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Παρασχολήματα 

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΤΑΣ ΣΙΝΩΠΕΤΣ: 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΤΣ ΑΟΓΙΟΥΣ ΤΟΥ 18ου αιώνα, οι όποιοι έκαναν γνωστή την 
παρουσία τους έκτος των ορίων της 'Οθωμανικής επικράτειας, τόσο στή 
Δύση οσο και στή Ρωσία αργότερα, ξεχωρίζει και ή μορφή του Δαμιανού 
Παρασκευά άπο τή Σινώπη, ό οποίος δμως δεν έτυχε τής δέουσας προ
σοχής άπο τους 'Έλληνες τής εποχής του, ούτε άλλωστε μέχρι σήμερα 
άπο νεότερους ερευνητές. Βεβαίως, ό Δαμιανός δεν είναι τελείως άγνω
στος. Ό Γ. Βενδότης αναφέρει ορισμένες πληροφορίες για το πρόσωπο 
και το έργο του,1 το ίδιο και ό Γ. Ζαβίρας.2 Άλλα αργότερα οι αναφορές 
σ' αυτόν είτε ελλείπουν παντελώς, προφανώς επειδή αγνοείται ή υπαρξή 
του,3 είτε εϊναι σποραδικές και λιτές. Ό Έ π . Κυριακίδης, για παράδειγ
μα, του αφιερώνει μόλις μισή σελίδα και μάλιστα μέ όχι ακριβείς πληρο
φορίες.4 Το γεγονός αυτό εκπλήσσει, αν λάβει κανείς υπ' όψιν του ότι 
πρόκειται για έναν λόγιο, ό όποιος σπούδασε για πολλά χρόνια φιλοσοφία 
και ιατρική στή Δύση, πήρε μέρος στις εκεί φιλοσοφικές διαμάχες υπερα
σπιζόμενος τον Christian Wolff (1679-1754), δημοσίευσε τρεις φιλοσο
φικές πραγματείες στα λατινικά, ένώ αργότερα εργάστηκε ως γιατρός 
μέχρι το τέλος τής ζωής του στή Ρωσία, όπου δημοσίευσε, επιπλέον, μια 
ιατρική πραγματεία πάλι στα λατινικά. Επομένως, πρόκειται για κά
ποιον κυριολεκτικά ιατροφιλόσοφο —μέ τή συνηθισμένη τότε έννοια—, ό 
οποϊος συμμετείχε μέ δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο στις έσωτε-

1. Γ. Βενδότης, Προσθήκη της 'Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας Μελετίου Μητροπο

λίτου 'Αθηνών προς εξακολούθησιν των άλλων τριών Τόμων [...], τ. 4, Βιέννη 1795, σ. 

143-144 (άρ. 35). 

2. Γ. Ζαβίρας, Νέα Ελλάς η Έλληνικον Θέατρον, 'Αθήνα 1872, άνασταστική 

ανατύπωση μέ επιμέλεια Τ. Ά θ . Γριτσόπουλου, 'Αθήνα 1972, σ. 252-253. 

3. Για παράδειγμα, ό Θ. Καίρης (Στοιχεία Φιλοσοφίας [...], 'Αθήνα 1851, σ. 35-

39), κάνοντας λόγο για τους 'Έλληνες φιλοσόφους από τον 16ο αιώνα και μετά, δεν τον 

αναφέρει καθόλου. 

4. Έ π . Θ. Κυριακίδης, Βιογραφίαι τών εκ Τραπεζουντος και της περί αυτήν χώ

ρας άπο της 'Αλώσεως μέχρις ημών άκμασάντων λογίων [...], 'Αθήνα 1897, άναστα-

τική ανατύπωση, 'Αθήνα 1985, σ. 112. Ό Κ. Ν. Σάθας (Νεοελληνική Φιλολογία, 'Αθή

να 1868, σ. 464) αναφέρει επίσης δτι τον Δαμιανό δέχθηκε στην 'Αγία Πετρούπολη ό 

αυτοκράτορας Μέγας Πέτρος, κάτι το όποιο είναι φυσικά αδύνατο, δεδομένου δτι ό Μέ

γας Πέτρος είχε πεθάνει ήδη το 1725, ένώ ό Δαμιανός μετέβη στή Ρωσία το 1730. 
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ρικές πνευματικές διεργασίες πού απασχολούσαν τον δυτικό πνευματικό 
κόσμο, κάτι οχι και τόσο συνηθισμένο για τους 'Έλληνες της εποχής. Ή 
φήμη πού απέκτησε ό Δαμιανός στη Γερμανία μαρτυρεΐται πολλές φο
ρές.5 Στο παρόν παρασχόλημα θα αναφερθούν κάποια ελάχιστα προκα
ταρκτικά στοιχεία για τη ζωή και το έργο του άπό μια υπό ετοιμασία 
εκτενέστερη μονογραφία για τον σημαντικό αυτόν 'Έλληνα λόγιο του 
18ου αιώνα και θα δημοσιευτεί για πρώτη φορά ενα αυτόγραφο του. 

Ό Δαμιανός έγινε στή Δύση περισσότερο γνωστός μέ το επώνυμο 
((Sinopeus» ή «Sinopaeus» (Σινωπεύς), το όποιο δήλωνε εξάλλου τον τό
πο καταγωγής του, δηλαδή τή Σινώπη του Εύξεινου Πόντου. Μέ αυτό το 
επώνυμο υπέγραψε άλλωστε δλα τα δημοσιευμένα έργα του. Ωστόσο το 
πλήρες ονομί του ήταν Δαμιανός Παρασκευάς. Το έτος τής γέννησης του 
δεν είναι μέ ακρίβεια γνωστό, άλλα πρέπει να τοποθετηθεί μάλλον προς 
τα τέλη του 17ου ή έστω στις αρχές του 18ου αιώνα. Οι αρχικές του 
σπουδές δέν είναι γνωστές, άλλα υπάρχει σίγουρα μια σχέση μέ τις παρα
δουνάβιες ηγεμονίες (συγκεκριμένα μέ το Βουκουρέστι), Οπου προφανώς 
διέμεινε για κάποιο χρονικό διάστημα. Ό Δαμιανός μάλιστα δημοσίευσε 
στο πρώτο έργο του Medhationes academicae de cognitione humana 
(Βαϊμάρη 1728) μια προσωπική δίγλωσση αφιέρωση (μέ ημερομηνία 18 
'Ιουλίου 1728), στα ελληνικά και λατινικά, προς τον τότε ηγεμόνα τής 
Βλαχίας 'Ιωάννη Νικόλαο Μαυροκορδάτο (1680-1730), τον πεπαιδευμένο 
γιο του 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου. Για τις σπουδές του στή Δύση 
γνωρίζουμε ότι είχε εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο Frankfurt (an der Oder) 
στις 28 Μαίου 1722 ως ((Damianus Paraskevas Sinopiensis Asiae Mino
risi και δτι είχε σπουδάσει εκεί επί δύο χρόνια. Στή συνέχεια σπούδασε 
ιατρική στο Πανεπιστήμιο τής Ίένας, όπου γράφτηκε στις 7 'Ιουνίου 1724 
(((Δαμιανός Παρασκευας Σινωπευς σπουδαίος εν ιατριχτ] ex Acad. Viada
na ad nos veniens Graecus natus ex Asia minore Sinopiensis)))? Έκεΐ πα
ρέμεινε για αρκετά χρόνια και έλαβε το πτυχίο τής ιατρικής το 17298 και 
λίγο αργότερα ανακηρύχθηκε διδάκτωρ τής ιατρικής. 

5. Βλ. F. C. G. Hirsching (εκδ.), Historisch-litterarisches Handbuch berühm

ter und denkwürdiger Personen, welche in dem achtzehnten Jahrhunderte gelebt 

haben [...], τ. 7/1, Αιψία 1805, σ. 81, δπου τονίζονται τα πολλά προτερήματα του χα

ρακτήρα του Δαμιανού και ή ιδιαίτερη ικανότητα του στή διαλεκτική, ή όποια θύμιζε 

εν πολλοίς τις ανάλογες δεξιότητες των ενδόξων προγόνων του στην αρχαιότητα. 

6. Βλ. Ε. Friedländer / G. Liebe / E. Theuner (εκδ.), Ältere Universitäts-

Matrikeln. I. Universität Frankfurt a.O., τ. 2 (1649-1811), Neudruck der Ausgabe 

1888, Osnabrück 1965, σ. 310. 

7. Ο. Köhler, Die Matrikel der Universität Jena, τ. 3 (1723 εως 1764), Πρώτο 

μέρος: Text (chronologischer Abdruck), Halle (Saale), 1992, σ. 27. 

8. Βλ. Köhler, ο.π., σ. 27, ύποσ. 15, δπου αναφέρεται δτι ήταν εγγεγραμμένος 
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Παράλληλα με τις ιατρικές σπουδές του στην Ίένα, ό Δαμιανός υπε
ρασπίστηκε το φιλοσοφικό σύστημα του Christian Wolff σέ μια εποχή 
κατά την όποια ή φιλολογία υπέρ και εναντίον του σημαντικού Γερμανού 
λογίου είχε αυξηθεί σημαντικά. Κύρια αίτια γι' αύτο ήταν ή κατόπιν υπο
κίνησης αρχικά των Εύσεβιστών της Halle και αργότερα μετά άπο πολι
τική παρέμβαση αναγκαστική απομάκρυνση του Wolff άπο το Πανεπι
στήμιο Halle το 1723 και ή μετάβαση του στο Πανεπιστήμιο Marburg, 
άπο δπου τελικά επέστρεψε ξανά στην Halle το 1740 μέ παρέμβαση του 
αυτοκράτορα Φρειδερίκου Β'. Το γεγονός αυτό είχε πυροδοτήσει μετά το 
1723 πολλές αντιπαραθέσεις μεταξύ των υποστηρικτών και των αντιπά
λων του Wolff μέ πλειάδα σχετικών δημοσιεύσεων.9 Ή ενασχόληση του 
Δαμιανού μέ τον Wolff αποτελεί σημαντικό σταθμό για τήν επίδραση του 
τελευταίου στή νεοελληνική σκέψη, ή όποια βέβαια εϊχε αρχίσει ήδη νω
ρίτερα,10 άλλα επρόκειτο να κορυφωθεί στή συνέχεια (π.χ. μέ τον Ευγένιο 
Βούλγαρη και τον 'Αθανάσιο Ψαλίδα),11 φαινόμενο πού παρατηρείται βε
βαίως και στον ευρύτερο μή ελληνικό βαλκανικό και ανατολικοευρωπαϊκό 
χώρο γενικότερα.12 

Συγκεκριμένα, ό Δαμιανός δημοσίευσε πρώτα το 1728 στή Βαϊμάρη 
το έργο: Meditaüones academicae de cognitione humana, methodice 
conscriptae (Vinariae, Prostat in Bibliopolio Bielckiano, MDCCXXVIIl), 

στο βιβλίο υποψηφίων για το πτυχίο της ιατρικής στις 12 Μαίου 1729 (Candidaten-

buch der Medizinischen Fakultät, 1680-1840, φ. 54a). 

9. Βλ. σχετικά Κ. Vorländer, Geschichte der Philosophie, τ. III. Neuzeit bis 

Kant, νέα έκδοση άπο τον Η. Schnädelbach / Α. Thyen, Reinbek bei Hamburg 1990, 

σ. 292. Βλ. αναλυτικότερα P. Kondylis, Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen 

Rationalismus, Μόναχο 1986, σ. 545-575. 

10. Ό Αλέξανδρος Έλλάδιος (Status praesens Ecclesiae Graecae [...], [Altdorf] 

1714, σ. 318) έκανε χαρακτηριστικά λόγο για έναν "Ελληνα μοναχό ονόματι Χρυσάν

θεμο, ό οποίος παρακολουθούσε μέ μεγάλη επιμέλεια τις παραδόσεις του Wolff στην 

Halle γύρω στα 1712. 

11. Βλ. σχετικά Π. Νοΰτσος, ((Die Rezeption der Ideen Christian Wolffs in 

Griechenland - Der Beitrag der Gelehrten von den Ionischen Inseln)), Αω8ώνη 16/τχ 

Γ' (1987), 25-33· Του ίδιου, « Ή πρόσληψη των ιδεών του Christian Wolff στην 

Ελλάδα. Ή συμβολή των Επτανησίων λογίων)), Πρακτικά του Ε' Αιεθνοΰς Πανιονί-

ου Συνε8ρίου (Άργοστόλι-Λ-ηξούρι, 17-21 Μαΐου 1986), τ. 4, Αργοστόλι 1991, σ. 593-

599' του ίδιου, ((Christian Wolff und die Neugriechische Aufklärung», στο G. S. 

Henrich (εκδ.), Evgenios Vulgaris und die Neugriechische Aufklärung in Leipzig, 

Λι.ψία2003,σ. 76-84. 

12. Βλ. Η. Rohling, «Bemerkungen zur Wirkung Christian Wolffs in Ost- und 

Südosteuropa», στο W Schneiders (εκδ.), Christian Wolff 1679-1754. Interpretation zu 

seiner Philosophie und deren Wirkung, 'Αμβούργο 1983, σ. 278-288, στις σ. 278-280. 
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οπού, αν και επηρεασμένος άπο τον Wolff, προσπάθησε αυτόνομα να ανα
πτύξει σε 23 κεφάλαια τις δικές του ιδέες πάνω στη θεωρία της γνώσης. 
Σε ενα αντίτυπο του έργου αύτοϋ, το οποίο σώζεται στην πανεπιστη
μιακή βιβλιοθήκη της Ίένας [με επίσημα 8 Bud. Var. 696 (1)], υπάρχει ή 
ακόλουθη ιδιόχειρη αφιέρωση του Δαμιανού στή σελίδα τίτλου προς κά
ποιο φίλο του και φοιτητή της φιλοσοφίας ονόματι Hoffmann: «Viro 
Litteratissimo ac Perhumano atque Amico suo longe praestantissimo 
Adjuncto philosophiae Hoffmanno tractulum hune offert Auctor Δα
μιανός» (βλ. τήν ανατύπωση της παρακάτω). Το αντίτυπο δμως αυτό 
προέρχεται άπο τή συλλογή του Christian Gottlieb Buder, ό οποϊος άπο 
το 1722 μέχρι το 1738 εϊχε διατελέσει διευθυντής της παραπάνω βιβλιο
θήκης,13 και στον οποϊο εϊχε προφανώς περιέλθει κάποτε. 

Τον ίδιο χρόνο (στον πρόλογο αναφέρει τήν ημερομηνία: Ίένα, 28 
Αυγούστου 1728) δημοσίευσε ό Δαμιανός στή Βαϊμάρη ενα ακόμη έργο του 
με τίτλο: Tractatio methodica de übertäte cogitandi, volenti, principio juris 
naturae, mundo et existentia Dei (Prostat Vinariae in Biblipolio Bielckia-
no, MDCCXXVIIl), Οπου συζήτησε άπο τή σκοπιά του άλλα θέματα, όπως 
—μεταξύ άλλων— τήν ελευθερία του συλλογίζεσθαι και θέλειν, τήν αρχή 
του φυσικού δικαίου, το σώμα καί τον κόσμο καθώς καί τήν ύπαρξη του Θεού. 
Το 1729 (στον πρόλογο δίνει τήν ημερομηνία: Eisenach, 18 Φεβρουαρίου 
1729) έκλεισε τον κύκλο τών φιλοσοφικών του πραγματειών δημοσιεύοντας 
στο Eisenach το τρίτο του έργο με τίτλο: Defensio philosophiae Wolffìanae 
per convenientiam trium distinctarum demonstrationum de existentia Dei, 
quarum una auctoris altera graeco-latina, Johannis Damasceni, tenia 
Wolffii est, adductis insuper alliis argumentis, quibus quaestiones inprimis 
controversae candide ac solide examinatae deciduntur (Prostat Isenaci, in 
Bipliopolio Boetii, typographi aulici MDCCXXIX). Κατά τήν ειδική αυτή 
υπεράσπιση της φιλοσοφίας του Wolff ό Δαμιανός ασχολήθηκε κυρίως με 
το θέμα της ύπαρξης του Θεού, χρησιμοποιώντας μάλιστα επιχειρήματα 
άπο τον 'Ιωάννη Δαμασκηνό, με σκοπό να δείξει ότι ή κατηγορία του αθεϊ
σμού πού είχε διατυπωθεί εναντίον του Wolff ήταν αβάσιμη. Παράλληλα ό 
Δαμιανός επισήμανε καί ορισμένες διαφωνίες του με τον Wolff προκειμένου 
να δείξει ότι δεν τον ίχολου^ουσε τυφλά σε όλα τά σημεία. 

Πολύ σύντομα, μετά τή λήψη του διδακτορικού άπο τήν Ίένα, ό Δα
μιανός προσελήφθη γιατρός στή Ρωσία στις 26 Φεβρουαρίου 1730 για 
ενα διάστημα αρχικά τεσσάρων ετών καί με ετήσιο μισθό 500 ρουβλίων.14 

13. Βλ. Geschichte der Universitätsbibliothek Jena 1549-1945, Βαϊμάρη 1958, 

σ. 165-166. 

14. Βλ. το σχετικό λήμμα στο Russkij Biografìcheskij Slovar' 18 ('Αγ. Πετρούπολη 

1904), σ. 505, δπου αναφέρεται ώς Dem'yan Petrovich Sinopeus καί άπο το όποιο κυ

ρίως λαμβάνονται στή συνέχεια οι πληροφορίες σχετικά με τή δράση του στή Ρωσία. 
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Εξαιτίας της βιαστικής του αναχώρησης για τη Ρωσία δ Δαμιανός δεν 
πρόλαβε να δημοσιεύσει κάποια ιατρική διατριβή στην Ίένα. 'Υποσχέθη
κε δμως δτι θα εξέδιδε αντισταθμιστικά κάτι σχετικό στο μέλλον, δεί
χνοντας με τον τρόπο αυτό δτι ό τίτλος του διδάκτορα δεν του εϊχε απονε
μηθεί αδίκως. Τήν υπόσχεση του αυτή εκπλήρωσε με το έργο του Parerga 
medica (1734/1735), δπως σημειώνει ό ίδιος στον πρόλογο του. Γιατί 
μετέβη δμως ό Δαμιανός στή Ρωσία και κάτω άπό ποιες συνθήκες; 
'Αρχικά πρέπει να πούμε δτι πολλοί 'Έλληνες γιατροί είχαν δράσει στή 
Ρωσία κατά τήν εποχή εκείνη. Ειδικά για τον Δαμιανό, του όποιου εξάλ
λου ή ιατρική προπαιδεία φαίνεται δτι ήταν πολύ καλή με επίσης ανάλο
γα αποτελέσματα, δεν είναι απίθανο ή μετάβαση του να εϊχε ευνοηθεί 
εμμέσως άπό τή μεγάλη φήμη της όποιας έχαιρε ό Wolff στή Ρωσία τό
τε, στην επιστημονική και πνευματική ανάπτυξη της όποιας εϊχε συμβά
λει αποφασιστικά.15 Ό αυτοκρατορικός αρχίατρος, Laurentius Blumen
trost, άλλωστε, ό οποϊος είχε αναλάβει τότε να μετακαλέσει τον Wolff 
στή Ρωσία,16 ήταν εκείνος πού επίσης προσέλαβε τον Δαμιανό, έναν υπε
ρασπιστή του Wolff. Στή Ρωσία δ Δαμιανός εργάστηκε βασικά ως για
τρός στο ναυτικό νοσοκομείο της Κροστάνδης (medicus Ordinarius marini 
nosocomii cronstadiensis), κοντά στην Άγια Πετρούπολη, οπού προφα
νώς αξιοποίησε τις συστηματικές ιατρικές σπουδές του στή Γερμανία, ε
νώ άπό το 1734 αναφέρεται και ώς αρχίατρος. Το 1736 μετατέθηκε στή 
Μόσχα, οπού εργάστηκε με μεγάλη επιτυχία ώστε αγόρασε σύντομα δι
κό του σπίτι, ενώ το 1738 μετατέθηκε προσωρινά στο πεζικό κατά τή 
διάρκεια του ρωσοτουρκικοϋ πολέμου, ειδικά δε για τήν αντιμετώπιση 
μιας επιδημίας πανώλης. Στις 10 Μαίου 1740 επέστρεψε κοντά στή Μό
σχα και στις 3 Ιουλίου 1740 ξανά στην Κροστάνδη με μισθό πλέον 1200 
ρούβλια. Εξαιτίας του θανάτου του Π. Κοντοειδή, αρχιάτρου, αυτοκρα
τορικού γιατρού και διευθυντή της ιατρικής καγκελαρίας, ό Δαμιανός 
άπό το 1760 και μετά ανέλαβε, σε συνεργασία με δύο άλλους γιατρούς, 
κυρίως δμως με τον Johann Jacob Lerche, και τή διεύθυνση της ιατρικής 
καγκελαρίας, του ανώτατου δηλαδή ιατρικού οργάνου στή Ρωσία. Το 
1770 μάλιστα επί εποχής της Αικατερίνης Β' ό Δαμιανός ήταν δ άρχαιό-

15. Βλ. G. Mühlpfordt, «Rublands Aufklärer und die Mitteldeutsche Aufklä

rung: Begegnungen, Zusammenwirken, Partnerschaft», στο C. Grau et al. (εκδ.), 

Deutsch-russische Beziehungen im 18. Jahrhundert. Kultur, Wissenschaft, Diplomatie 

(Wolfenbütteler Forschungen 74), Wiesbaden 1997, σ. 83-171, κυρίως σ. 96-103. 

Rohling, «Bemerkungen zur Wirkung Christian Wolffs in Ost- und Südosteuropa», 

O.K., σ. 280-283. 

16. Βλ. σχετικά Briefe von Christian Wolff aus den Jahren 1719-1753. Ein Bei

trag zur Geschichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, 

Α γ . Πετρούπολη 1860, άναστατική ανατύπωση, Hildesheim 1971. 
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MEDITATIONES 

ACADEMICAE 
DE 

C O G N I T I O N E 
HVMANA, 

ME THODICE CON-
SCRIP ΤΑ E 

A 

DAMIANO SINOPEO. 

Mi ' • ' ' i ' » 
- I 

FIN JA UE, 

JBROSTAT IN BIBLÏOPOLIO BIELCKIANO, 

M DCC XXVIII. 

Ή σελίδα τίτλου του έργου του Δαμιανού με την ιδιόχειρη αφιέρωση 
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τερος γιατρός του ρωσικού ναυτικού και εϊχε τιμηθεί με τον τίτλο του 
αυλικού συμβούλου.17 Απεβίωσε στην Πετρούπολη στις 14 'Απριλίου 
1776. 

Στην Πετρούπολη ό Δαμιανός δημοσίευσε ενα ακόμη έργο στα λατι
νικά, άλλα αύτη τη φορά στο πεδίο της ιατρικής, με τον τίτλο Parerga 
medica (Anno MDCCXXXIV, Typis Academiae Scientiarum Petropoli-
tanae). To έργο πρέπει να ολοκληρώθηκε το 1734, άφοΰ δ Δαμιανός έθεσε 
στον πρόλογο για τον αναγνώστη την ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 1734. 
Άλλα άπό την ημερομηνία αφιέρωσης του έργου στον αρχίατρο J. Β. 
Fischer (4 Φεβρουαρίου 1735) συνάγεται δτι αυτό κυκλοφόρησε μάλλον το 
1735. Στα επτά κεφάλαια του έργου του ό Δαμιανός έθιξε διάφορα θέμα
τα, περιέγραψε μάλιστα κυρίως τις ασθένειες (συμπεριλαμβανομένου και 
του σκορβούτου) πού εϊχε παρατηρήσει ανάμεσα στους Ρώσους ναυτι
κούς και στην περιοχή τής Κροστάνδης μεταξύ των ετών 1730 και 1733. 
Το έργο αυτό αρχικά είχε συνταχθεί στα ρωσικά με τίτλο Opisanie 
boleznej moryakov (=Περιγραφή των ασθενειών τών ναυτικών), εξαιτίας 
του όποιου είχε λάβει αύξηση του ετήσιου τότε μισθού του κατά 100 ρού
βλια. Οι περιγραφές και οι παρατηρήσεις του Δαμιανού κρίθηκαν πολύ 
θετικά άπό τον ιατρικό κόσμο τής εποχής εκείνης, όπως λ.χ. άπό τον 
Άγγλο γιατρό James Lind (1716-1794), ό οποίος είχε ασχοληθεί με πα
ρόμοια θέματα.18 

Τα ελάχιστα αυτά στοιχεία για τήν ουσιαστικά άγνωστη τούτη μορ
φή τών νεοελληνικών γραμμάτων δεν αποδεικνύουν μόνο τή σημαντικό
τητα της, άλλα επιβεβαιώνουν τις θετικές κρίσεις πού εϊχαν διατυπωθεί 
γι' αυτήν στο εξωτερικό. Έξαλλου, όπως σημειώθηκε κάποτε, ό Δαμιανός 
κατά τή διάρκεια τών σπουδών του στή Γερμανία «auch allenthalben 
viele Proben einer besonderen Lebhafftigkeit, Scharfsinnigkeit und Ge
lehrsamkeit abgeleget, auch sich ins besondere durch sein aufrichtiges 
Gemüth und höfliche Sitten viele Hochachtung erworben hatte».19 

Απομένει λοιπόν να λάβει τή θέση πού του αξίζει στή νεοελληνική γραμ
ματεία. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΚΡΙΔΗΣ 

17. Βλ. W. Μ. von Richter, Geschichte der Medicin in Russland, Τρίτο μέρος, 

Μόσχα 1817, σ. 280. 

18. Βλ. C. Ρ. Stewart / D. Guthrie (εκδ.), Lind's Treatise on Scurvy. A Bicen

tenary Volume Containing a Reprint of the First Edition of A TREATISE OF THE 

SCURVY by James Lind, M.D., with Additional Notes, 'Εδιμβούργο 1953, σ. 317-

320 και 354, δπου σύνοψη του έργου του Δαμιανού. 

19. Βλ. J. Η. Zedier, Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissen

schafften und Künste, τ. 26, Λιψία και Halle 1740, στ. 811 (s.v. Paraskevas). 
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