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ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 

TOT EDMUNDUS PURCHOTIUS 

ΚΑΙ TO ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΤΣΙΚΗΣ 

TOT BIKENTIOT ΔΑΜΟΔΟΤ 

Εισαγωγικές επισημάνσεις 

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Η ΚΑΤΟΠΤΕΥΣΗ τού πεδίου έκδί-

πλωσης της θεωρητικής σκέψης συντελείται με την ίχνευση και 

τον εντοπισμό των εννοιολογικών προκειμένων με βάση τις όποιες δο

μείται ό φιλοσοφικός λόγος πού εκφέρεται αναφορικά με τα ερωτήμα

τα που κάθε στοχαστής προβάλλει ως μείζονα, και είναι εύλογο οτι, 

τόσο στην υφή των διερωτήσεων δσο και στή μέθοδο με τήν όποια τί

θενται, δεν είναι δυνατόν παρά να κατοπτρίζονται οι ευρύτεροι κοσμο

θεωρητικοί προβληματισμοί εντός των όποιων κρυσταλλώνεται ή φι

λοσοφική αποδεικτική. 

Στα τέλη του δεκάτου εβδόμου και στις απαρχές του δεκάτου 

6γ86θΌ αιώνα συντελούνται στή νεοελληνική σκέψη πνευματικές διερ

γασίες πού μας επιτρέπουν να συνειδητοποιήσουμε τή βαθμιαία μετα

στοιχείωση του σημασιολογικού περιεχομένου των ορών με τους όποι

ους μορφοποιούνται τα φιλοσοφικά ζητήματα και να διαπιστώσουμε 

ότι, παράλληλα με τή μακραίωνη αριστοτελική παράδοση, αναδύεται 

ένας τρόπος φιλοσοφικής επιχειρηματολογίας, στον οποϊο άπηχεΐται ή 

νεότερη προβληματοθεσία,1 τήν οποία, τή συγκεκριμένη περίοδο αντι

προσώπευε ή συμβολή τού René Descartes (1596-1650). Μία άπό τις 

πλέον διαδεδομένες αναγνώσεις τού έργου τού τελευταίου πραγματο-

1. Κώστας Θ. Πέτσιος, Ή περί Φύσεως συζήτηση στη Νεοελληνική σκέφη. 

"Οφεις της φιλοσοφικής διερεύνησης άπό τον 15ο ώς τον 19ο αιώνα, 'Ιωάννινα 
22003 (ανατύπωση: 2006), σ. 231 κ.ε. Για τις κοινωνικές ανασυνθέσεις του τέλους 

του 17ου αιώνα βλ. Δημήτρης Γ. Άποστολόπουλος, « Ή ανέλιξη της νεοελληνικής 

κοινωνίας, οι Φαναριώτες και ό Νεοελληνικός Διαφωτισμός. 'Ένα περίγραμμα», 

στο: Δημήτρης Γ. Άποστολόπουλος, Για τους Φαναριώτες. Δοκιμές ερμηνείας και 

Μικρά αναλυτικά, 'Αθήνα 2003, σ. 15-22. 
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ποιήθηκε μέσα άπό το πρίσμα της αύγουστινειας διδασκαλίας, και ή 

σύγκραση αύγουστινισμοϋ και καρτεσιανισμοϋ2 διαμόρφωσε ενα πλαί

σιο ανθρωπολογικών και γνωσιοθεωρητικών προϋποθέσεων πού προ

βλήθηκε ως ό θεωρητικός αντίποδας του εμπειρισμού, ε'ιτε στην άρι-

στοτελική-μεσαιωνική ε'ιτε στη νεωτερική εκδοχή του, δπως συγκε-

φαλαιώθηκε με το Essay του John Locke (1632-1704).3 

Στο έργο του 'Αναστάσιου Παπαβασιλόπουλου (μέσα 17ου-μέσα 

18ου αι.), του Μεθόδιου 'Ανθρακίτη (ca. 1660-post 1748),4 του Βικέ

ντιου Δαμοδου (1700-1754)5 και του Θεόδωρου Καβαλλιώτη (1718-

1789) είναι εμφανές το ρεύμα σκέψης στο όποιο αναφερθήκαμε, και οι 

φιλοσοφικές προκείμενες αναφορικά με τη φύση του άνθρωπου και τον 

τρόπο με τον οποϊο συγκροτείται το γνωστικό γεγονός νοηματοδο-

τούνται άπό την καρτεσιανή σκέψη,6 ή οποία επηρέασε καθοριστικά 

τη διαμόρφωση του φιλοσοφικού ορίζοντα του ύστερου δεκάτου εβδό

μου και τών πρώτων δεκαετιών του δεκάτου ογδόου αιώνα, εντός του 

όποιου εγγράφεται το ευρέως διαδεδομένο έργο του γάλλου φιλοσόφου 

Edmundus Purchotius (1651-1734), το οποϊο συνιστά μία άπό τις πη-

2. Βλ. ενδεικτικά Geneviève Rodis-Lewis, «Augustinisme et Cartésianisme à 

Port Royal», στο: E. J. Dijksterhuis (éd.), Descartes et le Cartésianisme Hollandais, 

Paris - Amsterdam 1950, σ. 131-182* Henri Gouhier, Cartésianisme et Augustinisme 

au XVIIe siècle, Paris 1978· Tad M. Schmaltz, ((What Has Cartesianism To Do with 

Jansenism?», Journal of the History of Ideas 49 (1988), 229-246· Ό ίδιος, Radical 

Cartesianism: The French Reception of Descartes, Cambridge 2002' Roger Ariew, 

((Oratorians and the Teaching of Cartesian Philosophy in Seventeenth-Century 

France)), History of Universities 17 (2001-2002), 47-80. 

3. John Locke, An Essay concerning human understanding (1690), στο: The 

Works of John Locke. A new edition corrected in ten Volumes, vol. I—III, London 

1823 (ανατύπωση: Aalen 1963). 

4. Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, Μεθόδιος 'Ανθρακίτης. Εισαγωγή στή σκεφη 

και το έργο του, 'Ιωάννινα 2006, σ. 21 κ.ε. 

5. Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Ό Βικέντιος Ααμο$ός. Βιογραφία - Έργο-

γραφία 1700-1754, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1998. Βλ. και τα κείμενα του Δαμοδου πού εκδό

θηκαν πρόσφατα, ΤΙ ίδια, (("Ενα μάθημα φιλοσοφίας "Περί Χρόνου" (Κεφαληνία 

ante 1739))), Κάτοπτρον Νεοελληνικής Φιλοσοφίας! (2007), 79-104* π. Γεώργιος 

Γ. Μεταλληνός (είσαγ., κριτική έκδοση, σχόλ.), Βικέντιου Δαμοδου, Θεολογία 

Δογματική κατά συντομίαν ή τε Συνταγμάτων Θεολογικόν, Τερα Μεγίστη Μονή 

Βατοπαιδίου, 2008. 

6. Κώστας Θ. Πέτσιος, (('Ανθρωπολογία και Γνωσιοθεωρία στις απαρχές του 

18ου αιώνος: Descartes και Νεοελληνική σκέψη)), Ό 'Ερανιστής 22 (1999), 44-79. 
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γές άπο τις όποιες αντλούν οι νεοέλληνες στοχαστές της συγκεκριμέ

νης περιόδου. Ό Purchotius, καθηγητής φιλοσοφίας στο Collège des 
Grassins, το Collège des Quatre-Nations και στο Πανεπιστήμιο του 

Παρισιού,7 συνέγραψε Ινα εκτενές έργο το όποιο αναφέρεται, μέ συ

στηματικό τρόπο, σέ δλα τα πεδία της φιλοσοφικής προβληματοθε-

σίας — τ ή Λογική, τή Μεταφυσική,8 τή Γεωμετρία, τή Φυσική και 

τήν Η θ ι κ ή — και ενώ το θεματικό του περιεχόμενο συγκροτείται μέ 

βάση τους επιστημολογικούς άξονες της άριστοτελικής-σχολαστικής 

παράδοσης, οι θεωρητικές παραδοχές συμπυκνώνουν τήν καρτεσιανή 

και μετακαρτεσιανή φιλοσοφία, στην όποια σημαντικό ρόλο διαδρα

ματίζει ή φιλοσοφία του Nicolas Malebranche (1638-1715), και στο 

πεδίο της φυσικής φιλοσοφίας οι θέσεις του αποτυπώνουν τα πορίσμα

τα της νεότερης επιστήμης. 

Μία άπό τις προϋποθέσεις για τή σύνθεση τής 'Ιστορίας τής Νεο

ελληνικής Φιλοσοφίας αποτελεί ό προσδιορισμός των είδητικών της 

γνωρισμάτων, έρευνα πού συναρτάται μέ τήν ανάδειξη του τρόπου μέ 

τον όποιο συντελείται ή επικοινωνιακή πράξη των νεοελλήνων φιλοσό

φων μέ τήν παραδεδομένη σκέψη και τις συμβολές των νεοτέρων.9 Στο 

εγχείρημα αυτό ή ανίχνευση των πηγών είναι καθοριστικής σημασίας, 

αφού μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πληρέστερα το φιλοσοφικό πλαί

σιο εντός τού όποιου συντίθεται το έργο τών νεοελλήνων στοχαστών 

και τα ρεύματα ιδεών πού άπηχούνται στον φιλοσοφικό τους λόγο, μέ 

τον οποϊο άναμετρώνται μέ τα προβλήματα πού ή εκάστοτε ιστορική 

στιγμή αναδεικνύει ως θεμελιώδη. Το desideratum όμως τών πηγών 

7. Για τα βιογραφικά στοιχεία βλ. Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, « Ή χειρόγρα

φη μετάφραση τής "Μεταφυσικής" τοΰ Edmundus Purchotius (1651-1734) άπό τον 

Ευγένιο Βούλγαρι (1716-1806)», Κάτοπτρον Νεοελληνικής Φιλοσοφίας 1 (2007), 

14-15, δπου και ή σχετική βιβλιογραφία. [Στο εξής: Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, 

« Ό Ευγένιος Βούλγαρις και ή "Μεταφυσική" τοΰ Edmundus Purchotius».] 

8. Για τή μετάφραση τής Metaphysica του Purchotius άπό τον Ευγένιο Βούλ

γαρη (Μεταφυσική -ήτοι αν φιλοσοφία τοΰ σοφωτάτου Πουρκοτζίου. Έ κ τοΰ λατι-

νικοΰ, εις το Έλληνικόν μετενεχθεΐσα ιδίωμα παρά τοΰ λογιωτάτου εν ίεροδιακό-

νοις, Κυρίου Ευγενίου Βούλγαρη τοΰ έκ Ζακύνθου, ετει χιλιοστω έπτακοσιοστω 

πεντηκοστω) βλ. τή μελέτη πού παρατίθεται έδώ στή σημ. 7. [Στο εξής: Ευγένιος 

Βούλγαρης (μτφρ.), Ε. Purchotius, Μεταφυσική.] 

9. Κώστας Θ. Πέτσιος, Ή περί Φύσεως συζήτηση στη Νεοελληνική σκέφη, 

δ.π., σ. 166-167* π β . Παναγιώτης Νοΰτσος, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Τα όρια 

της §ιακιν§ύνευσης1 'Αθήνα 2005, σ. 148-150. 
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επιβάλλεται να συνδυασθεί με την ερμηνευτική ανασύσταση του τρό

που με τον οποίο οι νεοέλληνες φιλόσοφοι προσλαμβάνουν τα δεδομένα 

της επιστημονικής και φιλοσοφικής συζήτησης τής εποχής τους και τα 

ένοφθαλμίζουν στις δικές τους πνευματικές άνερευνήσεις, γονιμοποιώ

ντας τους προβληματισμούς τους και μορφοποιώντας τα θεωρητικά 

τους αιτήματα. 

Μέσα άπό το πρίσμα αυτό στην παρούσα μελέτη επιδιώκουμε να 

παρουσιάσουμε τις συναρτήσεις ανάμεσα στο φιλοσοφικό έργο του 

Edmundus Purchotius και το Corpus (χειρόγραφο και έκδεδομένο) του 

Βικέντιου Δαμοδοΰ,10 επιμερίζοντας τήν ανάλυση μας σε δύο μέρη: στο 

πρώτο ανασυγκροτούμε τα εδραία σημεία τής φιλοσοφικής πραγμά-

τευσης του Purchotius και εντοπίζουμε τις μορφικές κυρίως συνάφειες 

ανάμεσα στα κείμενα τών δύο διανοητών, με επιδίωξη να αναδείξουμε 

τον ερμηνευτικό ορίζοντα εντός του όποιου εγγράφεται ή φιλοσοφική 

σκέψη του Δαμοδοϋ* ενώ στο δεύτερο, μέσα άπό τή διεξοδική αντιπα

ραβολή, αποκαλύπτονται τα πρότυπα του Συνταγματίου της Μεταφυ

σικής, τα όποια είναι ή Metaphysica του γάλλου φιλοσόφου και οι ομό

λογες κωδικοποιήσεις του περιεχομένου της, όπως αποτυπώνονται 

στις διδακτικής υφής Disputano nés που συμπεριλαμβάνονται στο έργο 

Exercitationes Scholasticae in varias partes Philosophiae. Ή ανάδειξη 

τών πηγών του Συνταγματίου, άλλα και τής Μεταφυσικής του Δαμο

δοΰ, μας επιτρέπει να διευρύνουμε τις γνώσεις μας αναφορικά με το 

περιεχόμενο του φιλοσοφικού διαλόγου τών Νεοελλήνων με τήν ευρω

παϊκή διανόηση τής εποχής τους, αφού ό Purchotius συγκεφαλαιώνει 

τή σχολαστική-καρτεσιανή φιλοσοφία και αντιπροσωπεύει ενα ρεύμα 

σκέψης το όποιο διαφοροποιείται εμφανώς, παρά τις κοινές αφετηρίες, 

άπό τις επιστημολογικές προκείμενες του νοησιαρχικοϋ οικοδομήμα

τος πού αποτυπώνεται στο Metaphysicae Opus του Christian Wolff 

10. Για τις φιλοσοφικές απόψεις του Δαμοδοΰ βλ. Κώστας Θ. Πέτσιος, (('Η 

έννοια τής ελευθερίας στο έργο του Βικέντιου Δαμοδοϋ», στο: Ή έννοια, της ελευθε

ρίας στο Νεοελληνικό Στοχασμό, 'Ημίτομος Δεύτερος, 'Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών 

- Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Φιλοσοφίας, 1997, σ. 145-162* Ό ίδιος, «Ψυχή 

- Σ ώ μ α στή φιλοσοφική θεώρηση του Βικέντιου Δαμοδοΰ - Μια πρώιμη αξιοποίη

ση τής καρτεσιανής σκέψης. [Παράρτημα: Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία ( Α π ο 

σπάσματα)]», Αω8ώνη2Ί7Τ (1998), 169-189* Ό ίδιος, (('Ανθρωπολογία και Γνω-

σιοθεωρία στις απαρχές του 18ου αιώνος», δ.π., σ. 44 κ.ε., ιδ., σ. 46 κ.ε.* Ό ίδιος, 

Ή περί Φύσεως συζήτηση στη Νεοελληνική σκέφη, δ.π., σ. 267-280. 
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(1679-1754), το όποιο ποικιλοτρόπως αξιοποιείται άπό τη νεοελληνική 

σκέψη της περιόδου του Διαφωτισμού.11 

Μέρος Α' 

Edmundus Purchotius και Βικέντιος Δαμο8ος 

Το φιλοσοφικό έργο του Purchotius εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1695 

σε τέσσερις τόμους και ως τα τέλη του 18ου αι. οι επιμέρους τόμοι — 

Λογική και Μεταφυσική, Γενική Φυσική και Στοιχεία Γεωμετρίας, 

Ει8ική Φυσική, Ηθική και Σχολαστικές 'Ασκήσεις— σημείωσαν του

λάχιστον είκοσι εκδόσεις,12 άπό τις όποιες έχουμε υπόψη τις έξης: 

Institutiones Philosophicae ad Facilionem Veterum, ac Recentiorum 

Philosophum Lectionem comparatae. Opera, et Studio V. CI. Edmundi 

Purchotii Senonensis, In consultissima Juris utriusque Facultate Licen

tiate Universitatis Parisiensis ante hac Rectoris, et emeriti Philosophiae 

Professons. Tomus Primus. Complectens Logicam, et Metaphysicam. 

Venetiis, MDCCXXX. Apud Joannem Manfrè, Superiorum permissu, ac 
Privilegio* Institutiones Philosophicae [...]. Tomus Secundus. Quo Eleme-
nta Geometriae, et Physica generalis continentur. Patavii, MDCCXXXVIII. 
Ex Typographia Seminarli, Apud Joannem Manfrè, Superiorum permissu, 
ac Privilegio* Institutiones Philosophicae [...]. Tomus Tertius. Qui Phy-
sicam specialem comprehendit. Venetiis, MDCCXXX [...] (: Tomus Tertius 
[...], Patavii, MDCCXXXVIII, Ex Typographia Seminarli [...])* Institu
tiones Philosophicae [...]. Tomus Quartus. Continens Ethicam, seu Mu
ralem Disciplinam. Patavii, MDCCXXXVIII. Ex Typographia Seminarli 
[...]. Στην α' έκδοση του τέταρτου τόμου ή Ηθική συνοδευόταν άπό 

τις Exercitationes Scholasticae (: Σχολαστικές Ασκήσεις), οι όποιες δη

μοσιεύθηκαν αυτοτελώς με διευρυμένη θεματική το 1700 και μέχρι το 

1751 σημείωσαν οκτώ επανεκδόσεις: Exercitationes Scholasticae. In 

varias partes Philosophiae. Praesertimque in Aristotelis Metaphysicam: 

sive Series Disputanoneum Ontologicarum naturali ordine dispositarum. 

Quibus praemissum est breve Compendium Philosophiae. Opera et 

11. Παναγιώτης Νοΰτσος, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, δ.π., σ. 62-65, 337 
κ.έ., 345 κ.έ., 427 κ.έ., και passim. 

12. Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, «Ό Ευγένιος Βούλγαρις και ή "Μεταφυσική" 
του Edmundus Purchotius», δ.π., σ. 16-17. 
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Studio V. CL Edmundi Purchotii Senonensis [...]. Tomus Quintus. 

Patavii, Typis Seminarli, MDCCLl. Apud Joannem Manfrè. Superiorum 
permissu, ac Privilegio. [...]. Στην τελευταία σελίδα του τόμου κατα

χωρίζεται ή γνωστή άδεια εκτύπωσης (((licenza») τών Άναμορφωτών 

(((Noi Riformatori dello Studio di Padova»), με χρονολογία 27 Φεβρου

αρίου 1735, στην οποία αναφέρεται ή έκδοση του 1733.13 

Ή σύνθεση του Purchotius με τον τρόπο πού είχε επιστημολογικά 

αρθρωθεί (Λογική, Μεταφυσική, Γεωμετρία, Φυσική, 'Ηθική, Επιτομή 

Φιλοσοφίας και Σχολαστικές Ασκήσεις) δημοσιεύθηκε το 1733 σε ορι

στική έκδοση και ορισμένα σημεία εμπλουτίσθηκαν με περαιτέρω δια

σαφηνίσεις: Institutiones Philosophicae ad Faciliorem Veterum et 

Recentiorum Philosophorum Intelligentiam Comparatae. Opera et studio 

V. CI. Edmundi Purchotii Senonensis, in Consultissimà Juris Utriusque 
Facultate Licentiati Universitatis Parisiensis quondam Rectoris postea 
Syndici, et Emeriti Philosophiae Professons. Editio quarta prioribus locu
pletar, Lugduni, Apud Fratres Bruyst, in vico Mercatorio ad insigne 
Solis, MDCCXXXIII, Cum Privilegio Regis. Στή συγκεκριμένη έκδοση 

συμπεριλαμβάνονται ως Appendix οι Exercitationes Scholasticae. 

Πρόκειται για έναν τόμο 804 και 33 χ.ά. σελίδων στις όποιες 

αποτυπώνονται ποικίλα σχήματα λογικά, γεωμετρικά, φυσικά (οπτι

κής, μαθηματικής φυσικής), αστρονομικά και ιατρικής φυσιολογίας 

(Tab. 1-Tab. 33), πού επεξηγούν με παραστατικό τρόπο τις αναπτύ

ξεις οι όποιες προηγήθηκαν. 'Αξίζει να αναφέρουμε στο σημείο αυτό 

τήν απεικόνιση τών δύο διαφορετικών φιλοσοφικών παραδόσεων πού 

αντιπροσωπεύουν το ((δένδρο του Πορφυρίου» (((Arbor Porphyrii 

secundum doctrinam Aristotelis et Peripateticorum») και το ((δένδρο 

του Πουρχοτίου» (((Arbor Purchotii ad mentem Piatonis et Cartesia-

norum»), με το όποιο για πρώτη φορά εμφανίζεται ή καρτεσιανή 

ανθρωπολογία σε γράφημα 1 4 και υπογραμμίζεται ή συστοίχιση του 

13. "Ο.π., σ. 15-17. 

14. Edmundus Purchotius, Institutiones Philosophicae, Tab. Ι. και Tab. Π. Οι 

επεξηγήσεις δεν υπάρχουν στην έκδοση του 1730. Για το «δένδρο του Πουρχοτίου» 

βλ. ενδεικτικά Wilhelm Risse, Die Logik der Neuzeit, Bd. II. 1640-1780, Stuttgart -

Bad Cannstatt 1970, σ. 128: ((Diese Anordnug der Kategorien geht gedanklich auf 

Descartes zurück, wurde auh gelegentlich von der Cartesianern in Worten ausge

sprochen [...], aber offensichtlich erst von Purchotius in einem graphischen Schema 
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Purchotius με την πλατωνική-καρτεσιανή παράδοση. 

Ι. Insthuäones (: Logica) - Σύντομος iSéoc της Λογικής κατά 

την μέθο8ον των Νεωτέρων. Λογική έλάσσων και μείζων 

Ό ((Πρόλογος» (((Praefatio»)15 των Instituriones και της Logica προοι-

μιάζεται με τον στωικής αφετηρίας ορισμό της φιλοσοφίας ώς ((επι

στήμης των θείων και ανθρωπίνων πραγμάτων», 1 6 και ή καθιερωμένη 

σε σχετικά εισαγωγικά κείμενα μνεία των απαρχών της σοφίας, άπο 

τον 'Αδάμ και τους λαούς της Μεσοποταμίας μέχρι τους αρχαίους 

'Έλληνες, επιστεγάζεται με τη λεξικογραφική αναφορά στις ((επιφα

νέστερες αιρέσεις τών φιλοσόφων» («Illustriores Philosophorum 

Sectae»), στις όποιες συναριθμοΰνται οι Προσωκρατικοί, ό Σωκράτης, 

ο Πλάτων και οι 'Ακαδημαϊκοί, ό 'Αριστοτέλης και οι Περιπατητικοί 

veranschaulich»· πβ. Daniel E. Flage - Clarence Α. Bonnen, Descartes and Method. 

A search for a Method in «Meditations», London, Routledge, 1999, σ. 150, 279-

280, σημ. 11. 

15. Για την ανασύσταση τών Προλεγομένων τών Institutiones και τών βα

σικών θέσεων της Λογικής και της Μεταφυσικής του Purchotius αξιοποιούμε και 

τις δύο εκδόσεις (Edmundus Purchotius, Institutiones Philosophicae ad Facilionem 

Veterum, ac Recentiorum Philosophum Lectionem comparatae [...], Tomus Primus. 

Complectens Logicam, et Metaphysicam, Venetiis 1730, χ.ά. [φφ. a3 κ.ε.] και 

Institutiones Philosophicae [...], 41733, σ. iii κ.ε., ώστε να είναι δυνατή και ή άντι-

στοίχιση με τη μετάφραση της Μεταφυσικής του γάλλου φιλοσόφου άπο τον Ευγέ

νιο Βούλγαρη (Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, « Ό Ευγένιος Βούλγαρις και ή "Μεταφυ

σική" του Edmundus Purchotius)), δ.π., σ. 11-78). Προηγείται ή έκδοση του 1730 

και έπεται ή έκδοση του 1733 και ή αντίστοιχη σελιδαρίθμηση. Οι παραπομπές στα 

υπόλοιπα κείμενα τών Institutiones γίνονται με βάση τήν έκδοση του 1733, όπως 

δηλώνεται στην οικεία θέση. Με πλάγια γράμματα σημειώνονται, δταν δεν δηλώ

νεται διαφορετικά, οι υπογραμμίσεις πού υπάρχουν στο κείμενο. 

16. Edmundus Purchotius, Institutiones Philosophicae, Tomus Primus, [φ. 

a l a ] · π β . 1733, σ. iii: ((Quam nunc dicimus Philosophiam, veteres Sapientiam appe-

labant, rerum videlicet divinarum, et humanarum, causarumque, quibus haeres conti-

nentur, sdentiamo' π β . Joannes Ab Arnim (ed.), Stoicorum Veterum Fragmenta. 

Vol. II. Chrysippi Fragmenta. Logica et Physica, Stuttgart 1968, σ. 36, 11-13, 15: 

((τήν φιλοσοφίαν φασίν έπιτήδευσιν είναι σοφίας, τήν δε σοφίαν έπιστήμην θείων τε 

και ανθρωπίνων πραγμάτων))· π β . Karlheinz Hülser, Die Fragmente zur Dialektik 

der Stoiker. Neue Sammlung der Texte mit deutscher Übersetzung und Kommenta

ren. Bd. I, Stuttgart - Bad Cannstatt 1987, σ. 12. Βλ. και σημ. 30. 
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(((Peripatetici»), οι Στωικοί και οι Επικούρειοι.1 7 

'Ιδιαίτερος λόγος γίνεται για την αριστοτελική φιλοσοφία, ή όποια 

((μεταφυτεύτηκε)) μέσω των 'Αράβων άπο την 'Αφρική στην Ευρώπη 

και άπο τήν 'Ισπανία στή Γαλλία,18 και στή συνοχή αυτή δ Purchotius 

τονίζει δτι ή λεπτοφυής (((subtilis))) μεΰοΰος ερμηνείας του 'Αριστοτέ

λη άπο τους ''Αραβες είχε ως αποτέλεσμα να τεθούν οι βάσεις για τή 

((διαλεκτική και εριστική)) σχολαστική φιλοσοφία (((disputatrix et 

contentiosa Philosophia))), της όποιας ή απήχηση διαπιστώνεται και 

στις απαρχές του 18ου αι.,1 9 και μνημονεύει τήν καθιερωμένη θεματο-

17. Edmundus Purchotius, Instituüones Philosophiere·, 1730, φ. a3a-a9a* π β . 

Ό ίδιος, Instituüones Philosophiere, 1733, σ. iii-iv. 

18. "Ο. π., φ. a5or πβ. ο.π., σ. vi: (dtaque ex Africa in Europam, et ex Hispania 

in Galliam transmigravit Aristotelis Philosophia, ac in Scholis Parisiensibus tradì 

coepit eo, quo ab Arabibus recepta fuerat, modo, subtili scilicet et contentioso: eaque 

disputatrix et contentiosa Philosophia, quae sermonis barbariem secum in Scolis in-

vexit, Scholastica vocata est, quod in Scholis ad nostra usque tempora sit usurpata». 

Βλ. τις ανάλογες διατυπώσεις του Ευγένιου Βούλγαρη, 'Ή Λογική εκ παλαιών τε 

και νεωτέρων συνερανισθεΐσα [...] ης προτέτακται Λφηγησις Προεισο§ιώ§ης περί 

Αρχής και Προόδου της κατά την Φιλοσοφίαν Ενστάσεως και Προ8ιατριβαί τετ-

ταρες εισαγωγικαί εις άπασαν την Φιλοσοφίαν προτελεστικαι..., Έ ν Λειψία της 

Σαξονίας 1766, σ. 36: «εκ δη τούτων (sc. ((των Άριστοτελιζόντων Αράβων») ή του 

'Αριστοτέλους φιλοσοφία κατά τήν 'Ισπανών χώραν επιμελώς γεωργουμένη, 

εντεύθεν κάπί τήν δμορον Γαλλίαν μετεφυτεύετο, και τα λοιπά της Ευρώπης εφε

ξής κατελάμβανεν, ένθα αϊ τών σχολαστικών Φατρίαι άνθήσασαι μέχρι πόρρω διή-

νεγκαν». Ό Βούλγαρης βεβαίως έχει υπόψη του και τήν ίστορικοφιλοσοφική εισα

γ ω γ ή (Historiae Philosophiere Succincta Delineatio) του Johannes Fransiscus Bud-

deus (1667-1729), Elementa philosophiae Instrumentalis seu Institutionum Philoso-

phiae Eclecticae. Tomus Primus. Editio septima, Halae Saxonum 1710, σ. 9 κ.ε., ιδ., 

σ. 72 κ.ε.: ((Cap. V. Philosophia Medii Aevi, Arabico-Scholastica», καθώς και το 

έργο του Johann Jacob Brucker (1696-1770), Historia Critica Philosophiae, a mundi 

incunabulis ad nostram usque aetatem deducta. Tomus III, Lipsiae 1743 ['Επανέκδο

ση: Hrsg., Richard Η. Popkin - Giorgio Tonelli, Hildesheim - New York 1975], σ. 

714 κ.ε.: ((Caput Tertium. De Philosophia Scholastica». [...] «Sectio Secunda. De 

Scholasticis», § 1-2 κ.ε. Για τήν αξιοποίηση τών συγκεκριμένων κειμένων άπο τον 

Βούλγαρη βλ. Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος (Προλεγόμενα-Επιμέλε ια - Ευρετήρια), 

Ευγένιος Βούλγαρης, Ή Λογική εκ παλαιών τε και νεωτέρων συνερανισθεΐσα..., 

Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τομέας Φιλοσοφίας / Εργαστήριο Ερευνών 

Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, 2010, σ. *119 κ.ε. 

19. &0.π.Ί φ. a9ß* π β . ο.π., σ. vi: ((quae (sc. Philosophiae) sermonis barbariem 

secum in Schola invexit, Scholastica vocata est quod in Scholis ad nostra usque 

tempora sit usurpata». 
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ποίηση του Σχολαστικισμού σε Θωμιστές, τους οπαδούς του Thomas 

Aquinas (1225/7-1274), Σκοτιστές, τους θιασώτες του Duns Scotus 

(1265/6-1308), και 'Ονοματικούς, τους υποστηρικτές των νομιναλιστι-

κών απόψεων του Guillelmus Ochamus (1288-ca.l348).20 

Άπο τη χορεία των Νεοτέρων μνημονεύονται οι Galileus Galilei 

(1564-1642), Petrus Gassendus (1592-1655), René Descartes, Guillelmus 
Harvaeus (1578-1657), Marcellus Malpighius (1628-1694), Johannes 
Alfonsus Borellus (1608-1691), οι όποιοι ανανέωσαν «τη μηχανική φι

λοσοφία πού είχε καλλιεργηθεί άπο τον Δημόκριτο και τον Επίκουρο» 

(((mechanicam Philosophiam à Democrito et Epicuro quondam excul-
tam»),21 και υπογραμμίζεται το γεγονός δτι την περίοδο εκείνη δέσπο

ζαν οι φιλοσοφικές αιρέσεις των Καρτεσιανών και των Γασσενδι-

στών.22 'Όσον άφορα τη μέΰοΰο, ό Purchotius διευκρινίζει δτι ή κάθε 

φιλοσοφική ενότητα κατανέμεται ανάλογα μέ το περιεχόμενο σέ «μέ-

20. Ό . π., φ. alOa· π β . ο.π-., σ. vii: ((Inter Scholasticos, seu novos Peripateticos, 

très praecipuae in Universitate studiorum Parisiensi exortae sunt sectae. [...] Prima 

est Thomistarum [...]' Secunda est Scotistarum [...]' Tertia est Nominalium [...]»' 

π β . Βικέντιος Δαμοδός, Επίτομος Λογική κατ' Αριστοτελην και Τέχνη Ρητο

ρική..., Ένετίησι 1759, σ. 16-17: «Εις τρεις τάξεις [...] διαιρείται των Περιπατη

τικών ή φιλοσοφία, δθεν άλλοι λέγονται Θωμισταί...))· Μεθόδιος Ανθρακίτης, Λο

γική Έλάττων, στο: Παναγιώτης Κ. Χρήστου, Μεθό8ιος 'Ανθρακίτης - Βίος, 

Αρασις, Ανέκδοτα Έργα, Ιωάννινα 1953, σ. 57: (('Εν τοις σχολαστικούς ήτοι νέοις 

περιπατητικούς, τρεις είσίν έπισημότεραι αιρέσεις...»· Ευγένιος Βούλγαρης, Ή 

Λογική, δ.π., σ. 36-37: «... Θωμάς ό 'Ακινάτης [...] τών Θωμιστών εξ αύτοΰ κα

λουμένων Φατρίας Ταξίαρχος, [...] Ιωάννης Δούνς ό Σκότος διέλαμπεν, ό της τών 

Σκοτιστών συμμορίας Καθηγεμών, [...] ού Γυλλέλμος "Οχαμος ομιλητής χρημα-

τίσας [...] της τών 'Ονοματικών είρημένων προέστη Αίρέσεως)). 

21. Ό.7Γ., φ. alOß' π β . ο.π., σ. vii. Ά π ο τον Purchotius (Στο ÌSio) εξαίρεται ή 

καθοριστική συμβολή του Galileus ό όποιος «novas vias tentavit hujus vestigiis 

inhaerentes plurimi, ut Gassendus, Cartesius...»· πβ. Μεθόδιος'Ανθρακίτης, Λογική 

Έλάττων, δ.π., σ. 58: ((Γαλιλαίος [...] καινήν τίνα όδδν έπενόησεν» και ((τούτου 

(sc. του Galileus) τοις ιχνεσιν επόμενοι πλείστοι, καθάπερ Κασένδος, Καρτέσιος...». 

22. Στο ÌSio' π β . Στο ΐδιο: ((Ex recentioribus autem Philosophorum sectis duae 

positissimum celebrantur, Gassendistarum nempe et Cartesianorum». 'Ακροθιγώς 

γίνεται λόγος για τήν κινέζικη φιλοσοφία και το έργο του Κομφούκιου (Confucio), 

πού εμφανίστηκε στο Παρίσι το 1687 (ο.π., φ. b ü ß * π β . Στο ÏSio). Στον «Κομφύ-

κιο)) αναφέρεται και ό Βούλγαρης, 'Ή Λογική, δ.π., σ. 8 και σημ. 2. Για τήν α π ή 

χηση της κινέζικης φιλοσοφίας (Sinensis Philosophia) στον Γαλλικό Διαφωτισμό 

βλ. ενδεικτικά Παναγιώτης Κονδύλης, Ό Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, τόμος Α', 

'Αθήνα 1987, σ. 434-435. 
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ρη» (((sectiones») και ακολούθως σε ((κεφάλαια» (((capita»), και στην 

αρχιτεκτονική διάταξη της ύλης υιοθετείται ή σχολαστική αντίληψη 

για τον τρόπο με τον όποιο δομείται ή επιχειρηματολογία, άφοΰ οι 

προτάσεις (((propositiones»), τα ((θεωρήματα» (((theoremata»), τα «συ

μπεράσματα» (((conclusiones») ή οι «θέσεις» («theses») προκύπτουν 

άπο αξιωματικές αρχές («ex principiis») πού έχουν τεθεί «σύμφωνα μέ 

τή μεΰο8ο των Σχολών, τήν οποία χρησιμοποιούν οι Γεωμέτραι» («se

cundum Scholarum methodum qua Geometrae utuntur»). Τις ((προτά

σεις» διαδέχονται τα «συνεπόμενα» («consectaria») ή τα πορίσματα 

(«corollaria»), τα όποια συγκεφαλαιώνουν τήν ανάλυση και τις απαντή

σεις στις αντιρρήσεις ή ενστάσεις τών αντιπάλων.23 

Το «Προοίμιο της Φιλοσοφίας» («Prooemium Philosophiae»)24 

επιμερίζεται σέ τέσσερα κεφάλαια: Στο πρώτο («Cap. I. Quomodo 

investiganda Veritas, quaeque Philosophiae operam daturo sint praeno-

scenda»)25 ό Purchotius, μέ ρητές αναφορές στον Augustinus (354-430 

μ.Χ.) και τον René Descartes καθιστά σαφές δτι ή φιλοσοφική του 

οπτική εδράζεται στην αυτοσυνειδησία του ανθρωπίνου υποκειμένου 

(«cogito»), πού προκύπτει ως προφανές γεγονός άπο τή βεβαιότητα 

του άμφιβάλλειν («dubitare»)26 και το άναμφίλεκτον της ύπαρξης του 

Θεού, δ οποϊος κατανοείται ως «κατ' εξοχήν τέλειο Ό ν » («atque ita 

existit Ens summe perfectum, sive Deus»).27 Διευκρινίζονται έννοιες 

πού αξιοποιούνται στις επιμέρους αναπτύξεις, όπως νους («intelle-

ctus»), θέληση («voluntas»), φαντασία («phantasia»), μνήμη («memo

ria»), συνείδηση («conscientia»), ζωτικά πνεύματα («spiritus anima

les»), θεμελιώδεις αρετές («virtutes cardinales»), δπως είναι ή φρόνηση 

(«prudentia»), ή δικαιοσύνη («justitia»), ή ανδρεία («fortitudo») και ή 

23. "Ο. π., φ. b2ß-b3a* π β . ο.π., σ. ix" π β . Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, « Ό Ευ

γένιος Βούλγαρης και ή "Μεταφυσική" του Edmundus Purchotius», δ.π., σ. 37 κ.έ. 

24. "Ο. π., σ. 1-34* π β . ο.π., σ. 1-12. Σ τ α προηγούμενα φ. b4ß-b6ß παρατίθε

ται ό ((Index Titulorum Tomi Primi»· π β . ο.π., σ. x-xviii: ((Index Titulorum totius 

operis». Ά π ο τήν εισαγωγική ενότητα τών Institutiones φαίνεται δτι άντλοΰν ό Δα-

μοδδς (Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Ό Βικέντιος Ααμο$όςη δ.π., σ. 222, 498, 559 

και 565) και ό Μεθόδιος 'Ανθρακίτης, Λογική Έλάττων, δ.π., σ. 52 κ.έ. Πρόκειται 

για κοινούς τόπους τών κειμένων της εποχής. 

25. Ό . τ τ , σ. 1-13· πβ. ο.π., σ. 1-5. 

26. Ό.ΤΓ., σ. 2" πβ. ο.π., σ. 2. 

27. Ό.7Γ., σ. 5" πβ. ο.π., σ. 3. 
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σωφροσύνη («temperantia»), καθώς και τα πάθη (((passiones»).28 

Στο δεύτερο κεφάλαιο («Cap. Π. De nomine, notione et existentia 

Philosophiae»)29 διευκρινίζεται ό προτεθείς ορισμός της φιλοσοφίας 

(«Sapientia rerum divinarum et humanarum...») και ό ομόλογος του 

Cicero (((Studium sapientiae...»),30 ενώ ή καρτεσιανής καταγωγής πα-

ροδοχή για τις έμφυτες ιδέες, που διαθέτουν τα γνωρίσματα τής ((ευ

κρίνειας», τής «διακριτότητας» και τής «προφάνειας», προσφέρει το 

θεωρητικό έρεισμα για την απόρριψη του άριστοτελικο-σχολαστικου 

γνωσιοθεωρητικου αξιώματος ((Nihil est in intellectu, quod priùs non 
fuerit in sensu», σύμφωνα με το οποϊο αναγνωριζόταν στην εμπειρία 

προεξάρχουσα θέση.31 

Στο τρίτο κεφάλαιο (((Cap. III. De origine et causis Philosophiae»)32 

ή επιχειρηματολογία αντλείται άπό την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, 

τον 'Ιερώνυμο (ca. 347-420 μ.Χ.) και τον Thomas Aquinas και συγκε-

φαλαιώνεται στη διαπίστωση δτι ή ((causa finalis» τής ((φιλοσοφίας» 

δεν είναι τίποτε άλλο παρά ή ((γνώση τής αλήθειας» και ή ((πράξη τής 

αρετής» (((cognitio veritatis, et praxis virtutis»).33 Στο τέταρτο κεφά

λαιο (((Cap. IV. De divisione, seu partibus Philosophiae»)34 ή έπίτμηση 

τής φιλοσοφικής διδασκαλίας σε Λογική, Μεταφυσική, Μαθηματική 

28. 'Ό.π., σ. 7 κ.έ.· πβ. ο.π., σ. 3 κ.έ. 

29. "Ο.π., σ. 13-28· πβ. ο.π., σ. 5-10. 

30. "Ο.π., σ. 13-14· π β . ο.π., σ. 5' Βλ. Cicero, De Officiis, Π, ii, 5, 2-7, στο: 

Cicero, De Offìciis. With an english translation by Walter Miller, London, Harvard 

University Press, 1997 ^ Ι θ ΐ δ ) , σ. 172: ((Hanc igitur qui expetunt, philosophi nomi-

nantur, nee quicquam aliud est philosophia si interpretari velis, praeter Studium sa

pientiae. Sapientia autem est, ut a veteribus philosophis definitimi est, rerum divina

rum et humanorum causarumque, quibus eae res continentur, scientia)). 

31. "Ο.π., σ. 23 ' π β . ο.π., σ. 8: «Quare axioma quoque illud in Scholis Peripa-

teticis vulgo receptum, Nihil est in intellectu, quod priùs non fuerit in sensu, à vero 

alienum esse inferius ostendemus». Βλ. σχετικά Etienne Gilson, Index Scolasdco-

Cartesien, Paris, 21979, σ. 203-204. Για το αριστοτελικής αφετηρίας (Περί Ψυχής 

Γ', 7 431a 16-17* Περί οίίσθήσεως xocl αισθητών 6, 445b 16-17) μεσαιωνικό γνω-

σιοθεωρητικο αξίωμα βλ. Κώστας Θ. Πέτσιος, (('Ανθρωπολογία και Γνωσιοθεωρία 

στις απαρχές του 18ου αιώνος)), δ.π., σ. 54-55, και σημ. 44-51, δπου και τα τεκμή

ρια. 

32. "Ο.π., σ. 28-32· πβ. ο.π., σ. 10-11. 

33. "Ο.π., σ. 30· πβ. ο.π., σ. 10. 

34. "Ο.π., σ. 32-34' πβ. ο.π., σ. 11-12. 
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(Γεωμετρία), Φυσική και Ήθικη επικυρώνεται με την υπόμνηση του 

παραοοσι,ακου, στωικής αφετηρίας™ ορισμού της τρίμερους επιοιαι-

ρεσης της φιλοσοφίας ((in Philosophiam naturalem, rationalem, et mo-

ralem», πού συνοψίζει δ Cicero,37 καθώς και με την αναφορά στα Μετά 

τα Φυσικά, δπου ό 'Αριστοτέλης διακρίνει τη φιλοσοφία σε ((μαθηματι

κή, φυσική και θεολογική».38 

Στο «Προοίμιο» (((Prooemium») της Λογικής (Logica, sive scientia 

cogitationum rectrix)39 ή λογική ώς επιστήμη διευθύνουσα τις σκέψεις 

της διάνοιας κατανοείται ώς ((Scientia, vel Ars cogitandi, seu mentis 

cogitationes ad verum dirigendo)40 και οι ενέργειες της διάνοιας, τα 

35. Βλ. ενδεικτικά Γαληνός, Περί φιλοσόφου Ιστορίας, στο: Herman Diels, 

Doxographi Graeci, Berolini 41965, σ. 603: ((Μέρη δε της φιλοσοφίας κατά τους 

πλείστους ακριβέστατους είναι δοκοΰντας τρία παρειλήφαμεν, το τε λογικόν, [...] 

το φυσικον [...] και τρίτον το πάντων άναγκαιότατον και τοις έπιτηδεύμασι χρησι-

μώτατον το ηθικόν...». 

36. Διογένης Λαέρτιος, Φιλοσόφων Βίων και Δογμάτων Συναγωγή (Diogenis 

Laertii, Vitae Philosophorum, ed. H. S. Long, tomus Prior, Oxonii 1964), VII, 39: 

((Τριμερή φασιν είναι τον κατά φιλοσοφίαν λόγον είναι γαρ αύτοΰ το μεν φυσικον, 

το δε ηθικόν, το δε λογικόν»· πβ. Karlheinz Hülser, Die Fragmente zur Dialektik der 

Stoiker. Neue Sammlung der Texte mit deutscher Übersetzung und Kommentaren. 

Bd. I, Stuttgart - Bad Cannstatt 1987, σ. 2. 

37. Ό.7Γ., σ. 32* π β . 6.π., σ. 11. Βλ. Cicero, De Oratore, I, xv, 68-71, στο: 

Cicero, De Oratore. In two volumes, vol. I., Books I, II. With an english translation 

by E. W. Sutton. Completed, with an introduction by H. Rackham, London, 

Harvard University Press, 21959, σ. 50: ((Sed si me audierit, quoniam philosophia in 

très partes est tributa, in naturae obscuritatem, in disserendi subtilitatem, in vitam 

atque mores...»* π β . Κικέρων, eO τέλειος Ρήτορας. De Oratore, Είσαγ., μτφρ., 

σχόλ. Γιώργος Κεντρωτής, Αθήνα 2008, σ. 47: «*Αν θέλει, ωστόσο, κανείς ν' ακού

σει εμένα, εγώ θα π ώ Οτι άπό τότε πού ή φιλοσοφία χωρίσθηκε σε τρεις κλάδους — 

στην έρευνα, ήτοι, τών μυστηρίων της φύσης, στή λεπτοφυή τέχνη της διαλεκτικής 

και στή διδασκαλία τής αγωγής του βίου και τών ηθών...». 

38. 'Αριστοτέλης, Τών Μετά τά Φυσικά Ε ' 1, 1026a 18-19· π β . W Κ. Ch. 

Guthrie, A History of Greek Philosophy. Vol. VI. Aristotle: An Encounter, 

Cambridge 1990 (1981), σ. 130-134. 

39. Ό.7Γ., σ. 12-74. 

40. "Ο.π., σ. 35" πβ. 6.π., σ. 12. Για τή Logica του Purchotius, βλ. και τις επι

σημάνσεις του Wilhelm Risse, Die Logik der Neuzeit. Bd. Π. (σημ. 14), σ. 126-130* 

για τις επανεκδόσεις του κειμένου βλ. Wilhelm Risse, Bibliografhia Logica. 

Verzeichnis der Druckschriften zur Logik mit Angabe ihrer Fundorte. Bd. I. 1472-

1800, Hildesheim 1965, σ. 264. 
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«είδη της σκέψης» (((species cogitationes») σύμφωνα με τη διατύπωση 

του Purchotius, ύπο την επίδραση της Logique του Port-Royal προσδιο

ρίζονται σε τέσσερις, δηλαδή στην απλή πρόσληψη (αντίληψη) ή 

έννοια, στην κρίση, την επιχείρηση ή τον συλλογισμό και τη μέθο8ο\ 

((Prima est perceptio, vel idea, quae apprehensio in Scholis dicitur, per 

quam quidpiam concipimus tantum; nihil de eo affirmamus aut ne-

gamus* Secunda, judicium dicitur, qua consentientes ideae conjun-

gundur affirmando; dissentients negando separantur Tertia cogitationis 

species ratiocinatio apellatur, per quam unum judicium ex prioribus aliis 

infertur judiciis* Quarta cogitationis species est methodus, quae defi-

nitur, via et ratio veritatem adhuc latentem inveniendi, et inventam 

congruo modo explicandi», ή όποια διακρίνεται σε αναλυτική (analy-

tika) και συνθετική (synthetica).41 

Σύμφωνα με τις ενέργειες του νοός, σημειώνει ό Purchotius, ή 

Logica χωρίζεται σε τέσσερα μέρη (((in quatuor partes»):42 Α'. «Περί 

'Αντιλήψεως ή ιδέας» (((Pars Prima. De Perceptione, vel Idea»),43 ((Περί 

Κρίσεως» (((De Judicio»),44 ((Περί Συλλογισμού» (((De Ratioci-

41. Ό.ΤΓ., σ. 35· πβ. O.K., σ. 12-13. 

42. 'Ό.π., σ. 37* πβ. O.K., σ. 13. 

43. Ό . π., σ. 43-94* πβ. ο.π., σ. 15-32: «Cap. I. Quid sit perceptio, vel idea, et 

quot modis sumatur» (σ. 44-49= 15-17)· ((Cap. II. De ventate, et falsitate Idearum» 

(σ. 49-55= 17-19)· ((Cap. III. De universalitate, particularitate, et singularitate idea-

rum; ubi de quinque ideis universalibus Porphyrii» (σ. 55-65= 19-23)· ((Cap. IV. De 

claritate et distinctione idearum» (σ. 65-71= 23-25)· ((Cap. V. De Categoriis turn 

Aristotelis, turn aliorum Philosophorum» (σ. 71-83= 25-29)· ((Cap. VI. De idearum 

signis» (σ. 83-94= 29-32). Π β. Βικέντιος Δαμοδός, Σύντομος iSéoc της Λογικής, 

δ.π., σ. 428-434: ((Κεφ. Β'. Περί της Αη ς έννοιας και περί του ορθώς νοεΐν τα πράγ

ματα άνευ πλάνης»· Ό ίδιος, Λογική ελάσσων xoct μείζων. ((Βιβλίον Α'. Μέρος Α ' 

της Αογικής. Περί των προσηκόντων τη πρώτη έννοια». ((Κεφ. α'. Τι έστι απλή 

έπίληψις ήτοι ιδέα, και τι δρος λογικός»' «Κεφ. γ ' . Περί τών ιδιοτήτων τής έπιλή-

ψεως και ιδέας»* ((Κεφ. δ'. Περί τών σημείων τών ιδεών, δηλαδή περί τής διαφοράς 

τών δρων»· «Κεφ. στ'. Περί τών ειδών τής κοινής ιδέας, ήτοι τών πέντε φωνών του 

Πορφυριου»· «Κεφ. η ' . Περί του αντικειμένου τής ιδέας και απλής έπιλήψεως, ήτοι 

περί τών δέκα κατηγοριών»· «Περί τών κατηγοριών τών νεωτέρων». Οι αναφορές 

στα κεφάλαια τής Μείζονος και Ελάσσονος Αογικής γίνονται σύμφωνα με τή Βα

σιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Ό Βικέντιος Α<χμο86ςη δ.π., σ. 559-570. 

44. "Ο.π., σ. 95-146· π β . ό.π., σ. 32-51: «Sectio Prima. De judicio, prout in 

mente existit, spectato»· ((Cap. I. De natura judicii» (σ. 95-99= 33-34)· ((Cap. II. De 

praecipuis errorum in judiciis nostris occurrentium fontibus» (σ. 99-106= 34-36)· 
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natione»),45 ((Περί Μεθόδου» (((De Methodo»).4 6 Πρόκειται για επι

στημολογική έπιδιαίρεση της Λογικής, ή όποια στη νεοελληνική σκέψη 

ανιχνεύεται στα τέλη του 17ου αι. (1699) στο έργο του Άναστ. Παπα-

βασιλόπουλου, Σύνοφις γενική της λογικής εξεωςΑ7 και άπο τον Δα-

«Cap. III. Quae sint judiciorum nostrorum erroribus adhibenda remédia» (σ. 106-

111= 36-38)· ((Sectio Secunda. De enuntiatione)). ((Cap. I. De natura enuntiationis, 

seu propositionis» (σ. 112-116= 38-39)* «Cap. IL De proprietatibus enuntiationis, 

seu propositionis)) (σ. 116-134= 39-46)· ((Cap. III. De varus propositionum spe-

ciebus)) (σ. 134-140= 46-49)· ((Cap. IV. De defìnitione, et divisione, quae praecipuae 

sunt orationis, seu enuntiationis species a Logicis spectande)) (σ. 140-146= 49-51). 

Πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Σύντομος ί$έα της Λογικής, δ.π., σ. 434-438: ((Κεφ. Γ'. 

Περί της Β α ς έννοιας του νοός και περί του ορθώς κρίνειν))' Ό ίδιος, Λογική ελάσ

σων και μείζων, δ.π., ((Μέρος Β' της Λογικής. Περί Κρίσεως)). ((Κεφ. α'. Περί της 

αρχής τής εν ταΐς ήμετέραις κρίσεσι πλάνης. [...] Θεραπεία των ημετέρων κρίσε

ων))* ((Κεφ. β'. Περί τής επαγγελίας, ήτοι προτάσεως και περί ονόματος, ρήματος, 

και λόγου))' ((Κεφ. γ ' . Περί των ιδιοτήτων των προτάσεων [...] Κεφ. η ' . Περί των 

ειδών τής προτάσεως εκ μέρους τής ύλης...)). 

45. Ό . π., σ. 147-193" π β . 6.π., σ. 51-66: ((Cap. Ι. De ratiocinationis natura)) 

(σ. 147-152= 51-52)· «Cap. IL De Argumentatione, et variis illius speciebus)) (σ. 

152-156= 53-54)· «Cap. III. De Syllogismo simplici)) (σ. 157-164= 54-57)· «Cap. 

IV. De singulis Syllogismorum simplicium fìguris)) (σ. 164-171= 57-59)· «Cap. V. 

De Syllogismo conjunctivo, et illius speciebus)) (σ. 172-175= 59-62)· «Cap. VI. De 

reductione Syllogismorum imperfectorum ad perfectos)) (σ. 175-182= 60-62)· «Cap. 

VII. De inventione medii, seu de locis dialecticis)) (σ. 182-187= 62-64)· ((Cap. Vili. 

De Sophistarum fallaciis)) (σ. 188-193= 64-66). Πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Σύντομος 

ί$έα της Λογικής, δ.π., σ. 438-441: «Κεφ. Δ' . Περί τής Γ η ς έννοιας του νοός και 

περί του ορθώς συλλογίζεσθαι))· Ό ίδιος, Λογική ελάσσων και μείζων, δ.π., «Μέ

ρος Γ' τής Λογικής. Περί Συλλογισμού)). ((Κεφ. α'. Τι έστιν έπιχείρησις και πόσα 

τα είδη αυτής))' «Κεφ. β'. Περί τής φύσεως του απλού συλλογισμού))· «Κεφ. γ ' . 

Περί του σχήματος και τρόπου του συλλογισμού)). 

46. "Ο.π., σ. 193-217' π β . O.K., σ. 66-74: «Cap. I. Quid sit methodus gene-

ratim)) (σ. 193-195= 66-67)· «Cap. II. De methodo analytica, seu resolutionis et 

inventionis)) (σ. 195-203= 67-69)· «Cap. III. De methodo synthetical (σ. 203-217= 

69-74). Πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Σύντομος iSéa της Λογικής, δ.π., σ. 441-442: 

«Κεφ. Ε'. Περί Μεθόδου))· Ό ίδιος, Λογική ελάσσων και μείζων, δ.π., «Μέρος Δ ' 

τής Λογικής. Περί Μεθόδου)). «Κεφ. α'. Περί τής αναλυτικής μεθόδου))· «Κεφ. β'. 

Περί τής συνθετικής μεθόδου)). Ό Δαμοδός, παρά το γεγονός δτι υιοθετεί την τε

τραμερή διαίρεση τής Λογικής, δεν αποδέχεται τη θέση δτι ή μέθοδος συνιστά τέ

ταρτη ενέργεια του νοός και τα παραπάνω θέματα αποτελούν αντικείμενο πραγμά-

τευσης και τής Λογικής Μείζονος, με τη μορφή «Ζητημάτων)). 

47. Αναστάσιος Παπαβασιλόπουλος, Σύνοφις γενική της λογικής εξεως, 
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μοΰο προβάλλεται μέσα άπο τα έργα του, Σύντομος ί$έα της Λογικής 

κατά την μέθο8ον των Νεωτέρων και Λογική έλάσσων κοίΐ μείζων. 

Είναι έκδηλες οι όφειλες στον Descartes (ιδιαιτέρως στην πρώτη ενότη

τα οπού εξετάζεται ή φύση και ή προέλευση των ιδεών)48 και τη Λο

γική του Port-Royal (κυρίως στην τετραμερή διαίρεση της Logica^3 και 

στην πραγμάτευση της αναλυτικής και τής συνθετικής Μεθόδου), ενώ 

στο σύνολο έργο εκτός άπό τους κλασικούς τόπους τής αριστοτελικής 

αναλυτικής50 είναι ευδιάκριτη ή παρουσία του 'Αριστοτέλη,51 του 

Cicero,52 του Πορφυρίου53 και του Augustinus.54 

1699, φ. 3α, στο: Κώστας Θ. Πέτσιος, «Ανθρωπολογία και Γνωσιοθεωρία στις 

απαρχές τοΰ 18ου αιώνος», δ.π., σ. 52, σημ. 36: « Ή λογική τοίνυν εις τέτταρα δι

αιρείται μέρη, κατά τας διαφόρους τοΰ νοός ενεργείας» - π β . Κώστας Θ. Πέτσιος, 

« Ή διδασκαλία τής Αογικής κατά τήν περίοδο τοΰ νεοελληνικοΰ Διαφωτισμοΰ», 

στο: Νεοελληνικός Διαφωτισμός ('Απόπειρα μίας νέας ερευνητικής συγκομιδής). 

Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Κοζάνη 8-10 Νοεμβρίου 1996, Κοζάνη 1999, σ. 

365-366, δπου και αποσπάσματα από χειρόγραφα κείμενα νεοελλήνων στοχαστών. 

48. "Ο.π., σ. 2 κ.ε.· π β . ο.π., σ. 2 κ.ε. Βλ. επίσης ο.π., σ. 65 κ.έ.= σ. 23 κ.ε.: 

((Cap. IV. De claritate et distinctione idearum»· πβ. σ. 48-49 (= σ. 16-17), δπου σύ

ντομη παρουσίαση τής διδασκαλίας τοΰ Descartes για τις ((ideae innatae», ((ideae 

adventitiae» και ((ideae factitiae»· π β . René Descartes, Meditationes de Prima Philo

sophic 1644, III, στο: Oeuvres de Descartes. Publiées par Charles Adam - Paul 

Tannery. Nouvelle Présentation, en co-édition avec Le Centre National de la 

Recherche Scientifique, tome VII, Paris 1964, σ. 37-38* Ρενέ Ντεκάρτ, Στοχασμοί 

περί της Πρώτης Φιλοσοφίας, μτφρ., σχόλ. Ευάγγελος Βανταράκης, Αθήνα 2003, 

σ. 92-93. 

49. Χρησιμοποιώ τήν έκδοση Antoine Arnauld - Pierre Nicole, La Logique ou 

Fart de penser. Notes et postface de Charles Jourdain, Paris, Gallimard, 1992. Ή δο

μή τοΰ έργου είναι: σ. 33-94: ((Première Partie. Contenant les réflexions sur les idées, 

ou sur la première action de l'esprit, qui s'appelle concevoir))' σ. 95-165: ((Deuxième 

Partie. Contenant les réflexions que les hommes ont faites sur leurs jugements))· σ. 

167-272: ((Troisième Partie. Du Raisonnement»· σ. 273-334: ((Quatrième Partie. De 

la Méthode». 

50. Ό . π . , σ. 71 κ.έ.* πβ. ο.π., σ. 25 κ.έ.: ((Cap. V. De Categoriis tum Aristo te

ils, tum aliorum Philosophorum» και passim. 

51. "Ο.π., σ. 11 κ.έ." πβ. ο.π., σ. 5 κ.έ. 

52. "Ο.π., σ. 14, 18 κ.έ.' πβ. ο.π., σ. 5, 7 κ.έ. 

53. "Ο.π., σ. 55 κ.έ.· πβ. ο.π., σ. 19 κ.έ. 

54. "Ο.π., σ. 2, 4 κ.έ.· πβ. ο.π., σ. 2 κ.έ. 
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IL Institutiones (: Metaphysica) - Μεταφυσική ήτοι πρώτη 

φιλοσοφία και φυσική θεολογία.55 Συνταγμάτων της Με

ταφυσικής56 

Ή Μεταφυσική (Metaphysica seu prima philosophia) 5η στην οποία θα 

έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε διεξοδικώς στη συνέχεια, ορί

ζεται ώς «επιστήμη γενικωτάτη» (((scientia generalis»), πού έρευνα τις 

έννοιες και τις αρχές του νοος58 και αποτελείται άπο δύο μέρη, την 

'Οντολογία (Ontologia) και την Πνευματολογία (Pneumatologia),59 

III. Institutiones (: Elementa Geometriae) 

Τα Στοιχεία Γεωμετρίας (Elementa Geometriae) παρουσιάζονται μέ τη 

γνωστή μορφή (((Definitiones», «Theorema», «Scholium», ((Corolla-

ria»), σέ εξι ευσύνοπτα ((βιβλία»: ((Liber Ι. De Lineis et Angulis»* «IL 

De Triangulis, quadrilateris, pentagonis, hexagonis, et reliquis polygo-

nis»* ((III. De Circulo»* «IV. De Soliditis»* «V. De Proportionibus»* 

55. Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι πρώτη φιλοσοφία και φυσική θεο

λογία εις την άπλην 8ιάλεκτον. Χρησιμοποιώ το χ φ . άρ. 7 της μητρόπολης Κιτίου 

Λάρνακας Κύπρου, microfilm του οποίου διαθέτει το 'Ιστορικό και Παλαιογραφικό 

'Αρχείο της Εθνικής Τραπέζης. Για την περιγραφή βλ. Βασιλική Μπόμπου-Στα-

μάτη, Ό Βικέντιος Δαμο8ός, δ.π., σ. 183. Ευχαριστώ και άπο τή θέση αυτή τον 

'Αγαμέμνονα Τσελίκα, προϊστάμενο του 'Αρχείου, ό οποίος μου χορήγησε ψηφιακό 

αντίγραφο τοΰ κειμένου. 

56. Βικέντιος Δαμοδός, Συνταγμάτων της Μεταφυσικής, Κριτική έκδοση, 

έπιμ., εισαγ., Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Ευρετήρια Νίκος Κ. Ψημμένος, ' Ι ω 

άννινα, Πανεπιστήμιο 'Ιωαννίνων - Τομέας Φιλοσοφίας / Κέντρο 'Ερευνών Νεοελ

ληνικής Φιλοσοφίας (σειρά: Κείμενα Νεοελλήνων Φιλοσόφων, άρ. 1). 'Αποσπάσμα

τα τοΰ έργου δημοσιεύθηκαν άπο τον Νίκο Κ. Ψημμένο (ανθολογία κειμένων, 

εισαγ., σχόλ.), Ή Ελληνική Φιλοσοφία άπο το 1453 ώς το 1821, τόμος Β'. Ή επι

κράτηση της νεωτερικης φιλοσοφίας. Μετακορυ8αλικη περίοδος, 'Αθήνα 1989, σ. 

87-104. 

57. Edmundus Purchotius, Institutiones Philosophicae..., Metaphysica, σ. 218-

516- πβ. ο.π., σ. 75-186. 

58. Ό . τ τ . , σ . 2 1 8 · π β . ο.π., σ. 75. 

59. 'Ό.π., σ. 222-277 και 277-516* π β . ο.π., σ. 77-95 και 96-186 αντίστοιχα. 

Βλ. τήν αναλυτική παρουσίαση του κειμένου και αποσπάσματα στή μελέτη του 

Κωνσταντίνου Θ. Πετσιού, « Ό Ευγένιος Βούλγαρις και ή "Μεταφυσική" τοΰ 

Edmundus Purchotius», ο.π., ιδ., σ. 18 κ.ε., 51-68. 
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«VI. Praxis Geometriae, seu Problemata».60 Παρά την αναφορά στη ση

μασία της ''Αλγεβρας (σ. 187), το κείμενο συντίθεται με βάση την 

ευκλείδεια Γεωμετρία, στην οποία ακροθιγώς αναφέρεται και ό Δα-

μο8ος στη Φυσιολογία του.61 

IV. Institutiones (: Physica) - Φυσιολογία αιτιολογική 

Ή ΦυσιχΎ] (Physica sive Naturae Sdendo),62 ή όποια συνιστά την κύρια 

πηγή για τη Φυσιολογία αιτιολογική του Δαμοδου,63 έκδιπλώνεται με 

60. Edmundus Purchotius, Institutiones Philosophiere..., Elements. Geometriae, 

σ. 187-206. Στο έξης οι παραπομπές γίνονται στην έκδοση τοΰ 1733 (σημ. 15). 

61. Ό Δαμοδός αναπτύσσει θέματα Γεωμετρίας στη Φυσιολογία αιτιολο

γική... (βλ. σημ. 63), Μέρος Δεύτερον της Φυσιολογίας. Φυσιολογία μερική περί 

του άψυχου σώματος. ((Τμήμα Β'. Περί των άρχων της Γεωμετρίας και Κοσμο-

γραφίας», σ. 320-334" σ. 320-321: ((Κεφ. α'. Περί των γραμμών και γωνιών»* σ. 

321-322: «Κεφ. β'. Περί τών γεωμετρικών σχημάτων»' σ. 322-323: ((Κεφ. γ ' . Περί 

των διαφόρων μαθηματικών μέτρων»" σ. 323-324: «Κεφ. δ'. Περί της σφαίρας τοΰ 

Παντός και της λεγομένης κρικωτής»" σ. 325-330: «Κεφ. ζ. Περί τών κύκλων της 

σφαίρας κατ' ιδίαν»" σ. 330-332: «Κεφ. στ'. Περί τών ζωνών, όπου ένοΰνται εις τόν 

ούρανόν και εις την γήν»" σ. 332: «Κεφ. ζ ' . Περί τών περιοίκων, αύτοίκων και αντί

ποδων»" σ. 333-334: «Κεφ. η ' . Περί τών κλιμάτων της γης». 

62. Edmundus Purchotius, Institutiones Philosophiere..., Physica, σ. 207 κ.ε. 

63. Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία αιτιολογική κατά την κοινήν 8ιάλεκτον, εν 

ή περί τών φυσικών σωμάτων εστίν ο λόγος (terminus ante quem 1739). Βλ. την ανα

λυτική παρουσίαση τοΰ περιεχομένου τοΰ χφ. άπό την Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, 

Ό Βικέντιος Δαμοδός, 6.π., σ. 259-317" στις σ. 584-591 ή συγγραφέας παραθέτει 

τον Πίνακα περιεχομένων τοΰ έργου. Για τα χφ. πβ. Γιάννης Καράς, Οι Επιστήμες 

στην Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα και έντυπα, τόμος Β'. Οι 'Επιστήμες της Φύσης, 

Αθήνα 1993, σ. 114-116. Ό επιθετικός προσδιορισμός τοΰ τίτλου προέρχεται άπό τή 

διασάφηση τοΰ Purchotius, Physica, σ. 213: «Scientia, quae de Natura est, rebusque 

naturalibus, Physiologiam vel Physica à Graecis fuit apellata, petito scilicet nomine à 

material quam contemplator. Ea autem duplex: Historica et Aetiologica». Ό Δαμοδός, 

Φυσιολογία αιτιολογική, σ. 185, αναφέρεται στή συγκεκριμένη διάκριση: «Τήν φυ-

σιολογίαν διαιροΰσιν οι φιλόσοφοι εις αιτιολογικήν και ίστορικήν». Χρησιμοποιώ το 

αυτόγραφο χφ. 52 της Βιβλιοθήκης τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αντίγραφο 

τοΰ όποιου μοΰ παραχώρησε ή Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, τήν όποια ευχαριστώ 

και άπό τή θέση αυτή. Για το τρίτο Μέρος της Φυσιολογίας (Φυσιολογία Μερική. 

Περί του εμψύχου σώματος) εχω υπόψη μου και το χφ. αρ. 3061 της 'Εθνικής Βι

βλιοθήκης τής Ελλάδος* πβ. Κώστας Θ. Πέτσιος, «Ψυχή - Σώμα στή φιλοσοφική 

θεώρηση τοΰ Βικέντιου Δαμοδοΰ» (σημ. 10), σ. 170, σημ. 2. 
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βάση τον εμπεριεχόμενο στα φυσικά έργα του 'Αριστοτέλους προβλη

ματισμό, στον όποιο ένοφθαλμίζονται οι νεωτερικές απόψεις, και έπι-

διαιρεΐται σε τρεις ενότητες: «Prima pars, quae Physica generalis dicitur, 

de corpore generatim aget atque octo libros Aristotelis de physica aus-

cultatione, duos item de Generatione et corruptione comprehendet; ubi 

quecumque ex aliis Philosophis, sive Veteribus, sive Novis mutuari pote-

rimus, non omittemus. Secunda, quae ad Physicam specialem spectat, 

corporum vita expertium proprietates exponet; in eaque quatuor Aristo

telis de Coelo, quatuor itidem Meteorologicorum libros summatim per-

stringemus; ac récentes pariter Philosophorum hypotheses adumbra-
bimus. Tertia, quae etiam specialis est, de corporibus viventibus, plantis 
videlicet et animalibus, future est: in qua très Aristotelis de Anima libros 
explicabimus, ac multa quoque posterioribus hisce temporibus inventa, 
quantum fieri poterit, breviter et accurate tractabimus».64 

Με τον ίδιο τρόπο επιμερίζει και ό Δαμοδός τη Φυσιολογία του: 

((Διαιρουμεν ούν την παροΰσαν πραγματείαν εις τρία μέρη άχολου-

θουντες την συνηθισμένην μέθο8ον των νυν εύδοκιμούντων διδασκά

λων. Το πρώτον μέρος όνομάζομεν Φυσίολογίαν Γενίχήν, διότι εις το 

μέρος τοΌτο έξηγουμεν τα περί του φυσικού σώματος απλώς, ήτοι 

κοινώς, δηλαδή τας πρώτας αρχάς, τα στοιχεία εξ ών συνίσταται το 

σώμα το φυσικον και τα ιδιώματα του ίδιου φυσικού σώματος. Εις το 

πρώτον μέρος περιλαμβάνομεν τα αναγκαιότερα της διδασκαλίας τών 

περί Φυσικής 'Ακροάσεως βιβλίων και περί Γενέσεως και Φθοράς. Το 

δεύτερον μέρος όνομάζομεν Φυσίολογίαν Μερίχην περί του άψυχου σώ

ματος, όπου θεωρουμεν κατ' ιδίαν τα άψυχα σώματα, τα κυριώτερα 

δηλαδή και τα αυτών ιδιώματα. Εις τούτο περιέχεται το κυριώτερον 

μέρος της διδασκαλίας τών περί Ουρανού και Μετεωρολογικών βι

βλίων και τρίτον όνομάζομεν Φυσίολογίαν Μεριχην - Περί, του έμφύ-

χου σώματος, οπού έξηγουμεν τήν φύσιν και τα ιδιώματα τών εμψύ

χων σωμάτων. Εις το τρίτον μέρος περιέχεται το Περί Ψυχής του φι

λοσόφου βιβλίον».65 

64. Edmundus Purchotius, Physica, σ. 214. 

65. Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία αιτιολογική, δ.π., σ. 186 (((Προλεγόμενα 

εις τήν Φυσίολογίαν»)' π β . Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Ό Βικέντιος Δαμοδός, 

δ.π., σ. 265-266. [ Ή υπογράμμιση δική μου.] Ό Δαμοδδς υιοθετεί τήν τριμερή δι

αίρεση του Purchotius, του οποίου τις εκτενείς «Prolusiones in Physicam» (Physica, 
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Στο Πρώτο Μέρος («Pars prima Physices: De corpore naturali 

generatim»)66 καταχωρίζονται, ανάμεσα σε άλλες, οι βασικές απόψεις 

των Πυθαγορείων, των Πλατωνικών και τών Περιπατητικών (((De 

principiis Pythagoraeorum, Platonicorum, et Peripateticorum, quae 

Metaphysica vulgo nominantur»),6 7 οι περί ύλης θέσεις του 'Αριστοτέ

λους («De materia secundum Aristotelem»),68 ή διδασκαλία τών Σχολα-

σ. 208-214) ακολουθεί και στα ((Προλεγόμενα» της Φυσιολογίας του και σε γενικές 

γραμμές στοιχίζεται με τη διάταξη της Physica. Σε ορισμένα σημεία προβαίνει σε 

αναδιαρθρώσεις της ύλης ενσωματώνοντας στοιχεία και άπό άλλα έργα του γάλλου 

φιλοσόφου —ενδεχομένως και άπό άλλες π η γ έ ς — συμπληρώνοντας ορισμένες θε

ματικές μέ δικές του προσθήκες και γνώμες και συνοδεύοντας τις αναλύσεις του μέ 

σχήματα. Στην παρούσα μελέτη περιοριζόμαστε σε ενδεικτικές αντιπαραβολές, 

είναι δμως σαφές άπο τήν πραγμάτευση πού ακολουθεί δτι πρότυπο τής Φυσιολο

γίας του Δαμοδοϋ είναι ή Physica του Purchotius και Οχι το έργο του Walter 

Charleton (1619-1707) Physiologia: Epicuro-Gassendo-Charletoniana: or a Fabrick 

of Science Natural, Upon the Hypothesis of Atoms, Founded by Epicurus, Repaired 

by Petrus Gassendus, Argumented by Walter Charleton..., London 1654 (ανατύπω

ση μέ επιμέλεια Robert Hugh Kargon, New York - London 1966), όπως υπέθεσε ό 

Ιωάννης Γ. Δελλής, « Ή "Φυσιολογία" του Β. Δαμοδού και ή ευρωπαϊκή διανόηση. 

"Ατομικές" προϋποθέσεις γνώσης τής φύσης», Παρνασσός 42 (2000), 167-190, ιδ., 

σ. 169-170. Ή Physiologia άλλωστε του Charleton, μέ τήν όποια εισάγεται ή (νέο) 

επικούρεια φιλοσοφία στην 'Αγγλία, συνιστά μία ερμηνευτική ανάπλαση του έργου 

του Petrus Gassendus, Syntagma Philosophiae Epicuri, Lugduni 1649, και εγγράφε

ται σέ μία διαφορετική φιλοσοφική παράδοση· π β . Margaret J. Osler, «Descartes 

and Charleton on Nature and God)), Journal of the History of Ideas 40 (1979), 445-

456, ιδ., σ. 446-447. "Οπως είναι γνωστό, τήν ίδια χρονιά ό Gassendus δημοσίευσε 

το κείμενο Commentarius de vita, moribus et placitis Epicuri seu animadversiones in 

decimum librum Diogenes Laertii, Lugduni 1649, πού συνιστά μετάφραση του 

αφιερωμένου στον Επίκουρο Βιβλίου Χ τών Βίων του Διογένη Λαέρτιου" βλ. 

Frederick Copleston, A History of Philosophy, vol. III. Ockham to Suarez, Great 

Britain 1953, σ. 263. 

66. Ό.7Γ., σ. 214-340: ((Sectio Prima. De Corpore physico in se spectator * σ. 

215: ((Cap. I. Quid de Corporis physici natura sentient Philosophic· π β . Βικέντιος 

Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., σ. 187-314: ((Μέρος πρώτον. Φυσιολογία γενική. 

Τμήμα πρώτον. Περί του φυσικού σώματος απλώς θεωρουμένου))' σ. 187: ((Κεφ. 

α'. Τί εστί το φυσικόν σώμα)). 

67. &0.π.η σ. 221-223. 

68. &0.π.η σ. 223-224* πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, ο.π., σ. 193-194: 

((Μέρος Πρώτον. Τμήμα Β'. Κεφ. α'. Περί τών πρώτων του φυσικού σώματος άρχων 

κατά το άριστοτελικόν ήτοι περιπατητικών σύστημα» - σ. 194-197: «Κεφ. γ ' . Περί 

τών περιπατητικών αρχών κατ' ιδίαν και πρώτον περί τής ύλης και στερήσεως)). 
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στικών για τις ουσιώδεις μορφές («De forma substantiali, seu essentiali, 

secundum Peripateticos»),69 οι αρχές των ατομικών («De principiis 

Democriti, et Epicureorum, tam veterum, quàm recentiorum, quae 
medianica soient appelari»)70 και οι παραδοχές του Descartes («De 

principiis Cartesio)).71 Οι επιμέρους αναλύσεις άφοροΰν το πυρ («De 

Igne»),72 τον αέρα («De Aere»),73 το «ύδωρ και τη γη» («De aqua, et 

terra»),74 την «κίνηση και την ηρεμία» («De Motu et Quiete»),75 τον 

«χρόνο» («De Tempore»),76 τον «τόπο» («De Loco»),77 το φώς («De 

69. "Ο.π., σ. 225-229* π β . Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., σ. 197-201: 

«Μέρος Πρώτον. Τμήμα Β'. Κεφ. δ'. Περί της τρίτης αρχής των περιπατητικών, 

τουτέστιν περί τής φυσικής μορφής και είδους του σώματος». 

70. "Ο.π., σ. 229-233" π β . Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., σ. 202-204: 

((Μέρος Πρώτον. Τμήμα Β'. Κεφ. στ' . Περί τών πρώτων του φυσικοΰ σώματος 

άρχων κατά το έπικούρειον ήτοι δημοκριτικόν σύστημα άνανεούμενον και διορθού-

μενον παρά Πέτρου Γασσένδου». 

71. "Ο.π., σ. 233-236" π β . Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., σ. 207-208: 

((Μέρος Πρώτον. Τμήμα Β'. Κεφ. η ' . Περί τών πρώτων τοΰ φυσικοΰ σώματος 

άρχων κατά το καρτεσιανόν σύστημα»" σ. 208-209: «Κεφ. θ'. Δικαιώματα τών πε

ριπατητικών κατά τών Γασσενδιστών και Καρτεσιανών και λύσις αυτών». 

72. "Ο.π., σ. 239-242" π β . Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., σ. 231-237: 

((Μέρος Πρώτον. Τμήμα Δ'. Κεφ. ζ . Περί τών στοιχείων κατ ' ιδίαν και πρώτον 

περί τοΰ πυρός». 

73. "Ο.π., σ. 242-243" π β . Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., σ. 237-242: 

((Μέρος Πρώτον. Τμήμα Δ'. Κεφ. στ'. Περί αέρος». 

74. "Ο.π., σ. 243-245" π β . Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., σ. 242-243: 

((Μέρος Πρώτον. Τμήμα Δ'. Κεφ. ζ ' . Περί ύδατος και γής». 

75. "Ο.π., σ. 263-267" π β . Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., σ. 260-262: 

((Μέρος Πρώτον. Τμήμα Ε'. Κεφ. ζ ' . Περί τής κατά τόπον κινήσεως ήτοι φθοράς 

και τών ειδών αυτής»" σ. 262-263: ((Περί ηρεμίας». 

76. "Ο.π., σ. 268-269. Ή συγκεκριμένη ενότητα είναι ενδεικτική για να κατα

νοήσουμε τον τρόπο με τον όποιο ό Δαμοδός συνθέτει τη Φυσιολογία του, άφοΰ το 

κείμενο ((Περί Χρόνου» [βλ. Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, (('Ένα μάθημα φιλοσο

φίας "Περί Χρόνου"» (σημ. 5), σ. 88-102], παρά το γεγονός δτι εισάγεται με τις 

ίδιες διατυπώσεις, είναι εκτενέστερο. Ή σειρά κατάταξης είναι επίσης, δπως και 

σε άλλες θεματικές ενότητες, διαφορετική: ((Sectio Quarta. Cap. IV. De Tempore»: 

((Cum motus sit translation corporis è loco inlocum, quae tempore indigent, ut 

persiciatur, idcirco ad pleniorem motus intelligentiam explicanda nobis est tum 

temporis, tum loci natura» (σ. 268)" π β . Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., σ. 

267-271: ((Μέρος Πρώτον. Τμήμα Ε'. Κεφ. ια\ Περί Χρόνου» (= Βασιλική Μπό

μπου-Σταμάτη, (('Ένα μάθημα», ο.π., σ. 88): ((Μετά την κίνησιν ακολουθεί ό χρό

νος και ό τόπος, διότι άπαν το κινούμενον εν τόπω και χρόνω κινείται, καθάπερ θε-
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Lumino)),7 8 τα «χρώματα» («De Coloribus»),79 τον «ήχο» («De So

no»),8 0 τη «θερμότητα» («De Calore»),81 την «ψυχρότητα» («De Fri-

gore»),82 τη «ρευστότητα και την ύγρότητα» («De Fluiditate et Hu-

miditate»).83 Ή επιχειρηματολογία αντλείται κυρίως από τον 'Αριστο

τέλη και τον Descartes, παρατίθενται δμως και οι απόψεις των Σχολα

στικών, τών Επικούρειων και του Gassendus, με τρόπο πού ό αναγνώ

στης σχηματίζει μία σαφή εικόνα της ιστορικότητας τών προβλημά

των και τών απαντήσεων πού δόθηκαν. 

Στο Δεύτερο Μέρος («Pars Secunda Physices. De corporibus vitae 

expertibus»)84 αναπτύσσονται ζητήματα σχετικά με τα φαινόμενα του 

ωρεΐ ό φιλόσοφος εν τ ω π ρ ώ τ ω και δεκάτω τετάρτω κεφαλ. του τετάρτου βιβλίου 

της Φυσικής Ακροάσεως...)). Στο «Ζήτημα: πότερον έδύνετο δημιουργεΐσθαι ά π ' 

αιώνος ό κόσμος)) (ο.π-., σ. 98 κ.ε.) αξιοποιείται ή συναφής ανάλυση τής 

Metaphysics σ. 367 (= σ. 129) του Purchotius («Objicies secundo. Saltern Deus 

potuit mundum creare ab aeterno, ut docet Sanctus Thomas...))), καθώς και ή αντί

στοιχη ((Quaestio)) άπό τις Disputadones, πού παρατίθεται και στο Συνταγμάτων 

της Μεταφυσικής (βλ. παρακάτω σ. 133). Το σχετικό κεφάλαιο (((Pars Secunda. 

Cap. VI))) αναφέρεται στον Θεό-δημιουργό («De Deo Greatore)))* π β . Κωνσταντί

νος Θ. Πέτσιος, ((Ό Ευγένιος Βούλγαρις και ή "Μεταφυσική" του Edmundus 

Purchotius)), δ.π., σ. 60. 

77. 'Ό.π., σ. 269-271* π β . Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., σ. 271-275: 

((Μέρος Πρώτον. Τμήμα Ε'. Κεφ. ιβ'. Περί τόπου)). 

78. Ό . π., σ. 314-318* π β . Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., σ. 301-305: 

((Μέρος Πρώτον. Τμήμα Σ Τ ' . Κεφ. ι'. Περί τών ορατών ποιοτήτων και πρώτον 

περί φωτός))* σ. 305: ((Κεφ. ια'. Περί τών ιδιωμάτων του φωτός, δηλαδή περί τής 

έπαναστροφής ήτοι έπανακάμψεως αύτοΰ και αντανακλάσεως)). 

79. "Ο.π., σ. 318-323* π β . Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., σ. 305-309: 

((Μέρος Πρώτον. Τμήμα Σ Τ ' . Κεφ. ιβ'. Περί τών χρωμάτων)). 

80. "Ο.π., σ. 323-327* π β . Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., σ. 309-311: 

((Μέρος Πρώτον. Τμήμα Σ Τ ' . Κεφ. ιγ ' . Περί τών ακουστών ποιοτήτων, δηλαδή 

περί τών ήχων ήτοι τών ψόφων)). 

81. "Ο.π., σ. 328-331* π β . Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., σ. 290-292: 

((Μέρος Πρώτον. Τμήμα Σ Τ ' . Κεφ. δ'. Περί τών εργασιών τών δύο στοιχειωδών 

ποιοτήτων, θερμού και ψυχροΰ))* σ. 292-295: ((Κεφ. ε'. Περί τών απτών ποιοτήτων 

και πρώτον περί του θερμοΰ και ψυχροΰ)). 

82. Ό.7Γ., σ. 331-333* πβ. σημ. 69. 

83. 'Ό.π., σ. 333-334* π β . Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., σ. 295-297: 

((Κεφ. στ'. Περί ύγροΰ και ροώδους». 

84. "Ο.π., σ. 341-427* πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., ((Μέρος Δεύ

τερον τής Φυσιολογίας. Φυσιολογία μερική περί του άψυχου σώματος)), σ. 335-450. 
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συμπαντικού και γήινου χώρου85 και στο πρώτο τμήμα («De Mundo et 

praecipuis Mundi Systematis») παρουσιάζονται τα βασικά γνωρίσματα 

των «τριών συστημάτων», του Πτολεμαϊκου (((De Systemate Ptole-

maïco))),86 του Κοπερνίκειου (((De Systemate Copernicano»)87 και του 

Τυχωνικοΰ (((De Systemate Tychonico»).88 Στα τέλη του 17ου αι. ολο

κληρώθηκε ή περίοδος κατά τήν οποία με τή χρήση του τηλεσκοπίου 

προέκυψαν νέα δεδομένα πού άναδιέταξαν τον αστρονομικό χάρτη, και 

το πτολεμαϊκο χοσμο είδωλο δεν ασκούσε καμία επιρροή στους επιστη

μονικούς κύκλους, αφού βρισκόταν σε άναντιστοιχία τόσο προς τήν 

85. Σημειώνουμε ενδεικτικά τις επεξηγήσεις για τα «ύδατώδη μετέωρα» 

(«De Nube, Pluvia et ceteris Meteoris humidis)), σ. 396-397), τήν ((ίριδα)) (((De 

Iride)), σ. 399-400), ατούς σεισμούς)), τα ((υπόγεια ύδατα)) (((De Igne subterraneo, 

Terrae tremore, Thermis, ac Aquis mineralibus))), τα ((ορυκτά)) (((De Fossilibus))), 

τον ((μαγνήτη)) (((De Magnette))) και τα ((μέταλλα)) (((De Metallis)))· π β . Βικέντιος 

Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., ((Μέρος Δεύτερον. Τμήμα πέμπτον. Περί τής στοιχει

ώδους χώρας και των μετεώρων)), σ. 422-437" σ. 422-423: ((Κεφ. α'. Περί των με

τεώρων κοινώς))* σ. 423-427: «Κεφ. β'. Περί των ανέμων ήτοι των πνευμάτων))' σ. 

427-428: ((Κεφ. γ ' . Περί των νεφών, ύετοΰ και άλλων υγρών μετεώρων))· σ. 428-

431: «Κεφ. δ'. Περί βροντής, αστραπής, κεραυνού και άλλων πυροειδών μετεώ

ρων))· σ. 431-437: «Κεφ. ζ . Περί των εμφατικών μετεώρων ήτοι περί τών φασμά

των))· σ. 431: «Περί Ί ρ ι δ ο ς . "Αγνωστον όμολογοΰσιν πάντες οι φιλόσοφοι τήν φύ-

σιν τής ίριδος...)). 

86. Ό.π · . , σ. 344-347* π β . σ. 347: «Propositio. Systema, quod Ptolemaicum 

dicitur, nulla ratione propugnai potest))' π β . René Descartes, Principia Philosophiae, 

Pars Tertia, XV, στο: Œuvres de Descartes, δ.π., σ. 85: ((In quem fìnem inventae 

sunt ab Astronomis très diversae hypotheses, hoc est, Positiones, quae non ut verae, 

sed tantum ut Phaenomenis explicandis idoneae, considerantunr π β . ο.π., XV (= 

Στο LSLO): « H a m m prima est Ptolemai [...] jam vulgo ab omnibus Philosophis rejici 

solet, ideoque hic à me praetermitterur))· XVII (Στο LSÙO): «Secunda est Copernici et 

tertia Tychonis Brahe: quae duae, quatenus sunt tantum hypotheses, eodem modo 

Phaenomenis satisfaciunt, et non magna inter ipsas differentia est, nisi quòd ilia 

Copernici aliquantò simplicior sit et clarion). 

87. Ό . π., σ. 347-353' πβ. σ. 351: «Propositio. Systema Copernici, seu Cartesii, 

tarn cum Physicâ quam cum Astronomia plane congruità. 

88. 'Ό.π., σ. 353-355. Πρόκειται για τα κεφάλαια Ι Ι - ΐ ν τ ο ϋ Δευτέρου Μέρους 

τής Physica' πβ . Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., «Μέρος Δεύτερον. Φυσιολο

γία μερική περί του άψυχου σώματος, Τμήμα Τρίτον. Περί τών κυριωτέρων του 

κόσμου ήτοι του παντός συστημάτων)), σ. 335-345* σ. 335-338: «Κεφ. α'. Περί του 

συστήματος του παντός κατά τον Πτολεμαΐον και τόν Άριστοτέλην))' σ. 338-343: 

«Κεφ. β'. Περί του συστήματος του παντός κατά τόν Κοπέρνικον))· σ. 343-345: 

«Κεφ. γ ' . Περί του συστήματος του παντός κατά τόν Τύχονα)). 



Κ. Θ. Πέτσιος, EDMUNDUS PURCHOTIUS ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΔΑΜΟΔΟΣ 91 

'Αστρονομία δσο και προς τη Φυσική. 'Ανάλογες απόψεις συναντούμε 

και στα χειρόγραφα Φυσικής και 'Αστρονομίας των νεοελλήνων στοχα

στών του υστέρου 17ου αι.89 

Ό Purchotius υπογραμμίζει την αντίθεση του προς το Πτολεμαϊκό 

σύστημα, σημειώνοντας δτι «atqui systema, quod Ptolemaicum dicitur, 

tarn cum Physica pugnat, quam cum Astronomia»,90 και παράλληλα 

εκφράζει τις επιφυλάξεις του για την επάρκεια της εξήγησης του 

Tycho Brahe (1546-1601) και των οπαδών του, άφου παρά τη φαινομε

νική συμφωνία τών παραδοχών τους με τήν 'Αστρονομία, θεωρεί δτι 

αυτές δύσκολα συμβιβάζονται με τους νόμους της Φυσικής.91 Ό ίδιος 

παραθέτει τα επιχειρήματα (((ενστάσεις» και «απαντήσεις» 6χι μόνον 

μαθηματικές άλλα και θεολογικές) τών ((Copernicanorum» και τών 

((Tychonicorum»92 και καταφάσκει στις θεμελιώδεις του αρχές το κο-

περνίκειο κοσμοειδωλο, του όποιου δμως τήν έξηγητική λειτουργία 

αναγνωρίζει μέσα άπό τήν καρτεσιανή κοσμολογική θεωρία τών 

((δινών». 

Σύμφωνα μέ τήν εξήγηση του Descartes ή Γη ευρισκόμενη εντός 

του «στροβίλου» της ουράνιας ύλης περιστρέφεται γύρω από τον 

'Ήλιο, διατηρώντας τή (σχετική) ακινησία της εντός του πλανητικού 

χώρου.9 3 (('Όλα τα φαινόμενα», επισημαίνει ό Purchotius, «πρέπει να 

89. Βλ. αναλυτικά Κώστας Θ. Πέτσιος, Ή περί Φύσεως συζήτηση στη Νεο

ελληνική σκεφη, δ.π., σ. 191-229, ιδ., σ. 199 κ.ε. 

90. Ό . π., σ. 347. Στο ϊ$ιο\ «Propositio. Systema, quod Ptolemaicum dicitur, 

nulla ratione propugnari potest [...]. Ergo nullo modo systema, quod Ptolemaicum 

vocant, propugnari potest)). 

91. Ό.π-., σ. 354: ((Systema Tychonicum facile quidem cum Astronomia, sed 

vix ne vix quidem cum Physica convenit. [...] Atqui systema Tychonicum idoneum 

est ad Astronomica phaenomena explicanda, prout singulorum inductione liquet. Sed 

cum Physicae legibus vix ac ne vix quidem conciliari potest, ut ex responsionibus 

Tychonicorum ad objectiones physicas Copernicanorum fas erit intelligere)). 

92. 'Ό.π., σ. 351-353 και 354-355, δπου παρατίθενται οι ((Responsiones ad 

objecta)) τών Copernicani στους οπαδούς του γεωκεντρισμού και του τυχώνειου 

αστρονομικού παραδείγματος και αντίστοιχα οι θέσεις πού υποστηρίζουν οι 

Tychonici' π β . Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., «Μέρος Δεύτερον, Τμήμα 

Τρίτον)), σ. 345-349: ((Κεφ. δ'. Άπορίαι και λύσεις τας οποίας αμοιβαίως ποιοϋσιν 

οι Πτολεμαϊκοί, Τυχωνικοί, και Κοπερνικανοί)). 

93. René Descartes, Principia Philosophiae, Pars Tertia, XVIII, στο: Œuvres de 

Descartes, δ.π., σ. 90: ((Unde sequitur nullum in Terra, nee etiam in Ulis Planetis, 
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εξηγηθούν με βάση την κοπερνίκεια ή καρτεσιανή υπόθεση» (((nunc 

autem phaenomena omnia in Copernicana, seu Cartesiana hypotese sunt 

explicanda»)94 και ή συγκεκριμένη συζυγία (((systema Copernici seu 

Cartesio)) προτείνεται στο κείμενο του ώς συνώνυμο της «υπόθεσης» 

πού ερμηνεύει πληρέστερα τη συμπαντική λειτουργία.95 Ή παρουσία

ση της κοπερνίκειας-καρτεσιανής ερμηνείας ώς επιστημονικής «υπό

θεσης» και 6χι ώς «θέσης» αποτελούσε τήν περίοδο εκείνη μία δικλεί

δα ασφαλείας έναντι δλων δσων επικαλούνταν τήν αυθεντία της Άγιας 

Γραφής ώς επιχείρημα υπέρ του γεωστατικού κοσμοειδώλου,96 οι 

όποιοι υποστήριζαν και τήν κατά γράμμα εξήγηση ορισμένων συναφών 

φράσεων. Ό Δαμοδος δμως, αντίθετα άπό τον Purchotius, καταφάσκει 

το χοσμοείΒωλο του Tycho Brahe, το όποιο προβλήθηκε ώς μία συμβι

βαστική κοσμολογική πρόταση πού, χωρίς να παραγνωρίζει τα αστρο

νομικά δεδομένα της νεότερης επιστήμης, διέσωζε τήν καθιερωμένη 

ερμηνεία των γραφικών χωρίων για την ακινησία της 1 ης. 

Το τρίτο και τελευταίο μέρος της Φυσικής περιλαμβάνει μία 

εκτενή επισκόπηση των αντιλήψεων για τα «έμψυχα σώματα» («Pars 

Tertia. De corporibus viventibus»),98 ενότητα στην όποια καταχωρίζο

νται απόψεις για τα φυτά («De Vegetabilibus, seu Plantis»),99 με άνα-

motum proprin dictum reperiri: quia non transferuntur ex viciniâ partium coeli quae 

illos immediate contingunt, quatenus istae partes coeli ut immotae considerantur»* 

πβ. 0.7Γ., XXXVIII (= σ. 96-97). 

94. "Ο.π., σ. 348. Σ τ α χ.ά. σχήματα περιλαμβάνεται, (Tab. 20) ή παράσταση 

των δινών πού αντλείται άπό τον René Descartes, Principia Philosophise, Pars Tertia, 

XVIII, στο: Œuvres de Descartes, δ.π., σ. 88. 

95. Ό . π., σ. 351: ((Systema Copernici, seu Cartesii, tarn cum Physica quam 

cum Astronomia plann congruit». Βλ. και το ((Πόρισμα» (((Corollarium»): «Syste

ma Copernicanum defendi potest, saltern ut hypothesis explicandis Naturae phae-

nomenis accommodatissima)) (Στο ÌSio). 

96. Για το θέμα βλ. και τις επισημάνσεις του Βασίλειου Ν. Μακρίδη, « Ή επι

στημονική θεωρία ώς απλή υπόθεση: θρησκευτική πολεμική εναντίον των επιστη

μονικών ιδεών», Toc Ιστορικά. 11 (1989), 412-423. 

97. Κώστας Θ. Πέτσιος, Ή περί Φύσεως συζήτηση στη Νεοελληνική σχέφη, 

δ.π., σ. 276 κ.ε. Για τα συναφή χωρία της (Αγίας Γραφής βλ. ο.π., σ. 200, σημ. 

438. 

98. "0.π.η σ. 428-510* πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., ((Μέρος Τρί

τον. Φυσιολογία μερική. Περί του εμψύχου σώματος», σ. 451 κ.ε. 

99. "Ο. π., σ. 428-438. Ό Purchotius σημειώνει (σ. 428) δτι ((Vegetabilia 

vocamus, qua vivunt ac vigent»· π β . Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., ((Μέρος 
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φορές στην Παλαιά Αίαθήκη, τον 'Αριστοτέλη, τον Cicero, τον Oratio, 

τον Augustinus και τον Malpighi,100 και τα ζώα («De animalibus gene

ratine))),101 ή ψυχή των όποιων είναι ((έκτατη και διαιρετή)) (((anima 

brutorum animalium extensa est, et divisibilis))).102 Ή Φυσική ολοκλη

ρώνεται με τις καρτεσιανής νοηματοδότησης απόψεις πού επεξηγούν 

τις επιμέρους διαστάσεις και εκδηλώσεις της σωματικότητας και του 

ψυχισμού του άνθρωπου,103 δηλαδή του εγκεφάλου και τών συναφών 

διεργασιών,104 τών νεύρων, τών μυώνων και της φυσικής ή αυτόματης 

κίνησης,105 τών παθών τής ψυχής,106 ανάμεσα στα όποια διακρίνονται 

Τρίτον. Φυσιολογία μερική. Περί του εμψύχου σώματος», σ. 454-469: ((Τμήμα 

δεύτερον. Περί τών φυτών και τής φυτικής ψυχής»· σ. 454-455: ((Κεφ. α'. Περί του 

τί εστίν ή φυτική ψυχή και ζωή» ' σ. 455-456: ((Κεφ. β'. Περί τής γενέσεως τών 

φυτών, δπου περί τής γενετικής δυνάμεως τής φυτικής ψυχής». 

100. "Ο. π., σ. 430* π β . Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., σ. 557: ((Κατά 

τον Μαλπίγειον δύο τάξεις ινών ευρίσκονται εν τ ω κορμώ του φυτοΰ. Πρώτον μεν 

εισίν Ίνες ήτοι σύριγγες...»· πβ. Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Ό Βικέντιος Δαμο

δός, δ.π., σ. 292. 

101. Ό.7Γ., σ. 438-455" π β . Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., ((Τμήμα 

Τρίτον. Περί ζώων γενικώς, δπου περί τής αισθητικής ψυχής», σ. 469-535. 

102. Ό.7Γ., σ. 441. 

103. 'Ό.π., σ. 455-494: «Sectio Tertia. De parte hominis animali»· σ. 494-510: 

((Sectio Quarta. De parte seu facultate hominis Vitali»· πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Φυ

σιολογία, δ.π., σ. 536-601: «Τμήμα Τέταρτον. Περί του ανθρωπίνου σώματος και 

περί τής ψυχικής αύτου δυνάμεως, ήτοι περί του ψυχικού μέρους αύτου»' σ. 601-

630: «Τμήμα Πέμπτον. Περί τής ζωτικής δυνάμεως του ανθρωπίνου σώματος». 

104. "Ο.π., σ. 459-463: «Cap. Π. De Cerebro ac sensibus internis»· π β . Βικέ

ντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., σ. 546-549: «Κεφ. β'. Περί του εγκεφάλου κατ ' 

ιδίαν, δπου και περί τών οργάνων τών εσωτερικών αισθήσεων, περί τών ψυχικών 

πνευμάτων, περί έγρηγόρσεως και ύπνου». 

105. 'Ό.π., σ. 463-468: ((Cap. III. De Nervorum numero et origine; de Muscu-

lis, ac humani corporis Motu, tum naturali, spontaneo; et de habitus corporeis»· πβ. 

Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., σ. 549-559: «Κεφ. γ ' . Περί τών νεύρων και 

μυώνων, δπου και περί τής φύσεως και προαιρετικής του σώματος κινήσεως και 

περί τών σωματικών έξεων». 

106. Ό.7Γ., σ. 468 κ.έ.: «Cap. IV. De Affectibus animi generatim»· πβ. σ. 471. 

Ό Purchotius σημειώνοντας δτι ή εξέταση τών παθών δεν αφορά αποκλειστικά 

τους Φυσικούς άλλα και τους Ρήτορες και όσους ενδιαφέρονται για τα ηθικά προ

βλήματα προβαίνει (σ. 468-470) σε μία σύντομη παρουσίαση τών απόψεων του 

Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, τών Στωικών, καθώς και του Augustinus, του Cicero, 

του Virgilius, του Thomas Aquinas και τών Σχολαστικών, καταφάσκοντας τις από

ψεις του Descartes, άπό το έργο του όποιου Passions de Fame μνημονεύει (σ. 471) τα 
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τα εξι πρωταρχικά πάθη (θαυμασμός, αγάπη, μίσος, επιθυμία, χαρά 

και λύπη),1 0 7 τα όποια δεν συναρτώνται με την καρδιά άλλα τον έγκέ-
·> ins ~ « ~ ~ / ν ~ ·>ι 10Q ~ > ~ 110 ~ 

φαλο, της αφής, της γεύσης και της όσφρησης, της ακοής,1 ι υ της 

δράσης,111 της αναπνοής,112 της λειτουργίας της καρδίας, καθώς και 

της κίνησης του αίματος.1 1 3 'Ιδιαίτερο κεφάλαιο αφιερώνεται στην έπε-

άρθρα 27 και 68 (= Oeuvres de Descartes, XI, Paris 1967, σ. 349 και 379 αντίστοιχα* 

π β . René Descartes, Τά Πάθη της Ψυχής, μτφρ. Γιάννης Πρελορέντζος, επίμετρο 

Jean-Luc Marion, Αθήνα 1996, σ. 113 και 137-138 αντίστοιχα). Βλ. και την ανάλυ

ση του Βικέντιου Δαμοδοΰ, Φυσιολογία, δ.π., σ. 559-566: «Κεφ. δ'. Περί των 

παθών της ψυχής κοινή θεωρουμένων». 

107. "Ό. π*., σ. 471-477: ((Cap. V. De Affectibus animi sigillatim: Admiratio* 

Amor et Odium* Cupiditas* Gaudium et Tristitia»* πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολο

γία, δ.π., σ. 566-572: «Κεφ. ε'. Περί των πρώτων και αρκτικών παθών τής ψυχής 

κατ' ιδίαν»' σ. 566: «Μετά την κοινήν τών παθών σκέψιν έπεται ειπείν περί τών πρώ

των και αρκτικών κατ' ιδίαν, εξ ών δηλαδή γεννώνται τα έτερα. Τοΰτα τα πρώτα πά

θη, ως ειρηται, εισίν εξ, θάμβος, αγάπη, μίσος, επιθυμία, χαρά και λύπη [...]. Το 

θάμβος κατά τον Καρτέσιον, ως ειπομεν, εστί το πρώτον πάθος...»* πβ. René 

Descartes, Τά Πάθη της Ψυχής, δ.π., σ. 132 κ.έ. (άρθρο 53: « Ό θαυμασμός»)* βλ. 

και τις επισημάνσεις του Γιάννη Πρελορέντζου, 6.π., (σημ. 106), σ. 42 και 90-92. 

108. Ό.7Γ., σ. 471: «Propositio Prima. Affectus animi non in corde, ut multis 

visum est, sed in cerebro excitantur». 

109. "O.K., σ. 477-479: «Cap. VI. De iis sensus externos generatim spectanor 

σ. 479-481: «Cap. VII. De Tactu, Custatu et Olfactu»* πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Φυ

σιολογία, δ.π., σ. 575-579: «Κεφ. ζ ' . Περί τών εξωτερικών αισθήσεων κατ ' ιδίαν 

και πρώτον περί τής αφής, γεύσεως και οσφρήσεως». 

110. Ό.π*., σ. 481-482: «Cap. Vili. De Auditu et illius organo»* π β . Βικέντιος 

Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., σ. 579-581: «Κεφ. η ' . Περί τής ακοής και ώτός». 

111. Ό.π*., σ. 482-484: «Cap. IX. De Visu et Oculo»* πβ. Βικέντιος Δαμοδός, 

Φυσιολογία, δ.π., σ. 581-583: «Κεφ. θ' . Περί τής δψεως, ήτοι οράσεως και του 

όφθαλμοΰ». 

112. "Ο.π., σ. 494-500: ((Sectio Quarta. De parte seu facultate hominis Vitali. 

Cap. I. De Respiratione et illius Organis»* π β . σ. 495: «Propositio Prima. Respira-

tionis causae effectrices sunt praesertim pectoris musculi, et diaphragma»* π β . Βικέ

ντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., «Μέρος Τρίτον, Τμήμα Ε'», σ. 601-603: ((Κεφ. α'. 

Περί τών οργάνων τής αναπνοής»* σ. 603-610: «Κεφ. β'. Περί του τι εστίν ή ανα

πνοή, πώς γίνεται, και ποία τα αποτελέσματα αυτής. 'Όπου εξηγείται και του 'Αρι

στοτέλους ή διδασκαλία»* βλ. επίσης σ. 604: « Έ μ ε τ έ ρ α δόξα εστίν εναντία διότι 

ημείς ειπομεν κυριώτερα αίτια όμοϋ το διάφραγμα και τους μύωνας του θώρακος»* 

πβ. Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Ό Βικέντιος Δαμοδός, δ.π., σ. 302. 

113. 'Ό.π., σ. 500-504: «Cap. IL De motu Cordis et Sanguinis». Ό Purchotius 

(σ. 501-502) παραθέτει τις διαφορετικές απόψεις του Descartes και του Harvey, κα-
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ξήγηση των φαινομένων της 'Οπτικής11* και υπογραμμίζεται ό ρόλος 

του Τηλεσκοπίου και του Μικροσκοπίου στη μεγιστοποίηση των δυνα

τοτήτων κατόπτευσης του μακρόκοσμου και του μικρόκοσμου.115 Ό 

ταφάσκοντας την εξήγηση του τελευταίου, δπως και ό Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιο

λογία, δ.π., σ. 610-616: ((Κεφ. γ ' . Περί της κινήσεως της καρδίας και του αίμα

τος»* βλ. επίσης σ. 612: «... έστω τοίνυν κατά του Καρτεσίου συν τω 'Αρβαίω. Θέ-

σις. ' Ό τ ι ή κίνησις της καρδίας ού γεννάται [...] καθάπερ ένόμισεν ό Καρτέσιος, 

άλλ<α> [...] καθάπερ διδάσκει ό Άρβαΐος» ' πβ. Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Ό 

Βικέντιος Ααμο8ός, δ.π., σ. 303. Για το θέμα βλ. επίσης τήν Εισαγωγή του Γιάννη 

Πρελορέντζου στο: René Descartes, Τα Πάθη της Ψυχής, δ.π., σ. 51-54. Ή άντι-

μαχία των οπαδών του Descartes, ό όποιος θεωρούσε καθοριστικό τον ρόλο των 

πνευμόνων στην κυκλοφορία του αίματος, και του Harvey, ό όποιος τόνιζε τή ση

μασία της καρδιάς, άπηχεΐται στην ελληνική σκέψη για πρώτη, δσο είναι γνωστό, 

φορά στή διδακτορική διατριβή του 'Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, Pneumaticum 

instrumentum circulandi sanguinis sive de motu et usu pulmonum..., Bononiae 1664 

(Francofurti 21665· Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ό εξ απορρήτων, Άναπνευστικον 

όργανον της κυκλοφορίας του αίματος ήτοι περί κινήσεως και χρείας των πνευμό

νων, μτφρ. Στάθης Παπαπολυχρονίου, έπιμ., είσαγ., εύρετ. Δημήτριος Καραμπε-

ρόπουλος, 'Αθήνα 2010), καθώς και στή συναφή διδασκαλία του στην Πατριαρχική 

'Ακαδημία (1665-1671/1672), κατά τήν όποια υποστηρίζει τήν καρτεσιανή θέση. 

Βλ. Δημήτρης Γ. Άποστολόπουλος, «Διδάσκοντας Φυσιολογία τον 17ο αιώνα στην 

Κωνσταντινούπολη», στο: Δημήτρης Γ. 'Αποστολόπουλος, Για τους Φαναριώτες 

(σημ. 1), σ. 83-104, ιδ., σ. 89-90. 

114. Ό.7Γ., σ. 485-489: ((Cap. Χ. De praecipuis visus phaenomenis, ubi Opti-

cae principia explicantunr σ. 489: ((Propositio Decima-Quarta. Ambo oculi gemina-

tum vident objectum. Hoc problema solvit doctissimus Rohault prima parte Physi-

ces, cap. 31. num 20 conjectura ingeniosa, quae desumpta videtur ex Cartesio, Tra-

ctatu de Affectibus seu passionibus animi, prima parte, art 35»' πβ. Βικέντιος Δαμο-

δός, Φυσιολογία, δ.π., σ. 588-596: ((Κεφ. ια'. Περί τών κυριοτέρων της οράσεως 

φαινομένων, ήτοι προβλημάτων, όπου εξηγούνται οι αρχές της οπτικής»* σ. 591: 

((Κεφ. ιε'. Δέκατον πέμπτον ζητείται πώς το άντικείμενον της οράσεως φαίνεται εν 

μόνον όρώμενον υπό τών δύο οφθαλμών, τό όποιον ζωγραφίζει δύο εικόνας εις τους 

οφθαλμούς [...] τό ζήτημα τοϋτο ευκόλως διαλύεται υπό του σοφωτάτου Ροαούλτ, 

κατά του όποιου τήν δόξαν και οι νυν φυσιολόγοι έξηγοϋσιν τό ίδιον φαινόμενον»' 

σ. 592: «Περί του Καρτεσίου ουδέν λέγομεν, διότι ό Ροαούλτ [: R. Rohault (1620-

1672)] όσα είπε περί της υποθέσεως ταύτης τα όποια έθεωρήσαμεν ελαβεν εκ της 

Περί τών Παθών πραγματείας του φιλοσόφου εκείνου, μέρ. πρώτον αρ. 35...». Ή 

πραγμάτευση του συγκεκριμένου ζητήματος είναι εκτενέστερη στο έργο του Δαμο-

δοϋ, ό οποίος σχολιάζει και τήν άποψη του Gassendi" πβ. Βασιλική Μπόμπου-Στα

μάτη, Ό Βικέντιος Δαμο8ός, δ.π., σ. 302-303. 

115. 'Ό.π., σ. 490-493: ((Cap. XI. De visus perfìciendi ratione, ubi de 

Telescopio, Microscopio, et Conspicilis»· π β . Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., 
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Δαμοδός, έκτος άπο τις επιμέρους προσθήκες, διαφοροποιήσεις και 

επεξηγήσεις με τις όποιες συνοδεύει τήν πραγμάτευση των συναφών 

θεμάτων, επιτάσσει στή Φυσιολογία του το «Τμήμα εβδομον. Περί τής 

ανθρωπίνου και λογικής ψυχής», στο όποιο αναπτύσσει ζητήματα 

ανθρωπολογίας και ψυχολογίας και γνωσιοθεωρίας,116 με πρότυπο τήν 

καρτεσιανή προσέγγιση του Purchotius. Πρόκειται για απόψεις που 

συναντούμε τόσο στή Μεταφυσική του δσο και στο Συνταγμάτων της 

Μεταφυσικής.111 

V. Institutiones (: Ethica) -Σύνοφις 'Ηθικής Φιλοσοφίας 

Ή Ηθική (Ethica sive Morum Scientia)118 κατανοείται ως ((πρακτική 

επιστήμη» (((scientia practica»), ή οποία έχει ως αντικείμενο τις ανθρώ

πινες πράξεις (actiones humanae),119 και ως ((ηθική παίδευση» («moralis 

disciplina»)120 προσεγγίζεται μέσα από το πρίσμα του 'Αριστοτέλη και 

του Thomas Aquinas, με τή μέθοδο του όποιου συστοιχίζεται ό 

Purchotius σημειώνοντας ότι ((ad sancti Thomae methodum magis 

accedentes».121 Το περιεχόμενο τής 'Ηθικής, περίληψη του όποιου απο

τυπώνεται στο έργο του Δαμοδοϋ, Σύνοφις 'Ηθικής Φιλοσοφίας,122 

σ. 596-601: «Κεφ. ιβ' . Περί των τηλεσκοπίων, μικροσκοπίων και διόπτρων και 

περί των κατόπτρων». 

116. Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία, δ.π., σ. 630-667* π β . και το όμόθεμο 

χφ. EBE 3061, σ. 771-896. Βλ. αναλυτικά Κώστας Θ. Πέτσιος, ((Ψυχή - σώμα στή 

φιλοσοφική θεώρηση τοΰ Βικέντιου Δαμοδοΰ» (σημ. 10), ιδ., σ. 175 κ.ε. και τα 

αποσπάσματα πού εκδίδονται στο ((Παράρτημα)), δ.π., σ. 185-186. 

117. Βλ. παρακάτω, σ. 119 κ.ε. 

118. Ό.7Γ., σ. 511-676. 

119. "Ο.π., σ. 512. 

120. Στο ÏSio. 

121. Ό.7Γ., σ. 515. Ό Thomas Aquinas πραγματεύεται θέματα 'Ηθική'ς κυρίως 

στή Summa. Theologize, Pars Prima Secundae και Secunda Secundae στο: S. Thomae 

Aquinatis, Summa. Theologiae, Pars Prima et Prima Secundae, Cura et Studio Sac. 

Petri Caramello, Cum textu ex recensione Leonica, Italy 1962, σ. 2 κ.ε.· Summa 

Theologiae, Pars IIa Ilae, Italy 1962, σ. 3 κ.ε. Βλ. ενδεικτικά Etienne Gilson, Le 

Thomisme. Introduction à la philosophie de Saint Thomas d'Aquin, Paris 61972, σ. 

311 κ.έ. 

122. Βικέντιος Δαμοδός, Σύνοφις 'Ηθικής Φιλοσοφίας, εκδ., εισαγ., σημ. ύπο 

Τιμολέοντος Χρ. Ζήση - Αουκιανού Ν. Δεπούντη, πρόλ. ύπο του σεβ. μητροπολί

του Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων κκ. 'Ιεζεκιήλ, 'Αθήνα 1940. Για το έργο 



Κ. Θ. Πέτσιος, EDMUNDUS PURCHOTIUS ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΔΑΜΟΔΟΣ 97 

δομείται με βάση την παραδεδομένη φιλοσοφική έννοιολογία και τη 

χριστιανική άξιολογία και συμπυκνώνεται σε Τέσσερα Μέρη.123 Στο 

πρώτο («Pars Prima Ethicae. De ultimo actuum humanorum fine, sive 

de summo hominis bono»)1 2 4 διερευνώνται οι έννοιες του «άγαθοϋ» 

(«Cap. Ι. De Bono generatim»),125 του ((τέλους» (((σκοπού»* ((Cap. IL 

De Fine»),126 της «φυσικής» και τής ((υπέρ φύσιν ευδαιμονίας» (((Cap. 

III. De beatitudine naturali»* «Cap. IV. De beatitudine supernatu

ral!»).127 Τα αποσπάσματα πού έπιρρώνουν τις παραδοχές αντλούνται 

π β . G. P. Henderson, Ή αναβίωση του ελληνικού στοχασμού 1620-1830. Ή ελλη

νική φιλοσοφία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, μτφρ. Φ. Κ. Βώρος, βιβλιογραφικό 

επίμετρο Κώστας θ . Πέτσιος, Αθήνα 1994, σ. 52-55* Βασιλική Μπόμπου-Σταμά-

τη, Ό Βικέντιος Ααμοδός, δ.π., σ. 345-360· Κώστας Θ. Πέτσιος, « Ή έννοια τής 

ελευθερίας στο έργο του Βικέντιου Δαμοδοΰ» (σημ. 10), ιδ., σ. 151 κ.ε.' Χρήστος 

Ά θ . Τερέζης, «Βικέντιος Δαμοδός: Εισαγωγικά στή μεθοδολογία του. 'Από τον 

Άριστοτελισμό στον Πλατωνισμό)), στο: Κωνσταντίνος Βουδούρης (έπιμ.), Νεοελ

ληνική Φιλοσοφία, 'Αθήνα, Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρε ία - Ελληνικά Γράμμα

τα, 2000, σ.294-318. 

123. Στο ((Prooemium De Natura Scientiae Moralis)), Etilica, σ. 512-515 απο

σαφηνίζονται οι βασικές έννοιες και ή μέ^ο^ος συγγραφής. Βλ. ο.π., σ. 511: 

«Etnica, sive mordis disciplina, à moribus, quos dirigit, appelationem sumpsit»· Στο 

ΐδιο: ((Cum vero tria sint praecipua vivendi genera, nempe vel in solitudine, vel in 

familia, vel in civitate; hinc Scholastici triplicem distinguere soient moralem; nempe 

mona.stica.rn, quae solitarium hominem regit; oeconomicam, quae familiae, et poli

ticami quae Reipublicae curam suscipit))* π β . Βικέντιος Δαμοδός, Σύνοφις, δ.π., σ. 

31: « Ή ηθική φιλοσοφία ώνομάσθη άπο τα ήθη, τα όποια διορθώνει...» - σ. 33: «Τα 

μέρη τής ηθικής φιλοσοφίας είναι τρία, κατά τόν 'Αριστοτέλη: μοναχικόν, οίκονο-

μικόν, και πολιτικόν)). 

124. 'Ό.π., σ. 515-545* πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Σύνοφις, 6.π., σ. 36-46: «Μέ

ρος Πρώτον. Περί του μεγίστου καλοΰ του άνθρωπου, ήγουν περί τοΰ εσχάτου τέ

λους των ανθρωπίνων πράξεων)). 

125. 'Ό.π., σ. 515-519* πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Σύνοφις, 6.π., σ. 36-40: «Κεφ. 

Α'. Περί τοΰ καλοΰ απλώς)). 

126. Ό.7Γ., σ. 519-521* πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Σύνοφις, 6.π., σ. 40-41: «Κεφ. 

Β'. Περί τέλους κοινώς)). 

127. Ό.7Γ., σ. 521-525 κ.ε., και 525-533, αντίστοιχα* π β . Βικέντιος Δαμοδός, 

Σύνοφις, δ.π., σ. 42-46: ((Κεφ. Γ'. Περί τής μακαριότητος και ευτυχίας)). Ό Δα-

μοδός συνοψίζει τις αναπτύξεις τοΰ Purchotius, ό οποίος αφιερώνει εκτενείς παρα

γράφους στους ((Επικούρειους)) (σ. 521-523: ((Epicurei))), τους «Στωικούς» (σ. 

523: «Stoici))), τους «Περιπατητικούς)) (σ. 523-524: «Peripatetici))) και τους «Πλα

τωνικούς)) (σ. 524-525: «Platonici))). Οι απόψεις τοΰ Πλάτωνος προσεγγίζονται 

μέσα άπο το πρίσμα τοΰ Augustinus. 
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άπο τον 'Αριστοτέλη, την 'Αγια Γραφή, τον Cicero, τον Seneca, τον 

Augustinus, τον Boethius και τον Thomas Aquinas.128 Ώ ς ((τέλος» 6χι 

μόνον του άνθρωπου άλλα και δλων των δημιουργημάτων προσδιορίζε

ται, σύμφωνα με την εδραία παραδοχή της μεσαιωνικής σκέψης, ό 

Θεός (((Finis ultimus, verus, proprius, et naturalis non tantum hominis, 

sed etiam rerum omnium creatarum est ipsemet Deus»),129 ενώ στο κε

φάλαιο ((περί φυσικής ευδαιμονίας» προσφέρεται στον αναγνώστη μία 

ευσύνοπτη παρουσίαση τών θέσεων τών Επικούρειων, τών Στωικών, 

τών Περιπατητικών και τών Πλατωνικών.1 3 0 Στην ((υπέρ φύσιν ευδαι

μονία», δηλαδή στή ((μακαριότητα»131 αφιερώνεται ενα μεγάλο μέρος 

τής ανάλυσης, ή οποία εδράζεται στα κείμενα τής 'Αγίας Γραφής, του 

Augustinus και του Thomas Aquinas.132 

Το Δεύτερο Μέρος τής Ήθίκης αναφέρεται στις ανθρώπινες πρά

ξεις και στους κανόνες πού τις διέπουν (((Pars Secunda. De Actibus 

humanis eorumque regulis»).133 Ή παρουσίαση επικεντρώνεται στην 

αποσαφήνιση τής ανθρώπινης δραστηριότητας (((Cap. I. Quid sit Actus 

humanus et quotuplex»),134 στή διερώτηση για το έκούσιον (((Cap. Π. 

An omnis Actus humanus sit voluntarius»)135 και το ελεύθερον τής 

128. Ό.ΤΓ., σ. 518 κ.έ., 521 κ.έ., 525 κ.έ. 

129. &0.π.η σ. 521. 

130. Ό . π*., σ. 521 κ.έ., 523 κ.έ., 524-525 αντίστοιχα. Για την έκθεση τής πλα

τωνικής αντίληψης ό Purchotius αξιοποιεί τον Augustinus (De Civitate Dei). 

131. Ό Purchotius σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιεί τους δρους ((Féli

citas» και ((Beatimelo)) ώς ταυτόσημους. 

132. "Ό. π*., σ. 525-533. Βλ. τη θεμελιώδη παραδοχή του στή σ. 526: ((In solo 

Deo posita est hominis félicitas, sive, beatitudo objectiva, aut objectum beatitudinis 

nostrae est solus Deus, optimus, maximus)). Στην ίδια κατεύθυνση τής χριστιανικής 

σκέψης είναι προσανατολισμένα και τα δύο επόμενα κεφάλαια, τα όποια απουσιά

ζουν άπο τήν Σύνοφιν του Δαμοδοΰ: ((Cap. V. Qui sint I ad aeternam felicitatem 

perveniunt; ubi de praecipuo humilitatis Christiana fundamento)) (σ. 533-538)· 

((Cap. VI. Satisfit qaestionibus quibusdam cum tradita superiùs doctrina de beatitu

dine connexis)) (σ. 538-545). 

133. Ό . π*., σ. 545-636* πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Σύνοφις, δ.π., σ. 47-65: ((Μέ

ρος Δεύτερον. Περί τών ανθρωπίνων πράξεων και τών κανόνων αυτών)). 

134. Ό.7Γ., σ. 546-548' σ. 546: «Actus interiores voluntatis))* σ. 547: «Actus 

exteriores et imperati))· π β . ο. π*., σ. 47-50: «Κεφ. Α'. Τι είναι ή ανθρώπινη πράξις 

και τα είδη αυτής))' σ. 48: ((Πράξεις έσωτερικαί))' σ. 50: ((Πράξεις έξωτερικαί)). 

135. "Ο.π., σ. 548-551' πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Σύνοψις, 6.π., σ. 50-51: «Κεφ. 

Β'. Άνίσως και κάθε ανθρώπινος πραξις λέγεται θεληματική)). 
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ανθρώπινης ενέργειας (((Cap. III. An omnis Actus humanus sit li

ber»),136 δηλαδή το «αύτεξούσιον» (((liberum arbitrium»).137 Ή ανάλυ

ση περιλαμβάνει κεφάλαια σχετικά με τη χρηστότητα και την κακία 

των πράξεων και τους αντίστοιχους κανόνες με βάση τους όποιους συ

ντελείται ή αξιολόγηση τους (((Cap. IV. De bonitate et malitia Actuum 

humanorum))· ((Cap. V. De regulis bonitatis et malitiae moralis»),138 τον 

αιώνιο και τον φυσικό νόμο (((Cap. VI. De Lege Aeterna et Naturali»)139 

και τη συνείδηση (((Cap. VII. De Conscientia»).140 Ό θεϊκός νόμος 

136. "Ο.π., σ. 551-562. 

137. Ό . π-., σ. 557: «Hinc colligere lice "liberum arbitrium"; seu libertatem 

electionis, quae nobis est ad merendum necessaria, esse "facultatem activam et 

indifferentem"; [...] sed liberum arbitrium est facultas active et indifferens». 

138. Ό . π . , σ. 563-571 και σ. 570-571, αντίστοιχα* σ. 563: «Actiones humanae 

cum regulis morum comparatae, morales appellantur: eaque si cum istis regulis 

consentiant, bona; si ab iis destectant, male judicantur: adeo ut moralitas, ut vocant, 

actus humani nihil aliud sit quam ipsius respectus, seu relatio ad suam regulam, per 

quam vel bonus vel malus moralher esse decernituDV σ. 570: ((Lex autem omnis vel 

naturalis est, vel positiva: ilia est immutabilis; haec mutationi obnoxia. Lex autem 

naturalis vel in Deo spectatur, vel in nobis: in Deo quidem lex aeterna, vel ordo 

aeternus dicitur; in nobis vero vel recta ratio, vel etiam lumen naturale vocatur, aut 

legis naturalis seu ordinis simpliciter nomen retinet». Ό Βικέντιος Δαμοδός (Σύνο-

φιςΊ δ.π., σ. 54-58) παρουσιάζει μια περίληψη των παραπάνω: ((Κεφ. Δ'. Περί της 

άγαθότητος και κακίας ηθικής των ανθρωπίνων πράξεων και περί των κανόνων 

αυτών»· σ. 54: (('Η άγαθότης και κακία της ανθρωπινής πράξεως είναι το ηθικόν 

αυτής, ήγουν ή σχέσις όπου έχει ή πράξις προς τόν εαυτής κανόνα, όταν γαρ συμ

φωνεί ή πράξις με τόν κανόνα αυτής είναι αγαθή, όταν δεν συμφωνεί είναι κακή»* 

Στο ϊδιο: «Νόμος φυσικός ήγουν ορθός λόγος είναι τό φως εκείνο και ή γνώσις όπου 

εχομεν από την φύσιν να διακρίνωμεν τό καλόν από τό κακόν...». Βλ. επίσης, 

Edmundus Purchotius, Etnica, σ. 570: ((Positiva lex vel divina est, vel humana; prior 

à Deo; posterior ab hominibus est lata». Ή πρώτη διαφοροποίηση σχετίζεται με 

τόν «παλαιό» («lex vêtus», Μωσαϊκός) και τόν «νέον» («lex nova», Καινή Διαθήκη) 

Νόμο, ενώ ή δεύτερη (((lex humana») άφορα τό εκκλησιαστικό και τό αστικό Δί

καιο (((lex humana dicitur, quae ab hominibus lata est: vel est Ecclesiastica, vel 

Civilis»)· π β . τις ανάλογες διατυπώσεις του Βικέντιου Δαμοδοΰ, Σύνοψις, ό.π., σ. 

55. Στην Ethica οι αναφορές, οι όποιες δεν υπάρχουν στή Συνοφιν, αντλούνται από 

τόν 'Αριστοτέλη ('Ηθικών Νικομαχείων), τόν Cicero (De Legibus) και τόν Thomas 

Aquinas (Summa Theologiae). Τό συγκεκριμένο κεφάλαιο αποτελεί μία εισαγωγή 

στην ανάλυση πού ακολουθεί. 

139. Ό . π . , σ. 571-579. 

140. "Ο.π., σ. 579-588. 
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(((Cap. Vili. De lege divina»),141 ((lex aeterna vel ordo aeternus»,142 κα

τανοείται σύμφωνα με τη μακραίωνη θεολογική-νομοκανονική παρά

δοση, με βάση δηλαδή τα κείμενα της Έξό8ου και του Δευτερο-

νομίου,η3 πού έπεξηγοΰνται με τη συνδρομή του Augustinus και του 

Thomas Aquinas.144 Σε συνάφεια με τήν έπιδιαίρεση της επικρατούσας 

δικαιϊκής τάξης (((Cap. IX. De legibus Humanis»),145 ό Purchotius πα

ρουσιάζει μία επιλογή άπό το 'Ιουστινιάνειο Corpus Juris Civilis 

(((Cap. X. Selectae Juris notiones ex Imperatoris Justiniani, Institutio-

nibus desumptae, cum varus observationibus ad scientiam morum 

spectantibus»),146 επιδιώκοντας να συνδυάσει τήν ηθική με τή νομική 

έννοιολογία και να αναδείξει τή χρησιμότητα του θετού νόμου στή 

ρύθμιση των διανθρώπινων —οικογενειακών, κληρονομικών, ενο

χικών, κοινωνικών— σχέσεων. Στα δύο επόμενα κεφάλαια (((Cap. XI. 

An omnis actus humanus ita cum morum regulis consentiat, aut ab iis 

discrepet, ut semper bonus sit, vel malus moraliter, nunquam indiffe-

141. Ό . π . , σ. 588-597* πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Σύνοψις, δ.π., σ. 58-63: ((Κεφ. 

Ε'. Περί των θετικών νόμων. 1. Περί του θεϊκού νόμου» (σ. 58-59)* «2. Περί του 

ανθρωπίνου νόμου» (σ. 61-63). Βλ. και σημ. 138. 

142. "Ο.π., σ. 572: ((Lex naturalis, quae et recta ratio, et lumen naturale, et 

ordo naturalis appellatur, est ipsa lex aeterna...». 

143. Παλαιά Διαθήκη, "Εξο$οςΊ 20, 2-17* Δευτερονόμιον, 5, 6-21. 

144. Edmundus Purchotius, Institutiones Philosophicae..., Ethics., σ. 590-591. 

145. "Ο.π., σ. 597-604. Εμπεριέχονται οι ενότητες ((De legibus Ecclesiasticis» 

(σ. 598-600* σ. 598: ((Lex Ecclesiastica est ea, quae à Legislatoribus Ecclesiasticis, 

quatenus hoc nomine populis sunt praepositi, constituitur»)* ((De Consuetudinis» 

(σ. 601-602* σ. 601: ((Praeter has leges, seu Constitutiones Canonicas quae scriptum 

Ecclesiae Romanae jus fern continent, quaequae plus minùsve per universum orbem 

Christianum observantur...»)* και ((De Legibus Civilibus» (σ. 602-604* σ. 602: ((Lex 

civilis dicitur quae lata est à Legislatore civili, putà à Principe, vel à Republica, eaque 

illos omnes oblicat, qui Principi vel Republicae sunt subject!»)* πβ . Βικέντιος Δαμο

δός, Σύνοφίς, δ.π., σ. 61: ((Ό Εκκλησιαστικός νόμος είναι εκείνος όπου διορίζεται 

άπό τους εκκλησιαστικούς νομοθέτας εις δσον προΐστανται του λαοΰ»* σ. 62: ( (Έξω 

άπό τον γραπτόν τούτον νόμον τον Έκκλησιαστικόν όπου συνθέτεται άπό τας 

έντολας της Θείας Γραφής, κανόνας των Αποστόλων, Συνόδων και Πατέρων, είναι 

και ή 'Εκκλησιαστική συνήθεια...»* σ. 63: ((Νόμος πολιτικός είναι εκείνος όπου τί

θεται άπό τόν πολιτικόν νομοθέτην λ.χ. άπό τους βασιλείς, και εχουσι χρέος να 

ύπακούουσιν όλοι οι υποκείμενοι τής βασιλείας...». 

146. "Ο. π*., σ. 604-624. Ό Βικέντιος Δαμοδός, Σύνοφις, δ.π., σ. 63 περιορίζε

ται σε μία λεξικογραφική αναφορά στην Ιουστινιάνεια Νομοθεσία. 
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rens»·147 ((Cap. XII. Utrum affectus animi Disciplinae Moralis praeceptis 

subjiciantur, et quis eorum sit usus»)148 οι αναπτύξεις για την αγαθότη

τα και την κακία των πράξεων συνδυάζονται με την επενέργεια των 

παθών στην ανθρώπινη συμπεριφορά. 

Το τρίτο μέρος της 'Ηθικής (((Pars Tertia Ethicae. De Virtutibus et 

Vitus»)149 έχει ώς αντικείμενο τις ((αρετές και τις κακίες»: ((Cap. Ι. 

Quid sit Virtus, quid Vitium»*150 ((Cap. II. De divisione Virtutum mo-

ralium»·151 ((Cap. III. De Prudentia»*152 ((Cap. IV De Justitia»*153 ((Cap. 

V De Fortitudine»*154 ((Cap. VI. De Temperantia».155 Παράλληλα μέ 

147. "Ο.π., σ. 624-632. 

148. "Ο.π., σ. 632-636* σ. 633: «Propositio Prima. Non omnes affectus animi 

natura sua mali dici queunt;»· π β . Βικέντιος Δαμοδός, Σύνοφις, δ.π., σ. 64-65* σ. 

64: ((Επειδή τα πάθη όλα δεν είναι δλα κατά φύσιν κακά, ώς ελεγον οι Στωικοί...». 

149. 'Ό.π., σ. 636-651· πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Σύνοφις, δ.π., σ. 66-87: ((Μέ

ρος Τρίτον. Περί των αρετών και ελαττωμάτων)). 

150. "Ο.π., σ. 636-641' σ. 637: «Virtutes vel sunt supernaturales et infusae, vel 

sunt naturales et acquisitae))· σ. 637-638: «ides [...] Spes [...] Caritas [...] Gratia 

habitualis...))· π β . 6.π., σ. 67-74: «Κεφ. Α'. Τι είναι αρετή και τι το ελάττωμα))* 

Στο ίδιο: « Έ κ τών αρετών άλλαις είναι ύπερφυσικαΐς, και άλλαις φυσικαΐς κατ ' 

άπόκτησιν))· σ. 67-68: «Πίστις [...] Έ λ π ί ς [...] Α γ ά π η [...] Περί Χάριτος)). Πρό

κειται για τις «θεολογικές αρετές)) πού αναπτύσσει ό Thomas Aquinas, Summa. 

Theologiae, Pars Secunda, δ.π., σ. 3 κ.ε.: «Quaestio Ι. De objecto Fidei in decern 

articulos divisa))· σ. 83 κ.ε.: «Quaestio XVII. De Spe in octo articulos divisa)), σ. 110 

κ.ε.: «Quaestio XXIII. De Caritate secundum se))· π β . Δημήτριος Κυδώνης, Θωμά 

Άκυινάτου: Σούμα Θεολογική εξελληνισθεϊσα, τ . 15, έπιμ. Γιώργος Αεοντσίνης -

'Αθανασία Γλυκοφρύδου-Λεοντσίνη, 'Αθήνα, Corpus Philosophorum Graecorum, 

1976, σ. 31 κ.ε.· τ . 16, έπιμ. Φώτιος Ά . Δημητρακόπουλος, 'Αθήνα 1979, σ. 21 

κ.ε.' τ. 17Α, έπιμ. Φώτιος Δημητρακόπουλος, ύπομνημ. Μαργαρίτα Μπρεντάνου, 

'Αθήνα 1980, σ. 25 κ.ε. Βλ. και το έργο του Βησσαρίωνος Μακρή, Εισαγωγική 

"Εκθεσις περί τών τριών μεγίστων αρετών Πίστεως, 'Ελπίδος, και 'Αγάπης..., 

[Ούγγροβλαχία] 1699. 

151. 'Ό.π., σ. 641-644* πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Σύνοφις, δ.π., σ. 74-82: «Κεφ. 

Β'. Περί τών αρετών κατ ' ιδίαν)). Ό Δαμοδός στο συγκεκριμένο κεφάλαιο ανα

πτύσσει τη φρόνηση, τη δικαιοσύνη, την ανδρεία και τη σωφροσύνη. Για την 

αρχαιοελληνική νοηματοδότηση τών θεμελιωδών αρετών βλ. Κώστας Θ. Πέτσιος, 

Φιλοσοφικές έννοιες ώς τρόπος επιχειρηματολογίας στους Αττικούς ρήτορες, διδα

κτορική διατριβή, Γιάννινα 1993, σ. 206 κ.ε. 

152. "Ο.π., σ. 642-644. 

153. "Ο.π., σ. 644-647. 

154. Ό.7Γ., σ. 647-648. 

155. Ό.7Γ., σ. 648-649. 
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τις τέσσερις θεμελιώδεις αρετές (((cardinales virtutes»), τη φρόνηση, τη 

δικαιοσύνη, την avSpeioc και τη σωφροσύνη, ή παρουσίαση των οποίων 

εδράζεται στα 'Ηθικά Νικομάχεια του 'Αριστοτέλους, μέσω της ερμη

νευτικής διαμεσολάβησης του Thomas Aquinas,156 γίνεται λόγος για τα 

((αμαρτήματα» (((Cap. VII. De Peccatis»),157 σύμφωνα με τις διασαφή

σεις του Augustinus. Ή «αμαρτία» (((peccatimi») διακρίνεται σε ((ori

ginale» και ((actuate» (((προγονική» και ((προαιρετική» μεταφράζει δ 

Δαμοδός),1 5 8 και ή αναφορά στα αμαρτήματα πραγματοποιείται μέσα 

άπο τήν οπτική της χριστιανικής ηθικής.159 

Το Τέταρτο Μέρος (((Pars Quarta Ethicae. De varus vitae Offì-
ciis»)160 είναι αφιερωμένο στα καθήκοντα τα όποια απορρέουν άπο καθο

λικές αρχές πού εδράζονται είτε στον θεϊκό νόμο είτε στο θετό δίκαιο και 

επιμερίζονται σε καθήκοντα του άνθρωπου ((προς τον Θεό και προς τον 

ίδιο τον εαυτό του» (((Sectio Prima. De hominis tum erga Deum, tum 

erga seipsum Officiis»),161 προς τήν «Οικογένεια» του («Sectio Secunda. 

156. Thomas Aquinas, Summâ Theologiae, Pars Prima Secundae, quaestio 55 

κ.έ. (δ.π., σ. 239 κ.έ.)· Pars Secunda Secundae, quaestio XLVII, κ.έ. (= δ.π., σ. 234 

κ.έ.). 'Αναφορικά με τη 8ικαίοσύνη («quaestio LVII: De Jure in quatuor articulos 

divisa», ο. π*., σ. 277 κ.έ.) πβ. Δημήτριου Κυδώνη, Θωμά Άκυινάτου: Σουμμα Θεο

λογική εζελληνισθέϊσοί, τ . 18, έπιμ., ύπομνημ. Ελένη Μ. Καλοκαιρινού, 'Αθήνα, 

Corpus Philosophorum Graecorum Recentiorum, 2002, σ. 31 κ.έ. 

157. Ό . π., σ. 649-651* πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Σύνοφις, δ.π., σ. 82-87: ((Κεφ. 

Γ'. Περί των αμαρτιών)). 

158. Ό . π*., σ. 649* πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Σύνοφις, δ.π., σ. 83. 

159. "Ο. π., σ. 650: ((Superbia [...] Avaritia [...] Luxuria [...] Invidia [...] Gula 

[...] Ira [...] Accedia...))' ((Quatuor item dicitur peccata in coelum clamantia, quae 

nempe coelestem vindictam exigere videntur; scilicet homicidium voluntarium, 

peccatum Sodomorum, [...] oppressio pauperum, viduarum et pupillorum; ac de-

mum merces operariorum defraudata))* πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Σύνοφις, δ.π., σ. 85: 

((Τα επτά κεφαλαιώδη αμαρτήματα είναι, υπερηφάνεια [...] φιλαργυρία [...] πορ

νεία [...] φθόνος [...] λαιμαργία [...] οργή [...] άκηδία...))* ((Τέσσαρα είναι τα 

αμαρτήματα, όπου βοοΰν έκδίκησιν εις τον ούρανόν, φθόνος θεληματικός, ή σο^ο-

μία, ή αδικία εις τας χήρας και πτωχούς και ορφανά και δταν κρατοΰμεν τον μισθόν 

τών εργατών)). 

160. 'Ό.π., σ. 652-676* πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Σύνοφις, δ.π., σ. 88-91: «Μέ

ρος Τέταρτον. Περί τών διαφόρων της ζωής καθηκόντων)). 

161. Ό . π*., σ. 652-654* σ. 654-655: ((Cap. II. De hominis Officiis erga 

seipsum))* πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Σύνοφις, δ.π., σ. 88-89: ((Κεφ. Α'. Περί τών κα

θηκόντων του άνθρωπου σιμά εις τον Θεον και τον εαυτόν του)). 
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De hominis Offìciis erga familiam»),162 τα όποια εξειδικεύονται σύμφω

να με τις επικρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής, και προς τήν 

((Πολιτεία» («Sectio Tertia. De varus hominum Offìciis erga Rempu-
blicam»),163 στην εννοιολογική ευρυχωρία τής όποιας συμπεριλαμβάνε

ται και ή εκκλησιαστική εξουσία (((Sacerdotium»). fH επιχειρηματολο

γία αντλείται άπο τήν Παλαιά και Καινή Διαθήκη, το Κανονικό Δίκαιο 

τής Καθολικής Εκκλησίας και το Ρωμαϊκό Δίκαιο (((Jus Civile Roma-

norum»), γνωσιακα πεδία με τα όποια ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένος ό 

Δαμοδός ως διδάκτορας «αμφοτέρων τών νόμων» («laureatus juris utri-

usque»), δηλαδή του Κανονικού και τού 'Αστικού Δικαίου.164 

VI. Institutiones (: Series Disputationum Scholasticarum 

in varia Philosophiae capita) 

Σύμφωνα μέ τήν καθιερωμένη («in Scholis») σχολαστική μέθοδο έκδί-

πλωσης τής επιχειρηματολογίας, ό Purchotius για διδακτικούς λόγους 

καταχωρίζει ως Παράρτημα στις Institutiones τή Σειρά Σχολαστικών 

Πραγματειών σε ποικίλα κεφάλαια της Φιλοσοφίας, διατεταγμένων με 

φυσική τάξη, και προτάσσει μία ευσύνοπτη 'Επίτομη της Φιλοσοφίας 

(Appendix ad Institutiones Philosophicas sive Series Disputationum 

Scholasticarum in varia Philosophiae capita, naturali ordine disposi-

tarum; cui praemissum est totius Philosophiae Compendium).165 To 

Compendium συγκροτείται άπο θέσεις πού αναπτύχθηκαν στις προη

γούμενες ενότητες του βιβλίου (ή τών επιμέρους τόμων), οι όποιες 

162. "Ο.π., σ. 655-661' σ. 656-657: «Cap. Ι. De Offìciis conjugum»· σ. 657-

660: ((Cap. II. De offìciis Parentum et Librorum»· σ. 660-661: ((Cap. III. De Offìciis 

Dominorum et Servorum»· π β . Βικέντιος Δαμοδός, Συνοφις, δ.π., σ. 89: ((Κεφ. Β'. 

Περί τών καθηκόντων σιμά εις τήν οίκιαν του ανθρώπου»* Στο ÏSto: ((Εις τήν 

οίκιαν είναι τριών λογιών συντροφιά, του ανδρός και γυναικός, τών υιών και τών 

γονέων, του οικοδεσπότου και δούλων». 

163. Ό . π., σ. 662-676· σ. 662-666: «Cap. Ι. De Officio Principis et Optima-

turn»· σ. 666-669: ((Cap. II. De Officio Sacerdotis et Ministrorum ipsi subdito rum»* 

σ. 669-674: ((De Ofìciis Magistratum et Judicum»· σ. 674-676: ((Cap. Ultimum. De 

Privatorum Offìciis». Ό Βικέντιος Δαμοδός, Σύνοφις, δ.π., σ. 90-91, παρουσιάζει 

μέ λεξικογραφικό τρόπο τήν παραπάνω κεφαλαίωση: ((Κεφ. Γ'. Περί τών καθηκό

ντων σιμά εις τήν πολιτείαν». 

164. Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, (0 Βικέντιος Ααμο8όςη δ.π., σ. 28-30. 

165. Ό.7Γ., σ. 715-804. 
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είναι διατυπωμένες με αξιωματικό τρόπο,1 6 6 ενώ στη Series Disputa-

tionum Scholasticarum άνασυντίθενται με συστηματικό τρόπο οντολο

γικές παραδοχές πού είχαν προβληθεί ως ((πορίσματα» των φιλοσο

φικών άνερευνήσεων οι όποιες προηγήθηκαν και κατατάσσονται σέ πέ

ντε Πραγματείες: ((Disputatio Prima et Prooemialis. De Philosophia 

universe»*167 «Disputatio Secunda. De Ente generatim»*168 «Disputatio 

Tertia. De Principiis Entis»*169 ((Disputatio Quarta. De Causis Entis»*170 

((Disputano Quinta. De Entis proprietatibus».171 'Αξιοποιούνται σέ με

γάλο βαθμό τα έργα του 'Αριστοτέλη, κυρίως Τα Μετά τα Φυσικά172 

και ή Summa Theologiae του Thomas Aquinas,173 δέν απουσιάζουν 

όμως ό Augustinus174 και ό Descartes.175 Το έργο ολοκληρώνεται μέ τις 

«Theses Philosophicae», στις όποιες ό συγγραφέας συγκεφαλαιώνει μέ 

τη μορφή αξιωμάτων τις φιλοσοφικές του απόψεις.176 

Μέρος Β' 

Metaphysica 

Series Disputationum Scholasticarum -

Συνταγμάτων της Μεταφυσικής 

To γραμμένο στην άπλοελληνική γλώσσα Συνταγμάτων της Μεταφυ

σικής177 συνιστά μία συστηματική έκθεση τών θέσεων πού αναπτύσσει 

166. "Ο. π., σ. 677-715. Ή ενότητα αύτη υποδιαιρείται σέ: ((Compendium 

Logicae)) (σ. 680-690)· ((Compendium Metaphysicae» (σ. 690-694)· ((Compendium 

Physicae» (σ. 694-708) και ((Compendium Ethicae» (σ. 708-715). 

167. Ό . π . , σ. 716-740. 

168. "Ο.ΤΓ., σ. 740-747. 

169. Ό.7Γ., σ. 748-768. 

170. Ό.7Γ., σ. 768-781. 

171. Ό.7Γ., σ. 781-795. 

172. Βλ. ενδεικτικά ό.π., σ. 716 κ.ε., 742 κ.ε., 786 κ.ε., 794. 

173. Βλ. ενδεικτικά ο.π., σ. 723 κ.ε., 725 κ.ε., 743 κ.ε., 781 κ.ε., 787 κ.ε., 793. 

174. Βλ. ενδεικτικά ο.π., σ. 717 κ.ε., 723 κ.ε. 

175. Βλ. ενδεικτικά ό.π., σ. 719 κ.ε. 

176. Πρόκειται για Theses Philosophicae ex Prolegomenis, ex Ontologia, ex 

Logica, Ethica et Metaphysica (σ. 796-800), καθώς και για Aliae Theses circa fìnem 

biennii Philosophic! propugnandae (σ. 800-804). 

177. Βλ. σημ. 56. 
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ό Δαμοδος στη Μεταφυσική του1 7 8 και φαίνεται ότι γνώρισε ευρεία διά

δοση, ενώ το 1787, στην ακμή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού,179 δια-

σκευάσθηκε και μεταγράφτηκε άπο τον Σαμουήλ Γεωργιάδη (post 

1751/1754-post 1806) στα αρχαία ελληνικά: Μεταφυσική, συντεθεΐσα 

μεν, και συνερανισθεΐσα, εκ τε παλαιών, και νέων παρά του σοφολο-

γιωτάτου κυρίου Βικέντιου Ααμω8ου του εκ Κεφαλληνίας, μεταφρα-

σθεϊσα 8έ και εν πολλοίς πληρωθεϊσα άλλα και κατά τάξιν βιβλίων, κε

φαλαίων και σελί8ων τεθείσα και μην και διασαφηνισθεΐσα προς ραο-

τεραν κατάληφιν, παρά του ταπεινού 8ι8ασκάλου Σαμουήλ Μονάχου 

Γεωργιά8ου εξ 'Αθηνών, αφπζν άπριλλίου κγ^.180 Το συγκεκριμένο 

έργο συντίθεται με πρότυπο τή Metaphysics, και τις «Disputationes» 

πού περιλαμβάνονται στή Series Disputationum Schola.stica.rum του 

Purchotius, κείμενα με τα όποια συνοψίζεται ή συζήτηση πού διεξαγό

ταν στις απαρχές του 18ου αιώνα στον ευρωπαϊκό χώρο αναφορικά μέ 

το εννοιολογικό περιεχόμενο της Μεταφυσικής. 

σ. 1, 2-11: «Της επιστήμης ταύτης το σ. 218-219 (75) : 1 8 1 ((Quod ad Meta-

όνομα, την οποίαν ημείς μεταφυσική ν physicae nomen attinet, id nee ab Ari-

όνομάζομεν, δεν ευρέθη άπο τον 'Apt,- stotele, nee ab ullo ex veteribus Philoso-

στοτέλην ή άπό τίνα άλλον παλαιόν φι- phis fuit usurpatum; se dab ipsius Ari-

λόσοφον, αλλ' άπό τους έρμηνευτάς stotelis Interpretibus, Alexandre· Aphro-

178. Βλ. σημ. 55. 

179. Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα 21980, σ. 1 κ.έ.· Πα

ναγιώτης Νοϋτσος, Νεοελληνικός Διαφωτισμός (σημ. 9), σ. 15 κ.έ.' Γρηγόρης Κα-

ραφύλλης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Φιλοσοφικές προσεγγίσεις, 'Αθήνα 2008, σ. 

19 κ.έ. 

180. Παραδίδεται άπο τον κώδικα 92 (61) της Ρουμανικής 'Ακαδημίας. Βλ. 

Constantin Litzica, Catalogul Manuscriptelor Grecesti, Bucure§ti 1909, σ. 57. Βλ. 

αναλυτικά Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, «'Ένας Πρόλογος τοΰ Σαμουήλ Γεωρ

γιάδη (1787). " Τ ω άναγιγνώσκοντι, Σαμουήλ αθηναίος χαίρειν"», στο: Βασιλική 

Μπόμπου-Σταμάτη, Ιστορικής έρευνας αποτελέσματα. Μαρτυρίες για τη νεοελλη

νική παι8εία και ιστορικά μελετήματα (16ος-19ος αι.), 'Αθήνα 2002, σ. 459-481. Ό 

«Πρόλογος» εκδίδεται στις σ. 475-481. 

181. Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες της έκδοσης τοΰ 1730 και τοΰ 1733 

αντίστοιχα. Βλ. σημ. 15 παραπάνω. Στις υποσημειώσεις παραθέτουμε τα οικεία 

αποσπάσματα άπό τή μετάφραση τοΰ Βούλγαρη (σημ. 8) και σ' αυτή τήν ενότητα 

της μελέτης μας άξιοποιοΰμε τα συναφή χωρία άπό τή Μεταφυσική ήτοι Πρώτη 

Φιλοσοφία τοΰ Δαμοδοΰ. 
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και έξηγητάς του ίδιου 'Αριστοτέλους 

[...] Αλέξανδρος ο Άφροδισιεύς, και ο 

'Ιωάννης ό Φιλόπονος [...] κ α τ ά τάς 

υποθέσεις ενός γ ρ α μ μ α τ ι κ ο ύ εις την 

Ρώμην ονομαζόμενου Τυραννίονος...)). 

σ. 1, 15-21: ((Σημείωσαι δε ότι τα 

π ρ ά γ μ α τ α εις δύο τρόπους είναι χωρι

σμένα άπό την ύλην: ή κ α τ ά φύσιν, 

καθώς είναι τα άϋλα δλα και ασώματα, 

[...] ωσάν ο Θεός, οι άγγελοι και ή 

ανθρώπινη ψυχή, ή κατά άφαίρεσιν νο-

ερώς, τουτέστιν κ α τ ά νοεράν εννοιαν, 

δτε δηλαδή ο νους θεωρεί το π ρ ά γ μ α 

κοινώς έν έαυτω εξω τών υποκειμέ

νων, στοχαζόμενος μόνος τά ουσιώδη 

κατηγορούμενα, εις τήν οποίαν συνί

σταται το ίδιον π ρ ά γ μ α » . 

σ. 2, 3-6: « Ή Μεταφυσική λοιπόν ορί

ζεται σοφία και επιστήμη θεωρητική, 

ή όποια στοχάζεται και εξηγά το όν 

κοινώς θεωρούμενον και τά ιδ ιώματα 

disiensi, ac Johanne Philopono inven-

t u m [...] ac Romani asportata, ubi 

Grammaticus quidam, nominee Tyrran-
182 

σ. 220 (76): «Res porro duplici ratione 

a materia secretae et abstractae sunt: 

scilicet vel naturae suae conditione, 

cujusmodi sunt substantiae spiritales, ut 

Deus, Angelus, et mens hominis, vel 

per mentis ipsius praecisionem, seu 

abstractionem: nempe cum generatim, 

sive universalibus uibusdam ideis conci-

piuntur» 
183 

σ. 221 (76): «Quare, si quis Metaphy-

sicae definitionem quaerat, recte res

ponded potest, earn esse sapientiam, vel 

scientiam speculativam, quae circa ens 

182. Ευγένιος Βούλγαρης (μτφρ.), E. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 2α: 

(('Όσον ανήκει περί τοΰ της μεταφυσικής ονόματος, τούτο ούτε παρά του Αριστο

τέλους, ούτε παρ' άλλου τινός τών πάλαι φιλοσοφησάντων εις χρήσιν ειληπται. 

Άλλ ' από τών του 'Αριστοτέλους ύπομνηματιστών, Αλεξάνδρου Άφροδισιέως και 

'Ιωάννου Φιλόπονου έπινενόηται»* φ. 2β-3α: «... και εις Ρώμην μετήχθη, όπου 

γραμματικός τις τούνομα Τυράννιος...»* π β . Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι 

Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 7. Γιά τή μεταφορά τών βιβλίων του 'Αριστοτέλη στή 

Ρ ώ μ η άπό τόν Σύλλα και τον Αούκουλο, καθώς και γιά τόν λόγιο Τυραννίωνα βλ. 

Eduard Zeller, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. 

Zweiter Teil zweite Abteilung. Aristoteles und die alten Peripatetiker, 51963, σ. 138 

κ.έ.· Ingemar During, Aristotle in the Ancient Biographical Tradition, Göteborg 

1957, σ. 412 κ.έ.· Ό ίδιος, Ό Αριστοτέλης. Παρουσίαση και ερμηνεία της σκέψης 

του, τ. Α', μτφρ. Π. Κοτζιά-Παντελή, 'Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1991, σ. 95-96. 

183. "Ο.π., φ. 3α: ((Τά δε πράγματα διττώς της ύλης διήρηται και άφήρηται, 

τουτέστιν ή κατά τήν εαυτών φύσιν, οίαι είσίν αϊ πνευματικαί τών ουσιών, Θεός, 

άγγελος, νους ανθρώπινος, ή διά της του νοός αφαιρέσεως, δτε δηλαδή κατά γένος 

ήτοι καθόλου τισι κατανοούνται ιδέαις» - πβ . Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι 

Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 2: ((σημείωσαι δτι τά πράγματα κατά δύο τρόπους...)). 
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αυτού* ομοίως τάς άύλους και πνευμα-

τικάς ουσίας, καθο φυσικώς δίχως θεί-

αν φανέρωσαν δύναται, να τα καταλά-

βη». 

ό.π., 10-14: «λέγεται, επιστήμη, ήγουν 

γνώσις ασφαλής και φανερά, διατί δσα 

διδάσκει, περί του οντος και των πνευ

μάτων είναι φανερά και βέβαια και 

άμετάτρεπτα* λέγεται θεωρητική διατί 

μόνον εξετάζει τήν φύσιν και τα ιδιώ

ματα του οντος και των πνευμάτων 

και δεν διδάσκει να πράξωμεν κανένα 

έργον». 

σ. 3, 1-8: ((Μέρος αο ν της μεταφυσικής: 

'Οντολογία. 

Τοΰ π ρ ώ τ ο υ μέρους της μεταφυσικής 

τέσσερα είναι τα κεφάλαια* εις το α ο ν 

λέγομεν τι είναι το ον κοινώς και ό 

τρόπος αύτοΰ* εις το βο ν λέγομεν περί 

των κατηγορουμένων προσηκόντων τ ω 

οντι και τ ω τρόπω αυτού* εις το γ ο ν λέ

γομεν περί τών κατηγορουμένων προ-

generatim, illiusque affections per men-

tern abstractas, speciatim vero circa sub

stantias spiritales, prout naturali ratione 

cognoscendas, occupatur)). 1 8 4 

6.π.: ((Secundo, dici potest scientia, id 

est, cognitio certa et evidens rei necessa-

riae et immutabilis, per proprias illius 

causas, aut rationes. N a m quae de ente 

generatim, de Deo, et humana mente 

speciatim demonstrate, ea immutabila 

sunt, et immutabilibus rationibus mu

nita, ut inferius liquebit. 

Tertio, est speculatrix quaedam cogni

tion rerum generalissimum [...] cum 

nihil circa res illas moliatur, aut mo-

liendum praescribat». 1 8 5 

σ. 222 (77): ((Pars prima Metaphysicae 

sive Ontologia. 

[...] Hujus autem partis pertractandae 

his futurus est ordo. Primo, de ente et 

modo entis generatim dicemus. Se

cundo, de atributis t u m ipsi enti, t u m 

entis modo communibus. 

Tertio, de attributes soli enti propriis. 

Quarto, de primis notionibus, seu axio-

184. Ό.7Γ., φ. 3β: «Άνθ' δτου αν τις τον τής μεταφυσικής όρισμόν ζητήσειεν 

ορθώς άποκριθήναι ήμΐν εστίν δτι γε μεταφυσική εστί σοφία, ή επιστήμη θεωρητι

κή, ή περί το ον κατά γένος και τάς του οντος διαθέσεις τ ω νώ άφηρημένας, ιδίως 

δε περί τας πνευματικάς ουσίας, καθ' ό φυσικώ λόγω γνωσταί εισίν ενασχολούμε

νη». Οι υπογραμμίσεις στα κείμενα* π β . Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι 

Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 5: «... διό γελοία εστίν τών Σχολαστικών ή Μεταφυσι

κή, ήτις θεωρεί τήν ύλην και τήν μορφήν, τήν εκτασιν και δμοια...)). 

185. "Ο.π., φ. 4α: ((Βον. ρηθήναι εστίν " ε π ι σ τ ή μ η " , τουτέστι γνώσις βεβαία 

και καθαρά πράγματος αναγκαίου και άτρέπτου δια τών αυτού αιτιών ή λόγων. Τα 

γαρ περί τού οντος κατά γένος, περί θεού, και τού ανθρωπίνου νοός, κατ ' είδος 

παρ' αυτής άποδεικνύμενα, ταύτα άτρεπτα είσί, και άτρέπτοις λόγοις έρηρεισμένα, 

ως κατωτέρω δειχθήσεται. Γο ν. εστί θεωρητική τις γνώσις πραγμάτων γενικωτά-

των [...] δτι ουδέν περί τα πράγματα ταύτα πράττει ουδέ πράξειν ερμηνεύει»* π β . 

Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 9. 
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σηκόντων μόνω τ ω οντι* εις το δ ο ν λέ- matic, quae ex primis ends generatim, 

γομεν περί των π ρ ώ τ ω ν έννομων, attr ibutorumque illius ideis sunt con-

άρχων τε και αξιωμάτων, τα οποία γι- fiata».1 8 6 

νονται έκ των π ρ ώ τ ω ν ιδεών και έπι-

λήψεων του οντος και των τούτου κα

τηγορουμένων». 

σ. 3, 9-11: ((Κεφ. α ο ν . Τι εστί το 6ν, 

ποσαπλοΰν και τι εστί τρόπος του 

οντος; 

Εις δύο τρόπους θεωρείται, το ον, ή 

καθώς είναι, μετοχή του ρήματος ειμί, 

ε!, εστίν, ή καθώς εστίν Ονομα* μετο-

χ ι κ ώ ς λαμβανόμενον το ον σημαίνει, 

τήν ύπαρξιν των π ρ α γ μ ά τ ω ν , εις δσον 

τα π ρ ά γ μ α τ α υπάρχουσα εις τήν φύσιν 

των Οντων». 

σ. 5, 31-36: « Έ δ ώ ζητοΰσι,ν οι φιλόσο

φοι,, άνίσως και το ον είναι, συνώνυμον 

περί ουσίας και συμβεβηκότος. Εις 
τούτο λέγομεν ότι, δεν είναι., διατί κυ

ρίως ή ουσία είναι, ον όπου έχει, καθ ' 

έαυτήν ύπαρξιν, άλλα το συμβεβηκός 

είναι, τρόπος του οντος υπάρχον εν τη 

σ. 222-223 (77): «Cap. Ι. De ente, et 

modo entis generatim. 

Q u a m q u a m duplicem entis intellectum 

vulgo afferent, alterum nempe, quo ens 

participium dicitur praesentis temporis, 

et quo praesentem atque actualem, ut 

ajunt, sive rei, sive modi existentiam 

signifìcatem; sive idem est, ac existens: 

alterum, quo nominis tantum, non 

participii vim habet, ac rem, vel sub-

stantiam, quae aut existit, aut existere 

potest, dénotât».187 

σ. 223 (77): «Hinc injutilis videtur ea 

quaestio, utrum ens synonymum seu 

univocum sit respectu substantiae et 

accidentis: nam cum sola substantia 

proprier ens, aut res vocetur, non item 

accidens, aut modus: fieri nunquam po

test, u tens eandem in utroque signi-

186. Ό.7Γ., φ. 4β: «Τούτου δε τοΰ μέρους ό τρόπος και ή τάξις ώδίπως έχει,. 

Αο ν περί τοΰ οντος, και τοΰ τρόπου τοΰ οντος κατά γένος έροΰμεν βο ν περί των 

κοινών κατηγορουμένων τοΰ οντος και τοΰ τρόπου τοΰ οντος' γ ο ν περί τών κατηγο

ρουμένων τών ιδίως μόνω προσηκόντων τ ω οντι* δ ο ν περί τών πρώτων εννοιών, 

ήτοι αξιωμάτων, τών συνεστηκότων έκ τών πρώτων ιδεών τοΰ οντος κατά γένος, 

και τών τούτοι κατηγορουμένων)) - π β . Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι 

Πρώτη Φιλοσοφία, 6.π., σ. 11-12. 

187. "Ο.π., φ. 4β: ((Κεφ. Αο ν. Περί τοΰ οντος και τοΰ τρόπου τοΰ οντος κατά 

γένος)). «Ει και διττώς το όν νοείται, και το μεν λέγεται ον, ώς μετοχή τοΰ ειμί 

ρήματος χρόνου ένεστώτος δι' ου ή κατά το ένεστός, και κατ ' ένέργειαν επισημαί

νεται ύπαρξις, ή τοΰ πράγματος, ή τοΰ τρόπου, όπερ τό αυτό εστίν, ώς το υπάρχον. 

Τό δέ, όπερ ονόματος μόνον, και ού μετοχής εστί σημαντικόν, και δηλοΐ πράγμα ή 

ουσίαν, ήτις ή υπάρχει, ή ύπάρξαι δύναται))- π β . Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική 

•ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, 6.π., σ. 12. 
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cum esse statuatur» 
188 

ουσία. 'Όθεν μην οντάς ο αυτός λόγος ficationem habere, sive, ut ajunt, univo-

τοΰ οντος εν τη ουσία και συμβεβηκό-

σι, το ον δεν είναι, συνώνυμον εν αύ-

τοΐς». 

σ. 6, 13-14: «Τα φυσικά και ούσι,ώδη 

τοΰτα κατηγορούμενα και ιδ ιώματα 

λέγονται παρά των σχολαστικών βαθ

μοί μεταφυσικοί». 

σ. 7, 37-43* 8, 1: (('Από τοΰτα ακο

λουθεί να λύσωμεν και την άλλην ά π ο -

ρίαν, όπου εχουσιν οι θωμισταί, ζ η -

τοΰντες αν ύπάρχουσι φύσεις κοιναί, 

ήγουν άν ύπάρχη τό καθόλου. Οι σ κ ω -

τισταί λέγουσιν, ότι τό καθόλου υπάρ

χει π ρ α γ μ α τ ι κ ώ ς εξω της διανοίας, οι 

θωμισταί λέγουσιν, ότι υπάρχει νο-

ερώς εν τη διάνοια. 

Λέγομεν ούν α ο ν ότι δεν υπάρχει π ρ α γ 

μ α τ ι κ ώ ς καμία φύσις κοινή, όπου να 

δύνεται ή αυτή να ευρίσκεται εις πολλά 

υποκείμενα και νά κατηγορείται περί 

αυτών ως λέγουσιν οι σκωτισταί». 

σ. 226 (78): «Haec attributa essentialia 

vulgo gradus metaphysicae vocant Scho-

lae». 1 8 9 

σ. 228-229 (79): ((Ex his liquet, quid 

sentiendum sit de illa concertatione, 

quae Thomistas, et Scoti discipulos 

magnopere exercet; [...] utrum existent 

naturae universales in rebus ipsis, ut vo-

lunt Scotistae; an vero in mente sola ut 

Thomistis placet. 

Primo enim constat; nullam esse natu-

ram universalem in rebus; sive quae una 

reipsa sit in multis, et apta ut de iis prae-

dicetur, quemadmodum Scotistae defì-

munt» 
190 

188. Ό . π . , φ. 5α: (('Όθεν αλυσιτελές δοκεΐ τό ζήτημα τόδε πότερον τό δν συ

νώνυμον εστί μεταξύ ουσίας και συμβεβηκότος, έπειδήπερ γαρ ή ουσία μόνη κυ

ρίως ον, ή πράγμα καλείται, τό δε συμβεβηκός ή τρόπος ούχ ούτως, ουδέποτε τό δν 

τήν αυτήν εν άμφοτέροις κέκτηται σημασίαν, ή, ως φασίν, ουδέποτε συνώνυμον 

είναι δύναται»* πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., 

σ. 13 κ.έ., 31 κ.έ. 

189. "Ο. π., φ. 6β: ((Ταύτα τα ουσιώδη κατηγορούμενα κοινώς fiadμου ς μετα

φυσικούς οι σχολαστικοί καλούσιν»* π β . Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι 

Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 54 κ.έ.: ((Κεφ. δ'. Περί τών κατηγορουμένων εκείνων 

άτινα κοινά είσί τω οντι και τω τρόπω αυτού»· σ. 108-109: ((Κεφ. ζ ' . Περί του πώς 

διαιρούνται οι μεταφυσικοί βαθμοί του αυτού άτομου». 

190. Ό.7Γ., φ. 8α: « Έ κ τούτων εστί πρόδηλον, τις ημών ή δόξα περί της μά

χης εκείνης της λίαν γυμναζούσης τους του Θωμά και Σκότου μαθητάς τε και οπα

δούς [...] πότερον ύπάρχουσι φύσεις καθόλου εν τοις αύτοΐς πράγμασιν ώς δοξά-

ζουσιν οι Σκοτισταί ή εν μόνω τ ω νω ώς εν τοις θωμισταΐς αρέσκει, τό είναι εχου-

σι. Πρώτον γάρ εστί δήλον, μηδεμίαν υπάρχει φύσιν καθόλου εν τοις πράγμασιν, 

ήτις μία πραγματικώς ειη εν τοις πολλοίς και επιτήδεια προς τό κατά τούτων κα-
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σ. 8, 5-6: «Λέγομεν δεύτερον, δτι μήτε 

νοερώς δεν υπάρχει, μία κοινή φύσις 

δυναμένη είναι, έν πολλοίς, ώς λέγουσιν 

οι Θωμισταί». 

σ. 8, 22-23: Κεφ. βο ν. Περί τών κατη

γορουμένων προσηκόντων τω οντι και 

τω τρόπω του 6 ντο ς. 

σ. 15, 20-27: Κεφ. γ ο ν . Περί των κατη

γορουμένων προσηκόντων μόνω τω 

οντι και τη ουσία. 

(('Έως τώρα έξηγήσαμεν τα κ α τ η γ ο 

ρούμενα και ιδ ιώματα πού είναι, κοινά 

τ ω οντι και τ ω τ ρ ό π ω αυτού, τώρα 

έξηγούμεν τα κατηγορούμενα δπου 

προσήκουσα μόνω τ ω οντι,. Το ον είναι, 

το καθ ' αυτό υπάρχον, επειδή το μη 

υπάρχον καθ ' αυτό λέγεται, συμβεβη-

κός, τρόπος και προσθήκη του οντος, 

το οποίον συμβεβηκός δεν υπάρχει., 

άλλ' ενυπάρχει, τ ω ύποκειμένω». 

σ. 229 (79): «Secundo. Neque etiam 

extat natura universalis per mentem, 

saltern eo sensu, quo a Thomistis pro-
191 

pugnatur». 

σ. 231 (80): Cap. II. De attributes turn 

ipsi end, tum ends modo communi-

bus.192 

σ. 246 (85): Cap. III. De attributes soli 

end, aut substandae propriis. 

((Substantia sive res dicitur ens per se 

subsistens; sive uno verbo ens. N a m 

quicquid per se non subsistit, id proprie 

non est ens, sed modus aut appendix 

entis: ac per se subsistere non minus 

substantiae, aut rei, sive enti competit, 

quam inhaerere accidenti, aut entis mo-

do, ut jam diximus». 1 9 3 

τηγορεΐσθαι καθάπερ οι Σκοτισταί όρίζουσιν»* Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική 

ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 111 κ.έ. 

191. "Ο.π., φ. 8β: ((Δεύτερον ούτε μην υπάρχει ή καθόλου φύσι,ς έν τ ω νω 

τουλάχιστον όν τρόπον παρά των Θωμιστών ύπερμαχεΐται». 

192. Ό.7Γ., φ. 9β: «Κεφ. Β ο ν . Περί των κοινών κατηγοριών του τε οντος και 

τών τρόπων του οντος»' πβ . Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσο

φία, δ.π., σ. 54: «Κεφ. δ' . Περί τών κατηγορουμένων εκείνων άτινα κοινά είσί τ ω 

οντι και τω τρόπω αυτού». 

193. 'Ό.π., φ. 18β: «Κεφ. Γο ν. Περί τών κατηγοριών τών ιδίων μόνου του οντος, 

ήτοι της ουσίας». « Ή ουσία εστίν ον καθ' αυτό ύφιστάμενον, ή ένί λόγω φάναι εστίν 

ο ν και γαρ δ,τι αν καθ' αυτό ούχ υφίσταται, εκείνο κυρίως ον ούκ εστίν, άλλα τρόπος 

ή διάθεσις του οντος. Το δε καθ' αυτό ύφίστασθαι, ούχ ήττον τή ουσία, ή τω συμβε-

βηκότι προσήκει, το ένυπάρχειν τω συμβεβηκότι, ήτοι τω τρόπω του οντος, ώς εί'ρη-

ται»· πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 288: 

«Κεφ. ι'. Περί τών κατηγορουμένων μόνον ήτοι τή ουσία προσηκόντων». «Μέχρι 

τούδε ειπομεν περί τών λεγομένων διαβατικών κατηγορουμένων, και ιδιωμάτων [...] 

ον και ουσία καθάπερ ειρηται (sc. 6.π., σ. 42) εστί το καθ' αύτο υπάρχον». 
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σ. 20, 5-7: Κεφ. δ ο ν . Περί τών πρώτων σ. 258 (89): Cap. IV. De primis 

άρχων τε και αξιωμάτων, όπου γίνο- axiomads, quae ex ends ipsius, ac modi 

νται άπο τάς 18έας του οντος, του τρό- ends generadm, et utriusque attributo-

που αυτού και των κατηγορουμένων. rum ideis sunt constata. 

Ό Purchotius195 παραθέτει οκτώ σχολαστικο-κοφτεσιανης νοημα-

τοδότησης «αξιώματα», το πρώτο εκ τών όποιων συνοδεύεται άπο 

οκτω ((πορίσματα» και εκτενείς ((λύσεις των ενστάσεων». (( Αξίωμα 

Αον. Αον 'Αξίωμα, αον της αληθείας κριτήριον, αο ς κανών της βεβαιότη-

τος, ή ώς φασίν αϊ Σχολαί αη αρχή της βεβαίας γνώσεως αυτή εστίν: 

δ,τι αν εν rfj καθαροί και 8ιακεκριμενΎ] 18εα τινός πράγματος ί8εα 

εμπεριέχεται, τούτο κατ εκείνου λέγεσθαι βεβαίως 8ύναταν>ΥγοΊ 

(('Αξίωμα Βον. "Ο,τι, αν καθαρώς και διακεκριμένως επιλαμβάνεται, 

τούτο υπάρχει, ή ύπάρξαι δύναται»*198 (('Αξίωμα Γον. Το ουδέν ουΰενος 

πράγματος αίτια δύναται είναι* δπερ αξίωμα πάντως τοσούτον εστίν 

εναργές, ώστε μηδέ εκθέσεως χρήζειν, εκ τούτου δέ τα εφεξής δύο, ώς 

συνεπόμενα επάγονται»*199 (('Αξίωμα Δον. Ουδεμία ουσία, ή τελειότης 

194. "Ο.π., φ. 25α: «Κεφ. Δ ο ν . Περί τών πρώτων αξιωμάτων, τών συνισταμέ

νων εξ αύτοΰ του δντος, και τών τρόπων του οντος γενικώς και εκ τών ιδεών τών 

κοινών τούτοις κατηγορουμένων»' πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώ

τη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 359: ((Κεφ. ιγ\ Περί τών πρώτων άρχων ήτοι αξιωμάτων 

γενομένων εκ τών εννοιών του οντος, του τρόπου αύτοΰ και τών κατηγορουμένων 

αύτοΰ». 

195. Βλ. την εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου και τή μετάφραση τοΰ Βούλ

γαρη, στο: Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, ((Ή χειρόγραφη μετάφραση της "Μεταφυ

σικής" τοΰ Edmundus Purchotius», δ.π., σ. 54-55. 

196. Edmundus Purchotius, Metaphysica, σ. 259-275 (= σ. 89-94)· π β . Ευγέ

νιος Βούλγαρης (μτφρ.), Ε. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 26α-36α. 

197. Ευγένιος Βούλγαρης (μτφρ.), Ε. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 26α* 

π β . Edmundus Purchotius, Metaphysica, σ. 259 (= σ. 89): «Axioma primum. Pri-

mum axioma, primum veritatis criterium, prima certitudinis régula, sive, ut ajunt 

Scholae, primum certae cognitionis principium videtur esse illud: Quidquid in idea 

darà, et disdncta rei alicujus comprehenditur, id de ea re certissime potest affir

mant. 

198. "Ο.π., φ. 36α - π β . Edmundus Purchotius, Metaphysica, σ. 275 (= σ. 94): 

((Axioma secundum. Quidquid clare et distincte concipitur, id vel existit, vel existere 

potest». 

199. Ό.7Γ., φ. 37α* π β . Edmundus Purchotius, Metaphysica, σ. 276 (= σ. 95): 

((Axioma tertium. Nihilum non potest esse ullius rei causa. Quod quidem axioma ita 
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υπάρχουσα, εχειν δύναται το ουδέν τουτέστι το μη υπάρχον, αντί της 

εξ ής υπάρχει αιτίας))*200 (('Αξίωμα Εο ν. "Ο,τι αν τελειότης εν τινι 

πράγματι η, τούτο εν τη αη και όλοκλήρω αύτου αίτια, ή ειδικώς, ή 

εξόχως εμπεριέχεται))*201 (('Αξίωμα ΣΤ ο ν . Παν σώμα ούδ' εαυτό, ούδ' 

έτερον τι κινήσαι δύναται, ει μη παρ' άλλου πρότερον κινηθη. Το γαρ 

σώμα καθ' αυτό ουδέ εί8ιχώς, ουδέ εξόχως περιέχει την κίνησιν, ως έν 

τη Φυσική αρκούντως άποδειχθήσεταΐ))*202 (('Αξίωμα Ζ ο ν. Ούχ ήττον 

αίτια επιζητείται προς την του πράγματος διατήρησιν, ή προς την 

αύτου αη ν παραγωγήν))*203 (('Αξίωμα Ηο ν. Τοσαύτη ταΐς ενάργειας, και 

καθαρότητος εστίν ή δύναμις, ώστε μη μόνον τ αληθές έκδηλούν, άλλ' 

ετι και το ψευδές, δια του φωτός της αληθείας άνακαλύπτειν)).204 

Στο Συνταγμάτων της Μεταφυσικής αποδίδονται περιφραστικώς 

οι ορισμοί πέντε αξιωμάτων,2 0 5 ή ανάπτυξη δμως του Purchotius παρέ

χει την άφόρμηση για να κωδικοποιήσει ό Δαμοδός στο ομότιτλο ((κεφ. 

darum est, ut ne expositione quidem indigeat. Ex eo autem duo sequentia, veluti 

consectaria, deducuntur». 

200. Στο Ï8LO' π β . Edmundus Purchotius, Metaphysics δ.π.: «Axioma 

quartum. Nulla res aut perfecto existens habere potest nihilum, seu id quod non 

existit, pro ea, a qua existât causa». 

201. Στο ι8ιο' π β . Edmundus Purchotius, Metaphysics δ.π.: ((Axioma 

quintum. Quidquid est perfectionis in aliqua re, id in prima totaque illius causa vel 

formaliter, vel eminenter continetun). 

202. Ό.π - . , φ. 39α-β * π β . Edmundus Purchotius, Metaphysics δ. π. : ((Axioma 

sextum. Corpus neque seipsum, neue aliud corpus movere potest, nisi ab alio prius 

moveatur. Nam corpus ratione sui neque formaliter, neque eminenter motum 

continet, ut in Physics, pluribus ostendetut». 

203. Ό.π-., φ. 37β· π β . Edmundus Purchotius, Metaphysics σ. 276-277 (= σ. 

95): ((Axioma septimum. Non minor causa requiritur ad rem conservandam, quam 

ad illam primum producendam. Hoc axioma ex inferius dicendis de rerum 

conservatione clatius evadet». 

204. Στο ϊ$ιο' πβ . Edmundus Purchotius, Metaphysics σ. 277 (= σ. 95): ((Ea vis 

evidentiae, ut non solum verum patefaciat; sed etiam falsum, admota luce veritatis, 

detegat». Για το συγκεκριμένο αξίωμα γίνεται προσεπίκληση του Augustinus: ((Είτε 

ώς φησίν ό ιερός Αυγουστίνος, Έπιστ. 118, άλλ. 56, αριθμ. 12, άλλ. κ ε φ " Β", ή 

γνώσις της αληθείας πάντα τά ψευδή, ει γε έκφέροιντο, ετι δε και τά πρότερον ανή

κουσα κρίνειν, και άνατρέπειν εστίν ικανή· λ.χ. εγνων ψευδές είναι τήν ύλην διανο-

εΐν, δτι καθαρώς και διακεκριμένως έπιλαμβάνω τι εστίν ύλη, και τι εστίν διανόη-

σις, έξ ής έπιλήψεως ήτις αληθής πέφυκεν, νοώ τήν άντίφασιν, τήν μεταξύ ύλης και 

διανοήσεως διαβαίνουσαν»* πβ. J. Ρ. Migne, Patrologia Latina, 33, στ. 437. 

205. Βικέντιος Δαμοδός, Συνταγμάτων της Μεταφυσικής, δ.π., σ. 20-21. 
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ιγ» της Μεταφυσικής τον τις πρώτες αρχές του φιλοσοφείν σε σαράντα 

αξιώματα, προοιμιαζοντας και τη οικη του εκοεση με το μνημο-

νευθέν πρώτο αξίωμα:2 0 7 «Παρά την κοινήν τών μεταφυσικών συνήθει-

αν», σημειώνει δ Δαμοδός, ((συνήθροισα ώδε εκ τών γενικωτέρων τεσ-

σαράκοντα αξιώματα. Οι Σχολαστικοί γαρ εν τη Μεταφυσική αυτών 

τών κοινών αξιωμάτων ολίγον φροντίζουσιν, και οι νεώτεροι ούκ εί-

ώθασιν προφέρειν ει μη εξ ή οκτώ αξιώματα. Έποίησα τον μακρόν 

τούτον τών κοινών αρχών σύλλογον, διότι είσί πρώται άλήθειαι εξ ών 

αϊ αποδείξεις τών πραγμάτων συνάγονται, περί ών γίνεται ή διάλεξις. 

'Όθεν δει εχειν αύτας τας πρώτας αρχάς άεί δια μνήμης, και άλλας με-

ρικωτέρας, δπως ό νους κατά καιρόν άρμόδιον δυνηθη χρήσθαι αύταΐς 

έν τω διαλέγεσθαι. Ούτω γαρ έχει γενικώς κατά τίνα τρόπον πάσαν την 

διδασκαλίαν έν η θεμελιοΰται ή φιλοσοφία, αϊ πρώται γαρ άρχαί, και τα 

γενικά αξιώματα είσί το της φιλοσοφικής διδασκαλίας θεμέλιον».208 

σ. 2 1 , 24-27: Μέρος δεύτερον τής Με- σ. 277 (96): Pars secundo. Metaphysicae, 

ταφυσικής, ήτοι Πνευματολογία. sive Pneumatologia. 

((Το δεύτερον μέρος της μεταφυσικής ((Partem alteram Metaphysices, Pneuma-

λέγεται πνευματολογία, ήγουν έπιστή- tologiam, sive spirituum scientiam voca-

μη όπου θεωρεί τα πνεύματα. Το mus. Spiritus vero, sive mens est res, sive 

πνεύμα ουν ορίζεται ουσία διανοητι- substantia cogitans».2 0 9 

κή». 

206. Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική -ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, 6.π., σ. 369-

386. 

207. 'Ό.π., σ. 369: ((Πάν 6,τι περιέχεται και περικλείεται έν τη φανερά και 

σαφή του πράγματος έννοια, βεβαίως και ασφαλώς περί αύτοΰ καταφάσκεται». 

208. Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 386. 

209. Ευγένιος Βούλγαρης (μτφρ.), E. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 38α: 

((Βον Μέρος της Μεταφυσικής ήτοι Πνευματολογία». «Τό έτερον τής Μεταφυσικής 

μέρος, πνευματολογίαν καλοΰμεν, τουτέστιν έπιστήμην περί τών πνευμάτων. Έ σ τ ι 

δε πνεΰμα, δπερ και νους καλείται, πράγμα, ήτοι ουσία 8ιανοοϋσαν π β . Κωνστα

ντίνος Θ. Πέτσιος, « Ή χειρόγραφη μετάφραση τής "Μεταφυσικής" του Edmundus 

Purchotius)), δ.π., σ. 55-56, δπου και εκτενές παράθεμα. Βλ. επίσης Βικέντιος Δα

μοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 387: «Μέρος Δεύτερον τής 

Μεταφυσικής: Πνευματολογία λεγόμενον))· σ. 388: ((Κεφ. α'. Περί τοΰ τι εστί τό 

πνεύμα, ήτοι ουσία πνευματική και περί τής υπάρξεως τών πνευμάτων γενικώς)). 

((Καθάπερ άριστα φησίν ό Αυγουστίνος ει θέλομεν μανθάνειν τι εστί τό πνεΰμα, 

τουτ<έστιν>, ή πνευματική ουσία, ήτις δηλ<αδή> ούκ έχει σώμα, και ουσία εκτε

ταμένη, δει ημάς στρέφειν εφ' ημάς αυτούς τήν θεωρίαν)). 
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σ. 21, 32-34: «Τρία είναι, λοιπόν τα σ. 278 (96): «Très igitur hujus secundae 
τμήματα του δευτέρου τούτου μέρους, parties Metaphysicae, quae de spiritibus 

Εις το αον θεωρεί τον θεόν καθώς νο- agit, futurae sunt sectiones. 

εΐται δια του φυσικού λόγου. Εις το βον Prima erit de Deo; eaque naturalem, ut 

διαλέγεται περί των αγγέλων. Εις το vocant, Theologiam complectetur. 

γον θεωρεί την λογικήν ψυχήν». Secunda erit de Angelis, quantum natu

rali ratione attingi possunt. 

Tertia demum circa mentem humanam 

versabitur».210 

Σ τ ο ευσύνοπτο Τ μ ή μ α α ο ν . Κεφ. α ο ν . Τι είναι ό Θεός και πώς φανε-

ρουται η αυτού υπαρξις,211 ό Δαμοδός, με αφετηρία την παραδοχή ότι 

«την εννοιαν [...] του θεού τήν εχομεν φυσικώς και έμφύτως από τον 

ίδιον Θεόν», 2 1 2 συμπυκνώνει τήν ανάπτυξη πού παραθέτει ό Purchotius 

στα κεφάλαια Α ' και Β ' τής οικείας ενότητας («Cap. Ι. Quid Dei 

nomine omnibus in mentem veniat, et quomodo a nobis cognoscatur»' 

((Cap. IL Quibus potissimum rationibus existential Dei demonstrari 

possit»), Οπου και τα «επιχειρήματα» («argumenta») περί υπάρξεως Θε

ού, 2 1 3 τα όποια κωδικοποιήθηκαν στις «πέντε οδούς» του Thomas Aqui

nas (1225-1274). 2 1 4 'Από τήν τυπολογία πού παρουσιάζει ό Purchotius 

210. Πβ. Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, «Ή χειρόγραφη μετάφραση τής "Μετα
φυσικής" του Edmundus Purchotius», δ.π., σ. 56-57· πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Με
ταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 388. 

211. Βικέντιος Δαμοδός, Συνταγμάτων της Μεταφυσικής, δ.π., σ. 22-23* Ό 
ίδιος, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 396: «Κεφ. β'. Περί του τι 
εστίν ό Θεός κατά τήν κοινήν εννοιαν των ανθρώπων και πότερον εστίν εν ήμΐν ή 
ιδέα του Θεού και ή γνώσις». 

212. Βικέντιος Δαμοδός, Συνταγμάτων της Μεταφυσικής, δ.π., σ. 22* πβ. 
Edmundus Purchotius, Metaphysica, σ. 280 (= σ. 97): «extat in nobis idea Dei, sive 
entis summe perfecti: quae idea neque adventia neque factitia est, sed innata»· πβ. σ. 
281 (= σ. 97): «Illa idea est innata, quae a primo ortu nobis est concessa, sive est 
Deus ipse, quatenus menti nostrae sese saltern imperfecte percipiendum exhibit...». 

213. Edmundus Purchotius, Metaphysica, σ. 279-290 (= σ. 96-100) και 290-
310 (= σ. 101-108)* πβ. Ευγένιος Βούλγαρης (μτφρ.), E. Purchotius, Μεταφυσική, 
δ.π., φ. 39α-46α και 46α-60α* Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, ((Ό Ευγένιος Βούλγαρις 
και ή "Μεταφυσική" του Edmundus Purchotius», δ.π., σ. 58. 

214. S. Thomae Aquinatis, Summa Theologiae, Prima Pars, quaestio II, art. 3, 
στο: S. Thomae Aquinatis, Summa Theologiae, Pars Prima et Prima Secundae, δ.π., 
σ. 12-13 (σημ. 121). 
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(«επιχειρήματα μεταφυσικά, φυσικά και ηθικά»), ή όποια προϋποθέτει 

τήν καρτεσιανή ανάπτυξη,215 ό Δαμοδος παραθέτει τρία επιχειρήματα: 

Α. (('Ό,τι εις τήν καθαραν και φανεραν έπίληψιν και ίδέαν ενός 

πράγματος περιέχεται, βεβαίως λέγεται περί του πράγματος εκείνου. 

Τοΰτο εϊναι το πρώτον αξίωμα και πάσης αληθείας τεκμήριον, όπου δεν 

έχει άμφιβολίαν. Άλλα μήν ή υπαρξις περιέχεται εις τήν καθαραν ίδέαν 

του Θεού, δηλαδή του παντελείου οντος: επειδή δεν δύνεται να νοηθή 

παντέλειον ενα πράγμα και να μήν ύπάρχη, ως δήλον. Ά ρ α υπάρχει ό 

Θεός».216 Πρόκειται για το οντολογικό επιχείρημα περί υπάρξεως του 

Θεού, το οποϊο επανέφερε στή φιλοσοφική συζήτηση ό Descartes στις 

Meditano nés,211 τήν αποδεικτική άξια του όποιου Ομως δεν αποδέχεται 

ό Ευγένιος Βούλγαρης, ό οποίος τονίζει δτι ((το παρά τήν άπό γένους 

εις γένος μετάβασιν, ήνίκα άφ' ετέρας τάξεως, ή τρόπου, εφ' έτερον ό 

διαλεγόμενος μεταβαίνων, ψευδές τι έπιφέρειν εοικε συγκλώθων τ' 

άσύγκλωστα. Ούτω φασί παραλογίζεσθαι τον εν τοις Νεωτέροις δια-

θρυλληθέντα Καρτέσιον, έν οίς άφ' ης ην φέρων κατά νουν έννοιας, τήν 

του ΘΕΟΥ ύπαρξιν άραρότως κατασκευάζειν ένόμιζε».218 

215. Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, « Ό Ευγένιος Βούλγαρις και ή "Μεταφυσική" 

του Edmundus Purchotius», δ.π., σ. 26-28 και 58-59. 

216. Edmundus Purchotius, Metaphysics σ. 293 (= σ. 102): «Quidquid in idea 

clara et distincta rei alicujus comprehenditur, id de ilia re certissime potest affirmari; 

haec enim est prima veritatis ac certitudinis régula, ut fuit antea demonstratum. 

Atqui existential actualis continetur in idea clara et distincta Dei, seu entis summe 

perfecti: siquidem ens summe perfectum concipi non potest sine existential actuali, 

quae est perfectio». Πρόκειται για το ((δεύτερο μεταφυσικό επιχείρημα» (((Se

cundum argumentum metaphysicum»), το οποϊο αντλείται ρητώς άπό τις Medi-

tationes (πέμπτος Στοχασμός) και τις ((απαντήσεις» στις Δεύτερες 'Ενστάσεις' πβ . 

Ρενέ Ντεκάρτ, Στοχασμοί περί της Πρώτης Φιλοσοφίας (σημ. 48), σ. 144 κ.ε., 191 

κ.ε. Βλ. και τη μετάφραση του αποσπάσματος άπό τόν Ευγένιο Βούλγαρη, Ε. 

Purchotius, Μεταφυσική, 6.π., φ. 48β-49α: «"Ο,τι αν έν τη καθαρά και διακεκρι

μένη ιδέα τινός πράγματος περιέχεται, TO\JTO κατά του πράγματος τούτου βεβαίως 

δύναται καταφάσκεσθαι. Ούτος γαρ εστί πρώτος Κανών της αληθείας, και βεβαιό-

τητος ώς ανωτέρω άποδέδεικται. 'Αλλ' ή κατ ' ένέργειαν ύπαρξις περιέχεται έν τη 

καθαρά και διακεκριμένη ιδέα του Οεοΰ, ήτοι του οντος του άκρως τελείου* και γαρ 

τό ον τό άκρως τέλειον έπιληφθήναι ούκ έχει, άνευ της κατ ' ένέργειαν υπάρξεως, 

ήτις εστί τελειότης». 

217. Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, « Ό Ευγένιος Βούλγαρις και ή "Μεταφυσική" 

του Edmundus Purchotius», δ.π., σ. 27-28. 

218. Ευγένιος Βούλγαρης, Η Λογική εκ παλαιών τε και νεωτέρων συνερανι-
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Β. (("Ή δλα τα δντα εΐνοα ενδεχόμενα, όπου δύνονται δηλαδή να 

ύπάρχωσι και να μην ύπάρχωσι ή είναι ενα άναγκαΐον ον, όπου άνα-

γκαίως και άκωλύτως υπάρχει. Άλλα μην δλα τα δντα δεν ημπορούν 

να είναι ενδεχόμενα, επειδή τούτα εξ αυτών δεν δύνονται να λάβουν τήν 

ύπαρξιν δντας ατελή και αδιάφορα εις τήν ύπαρξιν».219 

Γ. ((Ό κόσμος δεν είναι αιώνιος, μα έπλάσθη εν χρόνω, διατί αν 

είχε ήτον αιώνιος, ήτον άκτιστος, λοιπόν έκτίσθη άπό κανένα ον. Άλλα 

μήν το ον όπου έχει δύναμιν να πλάση άπό το ουδέν ένα πράγμα είναι 

παντέλειον, λοιπόν πρέπει να ύπάρχη το ον εκείνο όπου έπλασε τον κό-

σμον και τούτο είναι ό Θεός».220 

Στή Μεταφυσική του, αντίθετα, δ Δαμοδός υιοθετεί τήν κατηγο

ριοποίηση των επιχειρημάτων2 2 1 του γάλλου φιλοσόφου, δχι δμως πά-

σθεΐσα (σημ. 18), σ. 521* βλ. και τον σχολιασμό της θέσης, 6.π. (((Προλεγόμενα»), 

σ. 92*-*93. 

219. Βικέντιος Δαμοδός, Συνταγμάτων της Μεταφυσικής, δ.π., σ. 22, 31-32* 

23, 1-4· π β . Purchotius, Metaphysics., σ. 297 (= σ. 103-104): «Tertium argumentum 

metaphysicum, quod tertio loco a Sancto Thoma recensetur, ex ente necessario et 

contingenti desumptum, est hujusmodi. Vel omnia omnino entia sunt contingentia, 

sive ut loquitur Sanctus Thomas, sunt possibilia esse, et non esse, cujusmodi sunt 

coelum, terra, et e. vel datur aliquod ens absolute necessarium. Sed omnia entia dici 

non possunt contingentia, sive possibilia esse et non esse: uoniam entia contingentia 

a se ipsis existentiam habere nequerunt, cum sint imperfecta, nee potuerint nisi ab 

ente summe perfecto in rerum natura collocari». Πβ. Ευγένιος Βούλγαρης (μτφρ.), 

E. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 51 β: ((Το τρίτον μεταφυσικόν επιχείρημα, ό 

τρίτον και παρά του Άκινάτου έξαριθμεΐται, εκ του δντος τοΰ αναγκαίου και ενδε

χομένου ληφθέν τοιούτον εστί. 'Ή πάντα πάντη τα οντά είσίν ενδεχόμενα, ήτοι ώς ό 

Άκινάτης φθέγγεται, δυνατώς εχουσιν είναι και μη είναι, οία είσίν ό ουρανός, ή γη, 

κλπ., ή δίδοταί τι ον άναγκαΐον. Άλλα πάντα τα οντά ρηθήναι ού δύνανται ενδεχό

μενα τουτέστι δυνατά είναι και μη είναι- δτι τα ενδεχόμενα δντα, άφ' εαυτών τήν 

ύπαρξιν εχειν ού δύνανται ατελή τυγχάνοντα, και μή δυνάμενα, ει μή παρά του 

άκρως τελείου δντος, εν τη φύσει των δντων τεθήναί)). 

220. Βικέντιος Δαμοδός, Συνταγμάτων της Μεταφυσικής, δ.π., σ. 23, 5-9' 

πρόκειται για το ((δεύτερο ηθικό επιχείρημα» του Purchotius, Metaphysica, σ. 308 

(= σ. 107): ((Ergo mundus ab aeterno non extitit: sed certo tempore ab amnipotente 

Deo fuit conditus: Deum igitur omnipotentem existere necesse est)). 

221. Edmundus Purchotius, Metaphysica, σ. 291 (= σ. 101): «Demonstratur 

existentia Dei argumentis metaphysicis))· σ. 299 (= σ. 104): «Argumentis physicis 

Deum existere ostenditur», ιδ., σ. 300-304 (= σ. 104-106), δπου αξιοποιούνται ή 

πρώτη και ή δεύτερη, αριστοτελικής αφετηρίας, απόδειξη του Thomas Aquinas, 

Summa Theologiae, δ.π., σ. 12, ή ((άπό τής κινήσεως αναχωρούσα)) (((quae sumitu 
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ν τ ο τ ε κ α ι τ η ν π ρ ο σ α γ ό μ ε ν η τ ε κ μ η ρ ί ω σ η : 2 2 2 ( ( Κ ε φ ά λ α ι ο ν Γ ο ν . Π ε ρ ί τ η ς 

υ π ά ρ ξ ε ω ς τ ο υ Θ ε ο ΰ , ποίοις δ η λ α δ ή λ ό γ ο ι ς δ ε ί κ ν υ τ α ι τ ο υ Θ ε ο ΰ ή υ π α ρ -

ξις»* ( ( Μ ε τ α φ υ σ ι κ ο ί λ ό γ ο ι δ ι ' ώ ν δ ε ί κ ν υ τ α ι τ ο υ Θ ε ο ΰ ή υ π α ρ ξ ι ς » * ((Λό

γ ο ι φ υ σ ι κ ο ί δ ι ' ώ ν δ ε ί κ ν υ τ α ι τ ο υ Θ ε ο ΰ ή ΰ π α ρ ξ ι ς » * ( (Λόγοι η θ ι κ ο ί δ ι ' ώ ν 

δ ε ί κ ν υ τ α ι τ ο ΰ Θ ε ο ΰ ή υ π α ρ ξ ι ς » . 2 2 3 

σ. 23, 11-12: Κεφ. βο ν. Περί των κατή- σ. 310 (108): Cap. III. D e praecipuis 

γορουμένων, ήτοι φυσικών του Θεού Dei attribuas, et speciatim de immensi-

ίδιωμάτων και εξόχως περί της άπει- tate, ac aeternitate. 

ρίας και άϊ8ιότητος. 

((Επειδή ό Θεός είναι εις εις τήν ού- ((Cum Deus unus sit in natura, et tri-

σίαν και φύσιν και τριαδικός κ α τ ά τάς nus in personis, ut fìdes Catholica nos 

υποστάσεις, καθώς δογματίζε ι ή εκ- docet...». 2 2 4 

κλησία...». 

σ. 24, 8: ((Σημείωσις: Ε κ ε ί ν α όπου εις σ. 312 (109): ((Corollarium. Quae di-

ex parte motus))) και ή «άπό της ποιητικής αίτιας)) (((ex ratione causae efficientis)))· 

π β . Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, (('Η χειρόγραφη μετάφραση της "Μεταφυσικής" 

τοΰ Edmundus Purchotius)), δ.π., σ. 27* σ. 304 (= σ. 106): «Existentia Dei argu-

mentis moralibus comprobatun). Βλ. επίσης Ευγένιος Βούλγαρης (μτφρ.), Ε. 

Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 47α- φ. 52β· φ. 56β αντίστοιχα. 

222. Σ τ α ηθικά επιχειρήματα περί υπάρξεως τοΰ Θεοΰ ό Purchotius (Me-

taphysica, σ. 304= σ. 106) εντάσσει το τελεολογικό επιχείρημα τοΰ Thomas Aqui

nas, ενώ ό Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 432, επικαλείται 

τον 'Ιωάννη Δαμασκηνό: ((Πρώτον ηθικόν επιχείρημα εστίν εκείνο του θείου Δαμά

σκηνου, ληφθέν έκ τής κυβερνήσεως και συντηρήσεως τοΰ κόσμου))' π β . Ιωάννης 

Δαμασκηνός, 'Έκ8οσις ακριβής τής 'Ορθοδόξου Πίστεως, κείμ., μτφρ., είσαγ., 

σχόλια Νίκος Ματσούκας, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 34: ((Και αυτή δέ ή τής κτίσεως 

συνοχή και συντήρησις και κυβέρνησις διδάσκει ημάς δτι εστί Θεός ό τόδε το πάν 

συστησάμενος και συνεχών και συντηρών και άεί προνοούμενος)). 

223. Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 419 

κ.έ., 421 κ.έ., 430 κ.έ., 432 κ.έ., αντίστοιχα. 

224. Πβ. Ευγένιος Βούλγαρης (μτφρ.), Ε. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 

60α: «Κεφ. Γο ν. Περί τών κυριωτέρων τοΰ Θεοΰ προσόντων και μάλιστα περί τοΰ 

άμετρου, και τής αίωνιότητος)). ((Έπειδήπερ ό Θεός εις τή φύσει, και τρεις υπάρχει 

ταΐς ύποστάσεσιν όν τρόπον πιστεύομεν...))* π β . Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική 

ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 437: ((Κεφάλαιον δ'. Περί τών ιδιωμάτων τοΰ Θε

οΰ γενικώς))· π β . Στο ϊ8ιο, σ. 444-445: ((Κεφ. ζ'. Περί τοΰ μοναδικοΰ, τοΰ άπλοΰ 

[...] τής απειρίας και περί τής άϊδιότητος αύτοΰ)). 
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τον Θεόν λέγονται, τελειότητες...». 

σ. 28, 25: Κεφ. γ ο ν . 'Ότι 6 Θεός είναι 

απέραντος. 

(('Απέραντον λέγεται εκείνο, όπου δεν 

διορίζεται, εις άκρα και όρους, ήγουν 

όπου κατά το είδος του είναι άκρον και 

δεν ημπορεί να εχη προσθήκην». 

σ. 29: Κεφ. δ ο ν . Περί προγνώσεως, 

βουλήσεως, παντοδυναμίας, ελευθερίας 

του Θεού και των θείων αυτού βουλών. 

σ. 35, 1: Κεφ. εο ν. Περί Θεού ώς πλα

στού θεωρουμένου. 

σ. 35, 29: Κεφ. στ ο ν . Περί της συντη

ρήσεως και προνοίας του Θεού. 

σ. 39, 5: Κεφ. ζ ο ν . Περί της κινήσεως 

και συνδρομής του Θεοϋ εις τα κτί

σματα. 

225. 'Ό.π., φ. 61β: ((Πόρισμα. Αι εν τω Θεώ λεγόμεναι τελειότητες...». 

226. Ό . π . , φ. 69α: «Κεφ. Δ ο ν . Περί της απειρίας του Θεοΰ. "Απειρον κυρίως 

καλοΰμεν, το ούδενι πέρατι και δρω περιγραπτόν: ήτοι τό εν το αύτοΰ γένει άκρον 

ον, και ουδέν περαιτέρω δίδοται». Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη 

Φιλοσοφία, ό.π., σ. 475: ((Κεφ. στ'. Περί του πότερον εστίν απέραντος ό Θεός». 

227. Ό . π - . , φ. 77α: «Κεφ. Ε ο ν . Περί γνώσεως, θελήσεως, παντοδυναμίας, 

ελευθερίας, και τών θείων κριμάτων»' π β . Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι 

Πρώτη Φιλοσοφία, ό.π., σ. 483: ((Κεφάλαιον ζ ' . Περί της γνώσεως του Θεοΰ»· σ. 

511: ((Κεφ. η ' . Περί της θελήσεως του Θεοΰ και τών αποφάσεων αύτοΰ»' σ. 516: 

((Κεφ. θ'. Περί της τοΰ Θεοΰ παντοδυναμίας και της αύτοΰ ελευθερίας». 

228. 'Ό.π., φ. 98α: ((Κεφ. Σ Τ ο ν . Περί Θεοΰ δημιουργοΰ»· πβ. Βικέντιος Δαμο

δός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, ό.π., σ. 529: ((Κεφ. ι'. Περί τοΰ Θεοΰ ώς 

κτιστού και δημιουργοΰ». 

229. 'Ό.π., φ. 106α: ((Κεφ. Ζ ο ν . Περί Θεοΰ διατηροΰντος και προνοοΰντος»* 

π β . Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, ό.π., σ. 537: «Κεφ. 

ια'. Περί τοΰ Θεοΰ ώς συντηρητοΰ». 

230. 'Ό.π., φ. 122α: «Κεφ. Η ο ν . Περί Θεοΰ κινοΰντος και συντρέχοντος»* π β . 

Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, ό.π., σ. 571: «Κεφ. ιγ ' . 

Περί τοΰ Θεοΰ ώς κινοΰντος και συντρέχοντος ήτοι περί της συνδρομής τοΰ Θεοΰ, 

καθ' ην κινεί τα κτιστά αίτια εν τω πράττειν». 

cuntur esse in Deo perfectiones...».225 

σ. 324 (113): Cap. IV. De inimitate 

Dei. 

((Infinitum proprie vocamus quod nul-

lis fìnibus, seu terminis circumscriptum 

est, sive, quod est in suo genere extre-

mum, et quo nihil datur ulterius».226 

σ. 335 (117): Cap. V. De scientia, vo-

luntate, omnipotentia, liberiate, ac de-
j . • • 927 

cretis divmis. 

σ. 364 (128): Cap. VI. De Deo Crea

tore.228 

σ. 374 (131): Cap. VII. De Deo con

servante, et providente.229 

σ. 395 (137): Cap. Vil i . De Deo 
230 

movente, et concurrente. 
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ο.π., 10-11: ((Κίνησες όπου και προσ- «Motionis, seu praemotionis, aut prae-

διορισμός λέγεται,, eh OLI εκείνη, με την determinationis nominee intelligitur pra-

όποίαν μία αιτία κινεί άλλην εις ένέρ- evius quidam actus, aut influxus unius 

γειαν και προσδιορίζει, δια να κάμη rei, vel causae in aliam, quo haec ad 

έργον». actum, seu motum determinatur». 2 3 1 

σ. 41, 1-5: Τ μ ή μ α βο ν. Κεφ. α' . Περί 

τών αγγέλων. 

(('Από τα πνεύματα όπου επλασεν ό 

Θεός, άλλα ύπάρχουσιν εξω υλικών 

σ ω μ ά τ ω ν και λέγονται άγγελοι, άλλα 

ύπάρχουσι εις σ ώ μ α τ α , τα όποια ζ ω ο -

ποιοΰσι και κυβερνουσι και λέγονται 

ψυχαί λογικαί». 

σ. 41 , 20: Κεφ. β'. Διάφορα ζητήματα 

περί των αγγέλων και άπόκρισις εις 

αυτά. 

σ. 438 (159): Sectio IL De Angelis. 

Cap. Ι. De natura Angelorum. 

«Ex naturis spiritalibus a Deo creatis, 

aliae ab omni corporis contagio sunt 

immunes, quae generali Angelorum no

minee continentur, aliae una cum corpo

re substantiam aliquam completam con

stituent, quae mentes humanae, aut ani-

mae rationales appellantur». 2 3 2 

σ. 442 (160): Cap. IL Quaesita quae-

dam de Angelis proponuntur; et vulgata 

iis response subjiciuntur.233 

Το τρίτο Τμήμα του Συνταγματίου Μεταφυσικής είναι αφιερωμέ

νο στην εξέταση ((ανθρωπινής ψυχής» και το Α' κεφάλαιο234 αποτελεί 

μία ευσύνοπτη απόδοση τής οικείας ενότητας τής Metaphysica του 

231. Ό.7Γ., φ. 122β: «Τω τής κινήσεως, ή προκινήσεως, ή προσδιορισμού ονό

ματι νοείται προηγουμένη τις ενέργεια, ή εισροή τινός αίτιας εις τι ή τοΰτο προς 

ένέργειαν ή κίνησιν διορίζεται)). 

232. 'Ό.π., φ. 151β: «Τμήμα Βο ν. Περί Αγγέλων)). «Τών παρά Θεοΰ δημιουρ-

γηθέντων πνευμάτων τα μεν παντός σώματος είσί κεχωρισμένα, ταΰτα δε γενικω 

ονόματι, άγγελοι καλούνται* τα δε μετά του σώματος, πεπληρωμένην τινά συνι-

στώσιν ούσίαν, αίτινες ψυχαί λογικαί προσαγορεύονται)). «Κεφ. Αο ν. Περί φύσεως 

τών Αγγέλων))* πβ. Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., 

σ. 641: «Κεφ. ιε'. Περί τών Αγγέλων...)). 

233. Ό.7Γ., φ. 154α: «Κεφ. Βο ν. Ζητήματα τινά περί Αγγέλων προτίθενται και 

άμα λύονται))' π β . Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, 6.π., 

σ. 661: «Κεφ. ιστ'. Περί τών ιδιωμάτων τών Α γ γ έ λ ω ν και περί τών προσηκόντων 

αύτοΐς». 

234. Βικέντιος Δαμοδός, Συνταγμάτων τής Μεταφυσικής, 6.π., σ. 44* π β . Ό 

ίδιος, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, 6.π., σ. 682: ((Κεφ. ιζ' . Περί τής 

ανθρωπινής ψυχής και α ο ν περί του τι εστίν ή λογική ψυχή, πότερον διαιρείται του 

σώματος ημών, περί τών ιδιωμάτων αυτής και περί τής αρχής εξ ης καταγίνεται)). 
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Purchotius («Sectio Tertia. De Mente humana»' ((Cap. I. Quid sit Mens 

humana»).235 To Β' κεφάλαιο (Περί, του ανθρωπίνου νοος καί, των ί8εών 

ττ]ζ φυχης)236 αντιστοιχεί στο Δ' κεφάλαιο του πρωτοτύπου (((Cap. IV. 

De humano intellectu, et ideis»),237 στο όποιο με αφετηρία την παρα

δοχή δτι οι δύο δυνάμεις της ψυχής, ό ((νους», δηλαδή ή ((διάνοια» 

(((intellectus») και ή ((θέληση» («voluntas»), συνιστούν εγγενείς και δχι 

διακριτές δυνατότητες (((facultates»), δπως υποστήριζαν οι οπαδοί του 

Thomas Aquinas, ό γάλλος φιλόσοφος παρουσιάζει τις απόψεις των 

Περιπατητικών ή Σχολαστικών (((sententia peripateticorum») για τον 

ενεργητικό και παθητικό νου (((intellectum agentem, et intellectum 

patientem, seu patibilem, seu possibilem»)238 και τις αντιλήψεις τών 

Καρτεσιανών (((sententia Cartesianorum»), σύμφωνα μέ τις όποιες οι 

ιδέες διακρίνονται σέ έμφυτες (((innatas»), έπείσακτες (((adventitias») 

και ((πεποιημένες» (((ex iis compositas seu factitias»).239 

'Από το Συνταγμάτιον της Μεταφυσικής απουσιάζουν τα κεφά

λαια «IL Quomodo mens humana seipsam cognoscat»,240 στο οποίο ό 

Purchotius αναπτύσσει τον τρόπο μέ τον οποίο συντελείται ή αυτογνω

σία χάρη στην ((ένδότατη αίσθηση» (((intimo sensu»),241 και «III. 

Utrum mens humana demonstrari posit immortalis» του Τρίτου Μέρους 

της Metaphysics.2^2 οπού εκτίθενται τα επιχειρήματα περί αθανασίας 

της ψυχής,243 τα όποια όμως παρατίθενται επεξεργασμένα στή Μετα

φυσική του Δαμοδου,244 δ οποίος αποδίδει μέ διδακτικό τρόπο τις γνω-

σιοθεωρητικές παραδοχές τών Περιπατητικών και τών Καρτεσιανών, 

235. Edmundus Purchotius, Metaphysics σ. 448-454 (= σ. 163-165)· Ευγένιος 

Βούλγαρης (μτφρ.), Ε. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 159α-163α. 

236. Βικέντιος Δαμοδός, Συνταγμάτων της Μεταφυσικής, δ.π., σ. 44, 23* πβ. 

Ό ίδιος, Μεταφυσική, δ.π., σ. 756: ((Κεφ. κα' . Περί του ανθρωπίνου νοός)). 

237. Edmundus Purchotius, Metaphysics., σ. 472-500 (= σ. 171-181)· π β . 

Ευγένιος Βούλγαρης (μτφρ.), Ε. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 176α-195β. 

238. 'Ό.π., σ. 473 κ.έ. (= σ. 172 κ.έ.)· πβ. ο.π., φ. 176β κ.έ. 

239. "Ο.π., σ. 474 κ.έ. (= σ. 172 κ.έ.)· πβ. ο.π., φ. 177β κ.έ. 

240. "Ο.π., σ. 454-458 (= σ. 165-166)· πβ. ο.π., φ. 163α-166α. 

241. "Ο.π., σ. 455 (= σ. 165)· πβ. ο.π., φ. 163β. 

242. "Ο.π., σ. 458-472 (= σ. 166-171)· πβ. ο.π., φ. 166α-176α. 

243. 'Ό.π., σ. 460 κ.έ. (= 167 κ.έ.)· πβ. ο.π., φ. 167α κ.έ. 

244. Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική -ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, ο.π., σ. 710: 

((Κεφ. ιη' . Περί του πώς γινώσκει έαυτήν ή ψυχή))· σ. 717: ((Κεφ. ιθ'. Περί του πό-

τερον δύναται άποδειχθήναι αθάνατος ή λογική ψυχή)). 
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παραλείποντας τις «πεποιημένες» ιδέες. Παρά την υπόμνηση του δτι 

«προς το παρόν εγώ δεν βεβαιώνω και δεν ομολογώ μήτε την μίαν μή

τε την άλλην, δμως [...] φανερώνω τα δικαιώματα των καρτεσιανών 

εναντίον των περιπατητικών»/ 4 0 είναι ευκρινές οτι στοιχιζεται με την 

καρτεσιανή αντίληψη, στην ευρυχωρία της οποίας εντάσσεται δχι μό

νον ή θεολογικής αφετηρίας διάκριση ανάμεσα στον θείο νου, που ως 

φωτίζων είναι πάντοτε ενεργητικός, και στον κτιστό ανθρώπινο νου, ό 

οποϊος είναι ((παθητικός» ως αποδέκτης του θείου φωτός, άλλα και οι 

απόψεις του Nicolas Malebranche, για τον όποιο ό Δαμοδός σημειώνει 

ότι ((και άγκαλά όσα εγραψεν εις μίαν τέτοιαν ύπόθεσιν (sc. ((εις ποϊον 

τρόπον τα πράγματα είναι παρόντα εις τον νουν») δεν είναι βέβαια, 

δμως εχουσι μεγάλην πιθανότητα και είναι άξια να τα άντιγράψω-

μεν».246 Πηγή είναι και στην περίπτωση αυτή το κείμενο του Purcho-

tius, ό οποϊος συσχετίζει τις απόψεις του Malebranche με θέσεις του 

Augustinus: 

σ. 47, 2-7: «Οι καρτεσιανοί έδειξαν σ. 489-490 (177): «Cartesius, et Carte-

κοινώς, π ώ ς ή νόησις γίνεται εις τον siani docuerant generatim perceptionem 

νουν δια μέσου των εμφύτων και έπει- in nobis fieri per ideas innatas, aut 

σάκτων ιδεών, μα δεν έφανέρωσαν τον adventitias, aut factitias, scilicet vi legis 

τρόπον εις τον όποιον τα π ρ ά γ μ α τ α a Deo inter corpus, et mentem consti-

ε!ναι παρόντα εις τον νουν. Μα ένας tutae, qua ex occasione m o t u u m [...]; 

άγχινούστατος φιλόσοφος ονόματι Νι- sed m o d u m , quo res quaelibet intellec-

κόλαος Μαλημπράμχνας από την περί- tui nostro sunt praesentes, ipsique quo-

φημον πόλιν τών Παρισίων της Γαλίας dammodo uniuntur, in medio relique-

έξήγησεν τον τρόπον της παρουσίας rant. At Philosophus excellens Nicolaus 

τούτης τών π ρ α γ μ ά τ ω ν εις τον νουν». Malebranchius Parisinus, Presbyter Ora-

torii D . Jesu, longius progressus est in 

eo opere, quod inscripsit de veritatis 

inquiskione... » . 2 4 7 

245. Βικέντιος Δαμοδός, Συνταγμάτων της Μεταφυσικής, δ.π., σ. 46, 3-5* 

πβ. Ό ίδιος, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 784: ((Περί της τών καρ

τεσιανών δόξης πλατύτερον κατά τών σχολαστικών περί του τρόπου καθ' δν ό νους 

νοεί και περί της ημετέρας δόξης». 

246. Βικέντιος Δαμοδός, Συνταγμάτων της Μεταφυσικής, δ.π., σ. 47, 7-9. 

247. Ευγένιος Βούλγαρης (μτφρ.), E. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 188α-

β: « Ό Καρτέσιος και οι περί αυτόν έδιδαξαν κατά γένος την έπίληψιν εν ήμΐν γινε-

σθαι δια τών εμφύτων ιδεών, ή δια τών έπεισάκτων, ή δια τών πεποιημένων [...]. 
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Ό Δαμοδος παρουσιάζει τους τέσσερις τρόπους με τους οποίους ((τα 

πράγματα νοούνται», προσθέτοντας και έναν πέμπτον, ακολουθώντας 

τον Purchotius, χωρίς δμως να επεκταθεί, όπως ό τελευταίος, σε αναλυ

τική έκθεση: 

0.7Γ., 10 κ.έ.: ((αος τρόπος είναι, δταν το 

π ρ ά γ μ α θεωρείται και νοείται εν έαυ-

τ ω . Και ετζι ο Θεός μόνος γνωρίζεται 

άπό τον άνθρώπινον νουν...». 

((βο ς είναι δταν δεν γνωρίζωμεν το 

π ρ ά γ μ α εν έαυτω άλλα δια μέσου της 

καθαράς και φανεράς ιδέας, ή οποία 

εικονίζει και παρασταίνει του νοός το 

π ρ ά γ μ α και τάς ιδιότητας αύτοΰ...». 

((γο ς τρόπος είναι ή συνείδησις με την 

οποίαν ήξεύρομεν και καταλαμβάνομεν 

τον εαυτόν μας, τάς νοήσεις μας, τά 

πάθη της ψυχής...». 
σ. 48, 2-8: «δ ο ς τρόπος είναι ό στοχα

σμός, με τον οποίον σ τ ο χ α ζ ώ μ ε θ α νά 

είναι το π ρ ά γ μ α καθώς νοοΰμεν αυτό, 

μήν έχοντας τήν ίδέαν εκείνου, εις 

τούτον τον τρόπον καταλαμβάνομεν 

εκείνα όπου δεν ήξεύρομεν. 

Τούτοις προσθέτομεν και εο ν τρόπον 

τής νοήσεως, όπου είναι υπερφυσικός, 

ήγουν τήν θείαν άποκάλυψιν, με τήν 

οποίαν νοοΰμεν τήν πίστιν και τά μυ

στήρια τοΰ Θεοΰ, τά όποια δεν κ α τ α 

λαμβάνομεν με φυσικήν ίδέαν». 

σ. 490 (177): «Primus est, quo res in 

seipsa videtur: qua ratione solus Deus a 

nobis cognoscitur». 

((Secundus, quo res non in seipsa perci-

pitur, sed per ideam claram, quae sola 

proprie idea est, quaequae vel ens, vel 

entis m o d u m menti nostrae r e p r é 

sentât». 

((Tertius est per sensum intimum, seu 

per conscientiam: quomodo mens hu-

mana affectionum, seu sensionum, aut 

sensationum suarum sibi est conscia». 

((Quartus denique sit per conjecturam: 

qua ratione aliorum hominum mentes 

nobis innotescere videntur». 

((Quintum cognoscendi modum addere 

licet, eumque supernaturalem, nempe 

per revelationem divinam, seu fidem, 

per quam mysteria novimus: sed iste 

modus Theologorum est proprius».248 

Άλλα τον τρόπον, καθ' όν εκαστον τη ημετέρα πάρεστι διάνοια και ταύτη πώς 

ένοΰται εις μέσον παρείεσαν: φιλόσοφος ουν τις επίσημος ζζοχος Νικόλαος Μαλε-

βράγχιος εκ Παρισίων πρεσβύτερος τοΰ ευκτήριου τοΰ Ίησοΰ προέβη περαιτέρω εν 

τω πονήματι τω έπιγραφθέντι Περί εξετάσεως της αληθείας...». 

248. "Ο.π., φ. 188β: «Αο ς μεν τρόπος, καθ' όν το πράγμα εν έαυτω θεωρείται* 

όν τρόπον μόνος ό Θεός παρ' ημών γινώσκεται. Β ο ν καθό το πράγμα ούκ εν έαυτω 

επιλαμβάνεται άλλα δια τής καθαράς ιδέας, ήτις μόνη κυρίως αληθής πέφυκεν ιδέα 

ήτοι 6ν, τρόπον τοΰ οντος τ ω ήμετέρω παρίστησι νώ. Γο ν εστί δια τής ένδοτάτης 

αίσθήσεως, άμέλει διά τής συνειδήσεως: όν τρόπον ό ανθρώπινος νους τάς έαυτοΰ 
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Στο κείμενο του Purchotius παρουσιάζονται και έπεξηγουνται οι 

απόψεις του Malebranche249 για τους τέσσερις τρόπους με τους όποιους 

ό νους αντιλαμβάνεται τα πράγματα, πού συνιστούν τον πυρήνα της 

γνωσιοθεωρίας του: «Quatre manières de voir les choses. La première, 
est de connaître les choses par elles-mêmes' La seconde, de les connaître 
par leurs idées, c'est-à-dire, comme je l'entends ici, quelque chose qui 
soit différent d'elles' La troisième, de les connaître par conscience, ou 
par sentiment intérieur' La quatrième de les connaître par conjectu
re».250 Οι θέσεις του Malebranche ερμηνεύονται μέσα άπο το πρίσμα 

του Augustinus,251 άπο τα έργα του όποιου, κυρίως άπο το De Trinitate 

(Περί Τριάδος)252 και το De Libero Arbitrio (Περί αυτεξουσίότητος)253 

παρατίθενται εκτενή αποσπάσματα, δπου γίνεται λόγος για την εγγενή 

δυνατότητα του ανθρώπινου νου να γνωρίζει μέσω τής ((άμετάτρεπτης 

θείας αλήθειας πού εμπεριέχει πάντα τα άτρέπτως αληθή» (((incom-

mutabilem veritatem, haec omnia, quae incommutabiliter vera sunt, 

διαθέσεις ήτοι, διανοήσεις σύνοιδε. Δ ο ν τελευταΐον γίγνεται εξ είκασμοΰ: δν τρόπον 

οι των άλλων ανθρώπων νόες ήμΐν δοκοΰσι γινώσκεσθαι. Ε ο ν του γινώσκειν τρόπον 

προσθεΐναι εξεστι, και τούτον ύπερφυσικόν, τουτέστι δια θείας άποκαλύψεως, ήτοι 

δια πίστεως, δι' ής τα μυστήρια οιδαμεν, άλλ' ό τρόπος οϋτος των θεολόγων εστίν 

ύπόθεσις»· π β . Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 

809-814* σ. 809: «... ούκ εστίν δμως εξω τής υποθέσεως προφέρειν ώδε τήν διδα-

σκαλίαν τοΰ εξαίρετου φιλοσόφου Μαλημβραχίου περί τοΰ πώς γίνονται τα πράγ

ματα παρόντα τω νώ». 

249. Nicolas Malebranche, De la Recherche de la vérité où l'on traite de la 

nature de l'esprit de l'homme, et de l'usage qu'il doit faire pour éviter l'erreur dans 

les sciences, vol. 1-2, Paris 1674-1675, στο: Nicolas Malebranche, Œuvres, vol. I, 

édition établie par Geneviève Rodis-Lewis avec la collaboration de Germain 

Malbreil, Paris, Gallimard, 1979, Livre III, IIe partie, chap. VII, 1, σ. 347: ((Quatre 

manières de voir les choses». 

250. Στο ϊ$ιο. 

251. Για τις συνάφειες βλ. ενδεικτικά Tad Μ. Schmaltz, Malebranche's Theory 

of the Soul. A Cartesian Interpretation, Oxford 1996, ιδ., σ. 45 κ.έ. 

252. Augustinus, De Trinitate libri quindecim, στο: J.-P. Migne, Patrologia 

Latina, tomus 42, στ. 819-1098· βλ. και τη σημ. 256. 

253. Augustinus, De libero arbitrio libri très, στο: J.-P. Migne, Patrologia Latina, 

tomus 32, στ. 1222-1310" πβ. Πρόχορος Κυδώνης, Τοΰ άγιου Αυγουστίνου, Περί 

αύτεξουσιότητος, στό: Herbert Hunger (hrsg.), Prochoros Kydones Übersetzungen von 

S. Augustinus, De libero arbitrio I 1-90 und Ps. Augustinus, De Decern plagis Aegy-

ptiorum (lateinisch-griechisch), Wien, Wiener Studien - Beiheft 14, 1990, σ. 13-53. 
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continentem»).254 Επιδίωξη του γάλλου στοχαστή είναι να έπιρρώσει 

τη διδασκαλία του Malebranche για τον Θεό ώς ((άρχέτυπον ίδέαν» 

(((ideam archetypam»)255 πού εμπεριέχει τις ιδέες όλων των όντων, τό

σο των σωματικών Οσο και των πνευμάτων,2 5 6 με αναφορές στον Au

gustinus προβάλλοντας τα κοινά σημεία της πλατωνίζουσας μεταφυ

σικής. 

Είναι εύλογο, άπο δσα αναφέραμε παραπάνω, δτι ό Purchotius 

εντάσσει τη θεώρηση του Malebranche στην αύγουστίνεια παράδοση 

και δεν εϊναι τυχαίο δτι παραθέτει, δπως και ό Malebranche, το ίδιο 

απόσπασμα άπο το De Trinitate, για να θεμελιώσει τον πρωταρχικό 

ρόλο τής θείας νόησης στη διαδικασία συγκρότησης τής ανθρώπινης 

γνώσης. Σύμφωνα με τον Augustinus, το ((άτρεπτον φως τής αλήθειας» 

καταυγάζει όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τους ασεβείς πού VOOOV 

την «αιωνιότητα» («impii cogitant aeternitatem») και αναγνωρίζουν τη 

δεοντολογία ή οποία επιβάλλεται να ισχύει στο πεδίο τής ηθικής συ

μπεριφοράς, καθώς και τους κανόνες τής δικαιοσύνης («regulae 

justitiae») πού δεν είναι δυνατόν παρά να είναι εγγεγραμμένοι ((έν τω 

βιβλίω του φωτός εκείνου, δπερ αλήθεια λέγεται» (((in libro lucis illius 

quae Veritas dicitur») και αποτυπώνεται στις επιμέρους συνειδήσεις 

((ώσπερ είκών εκ δακτυλιδιού και προς τον κηρόν μεταβαίνει».257 

Ό Θεός ώς αρχέτυπη ιδέα και καθολικός λόγος συγκεφαλαιώνει 

254. Edmundus Purchotius, Metaphysics σ. 491 (= σ. 178)* π β . Ευγένιος 

Βούλγαρης (μτφρ.), Ε. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 189β. Το απόσπασμα 

προέρχεται, άπο το: Augustinus, De Libero Arbitrio, lib. 2, cap. 12, num. 33 (= 

Patrologia. Latina., tomus 32, στ. 1259). 

255. Edmundus Purchotius, Metaphysica, σ. 493 (= σ. 178)· π β . Ευγένιος 

Βούλγαρης (μτφρ.), Ε. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 190β. 

256. Nicolas Malebranche, De la Recherche de la vérité, Livre III, IIe partie, 

chap. IX, § IV, στο: Œuvres, δ.π., vol. Ι, σ. 366 κ.έ. 

257. Αυγουστίνου, Περί Τριάδος βιβλία πεντεκαίδεκα απερ εκ τής Λατίνων 

διαλέκτου εις τήν Ελλάδα μετήνεγκε Μάξιμος ό Πλανούδης, ε ισαγωγή, ελληνικό 

και λατινικό κείμενο, γλωσσάριο, editio princeps Μανόλης Παπαθωμόπουλος -

'Ισαβέλλα Τσαβαρή - Gianpaolo Rigotti, τ. Β'. Βιβλία Η ' - Ι Ε ' , 'Αθήνα, 'Ακαδημία 

'Αθηνών, 1995, σ. 832-833. Πρόκειται για το δέκατο πέμπτο κεφάλαιο του δεκάτου 

τετάρτου βιβλίου, ο.π., σ. 828 κ.έ: ((De mutabilitate mentis humanae qua fit ut sicut 

misera facta est beata, ita posit esse ex misera» (: «Περί τής μεταβολής τοΰ ανθρω

πίνου νοός, καθ' ην γίνεται ώς εξ άθλιου δύνασθαι γενέσθαι μακάριος, ώσπερ εκ 

μακαρίου άθλιος γίνεται»). 
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τον πνευματικό κόσμο άφοΰ συνιστά τον «τόπο των πνευμάτων», κατ' 

ανάλογο τρόπο με τον οποίο ο υλικός έκτατος κόσμος αποτελεί τον 

«τόπο των σωμάτων»2 5 8 και ό ανθρώπινος νους μέσω της εποπτείας 

των «έν τω Θεω ιδεών» («nous voyons toutes choses en Dieu»)2 5 9 εϊναι 

σε θέση να σχηματίζει έννοιες τών αντικειμένων, είτε άμεσα είτε έμμε

σα, με τη συνεργεία της «εύκαιρου αφορμής» («occasion»),260 μέσω της 

όποιας εκδηλώνεται ή θεία βούληση πού συνιστά την καθολική αιτία 

του γίγνεσθαι σύμφωνα με αναλλοίωτους φυσικούς νόμους.261 Βεβαίως 

ή vision en Dieu, ή «έν τω Θεώ» θέαση τών πραγμάτων, εδράζεται 

στην παραδοχή ότι «έν τω Θεώ» όρώμεν τις εννοιες-παραστάσεις τών 

εξωτερικών αντικειμένων,262 άποψη με τήν όποια δεν συμφωνεί ό Δα-

μοδός, όπως γνωρίζουμε άπό τήν ανάλυση πού επιχειρεί στην ανέκδο

τη Φυσιολογία του (1739), όπου παρουσιάζοντας διεξοδικά τις οντολο

γικές προϋποθέσεις της γνωσιοθεωρίας του Malebranche263 υπογραμμί

ζει δτι «αυτή [...] ή διδασκαλία του σοψΟΌ εκείνου ανδρός [...] έμοί 

258. Nicolas Malebranche, De la Recherche de la vérité, III, 2, 6 (= Œuvres, I, 

σ. 346): ((Demeurons donc dans ce sentiment, que Dieu est le monde intelligible, ou 

le lieu des esprits, de même que le monde matériel est le lieu des corps». 

259. Ό.ΤΓ., III, 2, 6 (= Œuvres, Ι, σ. 338). 

260. Ό.ΤΓ., III, 2, 3 (= Œuvres, Ι, σ. 326 κ.έ., 332-333). 

261. Για τη φιλοσοφία του Malebranche βλ. ενδεικτικά Νικόλαος Κοτζιάς, 

'Ιστορία της Φιλοσοφίας από τών αρχαιοτάτων μέχρι τών καθ' ημάς, τ. Δ', Έ ν 

Αθήναις 1878, σ. 149-159' Κωνσταντίνος Ι. Λογοθέτης, Νεωτέρα Φιλοσοφία. Ό 

'Αγγλικός και ό Γαλλικός Διαφωτισμός, τ. Α', Αθήνα 1964, σ. 168-190, ιδ., σ. 172 

κ.έ.· Παναγιώτης Κονδύλης, Ή κριτική της Μεταφυσικής στη Νεότερη Σκεφη. 

Άπό τον οφιμο Μεσαίωνα ως το τέλος του Διαφωτισμού, 'Αθήνα 1983, σ. 268-276' 

Γιάννης Πρελορέντζος, ((Προσεγγίσεις στη θεωρία του Malebranche περί παθών 

της ψυχής», Υπόμνημα στη Φιλοσοφία 7 (Μάιος 2008), 197-243. 

262. Nicolas Malebranche, De la Recherche de la vérité, III, 2, 1 (= Œuvres, Ι, σ. 

323): ((Outre que nos âmes ne sortent point du corps pour mesurer la grandeur des 

cieux, et par conséquent elles ne peuvent voir les corps de dehors, que par des idées 

qui les représentent». 

263. Στη φιλοσοφία του Malebranche αναφέρεται ό Δαμοδος και στη Φυσιολογία 

αιτιολογική (χφ. 52 του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Μέρος Τρίτον. Περί του 

εμψύχου σώματος. Τμήμα έβδομον. Περί τής ανθρωπίνου και λογικής ψυχής. «Κεφ. 

δ'. Περί τής ανθρωπινής διανοίας ήτοι περί τοΰ ανθρωπίνου νοός», ιδ., σ. 650-651* πβ. 

χφ. 3061 τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, σ. 842-844. Βλ. σχετικά Κώστας Θ. 

Πέτσιος, (('Ανθρωπολογία και Γνωσιοθεωρία στις απαρχές τοΰ 18ου αιώνος», σ. 68-

70' Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Ό Βικέντιος Δαμοδός, δ.π., σ. 312-314. 
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ούκ αρέσκει».264 'Ανεξάρτητα όμως άπο τη διαφωνία του προς τη γνω-

σιοθεωρία του Malebranche, ή οποία εδράζεται στην παραδοχή δτι οι 

ιδέες των πραγμάτων δεν αποτελούν είδη ένύπαρκτα στη θεϊκή διάνοια 

και ή γνώση δεν συντελείται μέσω της ένδότατης όρασης των εικόνων 

των αντικειμένων, γεγονός πού αποκλείει τήν ανθρώπινη αυτενέργεια 

και οετει εν αμφιρολω την υπαρςη του αντι-κειμενου κόσμου/0 0 στα 

κείμενα του Δαμοδοϋ συναντούμε μία άπο τις πρωϊμότερες παρουσίες 

της φιλοσοφίας του Malebranche στή νεοελληνική σκέψη, ή επίκληση 

της όποιας φαίνεται δτι αξιοποιήθηκε στην καταδίκη του Μεθοδίου 

'Ανθρακίτη το 1723.266 Ή συνύφανση μεταφυσικής και φυσικής, θεολο

γίας και γνωσιοθεωρίας πού χαρακτηρίζει τή σκέψη του Malebranche, 

καθώς και ή άποψη του για τον αδιάλειπτο ένδοκοσμικο φωτισμό τής 

συνείδησης με τρόπο πού εμφανίζει τον Θεό ώς ((τόπο» των ιδεών τών 

πραγμάτων αξιολογούνται αργότερα άπο τον Ευγένιο Βούλγαρη ώς φι

λοσοφική διδασκαλία ή όποια άπάδει προς τις παραδοχές ((τής ύγιαι-

νούσης φιλοσοφίας».267 

Το Δεύτερο Μέρος του Συνταγματίου Μεταφυσικής ολοκληρώνε

ται με τις διαγραμματικές αναφορές ((περί λόγου του νοός, μνήμης και 

φαντασίας» και το κεφάλαιο γο ν ((Περί τής θελήσεως και ελευθερίας 

τής ψυχής»,268 Οπου με περιληπτικό τρόπο αποδίδονται οι θέσεις του 

Purchotius: ((Ratio, phantasia, et memoria»* ((Cap. V. De humana vo-

luntate, et liberiate»,269 Ή ((ελευθερία» κατανοείται ώς ή δυνατότητα 

τής ψυχής να ((επιθυμεί» δίχως εξωτερική και εσωτερική ((ανάγκη» 

264. Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία αιτιολογική, δ.π., σ. 650* π β . χ φ . 3061 

EBE, σ. 843. Για τις γνωσιοθεωρητικές απόψεις του Δαμοδου και τήν κριτική του 

στον Malebranche βλ. αναλυτικά Κώστας Θ. Πέτσιος, «Ανθρωπολογία και Γνω-

σιοθεωρία στις απαρχές του 18ου αιώνος», δ.π., σ. 59 κ.ε., ιδ., σ. 67 κ.ε. 

265. "Ο.π., σ. 71-72. 

266. "Ο.π., σ. 70. 

267. Ευγένιος Βούλγαρης, Ή Λογική (σημ. 18), σ. 154, σημ. [1ΣΤ]* π β . 

Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, «Προλεγόμενα», ο.π., σ. *93, *149-150*. 

268. Βικέντιος Δαμοδός, Συνταγμάτων της Μεταφυσικής, δ.π., σ. 48-49' πβ. 

Ό ίδιος, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 845: «Περί τής φαντασίας, 

τής συλλογιστικής δυνάμεως και περί τής μνήμης και όποΐαι λέγονται δυνάμεις τής 

ψυχής και προς τον νουν αναφέρονται»* σ. 857: ((Κεφ. κε'. Περί τής ανθρωπινής θε

λήσεως, ελευθερίας και περί τής αισθητικής ορέξεως». 

269. Edmundus Purchotius, Metaphysics σ. 499-500 (= σ. 181-182)· π β . 

Ευγένιος Βούλγαρης (μτφρ.), Ε. Purchotius, Μεταφυσική, ο.π., φ. 195α-β. 



Κ. Θ. Πέτσιος, EDMUNDUS PURCHOTIUS ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΔΑΜΟΔΟΣ 127 

(«nécessitas))) το αγαθό και να αποφεύγει το κακό, και ή κρίσις (((ju

dicium») αναφορικά με την επιλογή συνδέεται 6χι με τή ((διάνοια» (τον 

((νουν»* ((intellectus») άλλα με τή ((βούληση» (((θέληση»* ((volun

tas»).270 Ό θεματικός πυρήνας της συγκεκριμένης ενότητας αξιοποι

είται επίσης στή Συνοφιν Ηθικής Φιλοσοφίας,271 καθώς και στή Φυ

σιολογία αιτιολογική,272 και μέσα άπό μία διαφορετική θεώρηση ένο-

φθαλμίζεται στο έργο του Θεολογία δογματική κατά συντομίαν, δπου 

αναπτύσσεται ή έννοια του ((αυτεξουσίου»/73 

Στο κείμενο ακολουθούν τα Ζητήματα Μεταφυσικά εις την κοινήν 

§ιάλεκτον, παρά Βικέντιου Ααμο8ου, τα όποια προστίθενται εις την 

μεταφυσικήν, εις άκριβεστέραν ταύτης άνάκρισιν, με τα όποια διευκρι

νίζονται οι θέσεις πού ήδη διατυπώθηκαν, και σε μεγάλο βαθμό απα

ντώνται τόσο στή Metaphysica του Purchotius, στο πρώτο {'Οντολογία) 

και το δεύτερο μέρος (Πνευματολογία) αντίστοιχα, δσο και στή Series 

Disputationum Scholasticarum in varia Philosophiae Capita naturali 

ordine dispositarum πού συμπεριλαμβάνονται στο έργο του τελευταίου 

Exercitationes Scholasticae.27i Ή ανασύνθεση του Δαμοδού (((καθ' 

ημάς», ((ήμεΐς λέγομεν»)275 διακρίνεται για το διδακτικό της ύφος 

(((φιλομαθέστατοι μαθηταί», «έσυνάθροισα»)276 και συντελείται με τήν 

ίδια μέΰο8ο, δηλαδή ενσωματώνονται, συχνά με επεξηγήσεις και εισα

γωγικές επισημάνσεις, τα βασικά σημεία στις ύποενότητες πού συ

γκροτούν τα επιμέρους Ζητήματα, τα όποια είτε οίχολουΟουν τήν τυπο-

270. Βικέντιος Δαμοδός, Συνταγμάτων της Μεταφυσικής, δ.π., σ. 49. 

271. Βικέντιος Δαμοδός, Σύνοφις 'Ηθικής Φιλοσοφίας, δ.π., σ. 47, ιδ., σ. 52: 

((Κεφ. Γο ν. Άνίσως και κάθε ανθρώπινος πραξις είναι ελευθέρα))' π β . Edmundus 

Purchotius, Etnica sive Morum Scientia, δ.π., σ. 445 κ.ε., ιδ., σ. 551: ((Cap. III. An 

omnis actus humanis sit liber))· πβ. Ό ίδιος, Compendium Ethicae, δ.π., σ. 711. 

272. Φυσιολογία αιτιολογική (σημ. 63), σ. 659: ((Κεφ. στ'. Περί της ανθρωπι

νής θελήσεως και ελευθέριας, δπου και περί των πράξεων της θελήσεως)). 

273. Βικέντιος Δαμοδός, Θεολογία δογματική κατά συντομίαν rj τε Συνταγ

μάτων Θεολογικον (σημ. 5), σ. 96 κ.ε.: «Κεφ. Η ο ν . ,νΑν ό άνθρωπος εχη σώον το 

αύτεξούσιον της ελευθερίας))* π β . Κώστας Θ. Πέτσιος, (('Η έννοια της ελευθερίας 

στο έργο του Βικέντιου Δαμοδοΰ)), δ.π., ιδ., σ. 151 κ.ε., σ. 159. 

274. Edmundus Purchotius, Insütuüones Philosophicae (σημ. 14), σ. 715 κ.ε., 

ιδ., σ. 740 κ.ε. 

275. Βικέντιος Δαμοδός, Συνταγμάτων της Μεταφυσικής, δ.π., σ. 54, 3 και 

56, 6 αντίστοιχα. 

276. "Ο.π., σ. 50, 6, 10-11. 
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λογία των Disputationes τοΰ Purchotius είτε μορφοποιούνται άπο τον 

Δαμοδο με βάση το κείμενο πού προηγήθηκε, όπως επί παραδείγματι 

το ((Ζήτημα α . Ιίοτερον υπάρχει το αουνατον, ήτοι νοερον ον εν τή 

διάνοια», το όποιο αναφέρεται στον προβληματισμό περί της δυνατό

τητας της ανθρώπινης διάνοιας να σχηματίσει ιδέα αντικειμένου πού 

να εμπεριέχει αντιθετικές ιδέες (ίπποκένταυρος, τραγέλαφος). Ή συ

ζήτηση σχετίζεται με τή διάκριση ανάμεσα στο ens reale και το ens 

rationis και απορρίπτεται ή δυνατότητα να νοηθεί το αδύνατον 

(«impossibile cognitum»).277 

σ. 52, 19-20: ((Ζήτημα βο ν. Πότερον το σ. 741: ((Quaestio Prima. Utrum ens sit 

ον συνωνύμως κατηγορείται περί του univocum respectu entis realis et entis 

πραγματικού και νοερού οντος». rationis. 

δ.π., 29-30: ((Πρότασις. Το ον δεν είναι Conclusio. Ens generatim sumptum 

συνώνυμον σχετικώς προς το π ρ ά γ μ α - non est nomen univocum respectu entis 

τικον και νοερόν. Ά π ό δ ε ι ξ ι ς της προ- realis et entis rationis. Probatur...». 

τάσεως. . .» . 2 7 8 

σ. 54, 1-2: «Ζήτημα γ ο ν . Πότερον το ον σ. 742: «Quaestio secunda. U t r u m ens 

είναι συνώνυμον λεγόμενον περί ουσίας sit univocum respectu substantia et 

και συμβεβηκότος ή ου;)). 2 7 9 accidentis)). 

277. Ό.7Γ., σ. 50-52' π β . ο.π., σ. 5, 3-30. Βλ. επίσης Edmundus Purchotius, 

Metaphysics σ. 223-224 (= σ. 77)* π β . Ευγένιος Βούλγαρης (μτφρ.), Ε. Purchotius, 

Μεταφυσική, δ.π., φ. 5α-β* πβ. Edmundus Purchotius, Compendium Metaphysicae, 

δ.π., σ. 690: ((Ens rationis dicitur, quod habet esse in mente, quodque nihil aliud est, 

nisi cogitano, seu cogitationis objectum mente perceptum. Vulgo tarnen defìnitur in 

Scholis Impossibile cognitum, ut chimaera, ut hircocervus, sive hircus. Sed, ut verum 

satear, hircocervus non habeat esse in mente: quianon magis concipi potest hircus 

qui sit cervus, quam lapis ligneus, aut circulus quadratus. Unde omnes hujusmodi 

rerum repugnatium compositions, à sana philosophiâ procul sunt rejicienae)). Βλ. 

επίσης Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 13 κ.έ., σ. 

51: ((Ζήτημα Γο ν. Πότερον δύναται να υπάρχει εν τ ω νώ το αδύνατον και γινώσκε-

σθαι παρά τοΰ νοδς ώς άντικείμενον αύτοΰ». 

278. Π β. Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 

28: «Ζήτημα Αο ν. Πότερον το όν συνωνύμως λέγεται περί τοΰ πραγματικού και του 

κατ' έπινοιαν οντος». 

279. Π β. Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 

31: ((Ζήτημα Β ο ν . Πότερον το ον συνωνύμως λέγεται περί της ουσίας και του συμ

βεβηκότος. Κατά την ημών διδασκαλίαν δλως εστίν άχρηστον το ζήτημα του-
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((Ζήτημα δο ν. Πότερον το ον συνωνύ- σ. 743: ((Quaestio tertia. Utrum ens sit 

μως λέγεται, περί Θεοΰ και κτίσματος univocum respectu Dei et substantiae 

ή ου;». creatae». 

Ό Δαμοδος θεωρεί Οτι ((το ον γενικώς θεωρούμενον είναι συνώνυ-

μον λεγόμενον περί Θεού και κτίσματος, όταν θεωροϋμεν αυτό νοερώς 

αφηρημενον εκ των αυτού οιαφορων))Ζ ο υ και στο προκείμενο Ζήτημα 

διαφοροποιείται άπο τον Purchotius, σύμφωνα με τον όποιο το «ον» δεν 

εϊναι δυνατόν να κατηγορηθεί «συνωνύμως» άλλα ((αναλόγως» γ ια τον 

Θεόν και το κτίσμα: ((Conclusio prima. Ens generatim sumptum, analo-

gum tantum est, non univocum, et genus proprie dictum, respesctu Dei 

et substantiae creatae».2 8 1 Τα Ζητήματα που ακολουθούν («εο ν. Πότερον 

το ον αφαιρείται νοερώς έκ των αύτου διαφορών ή ου;»· ((στον. Πότερον 

η οιαφοραις του οντος αφαιρούνται νοερως εκ του οντος η ου;»* ((ζ . 

Πότερον οι μεταφυσικοί βαθμοί εν τ ω αύτώ ύποκειμένω μεταξύ αλλή

λων διακρίνονται, και κατά ποϊον είδος διακρίσεως διαιρούνται;») 2 8 2 και 

οι απαντήσεις πού τα συνοδεύουν προϋποθέτουν τις αναπτύξεις τών 

τριών π ρ ώ τ ω ν κεφαλαίων της Metaphysica και περιελίσσονται με άξονα 

τη σχολαστική διδασκαλία γ ια τα ((ουσιώδη κατηγορούμενα» (((attri-

buta essentialia»), πού συνιστούν τους ((μεταφυσικούς βαθμούς» («gra-

dus metaphysicos») μέσω τών όποιων συντελείται ή διανοητική ανα

γ ω γ ή άπό τα είδη προς τα γένη. 2 8 3 Οι εννοιολογικές αναλύσεις τών συ-

280. Βικέντιος Δαμοδός, Συνταγμάτιον της Μεταφυσικής, δ.π., σ. 56, 6-8* 
π β . ο.π., σ. 5-6. Βλ. επίσης Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσο
φία, δ.π., σ. 35: «διό διδάσκομεν, δτι το ον γενικώς θεωρούμενον συνωνύμως λέγε
ται περί του Θεοϋ και του κτίσματος». 

281. Edmundus Purchotius, Institutiones Philosophiere, σ. 744· π β . Ό ίδιος, 
Metaphysica., σ. 224-225 (= σ. 78)· π β . Ευγένιος Βούλγαρης (μτφρ.), Ε. Purchotius, 
Μεταφυσική, δ.π., φ. 5β-6β· Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, « Ό Ευγένιος Βούλγαρις 
και ή "Μεταφυσική" του Edmundus Purchotius», δ.π., σ. 23. 

282. Βικέντιος Δαμοδός, Συνταγμάτων τής Μεταφυσικής, δ.π., σ. 57 κ.ε. 
283. Edmundus Purchotius, Metaphysics., σ. 226 κ.ε. (= σ. 78 κ.ε.) ' π β . Ευγέ

νιος Βούλγαρης (μτφρ.), Ε. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 6β κ.ε. Βλ. επίσης 
Edmundus Purchotius, Institutiones Philosophiere, σ. 752: ((Quaestio quarta. An, et 
quomodo gradus Metaphysici inter se distinguarunt in eodem individuo». Βλ. επί
σης Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 108-109: 
((Κεφάλαιον Ζ ο ν . Περί του πώς διαιρούνται οι μεταφυσικοί βαθμοί του αύτου άτο
μου». 
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γκεκριμένων ενοτήτων παρατίθενται και στο τρίτο κεφάλαιο της Μετα

φυσικής του Δαμοδοϋ, (('Ανάκρισις ετέρων τινών άλλων ζητημάτων. 

Περί της αφαιρέσεως του οντος και περί του πότερον δύναται ύπάρχειν 

εν τη διάνοια το κατ' έπίνοιαν ον, καθο συμβαίνει το αδύνατον».284 

Το περιεχόμενο των επόμενων Ζητημάτων («ηον. Πότερον ή ουσία 

και ή υπαρξις διακρίνονται πραγματικώς εν τοις κτιστοΐς ή ου;»* ((θον. 

Πότερον ό αριθμητικός πολυπλασιασμός λαμβάνεται άπό την υλην ση-

μειωμενην με οιωρισμενην ποσότητα η ου;»* ((ι . Πότερον η υπερφυ

σική δύναμις διακρίνεται πραγματικώς εκ της φυσικής δυνάμεως τών 

πραγμάτων ή ου;»* (ααον. Πότερον ή ύπόστασις εϊναι όντότης προστι-

εμενη εις τήν φυσιν η ου;»)/00 το οποίο αποτυπώνεται με οιαφοροποι-

ημένο τρόπο και στή Μεταφυσική του,2 8 6 συντίθεται με βάση τήν 

πραγμάτευση του Purchotius για το ταυτόσημον τών εννοιών τής ου

σίας («essentia», «substantia»), τής «ύπαρξης» («existentia») και «όντό-

τητος» («entitas»), πού στο κείμενο του Purchotius συσχετίζονται με 

τήν «δύναμιν» («potentia») και τήν «ένέργειαν» («actus»), και τήν έπι-

νοία διάκριση τους, τις επεξηγήσεις περί «άτομότητος» («indivi-

duationis») ή «ένικότητος» («singular!tatis»),287 καθώς και για τή θεο-

284. Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 42 κ.έ.' 

πβ. σ. 45: ((Ζήτημα Αον. Πότερον το ον νοερώς αφαιρείται τών αυτού διαφορών»' σ. 47: 

((Ζήτημα Βο ν. Πότερον αϊ διαφοραί του οντος αφαιρούνται νοερώς εξ αύτου του νοός». 

285. Βικέντιος Δαμοδός, Συνταγμάτιον της Μεταφυσικής, δ.π., σ. 69 κ.έ. 

286. Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 247-

248: ((Ζήτημα Βο ν. Περί του πώς διαιρούνται άπ ' αλλήλων ή φύσις και ή ύπαρξις εν 

τ ω αύτω πράγμα. Μέγα και περιβόητον εστί το ζήτημα τούτο μεταξύ τών Σχολα

στικών...» ' π β . σ. 250: ((Θέσις πρώτη. Ή φύσις και ή ύπαρξις εν τ ω αύτω κτιστώ 

πράγματι ού διαιρούνται πραγματικώς. Δεικνυται ή θέσις αύτη ούτως. Εκε ίνα τα 

όποια εξω τής διανοίας είσίν εν και το αυτό άντικείμενον πράγμα ήτοι μία και ή 

αύτη αδιαίρετος όντότης ού διαιρούνται πραγματικώς ως δήλον»' σ. 263: ((Κεφ. θ'. 

Περί του πόθεν λαμβάνεται ό αριθμητικός πολυπλασιασμός του ατόμου και περί 

τών ζητημάτων τής αναφοράς»' σ. 267: ((Θέσις π ρ ώ τ η . Ή αρχή του αριθμητικού 

πολυπλασιασμού τών ατόμων ού κρέμαται εκ τής έσφραγισμένης ύλης μετά διορι

σμένης ποσότητος, δεικνύεται ή θέσις αύτη ούτως»' σ. 288: ((Κεφ. ι'. Περί τών κα

τηγορουμένων μόνω τ ω δντι ήτοι τή ουσία προσηκόντων»' σ. 316-317: «Κεφ. ια'. 

Περί του πώς διαιρούνται αλλήλων ή φύσις και ή ύπόστασις». Ειπομεν ήδη τι εστίν 

ή φύσις και τι εστίν ή ύπόστασις, και φύσιν τα αρκτικά και πρώτα του πράγματος 

όνομάσαμεν κατηγορούμενα...». 

287. Βλ. ενδεικτικά Josef de Vries, Grundbegriffe der Scholastik, Darmstadt 

1980, ιδ., σ. 49-53. 
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λογική σημασιολόγηση του ορού «ύπόστασις» («hypostasis»).288 Έκτος 

άπο τις οικείες παραγράφους της Metaphysica289 τα συγκεκριμένα θέ

ματα κωδικοποιούνται στη «Disputatio Tertia» της Series Disputatio-

num Scholasticarum, οπού εκτίθενται τα De Principiis Ends: ((Quaestio 

Prima. Actu et Po tenda»* ((Quaestio Secunda. De Essentia et Existentia»* 

((Quaestio Tertia. De Natura et Singularitate»* ((Quaestio Decima. De 

Substantia et Subsistentia».290 Ό Δαμοδος με πρότυπο το λατινικό κεί

μενο μορφοποιεί291 τον ερωτηματικό τύπο των Ζητημάτων ακολου

θώντας την καθιερωμένη εκείνη την περίοδο σχολαστική μεΰοΰο των 

διαλεκτικών βαθμίδων: ((πρότασις» - ((άπόδειξις της προτάσεως» -

288. Edmundus Purchotius, Metaphysica, σ. 235 (= σ. 81)* πβ. Ευγένιος Βούλ

γαρης (μτφρ.), E. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 12α. Βλ. επίσης, Βικέντιος Δα

μοδός, Μεταφυσική -ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 58: « Ή φύσις ήτοι ουσία όμοϋ 

του πράγματος και ή ύπαρξις, όντότης [...] διό τα τρία ταΰτα [...] ουσία, ύπαρξις 

και όντότης εισίν εν [...] άλλα κατά διάφορον τρόπον θεωρούμενον...». 

289. Edmundus Purchotius, Metaphysica, σ. 232 κ.ε. (= σ. 80 κ.ε.), 247 κ.ε. (= 

σ. 85 κ.ε.) ' π β . Ευγένιος Βούλγαρης (μτφρ.), E. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 

10 κ.ε., 18 κ.ε. αντίστοιχα. Βλ. και τη λεξικογραφική παράθεση των συναφών ορι

σμών στο Compendium Metaphysicae, δ.π., σ. 691 κ.ε. 

290. Edmundus Purchotius, Institutiones Metaphysicae, σ. 748-749. Αναφο

ρικά με τον τρόπο επεξεργασίας του πρωτοτύπου στή συγκεκριμένη ενότητα ση

μειώνουμε ενδεικτικά δτι άπό τήν Quaestio Prima ό Δαμοδός αξιοποιεί τις διασα

φήσεις για τήν ((υπερφυσική δύναμιν)) τήν «οποίαν και δύναμιν καθ' ύπακοήν όνο-

μάζουσιν οι σχολαστικοί)) (Συνταγμάτων της Μεταφυσικής, δ.π., σ. 74, 8-9), δια

τυπώνοντας τήν Πρότασιν: ((ή υπερφυσική και καθ' ύπακοήν δύναμις διακρίνεται 

νοερώς μόνον άπό τήν φυσικήν)) (ο.π., σ. 21-22). Στο λατινικό πρωτότυπο (6.π., σ. 

748), τόν ορισμό της δύναμης ως «agendi vel patiendi capacitatemi ακολουθεί ή 

διάκριση της σε ((φυσική)) (((naturalis))) και ((υπερφυσική ή καθ' ύπακοήν)) («su-

pernaturalis aut obedientialis))) και τό συμπέρασμα (((ergo potential obedientialis per 

cogitationem solam à naturali distinguitur))). Βλ. επίσης (Στο ÏSio) τόν ορισμό της 

((υπερφυσικής δύναμης)): «supernaturalis aux obedientialis (sc. potentia), qua scilicet 

creatura Creatori suo mancipata, et ad nutum obediens, ad aliquid supernaturale 

evehitur, ut hominis mens ad patranda miracula; ut aqua naturalis, ad gratiam in Ba-

ptismo conferendam, et e. Melius eae causae appellantur occasionales)). Βλ. και τήν 

επόμενη σημείωση. 

291. Π β. Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 

239-240: «Κεφ. η ' . Περί του πώς διαιρούνται ή υπερφυσική και καθ' ύπακοήν δύ

ναμις και ή φυσική. 'Έτι δε και περί του πώς διαιρείται ή φύσις και ή ύπαρξις))· σ. 

241-242: «Θέσις Αη. Ή υπερφυσική και καθ' ύπακοήν εν τω κτίσματι δύναμις, κατ' 

έπίνοιαν μόνον διαιρείται τα της φυσικής εκ του δυναμένου)). 
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((λύσεις των ενστάσεων» - «προτεινουσιν» - ((ζητείται» - ((αποκρίνο

μαι» - ((αποκρίνομαι, αρνούμαι το προηγούμενον» - ((αποκρίνομαι, δι

αιρώ το προηγούμενοι» - «αποκρίνομαι, αρνούμαι το συμπέρασμα» 

(((conclusio» - «probatur» - «responsiones ad objecta» - ((objicies» -

((quaeritur» - ((respondeo» - ((respondeo negando antecedens» - ((respon

deo distinguendo antecedens» - ((respondeo negando consequentiam»).292 

Άπο τη ((Disputano Quarta. De Causis Entis» αντλούνται οι προ

βληματισμοί πού αφορούν τα Ζητήματα ιβο ν-ιζο ν, με τα όποια συγκε-

φαλαιώνεται ή ενότητα της 'Οντολογίας: 

σ. 78, 11-12: « Ζ ή τ η μ α ιβ ο ν . Πότερον, 

το τελικόν αίτιον είναι άληθινον αίτιον 

και π ώ ς κινεί το ποιητικόν; ή ου;)). 

0.7Γ., 17-19: ((Πρότασις α η . Το τελικόν 

αίτιον είναι αληθώς αίτιον κατά το άντι-

κείμενον. Άπόδειξις της προτάσεως)), 

ο.π., 30-31: «Πρότασις βα. Το τελικον 

αίτιον κινεί κ α τ ά το π ρ α γ μ α τ ι κ ό ν αυ

τού είναι, Οχι κατά το νοερόν)). 

σ. 79, 14-21: « Ζ ή τ η μ α ιγ ο ν . Πότερον 

δλα τα π ρ ά γ μ α τ α πράττουσι δια κά

ποιον τέλος ή ου; 

Κάθε ποιητικόν αίτιον ή είναι διανοη-

τικόν, όπου έχει γνώσιν, ωσάν ό Θεός, 

ό άγγελος και ό άνθρωπος ή είναι άλο-

γον και ύστερημένον γνώσεως, ωσάν 

τα ζ ώ α και τα άλλα σ ω μ α τ ι κ ά αίτια. 

'Όθεν ζητείται π ώ ς εργάζονται. 

Πρότασις π ρ ώ τ η : κάθε διανοητικόν αί

τιον εργάζεται πάντοτε διά κάποιον 

τέλος)). 

σ. 81 , 9-10: « Ζ ή τ η μ α ιδ ο ν . Πότερον 

ένας ημπορεί να προβάλλη του εαυτού 

του πολλά έσχατα τέλη ή ου;)). 

σ. 768: ((Sectio Prima. De Causa Finali. 

Quaestio Prima. U t r u m finis sit vera 

causa, et quomodo effetricem moveat)). 

((Conclusio Prima. Causa fìnalis est ve

ra causa saltern objective. Probatur)). 

((Conclusio Secunda. Finis movet secun

dum suum esse reale, non vero secun

dum suum esse intentionale». 

σ. 769: «Questio Secunda. U t r u m fì-

nem operentur et quomodo. 

O m n e agens vel est dianoèticum, hoc 

est, cogitatione pollens, ut Deus, Ange

lus, et homo; vel ratione destitutum, ut 

belluae, et res omnes corporeae. His po-

sitis, sit. 

Conclusio Prima. Agens dianoèticum, 

seu ratione pollens ut Deus, Angelus, et 

homo, alicujus finis intuitu simper ope

ratilo). 

σ. 771: «Quaestio Tertia. U t r u m plures 

fines simpliciter ultimos sibi proponere 

quis posit. 

292. Βικέντιος Δαμ,οδός, Συνταγμάτίον της Μεταφυσικής, δ.π., σ. 52 κ.έ. 

Edmundus Purchotius, Institutiones Philosophicae, σ. 717 κ.έ. 
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0.7Γ., 19-22: Πρότασης: ουδείς δύναται, 

να εχη όμοΰ πολλά έσχατα τέλη, ήγουν 

να δουλεύση τ ω Θεώ και Μαμονα. 

Άπόδει,ξι,ς της προτάσεως: Έ σ χ α τ ο ν 

τέλος είναι, προς το όποιον ανάγονται, 

τα άλλα τέλη και εκείνο δεν ανάγεται, 

είς άλλο». 

σ. 81, 30-82, 3: «Ζήτημα ι,εον. Πότερον 

ο Θεός είναι, το α ο ν ποι,ητι,κόν αίτιον, 

και έδύνετο νά πλάση α π ' αιώνος, δ η 

λαδή άϊδίως τον κόσμον ή ου; 

Είς τοΰτο το ζ ή τ η μ α μόνον οι θωμι-

σταί δοξάζουσιν, ότι, ήμπόριεν ή θεία 

δύναμις νά πλάση αιωνίως τον κόσμον, 

είς τρόπον όπου νά είναι ό κόσμος σύγ

χρονος με τον Θεόν, δ ίχως νά προϋ-

π ά ρ χ η ό Θεός, τήν διδασκαλίαν τούτην 

τήν ελαβον παρά του Άκινάτου Θωμά, 

μέρος α ο ν ζητήματα μ σ τ φ άρθρον βο ν. 

Κατά τών Θωμιστών έστω. 

Πρότασις: ό κόσμος δεν έδύνετο νά 

πλασθή άϊδίως». 

σ. 83, 15-22: « Ζ ή τ η μ α ιστ ο ν . Πότερον 

ή πράξις και ενέργεια είναι, όντότης 

διηρημένη από τό ένεργόν και π ο ι η -

τικόν αίτιον, ή ου; 

Του αποτελέσματος ή π α ρ α γ ω γ ή εκ 

της αιτίας, λέγεται, του ενεργούντος 

ενέργεια και πράξις, διά της οποίας 

ζητείται, αν είναι, όντότης διηρημένη 

άπό τήν ιδίαν αίτίαν ή άν είναι, ή ί'δια ή 

αιτία καθώς εργάζεται, και ενεργεί. 

Πρότασις: Ή ενέργεια δεν είναι, όντό

της διηρημένη άπό τό ένεργόν και τό 

ύποκείμενον είς τό όποιον ενεργεί». 

Conclusio. N e m o potest plures fines 

simpliciter ultimos et totales sibi simul 

proponere, seu Deo et mammonae ser

vire. 

Probatur. Finis ultimus dicitur is ad 

quern alii fines referuntur, ipse vero ad 

nullum referrur». 

σ. 771: ((Sectio Secunda. De Causa Effe

trice. Quaestio Prima. Utrum Deus, qui 

est prima causa effetrix, M u n d u m creare 

potuerit ab aeterno. 

Existimat sanctus Thomas I. part. 

Quaest. 46 art. 2. Mundum potuisse 

creari ab aeterno, ceteri id negant: qua de 

re sit. 

Conclusio. Mundus ab aeterno creari 
2 c ) c ) 

non potuit». 

σ. 774: ((Quaestio Tertia. U t r u m action 

sit entitas ab agente, seu causa effetrice 

distincta. 

Effectus production, seu influxus causae 

agentis in subjectum patiens, dicitur 

istius causae actio: de qua quaeritur 

utrum sit entitas ab agente distincta. Ad 

cujus quaestionis solutionem sit. 

Conclusio. Actio non est entitas ab 

agente et termino distincta». 

293. Edmundus Purchotius, Metaphysica, σ. 367 (= σ. 129)· π β . Ευγένιος 

Βούλγαρης (μτφρ.), E. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 101α. 
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σ. 85, 1-3: « Ζ ή τ η μ α ιζ ο ν . Πότερον το σ. 773: «Quaestio Secunda. U t r u m 

σωματικόν αίτιον πράττει, εις διάστα- causa effetrix corporea agree posit in 

σιν ή ου; distans. 

Πάσα ενέργεια σωματική εις άλλο σώ- Omnis action corporis in aliud corpus 

μα γίνεται, δια μόνης κινήσεως. motu solo perfìcitur. 

δ.π., 20-22: Πρότασης. Δεν δίδεται, φυ- σ. 774: Conclusio. Nulla est, neque esse 

σικώς ενέργεια σώματος εις άλλο σώ- potest naturaliter action corporis in 

μα όπου κατά διάστασιν είναι μακρά, aliud corpus distans, nisi ea per interje-

άν δεν έκπεμφθη δια τών μέσων σω- eta corpora transmittatur». 

μάτων». 

Μέ διαφορετική σειρά και ένδελεχέστερη ανάλυση έκδιπλώνεται ή 

παρουσίαση τών παραπάνω Ζητημάτων στη Μεταφυσική ήτοι Πρώτη 

Φί,λοσοφία:29Α ((Κεφάλαιον IB'. Άνάκρισις τών ζητημάτων περί τα 

αίτια γενομένων. Ζήτημα Αον. Πρότερον ή πραξις και ή ενέργεια εστίν 

οντοτΊ)ς οιαιρεμενη της ποιητικής αίτιας οηλ. του ενεργούντος»'ζυο 

((Ζήτημα Βον. Πότερον ή σωματική, ποιητική αίτια δύναται ένεργεΐν 

εις διάστασιν»·296 ((Ζήτημα Γον. Πότερον ό Θεός, ο οποίος εστί το 

πρώτον ποιητικον αίτιον έδύνατο άπ' αιώνος δημιουργεΐν τον κό-

σμον»*297 ((Ζήτημα Δο ν. Πότερον δύνανται δύο όλικας αίτιας ένεργεΐν 

το αυτό αποτέλεσμα»*298 ((Ζήτημα Εο ν. Πότερον ή τελική αίτια εστίν 

αληοής αίτια, και πως κινεί τήν ποιητικήν προς το πραττειν». 

Στα ((Ζητήματα εκ του Βο υ μέρους της Μεταφυσικής, δηλαδή εκ 

της Πνευματολογίας» του Συνταγματίου300 ο Δαμοδος επανέρχεται 

294. Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 328 κ.ε. 

295. Ό.7Γ., σ. 328. 

296. r/0.7T., σ. 332* π β . σ. 334: «Θέσις. "Οτι ουδεμία πραξις και ενέργεια σώ

ματος δύναται φυσικώς φέρεσθαι εις άλλο διϊστάμενον ήτοι μακράν κείμενον σώμα, 

ει μη έκπεμφθη δια τών εν μέσω σωμάτων». 

297. "Ό.7Γ., σ. 336* πβ. σ. 338: «θέσις. Ό κόσμος ούκ έδύνετο δημιουργεΐσθαι 

άπ' αιώνος». 

298. "0.π.η σ. 342* π β . σ. 344: αθέσις. Ούκ αντιλέγει δύο αίτια ολικά ένεργεΐν 

φυσικώς το <αύτό> αποτέλεσμα, εκάστου πράττοντος τη ολική άξια αύτοϋ». 

299. Γ /(λπ., σ. 347* Το ((Ζήτημα Εο ν» αναγράφεται και στη σ. 346 και προοι-

μιάζεται μέ τήν επισήμανση: ((Μέχρι τοΰδε έθεωρήσαμεν τα Ζητήματα αποβλέπο

ντα προς τήν ποιητικήν αίτίαν, νυν θεωροΰμεν εκείνα τα όποια προσήκουσι τη τε

λική αίτια». 

300. Βικέντιος Δαμοδός, Συνταγμάτων της Μεταφυσικής, δ.π., σ. 86 κ.ε. 
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στο Δεύτερο Μέρος της Metaphysics, του Purchotius, είτε σε θέσεις πού 

είχε αξιοποιήσει στο άφετηρικο Τμήμα του Συνταγματίου είτε σε ανα

πτύξεις τις όποιες είχε παραλείψει, και με τον ίδιο τρόπο ανασυνθέτει 

τις θέσεις του γάλλου φιλοσόφου, συνοδεύοντας τή σχολαστική μέ0ο8ο 

τής διαλεκτικής έπιδιαίρεσης τής ύλης σε ((Ζητήματα» με εκτενείς 

επεξηγήσεις. Και ή συγκεκριμένη ενότητα αποτελεί συνεπτυγμένη 

εκδοχή των απόψεων πού καταχωρίζονται στή Μεταφυσική του κε-

φαλλήνα διανοητή, δπως διαπιστώνουμε άπο τις αντιπαραβολές οι 

όποιες ακολουθούν: 

σ. 86, 6-7: ((Ζήτημα α ο ν . Πότερον ή 

γνώσις και ιδέα τοΰ Θεοΰ εις ήμας 

είναι έμφυτος και φυσική ή έπείσακτος 

και εισκεκρυμμένη;». 

σ. 87, 1-3: «Λύσις των ενστάσεων. 

Προτείνουσι α ο ν : ή ιδέα εκείνη δεν είναι 

έμφυτος και φυσική, ή οποία 

διαβαίνει δια μέσου των αισθήσεων. 

'Αλλά μην ή ιδέα τοΰ Θεοΰ...». 

σ. 88, 24-27: « Ζ ή τ η μ α βο ν. Πότερον 

δύναται να κτισθή π ρ ά γ μ α άπεράντως 

τέλειον κατηγορηματικώς ή ου; 

Τί είναι το κατηγορηματικών και συ-

γκατηγορηματικον άπέραντον, ε ίπαμε 

εις την μεταφυσικήν...)). 

σ. 280 (97): «Propositio. Extat in nobis 

idea Dei, sive ends summe perfecti: quae 

idea neque adventia est, sed innata». 

((Responsiones ad objecta. Objicies pri

mo. Ila idea non est naturalis, 

quam per sensus acquirimus. Atqui ide-

am Dei.. .». 3 0 1 

σ. 324 (113): ((Duobus tarnen modis 

sumi solet infinitum in Scholis: scilicet 

infinitum actu [...] et infinitum poten

tial [...]. Prius dicitur infinitum catego-

rematicum [...] posterius syncategore-

maticum appelatur... ».302 

301. Ευγένιος Βούλγαρης (μτφρ.), E. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 39β: 

(('Έστω δη Πρότασις. "Εστίν ήμΐν ή τοΰ Θεοΰ ιδέα, ήτοι τοΰ δντος τοΰ τελειότατου, 

ήτις ουδέ έπείσακτος εστίν, ουδέ πεποιημένη, αλλ' έμφυτος»* π β . φ. 41α: «Λύσεις 

των ενστάσεων. Ένστήσεις αο ν: εκείνη ή ιδέα ούκ εστίν έμφυτος, ην ημείς δια των 

αισθήσεων εχομεν. Άλλα την ίδέαν τοΰ Θεοΰ...»· βλ. επίσης Δαμοδός, Μεταφυσική 

ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 396: ((Κεφάλαιον Β ο ν . Περί τοΰ τί εστίν ό Θεός 

κατά την κοινήν εννοιαν των ανθρώπων και πότερον εστίν εν ήμΐν ή ιδέα τοΰ Θεοΰ 

και γνώσις»' πβ. σ. 409: ((Θέσις Βα. "Οτι εστίν εν ήμΐν ή έννοια τοΰ Θεοΰ, ήτις εστίν 

έμφυτος και ούκ έπείσακτος». 

302. Ευγένιος Βούλγαρης (μτφρ.), E. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 69α: 

((Διττώς δε το άπειρον λαμβάνεσθαι έν ταΐς Σχολαΐς είθισται. Τουτέστιν άπειρον 

ενεργεία [...] και άπειρον Βυνάμει [...]. Το ενεργεία λέγεται άπειρον κατηγόρημα-
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σ. 89, 2: «Πρότασις . Κανένα κτ ίσμα 

δεν ημπορεί να είναι, τέλειον άπεράντως 

κατηγορηματικώς». 

0.7Γ., 13-15: «Λύσεις των ενστάσεων. 

Προτείνουσι α ο ν Ινα αίτιον άπεράντως 

τέλειον, ωσάν ό Θεός δύνεται να κάμη 

έργον άπεράντως τέλειον». 

σ. 90, 29-30: ((Ζήτημα δ ο ν . Πότερον το 

κτ ίσμα κ α τ ά θείαν χάριν δύναται να 

κτίση άλλο κτίσμα ή ου;». 

σ. 9 1 , 2-3: «Πρότασις α η . Το κτ ίσμα 

ημπορεί να είναι αίτια και αρχή οργα

νική της κτίσεως, ήγουν αρχή κ α τ ' 

εύκαιρίαν». 

ο. π., 18-19: «Πρότασις βα. Το κτ ίσμα 

δεν ημπορεί να είναι αρχική και π ο ι η 

τική αίτια της κτίσεως». 

σ. 92, 1-3, 9-19: «Ζήτημα εο ν. Πότερον 

ή ευθεία συντήρησις είναι ενέργεια της 

κτίσεως διηρημένη ή ου;». 

τικόν, [...] το δε δυνάμει συγκατηγορηματικόν»' πβ . φ. 69β: ((Πρότασις Βα. Ουδε

μία κτιστή ουσία απείρως τελεία δύναται είναι» - [ό Purchotius παραπέμπει στον 

Thomas Aquinas (Summâ Theologiae, 6.π., Pars I, qu. 7, art 2), αναφορά τήν οποία 

αποσιωπούν τόσο ό Δαμοδός δσο και ό Βούλγαρης] - π β . φ. 70α: «Αύσεις των 

ενστάσεων. Ένστήσεις αο ν: ή αίτια ή απείρως τελεία παραγαγεΐν δύναται αποτέλε

σμα απείρως τέλειον» - π β . Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσο

φία, δ.π., σ. 475: «Κεφ. στ'. Περί του πότερον είναι απέραντος ό Θεός»- πβ . σ. 478: 

«"Οτι ού δύναται είναι άπεράντως τελεία, ουδεμία κτιστή φύσις και ουσία». 

303. Ευγένιος Βούλγαρης (μτφρ.), Ε. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 104α: 

«Πρότασις Βα. Το κτίσμα δύναται είναι αίτια οργανική της κτίσεως, ήνίκα αντί 

οργανικής ή αίτια ήτις λέγεται κατ αφορμήν νοηθείη»- πβ . φ. 104β: «Πρότασις Γη. 

Άλλότριον του λόγου δοκεΐ, το δύνασθαι κτίζειν το κτίσμα ως αίτια αρχικά και κυ

ρία ίδια ενεργούσα δύναμις». Ή αναφορά στον Thomas Aquinas απουσιάζει άπό το 

κείμενο του Δαμοδού και τή μετάφραση του Βούλγαρη. 

σ. 325 (114): «Propositio Secunda. Nulla 

substantia create esse potest infinite per

fecta». 

σ. 325-326 (114): «Responsiones ad 

objecta. Objicies primo. Causa infinite 

perfecta qualis est Deus, producere po

test effectum infinite perfectum». 

σ. 371 (130): «Propositio Secunda. 

Creatura potest esse causa Instrumen

talis creationis, d u m m o d o per causam 

instrumentalem intelligatur causa occa

sionalism. 

σ. 372 (130): «Propositio Tertia. Alie-

n u m a ratione videtur ullam creaturam 

posse creare, ut causam principem, quae 

nempe propria virtute operatur. Ita San

ctus Thomas loco supra laudato». 3 0 3 
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σ. 376 (132): «Propositio Secunda. Crea-

turae omnes egent directa Dei conser-

((Ή ενέργεια του θεού [...]. 'Όθεν όρί- σ. 374 (131): ((Actio Dei [...]. Itaque 

ζεται ή συντήρησες συνεχής και άδιά- conservatio est veluti continuata quae-

κοπος κτίσις.. .». dam ac minime interrupta creation. 

6.π., 18-19: ((Πρότασης. Ή ευθεία συ- σ. 375: «Propositio Prima. Conservatio 

ντήρησις δεν είναι ενέργεια διηρημένη directa non videtur esse actio ab ipsa 

από τήν κτίσιν». creatione distincta». 3 0 4 

σ. 93, 12-13: «Πότερον τ α κ τ ί σ μ α τ α 

δλα εχουσι χρείαν από τήν συντήρησαν 

του Θεοΰ ή ου;». 

δ.π., 17-18: ((Πρότασης. Τ α κ τ ί σ μ α τ α 

όλα εχουσι χρείαν άπό τήν παντοτινήν 

συντήρησαν του Θεοΰ». 

σ. 94, 16-17, 21-22: « Ζ ή τ η μ α ζ ο ν . Π ό -

τερον ο Θεός διορίζει και π ώ ς διορίζει, 

τήν θέλησιν του ανθρώπου εις τα έργα 

αυτής». 
ο.π., 21-23: (('Ονόματι λοιπόν κινήσε

ως, ορισμού και προορισμού νοοΰσιν οι 

φιλόσοφοι πράξιν και ένέργειαν μιας 

αιτίας, δια της οποίας κινείται και διο

ρίζεται εις έργον άλλη αίτια». 

δ.π., 29-31: «Διορισμός μερικός είναι 

εκείνος, δια του όποιου ή νοητική 

ουσία κινείται και εγείρεται να πράξη 

κανένα μερικόν έργον. Και τοΰτο πάλιν 

σ. 395 (138): «Motionis, seu praemo-

tionis, aut praedeterminationis nomine 

intelligitur praevius quidam actus, aut 

influxus unius rei, vel causae in aliam, 

quo haec ad actum, seu m o t u m deter

m i n a t u s ) . 3 0 6 

σ. 396 (139): «Praemotio seu praedeter-

minatio specialis dicitur, qua quaedam 

causa secunda spiritalis ad actum aliquem 

specialem a Deo movetur, aut excitatur; 

304. Ευγένιος Βούλγαρης (μτφρ.), E. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 106α: 

((Πρότασις Αη. Ή ευθεία διατήρησις ού δοκεΐ της κτίσεως διακρίνεσθαι...»' πβ. Βι

κέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 537: ((Κεφ. ια'. 

Περί τοΰ Θεοΰ ώς συντηρητοΰ». « Ή πράξις γαρ της δημιουργίας και συντηρήσεως 

μία εστί και αδιαίρετος» - σ. 539: «Διαιροΰσι τήν συντήρησιν εις ευθείαν και πλα-

γίαν». 

305. Ευγένιος Βούλγαρης (μτφρ.), E. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 107β: 

«Πάντα τα κτίσματα δέονται της ευθείας τοΰ Θεοΰ διατηρήσεως»* Βικέντιος Δα

μοδός, Μεταφυσική "ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 541: ((πάντα τα κτίσματα 

χρήζουσι της συντηρήσεως τοΰ Θεοΰ. Δείκνυται...». 

306. "Ο.π., φ. 122α: «Τω της κινήσεως, ή προκινήσεως, ή προσδιορισμοΰ ονό

ματι νοείται προηγουμένη τις ενέργεια, ή εισροή τίνος αίτιας εις τι ή τούτο προς 

ένέργειαν ή κίνησιν διορίζεται». 
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άλλος είναι φυσικός άλλος ηθικός». rursusque duplex est, scilicet vel physica, 

vel moralis».3 0 7 

Πρόκειται για το εκτενέστερο Ζήτημα του Συνταγματίου της Με

ταφυσικής στο όποιο εξετάζονται ό προορισμός, ή θεία πρόνοια και ή 

ανθρώπινη ελευθερία, ή συνδρομή του Θεοϋ και ή συντήρηση του κό

σμου με βάση το περιεχόμενο των κεφαλαίων «VII. De Deo conser

vante, et providente» (((Περί Θεοΰ διατηροΰντος και προνοουντος») και 

((Vili. De Deo movente et concurrente» (((Περί Θεού κινοΰντος και συ

ντρέχοντος»), του Α' Τμήματος του Β' Μέρους της Metaphysica 

(Pneumatologiae),308 και ό Purchotius, σημειώνοντας δτι ή διεξοδικότε

ρη ανάπτυξη των συναφών θεμάτων ανήκει στους θεολόγους (((sed 

uberior earum tractatio Theologos respicit»),309 προβαίνει σε μία λεπτο

μερή ιστόρηση του προβλήματος με επίκεντρο τις θέσεις του Augu

stinus. 'Αναφορικά με το ζήτημα του προορισμού που απασχόλησε τή 

θεολογική και φιλοσοφική σκέψη του Μεσαίωνα και των Νεοτέρων 

Χρόνων,310 ό Δαμοδος στή Μεταφυσική του, διευκρινίζοντας και αύτος 

307. "Ο.π., φ. 123α: «Προκίνησις ήτοι προσδιορισμός ειδικός λέγεται δι' ής 

δευτέρα αιτία πνευματική προς τίνα ειδικήν ένέργειαν παρά Θεοΰ κινείται ή έπεγεί-

ρεται. Αύθις δε διττή εστί τουτέστιν ή φυσική, ή ηθική»' π β . Βικέντιος Δαμοδός, 

Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία,, δ.π., σ. 573: ((Κίνησις μερική λέγεται εκείνη, 

δι' ής το πνεύμα κινείται και εγείρεται παρά του Θεού προς τίνα πράξιν μερικήν και 

διορισμένην, ήτοι προς τι διωρισμένον έργον, και διαιρείται εις κίνησιν μερικήν φυ-

σικήν, και εις κίνησιν μερικήν ήθικήν λεγομένην». 

308. Edmundus Purchotius, Metaphysica, σ. 374-395 (= σ. 131-137) και 395-

438 (= σ. 137-159)· π β . Ευγένιος Βούλγαρης (μτφρ.), Ε. Purchotius, Μεταφυσική, 

δ.π., φ. 106α-122α και φ. 122αα-151β* π β . Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, « Ό Ευγέ

νιος Βούλγαρις και ή "Μεταφυσική" του Edmundus Purchotius», δ.π., σ. 61. Βλ. 

επίσης Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 545: 

((Κεφ. ιβ' . Περί του Θεοΰ ώς προνοητοΰ ήτοι περί της θείας προνοίας, δπου και 

περί του θείου προορισμού»' π β . 449: « Ό Θεός εστί προνοητής πάντων των κτι

σμάτων αύτοΰ. Δείκνυται»· σ. 551: ((Δείκνυται δεύτερον δια του επιχειρήματος του 

θείου Δαμάσκηνου»* σ. 555: ((Περί τοΰ θείου προορισμού»' σ. 571: «Κεφ. ιγ ' . Περί 

του Θεοΰ ώς κινοΰντος και συντρέχοντος ήτοι περί της συνδρομής τοΰ Θεοΰ, καθ' 

ην κινεί τα κτιστά αίτια εν τω πράττειν». 

309. Edmundus Purchotius, Metaphysica, σ. 393 (= σ. 137)' π β . Ευγένιος 

Βούλγαρης (μτφρ.), Ε. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 121α. 

310. Βλ. Th. Mahlmann, «Prädestination», Joahim Ritter f - Karlfried Gründer, 

Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 7, Darmstadt 1989, στ. 1172-1178. 
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ότι «το μυστήριον του προορισμού δλως ίδιον εστί των θεολόγων»,311 

παρουσιάζει αναλυτικότερα τις παραδοχές του με την αφετηριακή υπό

μνηση δτι «τα [...] εφ' ήμΐν ού της θείας προνοίας εστίν, άλλα του ημε

τέρου αυτεξουσίου»,312 διατυπώνοντας ρητώς τη διαφωνία του με την 

περί ιχπολύτοΌ προορισμού διδασκαλία του Augustinus και με δσους την 

υιοθέτησαν. 'Όπως γράφει, ((την δόξαν ταύτην του Αυγουστίνου ολίγοι 

θεολόγοι κρατοϋσιν, εστί γαρ εναντία τη κοινή τών πατέρων διδασκα

λία, μάλιστα εστί φανερώς ψευδής».313 Τονίζοντας δτι ((ή πρόγνωσις 

του Θεού ού βλάπτει τήν άνθρωπίνην έλευθερίαν»,314 προβάλλει έναντι 

του απόλυτου προορισμού, ό όποιος αποκλείει τήν ανθρώπινη ελευθε

ρία, τις θεωρητικές επεξηγήσεις για τον γενικό και ειδικό προορισμό 

και τή θέση δτι ή ανθρώπινη βούληση δεν προσδιορίζεται αναφορικά με 

τις πράξεις, τα ((φυσικά έργα», άλλα μόνον ως προς ((τα υπερφυσικά 

αγαθά», τήν κλίση δηλαδή του άνθρωπου να επιθυμεί το αγαθό και να 

αποφεύγει το κακό, πού ως οντολογικό γνώρισμα συναρτάται με τή 

θεία χάρη (((gratia»).315 Πρόκειται για θεολογικές θέσεις οι όποιες αξιο

ποιούνται άπο τή φιλοσοφική σκέψη του ύστερου 17ου και τών 

απαρχών του 18ου αιώνα, δπως μπορούμε να διαπιστώσουμε δχι μόνον 

άπό το κείμενο τού Purchotius άλλα και άπό το έργο τού Malebranche.316 

σ. 95, 1-5: «Σαφέστερον δε άπο τους 

περιπατητικούς έξηγοΰσι τον φυσικον 

διορισμόν οι νεώτεροι κατά σχέσιν προς 

τήν διάνοιαν και προς τήν θέλησιν. Φυ-

311. Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική -ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 555. 

312. Ό.7Γ., σ. 551. 

313. Ό . π . , σ. 566* πβ. σ. 568, οπού άσκεΐ κριτική στην περί προορισμού αντί

ληψη του Καλβίνου. 

314. Ό.7Γ., σ. 503. 

315. Βικέντιος Δαμοδός, Συνταγμάτων της Μεταφυσικής, δ.π., σ. 94-106. Τα 

παραθέματα στις σ. 99, 23* 102, 25* 106, 2* π β . Ό ίδιος, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη 

Φιλοσοφία, δ.π., σ. 568-569: «Λοιπόν νόησον τον προορισμόν καθάπερ ημείς έξη-

γήσαμεν αυτόν εκ της διδασκαλίας της Γραφής και τών Πατέρων. "Ηγουν δτι ή 

εκλογή του ανθρωπίνου γένους μετά τήν παρακοήν του προπάτορος εις τήν σωτη-

ρίαν, γέγονεν α π ' αιώνος χωρίς της προγνώσεως τών έργων ημών. [...] δθεν φα-

νερόν εστί, δτι ό Θεός δια τήν αύτοϋ αγαθότητα και φιλανθρωπίαν προόρισε δούναι 

ήμΐν τήν χάριν του καλώς πράττειν...». 

316. Ό Γιάννης Πρελορέντζος, «Προσεγγίσεις στή θεωρία του Malebranche 
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σικός διορισμός κατά σχέσιν προς την σ. 397 (139): ((Praemotio physica spe-

διάνοιαν είναι φωτισμός της διανοίας, Cialis respectu intellectus creati est illu-

τόν όποιον λαμβάνει ó νους άπο τον strado ipsius intellectus, qua rerum spe-

Θεόν και νοεί τα πράγματα, επειδή εις ciebus a Deo informatur, resque ipsas 

άλλον τρόπον δεν κινείται ή διάνοια, πα- percipit. Non enim alia ratione moveri 

ρά καθώς φωτίζεται. Φυσικός μερικός concipitur intellectus, ut inferius expli-

προσδιορισμός σχετικώς προς την θέ- cabitur. [...] Praemotio Physica specialis 

λησιν είναι του Θεοΰ ενέργεια, δια της respectu voluntaris creatae est actio Dei, 

όποιας ή ανθρώπινη θέλησις διορίζεται qua voluntas creata ad bonum aliquod 

νά πράξη κανένα αγαθόν έργον και va speciale applicatur, et consequenter a 

μακραίνη άπό τό κακόν...». malo retrahitur;)).317 

Σ τ η Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία ή π ρ α γ μ ά τ ε υ σ η της 

ομόλογης θεματικής εΐναι διεξοδικότερη: «Κατά τους νεότερους φιλο

σόφους», σημειώνει ό Δαμοδός, «συστέλλεται ή φυσική μερική κίνησις 

εις τα υπερφυσικά έργα. Και δια τοΌτο ορίζεται ούτως: φυσική μερική 

κίνησις σχετ ικώς, προς τήν κτιστήν θέλησιν, εστίν ενέργεια του Θεού, 

δι' ης και ή κτ ιστή θέλησις διορίζεται παρά του Θεού προς τι μερικόν 

αγαθόν και ακολούθως αφίσταται άπο του κακοΰ. "Ή σαφέστερον εστί 

πραξις και ενέργεια του Θεού, δι' ης ό Θεός εν τη κτιστή θελήσει, όμου 

μετ ' αυτής γέννα και τ ίκτει τήν ά γ ά π η ν τινός διορισμένου άγαθοϋ, και 

ακολούθως τήν άποστροφήν του αντιθέτου κακοΰ. [...] Οι νεότεροι φι

λόσοφοι διδάσκουσιν ετι, δτι δίδεται ή φυσική μερική κίνησις και εν τ ω 

νώ ημών, και ούκ εστίν έτερον, ει μή ό φωτισμός του νοός ημών καθό

σον παρά του Θεού δέχεται τα είδη ήτοι τας ιδέας τών π ρ α γ μ ά τ ω ν , και 

ι αυτών νοεί τα πράγματα* άλλα περί τούτων εν τ ω ιοιω τ ο π ω » . ö 

περί παθών)), δ.π., σ. 229-230, υπογραμμίζει τόν ((θεμελιώδη ρόλο)) πού διαδραμα
τίζουν τό προπατορικό αμάρτημα και τό δόγμα της θείας χάρης ((στη θεωρία του 
Malebranche περί παθών)) (σ. 229). 

317. Ευγένιος Βούλγαρης (μτφρ.), E. Purchotius, Μεταφυσική, 6.π., φ. 123β: 
((Προκίνησις φυσική ειδική ώς προς τήν κτιστήν διάνοιαν εστί φωτισμός της αυτής 
διανοίας, δι' ης ταΐς τών πραγμάτων ίδέαις παρά Θεού μορφοϋται και τα αυτά 
πράγματα έπιλαμβάνει. [...] Προκίνησις φυσική ειδική ώς προς τήν θέλησιν τήν 
κτιστήν εστίν ενέργεια του Θεού, δι' ής ή κτιστή θέλησις προς τι αγαθόν είδικόν 
διορίζεται και επομένως του πονηρού άποσχοινίζεται...)). Στην έκδοση τού 1733 ό 
Purchotius τροποποιεί τη διατύπωση τών συγκεκριμένων θέσεων. 

318. Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, 6.π., σ. 774-
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σ. 106, 5-6: ((Ζήτημα ηο ν. Πότερον ό 

Θεός συντρέχει, εις όλα τα έργα του 

ανθρώπου ή ου;». 

((Μετά την κίνησιν και τον διορισμον 

ακολουθεί να έξηγήσωμεν την συν-

δρομήν του Θεού, ή οποία συνδρομή 

κοινώς ορίζεται, συνεργεία ενός με 

άλλο αίτιον διά να κάμουν το ίδιον 

αποτέλεσμα, ωσάν όταν δύο βαστουσιν 

εν φόρτωμα». 

'Ανάλογες θέσεις πληρέστερα διατυπωμένες συναντούμε στη Με

ταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία: ((Μετά τ α ϋ τ α ακολουθεί λέγειν τι 

εστίν ή συνδρομή του Θεού. Ή συνδρομή του Θεού εστί πραξις και 

ενέργεια αύτοΰ, δι' ης συνεργεί ταΐς δευτέραις αίτίαις και όμοΰ μετ ' 

αυτών ποιεί το αυτό αποτέλεσμα. "Ηγουν ό Θεός ποιεί το δεύτερον 

αίτιον ώς κατώτερον αίτιον, ποιεί όμοΰ μετ ' εκείνου ό Θεός, ώς πρώτον 

και γενικόν, και ίνώτερον αίτιον. Οΐον καθάπερ δύο άνθρωποι όμοΰ 

ελκουσιν ενα μέγα λίθον, και όμοΰ συνεργοΰσιν εν τ ω ελκειν τον λίθον, 

ούτως ό Θεός όμοΰ μετά του β ο υ αίτιου ποιεί το έργον, ομοίως ώσπερ 

τα γ ρ ά μ μ α τ α γίνονται π α ρ ' έμοΰ και του καλάμου, ήτοι δια της έμής 

πράξεως, και δια της πράξεως του καλάμου, ούτως λέγουσιν οι Σχολα

στικοί. . .». 3 2 0 Πρόκειται γ ια τή μεσαιωνική συζήτηση αναφορικά με τή 

σχέση Θεοΰ-Κόσμου και ειδικότερα γ ια τή συνδρομή του Θεού (con

cursus Dei) στα δημιουργήματα (concursus extraordinarius και con

cursus Ordinarius),321 ενα ζ ή τ η μ α πού απασχόλησε και τή νεότερη σκέ-

775 και 776. Ό Δαμοδός, δπως σημειώσαμε παραπάνω (σ. 125-126) δεν αποδέχε
ται τή συγκεκριμένη, κατ' ούσίαν μαλεμβραγχιανή, γνωσιοθεωρητική θέση. 

319. "Ο.π., φ. 124β: «Λείπεται ήμΐν άναπτύξαι την συνδρομήν ην συνάλληλον 
καλοΰσιν, ήτις κοινώς ορίζεται συνεργία μιας αιτίας συν ετέρα, προς την παραγωγήν 
του αύτοΰ αποτελέσματος: ώς δτε δύο φορτηγοί το αύτο φορτίον κομίζουσιν». 

320. Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική -ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 577. 
321. Βλ. William J. Courtenay, Capacity and Volition: A History of the Distin

ction of Absolute and Ordained Power, Bergamo, Pierluigi Lubrina, 1990' Lawrence 
Moonan, Divine Power: The Medieval Power Distinction up to its Adoption by 
Albert, Bonaventure and Aquinas, Oxford 1994· Francis Oakley, ((The absolute and 
Ordained Power of God in Sixteenth - and Seventeenth Century Theology», Journal 
of the History of Ideas 59 (1998), 437-461. 

σ. 398 (140): ((Superest concursus, quem 

simultaneum vocant, quique vulgo coo

perano unius causae cum alia ad eun-

dem effectum producendum: ut cum 

duo bajuli simul lecticam ferunt». 3 1 9 
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ψη,3 2 2 τόσο τον René Descartes323 δσο και τον Christian Wolff324 για να 

αναφέρουμε δύο ενδεικτικά παραδείγματα, ζήτημα το οποίο συνδέεται 

άμεσα με τη ΰεολογιχο-φιλοσοφιχτι αντίληψη για τη συντήρηση 

(conservano) ως οντολογικό γνώρισμα της σχέσης Θεοϋ και Κόσμου. 

Στη θεώρηση του Δαμοδου ή συν8ρομη ταυτίζεται με τη συντήρηση: 

(('Ακολουθεί ήμας λέγειν τι δοξάζομεν. Ή γ η δόξα εστί των θωμιστών 

διδασκόντων την φυσικήν μερικήν κίνησιν του Θεοϋ άναγκαίαν πασιν 

τοις αίτίοις, και τη ανθρωπινή θελήσει, δπως πράξωσιν, πλην της συν

δρομής ούν του Θεοϋ ημείς δοξάζομεν μετά του Δουράνδου [Durandus 

Gulielmus S. Porciano de (1270/5-1334)], και πολλών άλλων θελόντων 

μή είναι άλλο την συνδρομήν του Θεοϋ ει μή αυτήν τήν συντήρησιν τοϋ 

Θεοϋ, δι' ης ό Θεός συντηρεί τα κτιστά αίτια εν τοις εργοις αυτών, και 

συγχωρεί δπως ταΐς φυσικαΐς αυτών δυνάμεσι χρήσονται και πράξωσι. 

Διό ού δεχόμεθα τήν κοινήν τών Σχολαστικών δόξα δτι συνδρομή τοϋ 

Θεοϋ εστί άλλη πράξις διάφορος της συντηρητικής, καθ' ην ό Θεός 

ομού μετά του κτιστού αίτιου ποιεί το έργον αυτού». 

Στο ((Ζήτημα θο ν. Πότερον ή ιδέες γεννώνται εις τήν διάνοιαν ή 

εχουσι το είναι άπο τάς αισθήσεις;»326 άνασυντίθενται οι γνωσιολογικές 

322. Βλ. Francis Oakley, ((The absolute and Ordained Power of God and King 

in the Sixteenth and Seventeenth Centuries: Philosophy, Science, Politics, and Law)), 

Journal of the History of Ideas 59 (1998), 669-690. 

323. Βλ. Etienne Gilson, Index Scolàstico - Cartésien, δ.π., σ. 49-50 (((Con

curs))), σ. 62-64 (((Création continuée)))· π β . Peter McLaughlin, ((Descartes on 

Mind-Body Interaction and the Conservation of Motion)), Philosophical .Review 102 

(1993), 155-182, ίδ., σ. 160-161. 

324. Christian Wolff, Theologia Naturalis methodo scientifica petractata, Pars 

1.2, Cap. V., §§ 754-949: «De Creatione et Providentia divina))· Cap. VI., §§ 950-

979: ((De Jure Dei in Creaturas)), στο: Christian Wolff, Gesammelte Werke, Hrsg., 

von Jean École et al., Bd. 7.2., Hildesheim - New York 1978, σ. 727-929 και 929-

979 αντίστοιχα - πβ. Christian Wolff, Theologia Naturalis, Pars IL, Cap. IV., §§ 309-

387: ((De Creatione et Potentia Dei))· Cap. V , §§ 388-410: ((De Providentia et aliis 

nonnulis attributis divinis)), στο: Christian Wolff, Gesammelte Werke, Bd. 8, σ. 275-

347 και 348-368 αντίστοιχα. Για τις συνάφειες του βολφιανοΰ κειμένου με τις 

οικείες θέσεις ενός χειρογράφου μαθηματαρίου Μεταφυσικής του Άθαν. Ψαλίδα 

(1767-1829) βλ. Παναγιώτης Νοϋτσος, (("Ενα μαθηματάριο "Μεταφυσικής" του Α. 

Ψαλίδα)), στο: Παναγιώτης Νοϋτσος, Νεοελληνικός Διαφωτισμός (σημ. 9), σ. 427-

435, ιδ., σ. 432. 

325. Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 582. 

326. Βικέντιος Δαμοδός, Συνταγμάτων της Μεταφυσικής, δ.π., σ. 108-111. 
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απόψεις πού εκτέθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο του Τρίτου Μέρους του 

Συνταγματίου321 και ή διαφωνία προς το άριστοτελικο-σχολαστικο 

αξίωμα Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu328 έπιρρώ-

νεται με επιχειρήματα για την παθητική φύση της διάνοιας και τήν 

ύπαρξη εμφύτων ιδεών, τα όποια μορφοποιούνται με βάση τήν αύγου-

στίνεια-καρτεσιανή διδασκαλία. Με τή διατύπωση του κειμένου, «εις 

άντίρρησιν τών περιπατητικών λέγομεν, δίδονται έμφυτοι ίδέαι εις τον 

νουν, ή όποΐαις δεν γεννώνται φυσικώς άπό τας αισθήσεις, άλλα διαθε-

τικώς, ήγουν ή αισθησαις δεν εϊναι φυσικον και ποιητικον αίτιον τών 

ιδεών, άλλ' αίτιον κατ' εύκαιρίαν και διάθεσιν, εις δσον δίδουσιν ιχφορ-

μήν να γεννηθούν εις τον νουν».329 Πρόκειται για μία εδραία γνωσιοθε-

ωρητική θέση του Δαμοδού πού συναντούμε και σε άλλα έργα του.3 3 0 

Το Συνταγμάτων της Μεταφυσικής ολοκληρώνεται με το ((Ζήτη

μα ιον. Πότερον αϊ ψυχικαί έξεις είναι οντότητες ή ποιότητες διηρημέ-

ναι εκ της ψυχής και τού σώματος ή ου;», στο οποίο οι έξεις, ανάμεσα 

στις όποιες ως σημαντικότερη αναγνωρίζεται ή ((γνώση», ερμηνεύο

νται μέσα άπό το πρίσμα τής καρτεσιανής αντίληψης περί τών ζω

τικών πνευμάτων, πού δεν είναι τίποτε άλλο παρά ((το λεπτότερον» και 

«καθαρώτατον τού αίματος μέρος»,331 τή θεωρία τών ιχνών, τα όποια 

συνιστούν τις εντυπώσεις πού προκαλούνται άπό τις κινήσεις τών ζω-

327. Ό . π., σ. 44 κ.έ." πβ. Edmundus Purchotius, Metaphysics σ. 472 κ.έ. (= σ. 

171 κ.έ.)· Ευγένιος Βούλγαρης (μτφρ.), Ε. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 176 κ.έ. 

328. Ό Edmundus Purchotius, Metaphysics σ. 485 (= σ. 176) [Ευγένιος Βούλ

γαρης (μτφρ.), Ε. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 185α] μνημονεύει το «in 

Scholis axioma: nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu», για τήν αναί

ρεση του οποίου επικαλείται απόψεις του Augustinus. Βλ. και σημ. 31. 

329. Βικέντιος Δαμοδός, Συνταγμάτων της Μεταφυσικής, δ.π., σ. 109, 1-6' 

π β . Κώστας Θ. Πέτσιος, ((Ψυχή - σώμα στή φιλοσοφική θεώρηση του Βικέντιου 

Δαμοδού», δ.π., σ. 181. 

330. Κώστας Θ. Πέτσιος, (('Ανθρωπολογία και Γνωσιοθεωρία στις απαρχές 

τού 18ου αιώνος)), δ.π., σ. 64 κ.έ. 

331. Edmundus Purchotius, Metaphysics, σ. 509 (= σ. 184): «Omnis autem 

humani corporis motus per spirituum animalium fluxum percipitur [...], qui Spiritus 

animales nihil aliud sunt, quam subtilior et purior sanguinis portio...))· π β . Ευγένιος 

Βούλγαρης (μτφρ.), E. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 201α: ((πάσα τοίνυν του 

ανθρωπίνου σώματος κίνησις δια τής τών ζωτικών πνευμάτων επιλαμβάνεται 

εισροής [...], άτινα ζωτικά πνεύματα ουδέν έτερον είσίν, ει μή λεπτότερον τε και 

καθαρώτερον τού αίματος μέρος...)). 
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τικών πνευμάτων («per spirituum animalium») στον ανθρώπινο εγκέ

φαλο και την «κατ' άφορμήν» κοινωνία ψυχής-σώματος.332 Στη συγκε

κριμένη ενότητα αναπλάθεται το περιεχόμενο του έκτου κεφαλαίου του 

Τρίτου Μέρους της Metaphysica του Purchotius πού επιγράφεται ((De 

naturalibus humanae mentis habitibus» (((Περί των φυσικών του 
î Α / \ try \ 333 \ <r ~ f t \ 

ανθρωπίνου νοος εςεων»), όό στο οποίο συμπυκνώνεται η καρτεσιανή 

ανθρωπολογία. Όμόθεμες είναι και οι αναπτύξεις πού εμπεριέχονται 

στα ακροτελεύτια κεφάλαια της Μεταφυσικής («κστ'. Περί τών φυ

σικών έξεων της ανθρωπινής ψυχής»)3 3 4 και τής Φυσιολογίας (((ζ'. 

Περί τών έξεων τής ανθρωπινής ψυχής»)335 του Δαμοδού. 

σ. 112, 3-9: (('Από τάς έξεις, άλλαις σ. 507 (184): «Ex habitibus porrò alii 

είναι ύπερφυσικάίς τάς όποιας προχέει sunt supernaturales, quos nempe Deus 

ημάς ο Θεός, ωσάν ή πίστις , ή έλπίς, innindit nobis sine nobis; ideoque dicun-

καί ή α γ ά π η τοΰ Θεοΰ περί τών οποίων tur infusi, ut fides, spes, et charitas, de 

όμολογοΰσιν οι θεολόγοι, άλλαις είναι quibus hic non agimus: alii sunt natu-

φυσικαΐς, ή όποιες δια τών συχνών rales, qui repetitis actibus comparantur, 

πράξεων γίνονται εις ημάς και κρέμο- unde edam acquisiti vocantur. Quare 

νται άπό ημάς. 'Όθεν σαφέστερον ή φυ- breviter habitus acquisitus defìniri potest 

σική έξις ορίζεται ευκολία τοΰ π ρ ά τ - agendi facilitas repetitis actibus compa-

τειν, όπου έγεννήθη άπό τάς συχνάς rata)). 

πράξεις, με τάς όποιας πολλάκις έπρά-

ξαμεν το ίδιον πράγμα». 

σ. 113, 2-4: ((Πρότασις π ρ ώ τ η . Αϊ δια- σ. 509 (184): ((Propositio I. Habitus 

332. Κώστας Θ. Πέτσιος, ((Ψυχή - σώμα στη φιλοσοφική θεώρηση τοΰ Βικέ

ντιου Δαμοδοΰ», δ.π., σ. 181. 

333. Edmundus Purchotius, Metaphysica, σ. 507 (184): πβ. Ευγένιος Βούλγαρης 

(μτφρ.), Ε. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 200α" Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, « Ό 

Ευγένιος Βούλγαρις και ή "Μεταφυσική" τοΰ Edmundus Purchotius», δ.π., σ. 67. 

334. Βικέντιος Δαμοδός, Μεταφυσική ήτοι Πρώτη Φιλοσοφία, δ.π., σ. 880. 

335. Βικέντιος Δαμοδός, Φυσιολογία αιτιολογική, δ.π., σ. 665. 

336. Ευγένιος Βούλγαρις (μτφρ.), Ε. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 200β: 

((Έκ τών έξεων ουν, αϊ μεν είσίν ύπερφυσικαί, ας ον]λα8ή ό Θεός εν ήμϊν εκχέσει 

άνευ ημών, και δια τοΰτο εκκεχυμέναι λέγονται, οίον πίστις, έλπίς, και αγάπη, περί 

ών ένταΰθα ού διαλαμβάνομεν αϊ δε εισί φυσικαί αίτινες πεπολλαπλασιασμεναις 

κτώνται τοις ενεργείαις, δθεν και επίκτητοι ήκουσαν. Δια βραχέων ούν ή επίκτητος 

έξις δύναται όρισθήναι ευκολία τοΰ ένεργεΐν, πεπολλαπλασιασμεναις τοις ενεργεί

αις κτηθεΐσα)). 
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νοητικαί έξεις, ωσάν ή έπιστήμαις και intellectualles, cujusmodi sunt scientiae, 

τέχναις, δεν είναι, οντότητες ύπαρχου- non sunt merae qualitates spirituales, 

σαι, εις την διάνοιαν, άλλα κρέμονται, humanae menti inhaerentes; sed magna 

από την έλευθέραν διόδευσιν των πνευ- ex parte in impressis cerebro vestigiis, 

μάτων των ζωτικών». liberiori spirituum animalium fluxu, et 

omnium, ut vocant, impedimentorum 

Συμπεράσματα 

Είναι εμφανές άπο την ανάλυση πού προηγήθηκε δτι ή βασική πηγή 

του φιλοσοφικού Corpus του Βικέντιου Δαμοδοϋ εϊναι το φιλοσοφικό 

έργο του Edmundus Purchotius, το οποϊο συνιστά μία συστηματική τα

ξιθέτηση της φιλοσοφικής συζήτησης πού διεξαγόταν στα τέλη του 

17ου και στις απαρχές του 18ου αιώνα στον ευρωπαϊκό χώρο αναφο

ρικά μέ τα επιστημολογικά ζητήματα της γνωσιοθεωρίας, τήν ανθρω

πολογία, τα μεταφυσικά ερωτήματα, τήν ηθική άξιολογία και τήν επι

στημονική γνώση για τον συμπαντικό μεγάκοσμο, τον ίν^ρωπο και 

τον μικρόκοσμο του φυσικού περιβάλλοντος. Το πολύπτυχο συγγρα

φικό έργο του Purchotius αποτελείτο πρότυπο του Βικέντιου Δαμοδού, 

ό οποίος μέ τή δική του σύνθεση αποβλέπει να προσφέρει μία θεωρη

τική πρόταση για όλους τους τομείς του επιστητού, πού λειτουργεί 

ταυτόχρονα και ώς πινακοθήκη της ιστορίας τών προβλημάτων και 

τών απαντήσεων οι όποιες δόθηκαν τόσο στην 'Αρχαιότητα δσο και 

στον Μεσαίωνα και τους Νεότερους Χρόνους. Ό κεφαλλήνας διανοητής 

συγγράφει το φιλοσοφικό του έργο σέ μία περίοδο κατά τήν όποια στο 

πεδίο της επιστημονικής συζήτησης τα δεδομένα της πειραματικής φι

λοσοφίας διαμορφώνουν ενα νέο πρίσμα θεώρησης του άνθρωπου και 

τού κόσμου και ή καρτεσιανή φυσική φαινόταν να αποτελεί μία πει-

337. Ευγένιος Βούλγαρης (μτφρ.), E. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 201β: 

«Πρότασις Αη. Αϊ νοεραί έξεις, oidi εισίν α«' επιστήμαι, ούκ εισίν άπλαΐ ποιότητες 

πνευματικαί, τ ω άνθρωπίνω νω ένυπάρχουσαι* άλλα μάλλον εν τοις έντετυπωμέ-

νοις εν τ ω έγκεφάλω ιχνεσι, και τη ελευθέρα τών ζωτικών πνευμάτων εισροή, και 

τη (χποβολγι πάντων τών κωλυμάτων υφίστανται». Στο Συνταγμάτων της Μετα

φυσικής, δ.π., σ. 114, 10, ό Δαμοδδς αναφέρεται στον Όρατοριανο Ιωάννη Μορίνο 

(βλ. και τον υπομνηματισμό της Βασιλικής Μπόμπου-Σταμάτη, 6.π.). Πβ. Ed

mundus Purchotius, Metaphysica, σ. 514 (= σ. 186: Johannes Morino)· Ευγένιος 

Βούλγαρης (μτφρ.), E. Purchotius, Μεταφυσική, δ.π., φ. 205α. 
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στική ερμηνεία, ό εξελικτικός όμως χαρακτήρας της σκέψης του και ή 

ετοιμότητα του να επαναπροσδιορίσει τη στάση του έναντι των επι

στημονικών θεωριών διαφαίνονται στη βαθμιαία αποδέσμευση άπο το 

επιστημολογικό παράδειγμα της καρτεσιανής φυσικής και την ανα

γνώριση τής σημασίας τής νευτώνειας φιλοσοφίας, την όποια προσέγ

γισε στην ύστερη περίοδο τής συγγραφικής του δραστηριότητας μέσω 

του έργου Elemente Physiche του Petrus van Musschenbroek (1692-

1761).338 

Στο επίπεδο τής φιλοσοφικής άνερεύνησης τόσο ή ανθρωπολογία 

δσο και ή γνωσιοθεωρία του Δαμοδοΰ εμφορούνται άπο την καρτε

σιανή διδασκαλία, όπως μορφοποιήθηκε μέσα άπο τήν αύγουστίνεια 

ανάγνωση τών θεμελιωδών απόψεων του Descartes για τήν ύπαρξη και 

τή συνάρτηση της με τή νόηση ως έμμενοΰς δυνατότητας τής ανθρώπι

νης ψυχής.339 'Όσον άφορα τή Μεταφυσική ό Δαμοδος είναι ό πρώτος 

νεοέλληνας στοχαστής πού υιοθετεί τον νέο τρόπο πραγμάτευσης τών 

οντολογικών και ψυχολογικών ζητημάτων, ό όποιος καθιερώθηκε τον 

ύστερο 17ο αιώνα ως διανοητικό εγχείρημα υπέρβασης τής σχολα

στικής μεθόδου διερεύνησης τους, και στον παραδοσιακό προβληματι

σμό ένοφθαλμίζει τις προσεγγίσεις τών Νεοτέρων, δηλαδή τών καρτε-

338. Βικέντιος Δαμοδός, Επίτομη Φυσιολογίας (χφ. Ί α κ ω β ά τ ω ν , φ. 222), 

στο: Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Ό Βικέντιος Δαμοδός, δ.π., σ. 318 και 511, 

σημ. 109* π β . Κώστας Θ. Πέτσιος, ((Νικόλαος Ζερζούλης (ca. 1710-1773) και 

Petrus van Musschenbroek (1692-1761). Νέα Στοιχεία)), Ό 'Ερανιστής 23 (2001), 

48-96, ιδ., σ. 93 και 96. Τα Elements. Physiche εκδόθηκαν το 1734, το 1741 (Editio 

altera) και το 1745 (Editio nova) και έκτοτε σημείωσαν πολλές αναθεωρημένες 

εκδόσεις. 

339. Κώστας Θ. Πέτσιος, (('Ανθρωπολογία και Γνωσιοθεωρία στις απαρχές 

του 18ου αιώνος)) (σημ. 6), σ. 47 κ.ε. Για τή θεμελιώδη λειτουργία τής αμφιβολίας 

στην αυτοσυνειδησία του υποκειμένου βλ. Augustinus, De Civitate Dei Libri XXII, 

(Recognoverunt Bernardus Dombart - Alfonsus Kalb, vol. L, Darmstadt 1981, σ. 

498), lib. XI, cap. XVII: ((Si enim fallor, sum)). Βλ. επίσης Augustinus, De Libero 

Arbitrio, Lib. II, cap. 3, num. 7 (= J.-P. Migne, Patrologia Latina, tomus 32, στ. 

1243-1244)· Ό ίδιος, De Trinitate, lib. X, cap. IX, num. 12: ((Quomodo mens 

cognoscat se ipsam»· cap. X, num. 13: ((Quod mens nosse se cupiens nihil eorum de 

se opinari debeat de quibus seit esse dubitandum)) (= J.-P. Migne, Patrologia Latina, 

tomus 42, στ. 980-981)· π β . Μάξιμος Πλανούδης, Αυγουστίνου, Περί Τριάδος 

(σημ. 257), Α, σ. 579, 581: ((θ'. Πώς αν ό νους γινώσκει εαυτόν))· ((ι'. ' Ό τ ι ό νους 

γινώσκειν εαυτόν έφιέμενος ουδέν τούτων περί εαυτού δοξάζειν οφείλει, περί ών 

οίδε δέον όν αμφιβάλλει)). 
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σιανών φιλοσόφων, πού μορφοποίησαν έναν ορίζοντα πλατωνίζουσας 

σκέψης με υπόβαθρο τις φιλοσοφικές αντιλήψεις του Augustinus.340 Οι 

θεωρητικές προκείμενες του συγκεκριμένου φιλοσοφικού ρεύματος σέ 

συνάφεια μέ την ορθόδοξη πνευματική παρακαταθήκη του Δαμοδού, ό 

όποιος συχνά επικαλείται στις αναπτύξεις του τον Ιωάννη Δαμασκηνό, 

είναι εμφανείς τόσο στή Μεταφυσική οσο και στο Συνταγμάτων της 

Μεταφυσικής^1 το οποϊο δπως διαπιστώσαμε συντίθεται μέ βάση τή 

Metaphysica και τις κωδικοποιημένες θέσεις πού αποτυπώνονται στή 

«Series Disputationum Scholasticarum» πού εμπεριέχονται στις Exerci-

tationes Scholasticae του Purchotius, κείμενα στα όποια ή μεσαιωνική 

έννοιολογία και ή σύστοιχη μεθοδολογία έρευνας των μεταφυσικών 

προβλημάτων συγκερνώνται μέ τήν καρτεσιανή και μετακαρτεσιανή 

φιλοσοφία, δπως έκβάλλει στο έργο του Nicolas Malebranche, οι από

ψεις του όποιου όμως, ενώ άπηχούνται στή σκέψη του Purchotius, δέν 

340. Για τις ελληνικές μεταφράσεις των έργων του Augustinus βλ. Δημήτρης 

Ζ. Νικήτας, « Ή παρουσία του Αυγουστίνου στην Ανατολική Εκκλησία)), Κληρο

νομιά 14 (1982), 7-25* πβ. και τή βιβλιογραφία πού παραθέτουν οι Μανόλης Παπα-

θωμόπουλος - 'Ισαβέλλα Τσαβαρή - Gianpaolo Rigotti (έπιμ.), Μάξιμος Πλανού

δης, Αυγουστίνου, Περί Τριάδος (σημ. 257), σ. XLVII, σημ. 147. Το έργο του 

Purchotius συνιστά μία έμμεση πηγή, άγνωστη ως σήμερα, μέσω της όποιας κοινο

ποιείται ή σκέψη του Augustinus στον Νεώτερο Ελληνισμό. 

341. 'Ορισμένες θέσεις άπό τα συγκεκριμένα κείμενα αξιοποιούνται άπό τόν 

Δαμοδό και στα θεολογικά του έργα, τή Θεολογία Δογματική κατά συντομίαν ή τε 

Συνταγμάτιον Θεολογικον (σημ. 5) και Θεία και ιερά διδασκαλία ήτοι Θεολογία εις 

άπλήν διάλεκτον... Βλ. τα περιεχόμενα τού τελευταίου έργου στο: Ά ρ χ ι μ . Ά γ α -

θάγγελος Λοντόπουλος (έπιμ.), Ευγενίου τού Βουλγάρεως, Θεολογικον. Νύν το 

πρώτον έκδιδόμενον. Έ ν Βενετία 1872, σ. να '-ογ ' (= επανέκδοση μέ έπιμ. Ά ρ χ ι μ . 

Ειρηναίου Δεληδήμου, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 59-75)* πβ. Βασιλική Μπόμπου-Στα-

μάτη, 'Θ Βικέντιος Δαμοδός, ό.π., σ. 592-609. Σημειώνουμε ενδεικτικά ότι ή κρι

τική πού άσκεΐ ό Δαμοδός στον Spinoza [((κατά τό έτος α χ ο " έτυπώθη εν βιβλίον 

όνομασθέν Πραγματεία θεολογικοπολιτική, εις τό όποιον φαίνεται ή άθεος διδα

σκαλία ενός ονόματι Σπινόζα...)) (Θεολογία Δογματική, χ φ . Βατοπαιδίου, σ. 53), 

στο: πρωτ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, ((Βικέντιος Δαμοδός. Προσπάθεια διασύνδε

σης ορθόδοξης και δυτικής θεολογίας τόν I H ' αιώνα)), στό βιβλίο τού ιδίου Παρά

δοση και 'Αλλοτρίωση. Τομές στην πνευματική πορεία του Νεώτερου 'Ελληνισμού 

κατά τή μεταβυζαντινή περίοδο, Αθήνα 1986, σ. 80, σημ. 90] προϋποθέτει τήν 

ομόλογη στάση τού Edmundus Purchotius, Metâphysica, σ. 279-280 (= σ. 96)' π β . 

Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, ((Ό Ευγένιος Βούλγαρις και ή "Μεταφυσική" τού Ed

mundus Purchotius)), ό.π., σ. 41, όπου και τό σχετικό παράθεμα. 
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συναντούν την αποδοχή του Δαμοδου, πού εκθέτει τις γνωσιοθεωρητι-

κές του αντιλήψεις επηρεασμένος άπό την αύγουστίνεια άφόρμηση της 

διατύπωσης τους. Ή διακρίβωση των σχέσεων ανάμεσα στο Συνταγ

μάτων της Μεταφυσικής και τη Metaphysica του Purchotius μας οδηγεί 

στη διαπίστωση δτι ή συγγραφή του Συνταγματίου προηγείται της 

σύνθεσης της Μεταφυσικής του Δαμοδου, άφοΰ στο πρώτο δ κεφαλλή-

νας διανοητής ακολουθεί punctum per punctum τα λατινικά πρότυπα 

του και στο δεύτερο ή ανάλυση είναι ένδελεχέστερη. 

Ό Δαμοδός με το έργο του μετέχει στή συγκαιρινή του φιλοσο

φική και επιστημονική συζήτηση ή όποια διεξαγόταν εκείνη τήν περίο

δο στον ευρωπαϊκό χώρο και με τήν πολύπτυχη διδασκαλία του καθι

στά τους μαθητές του κοινωνούς ενός ερμηνευτικού διαλόγου με θεμε

λιώδη προβλήματα πού αφορούν τή σχέση του ανθρωπίνου υποκειμέ

νου με τον εαυτό του, τον Θεό και τήν άντι-κείμενη πραγματικότητα, ή 

όποια προπελαύνεται μέσω του πειράματος και τών νέων τεχνικών. 

Για τήν κατανόηση της εσωτερικής ανέλιξης της Νεοελληνικής Φιλο

σοφίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ό τρόπος με τον οποϊο συντε

λείται ή βαθμιαία αποστασιοποίηση άπό τήν άριστοτελική-σχολα-

στική φιλοσοφία μέσω ενός πολλαπλώς μεθερμηνευμένου πλατωνι-

σμού, ό οποίος στον ύστερο 17ο αιώνα μορφοποιείται άπό τή σύγκραση 

της αύγουστίνειας σκέψης με τον καρτεσιανισμό και προβάλλει ως ό 

φιλοσοφικός καμβάς στον οποίο έξεικονίζεται ή έρωτηματοθεσία για 

το όν, τήν ανθρώπινη ψυχή και τις επιμέρους εμμένεις δυνάμεις της, τή 

νόηση και τή θέληση, καθώς και ή διερώτηση για τον τρόπο με τον 

οποϊο συγκροτείται το γνωστικό γεγονός πού συνιστά ενα καίριο ζήτη

μα τών σχέσεων ύποκειμένου-άντικειμένου. 

ΚΩΣΤΑΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ 
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