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ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

TOT ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ Π Ο Ϊ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεω

ρούμενες μεταφράσεις του Νικόδημου 'Αγιορείτη, ό 'Αόρατος Πό

λεμος του L. Scupol i και τα Γυμνάσματα Πνευματικά του G. Ρ . P i n a -

m o n t i , δεν αποτελούσαν παρά επεξεργασμένες μορφές προγενέστεοων 

ανέκδοτων μεταφράσεων φιλοτεχνημένων άπο τον κρητοπάτμιο καγκε

λάριο της κοινότητας της Πάτμου Ε μ μ α ν ο υ ή λ Ρωμανίτη και άποκείμε-

νων μετά το θάνατο του (e. 1760) στη Βιβλιοθήκη της Μονής τοΰ άγιου 

'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, ήταν φυσικό το ζήτημα της γλωσσομάθειας τοΰ 

άθωνίτη μοναχού να έ'λθει στην επιφάνεια καί να τεθεί υπό συζήτηση. 1 

Μέχρι τότε, ή χωρίς αμφισβήτηση παραδοχή της πατρότητας των δύο 

μεταφράσεων άπο το σύνολο τών μελετητών της ζωής καί τοΰ έργου του 

είχε συνεπιφέρει καί τήν a p r i o r i παραδοχή ενός βασικού προαπαιτούμε

νου της μεταφραστικής διαδικασίας, της γνώσης της ξένης γλώσσας. 'Α

νάλογα μέ τίς υποθέσεις γ ια τή γλώσσα τών εκδόσεων άπο τις όποιες με

τέφρασε τα έργα ό Νικόδημος, τοΰ προσγράφηκε ή εξοικείωση πότε μέ 

τα ιταλικά, πότε μέ τα γαλλικά ή και μέ τίς δύο γλώσσες. 2 'Αργότερα, 

καί ανεξάρτητα άπο τίς συγκεκριμένες μεταφράσεις, άλλα κ ά τ ω άπο τή 

σκιά τους, μέ αφορμή ορισμένες παραπομπές του σέ υποτιθέμενη ιταλική 

βιβλιογραφία ή κάποιες επιστημονικές πληροφορίες πού άπ^ντοΰν στα 

βιβλία του, επισημάνθηκε ή πρόσβαση του σέ ξενόγλωσσες πηγές, ιταλι

κές καί γαλλικές. 3 'Ακόμη, τώρα τελευταία, υποστηρίχθηκε δτι γνώριζε 

1. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, «'Αόρατος Πόλεμος (1796), Γυμνάσματα Πνευμα
τικά (1800). Ή πατρότητα τών 'μεταφράσεων' του Νικόδημου Αγιορείτη», Ό 
'Ερανιστής 19 (1993), 102-135. 

2. θεόκλητος Διονυσιάτος, "Αγιος Νικόδημος ό 'Αγιορείτης. Ό βίος και τα 
έργα του, 1749-1809, 'Αθήνα 1959, σ. 191. 

3. Βλ. τα δημοσιεύματα τοΰ Virgil Cândea, «Interférences culturelles au 
Levant: les écrits de Paolo Segneri en arabe, grec, roumain et turc», RESEE 
27 (1989), 55-63 καί «William Harvey, Anthime Gazis et les debuts de la 
science roumaine moderne», Balkan Studies 5 (1964), 84 (σημ.). 
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καί σλαβονικά. 4 Γενικά, ή άποψη ότι ήταν κάτοχος των δύο ευρωπαϊκών 

γλωσσών, μαζί και των λατινικών, θεωρήθηκε δεδομένο αδιαμφισβήτητο 

άλλα και πρώτιστης σημασίας για την πνευματική υποδομ-η και διαμόρ

φωση του Νικόδημου, καί το μόνο πού έμενε να δειχθεί ήταν το πού και 

π ώ ς έμαθε τις ξένες γλώσσες. 'Ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων επιστρα

τεύθηκε ή μζΒοδος τών λογικοφανών υποθέσεων: απέκτησε, λοιπόν, τίς 

σχετικές γνώσεις εϊτε στή Νάξο κοντά στους 'ιησουίτες Ιεραποστόλους ή 

στο περιβάλλον του Χρύσανθου Αιτωλού, είτε στή Σμύρνη όπου έ'κανε τίς 

ανώτερες σχολικές του σπουδές. Κατά μία άλλη εκδοχή, έλαβε τα π ρ ώ 

τα στοιχεία τών γλωσσών αυτών στή Νάξο καί τίς τελειοποίησε στη 

Σμύρνη. 0 

Μετά την αποκάλυψη της πραγματικότητας σχετικά με τίς μεταφρά

σεις τοΰ 'Αόρατου Πολέμου καί τών Γυμνασμάτων Πνευματικών, άπο 

μια πρώτη έρευνα είχα διατυπώσει επιφυλάξεις γ ια τη γλωσσομάθεια 

του βασισμένος στην αποσιώπηση του γεγονότος άπο τον πρώτο βιογρά

φο του, σέ εσωτερικά τεκμήρια τών έργων του (όπως π.χ. στην απουσία 

παραπομπών σέ ξενόγλο^σσα συγγράμματα) οσο καί σέ ιστορικά δεδομέ

να πού καταδείκνυαν τή δυσκολία εκμάθησης ξένων γλωσσών, ιταλικών 

ή γαλλικών, στις περιοχές στις όποιες έζησε καί σπούδασε κατά τή νεό

τητα του, τή Νάξο δηλαδή καί τή Σμύρνη, δπου ή ένταση της αμοιβαίας 

προκατάληψης καί εχθρότητας ανάμεσα στις ορθόδοξες καί καθολικές 

κοινότητες εκείνη ακριβώς τήν περίοδο καί ή αποστροφή προς τους δυτι

κούς ιεραποστόλους δέν βοηθούσαν να ευοδωθεί οποιοδήποτε εγχείρημα 

συνάντησης μαζί τους μέ σκοπό μάλιστα τή γλωσσική διδασκαλία. 6 Στην 

παρούσα εργασία θα εμπλουτίσω τήν προηγούμενη επιχειρηματολογία, 

άλλα καί θα συζητήσω ορισμένα νέα στοιχεία πού αφήνουν ανοικτό το 

ενδεχόμενο κάποιας ίταλομάθειας. 

Ή γλωσσομάθεια τών Ε λ λ ή ν ω ν λογίων τών περασμένων αιώνων, 

4. Ή άποψη αύτη ακούστηκε σέ παρέμβαση συνέδρου στο Συνέδριο "Αγιος 
Νικόδημος ό 'Αγιορείτης ο Νάξιος. 250 χρόνια άπο την γεννησίν τον (Νάξος, 14-17 
'Ιουλίου 2000), άλλα έμεινε κενή περιεχομένου ύστερα άπο τήν ανακοίνωση τοΰ καθ. 
Δημ. Γόνη στο ΐδιο συνέδριο ((Βουλγαρικά μαρτυρολόγια στο Νέον Μαρτυρολόγιον 
τοΰ Ά γ ι ο υ Νικόδημου», δπου επιβεβαιώθηκε ότι ό τελευταίος στην προκειμένη πε
ρίπτωση χρησιμοποίησε, όπως το δηλώνει ό ϊδιος, σλαβονικές πηγές σέ ελληνική 
μετάφραση πού τοΰ ετοίμασαν χιλανδαρινοί μοναχοί. 

5. Πιθανόν ό πρώτος πού διατύπωσε τον σχετικό προβληματισμό ήταν ό Έ μ μ . 
Καρπάθιος, βλ. ((Νικόδημος ό Αγιορείτης», 'Εκκλησία 13 (1935), 51. 

6. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, δ.π., σ. 131-134. 
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όχι όμως πάντα ό βαθμός της, μπορεί να διακριβωθεΐ άπο διάφορους δρό

μους: (α) τη μνημόνευση της άπο τους ίδιους ή από άλλους σύγχρονους 

μάρτυρες, (β) τη διαμονή τους σε περιοχές της Ε λ λ ά δ α ς υπό βενετική 

κυριαρχία, όπως τα Ε π τ ά ν η σ α , ή υπό τήν επίδραση της πολιτισμικής 

παράδοσης των πρώην Βενετών κυριάρχων, Οπως ή Κρήτη, ή στο κοσμο

πολίτικο περιβάλλον αστικών οθωμανικών κέντρων, όπως ή Κωνσταντι

νούπολη και ή Σμύρνη, ή, τέλος, στο χώρο των παραδουνάβιων ηγεμο

νιών και μάλιστα στον κύκλο επιρροής τών Ε λ λ ή ν ω ν φαναριωτών ηγε

μόνων, (γ) το πέρασμα τους άπο εκπαιδευτήρια της τουρκοκρατούμενης 

Ε λ λ ά δ α ς οπού διδάσκονταν ξένες γλώσσες, δηλαδή άπο σχολεία του τέ

λους του 18ου και τών άρχων του 19ου αίο^να με εκσυγχρονισμένα προ

γ ρ ά μ μ α τ α σπουδών ('Ιωάννινα, Σμύρνη, Κυδωνιές, Χίος, Μηλιές κ.ά.), 

(δ) τήν παραμονή ή τή φοίτηση τους στην Ευρώπη ή ακόμη τή συχνή επι

κοινωνία τους μ' αυτήν γ ια λόγους επαγγελματικών υποχρεώσεων, όπως 

π.χ. στην περίπτωση εμπόρων μέ λόγια ενδιαφέροντα, (ε) τή μεταφρα

στική δραστηριότητα τους, (ς) τή συγγραφή κειμένων απευθείας σε ξένη 

γλώσσα, (ζ) τήν απασχόληση τους μέ τή σύνταξη λεξικογραφικών ή γραμ

ματικών εγχειριδίων δίγλωσσου ή πολύγλωσσου περιεχομένου, (η) τή 

χρησιμοποίηση ξενόγλωσσων π η γ ώ ν στα έργα τους, (θ) την παρουσία ξε

νόγλωσσων εντύπων στίς ατομικές τους βιβλιοθήκες, (ι) τή διαπιστού

μενη στα κείμενα τους απήχηση ξένων συγγραφέων, τα έργα τών όποιων 

δεν είχαν ακόμη μεταφραστεί ελληνικά τήν εποχή της συγγραφικής τους 

δράσης. 

Ποιους άραγε άπο τους παραπάνω ορούς πληρούσε ό Νικόδημος Α 

γιορείτης ώστε να θεωρηθεί δυνάμει γλωσσομαθής ; Θα σταθούμε σε δύο 

άπο αυτούς, άφου μέ τους υπόλοιπους οκτώ (συμπεριλαμβανομένου πλέον 

και του γεγονότος δτι δέν υπήρξε μεταφραστής) πρέπει να αποκλειστεί 

οποιαδήποτε συσχέτιση του. Ό πρώτος έχει να κάνει μέ τήν τετραετή 

ή πενταετή παραμονή του στή Σμύρνη (1765-1770), όσο δηλαδή διήρκε

σαν οι σπουδές στή γνωστή αργότερα μέ το Ονομα «Ευαγγελική Σχολή». 

Ό δεύτερος, μέ τις αναφορές στα κείμ,ενά του, άνωνύμως ή επωνύμως, σε 

πρόσωπα της ευρωπαϊκής λογιοσύνης καί επιστήμης, τις ιδέες και τα 

επιτεύγματα τους, κάποτε όμο^ς καί μέ παραπομπές σέ συγκεκριμένα έρ

γ α τους. 

Σ τ ή Σμύρνη, πολυεθνικό κέντρο, μέ προξενεία πού είχαν εγκαθιδρύ

σει εκεί τα ευρωπαϊκά κράτη, υπήκοοι τών οποίων εμπορεύονταν στο χ ώ 

ρο της 'Ανατολής, καί μέ δραστήρια κλιμάκια δυτικών ιεραποστολών, 
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κυρίως του τάγματος των Ί η σ ο υ ι τ ώ ν , 7 οι προϋποθέσεις για όσους ενδια

φέρονταν να μάθουν μία άπο τις ξένες γλώσσες πού μιλιοΰνταν εκεί, ιτα

λικά, γαλλικά, αγγλικά, ολλανδικά, εβραϊκά κτλ., φαίνονταν ευνοϊκές. 

Προξενικοί υπάλληλοι, δυτικοί ιερωμένοι, περιηγητές κ.ά. άνηκαν σ' αυ

τούς πού συνήθως αναλάμβαναν έναντι αμοιβής το έ'ργο του οίκοδιδχσκά-

λου. Ω σ τ ό σ ο οι υπάρχουσες μαρτυρίες, γ ια την περίοδο τουλάχιστον πού 

έζησε στην πόλη ό Νικόδημος, εικονογραφούν μιά πραγματικότητα δια

φορετική. Και πρώτα π ρ ώ τ α το σγολζΖο του μοναχού 'Ιερόθεου Δενδρι-

νού, στο όποιο φοιτούσε, θιασώτη της σχολαστικής γραμματικής διδα

σκαλίας, είναι βέβαιο Οτι δεν πρόσφερε ερεθίσματα γ ια συμπληρωματικές 

γνώσεις πού θα μπορούσε να αποκτήσει κανείς μέσα άπο βοηθητικά ξενό

γλωσσα αναγνώσματα. 'Αντίθετα, ό δάσκαλος του διαπνεόταν άπο τη 

θρησκευτική προκατάληψη και άρνηση κάθε επαφής με την Ευρώπη και 

γ ι ' αυτό απέτρεπε τους μαθητές του να σπουδάσουν στή Δύση επισείον

τας τον κίνδυνο τής αθεΐας και τής μετάδοσης τοΰ ιού της στους συμπα

τριώτες τους, Οπως μαρτυρεί ο Ί ώ σ η π ο ς Μοισιόδαξ, μαθητής για μικρό 

διάστημα στή Σμύρνη τή δεκαετία τοΰ 1750. 8 Το επιχείρημα για το μέ

τρο απαγόρευσης πού είχε επιβάλει ένας μεταγενέστερος, συντηρητικός 

και αυτός, ίεροδιδάσκαλος τών 'Ιωαννίνων σε 'όσους μαθητές του επιθυ

μούσαν να παρακολουθήσουν μαθήματα ξένων γλωσσών διεπόταν άπο το 

ϊδιο σκεπτικό: « Έ κ τ ο ς τούτου εμποδίζει μεγάλως ό ρηθείς να μανθάνω-

σιν οι μαθηταί εύρωπαϊκάς διαλέκτους, λέγων δτι αύται, γέμουσαι άπο 

άθεα βιβλία, κάμνουν να άθεΐσουν δσοι τάς μανθάνουσι». 9 Καθώς ό Νι-

7. Δύο πρόσφατες διδακτορικές διατριβές για τή Σμύρνη καλύπτουν και τον 
18ο αιώνα δσον άφορα τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της πόλης ή μία και τή 
δράση τών δυτικών 'ιεραποστολών, κυρίως τών προτεσταντικών, ή άλλη. Βλ. Marie-
Carmen Smyrneì is , Une société hors de soi. Identités et relations sociales à 
Smyme aux XVHIème et XIXème siècles, Ecole des H a u t e s E t u d e s en Scien
ces Sociales, Παρίσι 2000 (αδημοσίευτη), καί Παυλίνχ Νάσιουζικ, Προτεσταντι
σμός και Διαφωτισμός στη Σμύρνη τον 19ο aidwa. Ή περίπτωση τής α Αποθή
κης τών 'Ωφελίμων Γνώσεων» (1837-44), Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1999 (υπό δημοσίευση). 

8. Ή μαρτυρία τοΰ Μοισιόδακα προέρχεται άπο την 'Απολογία του, βλ. επα
νέκδοση του κειμένου στή σειρά τής «Νέας 'Ελληνικής Βιβλιοθήκης», επιμέλεια 
"Αλκής 'Αγγέλου, 'Αθήνα 1976, σ. 153. Π β . Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Ίώσηπος 
Μοισιόδαξ. ΟΙ συντεταγμένες τής βαλκανικής σκέψης τον 18ο αιώνα, 'Αθήνα 1985, 
σ. 40. 

9. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Μπαλάνο, σχολάρχη τής Μπαλαναίας σχο
λής, Έρμης ό Αόγιος, Βιέννη 1817, σ. 85. 
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κόδημος διέμενε στο κοινόβιο τής σχολής, βρισκόταν υπό την αυστηρή 

επιτήρηση του 'Ιερόθεου και ή μόνη έξοδος του φαίνεται ότι περιοριζόταν 

στην επίσκεψη κάποιων αρχοντικών ο'ίκων της πόλης, γόνοι των οποίων 

τύχαινε να είναι συμμαθητές του, κατά τή μαρτυρία του βιογράφου τ ο υ . 1 0 

"Ας αφήσουμε ότι οποιαδήποτε εξωσχολική διδασκαλία θα έπρεπε να επι

βαρύνει περισσότερο το πατρικό βαλάντιο. 'Ακόμη και ό 'Αδαμάντιος 

Κοραής, συσχολαστής του Νικόδημου την 'ίδια περίπου περίοδο, παιδί 

εύκατάστασης και λόγιας οικογένειας της Σμύρνης, δεν επιδίωξε να μάθει 

ξένες γλώσσες παρά μόνο μετά τήν αποφοίτηση του και μέ πολύ κόπο 

βρήκε δασκάλους της ιταλικής και τής γαλλικής, οχι μάλιστα υψηλής 

γλωσσικής κατάρτισης. 1 1 Ή ιταλική, όπως γράφει στον Βίο του, «ήτο 

ή μόνη τότε διδασκόμενη εις ολίγους τινάς νέους, το πλέον δι' έμπορικάς 

χρείας παρά μέ σκοπον να αύξήσωσι τήν γνώσιν των)). 1 2 Για τα λατινικά 

πού δεν ήταν ενταγμένα στο διδακτικό πρόγραμμα του σχολείου, αποφεύ

γοντας τον σκόπελο τής μαθητείας κοντά στους ιησουίτες Ιεραποστόλους, 

βρήκε πρόθυμο δάσκαλο στο πρόσωπο του λόγιου πάστορα του ολλανδι

κού προξενείου Βερνάρδου K e n n , άπο τον όποιο έμαθε και τα πρώτα στοι

χεία τής αγγλικής. Τις γλώσσες αυτές, μαζί μέ άλλες (γερμανικά, ολλαν

δικά, εβραϊκά), θα τις τελειοποιήσει αργότερα κατά τήν παραμονή του 

στην Ευρώπη ε'ίτε ώς έμπορος, εί'τε ως σπουδαστής τής ιατρικής, εΐ'τε 

ως φιλόλογος καί έκδοτης αρχαίων κειμένων. 

'Αξίζει να αναφερθούμε σε δύο ακόμη παραδείγματα γλωσσομαθών 

τροφίμων τοΰ σγο7^ζίου τής Σμύρνης, οι όποιοι μάλιστα ίερώθηκαν. όπως 

ό Νικόδημος, στή συνέχεια: στον Ί ώ σ η π ο Μοισιόδακα καί τον 'Αθανά

σιο Πάριο. Είναι άγνωστο πού είχε μάθει τα ιταλικά ό πρώτος, ώστε ευ

ρισκόμενος ακόμη έκεΐ (1753) να επιθυμήσει να μεταβεί γ ια σπουδές στο 

Πανεπιστήμιο τής Πάδοβας. "Ισως ή ηλικία του —ήταν γύρω στα τριάν

τ α — καί ή ανήσυχη φύση του να του έδινε μεγαλύτερα περιθώρια ανεξαρ

τησίας ώς προς τίς κινήσεις καί τίς επιλογές του στην πρωτεύουσα τής 

'Ιωνίας, 'ίσως να τα είχε διδαχθεί στή Θεσσαλονίκη, κοσμοπολίτικο επί

σης εμπορικό κέντρο, οπού σπούδασε γ ια λίγο πριν έλθει στή Σμύρνη, 

10. Νικόδημος Μπιλάλης (έπιμ.), Ό πρωτότυπος βίος τον Άγιου Νικοοήμον 
τον Άγιορείτου (1749-1809) γραμμένος το 1812-13 άπο τον παράδελφό του 'Ιερο
μόναχο Ευθύμιο, 'Αθήνα 8 1990, σ. 7. 

11 . Βίος 'Αδαμαντίου Κοραή [ = Συλλογή των... Προλεγομένων, Παρίσι 1833], 
σ. ιγ ' , φωτομηχανική ανατύπωση στον τόμο Προλεγόμενα στους αρχαίους "Ελλη
νες συγγραφείς, τ. Α', πρόλογος Κ. 0 . Δημαρά, έ'κδ. Μ.1.1].T., 'Αθήνα 1984. 

12. "Ο.π., σ. ιγ ' . 
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'ίσως να προγραμμάτιζε να μάθει ή να τελειοποιήσει τα ιταλικά στον τόπο 

του μελλοντικού προορισμού του, στη διάρκεια π.χ. ενός προκαταρκτικού 

σταδίου πριν άπο την παρακολούθηση τών πανεπιστημιακών παραδόσεων. 

Π ρ α γ μ α τ ι κ ά γνωρίζουμε δτι βρισκόταν στη Βενετία, στην υπηρεσία της 

ελληνικής κοινότητας, κάμποσους μήνες πριν άπο την έναρξη τών σπου

δών του (1759). " Ο π ω ς καί να είναι, ό βαθμός τελειότητας τών γνώσεων 

του του επέτρεψε να μεταφράσει στο αμέσως επόμενο διάστημα την "Ηθι

κή Φιλοσοφία του L u d o v i c o A n t o n i o M u r a t o r i , όπου διαπιστώνεται 

καί σοβαρή λατινομάθεια του μεταφραστή. 'Αργότερα, μέσα άπο άλλες 

μεταφράσεις καί σε γ^ώρους δράσης ευνοϊκούς σε δ,τι αφορούσε τίς δυνα

τότητες απόκτησης τών σχετικών γνώσεων ( Ί ά σ ι , Βιέννη, Βουκουρέστι) 

φανερώθηκε κάτοχος δύο ακόμη γλωσσών, γαλλικών καί γερμανικών, 

ενώ δεν έπαυε στα γ ρ α π τ ά του να έλεεινολογεΐ τήν έλλειψη γλωσσομά

θειας στους "Ελληνες λογίους καί να υπογραμμίζει τη σημασία της γ ια τήν 

αλλαγή του πνευματικού τοπίου της υπόδουλης Ε λ λ ά δ α ς . 1 3 

Το δεύτερο παράδειγμα εΐναι περισσότερο σύνθετο, άφοΰ πρόκειται 

γ ια τον φανατικό, σε μεγαλύτερο βαθμό καί άπο τον δάσκαλο του, πολέ

μιο της Ευρώπης καί της επικοινωνίας τών νέων μ' αυτήν, τον 'Αθανάσιο 

Πάριο, σπουδαστή στή Σμύρνη επί εξαετία (e. 1743-49), συμμαθητή 

αργότερα τού Ί ώ σ η π ο υ Μοισιόδακα στην Ά θ ω ν ι ά δ α σχολή (1754-55). 

Τον γνωρίζουμε ως μεταφραστή άπο τα ιταλικά (αν καί ό 'ίδιος τήρησε 

καί εδώ ανωνυμία) τών Στοιχείων Μεταφυσικής τού άβά A n t o n i o G e 

noves i (1802), πού τα είχε ακροαστεί στην Ά θ ω ν ι ά δ α άπο τον Ευγένιο 

Βούλγαρη, πρώτο μεταφραστή του έργου μέ βάση το λατινικό πρωτότυ

π ο . 1 4 Σ τ ή μεταφραστική του βέβαια εργασία ό Πάριος, κατά τήν περίοδο 

της σχολαρχίας του στή Χίο καί προς το τέλος της ζωής του, χρησιμο

ποίησε ιταλομαθή συνεργάτη, 1 5 άλλ' αυτό δείχνει απλώς τον βαθμό της 

γλωσσικής του επάρκειας. Πού θα μπορούσε άραγε να εΐχε αποκτήσει 

τίς όποιες γνώσεις του στή γλώσσα α υ τ ή ; Προφανώς σε κάποιον άπο τους 

τόπους δπου περιπλανήθηκε ως ακροατής καί δάσκαλος μετά τήν απο

φοίτηση του άπο τή σχολή τής Σμύρνης: Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Χίος, 

13. 'Απολογία, δ.π., σ. 41-42, 142, 153, 154. Π β . ΓΙ. Κιτρομηλίδης, δ.π., 

σ. 204. 

14. Ή μετάφραση του Βούλγαρη τυπώθηκε πολύ αργότερα στή Βιέννη, τή 

χρονιά τοΰ θανάτου του (1806). 

15. Φίλιππος Ή λ ι ο υ , 'Ελληνική Βιβλιογραφία τον 19ου αιώνα, τ. Α', άρ. 

1802.52, σ. 48. 
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τόπους με κοινωνίες ε'ίτε μικτές εθνολογικά, χωρίς συγκρούσεις θρησκευ

τικού χαρακτήρα τουλάχιστον τήν περίοδο αυτή, στίς όποιες είχε δια

συνδέσεις ακόμη καί με μέλη των ευρωπαϊκών προξενείων, ε'ίτε επηρεα

σμένες από τη δυτική κουλτούρα καί παράδοση. "Ας μην ξεχνάμε ακόμη 

οτι οί σοφοί δάσκαλοι του, πολύγλωσσοι οι 'ίδιοι, ό Ευγένιος Βούλγαρης 

στον "Αθω και ό Νικηφόρος Θεοτόκης στην Κέρκυρα, θα είχαν ασφαλώς 

εμφυσήσει στους ακροατές τους τήν ανάγκη εκμάθησης τών ξένων γλωσ

σών γ ια τήν καλύτερη ενημέρωση γύρω άπο τις εξελίξεις στή φιλοσοφία 

και τίς άλλες νεοοτερικές μαθήσεις. 1 6 "Αν βέβαια ό 'Αθανάσιος Πάριος 

είχε αποδεχθεί τήν πρόταση πού, κατά μία πληροφορία, του απηύθυνε ό 

Μοισιόδαξ να σπουδάσει με δικά του έξοδα στίς ακαδημίες της Ευρώ

π η ς , 1 7 θα είχε τελειοποιήσει καί τήν επιστημονική του κατάρτιση καί τή 

γλωσσομ,άθειά του. Ά λ λ α ή αποδοχή της πρόσκλησης του πρώην συμφοι

τητή του χωρίς άλλο θα παραβίαζε τίς ιδεολογικές του αρχές. 

Δεν διαμορφώθηκε πνευματικά κ ά τ ω άπο ανάλογες συνθήκες καί εμ

πειρίες ό Νικόδημος 'Αγιορείτης. Ούτε σε δασκάλους μέ προοδευτικές 

ιδέες μαθήτευσε, οΰτε βρέθηκε στην τροχιά τών μετακινήσεων τών συγ

χρόνων του σέ διάφορα εκπαιδευτικά κέντρα του Ελληνισμού καί της 

Ευρώπης. 'Από τή Σμύρνη πίσω στή Νάξο, καί άπο εκεί, μέ εξαίρεση ενα 

ενδιάμεσο ταξίδι στην "Τδρα, στην άσκηση του 'Αγίου "Ορους καί της 

Σκυροπούλας (το ταξίδι του, ως γνωστόν, στή Μολδαβία ματαιώθηκε 

άπο απρόβλεπτους παράγοντες, ενα π α ρ ' ολίγον ναυάγιο). 'Ακόμη καί ό 

'Αθανάσιος Πάριος, ενοχλημένος άπο τήν ενσωμάτωση στο Έγχειρίοιον 

Συμβουλεντικον θεμάτων ανθρώπινης φυσιολογίας καί ανατομίας, τον 

επέκρινε μέ γράμμα του στα 1803 υπενθυμίζοντας του σέ τόνο ειρωνικό, 

μεταξύ άλλων, καί τήν έλλειψη ανώτερων ακαδημαϊκών σπουδών: « Ά λ 

λα πότε καί που έσπούδαξας τήν θαυμασίαν ταύτην άνατομικήν; Τ ά χ α εις 

το κολλέγιον της Σκυροπούλας ... ή εις τήν Ούνιβερσιτάν του Ά θ ω ν ο ς ; » . 1 8 

Στον Ά θ ω , οπού οί καθηγητές του εκεί σχολείου, δπως ανέλυε τήν κατά

σταση πού επικρατούσε τή δεκαετία του 1780 ένας συντηρητικός Έ λ λ η -

16. Ό Βούλγαρης στή Λογική του (1766), πού τή δίδασκε στα μαθήματα του, 
συστήνει στον «φιλοσοφίας άπτόμενον» να μάθει ιταλικά, γαλλικά καί ιδίως λατινικά, 
βλ. "Αλκής 'Αγγέλου, « Π ώ ς ή νεοελληνική σκέψη έγνώρισε το 'Δοκίμιο' του J o h n 
Locke» [ = Τών Φώτων. "Οψεις τον νεοελληνικού Διαφωτισμού, 'Αθήνα 1988, 
σ. 10]. 

17. Κων. Ν. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, 'Αθήνα 1868, σ. 631 (στή βιο
γραφία του Πάριου γραμμένη άπο τον μαθητή του 'Ανδρέα Ζ. Μάμουκα). 

18. Αικατερίνη Κουμαριανοϋ, « Ό 'Νέος Ραψάκης'», Ό 'Ερανιστής 6 (1968), 3. 
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νας λόγιος του 19ου aìcóva, αντί να μαθαίνουν ξένες γλώσσες γ ια να μπο

ρούν να διδάσκουν τα αρχαία κείμενα με την υποστήριξη της απαραίτητης 

ιστορικής βιβλιογραφίας, ασχολούνταν με τή διένεξη για τα κόλλυβα των 

μνημοσυνών. 1 9 

Τή μόνη άτυπη μετεκπαίδευση — π έ ρ α από τή θεολογική της όμ,άδας 

των εξόριστων στή Νάξο και τήν "Υδρα κολλυβάδων— ή οποία πρέπει να 

καλλιέργησε στον Νικόδημο το ενδιαφέρον για τίς σύγχρονες μαθήσεις 

και επιστήμες, όπως το διαπιστώνουμε στα έργα του, τή χρωστούσε 

προφανώς στον Χρύσανθο Αιτωλό κατά τα δύο περίπου χρόνια (1773-75) 

πού συνέπεσε ή παρουσία τους στο νησί, σύμφωνα με τίς ενδιαφέρουσες 

επισημάνσεις πρόσφατης μελέτης. 2 0 Ό λόγιος αυτός ιερομόναχος, μαθη

τής του Νικηφόρου Θεοτόκη, είχε έλθει στή Νάξο άπο τήν Κωνσταντι

νούπολη, δπου χρημάτισε διευθυντής της Μεγάλης του Γένους Σχολής, 

φέρνοντας μαζί του τή βιβλιοθήκη του συγκροτημένη ισόρροπα άπο έργα 

ελληνικά και ξενόγλωσσα: έντυπα και χειρόγραφα της αρχαιοελληνικής 

σοφίας και τών ερμηνευτικών και γλωσσικών της βοηθημάτων, άλλα και 

Ινα περιορισμένο αριθμό σύγχρονων νεοελληνικών έ'ργων, πρωτότυπων ή 

μεταφράσεων, πού αφορούσαν τίς νεωτερικές μαθήσεις, ακόμη και ε'ίδη 

της αφηγηματικής γραμματείας, μαθηματικά, φυσική, γεωγραφία, ιστο

ρία, φιλοσοφία, πεζογραφία. 2 1 "Οσο γ ια τα ξενόγλωσσα βιβλία της συλ

λογής δεν γνωρίζουμε δυστυχώς τίποτε περισσότερο έκτος άπο τή γλωσ

σά γραφής τους (λατινική και ιταλική), τον αριθμό και το μέγεθος τους, 

τα μοναδικά δηλαδή στοιχεία πού διασώζει ό κατάλογος της. " Ο π ω ς και 

να είναι, σ' ένα τέτοιο βιβλιόφιλο περιβάλλον ό νεαρός Νικόδημος θα είχε 

χωρίς άλλο την ευκαιρία, χάρις στή φιλομάθεια πού τον διέκρινε και με 

19. Πρόκειται για τον 'Αθανάσιο Σταγειρίτη και ή κρίση του για τους δασκά

λους της Άθωνιάδας και συγκεκριμένα τον διευθυντή της Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη, 

πρόμαχο του κολλυβαδικοΰ κινήματος, δημοσιεύτηκε στο μυθολογικό εγχειρίδιο του 

Ώγνγία (1815), βλ. Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 'Αθήνα 1977, σ. 

234 468. Π β . "Αλκής 'Αγγέλου, «Μια διερευνητική περιπλάνηση στους δύσβατους 

χώρους της νεοελληνικής γλωσσικής παιδείας», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 5 

(1996) —Μνήμη Λέανδρου Βρανούση—, 182-184 [ = τών Φώτων Β'. "Οψεις τον 

Νεοελληνικού Διαφωτισμού, 'Αθήνα 1999, σ. 340-344]. 

20. 'Ιωάννης Κ. Τουμπακάρης, « Ό "Αγιος Νικόδημος ό 'Αγιορείτης και ό Χρύ

σανθος ό Αιτωλός», Έπετηρίς 'Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 16 (1996-2000), 

218-238, Πρακτικά Συμποσίου «Νικόδημου Άγιορείτου του Ναξίου πνευματική 

μαρτυρία», Νάξος 8-11 'Ιουλίου 1993. 

21 . Βασ. Βλ. Σφυρόερας, «Χρύσανθος ό Αιτωλός», Έπετηρις Μεσαιωνικού 

'Αρχείου 6 (1956), 150-155. 
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τήν ενθάρρυνση του 'ίδιου του Χρύσανθου, να ανοίξει, τους μορφωτικούς 

του ορίζοντες προσεγγίζοντας νέα πεδία γνώσης άγνωστα ή περίπου ά

γνωστα μέχρι τότε σ' αυτόν. "Αραγε ή παρουσία των ξενόγλωσσων βι

βλίων να αποτέλεσε κίνητρο να ασχοληθεί και με την ξένη γλοίσσα; "Ενα 

βιβλίο του καταλόγου της βιβλιοθήκης, το "Ανθος Χαρίτων, προσαρμογή 

στα ελληνικά του Fior di Virtù του 'Ιταλού μοναχού T o m m a s o Gozza-

dini, λαϊκό θρησκευτικό ανάγνωσμα των Ε λ λ ή ν ω ν ήδη άπο τον 16ο αιώ

ν α . 2 2 διαφημιζόταν άπο τα μέσα τού 18ου στον 'ίδιο του τον τίτλο, μετο-

νομασμένον σε iV&w 'Άνθος Χαρίτων, Nuovo Fior di Virtù, σε δίγλωσ

ση πια έκδοση, και ως εγχειρίδιο εκμάθησης της ιταλικής, και το αντί

στροφο. Ή μέθοδος αύτοδιδασκαλίας πού εισήγαγε, χωρίς γραμματικο-

συντακτική ή λεξιλογική βοήθεια, δεν γνωρίζουμε πόσο αποτελεσματική 

μπορεί να ήταν αν δεν συνδυαζόταν με εξωτερική διδασκαλία, άλλα ότι 

το βιβλίο το διάβασε ο Νικόδημος τεκμηριοάνεται άπο το γεγονός οτι π α 

ραπέμπει σ' αυτό στις σημειώσεις των Γυμνασμάτων Πνευματικών.23 

''Αν δοκίμασε τότε ή αργότερα να εξασκηθεί στην εκμάθηση των ιταλι

κών είναι επίσης άγνωστο δσο και πιθανό. 'Αντίθετα, ή αναφορά του σε 

λατινικές πηγές, εφόσον βέβαια πρόκειται γ ια απευθείας επαφή μ' αυτές 

και οχι γ ια έμμεση γνωριμία, φανερώνει μια λατινομάθεια τήν όποια το 

πιθανότερο είναι οτι απέκτησε στον μορφωτικό κύκλο τού Χρύσανθου Αι

τωλού. 

Το ζητούμενο πού προσπαθεί να διελευκάνει γενικά οποίος μελετάει 

απο σκοπιά φιλολογική και ιστορική το έργο του, είναι ακριβώς αυτό: 

κατά πόσο δηλαδή τα τεκμήρια της ευρυμάθειας του, ή εντυπωσιακή π α -

ραδειγματολογία με τήν οποία διανθίζει τα ήθικοασκητικά κείμενα του 

άπο πρόσωπα και γεγονότα της ρωμαϊκής και ευρωπαϊκής ιστορίας καί, 

απο το άλλο μέρος, ή επίδειξη γνώσεων γύρω άπο αντικείμενα, θεωρίες, 

και επιτεύξεις της νεώτερης επιστήμης καί διανόησης άλλα καί ορισμένων 

εκπροσο^πων τους, κατά πόσο ολα αυτά οφείλονται σε προσωπική δυνατό

τητα πρόσβασης σε ξενόγλωσσα δημοσιεύματα ή αντλούνται άπο ελληνι

κές πήγες, παλαιότερες καί σύγχρονες, λίγο ως πολύ άλλωστε διαθέσιμες 

στις βιβλιοθήκες των μονών τού 'Αγίου "Ορους, ή τέλος, κατά πόσο απο

τελούν κοινό κτήμα τής εποχής του. Καί οπού μεν ό 'ίδιος, συνεπής στην 

επιστημονική δεοντολογία, άγνωστη εν πολλοίς στους έλληνοσπουδασμέ-

22. Ε λ έ ν η Δ. Κακουλίδη, «Fior di Vi r tù - "Ανθος Χαρίτων», Ελληνικά 24 
(1971), 267-311. 

23. Γυμνάσματα Πνευματικά, Βενετία 1800, σ. 226, 345. 
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νους λογίους, δηλώνει, τις πηγές του, επιτρέπει, στον μελετητή να προβαί

νει στις οποίες επεξεργασίες και αναλύσεις του χωρίς τον κίνδυνο σοβαρού 

λάθους. "Οπου δμως δεν τις κατονομάζει ή απλώς παραπέμπει σ' αυτές 

με αόριστες και υπαινικτικές διατυπουσεις, τότε δημιουργούνται κενά πού 

μπορεί να οδηγήσουν σέ συγχύσεις και παρερμηνείες τών πραγματικών 

ιστορικών δεδομένων. Ή περίπτωση του 'Αόρατου Πολέμου και τών 

Γυμνασμάτων Πνευματικών είναι ή πιο χαρακτηριστική ως προς αυτό. 

Για να επανέλθουμε στο προκείμενο, έχουν άραγε εντοπιστεί στο έ'ργο 

του αναφορές σέ μή ελληνόγλωσσες πηγές ή έ'στω ανιχνεύεται κάπου ή 

ΰπαρξή τους; "Ας κάνουμε μια μικρή παρένθεση για να αναφερθούμε στις 

λατινικές πηγές πού χρησιμοποίησε, τεκμήριο της οίκείωσής του μέ το 

λατινικό ιδίωμα. Πρόκειται γ ια θεολογικά πρωτίστως κείμενα: εξηγή

σεις της άγιας Γραφής (Cornel ius Corneli i a L a p i d e , ó « 'Ιταλός Κορ

νήλιος» κατά τή δική του έκφραση 2 4 ), προλεγόμενα και σημειώσεις π α -

τερικών εκδόσεων, π.χ. του άγιου Διονυσίου του 'Αρεοπαγίτου (Bal ta-

sar C o r d e r i u s , 2 5 P e t r u s L a n s e l i u s 2 6 ) και του Μ. Βασιλείου ( J u l i a n u s 

G a r n i e r 2 7 ) , ύπομνηματιστικά καί ιστορικά σέ εκκλησιαστικούς συγγρα

φείς (Casim. O u d i n , 2 8 Guil . C a v e 2 9 ) , εκδόσεις ιεράς γεωγραφίας (άβας 

Char les Vial a r t de s a n c t o P a o l o 3 0 ) , κ. ά. Σ ' αυτά θα προσθέσουμε καί 

τα ερμηνευτικά καί ετυμολογικά σχόλια του γ ια ορισμένους λατινικούς 

εκκλησιαστικούς ορούς. L οεραια, στο έργο οπού απαντούν οι περισσό

τερες άπο τις παραπάνω παραπομπές, το Πηδάλιο, συνεργάστηκαν έκτος 

άπο τον Νικόδημο καί οι 'Αγάπιος Λεονάρδος καί Θεοδώρητος Ααυριώ-

της 6 εξ 'Ιωαννίνων, ό επιμελητής της έκδοσης, τών όποιων δέν γνωρίζου

με το είδος καί το μέγεθος της προσωπικής συμβολής στην τεκμηρίωση 

του καί άρα στή χρήση τών λατινικών π η γ ώ ν ή στις γλωσσικές αναλύσεις. 

24. 'Αόρατος Πόλεμος, Βενετία 1796, σ. 204, Γυμνάσματα Πνευματικά, δ.π., 
σ. 329. 

25. Πηδάλιον, Λιψία 1800, σ. 221, ' Εγχει οίοι ον Συμβουλευτικοί', [Βιέννη] 
1801, σ. 299. 

26. Πηδάλιον, O.K., σ. 221. 
27. "Ο.π., σ. 404. 
28. "Ο.π., σ. 404, 483. 
29. "Ο.π., σ. 371, 478, 483. 
30. "Ο.π., σ. 303. Για κάποιον εκκλησιαστικό ιστορικό «Γουλιέλμο» εκ Βε-

νεθαλίας καί το έργο του, ο.π., σ. 304, δέν μπόρεσα να βρω περισσότερα στοιχεία. 
31. "Ο.π., σ. 213, 237, 294. Ενδεικτική είναι επίσης ή χρήση του έλληνολα-

τινικοΰ (καί αντιστρόφως) Λεξικού του Schrevelius, ο.π., σ. 301. 
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Πρέπει πάντως να τονιστεί ότι ή λατινομάθεια του Νικόδημου δεν θα 

μπορούσε να προεξοφληθεί άπο μόνες τις αναφορές του σε κείμενα 

συγγραφέων της ρωμαϊκής αρχαιότητας, όπως του Τάκιτου ή του 

Πλαύτου, επειδή αυτές αποδεδειγμένα βασίζονται σε έμμεση πληρο

φόρηση. 3 2 

Κάτι ανάλογο συμβαίνει καί με τη χρησιμοποίηση ξενόγλωσσης βι

βλιογραφίας. 'Αναγραφές άπο τις οποίες να προκύπτει άμεση γνωριμία 

του Νικόδημου μέ τα πρωτότυπα τών δημοσιευμάτων πού επικαλείται, 

οσο μπόρεσα να διαπιστώσω, σπανίζουν. Θα σταθούμε έδώ σέ μία άπο 

αυτές, τη μοναδική στα ήθικοασκητικά συγγράμματα του. Σ τ ή Χρι\ατο-

ήθεια τών Χριστιανών (1803), σχολιάζοντας τήν παραβολή τού κακού 

Boi)7~.ou καί θέλοντας να φωτίσει τον αναγνώστη του γύρω άπο το υψος τού 

ποσού πού αντιπροσώπευαν στή σύγχρονη εποχή τα δέκα χιλιάδες τάλαν

τα καί τα εκατό δηνάρια, οι όφειλες δηλ. τού κακού 8ούλοΌ στον αφέντη 

του καί αντίστοιχα τού σύνδουλου στον άσπλαχνο δανειστή του, τα μετα

τρέπει σέ φλωριά Βενετίας σημειώνοντας τήν π η γ ή της πληροφορίας 

του: «ό Καλμέτος εις το Λεξικον της Γ ρ α φ ή ς » . 3 3 'Αλλα στο Dictionnaire 

historique, critique, chronologique, géographique et littéral de la 

Bible τού A u g u s t e C a l m e t , έργο μέ αρκετές επανεκδόσεις μέσα στον 

18ο αιώνα, καθώς καί στή λατινική του μετάφραση, επίσης τού 18ου αι

ώνα, οι νομισματικές αντιστοιχίσεις γίνονται σέ σχέση με το γαλλικό νό

μ ι σ μ α . 3 4 Ά ν δημοσιεύτηκε καί ιταλική μετάφραση τού Λεξικού στα χρό-

32. Εκφράσεις όπως «αρμόζει έδώ ή ιστορία όπου διηγείται ό ΙΙλαΰτος», ή 
«άναγινώσκομεν γαρ εις τον ιστορικόν Κορνήλιον Τάκιτον», Χρηστοήθεια τών Χρι
στιανών, Βενετία 1803, σ. 68 καί 101, δείχνουν να παραπέμπουν στό πρωτότυπο, 
όμως πηγή τών παρατιθέμενων ιστοριών είναι το χ φ . 296 της Ηθικής Φιλοσοφία; 
της Μονής τοϋ αγίου 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου Πάτμου, ά π ' δπου, δπως θα αναφερθεί 
παρακάτω, άντλησε ό Νικόδημος πλούσιο υλικό για τη σύνταξη τών ήθικοασκη-
τικών του συγγραμ,μάτων. 'Αντίθετα, αγνοώ αν προέρχεται άπο άμεση ή έμμεση π η 
γή ή παραπομπή στον Τάκιτο πού άπαντα στό Πηδάλιον, ό.π., σ. 297. Σέ άλλη 
περίπτωση πάντως, Οπως τοϋ ρήτορα Λακτάντιου, ό Νικόδημος στέλνει τον άνα-
γνώστ'/j του κατευθείαν στό βιβλίο ά π ' οπού δανείστηκε το σχετικό παράθεμα: «παρά 
τη Θύρα Μετανοίας», δηλ. στην έκδοση της Βενετίας του 1795, :Έγγειοίδιον Σνμβον-
λευτικόν, δ.π., σ. 214. 

33. Χρηστοήθεια τών Χριστιανών, δ.π., σ. 312-13. 
34. Βλ. στην τετράτομη έκδοση τοϋ Παρισιού, 1730, τα λήμματα Denier, 

D e n a r i u s καί Ta lent , T a l e n t u m , καί στή δίτομη λατινική μετάφραση της Βενετίας, 
α' εκδ. 1726, β' εκδ. 1734, τα αντίστοιχα λατινικά, καθώς καί τους δημοσιευόμενους 
συναφείς πίνακες. 
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νια αυτά (κάτι ωστόσο πού δεν επιβεβαιώθηκε άπο αναζητήσεις στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό35), θα ήταν ενδιαφέρον να επαληθεύσει κανείς 

εκεί την πληροφορία του Νικόδημου, οπότε θα είχαμε μια σοβαρή ένδειξη 

ίταλομάθειας εκ μέρους του. 

Ά π ο εκεί και πέρα οι οποίες άλλες αναφορές του σε ονόματα ευρω

παίοι; συγγραφέων και στις ιδέες τους ή σε τίτλους έργων τους παραπέμ

πουν ε'ίτε σε έντυπες είτε σε χειρόγραφες ελληνικές πηγές, κατά το πλεί

στον μεταφράσεις, παράλληλα δμως είναι πολύ πιθανό κάποιες άπο αυτές 

να απηχούν και γνώσεις πού κυκλοφορούσαν μέσα άπο διάφορους διαύ

λους στον ελληνικό χώρο. Να θυμίσουμε τίς σπουδαιότερες άπο τις ανα

φορές του: Ό Μετανοών διδασκόμενος (Il Penitente istruito) και rO 

Πνενματικος διδασκόμενος (Il Confessore istruito) τοΰ Paolo Segneri,3 6 

Θέατρον ΠοΑιτικον (Theatrum Politicum) τοΰ Ambrosius Maria

nus, 3 7 Γαλατεΐον (Galateo) τοΰ Giovanni della Casa, 3 8 Νέον 'Άνθος 

Xaoirwv (Nuovo Fior di Virtù) τοΰ Tommaso Gozzadini, 3 9 'Ηθική 

Φιλοσοφία (Filosofia Morale) τοΰ L. A. Muratori, 4 0 Περί άνεξιθρ?]-

35. Ευχαριστώ καί άπο τή θέση αύτη τον π. Elia Citterio και τον ιστορικό κ. 

Δημ. Άρβανιτάκη για την προθυμία τους να εντοπίσουν σέ βιβλιοθήκες της ' Ι τα

λίας τή ζητούμενη έκδοση. 

36. Βιβλίον ψυχωφελέστατον [ = Έξομολογητάριον], Βενετία 1794, σ. 4, 48-

49, 177, Πηδάλιον, δ.π., σ. 261. Οι αναφορές παραπέμπουν στις μεταφράσεις του 

Έ μ μ . Ρωμανίτη, Βενετία 1742, καί οχι στο πρωτότυπο όπως είχαν δεχθεί αρχικά 

ορισμένοι μελετητές, βλ. σημ. 3. 

37. Γυμνάσματα Πνευματικά, δ.π., σ. 608, 609, Έγχειρίδιον Συμβουλευτι

κοί', δ.π., σ. 91, Χρηστοήθεια των Χριστιανών, δ.π., σ. 79. Ό Νικόδημος γνώρι

ζε προφανώς τή μετάφραση τοΰ Νικόλαου Μαυροκορδάτου (κατ' άλλους του Ί ω . 

Άβράμιου) σέ μία άπο τίς τρεις εκδόσεις της Λιψίας τοΰ 18ου αιώνα (1758, 1766, 

1776). Εΐναι γνωστό ότι εΐχε εύρετηριάσει το βιβλίο, βλ. στον κατάλογο τών ανέκ

δοτων έργων του την αναγραφή «πίνας κατ ' άλφάβητον δια θέατρον πολιτικόν», μο

ναχός Βασ. Γ. Μπιλάλης, "Οσιος Νικόδημος ό 'Αγιορείτης (1749-1809), 'Αθήνα 

1969, σ. 22. 

38. 'Εγχειρίδιον Συμβουλευτικοί·, δ.π., σ. 73. "Ολες τίς πληροφορίες πού δίνει 

ό Νικόδημος για το βιβλίο καί τον συγγραφέα του τίς άντλησε άπο το χ φ . 296 της 

Ηθικής Φιλοσοφίας της Μονής Πάτμου, βλ. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, « Ή 'Χρηστο

ήθεια' τοΰ Ά ν τ . Βυζάντιου καί ό ' G a l a t e o ' τοΰ Gio\ r anni della Casa. ΟΊ πρώτες 

συσχετίσεις», στον παρόντα τόμο τοΰ 'Ερανιστή, σ. 305. 

39. Βλ. σημ. 22 καί 23. 

40. Δεν αναφέρεται ονομαστικά στα κείμενα τοΰ Νικόδημου το έργο τοΰ Mu

ra tor i παρά μόνο ό συγγραφέας του, '' Εγχειρίδιον Συμβουλευτικοί', δ.π., σ. 284, 

άλλα δεν υπάρχει αμφιβολία δτι ό Νικόδημος το εΐχε διαβάσει στή μετάφραση τοΰ 

Ί ώ σ η π ο υ Μοισιόδακα (1761), βλ. καί παρακάτω. 
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σκείας (Traité sur la tolérance) τοΰ Βολταίρου41 (με άλλες ακόμη κατα
δικαστικές κρίσεις για τον γάλλο φιλόσοφο και τον Spinosa4 2), «τα όψί-
γονα συγγράμματα» του John Locke. 4 3 Αυνανισμού επίτομη (UOna-

41. 'Αναφερόμενος στην πληροφορία πού παραθέτει στή Χρι/στοήΘεια τών 

Χριστιανών, δ.π., σ. 9, σχετικά μέ την τριακονταμερή διαίρεση της ανθρωπότητας 

άπα θρησκειολογική άποψη (19 εθνικοί, 5 χριστιανοί και 6 μωαμεθανοί), παραπέμπει 

στο <(περί άνεξιθρησκείας βιβλίον». Φυσικά δέν πρόκειται για το πρωτότυπο έργο 

του Βολταίρου, άλλα για το Σχεδίασμα περί της άνεξιθρησκείας του Ευγένιου 

Βούλγαρη, στο όποιο ό συγγραφέας αναπτύσσει διάλογο μέ την πραγματεία του 

γάλλου φιλόσοφου. Στην πραγματικότητα, ή στατιστική πληροφορία δεν βρίσκεται 

στο Σχεδίασμα άλλα σε μια σημείωση τοΰ Βούλγαρη στο κείμενο της μετάφρασης 

του τοΰ Δοκιμίου Περί τών διχονοιών τα>ι· εν ταΐς εκκλησίαις της Πολονίας, Αιψία 

1768, σ. 99, δηλαδή του Essai historique et critique sur les dissensions des égli

ses de Pologne επίσης τοΰ Βολταίρου, μετάφρασης πού στην έκδοση του 1768 συγ

κροτεί το πρώτο και κύριο μέρος της και το Σχεδίασμα το δεύτερο, όπως άλλωστε 

δηλώνεται και στον τίτλο της έκδοσης. "Αρα ό Νικόδημος υπήρξε αναγνώστης και 

τών δύο κειμένων. 

42. Γυμνάσματα Πνευματικά, δ.π., σ. 541, Πηδάλιον, δ.π., σ. 49. Για το πόσο 

ήταν εύκολο τον 18ο αιώνα να πληροφορηθούν οί "Ελληνες για τις 'ιδέες τοΰ Βολταί

ρου, καταδεικνύεται άπο τα έργα πού κυκλοφόρησαν τότε, αναιρετικά και μή, ή ει

κόνα καί το περιεχόμενο τών οποίων έχουν καταγραφεί και αποτιμηθεί κατά και

ρούς άπο τους μελετητές, βλ. στο Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Βιβλιογραφία 1945-

1995, Γενική επιμέλεια Δ. Γ. Άποστολόπουλος - Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, 'Αθήνα 

1998, τους αριθμούς 11, 188, 213, 546, 558, 966. "Οσο για τον Spinosa, το ονομά 

του και οί ιδέες του περνοΰν επίσης στα κείμενα της εποχής, βλ. π.χ. 'Αθανάσιος 

Ψαλίδας, "Αληθής ευδαιμονία, Βιέννη 1791, § 173 [ = Νίκος Κ. Ψημμένος, έπιμ., Ή 

ελληνική φιλοσοφία άπα το 1453 ώς το 1821, τ. Β', 1989, σ. 206, 208. Πβ. σ. 459, 

476, 477!. 

43. Μιλώντας για την ένθερμη υποστήριξη τοΰ «διαλεκτικωτάτου» καί «μετα-

φυσικωτάτου» Αοκκίου στο ζήτημα της μελέτης της 'Αγίας Γραφής, δπως τήν εξέ

φραζε σε επιστολή σε κάποιο φίλο του, ό Νικόδημος παραπέμπει στή «σελ. 244 τών 

όψιγόν[ων] συγγραμμάτ[ων]» του, '' Εγχειρίδι,ον Σνμβονλεντικόν, ο.π., σ. 213. Στή 

συνέχεια πάνω στο 'ίδιο θέμα φέρνει το παράδειγμα δύο ακόμη προσωπικοτήτων τοΰ 

αγγλικού 17ου αιώνα, τοΰ J o h n Seidin και τοΰ Sir Christofer H a t t o n , υποδεικνύ

οντας τήν πηγή του: «παρά τω συντάγματι της θεολογικ. παιδείας, σελ. 280)), ο.ττ., 

η. 214. Καί ενώ ή πρώτη βιβλιογραφική αναφορά θα μποροΰσε να παραπλανήσει 

ως προς τήν πραγματική πηγή τοΰ παραθέματος —να επρόκειτο άραγε για κάποιον 

τόμο με τις επιστολικές πραγματείες ή τήν αλληλογραφία τοΰ Locke σέ μεταθανάτια 

έκδοση τοΰ 18ου αι., πού εΐχε, υποτίθεται, συμβουλευτεί ό Νικόδημος;— ή δεύτερη, 

αν καί δχι ξεκάθαρη επίσης βιβλιογραφικά, αποτέλεσε το κλειδί για να λυθοΰν οί 

απορίες. ΙΙραγματικά, το ((σύνταγμα θεολογικής παιδείας» αντιστοιχεί απλώς στον 

ψευδότιτλο ένας ελληνικού βιβλίου πού τυπώθηκε στή Βενετία το 1795 χωρίς όνομα 

συγγραφέα (αποδίδεται στον πατρ. 'Ιεροσολύμων "ΑνΟιμο) καί τιτλοφορείται Συν-
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nisme) τοΰ S.-A. Tissot . 4 4 'Ιδιαίτερη μνεία πρέπει., νομίζω, να γίνε-. γ ια 

την 'Ηθική Φιλοσοφία του χ φ . 296 της Μονής της Πάτμου, άπα την ο

ποία, δπως αποδείχθηκε, εΐχε αντλήσει δ Νικόδημος το «περί τής καρ

δίας» απόσπασμα πού παρέθεσε, αυτούσιο σχεδόν, στο κυρίως σώμα του 

'Εγχειριδίου Σνμβονλεντικον.^ Του άταύτιστου μέχρι πρό τίνος έργου, 

μεταφρασμένου επίσης άπα τον 'Εμμανουήλ Ρωμανίτη, τον μεταφραστή 

του Segneri , του P i n a m o n t i και του Sciipoli. μπόρεσε να εξακριβώσει 

τον συγγραφέα ό σεβαστός π . El ia C r i t e r i o . 4 6 Πρόκειται γ ια τον E m 

m a n u e l e T e s a u r o , λόγιο ίερωμ.ένο του 17ου αιώνα και ιστορικό του Το-

ρίνου, και το έργο του La Filosofia Morale derivata dall'alto fonte 

del grande Aristotele Stagirita γνώρισε και άλλες έκτος του Ρωμανίτη 

μεταφράσεις τον 18ο αιώνα. 4 7 "Οποιος θελήσει να ασχοληθεί με τις π η 

γές τών ήθικοασκητικών κειμένων του Νικόδημου 'Αγιορείτη θα ανακα

λύψει στο σύγγραμμα του T e s a u r o ένα πλήθος στοιχείων ιστορικών, αν

θρωπολογικών, κοινωνιολογικών, γραμματολογικών, ηθικών, φιλοσοφι

κών, επιστημονικών, πού φάνηκαν χρήσιμα στον παθιασμένο φιλανα-

γνώστη, ερανιστή ώς προς τή συγγραφική μέ^οοο, άλλα και συχνά με 

κριτικό πνεύμα απέναντι στα αναγνώσματα του άθωνίτη μονάχο. Ωσ

τόσο και εδώ ή γνωριμία του με το έργο τοΰ οποίου δέν έμαθε ποτέ τον 

συγγραφέα λόγω τής ανωνυμίας τοΰ πατμιακοΰ χειρογράφου, έγινε δυνα-

ταγμα Γραφικής Θεολογίας, βλ. Γ. Λαδάς - Ά θ . Δ. Χατζηδήμος, 'Ελληνική Βιβλιο
γραφία τών ετών 1791-1795, 'Αθήνα 1970, άρ. 249. Ε κ ε ί , στο κεφάλαιο Μ Γ ' («Οι 
Χριστιανοί χρεωστοΰσι να εΐναι ευχάριστοι υπέρ τών Γραφών...»), σ. 280-281, ό 
αναγνώστης θα συναντήσει δλα τα χωρία και τους χαρακτηρισμούς πού αφορούν 
τους τρεις άγγλους στοχαστές και πολιτικούς με τις παραπομπές δπως μεταφέρθη
καν μεταγενέστερα στο σύγγραμμα του Νικόδημου. 

44. Πηδάλιον, δ.π., σ. 490. Ό λόγος για «το νεωτύπωτον βιβλιάριον το περί 
μαλακίας». Πρόκειται για τή μετάφραση τοΰ Γεωργίου Βεντότη τυπωμένη στη Βε
νετία το 1777. 

45. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, δ.π., σ. 123-125. 
46. Την ταύτιση εΐχε την καλοσύνη να μου τήν ανακοινώσει ιδιωτικά, πρόκει

ται δμως να τήν δημοσιοποιήσει σέ προσεχή μελέτη του. 
47. Ή μετάφραση τοΰ ιατρού Δημήτριου Νοταρά (1717), ανεψιού του Χρύσαν

θου Νοταρά, έμεινε επίσης αδημοσίευτη. Για τα χειρόγραφα τής μετάφρασης βλ. Δ. 
Γ. Άποστολόπουλος, «'Περί τής τών συμβουλίων ματαιότητος'. "Ενα ακόμη φανα
ριώτικο εγχειρίδιο Πολιτικής», Ό 'Ερανιστής 21 (1997) —Μνήμη Λέανδρου Βρα-

ν ο ύ σ η — ) 36, και του ΐδιου, «Το πρωτότυπο του 'Περί τών συμβουλίων ματαιότη
τος'», Ό Ερανιστής 22 (1999), 251. Π β . Πηνελόπη Στάθη, Χρύσανθος ΛΌταρυ; 
πατριάρχης 'Ιεροσολύμων, 'Αθήνα 1999, σ. 238. 



Έ μ μ . Χ. Φραγκίσκος, Η Γ Α Ω Σ Σ Ο Μ Α Θ Ε Ι Α T O T Ν Ι Κ Ο Δ Η Μ Ο Τ 187 

τη χάρις στή διαμεσολάβηση κάποιου τρίτου κειμένου και 6χι στην απευ

θείας επαφή του με το πρωτότυπο. 

'Ανάλογες διαπιστώσεις θα είχε να κάνει κανείς και για τις καθαρά 

επιστημονικές γνώσεις πού παρεμβάλλει ακόμη και σε λειτουργικά έρ

γ α , 4 8 γνώσεις φυσικής, χημείας, αστρονομίας, γεωγραφίας, ιατρικής, φυ

σικής ιστορίας, κατά τους ((νεωτέρους», όπως συνήθιζε να υπογραμμίζει 

κάθε φορά, δείχνοντας, μολονότι ασκητής απομακρυσμένος άπο τον κό

σμο, το ενδιαφέρον, τήν προσαρμοστικότητα και τήν αφοβία του απέναντι 

στή νέα πραγματικότητα τής εποχής τ ο υ . 4 9 Οι πληροφορίες αυτές δεν 

εΐναι φυσικά αποτέλεσμα ενημέρωσης πού απέκτησε άπο τήν ανάγνωση 

ξενόγλωσσων δημοσιευμάτων, άλλα άπο τις ευκαιρίες πού του έτυχαν να 

μελετήσει τέτοιου είδους νεωτερικά βιβλία τυπωμένα στα τυπογραφεία 

τής Βενετίας, τής Βιέννης και άλλου άπο "Ελληνες συγγραφείς και μετα

φραστές. Δεν είναι, νομίζω, τυχαίο οτι δύο τουλάχιστον βιβλία πού απο

δεδειγμένα συνέβαλαν στην επιστημονική του μόρφωση, όπως τήν βλέ

πουμε να αποτυπώνεται στα έργα του, τα Στοιχεία Φυσικής του Νικηφό

ρου Θεοτόκη και ή μετάφραση τής 'Ηθικής Φιλοσοφίας του M u r a t o r i 

απο τον Ίο^σηπο Μοισιόδακα, τα πρωτοσυνάντησε κατά τα φαινόαενα 

στή βιβλιοθήκη του Χρύσανθου Αιτωλού στή Νάξο (αναγράφονται στον 

κατάλογο της), οπού ασφαλώς και θα τα πρωτοδιάβασε με τή διδακτική 

συνδρομή του τελευταίου. Τ α ονόματα καί των δύο συγγραφέων θα περά

σουν αργότερα στίς σελίδες των δικών του συγγραμμάτων σέ π α ρ α π ε μ π τ ι -

κες ή κριτικές αναφορές. 0" 

Δεν είναι του παρόντος να συζητηθεί διεξοδικά το θέμα τού αυτοτε

λούς ειδικού κεφαλαίου γ ια τή φυσιολογία καί λειτουργία τής καρδιάς 

καί τήν κυκλοφορία τού αίματος, πού δημοσιεύτηκε ως επίμετρο στο 

Έγχειρίδιον Σνμβονλεντικον καί συνοδεύτηκε μέ ανατομικά σχέδια καί 

επεξηγήσεις τού ίδιου τού Νικόδημου καί τού επιμελητή τής έκδοσης 

48. Ί ω . Κ. Τουμπακάρης, δ.π., σ. 229-232. 
49. "Ο.π., σ. 229. 
50. Για τον M u r a t o r i βλ. σημ. 40. Ά π ο τον Α' τόμο της 'Ηθικής Φιλοσοφίας, 

σ. 36-39, θα έμαθε π.χ. για τή λειτουργία των αισθητηρίων οργάνων, όπως τήν περι
γράφει στο 'Εγχειρίδιον Σνμβονλευτικόν, δπου δεν μπορεί να εΐναι τυχαία, ιδιαί
τερα σέ ορισμένα σημεία, ή εκφραστική ομοιότητα μέ το κείμενο τής μετάφρασης 
τοΰ Μοισιόδακα. Για τήν κατανόηση των θεμάτων αυτών άλλα καί άλλων (αστρονο
μικών, φυσικοχημικών κτλ.) βοηθήθηκε ασφαλώς περισσότερο άπο το επιστημονικό 
εγχειρίδιο του Ν. Θεοτόκη, στο όποιο παραπέμπει ενίοτε τον αναγνώστη του, βλ. 
Ί ω . Τουμπακάρης, ο.π., σ. 231. 
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στη Βιέννη αρχιμανδρίτη "Ανθιμου Γαζή, ώς προέκταση του ομόλογου 

φιλοσοφικού αποσπάσματος «περί της καρδίας» άπό τη μετάφραση της 

'Ηθικής Φιλοσοφίας του E m m a n u e l e T e s a u r o . 5 1 Καθώς μας λείπει ή 

απάντηση του Νικόδημου στη γεμάτη έκπληξη επιστολή για το γεγονός 

αυτό του 'Αθανάσιου Πάριου, στην όποια αναφερθήκαμε πρωτύτερα, δεν 

μπορούμε να ξέρουμε αν ήταν δική του ή πρωτοβουλία της δημοσίευσης, 

ούτε άπο ποιες πηγές άντλησε το υλικό του. Τή γνώση των θεωριών του 

Wi l l i am H a r v e y για την κυκλοφορία του αίματος θα μπορούσε 'ίσως να 

την οφείλει, χάρις στη λατινομάθειά του, στη διατριβή του 'Αλέξανδρου 

Μαυροκορδάτου του έξ απορρήτων Pneumaticum instrumentum circu-

landi sanguinis σε μία άπο τις τρεις γνωστές εκδόσεις της του 17ου αιώ

να (1664, 1665, 1682), αν καί 6 συγγραφέας της διαφοροποιείται εν μέ

ρει άπο τις θέσεις του άγγλου φυσιολόγου, 5 2 διαφοροποίηση πού δεν π α 

ρατηρείται στην περιγραφή του άθωνίτη μοναχού. 'Εξάλλου, ελληνικά 

βιβλία σύγχρονα τοΰ Νικόδημου, πού πραγματεύονταν και αντίστοιχα 

θέματα ιατρικής, ήταν το Φυσικής 'Απάνθισμα τού Ρ ή γ α Βελεστινλή 

(1790), βασισμένο στή γαλλική Encyclopédie,03 καί ή μετάφραση άπο 

τον "Ανθιμο Γαζή της Γραμματικής των Φιλοσοφικών 'Επιστημών τοΰ 

"Αγγλου B e n j a m i n M a r t i n πού είχε κυκλοφορήσει το 1799, 5 4 δύο μόλις 

χρόνια πριν άπο την έκδοση τού Έγχειριδίον διάστημα πολύ μικρό γ ια 

να προλάβει ένας μοναχός τού 'Αγίου "Ορους να λάβει γνώση της κυκλο

φορίας τοΰ βιβλίου, πολύ περισσότερο τοΰ περιεχομένου του, καί πού πρέ

πει να το λογαριάζουμε σχεδόν μηδενικό, αν σκεφθούμε ότι ό Νικόδημος 

θα είχε στείλει γ ια τ ύ π ω μ α τό δικό του χειρόγραφο ένα-δυό χρόνια νωρί

τερα άπο την τελική δημοσίευση του τό 1801. Προφανώς δεν τό είχε ύπό-

51. 'Εγχειρίδιον, σ. 289-294. Με το θέμα έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα οι Virgil 
Càndea, «Wil l iam H a r v e y etc.», δ.π., σ. 81 κ.ε. καί Δημήτριος Ά π . Καραμπερό-
πουλος, Γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας τον Θεσσαλού Διδασκάλου τον Γένους 
'Ανθίμου Γα'Ζη (1758-1828), 'Αθήνα 1993, σ. 35 κέ., 107 κέ. (αναπαράγεται φωτο
γραφικά το σχετικό κεφάλαιο τοΰ Εγχειριδίου). 

52. Δημ. Γ. Άποστολόπουλος, «Για τήν προϊστορία τοΰ Νεοελληνικού Δια
φωτισμού. Στοιχεία Φυσιολογίας τον 17ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη», Ό Ε
ρανιστής 11 (1974) —Νεοελληνικός Διαφωτισμός. 'Αφιέρωμα στον Κ. Θ. Δημα
ρά—, 300. 

53. Δημ. Καραμπερόπουλος, « Ή γαλλική 'Encyclopédie ' ενα πρότυπο τοΰ 
έργου τοΰ Ρήγα 'Φυσικής 'Απάνθισμα')), Ό 'Ερανιστής 21 (1997) —Μνήμη Αέαν-
δρου Βρανούση—, 95-128. 

54. Δημ. Καραμπερόπουλος, Γνώσεις ανατομίας, δ.π. 
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ψη του, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα φαινόταν παράδοξο να περιλάβει 

α Ινα ασκητικό εγχειρίδιο, και μάλιστα σε ξεχωριστές σελίδες, θέματα 

ανθρώπινης ανατομίας καί φυσιολογίας τα όποια ένα άλλο σύγχρονο του 

επιστημονικό βιβλίο τα παρουσίαζε σε ελληνική γλώσσα αρμοδιότερα. 

Το κείμενο του 'Εγχειριδίου παραλλάζει επίσης ως προς τις λεπτομέρειες 

άπο το αντίστοιχο του βιβλίου του Ρ ή γ α , το οποίο άλλωστε δύσκολα θα 

μπορούσε να διακινηθεί στο "Αγιον "Ορος. 5 5 Μήπως, λοιπόν, θα έπρεπε 

να δεχθούμε την άποψη των μελετητών δτι γ ια τίς ιατρικές αυτές πληρο-

φορίες, πού απηχούν τίς θεωρίες τού Wi l l iam H a r v e y , είχε τη δυνατό

τητα λόγω της γαλλομάθειας καί της ίταλομάθειάς του να συμβουλεύεται 

τη γαλλική Encyclopédie ή τήν ιταλική έκδοση τ η ς ; 5 6 Θεωρώ δτι αν δεν 

προηγηθεί ή συγκριτική εξέταση τού αυτόγραφου κειμένου τού 'Εγχει

ριδίου Συμβουλευτικού, πού σώζεται στην Ι. Μονή Έ σ φ ι γ μ έ ν ο υ , 5 7 με το 

δημοσιευμένο, ώστε να διαπιστωθεί το είδος καί ό βαθμός παρέμβασης 

τού επιμελητή "Ανθιμου Γαζή, καί αν άπο το άλλο μέρος δέν διερευνηθεί 

ή πιθανότητα να είχε χρησιμοποιήσει ό Νικόδημος κάποιο ιατρικό χειρό

γραφο τού 18ου αιώνα γ ια τήν κυκλοφορία τού αίματος, χαρβεϋκής οπτι

κής, άπο έκεϊνα πού έχει επισημανθεί ή παρουσία τους σέ βιβλιοθήκες της 

Ε λ λ ά δ α ς και τής Ρουμανίας, 5 8 δέν θα πρέπει τίς επιστημονικές γνώσεις 

του άθωνίτη μοναχού γύρω άπο τα θέματα αυτά να τίς αποδίδουμε σέ ξε

νόγλωσση βιβλιογραφική ενημέρωση, τήν οποία εκ τών πραγμάτων ήταν 

αδύνατο να έχει στην απομόνωση τού "Αθω άλλα και με τίς γλωσσικές 

προϋποθέσεις πού απαιτούνταν γ ια κάτι τέτοιο. 

Συμπερασματικά, αν ο Νικόδημος ό Αγιορε ίτης γνώριζε ξένες γλώσ

σες, οπού, όποτε, μέ όποιον τρόπο καί σέ δποιο βαθμό τίς είχε μάθει, δέν 

του χρειάστηκαν ούτε για επικοινωνιακούς λόγους, ούτε για μεταφραστι

κές δραστηριότητες, ούτε, πιστεύω, για τήν τεκμηρίωση τών συγγραφών 

55. Το γεγονός δτι αντίτυπα τοΰ βιβλίου εντοπίζονται σήμερα στις βιβλιοθή
κες Μονών του 'Αγίου "Ορους, βλ. Θωμάς Παπαδόπουλος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία 
(1466 ci-1800), τ. Α', άρ. 4802, δέν σημαίνει δτι αποκτήθηκαν τότε. 

56. Virgil Cândea , ό'.π., σ. 84. 
57. Γιάννης Καράς, Οι επιστήμες στην Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα και έντυ

πα, τ . Γ', 'Αθήνα 1994, σ. 9 6 / 0 Σπυρίδων Λάμπρος, πού περιγράφει το χειρόγραφο, 
το χαρακτηρίζει πανομοιότυπο μέ το τυπωμένο, Κατάλογος τών εν ταΐς βιβλ.ιοθήκαις 
τον 'Αγίου "Ορους ελληνικών κωδίκων, τ . Α', Καίμπριτζ 1895, άρ. 2289 (276), σ. 196. 

58. 'Αναφέρομαι στο ύπ ' άρ. 523 χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης τής Ρουμανικής 
'Ακαδημίας καί το ύ π ' άρ. 52 της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Γιάννης Κα
ράς, ό'.π., σ. 325-327. 
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του. Ή γνωστική του περιουσία δημιουργήθηκε άπο αναγνώσματα γραμ

μένα σε γλώσσες πού του ήταν περισσότερο οικείες, τη μητρική του και 

τη γλώσσα τών παλαιών προγόνων του την οποία είχε διδαχθεί τέλεια 

κατά τη διάρκεια τών σχολικών του σπουδών. "Αλλωστε ή τελευταία αύ

τη θα αποτελούσε τον διάμεσο για να κατακτήσει τη γνώση πού θεωρούσε 

ανώτερη ά π ' όλες, τών Θείων Γραφών και τών πατερικών κειμένων. 

EMM. Ν. Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Ο Σ 
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