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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Ο ΕΞ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ «ENCYCLOPÉDIE» 

Πρόδρομη άνοκοίνωση 

Ι. Ό Χριστόδουλος Ευσταθίου Παμπλέκης, ό εξ 'Ακαρνανίας1 δη

μοσίευσε το 1786, στη Βιέννη, το «Περί, Φιλοσόφου, Φιλοσοφίας, Φυσικών, 

Μεταφυσικών, Πνευματικών και Θείων 'Αρχών» (416 σ.). Για το πρό

βλημα τών πηγών, της πρωτοτυπίας και της άξιας αύτοΰ του έργου δια

τυπώθηκαν ποικίλες απόψεις. Ό Ευγένιος Βούλγαρης, δάσκαλος του Χρι-

στόδουλου στην 'Αθωνιάδα2, ασχολήθηκε με το περιεχόμενο του, όταν 

ανταποκρίθηκε στην παράκληση ελληνικών συντηρητικών κύκλων της 

Βιέννης ν' ανασκευάσει τις θέσεις του θιασώτη τών «Αιβερτίνων και 

Θεϊτών»3. Ό «στύλος ακλόνητος της ορθοδόξου ημών πίστεως»4, δταν 

γέρος πια καταδίκαζε τη φιλοσοφία τών «νεωτέρων»0, σε μια σύντομη 

1. Ό G. Ε. Voumvlinopoulos, Bibliographie critique de la philosophie grec

que depuis la chute de Constantinople à nos jours, 'Αθήνα 1966, σ. 100, 102, 

ανάμεσα στ' άλλα λάθη του, πιστεύει πώς ό Ευσταθίου και ό Παμπλέκης είναι δια

φορετικά πρόσωπα" βλ. επίσης 'Απ. Βακαλόπουλου, 'Ιστορία τον Νέου 'Ελληνισμού, 

τ. Δ', Θεσσαλονίκη 1973, σ.840. 

2. Βλ. Γ. Ι. Ζαβίρα, Νέα 'Ελλάς (1804, εκδ. Γ. Κρέμου, Άθήνησι 1872), 

σ. 552 και "Αλκή 'Αγγέλου, «Το χρονικό της Άθωνιάδας», Νέα 'Εστία, τ. ΛΖ' 

(Χριστούγ. 1963), σ. 93 κκ. 

3. 'Επιστολή προς άναίρεσιν φληνάφον τινός και όνσσεβοΰς (1790), στό: Γ. 

Αίνιάν, Συλλογή ανεκδότων συγγραμμάτων, τ. Α', Ά θ . 1838, σ. 5. Σύμφωνα με 

τη σχετική ύποσημείο^ση (σ. 5-6), «Λιβερτϊνοι είναι οι παρά Γερμανοΐς ελεύθερα 

πνεύματα καλούμενοι" λέγονται δε εκείνοι όπου ελευθέρως φέρονται κατά της θείας 

Γραφής, ελευθέρως τε περί της θρησκείας φρονοϋσι» καί «Θεΐται λέγονται εκείνοι 

όπου δοξάζουν εν "Ον εξω τούτου τοϋ κόσμου, αΐτιόν τε αύτοϋ, εκ μόνον του νοός 

εγνωσμένου, τήν άγίαν δε Γραφήν καταφρονοϋντες, πλάσματα καί εφευρέσεις ταϋτα 

ηγούμενοι, ωσαύτως καί τήν θρησκείαν». Άλλου ονομάζει τους «Θεΐτες» Tolland καί 

Collins «θεοστυγεϊς»' Στοιχεία της Μεταφυσικής, τμήμα Β', Ένετίησιν 1805, σ. 

170. 'Επίσης ο'ι «Λιμπερτίνοι» έ'χουν χαρακτηρισθεί «Θηριάνθρωποι»' Γ. Γαζής, 

Λεξικον της 'Επαναστάσεως (1847, εκδ. Λ. Βρανούση, 'Ιωάννινα 1971), σ. 62. 

4. Αίνιάν, ό'.π., σ. θ'. 

5. Βλ. Παν. Χ. Νούτσου, «Ευγένιος Βούλγαρης καί Francis Bacon», 'Ηπει

ρωτικά Χρονικά, τ. 22 (1980), σ. 152 κκ. 
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επιστολή6 σημείωνε αόριστα πώς το έργο αύτο αποτελεί συμπίλημα 

«αποτρόπαιων και δυστήνων βιβλιαρίων», κατηγορούσε το συγγραφέα 

του για αδικαιολόγητη έπαρση («αυτός φαντάζεται. . . ένας Βολτάριος, 

ένας Ρούσσος, Βαΐλος ή Σπινόζας»), επιμένοντας περισσότερο στην 

αντίκρουση των θεωρήσεων του για τήν καταγωγή της θρησκείας και το 

ρόλο της εκκλησίας7. Βέβαια, ό Παμπλέκης είχε εγκατασταθεί στή Λει

ψία, όταν κυκλοφόρησε ανώνυμα ή «'Ακολουθία έτεροφθάλμου και 'Αντί

χριστου Χριστοδούλου του εξ Ακαρνανίας» (το 1793, 'ίσως στην Τεργέ

στη). Στο λιβελλογράφημα αυτό, πού μάλλον γράφτηκε άπο τον επίσκοπο 

Πλαταμώνος Διονύσιο8, ό Χριστόδουλος —ως μελετητής «Ροσοΰ καί 

Βολτέρου» —συγκαταλέγεται στους θαυμαστές τών «εν Ευρώπη παρα-

φυέντων μωρών»9. Λίγες μέρες μετά το θάνατο του (15-8-1793) οί μα

θητές του—· πού τον θεωρούσαν «λογιώτατον»10— θα εκδώσουν τήν απάν

τηση του στις κατηγορίες αυτές, χωρίς όμως κι έδώ να γίνεται λόγος για 

το πρότυπο του «Περί φιλοσόφου», αν και αναφέρονται ρητά ό Rousseau 

καί ό Voltaire11. Τήν 'ίδια χρονιά θα τον αφορίσει το Πατριαρχείο για 

τον πανθεϊσμό του («μίαν άπειρον ούσίαν . . . με δύο συνάπειρα κατηγορού

μενα ύλης εκτεταμένης απείρου, καί νοος απείρου αρχής τών όντων»12) 

εφόσον ή «Άπάντησίς» του θεωρήθηκε έργο «νέου Σπινόζα» πού ακο

λουθεί τους Voltaire, Rousseau καί «Φρανκμαζόνας» (Franc-maçons)13. 

6. Πρώτος εκδότης της υπήρξε δ 'Αθανάσιος Ταλίδας (Βιέννη 1791), πολέμιος 

τότε του Χριστοδούλου. 

7. Επιστολή, σ. 6,7,10,11. 

8. Βλ. Γ. Γ. Λαδά - Α. Δ. Χατζηδήμου, 'Ελληνική Βιβλιογραφία τών ετών 

1791-1795, 'Αθήνα 1970, σ. 204. 

9. Τα παραθέματα στους Λαδά - Χατζηδήμο, δ.π., σ. 193 κκ. Για τη συχνή 

χρήση τοϋ χαρακτηρισμού «Βολτεριστής» βλ. Κ. Θ. Δημαρά, « Ό Βολταΐρος στην 

Ελλάδα» (1951), στό: Νεοελληνικό; Διαφωτισμός, 'Αθήνα 1977, σ. 145 κκ. Για 

τήν τύχη τοϋ Rousseau στην Ελλάδα βλ. Ρ. Άργυροπούλου-Λουγγή, « Ή απήχηση 

του έργου του Ρουσσώ στον νεοελληνικό Διαφωτισμό», Ό'Ερανιστής, τ. 12 (1977) 

σ. 197 κκ. 

10. Ζαβίρας, δ.π., σ. 553. 

11. Άπάντησις ανωνύμου προς τους αντον άφρονας κατηγόρους, επ όνομα-

σθεϊσα Περί θεοκρατίας, Αειψία, 30 Αύγ. 1793, σ. 54 κκ. (στις προηγούμενες σελίδες 

αναδημοσιεύεται ή (('Ακολουθία έτεροφθάλμου»). 

12. Π. Γοβδελαάς, ΌΈξωστρακισμός τοϋ άσεβους Χριστοδούλου τοϋ Μο-

νοφθάλμου τοϋ εξ 'Ακαρνανίας, Βούδα 1800, σ. 30-31. 

13. Γοβδελαας δ.π., σ. 22,23. Για τη συμβολή τών «Φρανκμαζόνων» στην 

εμφάνιση του Διαφωτισμού βλ. Β. Fay, La Franc - Maçonnerie et la Révolution 

intellectuelle du XVIIIe siècle, Παρίσι 1935" για τή μασονική απαρχή της «En-
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Άπο τότε θα παγιωθεί ή αντίληψη, οχι σπάνια σε συμφυρμο με την 

«Άπάντησιν», για το σπινοζισμο14 πού προβάλλει το «Περί φιλοσόφου», 

άσχετα σε ποιο πρότυπο βασίζεται ή ποιο πρωτότυπο μεταφράζει ό 

Χριστόπουλος15. 

cyclopédie» βλ. J. Le Gras, Diderot et ΓEncyclopédie, Άμιένη 1928, σ. 28, καθώς 

και για το σχετικό πρότυπο της «Νέας Άτλαντίδας» βλ. Fr. Bacon, Ή Νέα 'Ατλαν

τίδα (1626), μτφρ. Π. Χ. Νούτσου, 'Αθήνα, «Ηριδανός», 1979, σ. 51, 71, σημ. 36. 

14. Βλ. Χρυσ. Παπαδόπουλου, (''Ιστορικά σημειώματα», Θεολογία, τ. 4 

(1926), σ. 19-20' Θ. Βορέα, (('Ελληνική φιλοσοφία κατά τους μετά τήν άλωσιν χρό

νους», Πρακτικά της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τ. 4 (1929), σ. 84- Ντ. Άποστολόπου-

λου, Σύντομη Ιστορία της νεοελληνικής φιλοσοφίας, Ά θ . 1949, σ. 9' Κ. Άξελοΰ, « Ή 

νεοελληνική φιλοσοφία» (1950), μτφρ. Δ. ΛΙπεζαντέ, Νέα Εστία, τ. 57(1955), σ. 

229' Μ. Κισσάβου, «Χριστόδουλος Ευσταθίου ό Άκαρνάν», 'Αρχεία 'Εταιρείας ΑΊ-

τωλοακαρνανικών Σπονδών, τ. Α' (1958), σ. 220 κκ.' Α. Β. Κωνσταντίνου, « Ή φι

λοσοφική σκέψη στή Νέα Ελλάδα», στην ελληνική μετάφραση του έργου των Μ. Τ. 

Γιοφτσούκ - Τ. Ι. "Οϊζερμαν - Ι. Γ. Στσιπάνοφ, Σύντομη ιστορία της φιλοσοφίας, 

'Αθήναι 1963, σ. 859' Voumvlinopoulos, δ.π., σ. 102' Al. Papaderos, Metakenosis 

(1962), Meisenheim am Gian 1970, σ. 45' 'Αργυροπούλου - Λουγγή, δ.π., σ. 198. 

15. Ό Μ. Ι. Γεδεών προσπάθησε να δείξει πώς το «Περί φιλοσόφου» - το αν

τιμετωπίζει ως Ιργο τοϋ Παμπλέκη— δεν έχει πανθεϊστικο υπόβαθρο και επομένως 

οι «βλασφημίαι» πού του καταλογίζει το πατριαρχικό ανάθεμα εΐναι ανύπαρκτες* 

«'Εκκλησία και επιστήμη κατά τον I H ' αιώνα» (1888), στό: Ή πνευματική κίνησις 

τοϋ γένους, κατά τον ιη και ιθ' αιώνα, εκδ. Α. 'Αγγέλου - Φ. Ήλιου, 'Αθήνα 1979, 

σ. 110. Πρβλ. Α. Παπαδόπουλου - Βρετοΰ, Νεοελληνική φιλολογία, τ. Β', Ά θ . 1857, 

σ. 349. "Ετσι άπα τήν αποκατάσταση αυτή του Χριστόδουλου («θϋμα μάλλον άσυνε-

σίας ή φθόνου των σχολαστικών»* Γεδεα)ν, δ.π., σ. 108) θα προκύψει ή ερμηνευτική 

προσέγγιση τοϋ Δημαρά, δταν γράφει γι' αυτόν τα ακόλουθα: τα έργα του «δεν έλ

κουν τήν προσοχή τοϋ αναγνώστη ό όποιος αναζητεί σταθμούς στην πορεία της νέας 

ελληνικής παιδείας. Συλλογιμαΐα συγγράμματα μαζεμένα άπο τίς θεο^ρίες συντηρη

τικών δυτικών φιλοσόφων της εποχής, γραμμένα σε μια άνοστη καί δυσνόητη αρ

χαΐζουσα γλώσσα, οΰτε εκφράζουν μια πνευματική ανταρσία, της οποίας τον είπαν 

φορέα, οϋτε φαίνεται να μποροΰν να τήν προκαλέσουν» (βλ. «Το σχήμα τοϋ Διαφωτι

σμού» (1975) = Νεοελληνικός Διαφωτισμός, δ.π., σ. 43-44). 'Από τήν πρώτη έκδοση 

της 'Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας (τ. Α', 'Αθήναι 1948, σ. 151) ώς το «Σχή

μα τοϋ Διαφωτισμού», (δ.π., σ. 43-44, 90, 92, 157, 161, 163, 248, 251, 309, 448* 

πβ. C. Th. Dimaras, La Grèce au temps des Lumières, Γενεύη 1969, σ. 41, 45, 

76, 81, 83, 85, 129), τον απασχολεί κυρίως ό αφορισμός τοϋ 1793. Ό Γ. Κουρνοΰτος 

πού επιμελήθηκε τον τόμο Λόγιοι της Τουρκοκρατίας, στή σειρά της ((Βασικής 

Βιβλιοθήκης», παραθέτει αποσπάσματα άπο το ((Περί φιλοσόφου» χωρίς καμιά νύξη 

για το πρωτότυπο, έκτος άπο τήν εισαγωγική παρατήρηση πώς ό ((φιλομαθής Χριστό-

δουλος υπέστη βαθειά τήν επήρεια» τών διδαγμάτων τοϋ γαλλικού Διαφωτισμού 

(τ. Β', 'Αθήναι 1956, σ. 224). Γι' αυτήν τήν επίδραση είχε μιλήσει κιόλας ό Κ. Σάθας 

το 1868: «Ποτισθείς τον ιόν της τότ' έπιπολαζούσης δημοκρατικής φιλοσοφίας, 

παρεξέκλινεν ό άνήρ εις άτοπους φιλοσοφικάς δοξασίας. . . »' Νεοελληνική φιλολογία, 
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II. "Ολες αυτές οί προσεγγίσεις οδηγούν σε αντίθετα συμπεράσματα 

και δεν κατορθώνουν να επισημάνουν το κείμενο πού είχε υπόψη του 

δταν έγραψε το «Περί φιλοσόφου» ό Χριστόδουλος. Ό 'ίδιος δμως ση

μείωνε στον υπότιτλο αυτού του έργου: «όσα διαφόροις σοφοΐς άνδράσι 

συντεθέντα . . . εις την Ελλάδα φωνήν μεταφράσθη». Ποιοι είναι αυτοί 

οί «σοφοί άνδρες»; Στην αρχή κιόλας του προλόγου («Τοις έντευξο-

μένοις», χ.σ.) τους υποδηλώνει: « Ώ ς έν ίερω και θείω περιβάλω, εν 

τη των καθ' ημάς φιλοσοφούντων επιστημονική και σοφή βίβλω, ής, λο

γικον λεξικόν, τούνομα, δια πλείστου μετά θεωρίας ποιούμενος τάς έμαυ-

τοΰ μελετάς, και τα έν αύτη παντοία και διάφορα γένη και εϊδη οίασοΰν 

τέχνης, ή επιστήμης λόγω διεξερχόμενος, ώς εις εΰδιον λιμένα, ες φιλο

σόφου καν ανάξιος, προσώρμησά ποτέ». 'Επίσης στή σελίδα 19 προσ

θέτει: «έπιτομήν τίνα μόνον ώδ' αν εϊη καταγραφεΐν» . . . «διαφόροις 

μέρεσι του, ό λογικον καλείται, λεξικού εγκατεσπαρμένων υπό τίτλον, 

έφ' ον και αναφέρονται γ' έκαστη». Το «λογικον λεξικόν» παραπέμπει 

κατευθείαν στον υπότιτλο («Dictionnaire raisonné») της μεγάλης γαλ

λικής «Εγκυκλοπαίδειας» (1751-1765). Μια προσεχτική αντιπαραβολή 

των επιμέρους ενοτήτων τού «Περί φιλοσόφου» με τα αντίστοιχα λήμ

ματα αποκαλύπτει το πρωτότυπο τού Χριστόδουλου. Σημειώνω εδώ, 

ενα μόνο, τυπικό παράδειγμα άπο τήν αρχή τού χαρακτηρισμού τού 

φιλόσοφου στο έργο τού Χριστόδουλου και τήν «Εγκυκλοπαίδεια»: 

Μή αίσθόμενοι οί πολλοί, ού Les autres hommes sont dé-

δέ τάς τούτους κινοΰσας αιτίας γι- terminés à agir sans sentir, 

'Αθήναι 1868, σ. 494. Και ό Α. Δημητρακόπουλος, Προσθήκαι και διορθώσεις εις τήν 

Νεοελληνικήν φιλολογίαν Κ. Σάθα, Λειψία 1871 σ. 87-88 δεν κάνει λόγο για τις 

πηγές του Χριστόδουλου. Ό Σάθας, το 1894, είχε τη γνώμη πώς το βιβλίο αυτό 

αποτελεί ενα ((πλήρες και ευληπτον φιλοσοφικον σύστημα [. . .] ύπο τον μετριόφρονα 

τίτλον 'μεταφράσεως'»' Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. Ζ', Βενετία 1894, σ. σλζ'. Ό Γ. 

Βαλέτας χαρακτήρισε τον Παμπλέκη ((εγκυκλοπαιδιστή»» και το ((πρωτότυπο» 

βιβλίο του «Περί φιλοσόφου», «διαποτισμένο άπ' το γαλλικό υλισμό» («'Ιστορία της 

'Ακαδημίας Κυδωνιών», Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 4 (1948), σ. 165-66). Πβ. 

Π. Άραβαντινοϋ, Βιογραφική συλλογή λογίων της Τουρκοκρατίας (1866), εκδ. Κ. Θ. 

Δημαρά, 'Ιωάννινα 1960, σ. 218: «αποκύημα τοϋ νοός του»). Ό Γ.Κορδάτος τον 

έβλεπε ώς ((οπαδό και κήρυκα της φιλοσοφίας τοΰ άστικοϋ διαφωτισμού» πιθανολο

γώντας δτι θα γνώριζε τα 2ργα των Spinoza, Diderot, Voltaire, Helvétius ['Ιστο

ρία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τ. Α','Αθήνα 1962, σ. 124-25).Ό Φίλ. Ήλιου υπο

στήριξε πώς το «Περί φιλοσόφου», πού «στο μεγαλύτερο μέρος του μεταφέρει και 

παραφράζει δυτικά πρότυπα», εκφράζει «μια καλή στιγμή της νεοελληνικής σκέψης»' 

«Χριστόδουλος Ευσταθίου Παμπλέκης», έφ. Ή Αυγή, (Κυριακή, 22-2-1976), σ. 11. 
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νώσκοντες, ουθ' ύπάρχειν όλως 

ταύτας δνειροπολοΰντες, προς αυ

τών ένεργεΐν ούτοι ορίζονται., 

τουναντίον δ' δ φιλοσόφων, έρ-

μηνεύων αύτας τα δυνατά, πολ

λάκις και προλαμβάνει, έπιχειρών 

ξύν γνώσει, καί παρ' αύτοΰ εσθ' 

δτε, οΐά τι των ωρολογίων, Ί'ν'ού-

τω φώ, ανιών άποδρών δή ούτο^ 

τ ' αντικείμενα, οσαπερ αντιλή

ψεις αύτώ δυνατόν έπάγειν, τ ' ά-

γαΟώ, ή λογικώ, μή αρμόζουσας, 

τα τη, ή ενυπάρχει, καταστάσει 

δυνάμενα διεγείρειν των διαθέ

σεων ανήκουσας ζητεί, τοΰτο τω 

φιλοσοφοΰντι ό λόγος, ο τω χρι-

στιανώ, ή χάρις, τούτον ένερ

γεΐν αύτη ορίζουσα, ή εκείνος 

εκείνον. 

ΠάΟεσι κάτοχος εκείνος, τών 

αύτώ πραττομένων ουδεμιάς η

γουμένης σκέψεως, εν σκότω 

πλανάται, ό δε κάν αύτοϊς τού

τοις ούκ ενεργεί, 6,τι μή μετά 

τον λόγον, 6ς, καν νύκτωρ ό-

δεύη, οία λύχνος, προλάμπει τού

του. 

Τών εν ε'ίδει άπείροον παρατη-

ρήσεων κατασκευάζοντος τούτου 

τάς αύτοΰ αρχάς, άποδεχόμενον 

το κοινόν, ώς παραγούσαις έκεί-

ναις ταύτας ού προσέχει, άττε 

παρ' αύτοϋ, ίν' ούτως εΐπο.», ύφ-

ίστασθαι φρονούν τ' αξίωμα* ό 

δε της αύτοΰ πηγής τοΰτο λαμ

βάνων, και την αύτοΰ γινώσκων 

δύναμιν, χρήται, ώς εικός. 

(σ. 9) 

ΑΚΑΡΝΑΝ ΚΑΙ «ENCrCLOPEDIE» il 

ni connoître les causes qui les 
font mouvoir, sans même son
ger qu'il y en ait. Le philosophe 
au contraire démêle les causes 
au lan t qu'i l est en lui, et sou
vent même les prévient, et se 
livre à elles avec connoissance: 
c'est une horloge qui se monte , 
pour ainsi dire, quelquefois 
elle-même. Ainsi il évite les 
objets qui peuvent lui causer 
des sentimens qui ne convien
nent ni au bien-être, ni à l 'être 
raisonnable, et cherche ceux 
qui peuvent exciter en lui des 
affections convenables à l 'é
tat où il se t rouve. La raison 
est à l'égard du philosophe, ce 
que la grace est à l 'égard du 
chrétien. La grace détermine 
le chrétien à agir; la raison 
détermine le philosophe. 

Les autres hommes sont em
portés par leurs passions, sans 
que les actions qu'ils font 
soient précédées de la réflexion: 
ce sont des hommes qui mar
chent dans les ténèbres; au 
lieu que le philosophe dans 
ses passions mêmes, n 'agit 
qu 'après la réflexion; il mar
che la nuit, mais il est rrécédé 
d 'un flambeau. 

Le philosophe forme se3 prin
cipes sur une infinité d'obser
vations particulières. Le peuple 
adopte le principe sans penser 
aux observations qui l 'ont 
produit : il croit que la maxime 
existe pour ainsi dire par elle-
même; mais le philosophe prend 
la maxime dès sa source; il 
en examine l 'origine; il en con-
noît la propre valeur, et n 'en 
fait que l'usage qui lui convie.it. 

(τ. 12, σ. 509) 
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Ειδικότερα παρουσιάζεται ή ακόλουθη ταύτιση: 

Περί φιλοσόφου (σ. 9-15): Encyclopédie, Philosophe, τ. 12, σ. 

509-510, 

Περί φιλοσοφίας (σ. 15-29): Philosophie, τ. 12, σ. 512-513, 

Όρισμος της φυσικής (σ. 29-31): Physique, τ. 12, σ. 539, 

'Οντολογία (σ. 40-42): Ontologie, τ. 11, σ. 486-487, 

Κοσμολογία (σ. 42-46): Cosmologie, τ. 4, σ. 294-295, 

Ψυχολογία (σ. 46-50): Psychologie, τ. 13, σ. 543, 

Τίς, ό της Φιλοσοφίας σκοπός (σ. 61-69): Philosophie, τ. 12,σ. 

514-515, 

Περί σώματος (σ. 72-94): Corps, τ. 4, σ. 261-263, 

Περί βαρύτητος (σ. 153-157): Gravité, τ. 7, σ. 873-874, 

Περί της καθόλου βαρύτητος (σ. 158-167): Gravité, τ. 7, σ. 874-

876, 

Περί κενού (σ. 168-176): Vuide, τ. 17, σ. 572-573, 

Περί εκτάσεως (σ. 177-187): Etendue, τ. 6, σ. 43-45, 

Περί διαστήματος (σ. 187-201): Espace, τ. 5, σ. 453-956, 

Περί τόπου (σ. 201-206): Lieu, τ. 9, σ. 495-496, 

Περί κινήσεως (σ. 213-238): Mouvement, τ. 10, σ. 830-835, 

Τίς ή μονοειδής κίνησις (σ. 238-241): Uniforme, τ. 17, σ. 381, 

Περί ταχύτητος (σ. 241-250): Vitesse, τ. 17, σ. 359-360, 

Τίς δγκος φυσικός (σ. 252-253): Masse, τ. 10, σ. 178, 

Θεωρήματα της μονοειδοΰς κινήσεως (σ. 254-282): Mouvement , 

τ. 10, σ. 835-840, 

Περί υποστάσεως (σ. 301-303): Substance, τ. 15, σ. 583, 

Περί ουσίας (σ. 315-318): Essence, τ. 5, σ. 996, 

Περί Θεοΰ (σ. 367-398): Dieu, τ. 4, σ. 976-980. 

'Ακόμη υπάρχουν ορισμένες σελίδες πού διασκευάζουν ή αναπλά

θουν περιληπτικά λήμματα της «Εγκυκλοπαίδειας»: 

Περί θεολογίας (σ. 51-61): Théologie, τ. 16, σ. 249, 

Περί φύσεως (σ. 282-301): Nature, τ. 11, σ. 40-41, 

Περί υποστάσεως (σ. 303-315): Existence, τ. 6, σ. 260-267, 

Περί ψυχής (σ. 318-324): Ame, τ. 1, σ. 327-353, 

Περί αθανασίας (σ. 359-367): Immatérial isme, τ. 8, σ. 540-547. 

Βέβαια αρκετοί πρόλογοι ή επίλογοι κεφαλαίων ανήκουν στο Χριστό

πουλο και 'ίσως τα υπόλοιπα μέρη για τα όποια πού δεν εξακριβώθηκε καμιά 

σχέση μέτήν «Εγκυκλοπαίδεια». Ό μεταφραστής-συγγραφέας του «Περί 
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φιλοσόφου» πού γνώριζε γαλλικά— σ' αυτόν αποδίδει ό Ζαβίρας 1 6 τή μετά

φραση της «'Αληθούς πολιτικής» (Βενετία 1781)— επιχειρεί ορισμένες 

προσθαφαιρέσεις (στις βιβλιογραφικές σημειώσεις, στα κύρια ονόματα, 

στην απόδοση των προτάσε(ον κλπ.). "Αν συνυπολογίσουμε την κατοπινή 

κατασυκοφάντηση καί δίωξη του Χριστόδουλου, τίς αντιδράσεις του ελ

ληνικού εκκλησιαστικού κατεστημένου της Βιέννης πού εντείνονταν μπρο

στά στα φιλελεύθερα μέτρα της «φωτισμένης δεσποτείας» τοΰ Joseph II, 

κατανοούμε γιατί μόνον έμμεσα μίλησε για το πρωτότυπο τοΰ έργου του. 

'Εξάλλου στίς περιπτώσεις τοΰ Μοισιόδακα καί τοΰ Κούμα, δπου έ'χουμε 

μετάφραση ή διασκευή ξένο>ν παιδαγωγικών καί φιλοσοφικών συγγραμ

μάτων, ή αποσιώπηση τοΰ πρωτότυπου δείχνει τή συχνότητα ενός γε

γονότος πού πήγαινε να γίνει συνήθεια. 

III. Μετά άπο τήν επισήμανση αυτή, ξαναδιαβάζοντας το «Περί φι

λοσόφου», μπορούμε να οδηγηθούμε στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

α) το βιβλίο αυτό το έγραψε ό Χριστόδουλος μεταφράζοντας λήμ

ματα της «Εγκυκλοπαίδειας»' 

β) επομένως δεν πρόκειται γενικά για συλλογιμαΐο έργο, άλλα για 

φιλοσοφική σύνθεση με ενιαία γραμμή (όπως τή διαμορφώνει ή συλλογική 

προσπάθεια τών συνεργατών της «Εγκυκλοπαίδειας») 1 7 , 

γ) δε μεταφέρει θεωρίες συντηρητικών δυτικών φιλοσοφούν της 

εποχής, άλλα τίς προωθημένες απόψεις τοΰ γαλλικού εγκυκλοπαιδισμού1 8 , 

δ) είναι ή πρώτη γνωστή ελληνική19 απόδοση εκτενών λημμάτων 

τοΰ πολύτομου έ'ργου20 πού χαρακτηρίστηκε «ιερή συμμαχία ενάντια στο 

φανατισμό καί τήν τυραννία»' έτσι: 

16. "Ο.η., σ. 553. Πρόκειται για το έ'ργο τοϋ F. de Callières (+ 1717), La 
véritable politique des personnes de qualité (Paris 1722). Πβ. Encyclopédie, τ. 
XVI, σ. 426. Έκτος άπο το «Προοίμιον», υπάρχουν εκτενείς υποσημειώσεις τοΰ 
μεταφραστή, ακόμη καί σε θέματα φυσικής φιλοσοφίας (σ. 122 κκ.). Γενικά «Ή 
αληθής Πολιτική» μπορεί να θεωρηθεί έ'ργο με παραδοσιακά διδακτικό χαρακτήρα. 

17. Βλ. Diderot, λήμμα «Encyclopédie», Encyclopédie, τ. 5, σ. 635 κκ. 
Για τα ανυπόγραφα άρθρα βλ. J. Lough, «The Problem of the unsigned articles 
in the Encyclopédie», Studies on Voltaire and the Eighteenth Century τ. 32 
(1965), σ. 327 κκ. 

18. Βλ. τήν κρίση τοϋ Voltaire, Le siècle des Louis XIV (1751) [= Oeuvres 
historiques, ïy.8. R. Pomeau, Παρίσι 1957, σ. 1220]. Πβ. J. Proust, Diderot et 
l'Encyclopédie, Παρίσι 1967, σ. 505. 

19. Ή «Εγκυκλοπαίδεια» ήρθε σ' αρκετές ελληνικές βιβλιοθήκες (μάλιστα 
καί στή Βιέννη οπού ζοϋσε ό Χριστόδουλος)' βλ. Γ. Καρά, ΟΊ Οετικες-φυσικες επι-
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ε) προσγειώνει το φιλόσοφο στα εγκόσμια21 για να μετατρέψει τη 
σκέψη του σε «φιλανθρωπία»22' «θειότης» του είναι ή «πολιτική κοινω
νία»23 και αποστολή του ή διερεύνηση τών προϋποθέσεων για τήν άπό -
κτήση της ευδαιμονίας24 δλων τών μελών της πού εκπληρώνουν «τα της 
φύσεως δικαιώματα»25" 

στ) θέτει το πρόβλημα του «despotisme éclairé», θυμίζοντας το 
σχετικό δίλημμα του Πλάτωνα26' 

ζ) υιοθετεί τήν επίθεση τών Διαφωτιστών εναντίον της αρχαιο
λατρίας27 και ειδικότερα εναντίον του άριστοτελισμοΰ28' 

η) παρουσιάζει τις φιλοσοφικές καί επιστημονικές θέσεις τών νεω
τέρων (Bacon, Descartes, Gassendi, Spinoza, Malebranche, Locke, 
Fontenelle, Leibniz, Tolland, Berkeley, Wolff, Montesquieu, D'A
lembert, Holbach, Copernicus, Galilei, Newton, Huygherr-, Toricel-

στήμες στον ελληνικό 18ο αιώνα, 'Αθήνα 1977, σ. 54. Για τις ιταλικές, ισπανικές, 

αγγλικές καί γερμανικές συνόψεις της βλ. Cahiers de l'Association internationale des 

études françaisss, τ. 2(1952), 3 (1953) (άρθρα με γενικό τίτλο: «L'Encyclopédie et 
son rayonne noat à l'étranger»). 

20. Για τή συμβολή της «Εγκυκλοπαίδειας» στην ιδεολογική προετοιμασία 

της γαλλικής επανάστασης βλ. τη διατριβή τοΰ F. Α. Kafker, The Encyclopedists 

and the French Revolution, Columbia 1961. 

21. Χριστόδουλος, σ. 12. Για τή φιλοσοφία ώς «méditation de la vie», βλ. 

D'Holbach, La morale universelle, τ. A' (Amsterdam 1776), σ. XIV, 337. Πβ. 

καί τήν πρώιμη άντιπλατωνική θέση του Spinoza, Ethica (1665), prop. LXVIII [ = 

Opera, εκδ. G. Gebhardt, τ. II, Heidelberg 1925, σ. 478]. 

22. Χριστόδουλος, σ. 12. Για τή σχέση τοϋ άρθρου «Philosophe» της «Εγκυ

κλοπαίδειας» με το αντίστοιχο κείμενο τοΰ C. C. Dumarsais (1720, 1743) βλ. 

Η. Dieckmann, Le Philosophe. Texts and Interpretations, Saint-Louis 1948, 

σ. 30 κκ. 

23. Χριστόδουλος, σ. 12. Για τή θέση τών κοινωνικών επιστημών στην « Ε γ 

κυκλοπαίδεια», βλ. R. Hubert, Les sciences sociales dans l'Encyclopédie, Παρίσι 

1923. Για το ρόλο του «parti philosophique» βλ. G. G. Stricklen, «The Philo

sopher's Political Mission», Studies on Voltaire, τ. 86 (1971), σ. 137 κκ. καί P. 

Alatri, Voltaire, Diderot e il «partito filosofico», Messina - Firenze 1965. 

24. Χριστόδουλος, σ. 12. 

25. Χριστόδουλος, σ. 28. 

26. Χριστόδουλος, σ. 14 καί 13, 49. 

27. Χριστόδουλος, σ. 64 κκ. 

28. Χριστόδουλος, σ. 66, 67, 51, 56, 70, 109, 116, 134, 173, 201, 202, 236, 

316, 374. Βέβαια εξαιρούνται οι 'Ατομικοί άπό αυτή τήν επίθεση: Δημόκριτος (σ. 

121, 126, 188), 'Επίκουρος (σ. 65, 71, 118, 121, 126, 129, 188, 217) καί Lucretius 

(σ. 121, 129, 171). 
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li, B e r n u l l i , E u l e r , C l a r k e , M a u p e r t u i s , G r a v e n s a d e , M u s s c h e n 

b r o o k s , B u f f o n , B o n n e t ) 2 9 , 

θ) συναινεί στην ιδέα τ η ς ιστορικής προόδου («τοιαύτη ή τ αν

θρωπείου πνεύματος φύσις, ως προόδους άεί ποιουμένην, τ η ς αυτής δ υ 

νάμεις τελειοΰν δ ύ ν α σ θ α ι » 3 1 ' 

ι) γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί τους νεωτερισμούς τ ή ς « υ γ ι ο ύ ς » 3 1 ή « π ε ι ρ α μ α τ ι 

κής φιλοσοφίας» 3 2 κ χ ί τ ώ ν « π ρ α γ μ α τ ι κ ώ ν ε π ι σ τ η μ ώ ν » · 

ια) συμφωνεί με τ ις φιλοσοφικές και επιστημονικές αντιλήψεις του 

N e w t o n 3 3 , ό π ω ς τ ις ε ίχε προεκτείνει ή « Ε γ κ υ κ λ ο π α ί δ ε ι α » , σε μια έ π ο -

29. Βάκων (σ. 380), Καρτέσιος (σ. 66, 67, 121, 126, 157, 169, 175, 202, 

203, 218, 225, 306, 316, 335, 380, 399), ΓασσέΑος (σ. 188), Σπινόζας (σ. 301, 

333, 334), Μαλεμβράγχιος (σ. 63, 92, 93, 112, 120, 225, 399), Λώκιος (σ. 188, 

238, 379), Φοντενέλος (σ. 18, 65), Λεϊβνίτιος (α. 40, 46, 67, 91, 109, 112, 116,117, 

118, 120, 124, 126, 157,189,191,193,195,198,199, 200, 236, 238, 241, 328, 

334^ 347, 380), Τολάνδος (σ. 301), Βερκλέυιος (σ. 92, 93, 112, 334, 335, 336), 

Ούόλφιος (σ. 24, 26, 29, 41, 44, 46, 50, 67, 110, 116, 118, 119, 241, 285, 290, 291, 

301, 308, 314, 380, 399, 401), Μοντέσκιος (σ. 311), δ' Άλαμβέρτος (σ. 400), Hol

bach (σ. 106, 301, 384, 380, 384, 387, 399), Κοπέρνικος (σ. 71), Γαλιλαίος (σ. 129, 

241, 268), Νεύθων (σ. 67, 126, 130, 135 κκ., 151, 162, 164, 167, 172, 173, 174, 

189, 219, 236, 252, 311, 380), Όνειγένιος (σ. 156, 157, 237), Τορικέλλιος (σ. 237), 

Βερνούλλιος (σ. 241, 400), Έουλέρος (σ. 401), Κλάρκιος (σ. 88, 191, 195, 390), 

Μαουπερτούϊος (σ. 46, 78, 140, 143, 144), Γραβεσσάνδιος (σ. 162), Μουσχεμβροέ-

κιος (σ. 144, 201), Βουφφών (σ. 123, 124, 284), Βονέτος (σ. 284). 

30. Χριστόδουλος, σ. 352· πβ. σ. 16, 62, 63. Βλ. και τις σχετικές απόψεις 

τών D'Alembert, «Discours préliminaire» (1751), Encyclopédie, τ. 1, σ. XIX καί 

D'Holbach, La morale, ο.π., τ. Α', σ. 123. Πβ. καί το ειδικό έργο του Αυγ. Μπα-

γιόνα, Ή ιστορικότητα τής συνείδησης στη φιλοσοφία τον γαλλικού Διαφωτισμού 

Θεσσαλονίκη 1974. 

31. Χριστόδουλος, σ. 40, 61, 66. Ό ορός «υγιής φιλοσοφία» (βλ. Μοισιόδακα, 

'Απολογία, 1780, έκδ. Α. 'Αγγέλου, 'Αθήνα 1976, σ. 6, 17,96 κκ.) ακολουθεί τον 

αντίστοιχο γαλλικό «la saine philosophie»- βλ. Voltaire, Siècle de Louis XIV 

(1751), δ.π., σ. 997 κκ. 

32. Χριστόδουλος, σ. 396. Ό ορός «Philosophie expérimentale» [Encyclo

pédie, τ. 12, σ. 514), γνωστός στους Γάλλους διαφωτιστές (Voltaire, Diderot, 

D'Alembert) προέρχεται άπο τους "Αγγλους επιγόνους του Fr. Bacon (αυτός την 

έλεγε «εμπειρική»)· R. Boyle, «On the Usefulness of experimental Philosophy» 

(1663), [ = Works, τ. 1, Λονδίνο 1774, σ. 446]. 

33. Χριστόδουλος, σ. 167 κκ., 135 κκ., 236. Για την είσοδο του Newton στη 

Γαλλία βλ. P. Brunet, L'introduction des théories de Newton en France au 18e 

siècle, Παρίσι 1931, καί G. Btichdahl, The Image of Newton and Locks in the 

age of reason, Λονδίνο 1961. Για την είσοδο στη χώρα μας τοϋ «κλεινού Νεύτωνα» 

πού «ύπάνοιςεν το θέατρον τής αληθινής Φιλοσοφίας» (Μοισιόδακας, ο.π., σ. 23), βλ. 
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χή πού ό συμπατριώτης του Σ. Μακραΐος3 4, επιχειρούσε ν' αναιρέσει 

τους νόμους της βαρύτητας' 

ιβ) προβάλλει τη φυσική νομοτέλεια35 και εγκρίνει το μηχανιστι

κό κοσμοείδ<:υλο, το ρολόι3 6 ' 

ιγ) διαπιστο>νει την ενότητα του κόσμου 3 7 και τη συνέχεια των 

επιστήμων που τον ερευνούν00 

ιδ) εναντιώνεται στη «μυθολογική φιλοσοφία» και εξαίρει τή σημα

σία της «αναλυτικής»39 μεθόδου στην επιστημονική γνώση της πραγμα

τικότητας" 

ιε) αναζητεί τα αιτία της πλάνης του ανθρώπινου λόγου και μετα

σχηματίζει τή γνωσιολογία σέ «medicina mentis» 4 0 " 

li) καταδικάζει τήν αυθεντία (το «κύρος») και το «συστηματικον 

πνεύμα» («ό γε σχέδια καταγράφον, συστήματα του παντός οικοδομεί, 

οίς είτα, προς χάριν, ή βίαν, τούτοι: άρμόζειν σπεύδει τα φαινόμενα»4 1) 

πού, κληρονομημένο άπο τον αιώνα του Descartes, κινδύνευε να γίνει 

τροχοπέδη στις επιστημονικές αναζητήσεις" 

ιζ) απαιτεί τήν κάθαρση του «ορθού λόγου» άπο τή σκοτεινή με

ταφυσική πού υποθάλπουν τα ((της άμαθείας σκότη και της άπατης νέ

φη» 4 2" 

Α. Γ. Μπενάκη, ((Άπο τήν ιστορία τοΰ μεταβυζαντινού Άριστοτελισμοΰ στον ελ

ληνικό χώρο», Φιλοσοφία, τ. 7 (1977) σ. 420-421, 423, 4328, 430 κκ. Βέβαια μια 

συγκριτική μελέτη τοΰ «Περί φιλοσόφου» και τοΰ έ'ργου τοΰ Βούλγαρη Τα άρέσκοντα 

τοϊς φιλοσόφοις, ήτοι τα περ'ι τών φύσει όντων φιλοσοφούμενα (Βιέννη 1805) ϊσως 

μας κάνει επιφυλακτικούς σέ διατυπώσεις, οπιος «ό Βούλγαρης εισάγει μερικούς 

βασικούς νόμους τοΰ Νεύτωνος»" G. 1'. Henderson, Ή αναβίωση τον ελληνικού στο

χασμού (1620-1830), 1970, μτφρ. Φ. Βοερού. 'Αθήναι 1977, σ. 98. 

34. Βλ. K.M. Κούμα, Ίστορίαι τών ανθρωπίνων πράξεων, τ. IB', Βιέννη 1832, 

σ. 575. Πβ. Καρά, δ.π., σ. 86 κκ. 

35. Χριστόδουλος, σ. 43, 44. 

36. Χριστόδουλος, σ. 387, πρβλ. σ. 9. Για τήν ταύτιση ρολόι=κοσμος και 

Θεός = ρολογάς, βλ. S. L. Macey, Clocks and the Cosmos, I lamden 1980 και Παν. 

Χ. Νούτσου, Ό νομιναλισμός, 'Αθήνα 1980, σ. 81 κκ. 
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καταδίκης της «ύλοφροσύνης»53 των Γάλλων φιλοσόφων άπο τους εκ

κλησιαστικούς μας κύκλους, ή επίθεση προς το «σημαιοφόρο της αθεΐας»54 

και προς το «άθεο)τατον δόγμχ του Πανθεϊσμού»55. Ό χαρακτηρισμός 

«οπαδός του Σπινόζα» ή «βολτερόφρων» ήταν μια πρόχειρη έτικέττα 

στο λυσσώδη πόλεμο τών ρασοφόρων «φανατικών παλαιοφιλοσόφων))56 

εναντίον εκείνων πού εκπροσωπούσαν τις νέες ιδέες. 

Παναγιώτης Χρ. Νοϋτσος 
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