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ΕΝΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

TOT ΣΑΜΟΤΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ (1787) 

Τω άναγιγνώσκοντι, Σαμουήλ 'Αθηναίος χαίρειν 

ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ της Ρουμάνικης 'Ακαδημίας στο Βουκουρέστι, έ

χει διασο^θεΐ ένα χειρόγραφο (άρ. 92 (61)), το μοναδικό α π ' δσο γ ν ω -

ρίζοο, το ο—οιο παραδίδει το ακόλουθο έργο: Μεταφυσική, σνντεθεΐσα μεν, 

και σννερανισθεϊσα, εκ τ ε παλαιών, και νέων, παρά τον σοφολογιωτάτου 

κυρίου ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΔΑΜΩΔΟΥ τοϋ εκ Κεφαληνίας, μεταφρασθεΐσα δε 

καί εν πολλοίς πληρωϋεϊσα άλλα και κατά τάξιν βιβλίων, κεφαλαίων 

και σελάδων τεθείσα καί μην και διασαφηνισθεΐσα προς ραοτέραν κατάλη-

ψιν, παρά τοϋ ταπεινού διδασκάλου ΣΑΜΟΥΗΛ ΜΟΝΑΧΟΥ Γεοιργιάδου 

τον εξ 'Αθηνών. 

αψπζν άπριλλίον κγΐ>: 

Ά π ο τα στοιχεία του Καταλόγου των χειρογράφων της Βιβλιοθήκης 

προκύπτει Οτι πρόκειται για το γνωστό άπο τέσσερις κώδικες έργο τοϋ 

Βικέντιου Δαμοδοΰ: Σννταγμάτιον Μεταφυσικής. Ό έ'νας μάλιστα σώζε

ται στην 'ίδια Βιβλιοθήκη καί περιγράφεται στον κατάλογο αμέσως μετά 

άπο το χειρόγραφο πού μας απασχολεί. " Ο π ω ς μας πληροφορεί ό τίτλος, 

ό διδάσκαλος Σαμουήλ Γεωργιάδης, μοναχός, 'Αθηναίος, στις 23 'Απρι

λίου 1787, ολοκλήρωσε τή μετάφραση της Μεταφυσικής τοϋ Δαμοδοϋ, 

σε πολλά σημεία την συμπλήρωσε, την έβαλε σε τάξη βιβλίων, κεφαλαίων 

και σελίδων καί την διασαφήνισε γ ια να γίνει ευκολότερα κατανοητή. Στον 

τίτλο αναφέρεται επίσης ότι ή Μεταφυσική είναι: σνντεθεΐσα μεν και σν

νερανισθεϊσα εκ τε παλαιοιν και νέων παρά τον Βικεντίον Δαμοδοϋ. Το 

στοιχείο αυτό δεν αναφέρεται στον τίτλο τοϋ πρωτοτύπου έργου. Ώ ς προς 

τη μετάφραση, πρόκειται για τή μεταφορά τοϋ κειμένου άπο τήν απλή 

γλωσσά τοϋ Δαμοδοϋ σε γλώσσα αρχαΐζουσα. 1 

1. Πρώτος επεσήμανε τήν ύπαρξη αύτοϋ τοϋ χειρογράφου ό Νίκος Βέης, στην 
κυριακάτικη επιφυλλίδα του, 31 Μαίου 1942, στην εφημερίδα Ή Προ^ία, με τίτλο: 
Βικέντιο; Δαμοδος και Σαμουήλ Κονβελάνος Γεωργιάδης. 'Αναφέρεται στον Δα-
μοδο καί το έργο του καί τή μετάφραση της Μεταφυσικής του άπο τον Σαμουήλ. 'Α
ναφέρει τα βιογραφικά στοιχεία τοΰ Σαμουήλ άπο τον Θ. Φιλαδελφέα. Δεν συμφωνεί 
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Ό Α θ η ν α ί ο ς διδάσκαλος Σαμουήλ Γεωργιάδης Κουβελάνος είναι 

γνωστός. Οι πληροφορίες μας βέβαια είναι διάσπαρτες και αρκετά περι

ορισμένες. Προέρχονται κυρίως άπό τις γενικότερες εργασίες, γ ια τα σχο

λεία των 'Αθηνών την εποχή της Τουρκοκρατίας, 2 περιορισμένες και αυ

τές, ή άπο τα απομνημονεύματα γνωστών 'Αθηναίων ή διδασκάλων της 

'ίδιας εποχής. 

Σ ε κατάλογο των μαθητών της Σχολής Ντέκα του έτους 1770, πού 

έχουν υποβάλει οι επίτροποι του σγ^ολζίου στην Ε λ λ η ν ι κ ή 'Αδελφότητα 

του 'Αγίου Νικολάου τών Ε λ λ ή ν ω ν στή Βενετία, ή οποία, διαχειριζόταν 

τα σχετικά κληροδοτήματα, 3 αναφέρεται καί ό Σπυρίδων Κουβελάνος, γιος 

του Νικολάου, ό όποιος παίρνει τή θέση άλλου μαθητού της Σχολής πού 

άπεβλήθη γ ια το εν μαθήμασι αμελές καί ράθνμον. Δεν αναφέρεται το ό

νομα του στον επόμενο κατάλογο τού έτους 1774. Νομίζω ότι δεν υπάρ

χει αμφιβολία δτι ο Σπυρίδων πρέπει να ταυτιστεί με τον Σαμουήλ, ό ό

ποιος, όταν αργότερα έγινε μοναχός, άλλαξε το ονομά. του. Ό πατέρας 

του Νικόλαος είναι πολύ πιθανό να είναι το 'ίδιο πρόσωπο με τον γαμπρό 

κύρ Νικολό Κουβελάνο, πού αναφέρεται στο προικοσύμφωνο τής 10 Φε

βρουαρίου 1750 ή 1754. 4 Είναι καταχωρισμένο στο πρωτόκολλο τού Νο-

τάριου τής πολιτείας τών 'Αθηνών Παλαιολόγου Βουρδούχα καί μας πλη

ροφορεί καί γ ια το Ονομα τής συμβίας τού Νικολού, Κυρά Σιδερής, κόρης 

τού Μήτρου Σκουζέ. "Εχουμε έτσι καί έναν t e r m i n i m i p o s t q u e m για τή 

χρονολογία γεννήσεως του, αν ήταν ό πρωτότοκος, το 1751 ή τό 1755. 

δτι πιθανόν να είναι γιος του Νικολάου (βλ. παρακάτω), άλλα θεωρεί πιθανότερο το 
επίθετο Γεωργιανής να υποδηλώνει το όνομα του πατέρα του: Γεώργιος. 'Αναφέρει 
επίσης δτι ό Σαμουήλ μοναχός είναι συνδρομητής στην έκδοση τής Γραμματικής του 
Κωνσταντίνου Καραϊωάννου άπο τον ΙΙολυζώη Κοντόν, Βούδα 1796-1797. Βλ. Θ. 
Παπαδόπουλος, Α', άρ. 3028. Βλ. επίσης Β. Μπόμπου-Σταμάτη, Ό Βικέντιος Δα-
μοδός, βιογραφία - εργογραφία (1700-1752), 'Αθήνα 1982, σ. 218 κ.έ. 

2. Βλ. κυρίως Θ. Ν. Φιλαδελφεύς, 'Ιστορία τών 'Αθηνών επί Τουρκοκρατίας, 
1400-1800, τ. 2, 'Αθήνα 1902, σ. 231-234 καί Τ. Γριτσόπουλος, «Διάγραμμα τής 
'Ιστορίας τών σχολείων τών 'Αθηνών κατά τήν Τουρκοκρατίαν», 'Αθηναϊκά (1964) 
τχ. 28-29, οπού και σχετική βιβλιογραφία. 

3. Γ. ΙΙλουμίδν,ς, «Σχολεία στην Ε λ λ ά δ α συντηρούμενα άπο κληροδοτήματα 
Ελλήνων τής Βενετίας (1603-1797)», Θησαυρίσματα 9 (1972) 242. 

4. Δ. Καμπούρογλους, Μνημεία 'Ιστορίας τών 'Αθηναίων, τ . 3, 'Αθήνα 1890, 
σ. 30: 1749-50 Φεβρουαρίου 10: ΙΙροικοπαράδοση τής νεόνυμφης κυρά Σιδερής, 
όπου τής παραδίδει ό πατήρ αί<τής Μήτρος Σκουζες και ή μητέρα της. Βλ. επίσης 
Θ. Ν. Φιλαδελφεύς, 'Ιστορία τών 'Αθηνών, δ.π., σ. 230 σημ. 1: ίσως νιος τον Νι-
κολάου Κονβελάνον, υπογράφοντος προικοσΰμφιονον 1751, εκ τών υπό Μομφεράτον 
εκδοθέντος. 
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Ό σύγχρονος του διδάσκαλος 'Ιωάννης Μπενιζέλος 5 μας πλτ\ροζ>ορεϊ 

ότι ό Σαμουήλ Κουβελάνος υπήρξε μαθητής του Βησσαρίωνος και του 

Σωφρονίου. Πρόκειται γ ια δύο γνωσιούς διδασκάλους της Σχολής Ντέ-

κ α : τον πρώτο δάσκαλο τής Σχολής, τον 'Αθηναίο Βησσαρίωνα Ροΰφο, 

πού είχε σπουδάσει κοντά στον Μπαλάνο στα Γιάννενα και δίδαξε στη 

Σχολή από το 1750 ως το θάνατο του το 1766, καί τον Σωφρόνιο Μπάρ-

μπανο, 'Αθηναίο επίσης, μαθητή καί διάδοχο του Βησσαρίωνα, πού δίδα

ξε άπο το 1766 ώς το 1774. Ό 'ίδιος δ Μπενιζέλος μας πληροφορεί οτι ό 

Σαμουήλ διαδέχτηκε στή Σχολή του Κοινού, το άλλο σχολείο τής 'Αθή

νας, τον γνωστό διδάσκαλο 'Αθανάσιο Μπουσόπουλο από την Δημητσάνα, 

σπουδασμένο στή Σχολή τής Πάτμ,ου, ό όποιος δίδαξε γ ια 31 χρόνια στην 

Σχολή τοΰ Κοινού. Για την ακριβή χρονολογία πού ό Σαμουήλ ανέλαβε 

τή θέση τού διδασκάλου στή Σχολή τοΰ Κοινού μας πληροφορεί το έγγρα

φο τής έναρξης τής μισθοδοσίας του άπο τους επιτρόπους των κληροδοτη

μάτων τής Βενετίας. Είναι το 1789 6 καί ό μισθός του, κατά τον Μπενιζέ-

λο, διακόσια δουκάτα το χρόνο. 7 Πολύτιμες είναι οι πληροφορίες πού μας 

δίνει γ ι α το διδάσκαλο Σαμουήλ ένας μαθητής του, ό 'Αθηναίος Γεώργιος 

Ψύλλας (1794-1878) στα 'Απομνημονεύματα τ ο υ . 8 

Έ κ ε ΐ διηγείται ό Ψύλλας ότι, άφοΰ έμαθε τα πρώτα γράμματα κοντά 

στον ιερέα τής ενορίας του άπο τή Φυλλάδα, την Ό κ τ ώ η χ ο καί το Ψ α λ -

τήριον καί επρόκειτο να προχωρήσει καί στον 'Απόστολο, ή μητέρα του 

παρακινήθηκε άπο μια γειτόνισσα να τον εισάξη εις εν τών ελληνικών σχο

λείων, καί οϋτω τον εισήξεν εις το τον διδασκάλου Κουβελάνου (εννοεί 

τή Σχολή τοΰ Κοινοΰ), κείμενον ακριβώς κατά την Θέσιν δπον σήμερον 

ϊσταται το ώρολόγιον τής πόλεοις. Έ κ ε ΐ έμεινε για δύο περίπου χρόνια 

καί ύστερα πέρασε στο Σχολείο τού Διδασκάλου Ι. Μπενιζέλου (τή Σ χ ο 

λή Ντέκα). 'Αναφέρει δτι το σγολεϊο τοΰ Κουβελάνου στεγαζόταν σε ιδιω

τική οικία. Ό ιδιοκτήτης της, που είχε σπουδάσει δεν γνωρίζοι που, δταν 

ξαναγύρισε στην 'Αθήνα δίδασκε έκεΐ τους μ,αθητές του καί αργότερα, 

5. 'Ιωάννης λίπενιζέλος, Ιστορία τών 'Αθηνών, 'Αθήνα 1986, τ. 1, σ. 122. 
6. Γ. ΙΙλουμίδης, δ.π., σ. 244. 'Αναφέρονται αποδείξεις πληρωμής του τών ε

τών: 1790, 1792, 1793. 
7. Ι. Μπενιζέλος, δ.π., σ. 124. Πρόκειται για τα κληροδοτήματα τών Έ π ι φ α -

νίου 'Ηγουμένου, Γεωργίου Μέλλου καί Στεφάνου Ρούτη. Βλ. και Πλουμίδης, δ.π., 
σ. 243-244. 

8. Γ. Τύλλας, Απομνημονεύματα τοΰ βίου μου ('Ακαδημία 'Αθηνών, Μνη
μεία τής Ελληνικής Ιστορίας), 'Αθήνα 1974, σ. 3 καί 335. "Εγραψε μεταξύ τών 
ετών 1867-1869. 
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πού χειροτονήθηκε άρχιερεύς, την αφιέρωσε στην Κοινότητα: συσκενα-

σμένην εντελώς εις σγολεϊον καί προικισμένην με βιβλιοθήκην και όρ

γανα και σφαίρας άστρονομικάς και γεωγραφικάς, ώς εγίο έφθασα να 

ιδώ αϋτοϊς οφΟαλμοϊς. Πρόκειται για τον γνωστό λόγιο κληρικό Γρηγό-

ριο Σ ω τ ή ρ η , ο όποιος έζησε στη Βενετία, οπού άπο το 1699-1702 ήταν 

επόπτης του Φλαγγινιανοΰ 9 και σπούδασε στην Πάδοβα άπο το 1701-

1706. "Οταν ξαναγύρισε στην 'Αθήνα, οργάνωσε το Σχολείο του Κοινού 

ή Κοινον Σγ^ολείον ή Έλληνομουσεΐον, πού είχε την ιστορία του. Λειτουρ

γούσε άτακτα παλαιότερα και άπο το 1683 με το κληροδότημα Έ π ι φ α -

νίου. Ά π ο το 1716 ό Σωτήρης δίδαξε στην αρχή σ' ένα παλαιό σπίτι 

κοντά στή Μεγάλη Παναγιά, αργότερα στο Ί'διο μζρος οικοδόμησε λαμπραν 

οίκοδομήν και έκαμε πολλές προσπάθειες να οργανώσει σωστά το Σ χ ο 

λείο, να το κατοχυρώσει και να εξασφαλίσει τή λειτουργία του. Δώρισε 

έκτος των άλλων και τή βιβλιοθήκη του άπο 600 τόμους. 1 0 Μετά τον θά

νατο τού διδασκάλου Κουβελάνου το Σχολείο εγκατελείφθη και ή διδα-

σκαλία των νέων συνεκεντρώθη εις το τον Ι. Ντεκα, οπού μετεκομίσθησαν 

9. Α. Καραθανάσης, Ί1 Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας, Θεσσαλονίκη 1975, 

σ. 145-146. Βλ. επίσης Γ. Σ . ΙΙλουμίδης, «Αϊ έγγραφαί των 'Ελλήνων σπουδαστών 

της Πάδοβας», Θησανρίσματα 8 (1971) 201, του 'ίδιου: «Αϊ πράξεις έγγραφης 

των 'Ελλήνων σπουδαστών τοϋ Πανεπιστημίου της Πάδοβας», Μέρος Β' Leggisti 

(1591-1809), ΕΕΒΣ 28 (1971) 122-125. 

10. Ό ιδρυτής της Σχολής τοΰ Κοινού ή Έλληνομουσείου ή, για να είμαστε 

ακριβείς, εκείνος πού οργάνωσε, έστέγασε και κατοχύρωσε αυτό το σχολείο, το όποιο 

άπο το 1683 συντηρούσε το κληροδότημα τοΰ Έπιφανίου 'Ηγουμένου με διακοπές 

της λειτουργίας του (κατά τον βενετοτουρκικό πόλεμο μεταφέρθηκε στο Ναύπλιο και 

τήν Πάτρα), είναι ό γνωστός 'Αθηναίος λόγιος κληρικός Γρηγόριος Σωτήρης, ό ό

ποιος, άφοϋ σπούδασε στην Πάδοβα, έζησε στή Βενετία, Οπου ήταν επόπτης τοΰ 

Φλαγγινιανοΰ (1699-1702) και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας για εξι 

χρόνια. "Οταν γύρισε στην 'Αθήνα, ίδρυσε το Φροντιστήριο τοΰ Κοινού το 1716. 

Το στέγασε σε κτίριο πού έκτισε εκ θεμελίων γι ' αύτο τον σκοπό, κοντά στή Μεγάλη 

Παναγιά. Χαρακτηρίζεται λαμπρόν οικοδόμημα, και χάρισε έκτος τών άλλων και 

τήν πλούσια βιβλιοθήκη του, άπο 600 τόμους. Ό Γρηγόριος έγινε το 1722 μητροπο

λίτης Γάνου και Χώρας καί τό 1727 μητροπολίτης Μονεμβασίας και Καλαμάτας. 

Το 1728 πήγε ό 'ίδιος στην Κωνσταντινούπολη και εξασφάλισε τή Σχολή με πατριαρ

χικό σιγίλλιο. Στο σιγίλλιο αύτο τοΰ Πατριάρχη Παϊσίου Β' περιέχονται πολλές 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον ιδρυτή της Σχολής, τή λειτουργία της καί τα δι

δασκόμενα μαθήματα. Βλ. σχετικά Θ. Ν. Φιλαδελφεύς, 'Ιστορία τών 'Αθηνών, ο.π., 

σ. 255 κ.έ. Βλ. επίσης Τ. Γριτσόπουλος, ((Διάγραμμα της 'Ιστορίας τών σχολείων 

τών 'Αθηνών κατά τήν τουρκοκρατίαν», 'Αθηναϊκά 29 (1964) 3. Βλ. καί Κ. Μπόνης, 

« Ό της Εθνεγερσίας Πρόδρομος μητροπολίτης Μονεμβασίας Γρηγόριος Σωτηρια-

νος ό Γέροντας», Πρακτικά 'Ακαδημίας 'Αθηνών 62 (1987) 167. 
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καί τα βιβλία και τα λοιπά αντικείμενα. Ό Ψύλλας αναφέρει επίσης δτι 

ένας άπο τους λόγους πού έκλεισε το Σχολείο ήταν ή θέση του, κοντά στην 

πλατεία οπού βρίσκονταν τα τούρκικα καφενεία καί οι θαμώνες τους π α 

ρενοχλούσαν τους μαθητές. 1 1 Ή Κοινότητα δεν το έκλεισε ενωρίτερα γιατί 

δεν ήθελε να λυπήσει τον προ πο?ιλον χρόνου διδάσκοντα εκεΐσε γέροντα 

ιερέα καί πνευματικόν Κουβελάνον, δστις άλλοτε εδίδαξεν καί εις Κέαν 

ευδόκιμους καί τοϋ οποίου μαθητής εχρημάτισε καί ό 'Ιάκωβος Ρώτας. 

Πρόκειται για τον φίλο τοΰ Κοραή, λόγιο έμπορο της Τεργέστης, πού 

διαδραμάτισε εκεί ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομική καί τήν κοι

νωνική ζ ω ή , άλλα κυρίως φρόντισε γ ια τα εκπαιδευτικά π ρ ά γ μ α τ α της 

ελληνικής παροικίας. Τού οφείλουμε τη διαφύλαξη σημαντικού μέρους 

τής αλληλογραφίας τού Κοραή. Τή βιβλιοθήκη του πούλησε αργότερα άπο 

ανάγκη στο Γυμνάσιο τής Σύρου. 1 2 Ό ' Ιάκωβος Ρ ώ τ α ς έφυγε άπο τήν 

πατρίδα του τήν Κέα γ ια τή Σμύρνη το 1791 σε ηλικία 12-14 ετών. Ε 

πομένως θα πρέπει να υποθέσουμε δτι ό Σαμουήλ δίδαξε στην Κέα πρίν 

άπο το 1789 καί δτι είχε τον Ρ ώ τ α μαθητή σε μικρή ηλικία. Ό Ψύλλας 

στο Παράρτημα Α ' τών 'Απομνημονευμάτων του παρέχει περισσότερες 

πληροφορίες. 'Αναφέρει δτι στο Σχολείο τού Κουβελάνου, έκτος άπο τήν 

ανάγνωση, διδάχτηκε καί τον Χρυσολωράν καί μύθους τινάς τοϋ Αισώ

που.13 'Αναφέρει επίσης καί μερικούς συμμαθητές του: τον Στέφανον Φι-

11. Τήν πληροφορία επαναλαμβάνει καί ό Φιλαδελφεύς, δ.π., σ. 231 κ.έ.: άλλα 

μετά τον θάνατον τοϋ Κουβελάνου η ολίγον πρότερον διελύθη ή Σχολή, το μεν ένεκα 

ανεπαρκείας τών χρηματικών πόρων, το δε και όιά λόγους τοπικούς, διότι το σχο-

λ.εϊον εκείτο πλησίον τών τουρκικών καφενείων καί της αγοράς ώστε οι μαθηταί, 

διερχόμενοι κατ' ανάγκην εκείθεν, πολλάς ύβρεις έδέχοντο υπό τών θαμώνων τών 

καφενείων. 'Εννοεί, υποθέτω, τήν πλατεία Μοναστηρακίου, άφοΰ ή θέση τοΰ σχο

λείου ήταν κοντά στή Μεγάλη Παναγιά. Ή εκκλησία δέν σώζεται σήμερα, τοποθε

τείται όμως κοντά στα ερείπια τής Βιβλιοθήκης του 'Αδριανού. 

12. Βλ. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, « Ή βιβλιοθήκη τοΰ εμπόρου φίλου τοΰ Κοραή 

Ί α κ . Ρ ώ τ α καί ή δεξίωση της σε μια αναπτυσσόμενη περιφέρεια τοΰ νεοελληνικοΰ 

κράτους», Ζητήματα 'Ιστορίας τών νεοελληνικό™ γραμμάτων. 'Αφιέρωμα στον Κ. 

Θ. Δημαρά, Θεσσαλονίκη 1994. 

13. "Εχουμε έδώ τήν πληροφορία για τήν ΰλη πού διδάχθηκε ό Ψύλλας τα δύο 

πρώτα /ρόνια τών σπουδών του στή Σχολή τοΰ Κοινού άπο τον Κουβελάνο: Είναι οι 

ΛΙύθοι τοΰ Αισώπου, ενα βιβλίο πού είχε γνωρίσει μέσα στον 18ο αι. 21 εκδόσεις. Βλ. 

Θ. Παπαδόπουλος, Βιβλιογραφία, Α', άρ. 50-71. Έ κ τ ο ς άπο τις εκδόσεις στα αρ

χαία ελληνικά καί λατινικά περιλαμβάνεται καί ή έκδοση τοΰ Ι. Πατούσα, Μϋθοι ... 

μεταγλωττισθέντες (στην κοινή γλώσσα), Βενετία 1690 1, 1752 2, 1766 3 . Δέν γνω

ρίζουμε ποια έκδοση χρησιμοποιούσε ό Κουβελάνος. Εΐναι γνωστό δτι στο Φλαγγι-

νιανο διδάσκονταν ο'ι μύθοι στή δημώδη γλώσσα. Βλ. Α. Καραθανάσης, Ή Φλαγγί-
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λιππίδην, τον γνωστόν άλλος εισπράκτορα τον Δήμου Αθηναίων, πρω

τεύοντα εις τάς τάξεις των μαθήματος, τον Άλύπιον Σαντζήρην, τον Νι

κά λαον Γέροντα και άλλ.ονς. Καί συμπληρώνει.: Άλ?Λ και ενταύθα ή επί-

βλεψις επί της διαγωγής των μαθητευομένου αθλία, διά τε το γήρας τον 

διδασκάλον και δια την ενασχάλησιν αντον κατά καιρούς εις την εξομολά-

γησιν των μελλάντιον να κοινωνήσωσιν.1* 

Σ χ ε τ ι κ ά με τα μαθήματα πού διδάσκονταν στη Σχολή του Κοινού μας 

πληροφορεί το πατριαρχικό σιγίλλιο του 1728, άπολυθέν από τον πατριάρ

χη Παισιο Β', το όποιο εξασφάλιζε τή λειτουργία της Σχολής δια χοτζε-

τίου, Οπως γράφει ό Φιλαδελφεύς, άπαγορευομένης της σνστάσεως σχο

λής άνεν αδείας. 'Αναφέρεται εκεί: διδάσκεσθαι εν αυτή τους τε εισαγοι-

γικούς και πρωτόπειρους τα τής κυκλοπαιδείας γράμματα και... τους 

προκεχωρηκάτας και επίδοσιν λαβάντας γυμνάζεσθαι εις τα άξιώτερα 

μαθήματα και καταρτίζεσθαι εύφυώς προς πασαν διδασκαλίαν και λογι-

κήν μάθησιν. Προσθέτει επίσης οτι ο ιδρυτής κατεκόσμησε τήν Σχολήν 

με τήν βιβλιοθήκην του, πού περιέχει διάφορα βιβλία των τε θύραθεν ελ

λήνων συγγραφέων και των καθ' ημάς ιερών διδασκάλων. Ά λ λ α καί άπο 

άλλες πηγές γνωρίζουμε δτι στο Σχολείο του Κοινού διδάσκονταν ή ρη

τορική καί ή φιλοσοφία καί γραμματικά και ρητορικά μαθήματα εις τήν 

ελληνική καί τήν λατινική γλώσσα, καθώς καί "Ελληνες συγγραφείς, 

Λογική καί Φυσική του Κορυδαλέως καί ή Ρητορική του Ε ρ μ ο γ έ ν ο υ ς . 1 5 

Θα αναφέρω στο σημείο αυτό καί τις μαρτυρίες ενός άλλου μαθητή 

του Κουβελάνου, του Παναγή Σκουζέ. 'Αναφερόμενος στους άγριοδιδά-

σκαλους των κοινών σχολείων καί στα βασανιστήρια πού επέβαλλαν στους 

μαθητές γράφει: Εις τα 'Ελληνικά Σχο?^εΐα "Αθανασίου Μπενιζελάκη και 

νειος Σχολή, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 191. "Οσο γα τή διδασκαλία τής γραμματικής, 
πληροφορούμαστε οτι δίδασκε ό Σαμουήλ τα ' Εοωτήματα του Χρυσολωρα, ενα βι
βλίο χρηστικό, πού γνώρισε επίσης πολλές εκδόσεις κατά τον 15ο αι. κ.έ. Βλ. Θ. 
Παπαδόπουλος, δ.π., Α', άρ. 1666-1715. 'Αξιοσημείωτο εΐναι δτι στο Φλαγγινιανο 
διδασκόταν ή γραμματική του Λασκάρεως (βλ. Α. Καραθανάσης, δ.π., σ. 50), ενώ 
στο Κολλέγιο του 'Αγίου 'Αθανασίου τής Ρώμης καί, ή γραμματική του Χρυσολωρα 
(βλ. Ζαχαρίας Τσιρπανλής, Το 'Ελληνικό Κολλέγιο τής Ρώμης, Θεσσαλονίκη 1980, 
σ. 50). Ό Έλλάδιος αναφέρει δτι στα σχολεία διδασκόταν ή γραμματική τοϋ Λασκά
ρεως καί υστέρα περνούσαν στα Ερωτήματα τοϋ Χρυσολωρα. Βλ. Α. Καραθανάσης, 
δ.π., σ. 186. 

14. "Ο.π., σ. 335. 
15. Βλ. Θ. Ν. Φιλαδελφεύς, ο.π., σ. 196 κ.έ., δπου αναφέρονται τα μαθήματα 

πού έδίδασκε ό Δημήτριος Βόδας άπο τα Γιάννενα (1777-1782). Βλ. επίσης καί Γ. 
Πλουμίδης, δ.π., σ. 245. 



78 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ II Σ, 21 (1997) 

ύστερον Σαμουήλ Κουβελάνον ήτον όλιγότερον, πλην δ ψά?Μγγας και οι 

βούρδουλοι δεν έλειπαν και από αυτά. Και π α ρ α κ ά τ ω : "Εως τότε με εΐχεν 

(ό πατέρας του) εί'ς το έλληνικον σχολεϊον λεγόμενον, εις τον διδάσκαλον 

Σαμουήλ Κουβελάνο και εΐχα προχωρήσει εις την Χρηστοήθειαν λεγομε

ν ην τότε.18 

Ό Φιλαδελφεύς αναφέρει., χωρίς να δηλώνει, την π η γ ή της πληροφο

ρίας του: Έν τω μεταξύ τον μακρόν τούτον διαστήματος ό Κονβελάνος 

διέκοψε φαίνεται την διδασκαλίαν αύτον επί τίνα ετη και οι άλλονς λό

γους, άλλα προ πάντων ένεκα ελλείψεως των αναγκαίων χρημάτων προς 

πληρώ μην των διδασκάλων. Διότι καταλυθείσης της Ενετικής Πολιτείας 

ύπο τον Ναπολέοντος, σνναπωλέσθησαν και τα εις Τζέκκαν κατατεθη-

μενα κληροδοτήματα.11 Ό διδάσκαλος Ι. Μπενιζέλος, πού διδάσκει αύ

τη την εποχή παράλληλα στή Σχολή Ντέκα, το δεύτερο σχολείο της 'Α

θήνας, δεν αναφέρει τίποτε σχετικό, αντίθετα μάλιστα επισημαίνει οτι δύο 

ολόκληρους χρόνους οι δνστνχεϊς διδάσκαλοι κοπιάζουσιν εις το έργον 

τους χωρίς να λάβονν ονδε όβολον και είναι εις κίνδννον να κλείσουν και 

τα δύο σχολεία. Οι διδάσκαλοι, με όλον οπού ενδεείς, δεν παύονσιν άχρι 

της σήμερον της διδασκαλίας και παραδόσεως των μαθημάτων, ελπίζοντες 

εις το άπειρον έλεος τον Θεον και μήπως 6 νέος κνριάρχης της Βενετίας 

ήθελε βάλλει εις τήν προτέραν τάξιν και άκολονθίαν εκείνα τά λάσσα, ή 

τέλος πάντοίν μήπως και οι σνμπατριώται (καθώς ακολουθεί και εις αλ

λάς πολιτείας) ήθελον σνστήσονν τά αυτά σχολεία με μισθούς από το κοι-

νόν.18 Ε π ο μ έ ν ω ς , αν πράγματι απεχώρησε ό Σαμουήλ, αυτό θα πρέπει 

να έγινε μετά το 1799. "Ισως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε οτι ή προσω

ρινή αποχώρηση του Κουβελάνου έγινε ενωρίτερα, πάντως μετά το 1793, 

γ ιατί δεν υπάρχει έγγραφο μισθοδοσίας του μετά το Μάιο του 1 7 9 3 . 1 9 

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει επίσης οτι τα πρώτα χρόνια του διδασκαλικού 

έργου τοΰ Σαμουήλ στή Σχολή τού Κοινού είναι δύσκολα γ ια τήν πόλη 

της 'Αθήνας. Τή χρονιά πού ανέλαβε αυτή τή θέση, το 1789, ξέσπασε επι

δημία πανώλης με 1200 χριστιανούς νεκρούς, και μια δεύτερη επιδημία 

το 1792, και τότε χάθηκαν 1100 ψυχές. Και άπο το 1776 ως το 1795 κυ

ριαρχεί στην 'Αθήνα ό σκληρός επίτροπος της σουλτάνας, αδελφής τού 

16. Βλ. ΙΙαναγής Σκουζές, Χρονικό της σκλαβωμένης 'Αθήνας, Γ. Βαλέτας, 'Α
θήνα 1948, σ. 78, 81. 

17. "Ο.π., σ. 231. Τήν πληροφορία επαναλαμβάνει και ό Τρ. Εύαγγελίδης, Ή 
Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, 'Αθήνα 1936, τ . 1, σ. 241. 

18. "Ο.π., σ. 126. 
19. Γ. Πλουμίδης, ο.π., σ. 244 σημ. 74. 
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Ά β δ ο ύ λ Χαμίτ, στην οποία άνηκε ό Μαλικιανές της 'Αθήνας, δ περιβόη

τος Χατζή Ά λ ή ς Χασέκης. Ω σ τ ό σ ο ό Σαμουήλ δίδαξε στή Σχολή του 

Κοινού γ ια 20 περίπου χρόνια, τα τελευταία χρόνια της λειτουργίας της, 

γνωστής την εποχή του μ.έ το ονομά του: το Σχολείο του Κουβελάνου. Ή 

ιστορία του σχολείου τέλειωσε μαζί με το βίο του, το 1810. 2 0 

"Αλλο έργο του Σαμουήλ έκτος άπο τή μετάφραση της Μεταφυσικής 

δεν μας είναι γνωστό, έκτος άπο ένα ΙΊαρακλητικον Κανόνα εις τον "Α-

γιον Βησσαρίωνα, ψαλλόμενον εις πασαν ανάγκην δεινών, ό όποιος έ'χει 

προστεθεί στην 3η έκδοση της 'Ακολουθίας του 'Αγίου, πού έγινε με δα

πάνη του 'Ιωάννου Φλωρέσκουλου, μεγάλου βορνίκου της Βλαχίας, στή 

Βιέννη άπο τους Μαρκίδες Πουλιού το 1797. 2 1 Και οι προηγούμενες δύο 

εκδόσεις έγιναν: ή πρώτη επί 'Ιωάννου Κωνσταντίνου Βασσαράβα και ή 

δεύτερη επί 'Ιωάννου Σκαρλάτου Γκίκα, ηγεμόνων της Ούγγαροβλαχίας. 

'Επισημαίνω αυτά τα στοιχεία γιατί μας ο$Ύ}·γο\)ν προς τις 'Ηγεμονίες, 

με τις όποιες υποθέτω Οτι θα πρέπει να έχει ό Σαμουήλ κάποια σχέση, α

φού βρίσκονται εκεί τα χειρόγραφα πού μας απασχολούν. 'Αργότερα έχου

με δύο παρουσίες του Σαμουήλ: στους καταλόγους συνδρομητών της Γραμ

ματικής τού Καραϊωάννου, Βούδα 1796-97, 2 2 και στην Επιτομή των 

θείων δογμάτων τού 'Αθανασίου Παρίου, Λιψία 1806. 

Το 1797 σπουδάζει στή Σχολή τού Βουκουρεστίου ό Δημήτριος Γε-

ωργιάδης, ό 'ίδιος αργότερα κατέχει τή θέση του τρίτου διδασκάλου στην 

'Ακαδημία τού Βουκουρεστίου και άπο το 1803 εμφανίζεται καθηγη

τής στο ελληνικό Σχολείο της Κραϊόβα. Δεν έχουμε συγκεκριμένα στοι

χεία γ ια να στηρίξουμε τήν υπόθεση οτι ο Δημήτριος Γεωργιάδης ή ό ' Ι 

ωάννης Γεωργιάδης κτήτορας τού χ φ της Τέχνης Ρητορικής τού Δαμο-

δοΰ της 'ίδιας βιβλιοθήκης της 'Ακαδημίας είναι συγγενείς τού Σαμουήλ. 

Το οτι όμως το χειρόγραφο πού μας απασχολεί και το πρωτότυπο τού έρ

γου τού Δαμοδού βρίσκονται στην 'ίδια βιβλιοθήκη σε συνδυασμό με ολα 

τα παραπάνω στοιχεία πού αναφέραμε ενισχύουν τήν υπόθεση οτι πιθανόν 

να πρόκειται γ ια μέλη της 'ίδιας οικογένειας. 

Ξαναγυρίζουμε στο χειρόγραφο πού παραδίδει τή μετάφραση της Με

ταφυσικής. Στην περιγραφή αναφέρεται οτι στα φφ. 1-6 προτάσσεται 

πρόλογος: Τω άναγινώσκοντι, Σαμουήλ 'Αθηναίος χαίρειν. Έ ζ ή τ η σ α και 

έλαβα τον πρόλογο σε μικροταινία. 'Από τή μελέτη τού περιεχομένου του 

20. Βλ. Θ. Ν. Φιλαδελφεύς, ό'.π., σ. 124-183. 

21. Βλ. Ράστε, άρ. 157 και Θ. Παπαδόπουλος, Λ', άρ. 111. 

22. Βλ. Θ. Παπαδόπουλος, Ελληνική Βιβλιογραφία, τ. 1, άρ. 3028. 
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διαπίστωσα ότι είναι γραμμένος σε γλώσσα αρχαΐζουσα, σε αρκετά ση

μεία ιδιαίτερα δυσνόητη. Ωστόσο προέκυψαν αρκετά στοιχεία ενδιαφέ

ροντα, νομίζω, τα όποια θα επισημάνω π α ρ α κ ά τ ω . 

Και πρώτα βιογραφικές πληροφορίες άγνωστες άπό άλλη π η γ ή , πού 

αποχτούν ξεχωριστή σημασία γιατί μας τίς αναφέρει ό 'ίδιος. 

Ό πόθος καί ό έρως της θύραθεν φιλοσοφίας μάλλον ή της καθ' ημάς 

πού τον κατείχαν πάντοτε, τον πήραν μακριά άπό τήν αγκάλη των γονέων 

του καί τόν οδήγησαν στα σχολεία. 'Υπονοεί ασφαλώς τις σπουδές του 

στην 'Αθήνα, στη Σχολή Ντέκα, όπου οι 12 υπότροφοι μαθητές ήταν εσω

τερικοί . 2 3 'Αργότερα τόν οδήγησαν μακριά καί άπό τήν πατρίδα του: 

αλλ' ήκέ ποτέ χρόνος, καθ' δν δή καί της ήδίστης με πατρίδος άφαιρών 

εις εώας πον τάς ήνίας διηύθννεν εκεΐσε επί πολλον. Συνεχίζει παρακάτω 

ότι ό πόθος της φιλοσοφίας καί ό έ'ρως της γνώσεως των όντων, ταϋτα μοι 

ώς επέραστα, ούτω γαρ εγώ δαιμονίζομαι, του καλλιέργησαν τήν επιθυ

μία, υστέρα άπό τη μαθητεία κοντά στους καλύτερους δασκάλους, μετά 

τα μονσοτροφεΐα καί τήν καθ' νποταγήν έπιχρόνιον σχέσιν τήν προς τους 

βέλτιστους, να συγκεντρώσει τα μνημεία τών λόγων, τάς βίβλους. 'Εκθέ

τει τόν τρόπο πού μελέτησε τα βιβλία. "Οσον εμοιγε οΐόν τε ήν διεξοδικώ-

τερον μετά κρίσεως τήν ανάγνοισιν ποιεϊσθαι, αναγκαΐον μοι εδοξεν. " Ε 

πειτα κράτησε όσα τόν ενδιέφεραν, τα υπόλοιπα έθεσε εκ ποδών, ούχ δτι 

(μή τοντο οίον) μή αληθείας ή τέλους του ωφελίμου εχόμενα, αλλά 

προς το μή μοι ύπουργεϊν του ζητουμένου ένεκα. Σ ε πολλές μάλιστα 

περιπτώσεις έθεώρησε επιτρεπτό να γράψει σχόλια καί να τα υποβάλει 

καί στην κρίση άλλων, τοϊς εμοι κρείττοσιν. Σ τ ή διάρκεια αυτής του 

της αναζήτησης βρήκε ώς εγγιστα χειρών πόνημα σοφον τίνος. Π ώ ς τό 

βρήκε; Θα μας τό διηγηθεί'. 

Ε ί χ ε ακούσει γ ι ' αυτή τή Μεταφυσική (εννοεί του Βικέντιου Δαμο-

δοΰ). "Ετσι Οταν άπό τίς Κυδωνιές γύρισε στην 'Αθήνα καί έμεινε εκεί 

τέσσερις μήνες, τήν αναζήτησε άλλα δέν τή βρήκε, προς μεγάλη του λύ

π η . Ά π ό τήν 'Αθήνα έφυγε γ ια τό "Αγιον "Ορος, όπου παρέμεινε γ ια λίγο, 

γ ιατί τόν κάλεσαν ευγενείς καί χρήσιμοι άνδρες άπό τήν Αίνο, τή γνωστή 

πόλη τής Θράκης, γ ια να σχολαρχήσει εκεί. Για τή σχολή της Αίνου, πού 

είναι γνωστό ότι λειτούργησε άπό τό 1652, οι πληροφορίες μας, ιδιαίτερα 

για τήν εποχή του Σαμουήλ, είναι εξαιρετικά περιορισμένες. 2 4 

23. Βλ. Γ. Ψύλλας, δ.π., σ. 5. ΙΙεριγράφει το οικοδόμημα του σχολείου καί 
τα 12 δωμάτια είς ένοίκισιν τών δώδεκα μαθητών υποτρόφων. 

24. Εΐναι γνωστό δτι λειτουργούσε σχολείο άπό το 1652. Δίδαξε δ εκ Δρυϊνου-
πόλεως ιερομόναχος Νικηφόρος, αργότερα μητροπολίτης Αϊνου. Το 1796, σύμφωνα 
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Κ α τ ά το ταξίδι, επεϊ το μή εξ ουρίας, ώς φασί, πλεΐν επιτνχών ήν, 

επί νήσον τινά ήλθον. Δεν αναφέρει το όνομα της νήσου. "Αν πρόκειται γ ια 

τη Λήμνο, ϊσως να έδίδασκε ακόμη εκεί Κοσμάς ο Λήμνιος, μαθητής της 

Σχολής τής Πάτμου, πού είχε διδάξει στην 'Αθήνα στή Σχολή του Κοινού 

άπα το 1748 ως το 1753, οπότε εγκατέλειψε τή Σχολή προτιμήσας την 

Ιδίαν πατοίοα Λήμνον όπου έ γ κ α τ ε σ τ ά θ η . 2 5 "Αν πρόκειται γ ια τή Σ α μ ο 

θράκη, πού είναι επίσης πιθανό, δέν έχουμε σχετικές πληροφορίες. 

Ή παρουσία του Σαμουήλ στις Κυδωνιές, αν, δπως δηλώνει ό ίδιος, 

ή δίψα του γ ια τή γνώση οδήγησε εκεί τα βήματα του, θα πρέπει να τοπο

θετηθεί μετά το 1780, έ'τος 'ίδρυσης τής Σχολής στίς Κυδωνιές άπο τον 

'Ιωάννη Οικονόμου. 2 6 

Σ τ ο νησί πού αναγκάστηκε να καταφύγει συνάντησε κάποιο λόγιο, ό 

όποιος τον περιποιήθηκε, και αφήνει να υπονοηθεί δτι αυτός του δάνεισε 

τή Μεταφυσική πού ζητούσε. 'Επισημαίνει στον φιλόμουσο αναγνώστη 

Οτι επιμένει στις λεπτομέρειες ίνα μή δόξη εξ άκομψων τινών λαβείν την 

βίβλον. Το έ'ργο ήταν μια ολοκληρωμένη πραγματεία τής θεωρίας τής 

Μεταφυσικής, άλλα σύντομη και συνεπτυγμένη. " Η τ α ν χωρισμένο σε 

δύο μέρη - το πρώτο: ή έκθεση του θέματος και το δεύτερο: τα ζητήματα 

και οί λύσεις των αποριών. 

με πατριαρχικό σιγίλλιο του πατριάρχη Γερασίμου, υστέρα άπο αίτηση των προκρί

των, προσηλώΟη στο σχολείο πού επρόκειτο να ανεγερθεί ή εκκλησία του 'Ιωάννου 

του Προδρόμου μέσα στην πόλη και το σταυροπηγιακό μοναστήρι του 'Αγίου Παν

τελεήμονος, του οποίου μετόχι ήταν ή εκκλησία. 'Αργότερα (1832) με άλλο σιγίλλιο 

προσηλώθη στο Σχολείο και το μοναστήρι τής Θεοτόκου Σκαλωτής. Βλ. Β. Α. Μυ-

στακίδης, «Τα Σχολεία τής Αΐνου», ΔΙΕΕ 2 (1885) 82-107. Βλ. επίσης καί Τρ. 

Εύαγγελίδης, '77 παιδεία επί Τουρκοκρατίας, 'Αθήνα 1936, σ. 63. 'Από παραδρομή 

αναφέρεται δτι ή Σχολή ήταν εγκατεστημένη στή μονή 'Αγίου 'Ιωάννου Θεολόγου, 

αντί του σωστού: στην εκκλησία του 'Αγίου 'Ιωάννου του Προδρόμου. Βλ. Μυστα-

κίδης, δ.π. Ό Εύαγγελίδης δίνει τήν πληροφορία δτι δίδαξε στή Σχολή τής Α'ίνου 

μετά τα μέσα του 18ου α'ι. ό Δωρόθεος, άνήρ λόγιος, του όποιου σώζονται 12 λόγοι 

στή μονή Βατοπεδίου, άρ. 565. 

25. Βλ. Θ. Ν. Φιλαδελφεύς, δ.π., σ. 205 κ.έ. 

26. Βλ. Μ. Παρανίκας, Σχεδίασμα, 'Αθήνα 1867, σ. 113-114. Έ κ ε ΐ εδίδαξαν ό 

εκ Βρυούλων Ευγένιος, ό άπο Μουδανιών Θεοδόσιος καί τελευταίος Γρηγόριος ό Σ α 

ράφης. Βλ. Ρωξάνη 'Αργυροπούλου, Ό Βενιαμίν Λεσβίος, 'Αθήνα 1983, σ. 47-49. 

Έ κ ε ΐ εΐναι πολύ πιθανό να γνώρισε καί τον Βενιαμίν Αέσβιο, πού σπουδάζει στίς 

Κυδωνιές άπο το 1779, ϊσως καί τους Δωρόθεο Πρώιο καί 'Αθανάσιο Πάριο, πού 

βρίσκονται το 1786 στή Χίο. 'Αργότερα ό Σαμουήλ, δταν διδάσκει στην 'Αθήνα, εγ

γράφεται, μαζί με άλλους 'Αθηναίους, συνδρομητής στο βιβλίο του 'Αθανασίου Π ά 

ριου, 'Επίτομη είτε Συλλογή των Θείων Δογμάτων, Λιψία 1806. Βλ. Δ. Σ . Γκίνης -

Β. Μέξας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, τ . 1, 'Αθήνα 1939, άρ. 403. 
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Ό Σαμουήλ φαίνεται να αγνοεί δτι πρόκειται γ ια το Συνταγμάτων 

Μεταφυσικής του Δαμοδοΰ, τη συνεπτυγμένη μορφή δηλαδή της μεγάλης 

Μεταφυσικής του, πού μας έχει παραδοθεί από 7 ως σήμερα γνωστά χει

ρόγραφα. Ω σ τ ό σ ο ή έντονη επιθυμία του να βρει το βιβλίο αυτό αποκαλύ

πτει , νομίζω, οσο και αν è Σαμουήλ επισημαίνει ατέλειες, τή φήμη του 

συγγραφέα της, πού διατηρείται ζωηρή στις τελευταίες δεκαετίες του 

αιώνα. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει δτι οι διδάσκαλοι τών Σχολείων των 

Α θ η ν ώ ν , δπου δ Σαμουήλ διδάσκει άπο το 1789, έχουν σπουδάσει στα 

Γιάννενα ή στην Π ά τ μ ο και γνωρίζουμε δτι, τουλάχιστον στο ένα Σχολείο, 

τή Σχολή του Κοινού, 6 ιδρυτής της Γρηγόριος Σωτήρης, σπουδασμένος 

γ ια 6 χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, έχει κληροδοτήσει στο 

Σχολείο τήν βιβλιοθήκη του από 600 τόμους. Βιβλιοθήκη διέθετε επίσης 

καί ή Σχολή Ν τ έ κ α . 2 7 "Αλλωστε ή τόλμη του Σαμουήλ να διορθώσει, να 

συμπληρώσει καί να μεταφράσει ένα έργο φιλοσοφικό, ενός άναγνωρισμέ-

νον λογίου της εποχής του δίνει το μέτρο της δικής του κατάρτισης ανε

ξάρτητα άπο το αποτέλεσμα της προσπάθειας. Διδάσκαλοι του στή Σχολή 

Ντέκα ήταν ό 'Αθηναίος Βησσαρίων Ρούφος (1740-1748 στή Σχολή του 

Κοινού καί 1750-1766 στή Σχολή Ντέκα), σπουδασμένος στα Γιάννενα, 

καί ό μαθητής του Σο^φρόνιος Μπάρμπανος (1766-1773). 2 8 'Επισημαίνω 

ακόμη τήν παρατήρηση του δτι κάνει αυτή τήν προσπάθεια, γ ιατί λείπουν 

άπο το γένος τέτοια βιβλία: εις νουν θέμενος τήν ελλειψιν τοιούτο^ν βιβλίων 

εκ τοϋ ημετέρου γένους. Είναι γνωστό δτι ως τήν εποχή πού γράφει ό Σ α 

μουήλ, το 1787, δεν έχει δημοσιευθεί κανένα έργο Μεταφυσικής στα ελ

ληνικά. Τ α Υ π ο μ ν ή μ α τ α τοΰ Κορυδαλέα, το έργο τού Βούλγαρη καί οι 

μεταφράσεις του τών έργων τού Genovese, τοΰ D u h a m e l καί τοΰ G r a -

v e s a n d e κυκλοφορούσαν χειρόγραφες, 2 9 καθώς καί οι γνωστές μεταφρά

σεις τοΰ B a u m e i s t e r , τών λογίων διδασκάλων τών σχολών τού Βουκουρε-

στιου και του Ιασίου. " 

27. Βλ. Ι. Μπενιζέλος, δ.π., σ. 124. 
28. Βλ. Ι. Μπενιζέλος, ϋ.π., σ. 122, 124. 
29. Τυπώθηκαν αργότερα άπο τους Ζωσιμάδες στή Βιέννη: Το δικό του έργο: 

Ε. Βουλγάρεο^, Στοιχεία Λίεταφι>σικ?]ς, τόμοι 3, Βιέννη 1805, καί άπο τις μεταφρά
σεις του Στοιχεία Μεταφνσικής Γενονινσίου, Βιέννη 1806, Εισαγωγή εις τ?)ν φιλο-
σοφίαν Γ. Ι. Σ. Γραβεσάνόον, Μόσχα 1805. Ή μετάφραση της Λογικής καί Μετα
φυσικής τοΰ D u h a m e l παρέμεινε ανέκδοτη. 

30. Βλ. Α. C a m a r i a n o - C i o r a n , Les Académies princières de Bucarest et 
de Jassy et leurs professeurs. Θεσσαλονίκη 1974, σ. 217 κ.έ. Πρόκειται για τις με
ταφράσεις της Μεταφυσικής τοΰ B a u m e i s t e r άπο τους Ν. Ζερζούλη, Ι. Φουρναΐο, Ν. 
Βάρκοση καί τον Δ. Βάρκοση καί το έργο τοϋ Α. Ψ"αλλίδα προς το τέλος τοϋ αιώνος. 
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Ό Σαμουήλ θεωρεί το μέγιστον μειονέκτημα τής Μεταφυσικής το 

ort εΐναι γραμμένη στην απλή φράση. Και αυτό θα αναλάβει, να το διορ

θώσει μεταγλωττίζοντας το έργο στην αρχαιοελληνική γλώσσα. Δεν έχω 

στή διάθεση μου ολόκληρο το έργο, αν λάβουμε δμως υπόψη μας τη γλώσ

σα του Προλόγου, πρόκειται γ ια μια εξεζητημένη αρχαΐζουσα γλώσσα, 

με περίπλοκη σύνταξη, πού καθίστα το κείμενο εξαιρετικά δυσνόητο. Ό 

Σαμουήλ δεν είναι βέβαια ό μόνος ούτε ό πρώτος πού προχωρεί σ' αυτό 

το εγχείρημα. Είναι αρκετοί οι λόγιοι πού γράφουν αυτή τη γλώσσα, ή 

μεταγλωττίζουν έργα άλλων λογίων προκειμένου να τα τυπώσουν. 'Ανα

φέρω πρόχειρα γ ια παράδειγμα τήν rOóòv μαθηματικής του Μεθοδίου 

'Ανθρακίτη, πού έξέδωκε ό Μπαλάνος Βασιλόπουλος στή Βενετία το 

1749: καλλυνβεϊσαν τή τε φράσει τής λέξεως και τή σαφήνεια των νοη

μάτων. 3 1 Και τα Στοιχεία 'Αριθμητικής τ ε και Άλγεβρας του De La 

Caille, μεταφρασθέντα υπό Σπυρίδθ)νος Άσάνη, εις τήν καθωμιλημένην 

ελληνικήν ...εκ ταύτης είς τήν ελληνίδα μεθερμηνεύσατο Ίωνας ό Σπαρ-

μιώτης, Βενετία 1797.32 "Αλλωστε δεν πρέπει να μας διαφεύγει δτι ό Ε υ 

γένιος Βούλγαρης στα Προλεγόμενα τής Λογικής του, Λιψία 1766, έχει 

εκσνρίξεί τα χυδαϊστι φιλοσοφείν απαγγελλόμενα βιβλιδάρια (σ. 49). Ό 

Κούμας παρατηρεί σχετικά με τήν κατάστασιν τής γραφομένης γλώσσης 

ότι άφον ό κλεινός Ευγένιος άπεδοκίμασε τήν χυδαϊκήν γλώσσαν, ήρχι-

σαν πάλιν οι διδάσκαλοι μας να κρατώνται Ισχυρώς από τήν πάλαιαν. Ή 

προσπάθεια του Δαμοδοΰ στις πρώτες δεκαετίες του 18ου αι. και του Κα

ταρτζή αργότερα, στην καρδία του νεοελληνικού διαφωτισμού (το 1784), 

γ ι α τήν καθιέρωση, ως αποκλειστικού γλωσσικού οργάνου, τής άπλοελ-

ληνικής, τής φυσικής γλώσσας, καθοίς κάμνουν τώρα κάί τα άλλα πο?.ι-

τισμένα έθνη τής Ευρώπης (χρησιμοποιούν και οι δυο τήν 'ίδια επιχειρη

ματολογία), αστόχησαν. Ό Κ. Θ. Δημαράς άλλωστε επισημαίνει οτι ένα 

άπο τα κυριότερα χαρακτηριστικά τού ελληνικού Διαφωτισμού, πού είναι 

ή συνείδηση των δεσμών τού μεταγενέστερου κόσμου προς τήν αρχαιό

τητα, δεν άπέλιπε ποτέ άπο τήν ελληνική λογιοσύνη. Και επιχειρεί να ερ

μηνεύσει αυτή τήν ξαφνική στροφτ] μέσα στον 18ο αιώνα προς τήν έννοια 

τού ελληνισμού και τή μελέτη τών αρχαίων ελληνικών. 3 3 Ό Σαμουήλ, ό-

31. Ε. Legrand, ΒΗ, XVIIIe s. Α' άρ. 375, σ. 369. 
32. Β. Ε. Ράστε, 'Ελληνική Βιβλιογραφία, 'Αθήνα 1969, άρ. 174, καΐ Θ. Π α 

παδόπουλος, Α ' , άρ. 3262. 
33. Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 'Αθήνα 1977, σ. 53-55. «Αύ

τη ή στροφή δεν μπορεί να είναι ενα απομονωμένο φαινόμενο- συναντιέται πάντως 
με μια αύξουσα αίγλη τοϋ ελληνικού ονόματος, φαινόμενο πού ανιχνεύουμε μέσα στον 
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παδος του ασυμβίβαστου αρχαϊσμού, θεωρεί τη γλώσσα της Μεταφυσικής 

απαράδεκτη και την μεταγλωττίζει, προς ραοτέραν κατάληψιν. 'Επίσης 

συνεχίζει δτι το πρωτότυπο υστερούσε τόσο ως προς την διατύπωση των 

εννοιών, δσο και τη σύνταξη και τους κανόνες της γραμματικής. "Ετσι διέ

φευγε άπο τον αναγνώστη ή έννοια τών λεγομένων άπο τη σύγχυση και 

τον ψνρμόν, τήν ελλειψιν και την ύπερβολ/jv. Και συνεχίζει το διάλογο με 

τον αναγνώστη: Ά λ λ α άπο που τα είχε αυτά ό Βικέντιος, θα ειπείς. Έ γ ώ 

θα σου ε ιπώ, γράφει. 

"Οσα φιλοσοφικά έ'ργα δεν έχουν ακόμη τυπο^θεΐ, κυκλοφορούν άντι-

γεγραμμένα, και επειδή κατά τήν άντιγραφήν άπο άλλου εις άλλον μετα

πηδούν, ανάγκη και μώμον ύφιστάναι. " Ο π ω ς δταν ένας πατέρας άμελήσεί 

το γιό του και αυτός άπο κακές συναναστροφές φθάσει στην κορυφή τών 

δεινών, ούδαμη τη εσχάτη εμπέσει κατηγορία, έτσι και το άκοσμον τής 

επιστήμης αυτής δεν πρέπει να το αποδώσουμε σε έναν άλλα σε πολλούς. 

Γι ' αυτό συνέβη να έχει συμβάλει άλλος ελλιπώς και αμνδρώς, άλλος ατά

κτως, δπως είδα. Τί έπρεπε να κ ά μ ω ; να τα αφήσω έτσι; τζολλου γε και 

δει. Π ώ ς ; πρόσεχε με προς Α ιός. 

Ό Θεός έκαμε ελεύθερη τήν ψυχή του άνθρωπου, άρα στο χέρι σου 

είναι ή τήν πρώτη μορφή του έργου ή τή δική μου ή καί καμία να μήν ανα

γνώσεις και να προσπεράσεις. 

"Ετσι λοιπόν βρήκα αυτή τή βίβλο τής Μεταφυσικής, κλάουσαν σχε-

τλάος πάνν, ου τοσούτον τη άκοσμία, δσο γ ια τήν αδυναμία τής κατανόη

σης της άπο τους λογίους. Και γ ι ' αυτό αποφάσισα να μ π ώ στον αγώνα 

καί τον πολύν πόνον, επειδή σκέφτηκα πόσο λείπουν άπο το γένος μας τέ

τοια βιβλία. "Αν καί δεν τήν έθεσα είς κοινον ψώς ακόμη, κοπίασα γ ια μέ

να καί άλλους λογίους άνδρας. Π ώ ς το έκαμα; " Ε τ σ ι : 

Πρώτον ως προς τή διαίρεση τών βιβλίων. ~Ηταν χωρισμένο σε δύο: 

'Οντολογία καί Πνευματολογία. Προς ραοτέραν κατάληψιν, το διαίρεσα 

σε τρία: 'Οντολογία, Θεολογία καί Πνευματολογία. Μετέβαλα καί τήν 

διαίρεση τών κεφαλαίων, ανάλογα με το σημείο πού ολοκληρώνεται ή έν

νοια. Ά λ λ α καί εις νομάς σελίδων υπέστη τήν καθ' ημάς διαίρεσιν, προς 

ευχερή γνώσιν. Καί οχι μόνον αυτά άλλα επεξηγήσεις ερμηνείας δίκην καί 

γνώμες άλλων φιλοσόφων με όσες γνωστικές καί διανοητικές δυνάμεις 

έχω πρόσθεσα. Πολλοί λένε δτι ϊσως θα δυσκολέψω τα π ρ ά γ μ α τ α με δσα 

ελληνικό συνειδησιακό χώρο σε ολη τήν περίοδο του Διαφωτισμού καί το όποιο βλέ
πουμε να έχει αφετηρίες ποικίλες». (Το απόσπασμα άπο τή σ. 55.) 



Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, ΣΑΜΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 85 

έκαμα, το ξέρω, άλλα συ ακολούθησε οποίω τάγματι βούλγ), άπο αυτά 

πού θα σου παρουσιάσω παρακάτω. 

' Α π ό αυτούς πού επαγγέλλονται τους φιλοσόφους, ποΧΚοϊ είναι εκείνοι 

πού είχαν μεγάλη αγάπη γ ια τη φιλοσοφία και πέτυχαν το σκοπό τους, 

κανείς όμως δεν έφθασε στην 6λοχ.λί)ρωσΎΐ του, το 'ίδιο και οι νεώτεροι των 

φιλοσοφούντων, πολλά πού δεν είναι δυνατό να συλλάβει ό νους μας ως 

εντελώς ακατάληπτα και σΐίοπη μέχρι τοϋδε τώρα σιγώνται, εϊασα[ν]· 

ποία είναι αυτά θα ε ιπείς; προ πάντων ή των στομάτων φύσις, την όποια 

νομίζω εδώ è σοφώτατος Βικέντιος διεξέθετο, γ ια να μη φανεί περιττό 

στους νουν έχοντας. Ου μην αλλά και του κύκλου το τετράγωνον, το ποιη-

τικον αίτιον των παλιρροιών, της μαγνήτιδος ή προς πόλον ελξις, αν ανα

φερόν λεπτομερώς θα μακρηγορήσω" τα θέματα αυτά εις αγνωσίαν κείμε

να τών αρίστως φιλοσοφησάντων, τα παρουσίασαν ώς αξιοθαύμαστα ακού

σματα. "Αλλοι τουναντίον πού πολύ μικρό μέρος κατέχουν της φιλοσοφίας, 

κινούνται με σοβαροφάνεια, περιφρονούν τους άλλους ώς δήθεν άμούσους, 

κρίνουν τα σπουδαία και βρίσκουν στα σοφά σφάλματα. Σ ' αυτούς αρμό

ζει το τού Παλλάδα: 

»και λόγιος περ εών, άλογώτατον, εσχες όνειδος 

»ώς επιθυμήσας ούρανίης ανόδου. 

"Αλλοι δε ά π ' αυτούς ούτε στο άκρον τής φιλοσοφίας έφθασαν ούτε 

έμειναν στα προπύλαια, άλλα, αφού έφθασαν στο μέσον, νομίζουν δτι είναι 

αρκετό. Οι μεν πρώτοι εξυψώνουν τα καλά τα δικά τους με μέτριον έπαινο 

και τα φαύλα δεν μέμφονται καθόλου. Οί άλλοι τα καλά και τα κακά άκρί-

τ ω ς ανακατεύουν και θαυμάζουν τ α ψόγου άξια ενώ άπο φθόνο λοιδορούν 

τα καλά. Τους αξίζει το άδέσποτον εκείνο: 

ο φθόνος εστί κάκιστος, έχει δε τι καλόν 

εν εαυτώ. τήκει γαρ φθονερών όμματα και κραδίην. 

Οί δε με τη δύναμη τών λόγων τους και με την διάκριση του σοφού 

μηδέν άγαν, δσα οικεία, δσα ξεΐνα τών συγγραμμάτων αναθεωρούν και 

φαίνεται Οτι ομοιάζουν με τους πρώτους, διότι εκείνοι με μόνη την προ

αίρεση /ρησιμοποιοΰν τή συμμετρία, αυτοί χρησιμοποιούν τή γνωστική 

δύναμη, το λόγο γ ια τή συμμετρία. Και είναι φανερό άρα το λεγόμενο σε 

δσους έ'/ουν το γνώθι σαυτόν, διότι καθένας πού μετέχει τών λόγων με

τρίως, πολύ ή λίγο, εξετάζων τον εαυτόν του, θα γνωρίσει αυτό πού λέμε 

τώρα, και καμιά φορά θα ομολογήσει την άγνοια του, δπως λέει ό Κορυ-

δαλεύς. 
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Αυτά λοιπόν είναι τα τ ά γ μ α τ α των φιλοσόφων. Έ σ ύ να συμφωνήσεις 

με οποίο θέλεις ή αν τυχόν δέν θέλεις καί έχεις άλλη γνώμη, εγώ σε θέλω. 

Αυτά σου λέγω λοιπόν. 

Σου παρέθεσα τραπέζι φτωχικό, άφοΰ εΐμαι άπορος. Λίγα εδέσματα 

σου εξέθεσα άλλα οικεία πέψεως. Καλούμε (στο τραπέζι) Ολους φιλοφρό-

νως καί εκείνους πού δέν τρώνε καρυκευμένα καί εκείνους πού τρώνε ένα 

είδος τροφής... γ ια δλους αυτούς θα υπάρξει το εύάρεστον καί το προσφι

λές. "Αν θέλεις μην προσεγγίσεις καθόλου στην πόρτα ή αν πλησιάσεις ρί

ξε μια ματιά στα παρατεθειμένα καί μην πλύνεις τα χέρια σου, αφού θα 

φύγεις. 'Αλλα λέγω π ρ ά γ μ α τ α πού σου είναι αρεστά; Μην έλθεις δμως με 

σκοπό να κακολογήσεις, αυτός πού έχει σκοπό να κακολογήσει καί δε δια

κρίνει τα καλά άπο τα φαύλα καί ό φιλόσοφος καί ό ρήτωρ γίνονται αντι

κείμενα της μεμψιγορίας. 

Δέν παρατιθέμεθα το βιβλίο μας σε μωμοσκόπον. Σ ' αυτόν πού ορθώς 

κρίνει τί θα ε ιπείς; Θα δεχούμε τις παρατηρήσεις του γ ια όσα περιττά ή 

ελλειπτικά ή κακώς κείμενα ή πού έχουν παρεξηγηθεί ή οποία άλλα σφάλ

ματα. Γιατί ό κριτής τών λόγων δέν θα κάμει δσα οί μωμοσκόποι. 

' Ε γ ώ δπως μπορούσα έ'καμα, χωρίς να έχω την άνεση καί την ευκαι

ρία. ' Ε δ ώ τελειώνει ό Πρόλογος. 

Σ τ ο 'Αρχείο τοΰ γνωστού λογίου Δωροθέου Βουλησμά έχει διασοοθεΐ 

μια επιστολή της 28 'Ιουνίου 1788. Γράφει άπο τήν Κωνσταντινούπολη 

καί τήν απευθύνει: εις τον δόντα βίβλον εις άνάκρισιν, χωρίς να κατονο

μάζει τον α π ο δ έ κ τ η . 3 4 Εΐναι γνωστό ότι ό Βουλησμάς, έκτος άπο το κ η -

ρυκτικο έ'ργο του, ασχολείται καί με τήν άνάκρισιν βιβλίοιν πού υποβάλ

λονται στή Σύνοδο γ ι ' αυτό το σκοπό. 'Από το περιεχόμενο της επιστολής 

πού ανέφερα προκύπτει δτι ό άγνωστος μας αποδέκτης έ'χει υποβάλει πριν 

απο ένα χρόνο στον Πατριάρχη ενα έργο του γ ια τον καθιερωμένο έλεγχο, 

προκειμένου να το τυπώσει. Πρόκειται γ ια μια μετάφραση κάποιου έργου 

τοΰ Δαμοδοΰ. Ό Βουλησμάς αναφέρεται με έντονη ειρωνεία στις παρα

τηρήσεις τοΰ μεταφραστή σχετικά με τις επεμβάσεις του στο πρωτότυπο, 

ότι δηλαδή τα ελλείποντα προσαναπληρώσας καί τα ασαφή διασαφήσας 

και τα ακαλλη δια τής μεταφράσεως καλλωπίσας, τήν πολνπραγμάτεντον 

βίβλον τον συνέταξε. Τοΰ υπενθυμίζει ακόμη τις αυστηρές κρίσεις πού τοΰ 

είχε διατυπώσει σχετικά με το ύφος του πέρυσι (επομένως το 1787, χρο

νολογία πού αναφέρεται στον τίτλο τοΰ έργου). Έ σ ύ δμως, τοΰ γράφει, 

εκείνο λαβέον τω Πατριάρχτ] λεληθότως προσήνεγκας. Τοΰ δηλώνει δτι ό 

34. Βλ. Β. Μπόμπου-Σταμάτη, δ.π., σ. 358-361. 
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λόγος πού καθυστερεί την κρίση είναι ότι δεν βρήκε ακόμη τα γνήσια συ

στήματα του Δαμοδου, ώστε να το παραβάλει καί να κάμει δικαίαν κρίσιν. 

Του προτείνει, αν το δέχεται, να αναθέσει αυτό το έργο σε δύο μαθητές 

του Δαμοδου, πού βρίσκονται στην Πόλη, και έχουν τα βιβλία του δασκά

λου τους και ανά στόμα τάς εκείνον φωνάς. Περιμένει να του γράψει σχε

τικά, και αν διαφωνεί να του επιστρέψει το έργο, να το καταπιε ί όπως ό 

Κρόνος τα παιδιά του και έτσι να πέσει στο κενό το επινοηβεν μνθο-

λόγημα. 

Το μοναδικό, από δσο γνωρίζω, χειρόγραφο πού παραδίδει μετάφρα

ση έργου του Δαμοδου είναι το χειρόγραφο της Ρουμανικής 'Ακαδημίας. 

Οι παρατηρήσεις του Βουλησμά ταιριάζουν απόλυτα. Καί οί λέξεις ακόμη 

πού χρησιμοποιεί αναφέρονται στον τ ίτλο: μεταψρασθεΐσα δε και εν 

πολλοίς πληρωθεϊαα... προς ραοτέραν κατάληψιν. Ό Πρόλογος του Σ α 

μουήλ έχει δλα τα χαρακτηριστικά πού αποδίδει ό Βουλησμάς στο ύφος 

του αποδέκτη: τον τερατώδη κόμπον, την νπόκροτον λέξιν καί είναι αναμ

φισβήτητα γραμμένος σε ύφος άφώόσοορον, ασαφές καί δυσκατάΡ.ηπτον. 

"Ολα τα παραπάνω στοιχεία μέ οδηγούν στην υπόθεση δτι ό άγνω

στος αποδέκτης τής επιστολής τοΰ Βουλησμά έχει πολλές πιθανότητες να 

είναι ο Σαμουήλ Κουβελάνος και το έργο του: ή μετάφραση τής Μεταφυ

σικής, πού τήν υπέβαλε αμέσως μετά τήν ολοκλήρωση της προς άνάκρισιν. 

Ό Βουλησμάς έχει γνωστούς δεσμούς μέ το Κοινό Σχολείο των 'Α

θηνών. "Οταν το 1777 πέρασε άπο τήν 'Αθήνα, έπρομήθευσε διδάσκαλο 

στή Σχολή τον λόγιο Δημήτριο Βόδα ή Βόνδα εξ 'Ιωαννίνων, πού δίδαξε 

εκεί άπο το 1777-1782. 3 5 Είναι γνωστός ό φιλικός δεσμός τοΰ Βουλησμ.ά 

μέ τον διδάσκαλο Ι. Μπενιζέλο καί τήν οικογένεια τ ο υ . 3 6 Ό Σαμουήλ δί

δαξε στο Κοινό Έγολεϊο αργότερα, άπο το 1789, παράλληλα μέ τον Ι. 

Μπενιζέλο. Ή αλληλογραφία του μέ τον Βουλησμά αυτή τήν εποχή, αν 

υπάρχει, ϊσως θα μας έδινε κάποια στοιχεία γ ια τήν υπόθεση. Τον γέρον

τα Σαμουήλ, πού αναφέρει ό Βουλησμάς σε γράμμα του τής 23 'Ιουλίου 

1781, ό όποιος μαζί μέ το μαθητή του Μπενιζέλου Ίωαννίκιο του έφερε 

35. Γνωστός λόγιος καί ιεροκήρυκας, είχε συγγράψει εκτός άπο τους Λόγους 
του καί Επιτομή θεολογική. Στο Σχολείο τοΰ Κοινού δίδαξε "Ελληνες συγγραφείς, 
τή Λογική καί Φυσική του Κορυδαλέα καί τή Ρητορική του Ερμογένους. Βλ. Θ. Ν. 
Φιλαδελφεύς, δ.π., σ. 196 κ.έ. καί Τ. Γριτσόπουλος, δ.π., σ. 4-5. 

36. Βλ. Μ. Ι. Μανούσακας, « Ή "Διδασκαλία Χριστιανική κατ ' έρωταπόκρι-
σιν", αγνοημένο αυτόγραφο έργο (1780) τοΰ 'Ιωάννου Μπενιζέλου. Ή αλληλογραφία 
τοΰ συγγραφέα (1780-82) μέ τον Δωρόθεο Βουλησμά», Μεσαιωνικά και Νέα 'Ελ
ληνικά 3 (1990) 7-96. 
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τα νέα άπα τήν 'Αθήνα. "Αν το γέροντα αποδίδεται, στον μοναχό, θα μπο

ρούσαμε ϊσως να τον ταυτίσουμε με τον Σαμουήλ Γεωργιάδη. Εϊναι πολύ 

πιθανό αυτή τήν εποχή να ταξίδεψε στην Πόλη, σύμφωνα με δσα αναφέ

ρει στον Πρόλογο. 3 7 

Αυτή είναι ή μικρή ιστορία της μετάφρασης πού μας διέσωσε ό κ ώ 

δικας της Ρουμανικής 'Ακαδημίας. ' Ε λ π ί ζ ω να αποκτήσω και εγώ με τή 

βοήθεια κάποιου φίλου λογίου ολόκληρο το κείμενο, να το συγκρίνω με το 

πρωτότυπο του Συνταγματίου του Δαμοδοΰ και να επισημάνω τις διάφο

ρες και τις επεμβάσεις του Σαμουήλ. Τότε θα πληροφορηθούμε το μέτρο 

τής λογιοσύνης του και τις πηγές του, τα βιβλία πού χρησιμοποίησε σε 

αυτό του το εγχείρημα. "Ως τότε τελειώνω με τα δικά του λόγια: συ δε 

μοι, ονθεν άλλο παρ ημών ακούσεις, δς τις γε ει, δτι μη δη το ερρωσο' εκ 

γαρ τον είναι ή μη είναι οντά) το πράγμα, αληθής ό λόγος γίγνεται, σοφών 

λόγος ευ έχει ρηθείς. 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ TOT ΠΡΟΛΟΓΟΤ 

Το κείμενο παραδίδεται άπο έ'ναν μόνο κώδικα και είναι πολύ πιθανό δτι 

είναι το αυτόγραφο του συγγραφέα. Ή γλώσσα είναι λόγια εξεζητημένη 

και σε πολλά σημεία το κείμενο καθίσταται δυσνόητο. Το χειρόγραφο εί

ναι γραμμένο άπο έμπειρο γραφέα με επιμέλεια. 'Επισημαίνονται τα ελά

χιστα λάθη και διορθώνονται. Διορθώνεται επίσης ή στίξη και γράφονται 

με κεφαλαία γ ρ ά μ μ α τ α οί λέξεις μετά τήν τελεία. 

Βουκουρέστι, Βιβλιοθήκη Ρουμανικής 'Ακαδημίας, χ φ . άρ. 92 (61) 

Αυτόγραφο 

φ. 1 Μεταφυσική, σνντεθεΐσα μεν, κάί σννερανισθεϊσα, εκ τ ε παλαιών, 

και νέον, παρά τον σοφολογιοτάτου κυρίου Βικέντιου Δαμοιδοϋ του εκ 

Κεφαλληνίας? μεταφρασθεΐσα δε και εν πολλοίς πληροίθεϊσα αλλά και 

κατά τάξιν βιβλίων, κεφαλαίων και σελίδων τεθείσα και μήν και διασα-

φηνισθεισα προς ραοτέραν κατάληψιν, παρά του ταπεινού διδασκάλου 

37. Ό Μ. Μανούσακας, πού εκδίδει και σχολιάζει τήν επιστολή, διστάζει επί

σης να τον ταυτίσει. "Ο.π., σ. 76-79. 

1. cod. Κεφαληνίας. 
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ΣΑΜΟΥΗΛ ΜΟΝΑΧΟΥ Γεωργιάοον τού εξ 'Αθηνών, αψπζ* - άπριλλίον 

κγ'η. 

φ. 2 Τω άναγινώσκοντι, Σαμουήλ 'Αθηναίος χαίρειν. 

Τι τούτο; τνχον ερεΐς' αλλ' επίσχες, φιλεπιστήμον, έστ αν και τα λοιπά 

προσμάθης. Παρά σοι γαρ κείται μη μόνον των παρ' εμού τοϋ εστιάτορος 

παρατεθειμένων γενσασθαι, δαιτυμόνι δντι, άλλα δη και μη όλως τή τρα-

πέζη προσέγγισαν αλλά ταύτα μεν ες ύστερον μάθηση διεξοδικώτερον 

νϋν δε. 

Έμοι μεν πόθος τε και έρως φιλοσοφίας, της θύραθεν μάλλον ή της 

καθ' ημάς, προς το μήπω κεκριμένον έγένετο ου σμικρός, δς με ου μόνον 

πατρώας μεν το πρόσθεν, μητρώας δε το μετέπειτα αγκάλης αφέλκων 

τοις μουσείοις ετίθετο' αλλ' ήκέ ποτέ χρόνος, καθ' δν δη και της ήδίστης 

με πατρίδος άφαιρών ες εώας που τάς ήνίας διεύθυνεν. Έκείσε επί πολ

λού, ά?ιλά τι χρή λέγειν καθ' ίστορίαν τα κατ' εμέ; Πόθος φι7<.οσοφίας, 

ερίος γνώσεως των δντων, ταϋτά μοι ώς επέραστα· ταύτα μοι ηδονής της 

πρώτης και εσχάτης πλήρη· ούτω γαρ εγώ δαιμονίζομαι· ου σοι δείγμα 

περιφανές το δοκούν σοι, δος δ' ειπείν το επί σοι επάγει ώς αληθέστατα' 

και εϊση μου το λεγόμενον προς (φ. 2β) σεαντον άναβάλλων τον νουν. 

Ούτοσι μεν ούν ο της γνώσεως έρως, ου μόνον τοις άκουσθεΐσι παρά των 

κρείττονος μυουμένοις των λόγων, τον νουν έπιβάλλειν δεΐν έκρινε και 

τούτοις τάς μετά τα μουσοτροφεϊα και την καθ' νποταγήν επιχρόνιον σχέ-

σιν την προς τους βέλτιστους εμού τη γνοιστικη δυνάμει διατριβάς εν-

θεΐναι, αλλά δη και τοΊς άλλοις ακμήν μειζόνοις παρώτρυνε· και τη εγχρο-

νίω κρίσει των λεγομένων, τη μνήμη των ακουσθέντων, και τω σμικροί 

ποτέ γενητικω τον ευτελούς νοος συνηγόρου μένος πολλά εχειν με τα μνη

μεία των λόγων ανά χείρας κινών ουκ επαύσατο. Μαρτυρεί δε μου τοις 

λεγομένοις φιλοσόφχον των θίασος (οϊς δη μεγάλας τ ας χάριτας καθομο-

λογώ) επιδαιριλεύων μοι τάς πολλάς των βίβλος- πώς δ' εχω της γνώμης 

περί τάς βίβλους τας τ' εμάς και αλλάς παρά ταύτας νυν ήκω σοι έρών. 

Περί μεν πάσας ας εϊπον βίβλους πρώτον δσον ε μοι γε οίον τε ήν διε

ξοδικώτερον μετά κρίσεοίς την ανάγνωσιν ποιεΐσθαι άναγκαίόν μοι εδο-

ξεν εΐθ' ούτω τα μεν των αναγινωσκομένων προς δνησιν έρανίζεσθαι, τα 

δ' εκποδίον τιθέναι, ούχ δτι (μη τούτο οίου) μη αληθείας ή τέλους τού ω

φελίμου εχόμενα, αλλά προς το μη μοι νπουργεΐν τού ζητουμένου ένεκα. 

Και επί πολλών αρα θέμις μοι έδοξεν άνάπτυξιν και δυνατά σχόλια συγ-

γράφειν, μετά ταύτα τοις εμού κρείττοσι τους λόγους επιστέλλοντι προς 

κρίσιν ούτως \ούν// έχων γνώμης περί τα είρημένα ώς εγγιστα χει-



90 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ II Σ, 21 (1997) 

ρών καί γληνών πονήματι σοφού τίνος εξεϋρον όπως δε καί τούτο μοι ε-

πιγέγονε, νυν ρητέον. 

(φ. 3) Κνδωνίηθέν ποτέ Άθήναζε άφικόμενος, περί μήνας τεσσάρας 

τάς εκεΐσε διατριβάς εποιησάμην εκεΐσε μεν ονν διερεννήσας επί πολλού 

περί τήσδε της μεταφυσικής ενρεΐν (άκηκοό)ς γαρ ή μην ταύτης) επέτυχον 

ήκιστα τον σκοποϋ και λύπην μοι εντεύθεν το δυσχερές δη προύξένησεν, 

άλΧ ήτίο δόξα τω Κυρία/ πώς; άκουσον. 

Άθήνηθεν άπαίρων ες "Αθω, και μικρόν εκεΐσε διατρίψας παραγενό-

μενος,2 υπό τίνων ευγενών και χρησίμοιν ανδρών των εν Αΐνφ του μου

σείου σχολαρχεϊν τοϋ κατ αυτούς, ώς εικός εκαλέσθην. Έπεί δε του μη 

εξ ουρίας, ώς φασι, πλεϊν επιτυχών ην, επί νήσόν τίνα εξήλθον. 'Ένθα λο-

γίω τινί προσαπαντήσας, πάνυ φιλοφρόνο^ς παρ' αυτού περί πολλοϋ αν 

εποιήθην αλλ' επίσχες, φιλόμουσε, μη δυσχεραίνουν τή ιστορία: ου γαρ 

εική σοι ταϋτα λέγομεν, αλλ" ίνα μη δόξης εξ άκομψων τινών ταύτην λα

βείν την βίβλον. Τι οϋν ην το κατ* αρχάς, τι μοι μετά ταϋτα προσετέθη 

αυτή, όπως εσχεν ήδη τον τρόπον της θεωρίας και τέλος τι τό χρήσιμον 

αυτής εκ τούτον, ήκω σοι και τοϋτο ερών. 

~Ην αυτή τό πρόσθεν εντελής μεν τό είναι της πραγματείας καί μετα

φυσικής θεωρίας, άλλα συντόμως κομιδή και συνεπτυγμένως, ώς όραται, 

ΐνα τυγχάνει ούσα, άλλΛ καί διχώς συντεταγμένη περί μίαν δη καί την αυ

τήν εννοιαν. rHç γε τό μεν εις εκθεσιν εφαίνετο είναι, το δε εις τε ζητήμα

τα, προτάσεις καί απαντήσεις, καί απορίας ετι καί επιλύσεις· (φ. 3β) εϊπω 

δε και ελλιπώς* τα πλείστα, αλλά και άλλαχόσε τής υπερβολής τών λε

γομένων άπτομένης- εστί μεν ου και την εννοιαν άμνδράν πάνυ έχουσα, 

εστί ό' ου καί περί σννταξιν γραμματικής* δλως κανόναις ορθούς μη κε

κτημένη· και τό μέγιστον, ότι καί εν σχήματι απλής φράσεως δοκοϋσα, 

αμφότερους τους άναγινώσκοντας ελαθε· τον μεν παρά την άπειρίαν τής 

εννοίας, τον δέ παρά την σύγχυσιν και φυρμόν καί ελλειψιν καί ύπερβο-

λα/ν, ώς εϊρηται. 

'Αλλά πόθεν ταϋτα ούτως είχε τά τοϋ Βικέντιου; ερεΐς. 'Εγώ σοι φρά-

σοχ όσα τών εν λόγοις φιλοσοφίας προσήκει, μήπω τυπογραφία δεδομέ

να, άντιγραφία δε άλλων εγκεχειρισμένα, δια τό εξ άλλου προς άλλον τή 

άντιγραφία μεταπηδώντα είναι, ανάγκη καί μώμον νφιστάναι. "Εντεύθεν 

ονν ου πάντα είληφότα δοκεϊ τά γεννήματα, τά εγκλήματα' ώς πατήρ τις 

2. cod. παργενόμενος. 
3. cod. έλλειπώς. 
4. cod. γραμματης. 
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όλιγώρως έχων τοϋ αφετέρου νίέως, ήνικ αν ό νίεύς ούτοσί καΐ εξ άλλων, 

οϊς ομιλεί, λήψηται την των δεινών, πώς εϊπω; άκρώρειαν, ούδαμή τη 

εσχάτη εμπέσει κατηγορία.· το μεν ούν άκοσμον τήσδε της επιστήμης ούχ 

évi τ ivi δέον διδόναι, άλλα πολλοίς. Έξ ου γαρ γέγονε, δς μεν ελλιπώς0 

και άμνδρώς τα εν αύτη είς μέσον επιτέθεικεν δς δε ατάκτως· δς δ' αύ άλ

λως, oïojç ώφθη μοι, άλλα καί παντί τω νουν εχοντι και άπαθώς προς εμέ 

ταύτην μετερχομένοι (οΐόν τε γαρ την άρχαίως, ως ην πρόσθεν, εύρεθή-

ναι). Τίουν; έδει όντως εχειν; πολλού γε και δει. Πώς; πρόσεχε μοι προς 

Α ιός. 

Kai θεός αυτός το της ψυχής ελεύθερον μη δια- (φ. 4)λυμαίνεσθαι βον-

λόμένος ου κοινή φύσει τοις φνσικοΐς άγαθοις την ψυχήν τον ανθρώπου· 

και δρα μοι εν τω περί ψυχής βιβλίω καί άλλαχοϋ ου βούλεΐ' άρα παρά σοι 

κείται τήνδε, ή την πρώτην, η ούδετέραν αναγνώσεων άξιώσαι, ώ ς σοφω-

τάτω τυχόν άνδρί· άλλα παρειμένον ητω τουτι τό γε νΰν. 

Οντως ονν εχουσαν εύρων αυτήν, κλάονσαν σχετλύος πάνυ, ού τοσού

τον τη άκοσμία, δσον τη τών λογύυν άμοιρία καί σκότει της εντεύξεως, 

και τα ύπερ εμε μονονούκ ποιεΐν με κινούσαν, ες αγώνα και πολύν πόνον 

εμαντόν εθηκα, ες νουν θέμενος την ελλειψιν τοιούτων βιβλίου εκ τοϋ ημε

τέρου γένους· ει και μήπω τεθειμένη ες κοινον φώς, δμως εν ελπίσιν η

μών τε και άλλων χρησίμων και λογίων ανδρών ούσα, πάντα τα κατ' αυ

τήν ποιήσαί με επώτρννεν δπως; ούτως· 

Πρώτον μεν είς διαίρεσιν βιβλίων ετέθη παρ" ήμϊν, à το πρότερον ες 

δύω δλως ην διηρημένα, εις τε όντολογίαν καί πνευματολογίαν, άττα ήμϊν 

τον ενόντα τρόπον προς ραοτέραν κατάληψιν είς τρία διήρηται: το μεν της 

οντολογίας, το δε της θεολογίας, καί τέλος το της πνευματολογίας· ού 

μήν άλλα και είς κεφάλαια βιβλίων διηρέθη ήδε ή επιστήμη, ούχ ως το 

πρότερον, αλλ* εν δσω άποτελευτα τών λεγομένων ή έννοια' ναι μήν καί 

είς νομάς σελάδων την καθ' ημάς διαίρεσιν υπέστη προς ευχερή γνώσιν, 

ώς πολλάκις εϊρηται' καί ού μόνον ταύτα, αλλά καί, ως εϊρηται, επεξηγή-

σεσιν ερμηνείας δίκην προσθήκης εκτάσε- (φ. 4β)σιν τών εν αύτη, γνώ-

μαις άλλων πω φιλοσόφων καί δσαις αλλαις γνωστικαις τε καί διανοη-

τικαϊς δυνάμεσιν ήμϊν τοϋ λόγου προ οφθαλμών ήκει τών έντευξο μένων 

άλλα πο?άοί φησι δυσχερανώσι τοις πεποιημένοις, καγώ οΐδα· πολλοίς 

γαρ τα καλά δι αμφοτέρων, ων εϊρηται, μή καλά πέφανται φησί' σύ δέ 

μοι, φ αν βούλη συνεΐναι τάγματι, οΐς επιγράψομεν, σύνεσο· όποια ταύ

τα; 'Ιδού σοι' 

5. cod. έλλειπώς. 
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Των δη φιλοσοφίαν απαγγελλομένων, οι μεν ως πάνυ ταύτης ερών-

τες, εύ μάλα εύστόχησαν, αλλ' επ άκρον έλθεϊν αυτής ουδείς πω γέγονεν 

άτεχνώς· ταύτη τοι καί των νεοηέρων φιλοσοφούντων οι πλείστοι πολλά 

φύσεως παρ' ήμϊν άπορα λόγω διεξαγγελτικώ άνάλωτα, νώ δλως άληπτα, 

αττα σιωπή μέχρι τοϋδε σιγώνται, εϊασα· ποία δη τ α ϋ τ α ; εϊποις αν προ 

πάντοιν ή των σωμάτων φύσις· ην, ώς έγώμαι, ενταύθα δ σοφώτατος διε-

ξέθετο Βικέντιος, ει μή τι περιττον δόξη, τοις νουν εχουσιν ου μην άλλα 

το τοϋ κύκλου τετράγωνον, των παλιρροιών το ποιητικον αίτιον εν τοις 

ούρανω· της μαγνήτιδος ή προς πόλον ελξις, της αυτής ή άλλοίοισις προς 

τον μεσημβρινόν δι ην δίκην εκθέσεως τίνες των φιλοσοφούντων, την πά-

σαν γήν είναι μαγνήτιδα βούλονται· καί τ ' άλλα, αττα καθ' έκαστα λέγουν 

διατρνψο) επί πολλού, άπερ καί πάλαι εις άγοινίαν κείμενα των αρίστους 

φιλοσοφησάντων, περί θαυμάσιων ακούσματος συγγράψαι τους φιλοσό

φους επώτρυναν οι σε τουναντίον, ούδε πολλοστόν τι μέρος κεκτημένοι 

φιλοσοφίας, πάσαν εχειν ομού τοις άλλοις κατ επαγγέλλονται· οι δη καί 

μετά σοβαρού περιγί- (φ. 5)νονται τού βαδίσματος, των λοιπών περιφρο-

νούντες, ώς άμούσων δήθεν οΐς δη καί το προς τον εύνούχον τής βασιλίσ

σης Αιθιοπίας ειπείν ανάγκη πάσα, Φιλίππου τού αποστόλου·6 ούτοι καί 

κρίνειν επιχειρούσι τα σπουδαία καί αμαρτίας εχόμενα τα σοφά δεικνύα-

σιν οΐς ευ μάΧ αρμόζει το τού Παλλάδα: 

»καί λόγιος περ εών, άλογώτατον εσχες όνειδος, 

»ώς επιθυμήσας ούρανίης ανόδου.1 

Οι σε τούτων, μήτ επί τής επ" άκρον φιλοσοφίας εξεληλάκασι, μήδ* 

αύ πάλιν ες τα προπύλαια εφθησαν μείναντες, άλλα τω μέσω ταύτης ά-

παντήσαντες, άλις εχειν αυτής ηγούνται· τούτοι μεν ούν, οι μεν πρώτοι, 

κρίσιν ακριβή λόγου εν τοις λόγοις τιθέντες, τα μεν καλά αυτών επαίνα) 

μετρίω ύψούσι, τα όε φαύλα ούδαμή ουκ ελαττονάκις μέμψεως άξιοϋσι-

οι δε καί καλά καί κακά συνελόντες, άκρίτως σφόδρα καί μή δποισούν 

εσκεμμένους τα φιλοπονήματα, οίον τα ψόγου άξια θαυμάζουσιν άντικρυς-

τά δε μή, φθόνω τηκόμενοι τή εσχατιά τών λοιδοριών καταβάλλουσιν εμ

φανέστατα, ου τι γελοιότερον; καλώς άρα τό άδέσποτον εκείνο εφάνθη, 

«δ φθόνος εστί κάκιστος- έχει σε τι καλόν 

εν εαυτοί, τήκει γάρ φθονερών όμματα καί κραδίην»8 

6. Πράξεων η ' , 26-40. 

7. Παλατινή 'Ανθολογία 7.683.3-4. 

8. Παλατινή 'Ανθολογία 11.193.1-2. 
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οι δέ τη κατ' αντονς δυνάμει των λόγων καί τη οιακρίσει τον μηδέν 

άγαν τον σοφον, δσα οικεία, δσα ξεΐνα των συγγραμμάτων (φ. 5β) άνα-

6εο)ρονντες τη πράξει καθ' ομοιότητα των πρώτων σννωδοι φαίνονται, 

εκείνοι μεν γαρ μόνη τη προαιρέσει τη συμμετρία χρώνται, ούτοι δέ και 

τη γνωστική δυνάμει, τω λόγω οίον ποριζομενη, την συμμετρίαν ταύτην 

μετέρχονται, ϊσως δε και ήττον δπωσονν των πρώτοιν; προς. 

Καί δήλον άρα το παρ" ημϊν λεγόμενον τοις το γνώθι σαντον μετον-

σιν έκαστος γαρ λόγων, ήτοι επί πλείστον ή έπ ελαττον η όλως μετρίως 

μετεσχηκώς προς εαυτόν συνόρων, εν μάλα γνώσεται, δ λέγομεν νϋν και 

το άγνοιαν εχειν εσθ' δτε ομολογήσει' καθά φησϊ και Κορνδαλεύς. Ταντα 

τοιγαρονν τών φιλοσοφούν τα τάγματα. Σννεσο ουν δποίω βούλει. Άλλ" 

ονχ όντως έθέλεις τυχόν. Καί άλλως σε τοίννν βουλόμενον έθέλυ), ταντ 

άρα σοι λέγοί' 

Τράπεζάν σοι παρατεΟείκαμεν εντελή, ον μην άλΡ.ά καί εξ άπόρον 

γιγνομένην ολίγα επί ταύτης είσί τα παρατιθέμενα αλλ3 οικεία πέψεοις 

ώς και άλλοις εδοξαν (εγνων γαρ και σοφόν τίνα, οίον τον ταύτην κεκτη-

μένον, εξ ον εγωγε εϊληφα, ώς εϊρηται, σφόδρα δη βιαζόμενον της επανα

λήψεως, άλλωστε της οντω π ω ς κειμένης ένεκα). Έκκαλονμεν πάνν φι-

λοφρόνοίς πάντας, οίον ονς μεν πολνχνμικών άμοιρονντας, ονς δε καν 

[[της]] της μονοειδονς βρώσεως,^ δος δ' ειπείν καί της εξ ανάγκης είδεν 

ή φύσις, πάσι τοιγαρονν τούτοις το ενάρεστόν τε καί προσφιλές εξεστιν. 

ΕΙ ονν βούλει, μη όλως έπϊ θύραις ταύτης προσέγγισης, ει δέ καί προς αν-

ταϊς, δμματι μόνοι περιτρεπτικώ δρα τά παρατεθειμένα καί τάς χείρας 

άνίπτονς κατάργησον, την φυγήν αίνιττόμενος. Ει δέ, άλλα τι λέγω, (φ. 

6) δσα σοι αρεστά εγωγε; πλην αλλ' ον μη ήξης μωμοσκοπήσων δ γαρ 

μο^μοσκοπήσαι βον)·.όμένος και εκ τών πάνν καλώς εχόντων ονκ έλαττο-

νάκις τά φαϋλα διακρίνει' εντεύθεν ούν και δ φιλόσοφος και δ ρήτοιρ και 

άλλος έτι μεμψιγορίας ύποστήσεται άντικρνς. 

Μωμοσκόπω δ' άρα ταύτην ονδαμη παρατιθέμεθα και ει λάβει10 ανά 

χείρας ταύτην, διπλής άμονσίας τεκμήριον 7}μίν άγει. 

Τω δέ καλώς κρίνοντι τι; εϊποις αν: φέρε δσα περιττά η έλ?.ειπτικά 

ή κακώς κείμενα ή εννοίας δντα υποβολιμαίας, η κατακεχρημένα, ή ανοι

κείους εκθεμένα, η παοεξηγήσεσιν νποπεπτωκότα,11 ή δποιοίσονν άλλοις 

αμαρτίας εχεται, ταϋτα έκποδέον τιθέναι μετά πολλής της έφέσευις άξιον-

9. cod. βρόσεως. 
10. cod. λάβη. 
11. cod. ύποπεπτεκότα. 
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μεν τοντονί τον κριτήν ως γαρ κριτής λόγων, ον ποιήσει όσα οι πολλοί 

των μωμοσκόπων δοξάζονσιν. 

Έγώ μεν ούν τον ενόντα μοι τρόπον εις τοντο τήνδε εξέβαλον, ει και 

μή ευκαιρίας και ανέσεως της εσχάτης επιτετνχηκα' σν δε μοι, ονθεν άλ

λο παρ" ημών ακούσεις, δς τις γε ει, ότι μή δή το ερρωσο' εκ γαρ τον εί

ναι ή μή είναι οντω το πράγμα, αληθής ο λόγος γίγνεται, σοφών λόγος 

εύ έχει ρηθείς. 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΜΠΟΤ-ΣΤΑΜΑΤΗ 
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