμέτερον νουν τήν άπλουστάτην, καί άπει
ρον τελειότητα μι$ θεωρία θεάσασθαι, καί διά τοΰτο εις πολλά μέρη
ταύτην διαιρεϊν, καί κατά διαφόρους όψεις, καί σχέσεις διασκέπτεσθαι,
θεωροΰντα τόν αυτόν Θεόν νΰν μέν ώς σοφόν, νΰν δέ ώς δίκαιον, καί
παντοδυνάμενον, καί όσα αποτελεί, αί χάριτες δέ αύταί, ήτοι Ιδιότητες,
καί τελειότητες, ούκ είσί πραγματικώς διακρινόμενοι, ώς συμβεβηκότα
τη" θεία φύσει προσερχόμενα.
Ή τελειότης διαιρείται εις απλώς τοιαύτην, καί είς κατά τι. απλώς
μέν ούν τοιαύτη εστίν ή προσκειμένην μή έχουσα ελλειψιν, ούτε αντίθε
σιν μετά άλλης τελειότητος (f. 161) 'ίσης ή μείζονος, ήτις κρείττων
εστίν αΰτη, ή ουχί αύτη τουτέστιν ήτις άμείνων, ήπερ ή ταύτης άπόφασις, ήτοι στέρησις, οία εστίν ή σοφία τοΰ Θεοΰ, ή δικαιοσύνη, ή πρό
νοια, ή παντοδυναμία, καί ai έξης. κατάτι δέ, ήτοι κατά τίνα μόνον
τρόπον προσκειμένην έχουσα ελλειψιν, καί ή μείζονι τελειότητι αντικεί
μενη, οία ή δύναμις τοΰ συλλογίζεσθαι τουτέστιν ή πρόβασις από τών
σαφέστερων καί γνωριμωτέρων έπί τά ήττον σαφή, καί γνώριμα, ήτις
αντίκειται τη τοΰ Θεοΰ άκρως απλούστατη νοήσει, καί πασαι αί σωματι
κοί ποιότητες αλλαις ύψηλοτέραις αντικείμενοι, τούτων ούν αϊ μέν ειδι
κώς τφ Θεφ ένυπάρχουσιν, τουτέστι κατά τό αύτοϋ είδος, μορφήν, καί
λόγον, αί δέ εξόχως είσίν έν αύτφ, τουτέστι κατά τίνα τιμιώτερον, καί
ύψηλότερον λόγον, ήπερ έν τοις κτίσμασιν, ή καί δυνάμει, καθ' δ δηλο
νότι δ Θεός εύμοιρεϊ δυνάμεως ταύταις παραγαγεΐν έν τοις κτίμασιν.
Σημειώσατε ότι τά προσωπικά ιδιώματα, οίον αί σχέσεις τελειότητες
απλώς άπλαί προσωπικοί λέγονται, ού μήν δέ ουσιώδεις, καί αντίκεινται
θάτερα θατέρα ούχ ώς μείζονι, ή έλασσον^ αλλ' ώς όμοία. οίον ή πατρότης τή υίότητι, καί εναλλάξ.
Θέσις
Εϊς εστίν ό Θεός.
Δεϊξις
Τό όνομα Θεός δν άκρως τέλειον παρίστησιν ήμϊν. άλλα τό όν τό
άκρως τέλειον εν. τοΰτο γάρ άνώτατον υπάρχον, καί τάλλα πάντα ύπερεκβαΐνον, ουδέν δμοιον έαυτφ δύναται εχειν. Είτα εϊγε δύο έτύγχανον
51. Στό περιθώριο τών ΧΣ: ή γάρ τελειότης πάντα τά προσόντα
εμπεριέχει.
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πάντως διέφερον άν άλλήλοις, καί διαφόρων Ιδιοτήτων μετεΐχεν έκάτερον, καί έστέρητο. äp' είς ό Θεός ού δύο, ουδέ πολλοί, δσον yap πλείο
νες, τοσούτον ήττονες, καί πώς άλλήλοις ξυμφώνως αν εχειεν.
Θέσις
Ό Θεός εστίν απλούστατος, πνευματικός, άμετάτρεπτος, αληθέστα
τος, πανάγαθος, δικαιότατος, εύσπλαχνικώτατος καί τά έξης.
Δείξις
Ό Θεός άκρως εστί τέλειον, δπερ ουδείς άποφάσκει. αλλά τό δν τό
άκρως τέλειον άπλούστατον, πνευματικόν, άμετάτρεπτον, άληθέστατον,
πανάγαθον, καί τά έξης. άπλούστατον μέν yap, δτι ούκ έκ διαφόρων
μερών σύγκειται, ταύτα γάρ ή τοιαύτα ούκ άν ήσαν εντελή, αλλ' αμοι
βαίως αν τό εν έκ τοΰ έτερου έτελειοΰτο, καί ούτω τό παντέλειον δν έξ
ατελών συνεστηκός εϊη δπερ ούδ' έπιλαβείν εστί. πνευματικόν δέ, καί ού
σωματικόν, δτι τό σώμα πολλών ένεκα εστίν ατελές, καί τής τοΰ πνεύ
ματος αξίας πολύ άτελέστερον. άμετάτρεπτον δέ, δτι τελειότητος τούτο,
καί έστερεϊσθαι ταύτης τό παντέλειον δν αδύνατον, καί πανάγαθον, καί
άληθέστατον διά τόν αυτόν λόγον. (f. 162) άρα ό Θεός εστίν απλούστα
τος, πνευματικός, άτρεπτος, πανάγαθος, καί τά έξης.
Σύνθεσις ουδεμία φυσική τφ Θεώ ώς άπλουστάτως ξυγχωρητέα, άλ
λα μεταφυσική, διά τήν τοΰ ημετέρου νοός άσθένειαν, καί αϋτης απλώς
μή δυναμένου έπιλαβεϊν τήν άπλουστάτην ούσίαν, καί διά τοΰτο διαφόροις έπιλήψεσιν έπιλαμβάνοντος. νοείται μέν γάρ παρ' ημών ό Θεός δν
καθ' δ κατάτινα άναλογίαν τοις παρ' αΰτοϋ τό είναι λαβοΰσι ξυμφωνεϊ,
επινοείται δέ άκρως τέλειον, καθ' δ τών άλλων πάντη διενήνοχεν, αλλά
καί τήν τελειότητα τήν άπλουστάτην διαφοράν δ πεπερασμένος νους
διαιρεί, είς άλήθειαν, δικαιοσύνην, αγαθότητα, καί τά λοιπά προσόντα.
Θέσις
Ό Θεός εστίν άμετρος καί αιώνιος.
Δείξις
Ό Θεός εστίν öv άκρως τέλειον. άλλα τό δν τό άκρως τέλειον,
άμετρον είναι χρεών, καί αίώνιον, τουτέστι παρείναι πανταχού διά τής
αύτοΰ άμετρίας, καί παντί χρόνω διά τής αύτοΰ αίωνιότητος. άρα ό Θεός
εστίν άμετρος, καί αιώνιος.
Έρώτησις
"Αραγε ό Θεός διά τής αύτοΰ άμετρίας, καί αοριστίας, εστί καί έν
τοις εκτός τοΰ κόσμου διαστήμασιν, άτινα πάντες απείρως εκτεταμένα
φαντάζονται.
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Άπόκρισις
Ό Θεός πανταχού παρών εστί, και' ούδένα τρόπφ περιορίζεται, αυ
λός γάρ ών, καί απερίγραπτος έν τόπφ ούκ εστίν, αυτός γάρ έαυτοϋ
τόπος εστί τά πάντα πληρών, καί υπέρ τά πάντα ών, καί αυτός συνεχών
τά πάντα. Ίστέον ότι τόπος τοΰ Θεοΰ λέγεται ένθα έκδηλος ή ενέργεια
αύτοϋ γίγνεται, καί πανταχού ό Θεός λέγεται, δτι πανταχού νοεί τή
άπείρφ αύτοϋ διανοίφ, καί πανταχού θέλει τή παντοδυνάμφ αύτοΰ θελή
σει.
Έρώτησις
Τί εστίν αίωνιότης;
Άπόκρισις
Αίωνιότης εστί ζωή πάσα άμα, καί απέραντος, καί παντέλειος. απέ
ραντος μέν οΰν λέγεται ώς πάντη τέλους άμοιροΰσα, άμα δέ πάσα, καί
ου κατά διαδοχήν, ώς μηδέν παρωχημένον μήτε μέλλον, αλλ' ενεστώτα
κεκτημένη άπαντα, τάς δέ υπό τοΰ νοός διά τήν στενότητα προλαβούσας,
καί συνεπομένας στιγμάς έν αύτη έπιλαμβανομένας, ού κατ' ένέργειαν
νοητέον, τουτέστιν ενεργεία διηρημένας, άλλα κατά δύναμιν, καθ' δ δη
λονότι αΰτη ή έν τη πλατυτάτη περιοχή" πάντα χρόνον έμπερικλείουσα
δυνάμεως εύμοιρεϊ έκαστη τής κατά διαδοχήν διαμονής, ήτοι τοΰ χρόνου
στιγμή άνταποκρίνεσθαι αδιαίρετος τυγχάνουσα. ό τοίνυν Θεός τή έαυ
τοϋ άπεράντφ αίωνιότητι τά πάντα γινώσκει μάλλον, (f. 163) ή προγινώσκει. ουδέν γάρ παρωχηκός, ουδέ μέλλον, άλλα τά πάντα παρόντα, καί
πρό οφθαλμών έχει, καί τό αύτοΰ σήμερον ούχ ύπείκει τώ αΰριον, ούτε
διαδέχεται τό χθες, αλλ' αίωνιότης εστίν έν φ καί τόν συναΐδιον υίόν
γεγέννηκεν52.
Κεφάλαιον όγδοον
Περί τής τοΰ Θεοΰ άπειρότητος.
Διττώς λέγεται τό άπειρον, ενεργεία (ό καί κυρίως λέγεται, ατε δή
ούδενί πέρατι, καί δρω περιγραπτόν πεφυκός, μηδέ περαιτέρω τελειωθήναι έχον) καί άπειρον δυνάμει (δ καί καταχρηστικώς λέγεται) τό μέν
άπειρον κατηγορηματικόν ακούει, τό δέ άπειρον
συγκατηγορηματικόν,
δτι τό μέν προσθήκης, καί αυξήσεως δεκτικόν, τό δ' ού.

52. Στό περιθώριο τών ΧΡΑ καί ΧΣ: σήμερον γεγένηκά σε. •
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Θέσις
Ό Θεός εστίν ενεργεία καί κατηγορηματικώς άπειρος.
Δεϊξις
Τό δν πεφυκός άκρως τέλειον, ενεργεία, και κατηγορηματικώς εστίν
άπειρον, άλλ' ό Θεός ον πέφυκεν ακρως τέλειον, καί μηδεμιας τελειότητος δεόμενον. άρα ό Θεός ένεργείφ, καί κατηγορηματικώς εστίν άπειρος.
Θέσις
Ουδεμία κτιστή ουσία απείρως τελεία δύναται είναι.
Δεϊξις
Κτίσμα απείρως τέλειον εκείνο αν ήν, oö τελειότητος ούδενί δρω,
ή πέρατι, έμπερικλείοιντο. άλλ' ουδέν κτίσμα τοιούτον δύναται είναι,
αεί γάρ ελλιπές τό είναι αφ' έαυτοΰ έχει, καί ού δύναται τοσαύταις παρά
Θεοΰ τελειότησι κεκοσμήσθαι, ώς μή πλείονας αεί έπ' άπειρον λαβείν
δύνασθαι. άρ' ουδεμία κτιστή ουσία απείρως τελεία δύναται είναι.
Ένστασις πρώτη
Ή αιτία απείρως τελεία παραγαγεΐν δύναται αποτέλεσμα απείρως
τέλειον. άρα δύναται είναι κτιστή ουσία απείρως τελεία.
Άπόκρισις
Άπόφημι τό προηγούμενον. καί γάρ ή αίτια ή απείρως τελεία άνεξάντλητον έχει τόν θησαυρόν τών τελειοτήτων, καί πέρας εύρείν ού
δύναται, είτα εϊγε τό αποτέλεσμα τής άπειρον αίτιας, απείρως ήν τέλειον,
ουδόλως αν αυτής διέφερε, καί εϊη αν άφ' έαυτοΰ, καί ούκ αφ' έαυτοΰ,
δπερ άντιφάσει πίπτει, καί τφ λόγω αντίκειται.
Έρεϊς
Ή παντοδυναμία τής απείρου αιτίας γνωσθήναι άλλως ού δύναται,
ειμή διά τοϋ δύνασθαι αποτέλεσμα απείρως τέλειον κτίζειν.

Άπόκρισις
(f. 164) Ή παντοδυναμία τοϋ Θεοΰ, τουτέστιν ή άπειρος δύναμις έκ
τοϋ τελειότερα έπ' άπειρον κτίσματα παραγαγεΐν δύνασθαι, ή τούτοις
πλείονας έπ' άπειρον τελειότητας προσθεϊναι, γινώσκεται, καί μάλιστα
έκ τοϋ παραγαγεΐν τά πάντα έκ τοϋ μηδενός, μόνον γάρ τό άπειρον δν,
δπερ εστί τό αύτοεΐναι παρασχεΐν τήν ΰπαρξιν δύναται τφ μηδέν δντι.
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Άντίστασις
Tfì πρώτη ενεργεία, ήτοι τη~ ποιητική δυνάμει άνταποκρίνεσθαι χρή
τήν δευτεραν ένέργειαν τουτέστι τό αποτέλεσμα, άρ: εϊγε ή δύναμις εστίν
άπειρος, άπειρον είναι χρή, και τό αποτέλεσμα.
Άπόκρισις
Διαιρώ τό προηγούμενον τη πρώτη ενεργεία άνταποκρίνεσθαι χρή
τήν δευτεραν. εϊγε αντί ταύτης τήν ένέργειαν εννοείς ξυμφ: εϊγε τό απο
τέλεσμα, άπόφ: δθεν καί ή συνέπεια άποφάσκεται.
Άπόκρισις δευτέρα
Διαιρώ τό συνεκόμενον, εϊγε ή δύναμις εστίν άπειρος, άπειρον είναι
χρή καί τό αποτέλεσμα άπειρον συγκατηγορηματικώς ξύμφ: άπειρον κα
τηγορηματικώς άπόφ:
ΈρεΤς
Εϊγε ό Θεός άναγκαίως εξω έαυτοϋ ενήργει, έδημιούργει αν απείρως
τέλειον αποτέλεσμα, άρα δύναται τοΰτο ποιήσαι ει καί ελευθέρως ενερ
γεί.
Άπόκρισις
Άπόφημι τό προηγούμενον. ουδέποτε γάρ τφ κτίσματι τό άνεξάρτητον ήδύνατο παρασχεϊν. Σημειώσατε ότι ή αίτια, τηνικαϋτα τοσούτω
τελειότερον αποτέλεσμα ποιήσαι, δύναται, όσον τελειότερα εστίν, ήνίκα
δυνατόν, καί μή άντιφάσει ύποπίπτον εϊη53.
Έρεϊς
Ό Θεός έν τη" συλλογή πάντων τών δυνατών πραγμάτων όρά τό
τελειότατον δπερ έπέκεινα συγκρίσεως της προς τά άλλα.

53. Στό περιθώριο τών ΧΣ σημειώνει:
Έάν γάρ τό αποτέλεσμα άνταποκρίνεσθαι, ήτοι δμοιον είναι λέγεται
τή ένεργούση δυνάμει υπάρχον ό Θεός πνευματικός καί άπειρος, ουδέπο
τε αν ήδύνατο παραγαγείν αποτελέσματα σωματικά, καί πεπερασμένα,
όπερ άτοπον, άλλα καί ή τοΟ Θεού ενέργεια αποτέλεσμα παράγουσα
πεπερασμένου τή αυτού άπείρφ δυνάμει όλως άνταποκρίνεσθαι ούκ αδύ
νατος ρηθήναι. εστί γάρ άπειρος ού τφ λόγω τοΟ δρου, ήτοι του αποτε
λέσματος, άλλα τφ λόγω τής αρχής ότι ό τρόπος τοϋ ένεργεΐν, ήτοι ή
ενέργεια κατά τόν ενεργούντα.
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Άπόκρισις
Ό Θεός τά δυνατά έν ταΐς έαυτοΰ θεωρεί ΐδέαις, τουτέστιν εν τη
αύτοΰ φύσει, καθ' δ ταΰτα, κατά τίνα όμοιώσεως τρόπου μετασχεϊν τούτω
τοΰ είναι δύναται, άπειρους δε τρόπους ταύτης μεταληφθήναι δυναμένης,
άπειρα είναι θεωρεί, και τουτωνί τά είδη, ών και άλλα τελειότερα έπ'
άπειρον δύνασθαι είναι, και επομένως ούκ έχει έπ' εκείνο άφικέσθαι τό
είδος οδ τελειότερον δημιουργήσαι αδυνατεί, και τό πάντων τελειότατον
ούχ όρα.
Έρεϊς
Ό Θεός θεωρεί πάντα τά κτίσματα τά δυνατά, γινώσκει
τελειότατον απάντων.

άρα τό

Άπόκρισις
Διαιρώ τό προηγούμενον. ό Θεός όρα πάντα τά δυνατά κτίσματα έν
ταϊς άπλαΐς αύτοΰ ΐδέαις. ξύμφ: έν τη αυτών συλλογή", ώστε όραν τι έν
τοις λοιποϊς τάλλα πάντα (f. 165) ύπερεκβαΐνον. άποφ: ούτε τοίνυν εϊδη,
οϋτε άτομα όρα, ούτως έντελη, ώστε έντελέστερα, καί πλείονα έπ' άπει
ρον μη δύνασθαι παραγαγεϊν.
Έρεϊς
Τό κτίσμα τό τελειότατον παντός άλλου πεπερασμένου δυνατού κτί
σματος ήν αν απείρως τέλειον. άλλα ό Θεός γινώσκει τό κτίσμα τό
τελειότατον παντός άλλου δυνατού κτίσματος πεπερασμένου, άρα γινώ
σκει τό άπειρον, καί δύναται τούτο ποιήσαι.
Άπόκρισις πρώτη
Άπόφημι τήν μείζονα, ϊνα γάρ τί τελειότατον παντός
δυνατού fj, ούκ αναγκαίας τό είναι άπειρον ζητείται.

πεπερασμένου

Άπόκρισις δευτέρα
Διαιρώ τήν ελάσσονα, ό Θεός γινώσκει τό κτίσμα τό τελειότατον
παντός άλλου κτίσματος πεπερασμένου δυνατού έν νοήματι διανεμητικό
ξυμφ: έν νοήματι συλλεκτικφ άποφ: αμφοτέρων ένεκα, δτι παντός τοΰ
δοθέντος, αεί τελειότερον δοθήναι δύναται, καί δτι τοΰ ληφθήναι ού
δύναται ή τ&ν δυνατών πραγμάτων συλλογή' ό γάρ Θεός ές τοΰτο ούκ
άφικνεϊτο, ώστε παρά τά δήμιουργηθέντα τούτω, καί έτερα περαιτέρω
τελειότερα έπ' άπειρον μή δύνασθαι δημιουργηθήναι.
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Θέσις
Ουδέν πλήθος, ή μέγεθος, ή ποιότης ενεργεία άπειρος παραχθήναι
δύναται.
Δείκνυται
'Εκείνο άπειρον λέγεται δπερ ουδεμιάς προσθήκης, και αυξήσεως
δεκτικόν. αλλ' ουδέν πλήθος, ή μέγεθος, ή ποιότης εστίν αΰξησιν, και'
προσθήκην μή δεχόμενον. άρα ουδέν πλήθος, ή μέγεθος, ή ποιότης ενερ
γεία άπειρος παραχθήναι δύναται.
Ένστασις πρώτη
Τό άπειρον πλήθος εστί δυνατόν, άρα ύπαρξαι δύναται.
Άπόκρισις
Άπόφημι τό προηγούμενον. τό γάρ άπειρον πλήθος ούκ έστι δυνα
τόν άντιφάσει ύποπίπτον. ήν γάρ άπειρον έξ υποθέσεως, και ούκ άπειρον
διά τό μή είναι άκρον, και άνώτερον εαυτού εχειν. οίον άν ύποτεθώσιν
άπειροι τφ άριθμφ άνθρωποι ύπάρχειν, ό αριθμός τών οφθαλμών διπλούς
άν ήν τοϋ αριθμού τών ανθρώπων.
Δείξις τοϋ προηγουμένου
Παραχθήναι παρά τοϋ Θεού ούκ αδύνατον απείρους ανθρώπους, α
πείρους λέοντας, και άλλα. άρα τό άπειρον πλήθος εστί δυνατόν.
Άπόκρισις
Διαιρώ τό προηγ. παραχθήναι παρά Θεού ούκ αδύνατον απείρους
ανθρώπους, καί άλλα έν νοήματι διανεμητικφ ξυμφ: έν νοήματι συλλετικφ άπόφ: όθεν άποφάσκεται ή συνέπεια, (f. 166)
Έρείς
Τά δυνατά όντα πλασθήναι δύναται ώς υπάρχοντα, άρ: οί άπειροι
άνθρωποι έάν χωρίς ληφθώσι, δυνατοί παραχθήναι δύνανται ώς υπάρχον
τα.
Άπόκρισις
Διαιρώ τό προηγούμενον. τά δυνατά δντα πλασθήναι δύνανται, ώς
υπάρχοντα, δν τρόπον είσί δυνατά ξυμφ: δν τρόπον ούκ είσί δυνατά
άποφ: δθεν άποφάσκεται ή συνέπεια, οί τοίνυν άπειροι άνθρωποι, δυνα
τοί μόνον είσίν, έν νοήματι διανεμητικφ ούκ έν νοήματι συλλεκτικφ.
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Άντίστασις
Τοΰ δυνατού εις ένέργειαν ύποτεθέντος ουδέν έπεται άτοπον, άρα
εί'γε άπειροι άνθρωποι είσί δυνατοί δύνανται πλασθήναι και ώς υπάρχον
τες.
Άπόκρισις
Διαιρώ τό προηγούμενον. τοΰ δυνατού εις ένέργειαν
ουδέν έπεται άτοπον, δν τρόπον εστί δυνατόν τουτέστι
ξυμφ: άλλως τουτέστι συλλεκτικώς άποφ:

ύποτεθέντος,
διανεμητικώς

Έρεϊς
Ό Θεός γινώσκει èv ταϊς αύτοϋ Ιδέαις, τουτέστιν έν τη" αύτοϋ φύσει,
καθ' δ παρά τών κτισμάτων εστί μεταληπτή πάντα δσα παραγαγεΐν δύνα
ται, ώσπερ καί πάσας τάς τών αγγέλων επιθυμίας τάς δι' δλης τής αΐωνιότητος έσομένας. έν εκείνη δηλαδή τη~ άποφάσει, έν η" διωρίσατο παρασχεΐν τούτοις άναγκαίαν τήν βοήθειαν προς τήν τούτων παραγωγήν. άρα
δύναται ό Θεός πάντα τά δυνατά κτίσματα παραγαγεΐν, καί οΰτως άπει
ρον εσεται πλήθος.
Άπόκρισις
Διαιρώ το προηγούμενον. ό Θεός γινώσκει έν ταϊς αύτοϋ Ιδέαις τά
δυνατά πάντα έν νοήματι διανεμητικώ, καθ' δ ούχ άμα παραχθήναι δύνα
ται ξυμφ: έν νοήματι συλλεκτικφ, καθ' δ άμα άποφ:
Σαφώς άντιφάσει πίπτει, καί τό τήν θείαν παντοδυναμίαν άπειρον
οϋσαν δι' αποτελέσματος απείρου έκκενωθήναι δύνασθαι. ή γάρ διίνα/iiç
τοΰ κτίζειν άπειρος ούσα, περαιτέρω άφικέσθαι είς τό κτίζειν μή δυνα
μένη διά τήν έκκένωσιν ούκ άν εϊη άπειρος, άλλα καί οί λέγοντες τόν
άπειρον αριθμόν, καί έν ταΐς τοΰ Θεοΰ τελειότησι δίδοσθαι, ουδεμιάς
αληθείας έχονται, ού γάρ είσίν αύται τφ άριθμφ διηρημέναι τοΰ Θεοΰ,
αλλ' ή μία τοΰ Θεοΰ, καί απλούστατη φύσις, τελειότατη ούσα άπείροις
Ισοδυναμεί τελειότησι, καί διαφόρως παρ' ημών επιλαμβάνονται.
Ένστασις δευτέρα
Τό άπειρον μέγεθος, ήτοι τό άπειρον σώμα ούκ αντιφάσκει, ούτε έκ
μέρους τοΰ Θεοΰ, οΰτε έξ έαυτοΰ. άρα παραχθήναι δύναται.
Άπόκρισις
Άπόφ: τό προηγούμενον καί έκ μέρους γάρ τοΰ Θεοΰ αντιφάσκει,
τής δυνάμεως τούτου έκκενωθήναι μηδέποτε έχούσης, καί έξ αύτοΰ, τοΰ
σωματικού μεγέθους (f. 167) δυνάμει απείρου δντος, καί ούκ ενεργεία.
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Άντίστασις
Ό Θεός δύναται ένεργήσαι δπου εστί διά τής αύτοΰ άμετρίας. αλλ'
άμετρος ών ό Θεός εστί πανταχού, άρα δύναται πανταχού ένεργήσαι.
Άπόκρισις
Διαιρώ τήν μείζονα, ό Θεός ένεργήσαι δύναται δπου εστί διά της
αύτοΰ άμετρίας, έν νοήματι διανεμητικφ ξυμφ: έν νοήματι συλλεκτικφ
άποφ:

Κεφάλαιον ένατον
Περί γνώσεως, θελήσεως, παντοδυναμίας, ελευθερίας, καί τών θείων κριμάτων.
Γνωσις εστίν αυτός ό Θεός, καθ' δ καί εαυτόν, καί τά έαυτοΰ έκτος
έπιλαμβάνει. διττώς δε ταύτα, ή γάρ τήν τούτων ούσίαν, καί τους τρό
πους πάντας καθ' οΰς δύναται γενέσθαι, νοεί, ή τήν ΰπαρξιν. τήν μέν οδν
ούσίαν των δυνατών απάντων, καί τους τρόπους τής παραγωγής έν ταΐς
αύτοΰ ίδέαις, τήν δε ΰπαρξιν έν τοις αύτοΰ κρίμασιν. διά γάρ τοΰτο τά
πάντα υπάρξεως εύμοιροΰσιν, ή υπήρξαν, ή ύπάρξουσιν, δτι ό Θεός τήν
ΰπαρξιν αύτοϊς παρασχείν διωρίσατο.
Τάς κινήσεις τής κτιστής θελήσεως, έν μέν τή καθαρφ τής φύσεως
καταστάσει γιγνώσκει έν τφ εαυτής διορισμφ, προς δν δή έδεϊτο προκινήσεως γενικής, ού μήν δέ είδικής, καί έν τή τάξει τής φύσεως, καί έν
τή τάξει τής χάριτος, έν δέ τή καταστάσει τής φύσεως διά τής παρακοής
έκπεπτωκείας, τάς μέν άγαθάς, καί υπέρ φύσιν έν ταΐς αύτοΰ άποφάσεσι
ταις προσδιοριζούσαις. τάς δέ φυσικάς, ή καί πονηράς έν τφ μέλλοντι
αυτής διορισμφ τφ απ' αιώνος αύτφ παρόντι, καί μόνης τής γενικής
δεομένω κινήσεως.
Ή ουσία τοιγαροΰν τών δυνατών απάντων έν τή θεία Ιδέα, ώς έν
παραδειγματικφ, ήτοι άρχετύπω εμπεριέχεται, ήτις ή αυτή θεία εστίν
ουσία, καθ' δ κατάτινα τρόπον τοις κτίσμασιν εστί μεθεκτική54, ή θέλησις δέ τοΰ Θεοΰ υπ' αυτής διευθύνεται, προς τήν τών κτισμάτων παράγω- '
γήν. δυνάμενος γάρ δ Θεός τά δυνατά παραγαγεϊν, καί μή παραγαγεΐν,
δταν θελήση ταΰτα παραγαγεϊν άναγκαίως κατά τήν άμετάτρεπτον αύτοΰ
ιδέαν παράγει55, ήτις λέγεται γνώσις απλής νοήσεως, καί γνώσις πραγμα54. Στά XP Α: μεθεκτή.
55. Στό περιθώριο τών ΧΣ: διά τοΰτο ϋπαρξις ενδεχομένη καί ουσία
αναγκαία.

230
τική, ώς προηγουμένη τής αποφάσεως, της τών πραγμάτων παραγωγής,
και την θείαν θέλησιν προς ταύτην διευθύνουσα, ή μέν γάρ τοΰ Θεοΰ
γνώσις διευθύνει, ή δέ θέλησις διορίζει, και ή παντοδυναμία εις έργον
τίθησιν.
Έκ τοΰ θεωρείν τον Θεόν έν τή αύτοΰ άποφάσει τά δυνατά ώς
παρόντα, τουτέστιν (f. 168) έν τη αύτοΰ αίωνιότητι συνυπάρχοντα, ανα
θεωρεί ή καλούμενη γνώσις οράσεως, ήτις και πρακτική εστί και θεωρη
τική, πρακτική μέν εστί καθ' δ τήν άπόφασιν τής θείας θελήσεως συνημμένην έχει, και προς τό έργον κατεπείγεται, ήτοι μετά τής θείας αποφά
σεως τά πράγματα, ή τους τών πραγμάτων τρόπους παράγει, οίον ή
γνώσις ή ό Θεός γινώσκει, τοΰ δρωμένου κόσμου τό σύστημα πρό τοϋ
δημιουργηθήναι, ή τάς άγαθάς και υπέρ φύσιν πράξεις τών κτιστών
θελήσεων, θεωρητική δέ ή αυτή καθ' δ τά πράγματα καί τους τρόπους
τούτων θεωρεί, ώς ήδη υπάρχοντας, εστί δέ γνώσις δοκιμασίας, ή έτι καί
άδοκιμασίας. δοκιμασίας μέν γνώσις ή αναγόμενη έπί τά κτισθέντα, ου
δέν γάρ μισεί ό Θεός ών έποίησεν, άδοκιμασίας δέ ή θεωρούσα τά
συγκεχωρημένα, καί ού πεποιημένα. τίνα δέ ταΰτα τά πονηρά, καθ' δ ό
Θεός μετά τών δευτέρων αιτίων προς τό ταΰτα παραχθήναι ξυντρέχει, ού
56
57
μέντοι ειδική κινήσει τάς αιτίας έκείνας
προσδιορίζει .
Περί μέν τής πρακτικής γνώσεως τοΰτο λεκτέον, δτι τά πράγματα
διά τοΰτο είσίν, δτι ταΰτα ό Θεός γινώσκει. περί δέ τής θεωρητικής, δτι
ού διά τοΰτο εσται τι δτι τοΰτο γινώσκει ό Θεός έσόμενον, αλλ' επειδή
τοΰτο εσεται, παρά τοΰ Θεοΰ προγινώσκεται. ήτις κατά τόν ήμέτερον
τοΰ νοεΐν τρόπον υστέρα εστίν εκείνων, ατινα ώς μέλλοντα προθεωροΰνται, καί ού μόνον τό αγαθόν, άλλ' έτι καί τό πονηρόν θεωρεί.
Τά ενδεχόμενα μέλλοντα διττά, τά μέν γάρ άπολελυμένα, οία εστίν
ή έν τή δευτέρα παρουσία κρίσις, τά δέ έν υποθέσει, ής δλως προς τό
γενέσθαι, ή μή έξήρτηται. αΰτη ή παρά Θεοΰ, ή τήν διωρισμένην αύτφ
τών φυσικών αιτιών τάξιν δτε βούλεται μετατίθησιν, ή παρά τοϋ ελευθέ
ρου τής κτιστής θελήσεως διορισμού λαμβάνεται, καί τά μέν έπί τήν
γνώσιν τής οράσεως ανάγεται, τά δ' έπ' άλλην τρίτην τινά, κατά τινας,
τήν καί μέσην λεγομένην, άτε δή μεταξύ κειμένην τής γνώσεως τής
απλής νοήσεως, καί τής γνώσεως τής οράσεως, οι γάρ πλείονες ταύτην
υποβάλλοντες, τά έν υποθέσει προς τήν γνώσιν τής απλής νοήσεως, ή
προς τήν γνώσιν τής οράσεως έπανάγουσιν. Σημειώσατε δτι ή γνώσις
τών έξ υποθέσεως μελλόντων ούκ αεί διορίζεται, άλλ' εσθ' δτε μόνη ή
56. Στά ΧΡΑ παραλείπεται.
57. Στό περιθώριο τών ΧΣ σημειώνεται: αλλαχοΰ τά αυτά.
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συνάφεια ή έν ταϊς τών πραγμάτων είσχωροΰσα αίτίαις, οίον μεταξύ τής
αξίας, και τοϋ μισθού, μεταξύ τών κολάσεων, και τών αμαρτιών.
Θέσις
Ό Θεός πάντα τά μέλλοντα βεβαιοτάτως γινώσκει, και' προγινώσκει.

Δεϊξις
Ό πάντα τά ενεστώτα, τά παρωχημένα, και τά μέλλοντα ώς παρόντα,
ήτοι υπάρχοντα (f. 169) θεωρών, πάντα τά μέλλοντα βεβαιωτάτως γινώ
σκει, και' προγινώσκει. αλλ' ό Θεός πάντα τά ενεστώτα, τά παρωχημένα,
και τά μέλλοντα, ώς παρόντα θεωρεί, άλλως γάρ ουκ αν ήν άκρως τέλειον, μή έχων έν τη αύτοΰ αΐωνιότητι, τά πάντα παρόντα δν τρόπον
είσί γνωστά, είτε έν έαυτφ, είτε έν αύτοϊς, üp: ό Θεός πάντα τά μέλλοντα
βεβαιωτάτως γινώσκει, και' προγινώσκει.

Ένστασις πρώτη
Εϊγε ό Θεός τά μέλλοντα πάντα γινώσκει ουδεμία ήμϊν επιμένει
εκλογής ελευθερία, τουτέστιν ούκ 'έχομεν δύναμιν τοϋ ένεργεϊν, και' μή,
ήτοι την εξιν τοϋ κατ' άρέσκειαν προελέσθαι θάτερον θατέρου. άλλα
ψευδές τό συνεπόμενον. άρα καί τό προηγούμενον.
Άπόφημι τήν μείζονα, καί γάρ εϊτε ό λόγος ή περί τών πράξεων
τών αγαθών, καί υπέρ φύσιν της κτιστής θελήσεως, εφ' ας δ Θεός ταύτην
διά τής ειδικής κινήσεως, ήτοι τής χάριτος διορίζει, έν ταϊς τοιαύταις
πράξεσι άφίησιν αεί τη κτιστή θελήσει τήν προς τό εναντίον δύναμιν38.
Είτε περί τών τάς τής φύσεως δυνάμεις μηδόλως ΰπερπαιουσών, εϊτε
περί τών πονηρών, ή τοϋ Θεοϋ γνώσις ούδαμοΰ ανάγκην επάγει.

Δεϊξις τής μείζονος
Εϊγε ό Θεός τά μέλλοντα πάντα γινώσκει, άναγκαίως πάντα συμβαί
νει, άρα ουδεμία έν ήμϊν διαμένει εκλογής ελευθερία.

Άπόκρισις
Άπόφημι τό προηγούμενον. ή γάρ τοϋ Θεοϋ γνώσις ούδεμίαν ανάγ
κην ταΐς έλευθέραις επάγει θελήσεσι, καί ούτω τά πράγματα μέλλοντα
δρα, δν τρόπον είσί μέλλοντα.
"Ωσπερ γάρ ή γνώσις τών παρόντων ούδεμίαν τοις γινομένοις ούτως
ή πρόγνωσις τών μελλόντων τοις μέλλουσιν ανάγκην επάγει59.
58. 'Ολόκληρη ή φράση παραλείπεται στά ΧΡΑ.
59. Στά ΧΡΑ παραλείπεται ολόκληρη ή φράση.
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Δεϊξις τοϋ

προηγουμένου

Εϊγε ό Θεός πάντα τά μέλλοντα γινώσκει, πάντα βεβαίως τε, και'
διωρισμένως είσί μέλλοντα, άρα αναγκαίας ξυμβαίνει.
Άπόκρισις
Όμολογήσας τό προηγούμενον, άπόφ. τήν συνέπειαν. άλλο yap εστί
τό βεβαίως, καί διωρισμένως ύπάρχειν τι μέλλον, και άλλο τό άναγκαίως
είναι μέλλον, τό yap άναγκαίως μέλλον, οΰτως εστί μέλλον, ώστε μη
δύνασθαι μή είναι μέλλον, τό δέ βεβαίως, καί διωρισμένως, πραγματικώς,
καί αληθώς δν μέλλον, δύναται καί μή είναι μέλλον.
Δεϊξις της

συνεπείας

'Εκείνο εστίν άναγκαίως μέλλον δπερ ού δύναται μή ξυμβήναι. άλλα
τό διωρισμένως καί βεβαίως μέλλον ού δύναται μή ξυμβήναι, äp: άναγ
καίως εστί μέλλον.
Άπόκρισις

πρώτη

Άπόφημι τήν ελάσσονα, εκείνο γάρ δύναται μή ξυμβήναι, δ δύναται
γενέσθαι, καί μή γενέσθαι, άλλα τό βεβαίως καί διωρισμένως από ελευ
θέρας ενεργείας60 κρεμάμενον δύναται γενέσθαι, καί μή γενέσθαι, οίον
τό γε νΰν έχον δύναμαι γραψαι, (f. 170) καί μή, εί καί τήν χθες βεβαίως
ειπείν περί τοϋ κόσμου τίς ήδύνατο, δτι σήμερον γράψω, άρα τό βεβαίως
καί διωρισμένως μέλλον, ενίοτε δύναται άπολελυμένως μή ξυμβήναι.
Άπόκρισις

δευτέρα

Διαιρώ τό συνεπόμενον. τό βεβαίως καί διωρισμένως μέλλον ού
δύναται μή ξυμβήναι, υποθέσεως γενομένης, δτι εστί μέλλον ξυμφ: άπο
λελυμένως άνευ υποθέσεως άποφ: διττή γάρ ή ανάγκη υποθετική καί
άπολελυμένη.
Έρεϊς
Εί τό διωρισμένον μέλλον ήδύνατο μή είναι μέλλον, άπατηθήναι
ήδύνατο ή θεία πρόγνωσις. αλλά άτοπον τό συνεπόμενον. καί άρα τό
προηγούμενον.
Άπόκρισις
Διαιρώ τήν μείζονα, εί τό διωρισμένως μέλλον ήδύνατο μή είναι
μέλλον έν νοήματι συνθέτω, καί υποθέσεως γινομένης, δτι προέγνωσται

60. Στά ΧΡΑ: θελήσεως.
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παρά τοΰ Θεοΰ, ώς μέλλον, άπατηθήναι ήδύνατο ή θεία πρόγνωσις ξυμφ:
ει τό διωρισμένως ήδύνατο είναι μέλλον έν νοήματι διηρημένω, και
άπολελυμένως, άπατηθήναι ήδύνατο ή θεία πρόγνωσις άποφ: προηγείται
ή πρόγνωσις του Θεοΰ τοϋ της θελήσεως διορισμού ώς παρόντος, ούχ
ώς μέλλοντος61:

Άντίστασις
Ή θεία πρόγνωσις υστέρα τοϋ διορισμού τής θελήσεως τής ανθρω
πινής τουλάχιστον ώς μέλλοντος, ει δε τούτο εϊπετο αν τήν θείαν πρόγνωσιν τοϋ διορισμού τής ανθρωπινής θελήσεως έξηρτήσθαι, όπερ άτο
πον.

Άπόκρισις
Εϊπετο αν τήν θείαν πρόγνωσιν τοΰ διορισμού τής ανθρωπινής έξηρ
τήσθαι θελήσεως ώς έξ αντικειμένου ξυμφ: ώς εξ αιτίας άποφ: οϋκ εστί
δέ άτοπον τό τήν θείαν πρόγνωσιν έξαρτάσθαι τοΰ διορισμού τής ανθρω
πείου θελήσεως, ώς έξ αντικειμένου, δτι ή γνώσις οΰκ εστί τοΰ μηδενός,
άλλα τίνος αντικειμένου γνώσις. ούδεμίαν οϋν άτέλειαν τφ Θεώ επιφέρει
τουτί. ή γάρ τοιαύτη έξάρτησις συνάφειας μόνον εστίν οΰκ άντιώσεως,
ήτοι αιτίας έξάρτησις.
"Ωσπερ ή τοΰ Θεοΰ διάνοια ουδέν έτερον, δτι μή ό αυτός απλούστα
τος Θεός, καθ' δ νοεί θεωρηθείς, ούτω και ή αυτού θέλησις ουδέν έτερα
ειμή ή θεία ουσία καθ' δ θέλει, ήτις πολλαπλώς φιλεΐ διαιρεϊσθαι διά
τήν τοΰ ημετέρου νοός στενότητα, διαιρείται γάρ είς γενικήν, καί είδικήν. καί θέλησις γενική τοΰ Θεοΰ εκείνη εστίν ήτις γενικήν τίνα τάξιν
έν τοις πράγμασι διορίζει, καί αεί θεωρείται, είμή είδικαί τινές άντιτεθώσιν αίτίαι. οίον διωρίσατο πασαν σωματικήν κίνησιν κατ' ευθείαν γραμμήν, ώς άπλουστάτην οΰσαν, καί συντομωτέραν αεί διευθύνεσθαι, είμή
τά περιεστώτα κωλύωσι σώματα, ωσαύτως έκτίσατο πάντας τους ανθρώ
πους δι' αυτόν, τοΰτο γάρ ή τάξις επιζητεί, δθεν καί πάντας θέλει σωθήναι, καί μακάριους γενέσθαι62 (f. 171) αλλ' ή τούτων πονηρία τή αυτού
άγαθότητι πολλάκις αντιβαίνει, θέλησις δέ είδική ήτοι μερική εκείνη
εστί καθ' ή'ν ό Θεός ψηφίζεταί τι ειδικώς τε καί διωρισμένως, ήτις καί
υποδιαιρείται, είς θέλησιν ευδοκίας, καί εις θέλησιν σημείου, θέλησις
ευδοκίας εκείνη εστί καθ' ήν αρέσκει τι καί ευδοκεί τφ Θεφ είναι,
τουτέστιν ενεργεία ή ό Θεός θέλει αγαθόν τι γενέσθαι δτι αύτφ αρέσκει,
οίον θέλει θελήσει ευδοκίας τόν παρ' αυτού δημιουργηθέντα κόσμον
61. Στά ΧΡΑ παραλείπεται ολόκληρη ή φράση.
62. Στά ΧΡΑ παραλείπεται.
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διατηρήσαι, ή δέ τοΰ σημείου θέλησις κυρίως ουκ εστίν έν τφ Θεφ, άλλ'
εστίν έξωτερικόν σημεϊον φτινι ό Θεός έαυτοϋ τί θέλειν έπισημαίνειν,
καί τό σημεϊον τής θελήσεως ονομάζεται θέλησις, ώσπερ τό τής αγάπης
63
αποτέλεσμα αγάπη πανταχώς δέ τοΰτο, κώλυσις, καί συγχώρησις, ώς
προς τόν πονηρόν, εντολή, συμβουλή, καί εργασία ώς προς τό αγαθόν.
Ό τοίνυν Θεός αγαθόν τι εντελλόμενος, συμβουλεύων, θέλει δραστικώς τι δηλαδή τό σημεϊον, ήτοι τήν έντολήν, ή την συμβουλήν, άλλ' ού
64
θέλει αεί δραστικώς τό πράγμα όπερ εντέλλεται, ή συμβουλεύει, ωσαύ
τως συγχωρεί, καί θέλει συγχωρήσαι τήν άμαρτίαν ού μέντοι θέλει τήν
αυτήν άμαρτίαν. άλλα καί κωλύει ταύτην, οΰ συνδρομής άνευ μετά τοΰ
άνθρωπου τοΰ ταύτην εργαζομένου.
Σημειώσατε ότι ή γενική θέλησις, καί πρώτη, καί προηγουμένη ήκουσεν ήτις καθ' αυτό τι θεωρούμενον θέλει άνευ τινών προσκειμένων,
ήτοι περιστάσεων, καί ή είδική δευτέρα καί επομένη μηδέν άνευ των
προσκειμένων έθέλουσα. δσα μέν ούν ήθέλησεν ό Θεός θελήσει ειδική,
επομένη, άπολελυμένη, καί δραστική", πεποίηκε, ούχ δσα δέ ηθέλησε
θελήσει γενική, προηγουμένη, υποθετική, καί μή δραστική.
Παντοδυναμία Θεοΰ δύναμις εστί τοΰ ποιήσαι δυνατά, εστί δέ δυνα
τόν πάν τό τη σοφία, καί ταϊς τοΰ Θεοΰ ίδέαις μή άντιφάσκον.
Ή δύναμις αύτη έν τφ Θεφ μή πεφυκεία πράγματι, ή όντότης άπό
τής τούτου ουσίας, σοφίας τε καί θελήσεως διακεκριμένη, διαιρείται είς
άπολελυμένην, καί διακεκριμένην, καί άπολελυμένη, μέν εστίν ή καθ'
αυτήν θεωρηθεΐσα, δι' ής μηδαμώς τών λοιπών θεωρημένων προσόντων,
καί ψηφισμάτων, ποιήσαι δύναται, δσα είσί δυνατά, διατεταγμένη δέ ή
θεωρούμενη, καθ' δ, είς έργον τίθησιν ô Θεός, δσα αν ή δεσποτεία τής
δικαίας αύτοϋ θελήσεως διωρίσατο έν τή τοιαύτη τών πραγμάτων τάξει,
ην ή αύτοΰ διέθετο πρόνοια, τή μέν ούν άπολελυμένη πολλά τό Θείον
ποιήσαι δύναται, καί ού ποιεί, τη δέ διατεταγμένη, πάν όπερ εγνω ποιήσειν, ασφαλώς ποιήσεται.
Ό πάσης ανάγκης, εϊτε τής εντός, είτε τής εκτός ανεπίδεκτος ô
Θεός ών, ελεύθερος λέγεται, παντοδύναμος γάρ υπάρχων, ούδεμίαν δύναμιν κατά τής έαυτοΰ φύσεως έπαχθεϊσαν (βία λέγεται αύτη)65 επιδέχεται,
63. Στά ΧΡΑ παρεμβάλλεται ή φράση: Θεός άπ' αιώνος διώρισται
προς τό δημιουργήσαι τόν κόσμον. αρα ουδέποτε ύπηρξεν Θεός.
64. Στό περιθώριο τόν ΧΣ: ή προηγουμένη θέλησις ούκ άεΐ πληρού
ται, ή δέ τής ευδοξίας νή άεί.
65. Στό περιθώριο τών ΧΣ: αϋτη ή θέλησις ού προς τί ένικόν ανήκει
αλλά πασιν άδιαφόρως κοινή.
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καί τοΰ όρου τών ενεργειών έκτος αύτοΰ δντος (f. 172) οΰδ' εσωθεν έπί
τοΰτο ένεργείν βιάζεται, διττώς γαρ θεωρούνται ai ένέργειαι, αλλαι ών
ό όρος εντός εστί τοΰ Θεοΰ, και Χέγονται έμμένουσαι, καί άλλαι ών ό
ορός έκτος αύτοΰ, και' λέγονται διαβαίνουσαι.

Έρεϊς
Ό Θεός απ' αιώνος διώρισται προς τό δημιουργήσαι τόν κόσμον,
και αεί 'έσχηκε τήν προς τουναντίον δύναμιν, τουτέστι τήν προς τό μή
δημιουργήσαι αυτόν ξυμφ: άλλως άπόφ:
"Ενθεν τοι καί ή ό Θεός διώρισται προς τήν τοΰ παντός διατήρησιν66
πρότασις, διαιρετέα τφδε τφ τρόπω, τω λόγω της ενεργείας ξυμφ: τφ
λόγω τής δυνάμεως άπόφ: καί αύθις, έξ υποθέσεως ότι τούτον διατηρήσασθαι έψηφίσατο ξυμφ: άπολελυμένως καί άνευ τινός υποθέσεως άπόφ:
διττός ό διορισμός κατ' ένέργειαν, ό μή έπάγων ανάγκην, καί κατά
δύναμιν ό ταύτης ούκ άπωκισμένος.

Άντίστασις
Ουδέποτε ό Θεός ύπήρξεν αδιάφορος προς τό δημιουργήσαι, καί
διατηρήσαι τόνδε τόν κόσμον. άρα ουδέποτε ύπήρξεν ελεύθερος ελευθε
ρία εκλογής προς τό δημιουργήσαι τόν κόσμον.

Άπόκρισις
Διαιρώ, τό προηγούμενον. ουδέποτε ό Θεός ύπήρξεν αδιάφορος προς
τό δημιουργήσαι, καί διατηρήσαι τόν κόσμον αδιαφορία απλώς άποφατική, ήτις εστί τελεία στέρησις παντός διορισμού ξυμφ: ουδέποτε ύπήρξεν
αδιάφορος αδιαφορία θετική, άπόφ: ήτις ουδέν άλλο εστίν, ειμή ελευθε
ρία τις Βξις καί δύναμις τοΰ ένεργείν, καί μή ένεργείν άπόφ:
Τοΰ Θεοΰ τά ψηφίσματα, καί ai αποφάσεις, άτινα καί κρίματα λέγε
ται, ένέργειαι είσί τής θείας θελήσεως, αϊς ποιήσειν τι, ή ξυγχωρήσειν
διωρίσατο.

Κεφάλαιον δέκατον
Περί

δημιουργίας
Είδώς άπ' αιώνος ό Θεός πάσας τών δυνατών κτισμάτων τάς ουσίας

έν ταϊς αύτοΰ Ιδέαις τή γνώσει τής απλής νοήσεως αριθμόν τινά τούτων
κατά τάς αιωνίας τε καί άμετατρέπτους αύτοΰ Ιδέας δημιουργήσαι

έκρινε,

66. Στό περιθώριο τών ΧΣ: ή αγάπη ημών έφεσιν μόνον έχει, ή δέ
τοΟ ΘεοΟ £ργον καί παραγωγήν.
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καί ούτως ή πρώτη ενέργεια ή τφ Θεφ ώς πρώτη τών όντων απονεμόμενη
αιτία ή κτίσις, εστί δι' ής απασι τήν ΰπαρξιν χορηγεί, ορίζεται δέ αϋτη
κοινώς παραγωγή τοΰ οντος έκ τοΰ μή δντος, ή και οΰτω, παραγωγή τοΰ
πράγματος έκ τοΰ έαυτοΰ μηδενός, και έκ τοΰ μηδενός τοΰ υποκειμένου,
οίον ό νους παράγεται παρά τοΰ Θεοϋ, και έκ τοΰ μηδενός τοΰ υποκειμέ
νου, δτι ου γίνεται εκ τίνος προϋπάρχοντος υποκειμένου, (f. 173) ώσπερ
τό δένδρον έκ τής ύλης.
Ταύτην τήν ένέργειαν ήτοι τήν κτίσιν, καί παραγωγήν έκ τοΰ μή
δντος, εις τό είναι ήγνόουν ό τε 'Αριστοτέλης, καί oi περί τόν Έπίκουρον μηδόλως τή Ιδέα τοΰ οντος τοΰ άκρως τελείου προσέχοντες. τοΰτο
γάρ τό κατ' ούσίαν, καί παντέλειον δν τοις λοιποϊς οϋσι κατά μετοχήν,
καί άτελέσι τήν ΰπαρξιν ενειμε, καί ουδέν δν άφ' έαυτοΰ είναι δύναται,
πλην τοΰ απείρως τελείου δντος, ή ϋλη δέ ατελής ούσα πάντη, καί
αδρανής, άφ' εαυτής νπάρχειν ουδόλως έχει. δθεν καί ψευδές τό διατεθρυλλημένον έκεϊνο αξίωμα, μηδέν έκ μηδενός, καί μηδέν είς τό μηδέν
καταντήσει.
Θέσις
Μόνος ό Θεός δύναται είναι ακτιστος, αιώνιος, καί άφ' έαυτοΰ, τά
δέ λοιπά έξ αύτοΰ παρήχθαι ανάγκη.
Δεϊξις
Έκεϊνο μόνον τό δν εστίν αίώνιον, άκτιστον, καί άφ' έαυτοΰ, δπερ
εστίν άκρως τέλειον, δν άναγκαΐον, δν κατ' ούσίαν, τό αύτοεϊναι. αλλά
μόνος ό Θεός δν άκρως τέλειον, δν άναγκαΐον, δν κατ' ούσίαν τό αύ
τοεϊναι, τά δέ λοιπά ατελή, καί ενδεχόμενα, άρα μόνος ό Θεός δύναται
είναι ακτιστος, αίώνιος, καί άφ' έαυτοΰ. τά δέ λοιπά έξ αύτοΰ παρήχθαι
ανάγκη.
"Ενστασις πρώτη
"Οτι εστί τό δν, αίώνιον, καί άναγκαΐον, ού διά τοΰτο καί άκρως
τέλειον έσται. άρα ουδέν κωλύει τό παρά τόν Θεόν δοθήναι τι δν αίώ
νιον.
Άπόκρισις*7
Άπόφημι τό προηγούμενον. τό γάρ δν τό αίώνιον, καί άναγκαΐον,
δν εστί μή έξηρτημένον, δν άφ' έαυτοΰ, ήτοι δν αυτό έαυτφ τό είναι
παρέχον, αλλά τό άφ' έαυτοΰ τό ϊδιον είναι κεκτημένον, άκρως τέλειον
67. Στά ΧΡΑ: άπόφημι.
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ανάγκη είναι, υπάρχον
έτι έαυτφ τάς δυνατός
λώτερον τά προσόντα,
τοεΐναι. άρα τό δν τό

γάρ αιτία, ώς ούτως ειπείν τοΰ ίδιου είναι, πάσας
τελειότητας χαρίσασθαι δύναται, εστί γάρ εύκοήτοι τάς τελειότητας έαυτφ παρασχεϊν, ή τό αύαίώνιον εστί και άκρως τέλειον.

Άντίστασις
(f. 174) Ει ό κόσμος έκτίσθη εϊχομεν άν φυσικφ λόγω κατανοήσαι
καί άποδεϊξαι τούτο, άλλα φυσικφ λόγω ού κατανοείται ούδ' άποδείκνυται τούτο, άρα οϋκ έκτίσθη καί επομένως αιώνιος.

Άπόκρισις
Διαιρώ την ελάσσονα, φυσικφ λόγω ού κατανοείται, ούδ' άποδείκνυται τούτο κατά τόν χρόνον, καί τόν τρόπον της κτίσεως ξυμφ: κατά τό
αυτό πράγμα άπόφ:

Ένστασις δευτέρα
Τουλάχιστον ό Θεός ήδύνατο τόν κόσμον άπ' αιώνος δημιουργήσαι.
άρα ού μόνω τφ Θεφ ούτως ή αίωνιότης αρμόζει, ώστε παρ' αύτοϋ τω
κόσμω χαρισθήναι μή δεδυνήσθαι.
Άπόκρισις
Άπόφημι τό προηγοϋμενον. ού γάρ ήδύνατο ό Θεός άπ' αιώνος
δημιουργήσαι τόν κόσμον. εϊγε πάν κτιστόν αρχήν μή εχειν ού δύναται,
αδύνατον γάρ μή δοθήναι στιγμήν τίνα εν ή τό κτιστόν κέκτισται.

Άντίστασις
Ούτως ό Θεός ήδύνατο τόν κόσμον άπ' αιώνος δημιουργήσαι, ώσπερ
ό ήλιος τήν λάμψιν έκχέειν, εϊγε ήν άπ' αιώνος, αλλ' εϊγε ό ήλιος ήν
άπ' αιώνος, άπ' αιώνος αν τό φώς άν έκχέαι68...
"Αρα ό Θεός τόν κόσμον άπ' αιώνος ήδύνατο δημιουργήσαι.

Άπόκρισις
Άπόφημι τήν όμοίωσιν. τό μέν γάρ φώς αποτέλεσμα ούκ εστί τοΰ
ηλίου, άλλα λεπτή ύλη παρ' αύτοϋ έξωθουμένη, ό δέ κόσμος αΐτιατόν
τοΰ Θεού τυγχάνει γε ών.

68. Έδώ τελειώνουν τά ΧΣ. Τά υπόλοιπα φύλλα, όπως προαναφέρ
θηκε, έχουν σχισθεί. Τό κείμενο στή συνέχεια δημοσιεύεται βάσει των
ΧΡΑ.
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Ένστασις τρίτη
Τό σώμα τό κινητόν ήτοι τό φυσικόν γενέσει ούκ ήδύνατο ορμή διά
κινήσεως, άρα ή κίνησις υπήρξε πρό τοΰ κινητού, εί μή τό κινητόν ήν
απ' αιώνος, αλλ' ή κίνησις ούκ ήδύνατο είναι πρό τοΰ κινητού, άρα τό
κινητόν ήν απ' αιώνος, και επομένως ό κόσμος, ή κίνησις, καί ό χρόνος
απ' αιώνος...
Άπόκρισις
Διαιρώ τήν πρώτην πρότασιν, τό κινητόν γενέσθαι ούκ ήδύνατο, εί
μή διά κινήσεως, εϊγε τό κινητόν, γενητόν ή ξυμφ: εϊγε κτιστόν άπόφ:...
Άντίστασις
(f. 175) Εϊγε πράγματα κεκτισμένα ήσαν έν χρόνω. τό πρότερον ούκ
αν ήν χρόνος, άλλα τό πρότερον ού δύναται είναι άνευ χρόνου, άρα τά
πράγματα έν χρόνω ούκ έκτίσθησαν αλλ' είσίν απ' αιώνος.
Άπόκρισις
Διαιρώ τήν ελάσσονα, τό πρότερον τό κατ' ένέργειαν ήδύνατο είναι
άνευ χρόνου, ξυμφ: τό πρότερον τό καί δύναμιν άπόφ:
Θέσις
Τό κτίσμα δύναται είναι αίτια οργανική τής κτίσεως.
Ήνίκα αυτή όργανικώς ή αίτια ή κατ' άφορμήν καθ[.;;]

Δεΐξις
'Εκείνο δύναται είναι αίτία κατ' άφορμήν τής κτίσεως ό διορίσας
δύναται τόν θεόν προς τό κτι'σαι, ώς αφορμή, αλλ: τό κτίσμα δύναται
διορΐσαι τόν Θεόν προς τό κτι'σαι ώς αφορμή, άρα τό κτίσμα δύναται
είναι αίτία οργανική τής κτίσεως, εϊγε αντί αίτίας οργανικής νοηθείη τό
κατ' άφορμήν αίτιον, εί δέ γε έτερον τι τής κατ' άφορμήν αίτίας νοηθείη
διάφορον, τουτέστιν όργανον καί φτινι ό Θεός χρφτο, ώς ό τέκτων τφ
πριόνι, άπίθανον όλως εστί τό κτίσμα ώδί πως συντρέχειν δύνασθαι
προς τήν κτίσιν, ουδέν καί έχει έν έαυτφ ίκανόν προς τοιαύτην ένέρ
γειαν, ού δύναται είς τό μηδέν ένεργήσαι, άλλ' είς τό προϋποκείμενον.
Άλλότριον τοΰ λόγου δοκεϊ τό δύνασθαι κτίζειν τό κτίσμα ώς αίτίαν
άρχικήν, καί κυρίαν, Ιδία ενεργούσα δυνάμει. Ό μηδενί δυνάμενον παρασχεϊν τήν ΰπαρξιν, πράγμα τι ούκ έχει κτίσαι ώς αίτία αρχική, κτίσις
γε εστί παραγωγή τινός έκ τοΰ μηδενός.
'Αλλά ούδενί τό κτίσμα παρασχεϊν δύναται τό είναι, τοΰτο γάρ τφ
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κατ' ούσίαν, ού τφ κατά μετοχήν ανήκει δντι. αλλ' ουδόλως τό κτίσμα
κτίσαι τι' δύναται, ώς αίτια αρχική, και κυρία. Ό λόγος δι ' ού δείκνυται
τό κτίσμα μή δύνασθαι κτίζειν ώς αίτίαν άρχικήν (f. 176) εστί τό πρώτον
τό κτίζον δύναμιν άπειρον άπαιτεϊσθαι. αλλά και αν ζητείται δύναμις
άπειρος προς τό κτίζειν, ού yap εστί διάστημα άπειρον μεταξύ τοϋ κτι
στού δντος, και τού μή κτιστού δντος. άρα δύναται δοθήναι κτίσμα
κτίζειν από τοϋ μή δντος, ώς αρχική δηλαδή αιτία.
Άπόφ: την ελάσσονα, και γε άπειρος δύναμις προς τό κτίσαι τι
άναγκαίως επιζητείται, καί ή επαγόμενη αίτια ούχ ίκανώς έχει. μεταξύ
μέν γάρ τοϋ απείρου δντος, καί τοϋ μηδενός δίδοται άπειρον διάστημα,
μεταξύ δε τού πεπερασμένου καί μηδενός ουδαμώς. Ή διατήρησις συνε
χής τις, καί αδιάκοπος εστί κτίσις, ή μάλλον ειπείν ή αυτή της κτίσεως
ενέργεια, καθ' δ ό Θεός ού μόνον έν τη πρώτη στιγμή, άλλα καί εν τοις
εφεξής χρόνοις ενεργεί.
Ζητεί δέ αύτη, ή μέν ευθεία, ή δέ πλαγία, διατήρησις μέν ευθεία ή
συνεχής, καί αδιάκοπος εστί κτίσις. διατήρησις δέ πλαγία ό άποσχοινισμός πάντων τών τό πράγμα παραβλάψαι δυναμένων.
Άντίστασις
Τό μηδέν έτερον δν, ει μή ή αυτή κτίσις συνεχής καί διαμένουσα
ούκ εστίν ενέργεια διηρημένη τής κτίσεως, άλλα ή ευθεία διατήρησις
ουδέν έτερον εστίν, εί μή ή αυτή κτίσις συνεχής, καί διαμένουσα, άρα
ή ευθεία διατήρησις ούκ ενέργεια τις διηρημένη τής κτίσεως.
Τά έχοντα διαφόρους ορισμούς, διάφορα τυγχάνει γε όντα. αλλ' ή
κτίσις, καί ή διατήρησις, διαφόρων εύμοιροΰσιν ορισμών, άρα ή κτίσις,
καί ή διατήρησις διάφορα τυγχάνουσιν.
Άπόκρισις
Διαιρώ τήν ελάσσονα, ή κτίσις, καί διατήρησις διαφόρων εύμοιροΰ
σιν ορισμών, καί είσί διάφοροι ένέργειαι καί τήν διάφορον σχέσιν, καί
συστήμασι ξυμφ: καί τό διάφορον (f. 177) πράγμα άπόφ: Ή κτίσις έν
άκαρεΐ εκτελείται, ή δέ διατήρησις έπί πολύ διαμένει.
Άπόκρισις
Διαιρώ τήν πρότασιν, ή κτίσις έν άκαρεΐ εκτελείται καθ' δ πρώτον
τά πράγματα τίθησιν έν τφ είναι ξυμφ: καθ' δ ταύτα έν τφ αύτφ είναι
διατηρεί άπόφ:
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Θέσις
Πάντα τά κτίσματα τής ευθείας δέονται τοΰ ΘεοΟ διατηρήσεως. Τά
μή δυνάμενα έν υπάρξει διαμένειν άνευ τής τοΰ Θεοΰ συνεχούς, καί
αδιάλειπτου κτίσεως, ταΰτα τής διηνεκούς τοΰ Θεοΰ διατηρήσεως δεϊται.
Άλλα τά κτίσματα ου δύναται έν υπάρξει διαμένει άνευ τής συνεχούς
τοΰ ΘεοΟ, καί αδιάλειπτου κτίσεως, άνευ τής διαμενούσης τοΰ Θεοΰ
θελήσεως, τοΰ ταΰτα έν τφ είναι διαφυλάξαι, καί ουκ έ'στιν ΰπαρξις, εϊγε
μή συνεχώς διοθείη ΰπαρξις. άρα τά κτίσματα τής συνεχούς τοΰ Θεοΰ
χρήζουσι διατηρήσεως.
Ένστασις πρώτη
Τό τεχνητόν διαμένει άνευ τεχνίτου. άρα καί τό φυσικόν
έχει άνευ τής άδιαλείπτου τοΰ δημιουργού συνδρομής.

ύποστήναι

Άπόκρισις
Άπόφ: τήν συνέπειαν, καί τήν όμοίωσιν. τό μέν yap τεχνητόν ούκ
έχει τό απλώς είναι, ήτοι όλον τό είναι παρά τοΰ τεχνίτου, αλλά μόνον
τό τοιόνδε είναι, τουτέστι τήν τοΰ μορίου διάθεσιν, τά δέ κτίσματα κατά
τό απλώς είναι τής τοΰ κτιστού εξαρτώνται θελήσεως.
Ένστασις δευτέρα
Τό άπαξ τό είναι λαβόν, ού δύναται τοΰ είναι παύσασθαι. άλλα τά
κτίσματα έν τή αυτών κτίσει τό είναι είλήφασιν. &ρ: ούκ έχει τοΰ είναι
παύσασθαι. Διαιρώ τήν μείζονα, τό άπαξ τό είναι λαβόν ού δύναται τοΰ
είναι παύσασθαι καθ' αυτό. ξυμφ: καί τήν κατάπαυσιν καί έγκατάλειψιν
τής συνδρομής άφ' ής λαβόν έχει τό (f. 178) είναι άπόφ: Οί άγγελοι,
καί ό ανθρώπειος νους ούσαι ακήρατοι ούσίαι, εσωτερικής μέν, καί καθ'
αύτάς φθαρήναι ούκ εχουσιν, έξωτερικώς δέ τοΰ είναι παύσασθαι, ούκ
άδυνατοΰσιν, όντα γε ούσαι κατά μετοχήν, εϊγε ό Θεός τήν αυτού συνδρομήν μή χαρίσατο, τοΰ είναι ούκ αν μετασχοϊεν, αλλ' εϊη τό μή δν
καταντήσαι αν. 'Εκεί τό σώμα υπάρχει, δπου αν τό θείον βούληται. καί
yap τούτο τό σώμα δ νΰν έν Μοσχοπόλει υπάρχει, Θεοΰ θελήσαντος, έν
τω έπομένω άκαρεϊ έν 'Αλεξάνδρεια ύπαρξαι δύναται μηδέν τόν κατά τό
μέσον διελθόν τόπον ή γάρ τής θείας θελήσεως ενέργεια ήτινι τά πράγ
ματα κτίζονται, καί αδιαλείπτως διατηρούνται οΰδενί τόπω ξυνδέδεται.
Ποιήσας_ ούν ό Θεός δσα ηθέλησε, πάντα διατηρεί έν πάση κατα
σταθεί, καί τρόπω, καθ' δν ύπάρχουσιν, καί τή εαυτού πρόνοια διευθύνει
καί διοικεί, τί δέ εστίν αΰτη; πρόνοια εστίν αιώνιος τις διάθεσις, καί.
λόγος καθ' δν έκαστον προς τό αυτού μερικόν τέλος καί πάντα άμα προς
τό καθόλου τέλος, ταΰτα προς τήν τοΰ Θεοΰ δόξαν διευθύνονται.
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Τών κτιστών τά μή ελευθέρως έαυτά κινεί, και' τής γενικής μόνον
χορηγίας τε και' συνδρομής τοΰ Θεοΰ προς τό ποιεϊν δεΐται, ola τά
πνεύματα, τά δέ έαυτά κινήσαι μή δυνάμενα, παρά Θεοΰ κινούνται, και
διορίζονται κατά τους παρ' αυτού διορισθέντος νόμους, ους ύπερβήναι
αδύνατον, εί μή τοΰ Θεοΰ βουλομένου, πλουτεΐ γε έν έαυτοίς διάθεσίν
τίνα δι' ής ή πρόνοια ταΐς Ιδίαις συνδέει τάξεσι, τουτέστιν βεβαίαν τινά,
καί εΰτακτον πασών τών κινήσεων διανομήν, τών σωματικών δηλαδή δι'
ής προς τά διωρισμένα έκάστω τέλη προάγεται.

Κεφάλαιον ένδέκατον
Περί κινήσεως, καί συνδρομής τοΰ Θεοΰ
Έκαστον τών κτισμάτων, ίνα προς τό οίκεϊον άφίκετο τέλος τής
άίδίου χρήζουσι τοΰ Θεοΰ άναγκαίως βοηθείας, ής άνευ αδρανή αν ήσαν,
καί πάσης κινήσεως, καί ενεργείας έστερημένα. άλλα επειδή διά τό
γένος υπάρχει τά κτίσματα, διττώς καί ταΐς τής ενεργείας παρά τοΰ
κτιστού έκλαμβάνουσιν. τά μέν γάρ πνευματικά τή παρ' αύτοΰ δυνάμει
έαυτά εχουσι κινήσαι, τά δέ σωματικά κινηθήναι μόνον δύναται, ού μήν
δέ έαυτά κινήσαι.
Κίνησις, προκίνησις, καί προσδιορισμός τό αυτό σημαίνουσι. (f.
179) ό γάρ κινών προκινεΐ, καί προσδιορίζει, ορίζεται αϋτη προηγουμένη
ενέργεια, καί είσροή τινός αιτίας εις τι, ή τούτο προς ένέργειαν, ή
κίνησιν διορίζεται.
Ή κίνησις ή προς τά πνευματικά εστίν, ή προς τά σωματικά, ή
προς τά σώματα ή έν τω Θεώ θεωρείται, ή έν ταϊς δευτέραις αίτίαις. ή
μέν τών σωμάτων κίνησις έν τφ Θεώ συνεχής, ορίζεται, τών σωμάτων
κτίσις, ήτοι διατήρησις έν διαφόροις τόποις κατά διαδοχήν, ή δέ τών
σωμάτων κίνησις έν ταΐς δευτέραις αΐτίαις εϊτε πνευματικαϊς, είτε σωματικαϊς, ενέργεια τής δευτέρας αιτίας, δι' ής ώς δι' αφορμής τά σώματα
μεταφέρονται από τόπου είς τόπον, ήτοι είς διαφόρους κατά διαδοχήν
τόπους διατηρούνται, οίον έξ αφορμής τής ενεργείας τής έμής θελήσεως
μέρος τι όργανικόν τοΰ έμοΰ σώματος έν διαφόροις τόποις κατά διαδο
χήν διατηρείται καί έξ αφορμής τής έξώσεως τινός σώματος τοΰ άνεμου
φέρ' ειπείν, έτερον σώμα από τόπου είς τόπον μετατίθεται, ή άλλω rivi
σώματι προσαρμόζεται, ή δέ προς πνεύματα κίνησις, ή έν τφ Θεφ θεω
ρείται καί αϋτη, ή έν ταΐς δευτέραις αίτίαις, ή μέν τών πνευμάτων κίνησις έν τφ Θεφ θεωρηθεϊσα, ή γενική εστίν, ή ειδική, καί ή μέν γενική
έντύπωσις ορίζεται, κλίσις, καί ροπή παρά τοΰ δημιουργού τής φύσεως
πάσι τοις πνεύμασι διά τής δημιουργίας έμφυτος, καί διά τής διατηρή-
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σεως αδιαλείπτως διασωζομένη, δι' ής προς τό αγαθόν, ήτοι προς τήν
εΰδαιμονίαν και τά γένη άει'ποτε φέρονται, και' διαπαντός τό κακόν, ήτοι
τήν κακοδαιμονίαν αποτρέπονται, οίον ή ανθρωπινή θέλησις, κατά γένος
τό πονηρόν διαφεύγει, καί τφ άγαθφ κατά γένος έπεται, ει και τοϋτο
εσθ' δτε έκζητεϊται, έν οίς ου τίθεται, ή δέ ειδική κίνησις, δι' ής δευτέρα
αιτία πνευματική προς τινά είδικήν ένέργειαν παρά Θεοϋ κινείται, ή
εξεγείρεται, διττή δέ καί αυτή φυσική, καί ηθική, προκίνησις μέν φυσι
κή είδική, εκείνη εστίν δι' ής ή δευτέρα αιτία φυσικώς τε καί δραστικώς
προς τήν ένέργειαν, ήτοι τήν κίνησιν τήν είδικήν παρά Θεοΰ διορίζεται,
θεωρηθήναι δέ αΰτη δύναται, ή προς τήν διάνοιαν, ή ως προς τήν θέλησιν. προκίνησις μέν ούν φυσική είδική ώς προς τήν κτιστήν διάνοιαν
εστίν ό φωτισμός της αυτής διανοίας, δι' ής ταϊς των πραγμάτων Ιδέαις
παρά Θεοϋ μορφοΰται, (f. 180) καί ταΰτα μεταλαμβάνει, καί ή συναίσθησις των έν ήμϊν, οίον τής χαράς, της άθυμίας, καί των άλλων, προκίνησις
δέ φυσική ειδική ώς προς τήν θέλησιν τήν κτιστήν, ενέργεια εστί τοΰ
Θεοΰ, δι' ής ή κτιστή θέλησις προς τι είδικόν αγαθόν διορίζεται, καί
επομένως τοΰ πονηρού άποσχοινίζεται. προκίνησις δέ ηθική έξέγερσις
τις εστί τής κτιστής θελήσεως γινομένη καί τό άνθρώπειον εθος, τουτέ
στιν έξω τελικώς καθηδύκνουσα, παρακαλούσα, απειλούσα, φρίκην έπάγουσα, ή άλλον τίνα τρόπον τήν θέλησιν πείθουσα, ήτις καθ' αυτήν ού
νικά τήν τής κτιστής θελήσεως άντίστασιν, αλλά ταύτην μόνον εξεγεί
ρει.
Ή συνάλληλος καλούμενη συνδρομή ορίζεται ενέργεια θατέρας αι
τίας ξανθατέρα προς τήν παραγωγήν τοΰ αυτού αποτελέσματος, ώς δτε
δύο φορτηγοί τό αυτό φορεϊον κομίζουσι. Τούτον τόν τρόπον ô Θεός ού
ξυντρέχει τη κτιστή θελήσει, ουδέ γάρ τό ύποκεϊσθαι, ούτε μήν τό έξαρτάσθαι ούτως αν εϊη, άλλα μόνον τό συμβοηθεϊσθαι, άπερ άναγκαίως έν
τή θεία συνδρομή ζητείται, καί γάρ ή κτιστή θέλησις έν τφ Θεφ ώς
υποκείμενη, καί έξηρτημένη εστί προς τό ένεργήσαι.
Θέσις
Ό Θεός πάντα τά σώματα φυσικώς κινεί, ήτοι προκινεϊ.
Δεϊξις
Ό πάσαν κίνησιν παρέχων τοις σώμασιν, πάντα τά σώματα φυσικώς
κινεί ήτοι προκινεϊ. άλλ: ό Θεός πάσαν κίνησιν παρέχει τοις σώμασιν,
εκαστον γάρ τών σωμάτων πάσης ενεργείας, καί κινήσεως άμοιρον ε
κλαμβάνεται, καθ' αυτό καί ουδαμώς κινηθήναι δύναται, μή παρ' άλλου
κινηθέν, δ εστί τό πρώτον κινούν, τής έπ' άπειρον προόδου μή ξυγχωρουμένη. άρα ό Θεός πάντα τά σώματα φυσικώς κινεί τε, καί προκινεϊ.
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Έρεϊς
Ό Θεός τοις σώμασιν δύναμιν τινά έδωρήσατο, δι' ής κινούνται,
οίον τοις βάροις εύμοιροΰσιν, προς τά κάτω φέρεσθαι, τοις φυτοϊς, και
τοις έμψύχοις αύξάνεσθαι. και έαυτά κινεΐν. και τοις ζώοις πάντα τά
εαυτών μέλη κινεΐν, και τήν έκ τόπου εις τόπον ποιήσασθαι μετάβασιν.
άρ: τά σώματα ού προκινεϊται φυσικώς, και αμέσως παρά Θεοΰ (f. 181)
άλλα μόνον κατ' άδειαν, και' εμμέσως.
Άπόκρισις
Άπόφ: τό προηγούμενον, τά yap σώματα πάντα καθ' έαυτά αδρανή,
και ουδόλως ενεργά όντα, παρά Θεοΰ δυνάμεως ούκ είσίν είληχότα έαυτοΐς τήν κίνησιν παρασχέσθαι μηδαμώς εν τή ηρεμία εις κι'νησιν έξεγειρόμενα, εϊγε μή παρ' άλλον τουτί πάθοιεν.
Θέσις
Ή κίνησις ήτοι ή προκίνησις τοΰ σώματος παρά Θεοΰ ούκ εστίν
ενέργεια τής δημιουργίας, και διατηρήσεως τοΰ σώματος πραγματικώς
διακεκριμένη.
Δεϊξις
'Εκείνη ή ενέργεια ούκ εστί τής δημιουργίας, καί διατηρήσεως τοΰ
σώματος διηρημένη, ήτις ουδέν εστίν έτερον, ει μή ή συνεχής τοΰ σώ
ματος δημιουργία, ήτοι ή κατά διαδοχήν τούτου έν διαφόροις τόποις
διατήρησις. αλλ' ή κίνησις τοΰ σώματος παρά Θεοΰ ουδέν έτερον εστίν,
ει μή ή συνεχής τοΰ σώματος δημιουργία, ήτοι ή κατά διαδοχήν τούτου
έν διαφόροις τόποις διατήρησις. τότε γάρ τό σώμα δημιουργεϊσθαι νοεί
ται, δτε έξω τοΰ ούδενός τίθεται, καί τηνικαΰτα διατηρεϊσθαι νοείται,
ήνίκα συνεχώς δημιουργείται, τοϋτο δέ ή έν τφ αύτφ τόπω γίγνεται, καί
τότε ήρεμεϊν τό σώμα λέγεται, ή έν διαφόροις τόποις μετάστασιν διαδο
χής καί χρόνου, καί κινεΐσθαι εκλαμβάνεται, äp: ή κίνησις, ήτοι ή
προκίνησις τοΰ σώματος παρά τοΰ Θεοΰ ούκ εστίν ενέργεια τής δημιουρ
γίας τε, καί διατηρήσεως πραγματικώς διακεκριμένη.
Σημειώσατε, δτι τό πλήθος τών τόπων έν οϊς ό Θεός τό πράγμα
κινεί, ήτοι δημιουργεί καί διατηρεί ένέργειαν τινά τφ εϊδει διάφορον
τής διατηρήσεως ούκ επιζητεί, τάς έπομένας ταΰτα τά δύο, ουχί φυσικώς,
καί τφ πράγματι, άλλα μεταφυσικώς μόνον ήτοι ειδικώς, καί κατά τήν
διάφορον συσσημασίαν, ήτοι σχέσιν διακρίνονται, μιφ καί τή αυτή ενερ
γεία τό σώμα παρά τοΰ Θεοΰ δημιουργεϊσθαι, διατηρεϊσθαι, καί κινεΐ
σθαι.
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Άντίστασις
Ή κίνησις υστέρα εστί τής δημιουργίας, δτι ουδέν κινείται, εί μή
τό πρότερον δεδημιουργημένον. (f. 182)
Άπόκρισις
Διαιρώ τήν πρότασιν, ή κίνησις Εστίν υστέρα τής δημιουργίας, λη
φθείσης αντί τής ενεργείας, ύφ' ής πρώτον τφ σώματι ή ΰπαρξις δέδοται
ξύμφ: ή κίνησις εστίν υστέρα τής δημιουργίας, θεωρηθείσης καθ' δ εστί
συνεχής, καί διαμένουσα τοΰ σώματος, έν διαφόροις τόποις παραγωγή.
Θέσις
Ό Θεός τήν κτιστήν διάνοιαν φυσικώς κινεί, καί προκινεί καθ' δ
ταύτην αδιαλείπτως φωτίζει.

Δεϊξις
Κίνησις τής κτιστής διανοίας εστίν δ προς τό νοεϊν, ήτοι άντιλαμβάνειν διορισμός, αλλ: ό Θεός τοΰτον τόν διορισμόν ποιεί, καθ' δ ταύτην
αδιαλείπτως φωτίζει, καί τάς τών πραγμάτων ιδέας αυτή παρίστησιν,
είτε αφ' έαυτοΰ μόνον άνευ τινός αφορμής, είτε έξ αφορμής τής κινή
σεως τών ζωτικών πνευμάτων, κατά τόν νόμον δν μεταξύ ψυχής, καί
σώματος εθετο. äp' ό Θεός τήν κτιστήν διάνοιαν κινεί, καί προκινεί
καθ' δ ταύτην φωτίζει.
Θέσις
Ό Θεός τήν κτιστήν θέλησιν φυσικώς κινεί, καί προκινεί τή γενική
προκινήσει.
Δείξις
Γενική προκίνησις εστίν έντύπωσις, ή κλίσις τις, καί ροπή παρά
τοΰ δημιουργού τής φύσεως τή θελήσει διά τής κλίσεως έμφύτως, καί
διά τής διατηρήσεως αδιαλείπτως σωζόμενη, δι' ής ή θέλησις προς τό
αγαθόν, ήτοι προς τήν εύδαιμονίαν κατά γένος άείποτε σπεύδει, άλλα
ταύτη τή κινήσει τήν κτιστήν θέλησιν φυσικώς κινεί τε, καί προκινεί,
τό γάρ κτίσμα ουδέν άφ' έαυτοΰ κέκτηται, καί δ παρά τοΰ άγαθοΰ λαμ
βάνει αγαθόν, άρα ό Θεός τήν κτιστήν θέλησιν φυσικώς κινεί τε καί
προκινεί τή γενική προκινήσει. ό Θεός ού μόνον τή γενική κινήσει
φυσικώς κινεί τήν άνθρώπειον θέλησιν αλλά καί τή είδική διά τής χά
ριτος προς τάς άγαθάς, τάς υπέρ φύσιν πράξεις, καί τή ηθική νϋν μέν
τή αύτοΰ δικαία εκδικήσει, νϋν δέ τή άφάτφ αύτοΰ μακροθυμία (f. 183)
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καί τφ ΐερφ τών διδασκάλων κηρύγματι, από τών πονηρών άφελκόμενοι
επί τά αγαθά έκκαλούμεθα.
Θέσις
Ό Θεός συντρέχει τή κτιστή θελήσει προς πάσαν αυτής ένέργειαν.
Δεϊξις
Ό συνεργών τή κτιστή θελήσει κατά τήν αυτής χρείαν εις έκάστην
αυτής πράξιν ξυντρέχει αυτή προς πάσαν ένέργειαν. άλλ' ό Θεός τή
κτιστή θελήσει ξυνεργεί κατά τήν αυτής χρείαν ές έκάστην αυτής πράξιν, καί γάρ ακαταπαύστως ταυτηνί ού μόνον έαυτφ είναι απλώς διατη
ρεί, άλλα δή καί εν τφ τοιώδε είναι τουτέστιν έν τφ είναι του ενεργούν
τος, ή τοΰ θέλοντος, καί κατά τήν αυτής βούλησιν τά σωματικά όργανα
διατίθησιν, ίνα ταύτη ύπείκωσιν.
"Αρ' ό Θεός ξυντρέχει τή κτιστή θελήσει προς πάσαν αυτής ένέρ
γειαν. Ή τοΰ Θεοΰ συνδρομή τής συνεχούς τοΰ πράγματος δημιουργίας,
ή διατηρήσεως διακρίνεσθαι ουδόλως δοκεΐ. ουδέν γάρ άλλο εστίν, ότι
μή συνεχής τοΰ πράγματος παραγωγή, ήτοι διατήρησις ού μόνον έν τφ
απλώς είναι, άλλα δή καί έν τφ τοιώδε είναι, τουτέστιν έν τφ είναι τοΰ
ενεργούντος, ή θέλοντος, ή υποβάλλοντος, καί τοΰτο ούκ άνευ τής τοΰ
πράγματος χρείας, κατά τό, ό τό είναι δούς, καί τά επόμενα τφ είναι
παρέχει. Θεός ού μόνον ξυντρέχει τή ανθρωπινή θελήσει, καθ' δ ταύτην
έν τφ απλώς είναι, καί έν τφ τοιφδε είναι διατηρεί, άλλα καί καθ' δ
κατά τόν νόμον δν διωρίσατο τά ημέτερα μέλη, τους βραχίονας φέρ'
ειπείν, καί τους πόδας έξ αφορμής τής ημετέρας εφέσεως κινεί τε, καί
εξωθεί.
Συντρέχει ό Θεός πασι τοις σώμασι καθ' δ ταΰτα ού μόνον έν τφ
απλώς είναι αλλά δή καί έν τφ τοιφδε είναι, οίον έν κινήσει κατά τήν
τών δευτέρων αίτιων χρείαν, καί τάς συμβαίνουσας τών πραγμάτων άφορμάς διασώζει, καί γάρ εί τής έν έπιρρεπεί τόπω τεθείη σφαίρα παραχρή
μα ταύτη ξυντρέχει ό Θεός, ϊνα κατά τό πρανές έξολισθήση, ταύτην
άμέλει έν πασι τοΰ πρανοΰς τόποις κατά διαδοχή ν δημιουργεϊν καί διατηρεϊν πασι προς τοΰτο έξ αφορμής τοΰ παντός, (f. 184) καί κατά τους
παρ' αύτοΰ τεθειμένους νόμους διορισθεϊσαν.
Ή κτιστή συνδρομή πολύ ασθενεστέρα τής θείας, τήν αίτίαν ή
συμβοηθεί ούκ έν τφ είναι διατηρούσα, άλλα μόνον αυτή προς τό αυτό
αποτέλεσμα συνεργούσα, ή γάρ θεία ταΐς δευτέραις αίτίαις ού μόνον
προς τό ένεργεΐν βοηθεΐ, άλλα ταύταις έτι καί έν τφ είναι, ήτοι έν τή
καταφάσει τής ενεργείας διατηρεί, καί πάση διανέμει, ής άμοιροΰσιν, ώς
εϊρηται, συνίστησιν.
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Ένστασις πρώτη
Τά ενεργητικά τών σωμάτων ώς τό πΰρ, καί άλλα τοιαύτα τήν τοϋ
ένεργείν δύναμιν όλόκληρον έχουσιν. άρα ουδεμιάς τοϋ Θεοΰ συνδρομής
δέονται προς τό ένεργείν.
Απόκρισις πρώτη
Άπόφημι τό προηγούμενον: τά γάρ σώματα καθ' αυτά ουδόλως ένεργήσαι ίσχύουσιν, εί μή παρά Θεοΰ κινηθώσιν.
Άπόκρισις δευτέρα
Διαιρώ τό προηγούμενον: τά Ενεργητικά τών σωμάτων ώς τό πΰρ
καί άλλα τοιαύτα έχουσι πεπληρωμένην, και' όλόκληρον τήν τοϋ ένερ
γείν δύναμιν έξηρτημένην τής θείας αίτιας ξυμφ: μή έξηρτημένην άπόφ:
ή γάρ δευτέρα αίτια, ώς είπόντες έφθημεν, ού μόνον έν τφ απλώς είναι,
άλλα δή καί έν τφ τοιφδε-εΐναι, τουτέστιν έν τφ είναι τοϋ ενεργούντος
παρά Θεού έξήρτηται, ταύτα άρα, καί τής αδιάλειπτου εκείνου προς τό
ένεργείν δεΐται βοηθείας.
Ένστασις δευτέρα
Εϊγε ό Θεός αμέσως ξυνέτρεχε προς πάσας τάς ενεργείας τής ανθρω
πινής θελήσεως, ξυνέτρεχε προς τήν πραξιν τής αμαρτίας, ξυνέτρεχε δέ
είδώς, καί θέλων. αλλ' ό Θεός τφδε τφ τρόπφ ού ξυντρέχει προς τήν
πραξιν τής αμαρτίας, άλλως υπαίτιος αν καί ένοχος τή αμαρτία, ώς
είδώς τε, καί βουλόμενος συντρέχειν προς τό πονηρόν, δ τφ Θεφ άπονεϊμαι άλλότριον. άρ: ό Θεός ού συντρέχει αμέσως τή κτιστή θελήσει
προς ένεργείν.
Άπόκρισις πρώτη
Διαιρώ τήν μείζονα, ξυντρέχει προς τήν πραξιν τής αμαρτίας ύλικώς
ληφθεϊσαν, τουτέστιν προς τήν ούσίαν τής αμαρτίας, ήτις ούκ έστι τι
διακεκριμένον (f. 185) τοΰ ενεργούντος, καί τοΰ δρου, ήτοι τοϋ αντικει
μένου ξυμφ: συνέτρεχε προς τήν πραξιν τής αμαρτίας ληφθεϊσαν είδικώς,
τουτέστι προς τήν μοχθηρίαν τής πράξεως, τφ όρθφ λόγφ άντιπίπτουσα.
Άπόκρισις δευτέρα
Διαιρώ τήν ελάσσονα, ένοχος εστίν ό είδώς, καί βουλόμενος ξυντρέχειν προς τήν πραξιν τής αμαρτίας ώς αιτία μερική έξ Ιδίας εκλογής,
καί διορισμού ξύμφ. ό συντρέχων ώς αΙτία καθόλου δι ' ενεργείας ουδό
λως τής δημιουργίας τε καί διατηρήσεως διακεκριμένης άπόφ:
Έν τή πράξει τοιγαροΰν τής αμαρτίας δύο τίνα θεωρητέα ύλικόν,
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καί είδικόν, ύλικόν μέν εστίν ή ουσία τής ενεργείας, ήτις και φυσικόν
τε καί πραγματικόν υπάρχει, καί ούκ εστίν οντότης, ή πράγμα από του
ενεργούντος, καί τοΰ δρου, ήτοι τοΰ αντικειμένου διακεκριμένου. Είδικόν
δέ λέγεται ή μοχθηρία τής ενεργείας, ήτις τηνικαΰτα λέγεται γενέσθαι,
ήνίκα τις έν τφ κτίσματι κατά τοΰ όρθοΰ λόγου, καί τής τάξεως αναπαύε
ται, καί ού σπεύδει προς τόν Θεόν, πρόν δν, ως προς εσχατον τέλος
πασαι αϊ τής ημετέρας θελήσεως κινήσεις, καί ένέργειαι όφείλουσι φέρεσθαι...
Ή ενέργεια τοΰ Θεοΰ κινοΰντος, ή συντρέχοντος, καί τής δευτέρας
αίτιας τής Ενεργούσης ούκ εστίν ή αυτή. θεωρούμενη κατ' αρχήν, τφ
γάρ λόγω τής ενεργείας ούκ εστί πράγμα, ή όντότης τοΰ ενεργούντος
διηρημένη, δπου δέ δύο ενεργούντα, δύο ενεργείας είναι φυσικώς ανάγ
κη, ού μήν δέ θεωρούμενη τφ λόγω τοΰ αποτελέσματος, ήτοι τοΰ δρου.
Θέσις
Ό Θεός ού προκινεΐ φυσικώς τή ειδική προκινήσει τήν κτιστήν
θέλησιν έν ταΐς έλευθέραις. ήτοι βεβουλευμέναις ένεργείαις ταϊς τάς
δυνάμεις τής φύσεως μή υπερπαιούσαις μάλιστα δέ έν ταϊς κακαϊς. (f.
186)
Δεϊξις
Ό Θεός ού προκινεΐ προκινήσει είδική έν ταΐς ένεργείαις ταΐς βε
βουλευμέναις ταΐς τάς τής φύσεως μή ύπερπαιούσαις δυνάμεις, τήν δύναμιν ην ένεργητικήν έδημιούργησε, καί τών οίκείων ενεργειών ηγεμονεύ
ουσα, αλλ' ό Θεός τήν άνθρωπίνην θέλησιν έδημιούργησεν
ένεργητικήν,
καί τών αυτής ενεργειών δέσποιναν, δυναμένην ταύτας τιθέναι, ή μή
κατ' άρέσκειαν. άρα ό Θεός ού προκινεΐ φυσικώς προκινήσει είδική τήν
άνθρωπίνην θέλησιν έν ταΐς βεβουλευμέναις ένεργείαις, καί πράξεσιν,
αϊτινες τάς τής φύσεως δυνάμεις ουδόλως ύπερεκβαίνουσιν.
"Αλλως
Εϊγε ό Θεός φυσικώς προεκίνει είδική τήν κτιστήν θέλησιν έν πάσαις ταΐς αυτής βεβουλευμέναις ένεργείαις, αϊτινες τάς δυνάμεις τής φύ
σεως ούχ' ύπερπαίουσι, καί προς τήν ένέργειαν τής αμαρτίας διορίσειεν
αν, καί έξώσειε, καί κινήσειεν. άτε δή άνευ τής φυσικής ειδικής προκινήσεως προς τήν ένέργειαν ταύτης, σπασαι μή δυναμένης, αλλ' ό Θεός
τήν κτιστήν θέλησιν προς τήν άμαρτίαν ού διορίζει, ουδέ κινεί, έν τή
αύτοΰ ΐδέα τής άκρας άγαθότητος εμπεριεχόμενης, üp' ό Θεός τήν κτι
στήν θέλησιν έν ταΐς έλευθέραις πράξεσι ταΐς τάς δυνάμεις τής φύσεως
μή ύπερεκβαινούσαις, μάλιστα δέ έν ταϊς πονηραΐς είδική φυσική κινή-
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σει ού προκινεϊ. Ίστέον δτι τής είδικής προκινήσεως, καί τής συνδρο
μής ούκ ολίγον τό διάφορον. διά μέν γάρ τής συνδρομής, ό Θεός ού
διορίζει την κτιστήν θέλησιν, άλλα παρ' αυτής διορίζεται, καθ' δ αΰτη
επιζητεί, ϊνα παρά Θεοΰ έν τφ τοιφδε είναι διατηρηθή. διά δε τής είδικής
προκινήσεως διορίζει, και ού διορίζεται.
"Ενστασις πρώτη
'Εκείνο άναγκαίως εστί ξυγχωρητέον, ού άνευ τό ταΐς δευτέραις
αίτίαις τής πρώτης έξηρτήσθαι ού κατανοείται, άλλ' άνευ τής φυσικής
είδικής κινήσεως προς έκάστην τής θελήσεως πράξιν τό έξηρτήσθαι τάς
δευτέρας αιτίας τής πρώτης νοηθήναι ούκ 'έστιν. άρα ξυγχωρητέα εστίν
ή προκίνησις ή (f. 187) φυσική ειδική προς πάσας τάς τής θελήσεως
πράξεις.
Άπόκρισις
Άπόφημι τήν ελάσσονα, άνευ γάρ εκείνου νοηθήναι δύναται τό
έξηρτήσθαι τάς δευτέρας αΐτίας τής πρώτης, ού άνευ ή ανθρωπινή θέλησις παρά Θεοΰ έξηρτήσθαι καί κατά τό είναι, και κατά τό ένεργεϊν
έπινοεΐσθαι. Άλλ' άνευ τής φυσικής είδικής προκινήσεως προς τάς βεβουλευμένας πράξεις τάς μη ύπερεκβαινούσας τάς δυνάμεις τής φύσεως,
νοείται ή ανθρωπινή θέλησις, παρά Θεοΰ έξηρτήσθαι, καί έν τφ είναι,
καί έν τφ ένεργεϊν. "Αρ' ανευ τής φυσικής είδικής προκινήσεως προς
πάσας τάς πράξεις, τό τήν κτιστήν θέλησιν παρά Θεοΰ έξηρτήσθαι εστί
προφανέστατον.
Δεϊξις τής ελάσσονος
"Ανευ εκείνου άναπτυχθήναι ού δύναται τό τήν δευτέραν αΐτίαν έ
ξηρτήσθαι τής πρώτης ού άνευ ό Θεός νοηθήναι ούκ έχει πρώτως κινών.
'Αλλ' άνευ τής φυσικής είδικής προκινήσεως προς πάσας τάς τής
θελήσεως ενεργείας νοηθήναι ού δύναται ό Θεός ώς πρώτως κινών.
"Αρ' άνευ τής φυσικής είδικής προκινήσεως προς πάσας τάς τής
θελήσεως ενεργείας άναπτυχθήναι ού δύναται τό τήν δευτέραν αίτίαν
έξηρτήσθαι τής πρώτης.
Άπόκρισις
'Απόφ: τήν ελάσσονα: εκείνος γάρ πρώτον κινών νοείται, δστις
πασαν κίνησιν τοις σώμασιν ένέθετο, τήν κτιστήν θέλησιν τή γενική
προκινήσει προς τό κατά γένος αγαθόν κινεί, καί προς τάς υπέρ φύσιν
πράξεις προκινήσει είδική άντίστησιν, αυτή έν πάσαις ταϊς λοιπαΐς πράξεσιν ούτω ξυντρέχων, ώστε άνευ τής συνδρομής αύτοΰ μηδόλως ένερ-
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γήσαι δύνασθαι. αλλ' άνευ τής φυσικής ειδικής προκινήσεως προς πάσας
τάς ενεργείας άγαθάς τε και πονηρός, ό Θεός πάντα ταΰτα εργάζεται, cip:
άνευ τής τοιαύτης φυσικής είδικής προκινήσεως προς πάσας τάς ενερ
γείας ορθώς νοείται ό πρώτως κινών.
Δεϊξις τής ελάσσονος
(f. 188) 'Εκείνος ού νοείται πρώτως κινών, ούτινος τό έργον ού προη
γείται τής άνθρωπίνης θελήσεως, αλλ' ή ενέργεια τοΰ Θεοϋ άνευ τής φυσι
κής είδικής προκινήσεως, ού προηγείται τής άνθρωπίνης θελήσεως, άρα ό
Θεός άνευ τής φυσικής είδικής προκινήσεως ουκ εστί πρώτως κινών.
Άπόκρισις
Διαιρώ τήν έλάττονα. ή ενέργεια τοΰ Θεοϋ άνευ τής φυσικής προκι
νήσεως τουλάχιστον τής γενικής, ού προηγείται τής άνθρωπίνης θελή
σεως ξύμφ: άνευ τής φυσικής είδικής προκινήσεως προς πάσας τάς ενερ
γείας άγαθάς τε δηλαδή, και πονηράς.
ΈρεΤς
'Εντεύθεν έπεται τήν κτιστήν θέλησιν παρά Θεού μή κρέμασθαι
εντελώς εν ταϊς βεβουλευμέναις πράξεσιν, δπερ εστίν άτοπώτατον.
Άπόκρισις
Άπόφ: τήν πρότασιν.
παρά Θεοϋ έξηρτήσθαι, ει
άλλα δή και' έν τω τοιφδε
νήσει είς τό αγαθόν κατά
κινούμενη.

ού γάρ δύναται ή θέλησις τελειοτέρω τρόπω
μή παρά τούτου ού μόνον εν τω απλώς είναι,
είναι διασωζομένη, και τή μεν γενική προκιγένος τή δέ είδική εις τό υπέρ φύσιν αγαθόν

Δεϊξις τής ελάσσονος
Τελειοτέρψ τρόπω έξήρτητο αν παρά Θεοϋ, εϊγε διά τής φυσικής
είδικής προκινήσεως προς πάσας τάς εαυτής βεβουλευμένας ενεργείας
διορίζεσθαι παρά τοΰ Θεοϋ ρηθείη. άρ' άνευ τής προκινήσεως ταύτης
ούκ έξήρτηται παρά Θεοΰ τρόπω έντελεστάτω.
Άπόκρισις
Άπόφ: τό προηγούμενον. ότι εί καί ή κτιστή θέλησις έν πάσαις
ταϊς βεβουλευμέναις αυτής ένεργείαις, ai τήν δύναμιν τής φύσεως ούχ
ύπερπαίουσι, παρά Θεοϋ ού διορίζεται διά τής είδικής προκινήσεως,
διορίζεται μέντοι διά τής γενικής προκινήσεως, καί δτι εϊπερ ή κτιστή
θέλησις έκ τοΰ είδικοΰ τοΰ Θεοϋ διορισμού έν πάσαις ταϊς αυτής ένερ
γείαις έξήρτητο παρά Θεοΰ, έδει προς τάς πονηράς πράξεις προκινεΐσθαι, δ καί νοηθήναι φρίκην επάγει.
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Ένστασις δευτέρα
(f. 189) Ό καθ' αυτό άδιάφορον πεφυκός, τάς δυνάμεις διορίσαι
εαυτό ού δύναται, ουδέ εις ένέργειαν άχθήναι, si μή δι' εκείνου, δπερ
εστίν ενέργεια, ώσπερ καί τό ξύλον δ εστί πϋρ μόνον δυνάμει, άχθήναι
ουκ έχει προς τοΰ πυρός τήν ένέργειαν, εΐ μή διά τοϋ ενεργεία, καί
πράγματι πυρός, άλλως γάρ αν υπήρχε έν ταυτφ τή ενεργεία, καί δυνάμει
ώς προς τό αυτό. αλλ' ή κτιστή θέλησις εστίν αδιάφορος προς τό ένεργεϊν, ή μή. άλλ' έαυτήν ούκ έχει διορίσας προς τό ένεργήσαι άλλα παρά
τοΰ Θεοΰ διορίζεται.
Άπόκρισις πρώτη
Διαιρώ τήν μείζονα, τό άδιάφορον αδιαφορία παθητική, τουτέστι τό
δυνάμει παθητική προς τί δν, παρ' άλλου εστί διοριστέον, ήτοι παρακτέον είς τήν ένέργειαν τοΰ ενεργεία δντος ξυμφ: τό άδιάφορον αδιαφο
ρία ενεργητική, ή τό έχον δύναμιν τοΰ ένεργεϊν, καί μή ένεργεΐν κατά
άρέσκειαν, παρ' άλλου εστί διοριστέον ήτοι είς ένέργειαν άκτέον, αύθις
διαιρώ, διά τής προκινήσεως ή τής γενικής, ή τής ειδικής ξυμφ: διά της
προκινήσεως τής ειδικής αεί άπόφ:
Άπόκρισις δευτέρα
Διαιρώ τήν ελάσσονα, ή κτιστή θέλησις εστίν αδιάφορος αδιαφορία
ενεργητική ξύμφ: παθητική άπόφ:
Αίτια ή άφορώσα τό έσχατον τέλος προσδιορίζειν χρή τάς λοιπάς
αίτιας είς τό αυτό τέλος, άλλ' ό Θεός εστίν αίτια καθόλου, τό εσχατον
άφορώσα τέλος, δθεν πάντα τά κτίσματα όργανα αυτής ονομάζεται, τοΰτο
γάρ ένεκα τοΰ Ιδίου τέλους, άρ: ό Θεός προσδιορίζει τάς δευτέρας αίτιας,
äp: προσδιορίζει καί κέχρηται τήν κτιστήν θέλησιν προς τό ένεργεΐν.
Διαιρώ τήν μείζονα, ή αίτια ή άφορώσα τό έσχατον τέλος διορίζειν
χρή τάς δευτέρας αίτίας είς τό αυτό τέλος ή προκινήσει ειδική, ή προκινήσει γενική ξύμφ: προκινήσει άεί είδική άπόφ:
θέσις
Πασαι al τής ανθρωπινής θελήσεως ένέργειαι προσδιορίζονται παρά
Θεοΰ, εϊγε (f. 190) ό διορισμός αυτής εϊη παρά τοΰ κινοΰντος. άλλ' ό
διορισμός τής κτιστής θελήσεως εστί παρά τοΰ Θεοΰ προκινοΰντος. äp:
πασαι al τής κτιστής θελήσεως ένέργειαι προσδιορίζονται παρά Θεοΰ.
Διαιρώ τήν ελάσσονα, ό διορισμός τής κτιστής θελήσεως εστί παρά
τοΰ Θεοΰ προκινοΰντος, προκινήσει γενική, ή είδική ξύμφ: προκινήσει
άεί ειδική. Εϊγε ή κτιστή θέλησις τή δυνάμει τής γενικής προκινήσεως.
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άπόφ: εις τό αγαθόν κατά γένος έαυτήν διώριζεν είς τά καθ' έκαστα
αγαθά τουτέστιν εϊγε τήν θει'αν συνδρομήν έκζητήσειε προς τό ένεργείν
ό Θεός εαυτόν ούκ αν διώριζεν αλλ' από τοϋ κτίσματος διωρίζετο. 'Αλλ'
ό Θεός ού δύναται παρά τοϋ κτίσματος διορισθήναι, άλλως ύπέκειτο αν
αύτφ, και άναγκαίως ξυνέτρεχεν δπερ άτοπον. "Αρ: τό κτίσμα ούκ επιζη
τεί τήν θείαν συνδρομήν, άλλα παρά τοΰ Θεοΰ αεί διορίζεται προκινήσει
φυσική είδική.
Δεϊξις
Διαιρώ τήν ελάσσονα, ό Θεός ού δύναται διορισθήναι φυσικώς παρά
τοΰ κτίσματος, τουτέστιν ώς παρ' αίτιας φυσικής αυτόν έξωθούσης τε
καί κινούσης ξύμφ: ού δύναται διορισθήναι ηθικώς, ώς παρ' αφορμής,
ήνίκα δηλονότι τό κτίσμα τής τοΰ Θεοΰ συνδρομής χρήζη προς τό
ένεργείν άπόφ:
Ένστασις
Εϊγε ή φυσική ειδική προκίνησις προς πάσας τάς τής ανθρωπινής
θελήσεως πράξεις, είτε άγαθάς, είτε πονηράς ρηθείη αναγκαία αναιρείται
τό αΰτεξούσιον τής θελήσεως...
Άπόκρισις
ΕΙ εκείνου αναιρείται τό αΰτεξούσιον τής θελήσεως, οδ τεθέντος ή
θέλησις ούκ έχει τήν δύναμιν τοΰ καλώς, ή κακώς πράττειν, ή μή, κατ'
άρέσκειαν. αλλ' τεθείσης τής φυσικής είδικής προκινήσεως αναγκαίας
προς τε τάς άγαθάς, καί προς τάς άλλως έχουσας πράξεις ή θέλησις ού
κέκτηται τήν (f. 191) δύναμιν τοΰ καλώς, ή κακώς πράττειν ή μή κατ'
άρέσκειαν. αρ: εϊγε ή φυσική είδική προκίνησις προς πάσας τάς πράξεις
είτε άγαθάς, είτε πονηράς αναγκαία ρηθείη αναιρείται τό αΰτεξούσιον
τής θελήσεως.

ΆντΙστασις
Εϊγε ή φυσική είδική προκίνησις προς τάς άγαθάς μόνον, καί υπέρ
φύσιν πράξεις αναγκαία ρηθή ουδόλως παραλυμανεϊται τήν άνθρωπίνην
αύτεξουσιότητα.
Δεϊξις
'Εκείνο τό αΰτεξούσιον τής θελήσεως ού παραβλάπτει, δ τή θελήσει
δύναμιν άφίησι προς τό εναντίον, αλλ' ή φυσική είδική προκίνησις εϊγε
προς μόνας τάς άγαθάς, καί υπέρ φύσιν ενεργείας, ού μήν δέ προς τάς
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πονηρός, αναγκαία ρηθή δύναμιν άφίησι τή θελήσει, προς τουναντίον,
τουτέστιν προς τό κακώς ένεργεϊν, ή προς τό της αγαθής πράξεως άποσχέσθαι. "Αρ: εϊγε ή φυσική ειδική προκίνησις προς μόνας τάς άγαθάς,
και υπέρ φύσιν πράξιν αναγκαία ρηθή, τό αύτεξούσιον άπαράβλαπτον
διαμένει. 'Εκείνο αναιρεί τό αύτεξούσιον, δπερ αναιρεί τήν δύναμιν τοΰ
μή ένεργεϊν. αλλ' ή φυσική ειδική προκίνησις αναιρεί τήν δύναμιν τοΰ
μή ένεργεϊν, αεί γάρ τό εαυτής αποτέλεσμα εκτελεί, αρ: ή φυσική ειδική
προκίνησις αναιρεί τό αύτεξούσιον. Διαιρώ τήν έλάττονα ή φυσική ει
δική προκίνησις αναιρεί τήν δύναμιν τοΰ μή ένεργεϊν έν νοήματι συνθέ
τω ξύμφ: έν νοήματι διηρημένφ άπόφ: Εϊγε ούτως είχε τό πράγμα, δτε
τις έν εΐρκτή εγκλείεται ελεύθερος δύνασθαι αΰ ρηθήναι, ώς έχων τήν
δύναμιν τοΰ μή είσελθεΐν έν τη εΐρκτή, έν νοήματι διηρημένω.
Άπόκρισις
(f. 192) Άπόφ: τήν πρότασιν, καί τήν όμοίωσιν, δτι ό μέν έν τή
είρκτή~ εγκλεισμένος από έξωτέρας τινός αίτιας κατά τής κλίσεως τής
θελήσεως κινείται, ό δέ διά τής φυσικής ειδικής προκινήσεως κινούμε
νος, προς τήν άγαθήν καί υπέρ φύσιν πράξιν παρά Θεοΰ τοΰ εντός
ενεργούντος εξωθείται εκ τίνος εγγυτάτης, καί ένδοτάτης αιτίας κατά
τήν εαυτής φύσιν κινείται, καί εκουσίως ενεργεί, διά γάρ ταύτης τής
κινήσεως ή ανθρωπινή θέλησις ουκ αναιρείται, άλλ' έκ πονηράς εις
άγαθήν μεταβάλλεται, καί αγαθή ούσα βοηθείται.
Σημειώσατε μή άρκεϊν τήν προς τουναντίον δύναμιν έν νοήματι διη
ρημένω ϊν' ελεύθερος ρηθή ό κατά τής κλίσεως τής θελήσεως παρά τοΰ
έκτος ενεργούντος κινούμενος, έξαρκεΐν δέ ϊνα ελεύθερος διαμείνη ό διά
τής θείας χάριτος τής ένδότατα ενεργούσης προς τό πράττειν βεβαιοτάτως, άλλ' ήδυτάτως, καί κατά τήν ροπήν τής θελήσεως διοριζόμενος.
Έρώτησις
'Εκ ταύτης τής άποκρίσεως έπεται εκείνον ελεύθερον ρηθήναι δύνα
σθαι όστις παρ' άλλου διορίζεται, καί εαυτόν ου διορίζει.
Άπόκρισις
Άπόφ: τήν πρότασιν ό γάρ προς τήν άγαθήν πρ&ξιν κινούμενος,
ήτοι ήδυτάτως, καί δραστικωτάτως διοριζόμενος, εαυτόν έτι προς ταύτην
διορίζει, ούχ ώς πρώτον ενεργούν, άλλ' ώς δευτέρα αίτια τής πρώτης
προς τό καλώς πράττειν έξηρτημένη.
"Οτι φυσικώς προσδιορισμός ούκ έστιν αδιάφορος.
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Δεϊξις
Διαιρώ τήν πρότασιν ούκ Εστίν αδιάφορος αδιαφορία απλώς άποφατική, ήτις εστί στέρησις παντός διορισμού ξύμφ: ούκ εστίν αδιάφορος
αδιαφορία θετική, ήτις εστί δύναμις τών εναντίων ίκανή άπόφ: (f. 193)
ού δύναται ό Θεός τήν άνθρωπίνην θέλησιν προς τήν άγαθήν πράξιν
προσδιορίσας μή αυτή βίαν έπάγων.
Άπόφ: τήν πρότασιν. τό μή yap βίαν έπάγειν τή θελήσει εστί τό
ταύτη ν κινήσαι κατά τής ιδίας ροπής, ό δέ Θεός ήνίκα ένδοτάτως ενεργή
έν ήμΐν τό θέλειν, καί ένεργεϊν ού κινεί τήν άνθρωπίνην θέλησιν κατά
τής ίδιας ροπής, καί κλίσεως, άλλα ταύτην μεταποιεί, καί έκ μή θελούσης θέλουσαν, καί πονηράς άγαθήν απεργάζεται, θέλησις προκινηθείσα
είς τό αγαθόν ούκ εστί κυρία τής ιδίας πράξεως.
Άπόφ: τήν πρότασιν. δτε γάρ προκινείται είς τό αγαθόν διατηρεί
άεί τήν δύναμιν τοΰ κακώς πράττειν, ή τοΰ άποσχέσθαι τής πράξεως
τουλάχιστον έν νοήματι διηρημένω, δπερ έξαρκεΐ.
Ούκ εστί κυρία τής προκινήσεως. άρ: ούκ έστι κυρία τής ίδιας
πράξεως. Διαιρώ τό προηγούμενον. ούκ εστί κυρία τής προκινήσεως,
δεχόμενη ταύτην ελευθέρως, δηλ: δύναμιν προς τουναντίον ξύμφ: άλλως
άπόφ: όθεν άποφάσκεται ή συνέπεια, ϊνα γάρ ή κτιστή θέλησις κυρία ή
τής ίδιας πράξεως ούκ εστίν ανάγκη, ίνα κυριεύη τοΰ Θεού, ώς αρχή
εστί τής φυσικής προκινήσεως, άλλα μόνον ϊνα τήν θείαν κίνησιν ελευ
θέρως δέχηται, καί τήν δύναμιν τοΰ κακώς πράττειν, ή τοΰ κακοΰ άπο
σχέσθαι διατηρεί. Ίνα ή θέλησις κυρία ή τής Ιδίας πράξεως έχειν οφεί
λει έν τή αυτής εξουσία πάντα τά προς τό ένεργεϊν επιζητούμενα, άρ:
ούκ εσται κυρία τής ίδίας πράξεως. Διαιρώ τήν μείζονα έχειν οφείλει έν
τή αυτής εξουσία πάντα τά προς τό ένεργεϊν επιζητούμενα ώς δευτέρα
αιτία ξύμφ: ώς αίτια πρώτη άπόφ: (f. 194). 'Ορίζεται ό άγγελος πνεΰμα
κτιστόν έν έαυτφ πεπληρωμένον. πνεΰμα μέν ούν, ήτοι ουσία πνευματική,
καί διανοήσεως μεθεκτική λέγεται προς άντιδιαστολήν τοΰ σώματος,
δπερ εστίν ουσία εκτασιν έχουσα, τής διανοήσεως άμοιροΰσα. κτιστόν
δέ προς διαφοράν τοΰ Θεοΰ, δς πνεΰμα εστίν ακτιστον, τό αύτοεϊναι,
ήτοι τό κατ' ούσίαν είναι υπάρχων, καί έν έαυτφ πεπληρωμένον, ώς μή
παρά Θεοΰ προς τό συστήσαι κατά τοΰ σώματος όλόκληρον τινά φύσιν
λογικής δίκην ψυχής διορισμένον, άλλα μόνον ούτως ύφιστάμενον, ώστε
είς άλλου σύνθεσιν κατά τινά διορισμόν τής φύσεως άμέλει κατά θέλη
σιν τοΰ δημιουργού συνελθεϊν μή όφείλειν.
Ζήτημα
Πότερον δύναται ή τών αγγέλων ΰπαρξις φυσικφ λόγω άποδειχθήναι, ή ού.
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Άπόκρισις
Ουδόλως αύτη άποδείκνυται, άλλα πιθανώς σαφήνειαν ότι πλείστην
έκδέχεται, υπήρξαν γάρ τινές, και ύπάρχουσιν συνεχώς ενεργούμενοι,
παρά τοΰ πονηρού δηλ: έρεθιζόμενοι, καί παροιστρούμενοι πνεύματος,
οϊτινες ή έξωτερικαΐς κινήσεσιν αϊχονται, ή τά πόρρω άναμιμνήσκουσιν,
ή γλώσσαις μή ίδίαις λαλοΰσιν αϊς ούκ εμαθον πρότερον. ταύτα τοι'νυν
πάντα την άνθρωπίνην ύπερπαίουσι φύσιν, τφ Θεφ δέ άποδοθήναι ού
δύναται αίσχράς τε, και βλάσφημους φωνάς, οϊαι παρά των ενεργούμε
νων άφίενται μή ύπαγορεύοντι, έπόμενον παρά τών πονηρών αγγέλων
άναγκαίως έμπνέεσθαι καί ούτως οί άγγελοι τουλάχιστον οί πονηροί
ύπάρχουσιν.
Διττώς τά πράγματα έν τόπω είσί περιγραπτώς, καί περιοριστώς, τό
μέν oöv περιγραπτώς εν τόπω ον περικυκλοΰται ύπό τοΰ τόπου, ήτοι υπό
τής επιφανείας τοΰ σώματος έν φ περιέχεται, καί οΰ τό μέρος τό εν
μέρος έντινι ωσαύτως τοΰ τόπου άνταποκρίνεσθαι μέρει, θατέρω δέ θάτερον ώσπερ τό άνθρώπινον σώμα, ούτως εστίν έν τόπω ώστε τήν μέν
(f. 195) κεφαλήν έν évi μέρει τοΰ τόπου, τόν δέ πόδα έν αλλω ύπάρχειν,
τό δέ περιοριστικώς έν τόπω ον, ένί καί διωρισμένω πάρεστι τόπω ούτω
μέντοι, ώστε ύπ' εκείνου μή περιγράφεσθαι ή περικυκλοΰσθαι, καί τού
τον τόν τρόπον τά πνεύματα λέγεσθαι είναι έν τόπω. "Εκαστον τών
πραγμάτων διά τών αυτού ιδιοτήτων, καί αποτελεσμάτων εαυτόν έκδηλοι,
καί ό νους άρ: ό ανθρώπειος ήτοι ή λογική ψυχή, διά τοΰ έκλαμβάνειν,
άμφισβητεϊν, θέλειν, καί τών τοιούτων αυτού μέν αποτελεσμάτων, σώματι
δέ μηδ' αν γένοιτο ανηκουσών καν τε διαιρεθή, καν τε κινηθή, ή σχηματισθή, ή δι' άλλο τί πάθη, παρίστησιν εαυτόν ούτωσεί ορθώς οριζόμενος
δ νους, ήτοι ή λογική ψυχή ουσία εστί πνευματική καί διανοητική κατ'
εικόνα καί όμοίωσιν τοΰ Θεοΰ κτισθείσα.
Θέσις
Ό τοΰ άνθρωπου νους, ήτοι ή ανθρωπινή ψυχή εστί

πνευματική.

Δεϊξις
'Εκείνη ή ουσία πνευματική εστίν, ήτις διανοήσεως μετέχει καί
θελήσεως, αλλ' δ τοΰ ανθρώπου νους ήτοι ή λογική ψυχή διανοήσεως
μετέχει καί θελήσεως, άρα ό τοΰ άνθρωπου νους εστί πνευματικός.
Τό σώμα δύο Ιδιοτήτων δεκτικόν γίνεται, καί εκτάσεως δηλ. καί
διανοήσεως καί ουδεμία άλλη ουσία διακεκριμένη εστί τοΰ σώματος.
'Εκείνα τφ πράγματι διακρίνονται ών ai καθαραί, καί διακεκριμένοι ΐδέαι
έαυτάς αμοιβαίως, θετικώς, καί πεπληρωμένως άποκλείουσιν. ουδέν γάρ

255
άσφαλέστερον τεκμήριον πέφυκεν τής διακρίσεως τών πραγμάτων, τής
τών Ιδεών διαφοράς τε, καί αντιθέσεως, ούδ' Άλλως περί τών πραγμάτων
εξεστι κρίνειν εΐ μή διά τών καθαρών τε, καί διακεκριμένων αυτών ιδεών.
'Αλλ', ή ιδέα τοϋ σώματος, καί ή ιδέα τοϋ νοός αμοιβαίως εαυτός
(f. 196) θετικώς, καί πεπληρωμένως άποκλείουσι. ουδέν γάρ έτερον ε
κλαμβάνεται αντί σώματος, ει μή ουσία εκτεταμένη, διαιρεϊσθαι, κινεΐσθαι, καί σχηματίζεσθαι δυναμένη, καί ουδέν έτερον νοείται αντί πνεύ
ματος, εί μή ουσία τις διανοοΰσα, έκλαμβάνουσα69, κρίνουσα, καί συλλογιζομένη. "Αρ: τό σώμα, καί ό νους πραγματικώς διακρίνοντες, ήτοι ή
ουσία ή σωματική, καί εκτεταμένη, διαφόρου εστί πάντως τάξεως τής
ουσίας τής διανοούσης, καί πνευματικής.
Άντίοτασις
Ή Ιδέα του ίατροΰ, καί ή Ιδέα τοΰ μουσικού είσί διάφοροι, καί
αμοιβαίως έαυτάς άποκλείουσιν. αλλ' ό αυτός άνθρωπος δύναται είναι
Ιατρός, καί μουσικός, αρ: ή αυτή ουσία δύναται είναι διανοοΰσα, καί
εκτεταμένη.
Άπόκρισις
Διαιρώ τήν μείζονα, ή Ιδέα του ίατροΰ, καί ή Ιδέα τοΰ μουσικού είσί
διάφοροι, καί έαυτάς αμοιβαίως άποκλείουσιν αποκλείσει άποφατική,
καί άπληρώτω ξύμφ.: αποκλείσει θετική, καί πεπληρωμένη άπόφ. Ό
ανθρώπειος νους επείπερ πνευματικός ών καί ασώματος τφ όργανικφ
συνέζευκται σώματι, νόμω τοΰ δημιουργήσαντος προς τό συστήσαι τό
όλον (όθεν καί είδος αύτοΰ λέγεται) δέχεται καί τουτονί τόν όρισμόν.
ουσία λόγου μετέχουσα, Καί προς τό διευθύνειν τό σώμα διορισθεΐσα.
καί παρά τοις νεωτέροις φιλοσόφοις ουσία διανοοΰσα, ήτις τφ άνθρωπίνω σώματι συνημμένη, δλον τι τουτέστι τόν άνθρωπον συνίστησι.
Θέσις
Ουσία διανοοΰσα υπάρχων ό νους έαυτφ τήν ιδίαν ξύνοιδε διανόησιν, φυσικώς εαυτόν γινώσκων, αύθότου έστω...
Άντίστασις
Ή ανθρωπινή ψυχή έαυτήν φυσικώς γινώσκει διά τής συνειδήσεως
ήτοι διά τής ένδοτάτης αίσθήσεως, δι' ής εαυτή σύνοιδεν δτι υπάρχει (f.
197) καί διανοείται.

69. Έκλαμβάνουσα = αντιλαμβανόμενη, έπιλαμβάνουσα.
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Δεϊξις
'Εκείνη ή ουσία έαυτήν δι' ένδοτάτης φυσικώς γινώσκει αΐσθήσεως,
ήτις καί φυσικώς νοεί, και τήν Ιδίαν διανόησιν εαυτή ξύνοιδεν. ή ανθρω
πινή ψυχή φυσικώς διανοεϊ, καί τήν ιδίαν εαυτή ξύνοιδε διανόησιν έν
τή διανοήσει, τής εαυτής φύσεως υφισταμένης, καί μηδεμιας ουσίας
διανοεΐσθαι δυναμένης, μη έαυτήν διανοείσθαι αίσθανομένης, καί συνοιδείας, äp' ανθρωπινή ψυχή ένδοτάτη αίσθήσει φυσικώς έαυτήν γινώσκει,
ήτοι έαυτήν ύπάρχειν, καί διανοεΐσθαι φυσικώς εαυτή ξύνοιδεν.
Ένστασις πρώτη
Ε'ίγε ή ανθρωπινή ψυχή έαυτήν, καί τάς εαυτής διανοήσεις φυσικώς
έγίνωσκε, πάντως καί έαυτήν, καί ταύτας από του πρώτου σημείου τής
εαυτής δημιουργίας έπιλαμβάνειν έχρήν. αλλ': ή ανθρωπινή ψυχή ούθ'
έαυτήν, οΰτε τάς εαυτής διανοήσεις από του πρώτου σημείου τής εαυτής
δημιουργίας γινώσκει. äp: ή ψυχή έαυτήν έμφύτω έννοια ουκ έπιλαμβάνει.
Άπόκρισις
Διαιρώ τήν έλάττονα, έαυτήν άπό τοϋ πρώτου σημείου τής εαυτής
δημιουργίας ού γινώσκει, τουτέστιν προς έαυτήν άντανακλώσα διά τίνος
γνώσεως ού προσέχει ξύμφ: ούδενί τρόπω εαυτής αισθάνεται άπόφ:
Ένστασις δευτέρα
Εϊγε ή ψυχή έαυτήν άπό τής πρώτης στιγμής τής δημιουργίας έπελάμβανε, πάντως τών ημετέρων διανοήσεων αν μνημονεύοιμεν, καί ού
μόνον τών ημών ξυμβεβηκειών μετά τήν γέννησιν άλλα, καί τών πρό
γεννήσεως, ήνίκα δηλονότι έν τή μήτρα τής γεννησάσης έκείμεθα. αλλ:
τών τοιούτων διανοήσεων ουδόλως μνημονεύομεν. äp: ή ψυχή έαυτήν
ουδόλως άπό τής πρώτης στιγμής τής δημιουργίας αυτής γινώσκει.
Άπόκρισις
(f. 198) Άπόφ. τήν μείζονα, προς δέ τήν τών διανοήσεων\ μνήμην
ήνίκα ή ψυχή τφ σώματι συνέζευκται ανάγκη τφ έγκεφάλφ ϊχνη τινά
έγχαραχθήναι, δι' ών ό νους προς τό τά πράγματα άναπολήσαι διορίζοιτο. ή γάρ μνήμη ού μόνον έν τή διάνοια, άλλα καί έν τοις έγκεχαραγμένοις είς τόν έγκέφαλον ϊχνεσιν υφίσταται, αλλ' έν τφ τών βρεφών έγκε
φάλφ τά τοιαύτα ϊχνη έγχαραχθήναι οΰκ έχει, ότι λίαν απαλός έν τού
τοις εστίν ό εγκέφαλος, καί έκ πάντων άμα, καί τών πανταχόθεν περιεστώτων σωμάτων, διά τά άσθενέστερον τοϋ άπαλωτέρου σώματος διασείεται. έξ ού έπεται τάς τοσαύτας διαφόρους εντυπώσεις συγχέεσθαι,
καί άλλήλας έξαλείφειν.
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"Αρ: εΐ καί ή ημετέρα ψυχή απ' αρχής τής εαυτής δημιουργίας
διανοεΐ, ουδόλως μέντοι τ&ν έαυτοϊς διανοήσεων δύναται άναμιμνήσκεσθαι, προτού στερεωτέραν καταστήναι τήν τοΰ εγκεφάλου ούσίαν, και
παγιωτέραν προς τό διατηρείν τά έντυπωθέντα αΰτφ ίχνη, δ περίπου τό
τρίτον έτος τής ηλικίας ξυμβήναι φιλεϊ.

Ένστασις δευτέρα
Ή ημετέρα ψυχή διά τίνος μόνον άνακεκλασμένης διανοήσεως έαυτήν γινώσκει. αρ: έαυτήν φυσικώς ού γινώσκει, αλλά μόνον μετά τό
εΐδοποιηθήναι οπό τίνος τ&ν αλλων έκτος πραγμάτων γνώσεως.
Άπόκρισις
Άπόφ. τό προηγούμενον. ού γάρ δι' άνακεκλασμένης μόνον διανοήσεως έκ προηγουμένης τινών εξωτερικών πραγμάτων γνώσεως ή ανθρω
πινή ψυχή έαυτήν νοεί, αλλ' έτι και ένδοτάτη αίσθήσει, καί συνειδήσει,
δι' ής εαυτής αισθάνεται, καί τήν οίκείαν ΰπαρξιν, καί διανόησιν κατα
νοεί.
Θέσις
Ή άνθρωπίνη ψυχή τοΰ σώματος πράγματι εστί

διακεκριμένη.

Δεϊξις
'Εκείνη ή ουσία πράγματι διακεκριμένη εστί τοΰ σώματος, ήτις του
λάχιστον θεόθεν ύπάρχειν δύναται άνευ τοΰ σώματος, έν γάρ καί τά τόν
έαυτοΰ άνευ (f. 199) ύπάρχειν ού δύναται άλλ: ή άνθρωπίνη ψυχή θεόθεν
ύπάρχειν δύναται άνευ τοΰ σώματος, ούσα γάρ αΰτη ουσία διανοήσεως
μέτοχος ορθώς παρ' ημών εκλαμβάνεται άνευ σώματος, τουτέστιν άνευ
ουσίας φύσει εκτεταμένης, καί διά τοΰτο παρά Θεοΰ χωρισθήναι δύναται
καί έκτος τοΰ σώματος διατηρηθήναι, τοΰ θεοΰ οΰκ αδυνατούντος έργάσασθαι τό καθαρώς τε, καί διακεκριμένως παρ' ημών έκλαμβανόμενον.
αρ: ή άνθρωπίνη ψυχή τοΰ σώματος πράγματι διακέκριται.
Θέσις
Ή άνθρωπίνη ψυχή εστίν αθάνατος.
Δεϊξις
Ουσία αθάνατος εστίν ή καί τοΰ σώματος χωρίς υφισταμένη, καί
ζώσα. άλλ: ή άνθρωπίνη ψυχή καί τοΰ σώματος χωρίς ύφέστηκε, καί ζή.
ύφέστηκε μέν ούν, ουσία ούσα πάντη τοΰ σώματος διακεκριμένη, μήτε
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προς ύπόστασιν όλως αύτοΰ χρήζουσα, μήτε καθ' αυτήν είς έξώλειαν70
σπεύδουσα, ζή δέ, αεί διανοοΰσα, καί τό ζήν εν τή νοήσει ύφιστάμενον
έχουσα.
"Αρ: ή ανθρωπινή ψυχή εστίν αθάνατος. "Αλλως...
Ούχ ήττων ή ανθρωπινή ψυχή τών ήττόνων ουσιών, οίον τών σωμά
των ή τών μερών αυτών, αλλ: τό σώμα τής ψυχής άπολυθέν, ή μέρος
σώματος απ' άλλου μέρους διαχωρισθέν, διαρκεί, καί υφίσταται, αρ:
μετά τήν άνάλωσιν τό θείον ουκ άποβλήσεται τήν αύτοΰ συνδρομήν
προς τήν τής ψυχής ύπόστασιν. αρ: ή ψυχή υφίσταται, καί απλούστατη
ούσα, ολοσχερής αεί τής φθοράς κρείττων περίεισι, καί διά τό μή σύνθετον είναι, καί άλλοιώσεσι ποικίλαις, μορφαΐς τε, καί εϊ'δεσι μή ύπανταί71 κατά τό συνεστηκός έκ μορίων υπάρχει αθάνατος.... άλλως, άεί
φύσει μέλλει τοις άνθρώποις τοΰ μετά τούτον βίον ώς έξ ών ποιοΰντας
ενεστιν είδεϊν. υίοθετοΰσι yap, φυτεύουσι, μνημεία οίκοδομοΰσι, ναούς
έγείρουσι, υπέρ πατρίδος κινδυνεύουσιν. ει ούν ή τών απάντων ξυμφωνία
φύσεως εστί φωνή, καί πάντες απανταχού ξυνάδουσιν είναι τι τό τοις
έξελθοΰσι (f. 200) τοΰ βίου [;], καί ήμΐν τοΰτο παραδεκτέον εστίν.
Ουδείς αν εξαρνος72 γένοιτο, ϊνα κατά Πλάτωνα, καί 'Αριστοτέλη,
καί άλλους φώ[στήρας;], τοΰ παντός, οιονεί τινός πολιτείας καλώς διοι
κούμενης προΐστασθαι τινά κυβερνήτην διευθύνοντα έκαστα, ποιναϊς μεν
δικαίαις καθυποβάλλοντα τους άμαρτάνοντας, προσηκούση δέ αντιμι
σθία, τιμώντα τους αρετή διαπρέποντας, τουτί δέ ούκ άν γένοιτο μή τής
ψυχής μετά θάνατον περιούσης, ενταύθα γάρ πρόκειται τά πολλά, καί
αγαθών μοίρα τραχυνομένη, καί θλιβομένη, καί φαύλων εύδαιμονοϋσα,
καί δεσπόζουσα, καί γλιδώσα άρ: ή ανθρωπινή ψυχή εστίν αθάνατος.

Άντίστασις
Ή ψυχή συναποτίκεται τφ σώματι, εϊτ' ούν έν τφ σώματι, άρ: καί
συνοίχεται.

70. Έξώλεια = πανωλεθρία.
71. Ύπανΐώ = συναντώ, προϋπαντώ.
72. "Εξαρνος = ό απολύτως αρνούμενος.
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Άπόκρισις
Άπόφ: τήν συνέπειαν. καί γάρ καί τφ σώματι
συναποτικτομένης73
τής ψυχής, είτ' ούν έν τφ σώματι ή ουσία, καί ή φύσις διήρηται, καί
έτερα εστί τφ λόγω, ταΰτα τε άπό τοΰ σώματος άπολυθείσα, περαιτέρω
περίησιν υφισταμένη.
Δεϊξις τής συνεπείας
Ή τών κτηνών ψυχή συνοίχεται τφ σώματι, δτι συγγενναται τφ
σώματι, äp: καί ή των ανθρώπων συνοίχεται τφ σώματι έν αύτφ τικτομένη.
Άπόκρισις
Άπόφ: τήν συνέπειαν, καί τήν όμοίωσιν. διαφορά γάρ τούτοις δτι
πλείστη έγχωρεΐ. ή μέν γάρ ψυχή τών κτηνών σωματική εστί, καί έκ
μερών σύγκειται, έν τοίς ζωτικοίς κειμένη πνεύμασιν. ή δέ τών ανθρώπων
ψυχή πνευματική τε, καί νοερά πέφυκεν.
Άντίστασις
Μεγάλη τις όμοιότης εστίν ανθρώπων, καί κτηνών.
Άπόκρισις
Διαιρώ τήν πρότασιν κατά μέν τάς σωματικάς, καί ζωτικάς ενεργείας
ξύμφ: κατά δέ τάς πνευματικός· άπόφ:
Αντίστασις
(f. 201) Είσί τίνα τών ζώων ακριβέστατης περινοίας μέτοχα καθορώμενα.
Άπόκρισις
Άπόφ: τήν πρότασιν: εΐ γε τοϊς ζώοις ένήν νοήσεως δύναμις έπενοήθησαν αν αύτοΐς καί σημεία δι' ών ούχ δπως προς άλληλα, αλλά'γε
καί προς ημάς όμιλεϊν Εχοιεν.
Αντίστασις
Ή άνθρωπίνη ψυχή, καίτοι διανοήσεως μέτοχος, κατά γοΰν τήν άπό
τοΰ σώματος λύσιν δλλυται παντελώς.

Ti. συναποτίκτω = γεννώ μαζί.
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Άπόκρισις
Άπόφ: τήν πρότασιν. ουσία γάρ ούσα τυγχάνει τοϋ σώματος διακε
κριμένη, ούδ' αύτοϋ εξαρτάται κατά τήν ύπόστασιν.
Άντίστασις
Διά μόνον τό σώμα ύπό Θεοΰ ή τοϋ άνθρωπου ψυχή δεδημιούργηται.
"Αρ: μετά τήν από τοϋ σώματος λύσιν δι' ούπερ τήν έμψύχωσιν, και
είδοποίησιν παρήχθη φθορφ υπόκειται.
Άπόκρισις
Άπόφ: τό προηγούμενον. ου γάρ τό πνεΰμα διά μόνον τό σώμα τό
θείον έδημιούργησε. πώς γάρ τό τιμιώτερον διά τό άτιμώτερον, αλλ'
έαυτφ, καθ' όμοίωσιν οϋν ή ψυχή τοϋ Θεοΰ μορφωθεϊσα, και δι' αυτόν
ύποστασα, ούκ άργεϊ τοϋ σώματος άπολελυμμένη, αλλ: υπουργεί, και
άϊδίως υπουργήσει τη" τοϋ Θεοΰ δόξη.
Άντίστασις
Τό έχον αρχήν, έχει και τέλος, άλλ' ή τοΰ άνθρωπου ψυχή έχει
αρχήν αρ: και τέλος.
Άπόκρισις
Διαιρώ τήν μείζονα, τό έχον αρχήν κατά γέννησιν έχει καί τέλος
ξύμφ: τό έχον αρχήν κατά δημιουργίαν, έχει καί τέλος άπόφ:

Άντίστασις
Ή ψυχή συναύξει μετά τοις παισί, βάλλει δέ έν τοις νεωτέροις, καί
έπί τοις γεγηρακόσιν εκλείπει, καί παλαιοΰται, καί δή καί έν ύγιεϊ, καί
εύρώστω σώματι, υγιής καθέστηκεν, έπί τε τών νενοσηλευμένων, καί
αυτή νοσηλεύεται, καί τφ καταπίπτοντι συνταράσσεται, καί πάσαις δή
ταΐς κατά τό σώμα μεταβολαΐς τε καί άλλοιώσεσιν εστίν ύπήκουσα,
οόκοΰν ή σωματική εστίν, ή τοΰ σώματος οΰτως έξήρτηται ώς τουτουΐ
άπολυθεΐσαν περαιτέρω μή έχειν ύπόστασιν.
'Απόκριας
(f. 202) Διαιρώ τό προηγ: συνάθλει τοις παιοΐ. καί τά άλλα πάσχει,
διά τήν στενήν ήν έχει τφ σώματι συνουσίαν τε, καί συνάφειαν ξύμφ:
καθ' αυτήν, καί δι' ήν έλαχε φύσιν άπόφ: τούτου γάρ ένεκεν ή ψυχή
συναύξει, συνακμάζει, καί συγγηράσκει, καί τά λοιπά συμπάσχει τφ σώ
ματι, ότι τοιόνδε τινά θεσμόν τό θείον μεταξύ τούτων διωρίσατο, ώστε
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μηδεμι'αν ξυμβαίνειν έννοιάν τε καί ένθύμησιν, ειμή παρακολουθείη έν
τοις όργάνοις τοΰ σώματος, και' τις τ&ν πνευμάτων κίνησις, και εναλλάξ,
όπόσον άρα μάλλον εϋ διακείμεθα τά όργανα, τοσούτον άνετωτέρα, καί
έτοιμωτέρα ή τ&ν πνευμάτων έν αύτοϊς κίνησις, καί δραστικώτερον ή
ψυχή είς εννοιαν διορίζεται, ταρασσομένων δέ καί έκλειπόντων τ&ν
πνευμάτων συνταράσσεσθαι διά τόν αυτόν λόγον δοκεϊ, καί συνεκλείπειν
καί ό κατά νουν λόγος.

Έρεϊς
Ό 'Αριστοτέλης
αθάνατος.

ήμφιγνόει περί τής αθανασίας τής ψυχής, αρ: ούκ

Άπόκρισις
Ό 'Αριστοτέλης74, ει καί πολλοίς άμφιγνοών ώφθη, αλλ' έν οίς
φησίν τους τεθνηκότας ταϊς τύχαις πώς τ&ν φίλων συνδιατίθεσθαι, τήν
άνθρωπίνην ψυχήν μηδαμ&ς ύποκεϊσθαι φθορά πάντως έφρόνει.

Έρείς
Ή λογική ψυχή τοΰ σώματος χωριζόμενη, καί περιοΰσα
αν έν καταστάσει βιαία, ούδ' αν είχεν ύφίστασθαι.

έτύγχανεν

Απόκρισις
Άπόφ: τήν πρότασιν. πρ&τον μέν γάρ ή ουσία ή έν καταστάσει
βιαία ούσα, ού παρά τοϋτο είς τό μή δν τρέπεται, μόνον δέ εϊγε σωματι
κή τύχη ούσα, καί έκ μερ&ν σύνθετος διασκεδάννυται, καί αναλύεται,
ένθενδι75 ai τ&ν κολαζομένων ψυχαί απλούστατοι ούσαι, καί νοεραί,
καίτοι έν καταστάσει βιαία καθεστηκεΐαι, ού μήν διά τοΰτ' άπόλλυνται,
έπιζ&σι δέ τ& οίκείω αλγει άτελευτήτως. δεύτερον δέ τοις άντιδοξοΰσιν
ούκ άποδείκνυται τήν άνθρωπίνην ψυχήν έν καταστάσει βιαία είναι μετά
τήν από τοΰ σώματος λύσιν. εϊη γάρ άν εξ αύτ&ν φρονούντων βιαίως
καθισταμένη ατε δή τινά ροπήν έπί τό σ&μα διασώζουσα, άλλ' έκ τής
τοιαύτης έπιρροπής, καί κλίσεως ούκ αν αδιαλείπτως βία καθίστατο ού
γάρ ούτως ή ροπή αΰτη καί κλίσις έξερεθίζει τε, καί άποκναίει76 τήν
ψυχήν, καί τρύχει ώς μή ραδίως (f. 203) τής από τοΰ σώματος λυτρώσεως
ταύτην οϊαν τε είναι άνέχεσθαι. καί τρίτον ψυχή μακάρια ούσα, καί Θεφ

74. 'Ηθικά Νικομάχεια, βιβλ. α', κεφ. ια.
75. Ένθενδι = άπ' δπου.
76 Άποκναίω = άποξέω.

262
φίλη ουδέν πάσχει βίαιον τοΰ από τής ΰλης διαχωρισμού, επιθυμεί γάρ
άναλΰσαι, καί σύν Χριστφ είναι, άφράστου άγαλλιάσεως ροαϊς περικλυζομένη.

ΆντΙστασις
Εί μηδέν αλλο διαζευχθεΐσα τοΰ σώματος ή ψυχή, αργή δήπουθεν77
περιήν, καί ούδ' αισθάνεται είχεν άν ού νοεΐν, ού κινεΐσθαι, ουδέ τά
νοούμενα άλλοις τισίν πνεύμασιν έξαγγέλλειν.
Άπόκρισις
Άπόφ: τήν πρότασιν. ού γάρ αργή πάντη ή διανοοΰσα ουσία, από
στασα γοΰν ή ψυχή τοΰ σώματος διανοεΐ τήν έπί τό νοεΐν δύναμιν μή
τοΰ σώματος άπαντλήσασα, μηδέ γε Ινδαλμάτων φαντασίας, καί σωματι
κών εΙδών τε, καί αισθημάτων προς τό νοεΐν έπιδεής78 ούσα. πολλά γάρ
είσίν έν τφ νφ, ä μή πρότερον έν αίσθήσει79, ούδ' αίσθάνεσθαι αδύνατος,
ού τήν τής συνάφειας, άλλα τήν τής ελευθερίας, τουτέστιν τήν ένδοτάτην
διάθεσιν, οϋτε νοεΐν έαυτήν, καί τόν Θεόν, οΰτε κινεΐσθαι κινήσει ούσίαις άμιγέσιν ΰλης Ιδιαζούσης, οΰτε κοινωνεΐν αλλαις άύλοις ούσίαις
τά νοούμενα τή αφορμή τής εαυτής βουλήσεως δίδουσα τήν Ιδίαν αυτής
εννοιαν.

Κεφάλαιον

δέκατον

πέμπτον'0

Περί διανοίας, καί ιδεών.
Διάνοια εστί δύναμις ψυχής ανθρωπινής, τό τε αν, καί τους περί τό
δν τρόπους γνώσει αποματτομένη. εστί δέ αύτη ή ψυχή καθ' δ διανοεΐ,
ώσπερ δή καί ή θέλησις, ή αυτή δέ τυγχάνει ψυχή καθ' δ θέλει, ού γάρ
δή μεταξύ τούτων, καί τής ψυχής διάκρισίς τις έγχωρεΐ πραγματική.
Θέσις
Ουδείς ήμΐν δοκεΐ ένυπάρχειν νους ενεργεία.

77. Δήποθεν = άπ' οποιοδήποτε μέρος.
78. Έπιδεής = ελλιπής.
79. Κι έδώ ό Καβαλλιώτης διατυπώνει τήν αντίθεση του με τις
εμπειριοκρατικές απόψεις του Τζών Λόκ.
80. 'Από τά ΧΡΑ παραλείπονται τά κεφάλαια δωδέκατο, δέκατο
τρίτο καί δέκατο τέταρτο. Δέν γνωρίζουμε τόν λόγο τής παραλείψεως.
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Δεϊξις
'Ενεργεί/? νους κοινή λέγεται ό τά νοερά είδη των έκτος αύτοΰ
κειμένων έκτυπών τε, καί τεκταινόμενος, ού γάρ έαυτοΰ εχειν ίδέαν ό
νους, ώς οί έκ τοΰ περιπάτου λέγουσιν. 'Αλλ: ουδείς ήμίν ένεϊναι δοκεΐ
νους τοιούτου, πριν ή γάρ ταΰτα τά είδη έξεργάσασθαι ή τών πραγμάτων
κρίνεται αντιληπτικός, ή ού. εί μέν τό πρώτον, ήν äv (f. 204) ήδη
μεμορφωμένοι τοις νοεροΐς κατά ταΰτα εϊδεσιν, εί τοϋν ταϊς ίδέαις ουδέ
γε έχρηζε περαιτέρω καινού είδους προς τήν τούτων κατάληψιν, εί δέ τό
δεύτερον ουδέποτε αν είχε τό παραστατικόν τών πραγμάτων, ή φασίν,
είδος τεκτήνασθαι, δτι τοΰ αγνοουμένου ουδεμία έχει είκών διαμορφω-r
θήναι, ούδ' Ιδέα, ούδ' είδος...
"Αρ: ουδείς ήμΐν ένυπάρχειν δοκεϊ νους ενεργεία.
Έρεϊς
Άκρως δ νους ού νοεί, εί μή δια τής επιστροφής προς τά φαντάσμα
τα, ήτοι προς τά είδη τά έν τή δυνάμει τής φαντασίας γεγραμμένα. έξ
ών εξαντλεί τά νοερά είδη είτοΰν τάς ίδέας. αρ: ό νους ού [....] παθητικώς, αλλά δή καί ενεργητικώς.
Άπόκρισις
'Απόφ: τό προηγούμενον, δτι δύο είσί γένη πραγμάτων, τών μέν διά
τών σωματικών αισθήσεων, τών δέ καθ' αυτά τή ψυχή γινωσκόμενα άνευ
τής τοιαύτης επιστροφής, καί άφοράσεως προς τά κατά τόν έγκέφαλον
χαραττόμενα, καί δτι ό άνευ τής προς τά φαντάσματα επιστροφής ήκιστα
νοών νους, ή ταΰτα διαγινώσκει, ή ού, εί μην τό πρώτον ού δεϊται
νοερών ειδών προς νόησιν, καί τούτων άρα ή κατασκευή ματαία εισάγε
ται, εί δέ τό θάτερον, πώς αυτής παραπλήσια νοερά είδη, είτοΰν ίδέας,
οίος ή έξενεγκάσθη, τοΰ αγνοουμένου, ουδεμιάς εΙκόνος ούδ' είδους έχούσης πλασθήναι, καί δήτα καθομολογώμεν τά σωματικά τών πραγμά
των αφορμή τών κατά τόν έγκέφαλον έξεγειρομένων κινήσεων, ή έγκολαπτομένων Ιχνών νώ καταλαμβάνεσθαι, τοΰτο δέ ούχ ούτως έκτελεΐσθαι
δοκεϊ, δτι τά είδη, είτοΰν τά ίχνη προς τά έπιλαμβανόμενα φέρει τινά
παρεμφέρειαν, τήν τόν νουν οιονεί τινά δύναμιν ή φασίν, άφομοιωματικήν κινούσαν, έπί παραγωγή παραπλησίου νοεράς ίδέας, αλλ' δτι τοιού
τος τίς από τοΰ δημιουργού μεταξύ σώματος, καί ψυχής νόμος τεθέσπισται, δι' δν έξ αφορμής τινών κατά τό σώμα γινομένων κινήσεων εγεί
ρονται τινές νοήσεις κατά τήν ψυχήν, καί εναλλάξ, ώς είπόντες εφθημεν.
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Έρεϊς
El μηδεμι'αν εχουσιν ai τοιαΰται κινήσεις κατά των νοουμένων τήν
καθομοίωσιν, πώς εκείνων εχουσιν έξεγείρειν τήν νόησιν.
Άπόκρισις
(f. 205) Λόγος εστίν ό επαχθείς νόμος, ουδέν γάρ άτοπον τόν παντοδύναμον εννοίας τινάς τής ψυχής συνδέσαι τισί κινήσεσι τοΰ σώματος,
οία δέ καί ήμεϊς αυτοί εννοίας τινάς, φωναΐς τισίν, προς ας ούδεμίαν
εχουσιν ομοιότητα τά πράγματα, παραπηγνύντες, κατά νουν άνεγείρομεν.
Ό ανθρώπειος νους αντιλαμβανόμενος των νοητών πάσχει, ή δταν
ταυτόν εστί, δύναμις εστί ψυχής παθητική, ούκ ενεργητική, τό γάρ τάς
ιδέας άποδέχεσθαι ούκ ένεργεϊν εστίν, αλλά πάσχειν.
'Οσάκις έκουσία εστίν ή νόησις, τοσάκις αυτής προηγείται διορι
σμός τής θελήσεως, τόν νουν είς νόησιν διορίζων, ό δέ διορισμός ούτος,
ός καί προσοχή λέγεται, αληθής τυγχάνει ενέργεια κατά τό δοκοϋν τιθε
μένη, ή μή, από τής βουλήσεως, ήνίκα μέν ούν ή ψυχή εαυτή προσεχή,
δπως έαυτήν γνοίη αληθώς ενεργεί, καν τούτω μάλιστα καθ' όμοίωσιν
Θεοϋ λέγεται δεδημιουργεϊσθαι, δτε δέ έαυτήν γινώσκουσα, καί άγαπώσα, ήνίκα δέ λέγεται διανοοΰσα παριστάν τι έαυτβ, ή παράστασις ώς
ενέργεια θεωρούμενη ουδέν εστίν έτερον, εΐ μή διορισμός τής βουλή
σεως, δι' οΰ ή τοΰ νοεϊν δύναμις παθητική ούσα προς άντίληψιν τώ
νοητφ εφαρμόζεται, είτοΰν προσοχή εστί ψυχής τής ώς διά φυσικής
τινός ευχής δυσωπούσης, παρά Θεοϋ κατά τόν παρ' αύτοΰ τεθέντα νόμον
τη ιδέα τίνος δντος διαμορφωθήναι, ούκ εστί δέ διανοίας ενέργεια, λόγον, ήτοι είδος εκτυπον έπιτηδευομένης, καί τεκταινόμενης.
Έκ συνειδήσεως έαυτήν ή ψυχή γινώσκουσα, ούδεμίαν παράγει Iδέαν διακεκριμένην εαυτής, καί παραστατικήν, αλλά μόνον ένδοτάτη
αίσθήσει εαυτή σύνοιδεν ύπαρχούση τε καί διανοούση.
Θέσις
Ό ανθρώπειος νους τάς τών πραγμάτων έξωθεν διαμορφοΰται Ιδέας.
Δεϊξις
"Η ταύτας διαπλάττει, ή έξωθεν υποδέχεται, αλλ: τό πρώτον ούκ
ίστιν &ρ: τό δεύτερον.
Ένστασις
Πολλού τοΰ καμάτου αίσθανόμεθα τόν νουν προς κατανόησιν τίνα
(f. 206) έπικύπτοντες. άρ: ό ανθρώπειος νους ενεργεί ού πάσχει, ήτοι
τεκταίνεταϊ, ούχ υποδέχεται.
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Άπόκρισις
Άπόφ: τήν συνέπειαν, ό γάρ κάματος, ού τή ψυχή άλλα τφ σώματι
ύπό ερεθισμού, και δαπάνης τών πνευμάτων, διά τόν μεταξύ σώματος και
ψυχής νόμον έγγίγνεται...
Θέσις
Ούκ άλλοθεν πόθεν ή ανθρωπινή ψυχή τάς τών όντων ιδέας διαμορφοϋται, ει μή από τοΰ Θεοΰ.
Δεϊξις
Ή παρά Θεοΰ μόνου τάς τών όντων Ιδέας συλλαμβάνει, ή από τών
αντικειμένων αυτή έναποπέμπονται, ή αυτή ταύτας διαπλάττει. 'Αλλ: ούκ
εστί τό τρίτον, άλλως γάρ έμορφώθη αν, πρίν ή μορφωθήναι όπερ ούκ
αν εχοι ρηθήναι- τοΰ γάρ αγνοουμένου ουδεμία έχει διαπλασθήναι Ιδέα,
ουδέ τόν θάτερον, ουδέν γάρ τών όντων τό είδος αύτοΰ τφ ήμετέρω νφ
δύναιτο civ έναποπέμψαι, και έντυπώσαι, ουδέ τίς εστί λόγος ό τήν τοιαύτην δύναμιν τοις κτίσμασιν ένεΐναι πρέπων, äp: ούκ άλλοθεν πόθεν ή
ανθρώπειος ψυχή, εΙμή παρά Θεοΰ τάς Ιδέας τών όντων διαμορφοϋται.
Άντίστασις
Έντεΰθεν έπεται τόν Θεόν έν ύμΐν τους μοχθηρούς τών διαλογισμών
ένεργεΐν, καί τοϋτο εστί τής έσχατης ασεβείας.

Άπόκρισις
Άπόφ: τήν πρότασιν. αί γάρ αντιλήψεις, καί ενθυμήσεις, είτονν al
ίδέαι, καθ' αύτάς ούκ είσί πονηραί, αλλ' ή επιθυμία, καί ή συγκατάνευσις
τής βουλήσεαας τής είτε ταϊς Ιδέαις προδιατριβούσης, καί έμμενούσης,
καί θελγομένης, εϊτε καί τών κατά τάς Ιδέας πραγμάτων όρεγομένης,
πονηρά ρητέα εστίν, ή δέ συγκατάνευσις ούκ έκ Θεοΰ ήμίν έγγίνεται,
ενέργεια δέ εστίν Ιδιάζουσα τής ημετέρας βουλήσεως.
Έρεϊς
Τουλάχιστον ή διανόησις ούκ αν εχοι ρηθήναι ενέργεια ζωτική, (f.
207) ώς από ζώσης δυνάμεως από τής διανοίας προβαίνουσα ζωτικώς
ενεργούσα.
Άπόκρισις
Ή διανόησις ούκ εστί πάντως ενέργεια ζωτική έκ τής διανοίας ώς
έξ αρχής ζωτικής προϊούσα, εστί δέ διάθεσις ζωτική, διάθεσις γάρ ζωτι-
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κή καλείται ή οφειλομένη τή ζωτική ουσία, και ταύτη προσιδιάζουσα,
και ύπ' ουδεμιάς αρχής έκτος αυτής δυναμένη παραχθήναι. άλλ: ή διανόησις οΰτως εστίν ιδιάζουσα τή ζωτική ουσία τής νοερας ψυχής, καί
τή διάνοια αυτής οφειλομένη, καί ουδέ έκ τίνος αρχής ψυχής έκτος
παραχθήναι έχει. äp: ή διανόησις εστί διάθεσις ζωτική τής ψυχής, ώσπερ ή θέλησις ενέργεια εστί ζωτική άπό τής βουλήσεως ζωτικώς ενερ
γούσης προερχομένη, ωσαύτως δέ καί δρασις, καί ακοή, καί πασαι αί
αισθητικοί αντιλήψεις ζωτικαί τυγχάνουσι διαθέσεις τή λογική ψυχή
τοϋ ανθρώπου έπεγειρόμεναι. Ό ένδιάθετος λόγος ενυπάρχει τή ανθρω
πινή ψυχή, ή ταύτην τό θείον ταϊς των όντων καταυγάζει ίδέαις, καί πώς
κυοφορειν απεργάζεται ού μήν δέ είδος εκτυπον ύπό τοΰ ενεργητικού
νοός κατά τό παρόν τά σωματικά φαντάσματα, ά ουδαμώς αυτός κατανοεί
πεπλασμένα τούτο γάρ τω λόγω, ώς είπομεν αντιμάχεται.
Τφ κτιστφ νφ συνδραμεϊν άλλως ούκ έχει τό θείον, ή τούτον φωτίζων, καί τοις εϊδεσι τών όντων, νΰν μέν αμέσως, νυν δέ διά τ&ν σωματι
κών κινήσεων τ&ν αφορμών λεγομένων, διά τόν άντιθέντα θεσμόν, εμμέ
σως καταυγάζον. Ή τοΰ νοός προσοχή αφορμή τις εστίν, ή προσοχή
τις φυσική δι' ής τόν θεόν διορίζομεν, τήν κίνήσιν ήμίν
χορηγήσαι,
καί τά είδη τών όντων ταΐς ήμετέραις διανοίαις έπιδαψιλεύσασθαι, καί
τούτων τάς σχέσεις αϊς άλλα προς άλλα πεφύκασιν ήμϊν ύπανοΐξαι.
Θέσις
Ένυπάρχουσιν

ήμϊν ίδέαι τινές έμφυτοι.

Δείξις
"Εμφυτος ιδέα καλείται ή ήμϊν έναποτεχθεϊσα, ειτούν ή άπό πρώτου
ηλικίας (f. 208) σημείου, μέχρις έσχατου τή προσεχούση έτοίμως πα
ρούσα, καί ήν μόνη ή πρωτίστη αίτία ού διά τίνος σωματικής αφορμής,
ουδέ συνδρομή δευτέραις αΐτίαις απασι κοινή ύπέσχε διωρισαμένη. ή δέ
τοιαύτη Ιδέα φώς φυσικόν ορθώς ακούει, φ άμέλει τό θείον πάντα νουν
κοινή καταυγάζει, καί είδοποιεϊ φυσικώς τοις εϊδεσι τών ενεργώς, καί
διακεκριμένως νοουμένων. Άλλ: πολλαί τοιαΰται ίδέαι άπό γεννήσεως
ήμϊν παραυτίκα άνωθεν έναποτεχθεΐσαι είσίν, αϊτινες ούδ' έξ ημών διαμορφοΰνται, ούδέγε άπό τών αντικειμένων διά τών αισθήσεων έντυποΰνται, οϊα εστίν ή τοΰ ές άκρον τελείου δντος ίδέα τοΰ απλώς δντος, καί
συνελόν τι φαναι, τοΰ δντος, δ κυριώτατα τοιούτον εστίν, καί δ άπόροις
τρόποις τοις κτίσμασι μεταδοτικόν γινόμενον, θεωρείται ήμϊν πρώτον ώς
αν, είτε ώς αληθές, ώς αγαθόν, καί τά έξης, δσα προς άκροτάτην έναπαιτοΰνται τελειότητα, καί ή τής εκτάσεως, καί τών ταύτης προσανηκόντων,
ού μήν δέ άλλα καί αϊ τάς σχέσεις άς άμοιβαδόν αύται εχουσι, καί
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φύσει γινώσκομεν καν τούτω μάλιστα ή δύναμις του φυσικού φωτός
κείται, δι ' οδ τάς τε οικείας των Ιδεών συζεύγνυμεν, και τάς διαφέρουσας
διαζεύγνυμεν, τάς ασφαλείς τε καί άσαφεστάτας των κρίσεων έπιφέροντες.
"Αρ: ένυπάρχουσιν ήμϊν ΐδέαι τινές έμφυτοι, οίαι καί ή τοΰ είναι,
καί τής γεννήσεως, καί τής άγαπήσεως, καί άλλαι ούκ εύαρίθμητοι,
εξόχως δέ ή τής τελειότητος. πάν γάρ ατελές τή μειώσει τοΰ τελείου,
ατελές είναι παρίσταται, εϊγε μή ούν τήν τής άκρας τελειότητος Ιδέας
εμφυτον ήμΐν ένυπάρχουσαν ε'ίχομεν ούκ άείποτε ατελές έπιλαμβάνομεν,
προς άλλο γάρ τοιούτον είναι παύσεται, μέχρις αν προς τό μή τοιούτον,
πεφυκός άφίκοιτο ού περαιτέρω, ούδ' ό διαβατικώτατος νους, ή πολυπραγμονέστατος φθάσαι δυνήσεται. ενταύθα γάρ γενομένω θεωρίας άνάπαυσις.

Ένστασις
Ουδεμία ήμϊν ένεστιν έμφυτος ιδέα, εϊγε πασαι αί ίδέαι έκ τών
αισθήσεων τήν αρχήν ϊσχουσιν. αλλ: πασαι αί ίδέαι τήν αρχήν ϊσχουσιν
παρά τών αισθήσεων κατά τό κοινόν αξίωμα, τό ουδέν έν τφ νφ, δ μή
(f. 209) πρότερον έν τή αίσθήσει, αρ: ουδεμία ήμΐν εστίν έμφυτος ιδέα.
Άπόκρισις
Άπόφ: τήν ελάσσονα, έκεΐναι γάρ ίδέαι ούκ εισάγονται διά των
αισθήσεων, ών τά αντικείμενα ούτε κεχρωματισμένα εστίν, ούτε γευστά,
οϋτε ακουστά, ούδ' άλλης τινός αίσθητικής εύμοιροΰντα ποιότητος, αλλ'
ούκ όλίγαι είσίν ίδέαι, ών τά αντικείμενα, ούτε χρωματιστά τυγχάνει,
οϋτ' αλλχι τινί αίσθητική ποιότητι πεποιωμένα, οία ή τοΰ κατά γένος
δντος ίδέα, καί των προσόντων, καί τρόπων εκείνου, ή τε τοΰ θεού, ίνα
παρ' φ τήν εννοιαν τής ημών ψυχής, καί τάς παραπλήσιους, αρ: ούκ
έχουσι τήν αρχήν ai τοιαϋται ίδέαι από των αίσθήσεων, αλλά μόναι ai
τών αντικειμένων αίσθήσεις προσληπτών εύμοιροΰσαι, είτοΰν αί τών αι
σθητών ποιοτήτων προσλήψεις, οίον χροιάς, οσμής, ήχου, χυμού, θερ
μότητας, καί τών ομοίων, έξ ών ηδονή, ή άλγος, ή τοιαιίτη τις διάθεσις
αναφύεται, αλλά καί αύται τών αίσθήσεων έξήρτηνται, ώς μή τούτων, ώς
έξ αίτιων άπαντλοΰσαι τό είναι, αλλ' ώς έξ αφορμών μόνων.
Δείξις τής

ελάσσονος

Εϊ τις εστίν ίδέα μή από τών τήν αρχήν έχουσα, ή τοΰ κατά γένος
δντος μάλιστα έσται Ιδέα, ή τε τοΰ Θεοΰ, καί ή τής ψυχής ημών, καί
διανοήσεως, καί αί παραπλήσιοι, αλλ: πασαι αί τοιαϋται ίδέαι τήν αρχήν
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'έχουσι παρά τών αισθήσεων, &ρ: πασά ιδέα τήν αρχήν ϊσχει παρά τών
αισθήσεων.
Άπόκρισις
Άπόφ: τήν ελάσσονα, ή ιδέα τφ δντι τοΰ κατά γένους δντος ούκ
εστίν από αίσθήσεως, μή κεχρωματισμένου υπάρχοντος, ουδέ χυμφ πεποιημένω, ούδ' άλλης τινός αισθητικής ποιότητος μετέχοντος, αλλ: τό
κατά γένος δν ού κεχρωματισμένον ουδέ χυμφ πεποι'ωται, ούδ' άλλην
τινά αϊσθητικήν περι'κειται ποιότητα, άρ: ή ιδέα τοΰ δντος κατά γένος
ούκ έχει τήν αρχήν άπό τών αισθήσεων αλλ' απασιν από φύσεως έγκει
ται, ού μήν δ' αύτη μόνη άλλα και ai Ιδέαι τών προσόντων, εϊτοΰν τών
τρόπων, τοΰ κατά γένος δντος, και' τών πρώτων αύτοΰ ειδών φύσει τοις
πάσι ένεσταγμέναι. (f. 210)
Δεϊξις τής

ελάσσονος

Τό δν κατά γένος κατά μόνην τήν άπό τών καθ' έκαστα άφαίρεσιν
νοείται, και τούτου ποικίλα προσόντα, οίον ή έκτασις, ή τάξις, και τά
τοιαύτα αίσθήσεσι
διαγινώσκονται.
Απόκρισις
Πρώτον μέν άπόφημι τήν τοΰ κατά γένος δντος εννοιαν άπό τής
τών καθ' έκαστα προσλήψεως προϊέναι. προτερεύει γάρ τό γινώσκειν
απλώς τό δν, ή τό τοιόνδε δν, εϊτοΰν τάς τοΰ δντος διαφοράς ούδ' άν
εχοιμι ποτέ άπό τών καθ' έκαστα άφελεΐν διανοίας, δυνάμει τό κατά
γένος δν, εΐ μή έμφυτος ήμΐν ένήν ή τοΰ δντος κατά γένος ιδέα, οίον
ούκ άν δυνηθείημεν συνιέναι τί πνεύμα κατά γένος, τί άνθρωπος, τί
ζώον, τί φυτόν, καί τάλλα ειμή έμφυτος ήμΐν ένέκειτο ή τοΰ κατά γένος
δντος Ιδέα, ούτινος εϊδη είσί, καί πνεύμα, καί άνθρωπος, καί ζώον, καί
φυτόν, έν τή~ αύτοΰ έκτάσει περιεχόμενα, ή γάρ τοΰ γενικωτάτου δντος
ΐδέα, ού μόνον τάς σωματικάς ουσίας, άλλα καί τάς πνευματικός έν τή
ιδέα αύτοΰ έκτάσει περιενήνοχεν, εί δέ αρχήν εϊχεν ή Ιδέα αΰτη άπό
αίσθήσεως, καί άπό τών αισθητών άπήμακτο ούκ άν απάντων τών τοΰ
δντος γενών περιεκτική έδείκνυτο, αλλ' ή μόνον τών σωματικών. "Αρ: ή
τοιαύτη ιδέα ού πρόεισιν άπό τών αισθήσεων, τουναντίον δέ τά καθ'
εκαστον όντα είναι άποφαινόμεθα, τήν τοΰ κατά γένος δντος ίδέαν αύτοϊς έπανήκειν θεώμενοι, καί ταύτην τήν ίδέαν ουδαμώς άπό τών καθ'
έκαστα άρυόμεθα. Δεύτερον δέ ουδέ τό σωματικόν δν έν γένει, ή τήν
εκτασιν αισθήσεων μόνη προβολή περινοοΰμεν, ή γάρ αϊσθησις τήν
έκτασιν, εϊτοΰν τό σώμα κατά γένος ήμΐν ού παρίστησι. ισμεν δέ μάλλον
ούσίαν τινά σώμα είναι, δτι τή ιδέα τοΰ σώματος, εϊτοΰν τής εκτεταμένης
ουσίας τή ήμΐν έμφύτω συνοικειοΰσθαι προσέχομεν.
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Ένστασις πρώτη
Ούδενί τρόπω ή καθόλου Ιδέα κατ' άφαίρεσιν γίγνεσθαι λέγεται ει
μή από τών καθ' έκαστα άπομάσσεται.
Άπόκρισις
(f. 211) Ή καθόλου Ιδέα διά τοΰτο άφαιρεϊσθαι λέγεται από τών
καθ' έκαστα, δτι τήν γενικήν ΐδέαν ό νους εποπτεύων, ού μάλλον τοΰτ'
ή εκείνο τών καθ' έκαστα έαυτφ παρίστησιν, οίον τήν ίδέαν τοΰ κύκλου
περινοών ού μάλλον τούτον, ή εκείνον τόν κύκλον προσλαμβάνει, μορφήν δέ τίνα άφοροι καθόλου, ύφ' ήν πάς κύκλος επίσης παρίστασθαι
πέφυκεν, ούκ άρα ή Ιδέα αύτη αφηρημένη λέγεται τών καθ' έκαστα, οία
δή ύπό πάντων, και έκαστου κύκλου άπαντληθεϊσα, ουδέ έπάναγκες πάν
τα κύκλον περιέναι έπί τό λαβείν κύκλου ΐδέαν κατά γένος.
"Ενστασις δευτέρα
Εϊ τις γεννηθείη πάσης αϊσθήσεως άμοιρος, εξαιρουμένης τής αφής,
ής τυχόν ούκ αν εχοιεν άμοιρείν ούδεμίαν αν ίδέαν περί τά πράγματα
σχοίη: äp: ούκ είσίν ίδέαι ταϊς ήμετέραις ψυχαΐς έμφυτοι.
Άπόκρισις
Άπόφ: τό προηγούμενον. ό γάρ νους κατά τήν τοιαύτην ύπόθεσιν
εξη αν, ζωή δέ νοός έν διανοήσει κείται, ήτοι έν τή προσλήψει τή κατά
τήν διάνοιαν καί τη" ροπή τής βουλήσεως, διενόει άρα τηνικαϋτα ή
ψυχή ού τά αυτής πόρρω, άλλα τά αυτή παρόντα, καί αυτήν κινοΰντα,
ουδέν δέ μάλλον τή ψυχή πάρεστιν, ή αυτή εαυτή έννόει äp: έαυτήν
γινώσκουσα διά τίνος συνειδήσεως, άλλα καί Θεόν προσελάμβανε, παρ'
αυτόν αενάως φωτιζόμενη, καί τούτου ζώσα είκών τυγχάνουσα. ού γάρ
αν άλλως έαυτήν ατελή έδίκαζεν, ή ύστερεΐν τής Ιδέας τής τελειότητας
έαυτήν είδΰα, είχε δ' αν καί Ιδέαν εκτάσεως προς γνώσιν τοΰ συνημμένου
αυτή σώματος, τοΰ γάρ σώματος αυτής πληγέντος πρώτον επικεφαλής,
είτα κατά τόν πόδα, έπιγνοίη αν ή ψυχή τήν μεταξύ τούτων τών όρων
διάστασιν, είτοΰν τήν έκτασιν.
Πάσα πρόσληψις ήμίν δι' ιδεών έμφυτων, ή έπεισάκτων, ή πεποιημένων έγγίνεται δυνάμει τοΰ παρά τοΰ Θεοΰ τεθέντος δεσμού μεταξύ
ψυχής τε καί σώματος, ίνα αφορμή τών, έν τώ έγκεφάλω γινομένων
κινήσεων, ποικίλαι ημών ταΐς εύχαΐς ίδέαι. είτοΰν προσλήψει [....] οί δέ
τρόποι (f. 212) καθ' δν έκαστα ημών τή διάνοια παρίσταται, καί αυτή
πως ξυμφύεται πέντε, καί πρώτη μέν τρόπος εστί καθ' δν τι έν έαυτφ
καθοράναι, δν τόν τρόπον ό Θεός μόνος έπιγινώσκεται, δεύτερος δέ καθ'
δν ούκ, έν έαυτφ νοείται, άλλα δι' Ιδέας εναργούς, ήτις μόνη τφ τής
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Ιδέας οφείλεται ονόματι τής τό δν, ή τόν τρόπον τοΰ δντος τφ νφ
παριστώσης. τρίτος δέ κατ' αϊσθησιν ενδογενή, είτοΰν κατά συνείδησιν,
ola δή ή ψυχή τάς διαθέσεις, καί τά αισθήματα αυτής ξύνοιδεν, ό δε
τέταρτος έξ είκασίας άνύεται, δν δή τρόπον ai τών άλλων ανθρώπων
ψυχαί ήμίν καταφανείς γίγνονται, καί πέμπτος καθ' δν κατά άποκάλυψιν
θείαν, είτοΰν έκ πίστεως τά τής νοήσεως γίγνεται. άλλα περί τούτου έν
τη θεολογία σύν Θεφ είρησόμεθα.
Άντίστασις
Εΐπερ ό Θεός έν έαυτφ παρ'' ημών νοείται ήμεν αν μακάριοι, άλλα
ψευδές τό έπόμενον. äp: καί τό ήγούμενον.
Άπόκρισις
Διαιρώ τήν μείζονα, εϊπερ ό Θεός έν έαυτώ παρ' ημών οίος εστί
νοεϊσθαι εντελώς, τουτέστιν εϊγε δαψιλεστέρφ φωτί τφ δόξης λεγομένω,
τήν ψυχήν ημών καταυγάζει, καί εξαίρει, προς τό έποπτικώς αυτόν, καί
οιονεί άπαρακαλύπτω τφ προσώπω ήμεν αν μακάριοι ομολογώ, εί δέ γε
άτελέστερον θεωροίτο, καί τφ παρά τής φύσεως άμέλει φωτί άποφάσκω.
Άντίστασις
Τφ Θεφ εκτασις ούκ ενεστιν άσωμάτω δντι. πώς ούν τό τής εκτά
σεως είδος ήμίν έξ αύτοΰ παραστήσηται;
Άπόκρισις
Τφ Θεφ εκτασις ούκ ενεστιν είδικώς, αλλ' εξόχως καί ύψηλοτέρω
τρόπω καί μάλα. καί γάρ τά σωματικά πάντα παρ' αύτοΰ δημιουργηθέντα
νοερφ τινί τουλάχιστον τρόπφ έν έαυτφ περιέχεται, ήτοι κατ' εκτασιν
νοεράν, ού κατ' έκτασιν τοπικήν, διά τοι τοΰτο παριστάν ήμίν έχει αυτά
ό Θεός, ή αμέσως, ή αφορμή τινών σωματικών κινήσεων.
Θέσις
(f. 213) Ai έπείσακτοι ίδέαι, ή ουδόλως είσίν, ή πάντως ψευδείς, καί
συγκεχυμένοι.
Δεϊξις
Ίδέαι έπείσακτοι λέγονται αί έξ αφορμής τών σωματικών κινήσεων
ήμίν επερχόμενοι, είσί δέ μάλιστα τοιαΰται ai τών αισθητικών ποιοτήτων
αλλ: αί τοιαΰται ίδέαι, ή ουδαμώς είσίν, ή ψευδείς, καί συγκεχυμένοι,
πρώτον μέν γάρ ληφθεϊσαι αντί τών διαθέσεων τοΰ νοός τών έξ αφορμής
τών κινήσεων τοΰ σώματος έξεγειρομένων ούκ είσί κυρίως ίδέαι, ä τε
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δή μηδέν κυρίως παριστώσαι, οίον ή διάθεσις fi τινί ό εν ήμϊν νους
αισθάνεται θερμότητος, ή ψύχους, ή ήχου, ή άλλης τινός ποιότητος
ουδέν κυρίως παρίστησιν, έστι δέ μόνον αϊσθησις τίς ένδοτάτη, ήπερ ό
ανθρώπειος νους συγκεχυμένος τί έν έαυτφ αισθάνεται, δεύτερον δέ έάν
ληφθώσι αντί τών αντικειμένων ποιοτήτων, ή αύται προσλαμβάνονται
ψευδείς είσίν, ή συγκεχυμένοι, ψευδείς μέν καθ' δ τό μηδαμώς δν έν τοϊς
σώμασιν ημών παριστώσαι, συγκεχυμένοι δέ ή την είδικήν Ιδέαν ήτις ή
αυτή τοΰ νοός εστίν πρόσληψις, είτοΰν αϊσθησις μετά τοΰ ένοΰντος τοις
πράγμασι συγχέουσι, καίπερ ουδεμιάς έγχωρούσης μεταξύ τών σωματι
κών ποιοτήτων, καί τών έπ' εκείνων έξεγειρομένων αίσθήσεων, όμοιότητος. äp: ai έπείσακτοι ίδέαι, ή ουδόλως είσίν, ή ψευδείς, καί συγκεχυμέ
νοι.
Αί πεποιημέναι Ιδέαι, ή έκ τών έμφυτων συντίθενται, ή εκ της συναφείας τής ένδοτάτης συναισθήσεως κατά της καθαρας Ιδέας παράγονται,
ή δέ συνάφεια αύτη ού γίνεται έκ τής διανοίας τής πάσχειν μάλλον
έοικυίας ή ένεργεϊν. γίνεται δέ έν τή διάνοια, ή έξ αφορμής τής τεταραγμένης τών ζωτικών πνευμάτων κινήσεως οία που συμβαίνει τοις πυρέσσουσι, ή κατά ένέργειαν βουλητικήν, ώς δτε φέρ' ειπείν, ή θέλησις μετά
τής Ιδέας τής εκτάσεως, ή τοΰ όγκου, τής παριστώσης ημών τή διάνοια
τοιαύτην τινά τών ζωτικών πνευμάτων κίνησιν διορίζει οία εστίν ή (f.
214) αϊσθησιν χρώματος ξανθού, ή χρυσού έξεγείρουσα, καί τό τε δή
δγκον, ή όρος χρυσοΰν ενθυμούμεθα, ή δτε τήν ιδέαν τοΰ ανθρώπου
μετά τής Ιδέας τοΰ σώματος τοΰ Ιχθύος, εϊτε έξ αφορμής τής τών ζωτικών
πνευμάτων κινήσεως, εϊτε καί έκ τοΰ διορισμού τής θελήσεως συζεύγνυμεν, καί σειρήνα άναπλάττομεν. έν τούτοις γοΰν άπασιν ή τών ζωτικών
πνευμάτων κίνησις, ή άλλως ή τής βουλήσεως ενέργεια έγχωρεϊν άναγκαίως, [....], άφ' ής ή αμέσως, καί ή εμμέσως ή τοιαύτη σκέψις διευθύ
νεται, έν φ καί κρίσις πολλάκις υπολανθάνει, καθ' ήν τό πράγμα, εΙμή
ενεργεία, άλλα γοΰν δυνάμει τουλάχιστον ύφίστασθαι κρίνεται.
Έρεϊς προς ταΰτα
Ei τοϋθ' οΰτως έχει, τουλάχιστον ή πεποιημένη Ιδέα ύπό τής ημών
διανοίας έχει λαβοΰσα τήν σύνθεσιν, ούδ' άλλοθεν ήμϊν έγγίνεται. äp:
ούκ έχει έξωθεν ημών ό νους ταϊς τών πραγμάτων διαμορφοΰται είκόσιν.
Άπόκρισις
Διαιρώ τό προηγούμενον, ή πεποιημένη Ιδέα ούκ άλλοθεν έπιγίγνεται θεωρούμενη τφ λόγω τής συνθέσεως ξύμφ: τφ λόγω τών Ιδεών έξ ών,
ώς έκ μερών ξυντίθεται άπόφ: Τήν τοΰ Θεοΰ ΰπαρξιν έν τή καθαρό:
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βι3τοο ΐδε'α περιεχομένην κατανοοΰμεν. έν γάρ τή Ιδέα τοΰ ύπερτελοΰς
δντος, ή ΰπαρξις τελειότης τις ούσα άναγκαίως συνεπινοεϊται περιεχό
μενη ώς είπόντες έφθημεν.
Τήν τής ημών ψυχής ϋπαρξιν διά τίνος συνειδήσεως, είτοΰν ένδοτάτης συναισθήσεως, καθ' ήν τάς οικείας διανοήσεις εαυτή σύνοιδεν άρίδηλον ήμϊν είναι, παντί τω προσέχοντι καταφανές γίγνεται, ου γάρ εχομεν διανοεϊσθαι, και μή είδέναι δτι διανοούμεθα, και δτι ύπάρχομεν
επομένως ένδομυχούση τινί συνειδήσει, και συναισθήσει. Των λοιπών
πνευμάτων, οίον αγγέλων, και ψυχών τών ημών διακεκριμένων τήν ϋπαρ
ξιν ϊσμεν, από τών αποτελεσμάτων τών είς ημάς προέρχεσθαι (f. 215)
παρ' αυτών νοουμένων.
Θέσις
Τά σώματα ύπάρχειν καί τινών εύμοιρείν ποιοτήτων ϊσμεν διά τίνων
εκτυπώσεων έξ ών ώς έξ αφορμών διαθέσεις τινές είτοΰν αισθήσεις άκμαϊαι άπαράτρυπτος, αϊ κατά τόν αυτόν αεί λόγον ημών ταϊς ψυχαϊς
ανεγείρονται. Οΰτω δικαστέον ήμϊν, καί περί τών άλλων σωμάτων καθ'
ά δή καί περί τοΰ ηλίου, αλλ: τον ήλιον ύπάρχειν καί φωτεινόν είναι,
καί θερμόν οϊδαμεν διά τής προσβολής τοΰ φωτός, καί τής θερμότητος,
ή άλλων τινών ποιοτήτων, έξ ών ώς έξ αφορμών διαθέσεις τινές, καί
αίσθήσεις άκμαϊαι άπαρατρέπτως, καί κατά τόν αυτόν άεί λόγον ημών
ταϊς ψυχαϊς ανεγείρονται, ει γάρ αί τοιαΰται διαθέσεις άνευ τινός αίσθήσεως ήμϊν δι' δλου τοΰ βίου άνεγείροντο, ό Θεός δήθεν (δπερ ουδέ νοεϊν
θέμις) ήν αν ήμας φρεναπατών, άρ: τά σώματα ύπάρχειν καί τινών εύπορεΐν ποιοτήτων διά τίνων προσβολών, καί εντυπώσεων σαφώς ϊσμεν.
Έκ τών είρημένων είσβαλείν εσται. τίς ποτέ εϊη ή τών Ιδεών άπασών αρχή. απασαι γάρ άπό Θεοΰ είτε προσεχώς, καί αμέσως, είτε εμμέ
σως διά τών σωματικών κινήσεων προέρχονται, καί τή διανοητική δυνά
μει εξεγείρονται. Ή μνήμη έπ' άνθρωπου εστί δύναμις τής λογικής ψυ
χής, δι' ής τών προεγνωσμένων μεμνήμεθα. εστί δ' ουδέν άλλο, ει μή
αυτός ό νους καθ' δ αφορμή τών έν τω έγκεφάλω έναποληφθέντων ιχνών,
καί τών ζωτικών πνευμάτων τών διά τών Ιχνών τούτων διατρεχόντων,
προς τίνα έννοια ν διορίζεται, ή δέ φαντασία δϋναμις δι' ής ό ανθρώπειος
νους τά σωματικά ύπό είκοσι σωματικαΐς προσλαμβάνει, ή μάλλον είπεΐν
αυτός εστίν ό νους καθ' δ άπό τών έκτετυπωμένων τφ έγκεφάλω ιχνών
κινήσει τών ζωτικών πνευμάτων τών διά τούτων διϊόντων έπί τήν γνώσιν
σωματικού τινός ύπό σωματική εΐκόνι εγείρεται, λόγος δέ δύναμις εστί
τοΰ συλλογίζεσθαι, καί ορθώς έτερον έξ έτερου έπιφέρειν, καί ούτος ούχ
δπως τήν διαγνωστικών τής ψυχής δύναμιν συνεκφέρει, άλλα καί τήν
βούλησιν περί ής ρητέον.
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Κεφάλαιον δέκατον ογδοον

(f. 216) Περί ανθρωπινής βουλήσεως, καί ελευθερίας.
Ή βούλησις, δύναμις ορίζεται, τό κατά γένος αγαθόν παρά της
διανοίας προβληθέν, θηρωμένη, καί τό κακόν υποτροπιάζουσα, είτοϋν ό
νους εστί καθ' δ έπί τό έγνωσμένον αγαθόν έπιρρέπει, καί τοϋ πονηροΰ
αφίσταται, ου γάρ εστί τις όντότης τοϋ νοός πράγματι διακεκριμένη,
αλλ' ώσπερ ό νους ή νοεί διάνοια λέγεται, ούτως ή βούλεται βούλησις
ονομάζεται, ενθεντοι ούκ ορθώς τυφλή ή βούλησις ακούει, ή γάρ δύναμις
ή πράγματι ταυτουμένη τη δυνάμει τή διανοούση ούκ ορθώς τυφλή απο
καλείται. 'Αλλ: ή βούλησις πράγματι ταυτοΰται τη διανοούση δυνάμει,
είτοϋν τη" διάνοια, διάνοια γάρ, καί βούλησις ό αυτός νους είσί διαφόρως
θεωρούμενος καί κατονομαζόμενος, ούκ ορθώς άρα ή βούλησις τυφλή
έξωνόμασται.
'Επειδή δέ έτερον εστί διανοεϊν, καί έτερον βούλεσθαι, ουδέ τι ή
ψυχή διά τής βουλήσεως θηράται, ή αποτρέπεται, δ μή πρότερον συγκε
χυμένη τινί, τουλάχιστον γνώσει διέγνω διάτοι τούτο ή τής διανοίας
πρόσληψις προηγείσθαι λέγεται τής κατά τήν βούλησιν κινήσεως, καί
οίονεί δαδοϋχος τίς ή διάνοια προηγείται τής βουλήσεως, άλλα ού παρά
τούτο ή βούλησις τυφλή, εΐκότως ρηθήσεται ού γάρ αν τυφλή δύναμις
τη φερούση τόν πυρσόν ορθώς παρακολουθήσειεν, ήδη δέ ώσπερ ή
διάνοια τφ φυσικφ αυτής φωτί, τότε δν κατά γένος, καί τόν τρόπον τοϋ
δντος έπινοεϊν δύναται, ούτως ή βούλησις προς τό αγαθόν καθόλου,
ήτοι προς τόν Θεόν αυτόν συνεπτυγμένη τουλάχιστον, ει μή άνεπτυγμένως καί διεγνωσμένως φυσική ροπή σπεύδει, αύθις δέ ώσπερ ή τοϋ έπί
μέρους πρόσληψις ουδέν έτερον εοικεν, ή συστολή τις τοϋ κατά φύσιν
φωτός, δι' ού τό καθόλου δν είτοϋν τόν Θεόν γινώσκομεν, ούτω τοι καί
ή ροπή τής θελήσεως έπί τά καθ' έκαστα διορισμός τίς εστί τής κατά
γένος ορμής κλίσεως, δι' οϋ τινι ιδία μερικφ άγαθφ προσκολλάται.
Έκ τούτου τοϋ πλάτους τής αρχής τής βουλήσεως, φ τό κατά γένος
αγαθόν θηράται, καί μόνω τφ άμεταπτώτω, καί άπείρω άγαθφ κορεσθήναι
δύναται τήν αρχήν ΐσχει, καί τό περί τά καθ' έκαστα αγαθά αυτής άδιάφορον, διό άναγκαίως τούτοις ου προσιζάνει.
(f. 217) Ή ελευθερία τοϋ άνθρωπου ουδέν είναι δοκεϊ έτερον, ή
αυτή δή ή θέλησις καθ' δ έν τή τοϋ άγαθοϋ θήρα, καί τή αποτροπή τοϋ
κακοΰ ελευθέρα εστίν από ανάγκης εξωτερικής, καί ποτέ καί από εσωτε
ρικής, διττή γάρ ένταΰθα ή ανάγκη, έξωτέρα ήτις καί βία καλείται, καί
81. Παραλείπονται στά ΧΡΑ τό δέκατο έκτο καί δέκατο έβδομο
κεφάλαιο.
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εσωτέρα φυσική τις ούσα, καί αναγκαία έπί τό αγαθόν ροπή, καί φυγή
από τοΰ κακοϋ. διττή ούν καί ή της θελήσεως ελευθερία, ει μεν εστίν
από βίας ελευθερία, ει δε από της ανάγκης της κατά φύσιν ροπής τε καί
κλίσεως, καί ελευθερία από βίας εστίν ασφάλεια ανθρωπινής θελήσεως
άφ' οίασουν δυνάμεως εξωτερικής επί τε τή θήρα τοΰ άγαθοϋ, καί επί
τη φυγή τοΰ κακοϋ. βίαν δέ καί ανάγκην έξωτέραν άποκαλοΰμεν, τήν
από εξωτερικής αρχής έπαγομένην τινί κατά τής ιδίας κλίσεως όπου
θεωρητέον μηδεμίαν βίαν δύνασθαι έπαχθήναι τή θελήσει κατά τάς ένδοτέρας αυτής ενεργείας, οίον κατά τε τήν άγάπην, καί τό μίσος, ού γάρ
έχει βιασθήναι προς τό άγαπήσαι κατά τής ιδίας ροπής, άλλως ήγάπα
αν καί ούκ ήγάπα τό αυτό, καί ήθελεν άμα, καί ούκ ήθελεν, καί ήθελεν
άκουσα, δ άντιφάσει περιπίπτει, αϋτη δέ βίαν έχει παθεΐν κατά τάς
εξωτερικός, καί σωματικάς των κινήσεων, ας ως αφορμή τφ σώματι
ανεγείρει, οίον έχει τις άκων άν κατέχεσθαι δρόμον μελετών, ή ώθεΐσθαι,
καί κινεΐσθαι ήρεμείν έφιέμενος. πρόδηλον ούν τήν θελησιν αεί έλευθέραν είναι οίασοΰν βίας κατά τάς Ιδίας ενεργείας, ήτοι κατά τάς εξωτερι
κός, ή δ ταυτόν εστί, πασαν τήν θελητικήν ένέργειαν αεί έλευθέραν
είναι ανάγκης, ού μήν δέ τής κατά φύσιν. ή γάρ ελευθερία άπό τής κατά
φύσιν ανάγκης, ήτις αύτεξούσιον καλείται, καί προαίρεσις. είτοΰν ελευ
θερία περί τήν αϊρεσιν εστίν ή πάσα δλως ανάγκην έξωτερικήν τε καί
έσωτερικήν έκτοξεΰουσα. εστί δ' ανάγκη εσωτερική τουτέστιν ανάγκη
φύσεως, ή ανάγκη φυσικής ροπής, κλίσις τής βουλήσεως αναγκαία έπί
τή θήρα τοΰ άγαθοϋ, καί αποτροπή τοΰ κακοϋ ούκοΰν ούκ έσμέν ελεύ
θεροι τής κατά φύσιν ανάγκης, καί τής εξωτερικής (f. 218) περί τε τόν
έρωτα τοϋ καλοΰ οΰσης, καί περί τήν άπέχθειαν τοΰ κακοϋ κατά γένος,
ού γάρ εχομεν μή αγαπάν τ' αγαθόν κατά γένος, είτοΰν τήν εύδαιμονίαν,
ουδέ τό κακόν κατά γένος μή μισείν, είτοΰν τήν κακοδαιμονίαν, αλλ'
ούχ ούτω τά ιδιάζοντα αγαθά, ήμϊν γάρ τήν βούλησιν έφ' έαυτά εξ
ανάγκης ού θέλει, εχομεν γοΰν έπί τή τούτων αίρέσει δύναμιν ελευθερίας,
καί δυνάμεθα έτερον έτερου προελέσθαι, καί τοΰτο μέν άσπάσασθαι,
τοΰτο δέ άποδιοπομπήσαι ούκ άνευ αδιαφορίας.

Θέσις
Ή κρίσις τή βουλήσει, ού μήν δέ τή διανοία

ανήκει.

Δεϊξις
Ή τής βουλήσεως ενέργεια τή βουλήσει πάντως ανήκει, ού μήν δέ
τή διανοία. αλλ' ή κρίσις εστίν ενέργεια βουλήσεως, εστί γάρ κατάφασις
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τοΰ άληθοΰς καί άπόφασις τοΰ ψεύδους, είτοΰν κατάνευσις εστίν, ή
κατάνευσις, δι' ής ή βούλησις τί δοκιμάζει, ή αποδοκιμάζει, καί έαντήν
προς κατάφασιν κάμπτει, ή προς άπόφασιν, όπως αν ai Ιδέαι ξυμφωνεϊεν
άλλήλαις, ή διαφωνεΐεν. äp' ή κρίσις τή βουλήσει άνηκες οΰ μήν δέ τη
διανοία. Καίτοι ημών ή πρόσληψις καί ακούσιος κατά νουν εξεγείρεται,
ή κρίσις μέντοι αεί εστίν Εθελούσιος.
Άπόκρισις
Έθελούσιον καλείται τό κατά ροπής τής θελήσεως γινόμενον, ή καί
μετά διορισμού ελεύθερον, άλλα πάσα κρίσις μετά ροπής άεί τής βουλή
σεως γίγνεται, καί ποτέ καί μετά ελευθέρου διορισμού, είτοΰν έξ αίρέσεως. ή yap ή συνάφεια, καί ή διάζευξις τοΰ υποκειμένου, καί κατηγο
ρουμένου εστί σαφής, καί τότε δή ή βούλησις εις κατάφασιν, καί άπό
φασιν ήδιστα φέρεται ή ή συνάφεια αύτη μικρφ ασαφεστέρα εστί, καί
τότε δή ή θέλησις έξ αίρέσεως ήτοι μετά διορισμού [....] καταφάσκει, (f.
219) ή άποφάσκει, ώς έν ταϊς μετά τόλμης, καί θρασύτητος ξυμβαίνει,
γινομέναις κινήσεσι. πάσα άρα κρίσις άεί τυγχάνει εθελούσιος.
Δεϊξις
Ου σπανίως ημών ή κρίσις ελευθέρα τυγχάνει ελευθερία αίρέσεως
καί πάσαν ανάγκην, καί έσωτερικήν, καί κατά φύσιν άποκλείουσα.
'Εκείνο ελεύθερον καλείται πάσης ανάγκης, όπερ έπαχθήναι έχει, καί
μή προς άρέσκειαν. αλλ' ή κρίσις πολλάκις έπαχθήναι έχει καί μή προς
άρέσκειαν. ήνίκα δηλονότι ούτε καθαρά, ούτε αναγκαία εστίν ή τοΰ
κατηγορουμένου, μετά τοΰ πλοκή, καί διά τοΰτο ai τολμηραί κρίσεις82
έπεγείρονται, καί αποδοκιμάζονται ώς έλεύθεραι οΰσαι, καί έφ' ήμΐν
κείμεναι. äp' ή κρίσις τά πολλά ελευθέρα τυγχάνει ελευθερία αυτεξου
σίου, είτοΰν αίρέσεως τήν πάσαν ανάγκην καί έσωτερικήν, καί έξωτερικήν άποκλειούση.
Ένστασις
Κρίσις εστί γνώσις. αλλ' ή γνώσις ανήκει τή διανοία καί ουχί τη
θελήσει τή κοινώς καλούμενη τυφλή, äp' ή κρίσις ανήκει τή διανοία,
είτοΰν τφ διαγνωστικφ τής ψυχής μορίω.
Άπόκρισις
Άπόφ: τήν μείζονα, δ γάρ εστίν ύστερογενές τής γνώσεως, είτοΰν
τής έννοιας ούκ εστί γνώσις, ούδ' έννοια, αλλ' ή κρίσις ύστερογενής
εστί τής έννοιας, εστί γάρ κατάφασις τοΰ άληθοΰς, ή άπόφασις τοΰ
82. Στά ΧΡΑ: κρίσις.
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ψεύδους, είτοΰν κάτάνευσις εστίν, ή άνάνευσις τής ψνχής δοκιμαζούσης
τι, ή άποδοκιμαζούσης, προηγουμένην την τών πραγμάτων γνώσιν απαι
τούσα, διό και'μη ακριβώς τοϋ πράγματος γινωσκομένου, τολμηρά εσεται
ή κρίσις, ώς άπαντες λέγουσιν.
"Αρ' ή κρίσις ούκ Εστί γνώσις, άλλα τη γνώσει παρέπεται.
Άντίστασις
Μόνη ή διάνοια ένασχολεϊσθαι λέγεται περί τ' αληθές, ή δέ θέλησις
περί τ' άγαθοΰ. αλλ: ή κρίσις εστίν περί τ' αληθές, άρα τής διανοίας
έργον εστί, (f. 220) και ουχί τής θελήσεως.
Άπόκρισις
Διαιρώ τήν μείζονα, μόνη ή διάνοια ένασχολεϊται περί τό αληθές,
ή απλώς νοητόν ξύμφ: ή καταφατόν, ή άποφατόν άπόφ: ή τοίνυν κατάφασις τοϋ άληθοϋς, καί άπόφασις τοϋ ψεύδους, είτοΰν ή συνάφεια, καί
ή διάζευξις τών αλλότριων ιδεών θήρα τις τοϋ άγαθοΰ πάντως τυγχάνει,
τήν επί τό αγαθόν έπαγομένην βούλησιν ότι μάλιστα θέλγουσα.
Ένστασις
Κρίσις τά πολλά ούκ εστίν ελευθέρα, αλλ' αναγκαία ουκ άρα ήρτηται από τής βουλήσεως.
Άπόκρισις
Άπόφ: τήν συνέπειαν. ή γάρ κρίσις καν ενίοτε μή ή ελευθέρα, άεί
αλλ' εστίν εθελουσία ούδενί γάρ ουδέποτε άκοντες συγκατατιθέμεθα,
ουδέ διαφωνοϋμεν, εΙμή τυχόν άχρι χειλέων, ή φόβω τιμωρίας, ή έλπίδι
ωφελείας ή γνώμη θωπείας, ή άλλω τινί άδίκω λόγω, πολλά δέ απλώς
έννοοΰμεν κατά τής ροπής τής θελήσεως, είτοΰν πολλαί ήμΐν ανεγείρον
ται προσλήψεις, ών ελευθέρους ημάς αυτούς άφιέμεθα. όθεν καί ai μο
χθηροί κρίσεις έν ευθύνη ήμϊν προσνέμονται ούχ οΰτω δέ καί ai τών
μοχθηρών προσλήψεις, ήτοι ΐδέαι, ότι οΰτε κακαί ενθυμήσεις, εχουσι
ρηθήναι τής ελευθέρας συγκαταθέσεως μή προσιούσης.
Ή αυτή ψυχή καθ' ö μέν νοεί άνευ εικόνων σωματικών διάνοια
καλείται, καθ' δ δέ σωματικαίς είκόσιν εποπτεύει τω πράγματι φαντασία,
έξ αφορμής δέ τής τών ζωτικών πνευμάτων κινήσεως άναμιμνησκομένη
τινός μνήμη, έτερον δέ έξ έτερου έπιφέρουσα, λόγος, έφιεμένη δέ τίνος
άνευ σωματικής κινήσεως, θέλησις, καί έξ αφορμής κινήσεως σωματι
κής, ήτις ή επιθυμίας εστίν όρεξις, ή οργής. Ή έξις, ποιότης, τοϋ
πρώτου είδους προσεπιγιγνομένη τή δυνάμει, καί ταύτην προς τό ένεργεΐν βοηθούσα, χρίεται ποιότης τοΰ πρώτου είδους, ότι τέτταρα (f. 221)
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διμελή είδη τής ποιότητος, πρόσκειται δε προσεπιγιγνομένη τή δυνάμει,
ού yap ταύτην εκ φύσεως εχομεν, ει μή τω λόγω της αρχής, εστί δέ ή
θεόθεν έκκεχυμένη, ή πυκναΐς ένεργει'αις επίκτητος, και τελευταϊον λέ
γεται τη δυνάμει βοηθεΐν εις ένέργειαν, ότι τή επικουρία της εξεως
ράδιον, και έτοιμότερον ένεργεΐν πεφύκαμεν.
Των έξεων ai μεν είσίν υπέρ φύσιν, οίον ή πίστις, ή έλπίς, και ή
αγάπη, αϊ δε είσί φυσικαί διηνεκέσιν ένεργείαις ποριζόμεναι, και διά
τοΰτο επίκτητοι προσειρημέναι. Αιτταί δε αύται σωματικαί, καί πνευμα
τικοί, πνευματικοί μέν ούν ai τή νοερ$ δυνάμει βοηθοϋσαι, σωματικαί
δέ ai την σωματικήν δύναμιν έπί τό ένεργεΐν διορίζουσαι, έκάτεραι δέ ή
άγαθαί πεφύκασιν, καί άρεταί άκούουσιν, ή φαΰλαι καί κακίαι, εϊτοΰν
ελαττώματα ονομάζονται, ή δέ πνευματική έξις, ή διανοητική εστίν, ή
ηθική, διανοητική μέν λέγεται ή τη διανοήσει τε, καί τη γνώσει τής
ψυχής βοηθούσα, καί διά τοΰτο τή διάνοια μάλιστα έπανήκουσα. ή γάρ
πρόσληψις εϊτοΰν ή γνώσις, ήτις τό κυριώτερον μέρος τής τοιαύτης
εξεως, τής διανοίας εστίν, πέντε δέ εϊσίν ai διανοητικοί έξεις, νους,
σοφία, φρόνησις, επιστήμη, καί τέχνη, άγαθαί δέ οΰσαι άρεταί διανοίας
λέγονται, ώσπερ δή καί ή άπατη, καί ή αϊρεσις μή τοιαΰται τυγχάνουσαι
ελαττώματα νοός, αλλά καί ή ύπόληψις ή έξ ένδοξου λαμβανομένη, καί
ή πίστις ή ανθρωπινή μόνη μαρτυρία ανθρώπου [....] έξεις καλούνται
αδιάφοροι, ηθική δέ ή κλίνουσα τήν θέλησιν ή έπί τό αγαθόν, ή έπί τό
φαΰλον, καί ή μέν έπί τό αγαθόν κλίνουσα αρετή ηθική, ή δέ έπί τό
πονηρόν, ελάττωμα ηθικόν ακούει.
Έν τίνι ή τών πνευμάτων έξεων κείται φύσις; ίνα τοΰτο τής αναπτύ
ξεως τύχη προσημειωτέον τήν ψυχήν ημών θεσμφ τοΰ κτίσαντος ύπό
τών σωματικών κινήσεων ώς έξ αφορμών διορίζεσθαι, καί τανάπαλιν τάς
σωματικάς κινήσεις έκ τών εύνοήσεων ώς έξ αφορμών πολλάκις έγείρεσθαι. αΰτη γάρ εστίν ή τοΰ σώματος, καί τής ψυχής εταιρεία, καν τούτω
(f. 222) κείται, ώς μηδεμίαν ήγείσθαι διανόησιν ή μή παραυτίκα έφέποιτο τών ζωτικών πνευμάτων τι'ς κίνησις, ώσπερ ουδεμία έν τφ έγκεφάλω
κίνησις επισυμβαίνει ή διανόησις τις ού παρακολουθεί, πάσα δέ κίνησις
σωματική τή ροή τών ζωτικών πνευμάτων αποτελείται, ταΰτα δέ ουδέν
είσίν έτερον, ή ή λεπτότερα, καί καθαρωτέρα τοΰ αίματος μοίρα, ή
άποκαθαρθείσα, καί έξαγνισθεΐσα έν ταΐς τοΰ εγκεφάλου σχισμαϊς, καί
τά εντεύθεν αρχόμενα νεΰρα ύπεισδύουσα διά τε τούτων, ώς διά σωλήνων
έκαστα τοΰ σώματος μέρη διιοΰσα. πολλάκις οδν αφορμή τινών διανοή
σεων έπί τά αυτά μέρη διενεχθέντα τά ζωτικά πνεύματα τρίβους, έαυτοϊς
κατά βραχύ διήνοιξαν πλατυτέρας, καί μείζους αύλακας ϊν' ούτως εϊπω,
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διέσκαψαν, δι' ών έπανακάμπτοντα ταϊς έξ ών τήν αρχήν εσχον ϊδέαις
άφορμήν διδόασιν.
Ai διανοητικοί έξεις οία εστίν ή επιστήμη ούκ εϊσι'ν άπλαΐ ποιότη
τες πνευματικαί τω τοΰ άνθρωπου νφ έφιζάνουσαι83, άλλα τό πλείστον
μέρος έν τοις έγκεκολαμμένοις τφ έγκεφάλω ϊχνεσι, καί τή ραοτέρα, και
εύπορωτέρα τών ζωτικών πνευμάτων ροή, καί τή απαγωγή* άπαξαπάντων
τών κωλυμάτων υφίστανται.

Δεϊξις
Εϊπερ ήσαν αί διανοητικοί έξεις άπλαΐ ποιότητες τφ νφ έφιζάνου
σαι, ήσαν αν ή διαθέσεις τινές, είτοΰν τρόποι της ανθρωπινής διανοίας,
ή οντότητες τινές πνευματικαί τφ νφ προσεπιγιγνόμεναι. αλλ' ούτε δια
θέσεις είσί καί τρόποι μόνον πνευματικοί, ουδέ οντότητες τφ νφ προσεπιτιθεμέναι, καί οίονεί μεταπεφυτευμέναι. απλή γάρ νοός διάθεσις όλόκληρον έπιστήμην έκ πολλών μερών συγκειμένην συμπεριλαβεΐν έχει,
ήκιστα δοκεϊ. είτα δέ ή πνευματική τοΰ νοός διάθεσις, ουδέ νοσήματι
έπισκήψαντι, ούδ' ύπόχρονου μεσολαβήσαντος έχει έξαληφθήναι, ώσπου
τάς έπιστήμας όσημέραι έξαλείφεσθαι καθορώμεν, καί τάς διανοητικός
έξεις (f. 223) ύπολαμβάνοντες οντότητας είναι τφ νφ προσεπερχομένω
τάς τοιαύτας οντότητας, ή τά παραγόμενα ύπό του ενεργεία νοός εϊδη
νοοϋσιν ώσανεί όρους τινάς fi φασίν ζωτικών ενεργειών, είτοΰν τής
διανοήσεως, είτοΰν αποτελέσματα τινά μετά τήν διανόησιν έναπολειπόμενα, ούχ οία γεμήν εστίν ή κτιστή διάνοια, τάς τοιαύτας οντότητας έκ
τοΰ μηδενός παραγαγεϊν. Θεφ γάρ μόνω τούτο οίκείον, έπειτα ή διάνοια
ημών ούκ εστίν ενεργητική, άλλα παθητική, ώς άποδέδεικται. Τελευταΐον
εϊπερ αί διανοητικοί έξεις οντότητες ήσαν τφ νφ προσαυξάνουσαι, επειτ'
αν εντεύθεν καί τοΰ νοός έκτος εχειν αύτάς ύποστήναι, δπερ άτοπώτατον.
τών γάρ θεολογούντων τήν ποσότητα, καί τά λοιπά συμβεβηκότα έπί
τής θείας ευχαριστίας έκτος τοΰ υποκειμένου ύφίστασθαι διδασκόντων,
τήν έπιστήμην, καί τήν σοφίαν έκτος δυνάμεως νοός ύποστήναι ουδείς
αν φαίη. "Αρ: ai διανοητικοί έξεις, οϊαι εϊσι'ν ai έπιστήμαι, ούκ είσίν
άπλαΐ ποιότητες πνευματικαί τω νφ έφιζάνουσαι.

Ένστασις
Ή διανοητική έξις ευκολία εστί τοΰ διανοεϊν τά εϊδη προδιανοηθέν-

83. Έφιζάνω = κάθομαι επάνω σέ κάτι.
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τα, καί έπαναλαμβάνειν τά πολλάκις προεπιληφθέντα. 'Αλλ' ή ευκολία
αΰτη τό πλείστον έν τοις έγκεκολαμμένοις τφ έγκεφάλφ ΐχνεσι, καί τη
ετοιμότερα, καί άπορωτέρα τών ζωτικών πνευμάτων ροή, καί τη των
κωλυμάτων άπαξαπάντων απαγωγή υφίσταται, ή γάρ τοιαύτη τών πνευ
μάτων ροή τε καί κίνησις διά τούτου δημιουργού νόμον ταϊς της ψυχής
διανοήσεσιν ούτω συνέζευκται, ώς άεί άμα συμπαρίστασθαι, καί όσον
εύπορώτερα ίχνη έγκεκολάφθαι τφ έγκεφάλφ, τοιούτου εύπορωτέραν εί
ναι τήν κίνησιν τών πνευμάτων καί εναργεστέρας γίγνεσθαι τάς εννοίας.
"Αρ' ai διανοητικοί έξεις, οί'αι είσίν ai έπιστήμαι τό πλείστον μέρος έν
τοις έγκεκολαμμένοις τώ έγκεφάλφ ΐχνεσι, καί τή εύπορωτέρα δι' αυτών
τών ζωτικών πνευμάτων ροή, καί τή απαγωγή τών νοημάτων απάντων
κείνται υφιστάμενοι. Αϊ διανοητικοί έξεις παρά τήν τής ψυχής διανόησιν, δ μέρος αυτών τυγχάνει (f. 224) τό κυριώτερον, καί τινας σωματικάς
διαθέσεις συμπερικλείουσι τάς τήν τοιαύτην γνώσιν ώς άφορμάς διορί
ζουσας. Ai διανοητικοί έξεις, οίον δικαιοσύνη, αδικία, εγκράτεια, άκρασία, καί ai έξης παρά τήν του νοός, είτοΰν τήν τής θελήσεως διάθεσιν,
ήτις μέρος εστίν άνώτερον τής ηθικής εξεως, εύχέρειάν τίνα άπαιτοΰσιν
έπί τό ένεργεϊν έν τοις έγκεκολαμμένοις τφ έγκεφάλφ ΐχνεσι, καί τή
εύπόρφ, καί έτοιμη τών ζωτικών πνευμάτων κινήσει, καί απαγωγή τών
κωλυμάτων ύφισταμένην.
Άπόκρισις
Έξεις είδικαί είσίν ai τήν θέλησιν, ή έπί τό αγαθόν, ή έπί τό κακόν
τό ηθικόν κλίνουσαι, οίον δικαιοσύνη, αδικία, εγκράτεια, άκρασία, καί
έξης. 'Αλλ' ai τοιαϋται έξεις παρά τήν άγαθήν, ή κακήν, του νοός
ποιότητα, τουτέστιν παρά τόν έδραϊον, καί σταθερόν έρωτα, τής τάξεως,
έάν fj έξις αγαθή παρά τε τήν από τής τάξεως έκτροπήν, έάν ή έξις
κακή, εύχέρειάν έτι τινά τοϋ ένεργεϊν άπαθοΰσι τή τών πνευμάτων κινή
σει, καί ταϊς διαθέσεσι τοϋ σώματος υφισταμένη, φύσει γάρ ή θέλησις
μόνη έννοια έπί τό ένεργεϊν διορίζεται, καί ου κατέχεται, ούδ' επιβραδύ
νεται, ει μή από τών αποτελεσμάτων, ήτοι τών σωματικών κινήσεων,
άνθ' ότου νικητέα εστίν ή ένστασις ή από τοϋ σώματος διά τής εναντίας
τοΰ αύτοϋ σώματος διαθέσεως, ήτις έν τή τών πνευμάτων κινήσει τό
είναι πάν έχει. âp' ai ήθικαί έξεις παρά τήν τοΰ νοός, είτοΰν τής θελή
σεως διάθεσιν, καί τά έκτετυπωμένα τφ έγκεφάλφ ίχνη, καί τήν έτοι'μην
τών ζωτικών πνευμάτων φοράν, καί τήν άπαγωγήν τών κωλυμάτων απάν
των προσαπαιτοΰσιν.
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Ένστασις
Εί'περ ai διανοητικοί έξεις υφίστανται έν τοις έγκεκολαμμένοις τοΰ
εγκεφάλου ϊχνεσι σωματικοί δήθεν έσονται, οΰ πνευματικοί.
Άπόκρισις
Διαιρώ τήν πρότασιν σωματικοί, ού πνευματικοί κατ' ούσίαν ξύμφ:
κατά τήν χρήσιν άπόφ: ού yap διά τούτο ai διανοητικοί έξεις πνευματι
κοί λέγονται, δτι τούτων ή ουσία πνευματική δλως καθέστηκεν, αλλ' ότι
δυνάμει πνευματική, ήτοι τφ νφ, δεσμφ τφ τεθέντι μεταξύ τούτου καί
τοΰ σώματος συνοικειοΰται, ενθεντοι καί πνευματικοί λέγονται κατά τήν
χρήσιν μόνον, ού κατ' ούσίαν ουκ άπαναινόμεθα δήθεν καινάς τινάς
διαθέσεις, καί τρόπους εϊτ' αγαθούς, είτε κακούς τφ νφ προσεπέρχεσθαι,
αλλ' έν αύτοίς τάς φυσικός καί επίκτητους έξεις ύφίστασθαι ήκιστα
ξυγχωροϋμεν. αϊ γάρ τοιαϋται διαθέσεις καί τρόποι ύπό πάθους τινός,
καί νοσήματος έξαλειφθήναι ούκ έχουσιν ola πού τήν τής επιστήμης
έξιν, καί πολλών τήν μνήμην νοσήματι χρονίω έξώσθαι, καί δλως έξηλεϊφθαι ούχ άπαξ οϊδαμεν.
Άντίστασις
Ai διανοητικοί έξεις, δι' ενεργειών παράγονται πνευματικών κατά
τήν ούσίαν, είσίν άρα πνευματικοί κατ' ούσίαν.
Άπόκρισις
Διαιρώ τό προηγούμενον, παράγονται δι' ενεργειών πνευματικών ως
έξ αφορμών ξύμφ: ώς έξ αιτίων άπόφ.
Ένστασις
Ουδεμία έντύπωσις έγγινομένη τφ έγκεφάλω, ίδέαν πνευματικού
πράγματος έχει έκδηλ&σαι. üp' ai διανοητικοί έξεις διά τών εντυπώσεων
τών σωματικών ού καλώς αναπτύσσονται.
Άπόκρισις
Διαιρώ τό προηγούμενον. ουδεμία έντύπωσις έγγινομένη τφ έγκεφά
λω ίδέαν πραγματικού πράγματος ύποδηλοΰν πέφυκεν. αλλ' έχει αφορμή
εκείνης γενέσθαι ξύμφ: άλλως άπόφ: όθεν άποφάσκω τήν συνέπειαν. ού
γάρ έχει τό έγκολαφθέν τφ έγκεφάλω ίχνος πνευματικόν τι καθ' αυτό
παριστφ/, έχει δέ έκ βουλήσεως τοΰ δημιουργού αφορμή γενέσθαι τφ νφ
προς τήν τών πνευματικών διανόησιν, ώσπερ αί φωναί, αϊς ουδεμία μετά
(f. 226) τών σημειουμένων ένεστιν οίκειότης, έπί γεμήν τήν εκείνων
κατανόησιν ώς άφορμαί τινές τήν ψυχήν διευθύνουσιν καί διορίζουσιν.
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Άντίστασις
"Εξις διανοητική γνώσις εστίν καθ' έξιν, ήτοι ευχέρεια έπί τό γινώσκειν, και' ουχί ενέργεια, αλλ' ή καθ' εξιν γνασις έν αύτφ τφ νφ, ουκ
έν τοις σωματικοίς εϊδεσι κείται. &ρ' ai διανοητικοί έξεις έν μόνω τφ
νφ είσί κείμεναι, καί ούκ έν τοις σωματικοίς εΐδεσιν.
Άπόκρισις
Διαιρώ την μείζονα, ή έξις ή διανοητική εστί γνώσις καθ' εξιν, ήτοι
ευχέρεια έπί τό γινώσκειν ύπό τών έν τφ έγκεφάλφ Ιχνών, καί τής έπί
ξωτικών πνευμάτων κινήσεως ώς έξ αφορμών διοριζόμενοι ξύμφ: εστί
γνώσις καθ' εξιν άνευ τής τοιαύτης κινήσεως έξεγειρομένη ώς όντότης,
τφ νφ προαυξάνουσα, καί τούτω προσπεφυκεία άπόφ: τόν αυτόν τρόπον,
διαιρώ τήν έλάττονα, ή καθ' έξιν γνώσις έν αύτφ τφ νφ ούκ έν τοις
σωματικοϊς εϊδεσι κείται υφισταμένη, καί μην ύπό τών σωματικών κινή
σεων, ώς ύπό αφορμών κατά τόν τοΰ δημιουργού νόμον τφ νφ εξεγείρε
ται, ξύμφ: άλλως άπόφ: καί γε συναπόφημι τήν συνέπειαν.
"Ενστασις
ΕΙ υπέρ φύσιν έξις, καί θεόθεν έκκεχυμέναι, οίον πίστις, έλπίς, καί
αγάπη, οντότητες είσί τφ νφ προσεπιτεθειμέναι, καί αύτου διακεκριμέ
νοι, äp: καί ai ήθικαί, καί επίκτητοι έξεις οντότητες είσί πνευματικοί
τφ νφ προσεπικείμεναι.
Άπόκρισις
Άπόφ: τήν συνέπειαν, καί τήν όμοίωσιν, ό δέ λόγος τής ανομοιό
τητας εστίν, δτι ai μέν υπέρ φύσιν έξεις ήμίν παρά θεού, καί ημών
άνίενται, ai δέ επίκτητοι, είτοΰν διανοητικοί είτοϋν ήθικαί αφορμή τινών
κινήσεων τών έν τφ έγκεφάλφ γιγνομένων ήμίν αύθις προσεπέρχονται.
(f. 227)
Δεϊξις
Άπόφ: τό προηγούμενον. ουδέ γάρ τό κατεπείγον τήν πίστιν, τήν
ελπίδα, τήν άγάπην, καί τάς παραπλήσιους έξεις, ώς οντότητας τινός
πνευματικός, καί τοΰ νοός χωριστός, ώς καί αύτοΰ άνευ εχειν ύφίστασθαι
διομολογεϊν, πώς γάρ αν σωθείη ή πίστις έκ τοΰ πιστεύοντος, ήτε έλπίς
χωρίς τοΰ έλπίζοντος, καί ή αγάπη τοΰ αγαπώντας καί τούτων φανερόν
αιτίας ποιητικός τών κατά φύσιν έξεων, καί ai τών δή τών πνευματικών
δύνασθαι ρηθήναι τάς επαναλαμβανόμενος ενεργείας, ή μάλλον τά ζωτι
κά πνεύματα, καθ' δ δι' ενεργειών έπαναληφθεισών διοριζόμενα οδούς
ύπανοίγουσιν έαυτοΐς εύπορωτέρας, καί βαθύτερα έγκολάπτουσιν ίχνη
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τφ έγκεφάλω. εκείνο γάρ τής κατά ψύσιν έξεως αιτία καθέστηκε τουλά
χιστον κατ' άφορμήν αφ' οδ ή κατά φύσιν έξις ώς έξ αφορμής παράγε
ται, αλλ' ή κατά φύσιν έξις καν φυσική τύχη ούσα από τών ζωτικών
πνευμάτων ώς έξ αφορμών παράγεται, καθ' δ ταΰτα δι' έπαναληφθεισών
ενεργειών διοριζόμενα, οδούς σφίσιν ύπανοίγουσιν εύρυχωροτέρας, καί
βαθύτερα έγκολάπτουσιν ϊχνη τφ έγκεφάλω. äpa τών κατά φύσιν έξεων
καν πνευματικοί ώσιν τυγχάνουσιν τά ζωτικά πνεύματα, ειτοΰν αί επανει
λημμένοι ένέργειαι, ή διά τών πνευμάτων ϊχνη τινά τφ έγκεφάλω έγγλύφουσιν.
Μόλις ή κατά φύσιν έξις διά μιας μόνης ενεργείας έγγίνεται. καί
γάρ ή φυσική έξις ευχέρεια εστί προς τό ένεργεΐν τοις έγκολαφθείσιν
τφ έγκεφάλω ϊχνεσι, καί τή εύπορωτέρα τών πνευμάτων φορςί, καί διόδω
υφισταμένη μονιμωτέρα ούσα, ούδ' έν άκαρεϊ οίχομένη. αλλ' ή τοιαύτη
ευχέρεια διά μιας μόνης ενεργείας έγγινέσθαι έχειν ήκιστα δοκεϊ. ού
γάρ διά ταύτης τής ενεργείας δσον τά ίχνη διαχαράττεται, ούδ' άποχρώντως έχουσιν διαπτυχθήναι, οί τών πνευμάτων πόροι, καί πάντα τά εκπο
δών γινόμενα άπαχθήναι, εί μήπου τυχόν όγροτάτη ή ή τοΰ εγκεφάλου
ουσία, οπότε δή καί ή έξις ίση ευκολία εξαλείφεται, ώσπερ δή καί
έντετύπωται. ένθεντοι ουδεμία κυρίως έναπότευκται έξις. αύτη γάρ μόνι
μος είναι όφείλουσα στερρότητα τινά κατά (ί. 228) τήν εγκεφάλου ούσίαν έναπαιτεΐ.
"Αρ: ή φυσική έξις διά μιας μόνης ενεργείας έγγίνεσθαι ού δύναται.
Πασαι ai κατά φύσιν έξεις διά βαθυτέρας τών Ιχνών έν τφ έγκεφάλω
έντυπώσεως, καί τής άπορωτέρας τών πνευμάτων φοράς έπαύξονται, στη
ρίζονται, καί εκτείνονται.
Φθίνουσιν αί φυσικαί έξεις, καί μειοϋνται, ήτοι άνίενται διά τους
εναντίους λόγους, οίς αΰξονται, καί έπιτείνεσθαι πεφύκασιν τών έγκεκολαμμένων άμέλει τφ έγκεφάλω ίχνών κατά βραχύ άποσμηχομένων. όταν
δέ τά Ιχνη τέλειον άπαλειφθή, καί όλως έμφραγώσιν οί πόροι τηνικαΰτα
δέ καί ai έξεις παντελώς έξαλειφθήσονται.
Τέλος, καί μόνω Θεφ δόξα

κράτος84.

84. Μετά τό τέλος τής «Μεταφυσικής» υπάρχει ή σημείωση: Έγράφη διά χειρός τοο ελαχίστου έν συσχολασταΐς καί φοιτηταΐς μαθητών
ίεροδιδασκάλου Κυρίου Θεοδώρου Καβαλλιώτου τοο έκ Μοσχοπόλεως.
Ναούμ 'Αναστασίου Ντάτας.

SUMMARY
The research about the origin, studies, and the manifold
activity and his work as an author of the «most learned, most
reverend teacher, preacher and protopapas Mr. Theodore Anastasios Kavalliotis of Moschopolis» is pushed forward by this
study.
I. In spite of the emerging problems owing to the silence of the
sources, the research was led for the first time to the systematic
biographical restoration of Kavalliotis, with a determination of
the period of his life from 1718 till 1789 and place of his birth
Moschopolis. Kavala was probably his father's native town. He
studied in important educational centers of that time (Moschopolis, Ioannina) having as his teachers the eminent intellectual
minds (Chalkeas, Leontiadis, Voulgaris). Armed with an exceptional education he returned to his home city in about 1746 and
taught in the Academy. In 1748 he succeeded his teacher Sevastos Leontiadis in the direction of the school which he directed
more than twenty years (1748-1769). His supremely'presence in
the New Academy, at a time of critical ideological and social
fermentations, led the school to its highest point of educational
radiation and changed in into a bastion of resistance against the
Ottoman tyranny and heterodox propaganda.
Through his students he enlightened not only the balkan
people but he also contributed to the foundation of the modern
European civilization. He got married to Kyranna of Moschopolis
and he had a son named Anastasios. He was ordained a priest
after 1750 and was appointed as a preacher of the Archidiocese
of First Justinian of Achrida and Protopapas of Moschopolis.

284
After the destruction of Moschopolis (1769) probably for a short
period of time he remained in the Hungarian town Tokaj. In
1773 he returned to his home town and shared its gradual, economical, social and spiritual decline. He himself did not suspend
his activity but he continued his radiant leading presence in the
ecclesiastical and educational facts. He died in Moschopolis on
the 11th of August 1789.
II. His work as an author was very productive and varied «Logical essay», «Physical essay», «Metaphysics» (1750-1755), «Introduction to Grammar» (1760 and 1774) and «Protopeiria» (1770)
consist his basical works. In addition to the above, the following
works are attributed to Kavalliotis, the care of the text of a
church book containing the eight orders of sounds (missal) and
the writing of the «History of the Academy of Moschopolis»,
which is lost, certain epic poems in Homeric dialect and «Poetics». His most important work is the «Protopeiria» which includes a dictionary in three languages (Greek-Vlachian-Albanian). That's why it is classified among the founders of the Albanian literature and the pioneers of the comparative linguistics.
The civilizing transformation being accomplished during the 18th
century, in which the Greek education plays a leading part, is
reflected in these works. Manuscripts of his three philosopical
works (Logical essay, Physical essay and Metaphysics), unique in
the Greek area, were found in the framework of the present
research, in the library of the second elementary school of Siatista. So the already existing (Tirana, Bucharest) manuscripts of
the philosophical «trilogy» of Kavalliotis were increased.
III. The exactness of the information which the German professor Thunmann provides in 1774 in his laconic curriculum vitae
about Kavalliotis is corrobarated by this research.
There he refers to his place and time of birth, to his teachers, studies and the writing of philosophical works unpublished
at that time. The wrong carrying of this curriculum over the
bibliographical work of Legrand is indicated parallely so that
biographical elements concerning the financer of «Protopeiria»
George Trikoupa to be attributed to Kavalliotis. Thus a correc-
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tion is caused in the bibliographical works of Legrand, Bibliographie Hellénique and Bibliographie Albanaise.
IV. Kavalliotis is considered not only a student of Evgenios Voulgaris but also a follower of his own critical attitude against the
new philosophical and ideological messages coming from the
West. He does not renounce the Aristotelian thought but does
not thoughtlessly submit to it either. The Orthodox faith and the
teaching of Church conist his supreme valuing criterion of Kavalliotis. He not only treasures it up in his works as a writer but
he also tries to inspire it to his students. He wants to combine
a high scientific level with out overlooking the faith. He feels
distinctly that any one-sided progress financial or scientific, without its parallel spiritual foundation it will turn out to be fatal
for man.
V. The high level of studies in the New Academy is indicated by
the life and work of Kavalliotis, which consists a characteristical
sample of spiritual revival in the middle of the 18th century.
Kavalliotis himself consists a typical standard of a teacher of
our nation, as a teacher of the New Academy, as a priest and
preacher of the Orthodox Church and as a social factor, who
plays a leading part in deeds of altruism and love.
VI. The personality of Kavalliotis is examined closely and views
of previous researchers, who had considered him as a Rumanian
or Albanian or formerly as «a propagandizer» in the service of
the Ecumenical Patriarchate, are reconsidered now. At the same
time his ecclesiastic, social and educational physiognomy is outlined so that an equilibrium to occur in the historical research
which so far had evalued him mainly as the author of the threelingual dictionary overlooking his sacerdotal and property as a
teacher which is the most prevailing. Of course, even after this
effort, and in spite of the fact that we have searched the existing
sources and we have evaluated all the possibilities we believe
that there is still a broad field for the historian of the future, if
he intends to search even more, the important points of the life
and action of this most eminent spiritual man, teacher of our
nation who is one of the many enlightened forerunners of the
national miracle of twenty-one (1821).
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