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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΗ

Ή παρούσα μελέτη άποτελεϊ τή διδακτορική διατριβή τοϋ έπί σειρά 
έτών συνεργάτη τών έκδόσεών μας κ. Εύσταθίου Ν. Κεκρίδη. 'Υποβλήθη
κε στή Θεολογική Σχολή (Τμήμα Ποιμαντικής) τοΟ Άριστοτελείου Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης, πού τόν άναγόρευσε διδάκτορα της μέ «άριστα» 
τό Σεπτέμβριο τοΟ 1989.

Οί έκδόσεις «Παρουσία» θέτουν σέ κυκλοφορία τήν Εγκυρη αύτή έπι- 
στημονική έργασία, πιστεύοντας ότι έμπλουτίζεται ή ιστορική γνώση γιά 
τό βαλκανικό χώρο κατά τόν 18ο αίώνα καί καταδεικνύεται ό πρωταγωνι
στικός ρόλος τής ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας. Παράλληλα άποκαθίσταται 
βιογραφικά ένας σημαντικός έλληνας κληρικός καί διδάσκαλος τοΰ Γέ
νους μας, ό Θεόδωρος ’Αναστασίου Καβαλλιώτης, ένώ άποσαφηνίζεται ό 
σύνδεσμός του μέ τήν τοπική Ιστορία καί παράδοση.

Ό Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ





ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Δέ θά άποτελοΰσε ύπερβολή άν ισχυριζόμουν πώς ή μορφή 
τοΰ Θεοδώρου Αναστασίου Καβαλλιώτη μέ συντρόφευσε άπό τά 
έφηβικά μου χρόνια. ’Έγινε γιά μένα ένα alter ego. Κι αύτό γιατί 
στην γενέτειρά μου, τήν Καβάλα, κοντά στό πατρικό μου σπίτι ύ- 
πήρχε μιά όδός πού έφερε τό όνομά του. Τό νεανικό φιλοπερίεργο 
μέ ώθησε στην άναζήτηση των πρώτων πληροφοριών. Πολύ δύ
σκολα τις συγκέντρωσα. Οί περισσότεροι άπό τούς περίοικους δεν 
γνώριζαν τίποτε γι’ αυτόν. Κάποιοι, ελάχιστοι, μου έδωσαν τήν 
πληροφορία: ήρωας τοΰ Εΐκοσιένα!1 "Οταν αργότερα κατέφυγα 
στις εγκυκλοπαίδειες, πού μοΰ ήταν προσιτές, συνειδητοποίησα 
τήν άνακρίβεια των πληροφοριών. ’Έμαθα ότι ήταν ένας λόγιος ιε
ρέας, παιδαγωγός καί συγγραφέας, άπό τούς πιό άξιόλογους διδα
σκάλους τοΰ Γένους, μέ σημαντική συμβολή στήν εκπαιδευτική 
καί πνευματική άναγέννηση τοΰ νέου έλληνισμοΰ στό 18ο αιώνα.

Οί ίδιότητές του αύτές μέ γοήτευσαν. ’Έτσι άποφάσισα νά ε
ρευνήσω συστηματικότερα τή ζωή και τό έργο του. Μέ μεγάλη έκ
πληξη διαπίστωσα ότι ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης καί ό ζωτικός 
χώρος του, ή Μοσχόπολη, απουσιάζουν παντελώς ή περιορίζονται 
σέ μία άναιμική παρουσία στή σύγχρονη ιστοριογραφία καί κατ’ 
επέκταση στά έν χρήσει διδακτικά εγχειρίδια2. Όσα στοιχεία συγ

1. Κατά σύμπτωση δέν είχαν άπόλυτο άδικο. "Ενας Θεόδωρος Κα
βαλλιώτης άναφέρεται ώς συναγωνιστής τοΟ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη 
καί τοΰ ’Ιωάννη Νοταρα. Διακρίθηκε στή μάχη τών Δερβενακίων, τοΰ 
Ναυπλίου, τοΟ Νεοκάστρου καί τών ’Αθηνών. (’Αρχείο άγωνιστών, άρ 
29470) Βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ, Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, τ. 7, σ. 8. Δέν 
ύπάρχει καμμία ένδειξη δτι 6 δρόμος φέρει τό όνομα τοΰ άγωνιστή.

2. Τά βοηθήματα πού χρησιμοποιούνται σήμερα στή δευτεροβάθμια 
έκπαίδευση είναι: Β. Κρεμμυδα, Ιστορία Νεότερη-Σύγχρονη, Ελληνική-
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κέντρωσα στην πολύχρονη, άπό τό 1971, ένασχόλησή μου μέ τό 
θέμα αύτό καί όλη τή συνακόλουθη προβληματική, θέλησα νά τά 
άρμόσω σέ μιά συστηματική μελέτη, πού νά άποτελεΐ συμβολή 
στήν εκκλησιαστική καί εθνική Ιστορία τοΰ 18ου αιώνα καί ειδι
κότερα στό κεφάλαιο περί τών διδασκάλων τοΰ Γένους.

*

Ή όλη έργασία χωρίζεται σέ τρία κεφάλαια. Στό πρώτο κατα
γράφονται όλα τά μέχρι σήμερα βιογραφικά δεδομένα τοΰ Θεοδώρου 
Καβαλλιώτη καί άξιοποιοΰνται τά στοιχεία πού προσφέρουν, έστω 
καί φειδωλά, οί πηγές. Διατυπώνονται νέες άπόψεις καί καταγράφον
ται βάσιμες ένδείξεις πού στηρίζονται στά ιστορικά συμφραζόμενα, 
ώστε νά δοθεί γιά πρώτη φορά ολοκληρωμένη βιογραφική εικόνα 
τοΰ λογίου. Μέ τήν προοπτική αυτή αντιμετωπίζεται τό πρόβλημα 
τής καταγωγής καί τής έθνικότητός του, ή ζωή του πρίν άπό τήν κα
ταστροφή τής Μοσχοπόλεως, οί σπουδές του καί οί ίδεολογικές-φι- 
λοσοφικές επιδράσεις πού δέχθηκε, ή μετάβαση καί παραμονή στήν 
Ευρώπη, ή επιστροφή στήν πατρίδα, ό συμμερισμός τής παρακμής 
καί ό θάνατός του.

Στό δεύτερο κεφάλαιο διαγράφεται τό Ιστορικό καί κοινωνικό 
πλαίσιο τής έποχής του, ένώ προσδιορίζεται ή έκκλησιαστική, 
κοινωνική καί παιδαγωγική του δραστηριότητα. Συνάμα έπιχει-

Εύρωπαϊκή καί παγκόσμια (Γ' Γυμνασίου), ’Αθήνα (χ.χ.), Β. Σκουλάτου, 
Ν. Δημακοπούλου, Σ. Κόνδη, Ιστορία νεότερη καί σύγχρονη, τεϋχος 
Α' καί Β' (Β' Λυκείου), ’Αθήνα (χ.χ.). ’Αλλά καί τό βοήθημα τοΰ θρη
σκευτικού μαθήματος γιά τήν Α’ Λυκείου τών Ά. Κιρμιζή, Π. Λιαλιαμ- 
πή καί Β. Χριστοφορίδη, Θεολογία, Λατρεία καί ζωή τής ’Εκκλησίας, 
’Αθήνα (χ.χ.) δέν περιέχει αισθητές διαφοροποιήσεις. Γιά τίς παραλεί
ψεις στή σύγχρονη ιστοριογραφία βλ. Τ. ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗ, Περί τών 
βλάχων τών έλληνικών χωρών, Β' Έκ τού βίου καί τής Ιστορίας τών 
Κουτσοβλάχων έπί Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1966, σ. 19. Δέν έξαι- 
ρεϊται οϋτε ό μέγας ιστορικός Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία τοΰ 'Ελ
ληνικού έθνους, Εβ, σσ. 165-166, άλλά καί ό Δ. Ζακυθηνός, Ή Τουρκο
κρατία, ’Αθήνα 1957, Ιδιαίτερα στό κεφάλαιο Δ' «θεσμοί-αύτοδιοική- 
σεις» δπου πραγματεύεται μέν περί τών κοινοτήτων τών νήσων καί τής 
ήπειρωτικής Ελλάδος, χωρίς δμως καμμία μνεία περί τής Μοσχοπό
λεως!
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ρεΐται ή συνολική διερευνηση τής προσωπικότητος τοΰ Καβαλ- 
λιώτη, ώστε νά αποφευχθεί ή μονομερής έξέταση τοΰ έργου του 
καί νά άναθεωρηθοΰν άπόψεις πού διατυπώθηκαν σέ έποχές έθνικι- 
στικών εξάψεων.

Ή επιστημονική συμβολή τής μελέτης αυτής ολοκληρώνεται 
μέ τό τρίτο κεφάλαιο, δπου δέ γίνεται μιά άπλή άπογραφή τοΰ 
συγγραφικοΰ έργου, άλλά παράλληλα διευκρινίζονται πολλές πτυ
χές τής σκέψεώς του καί άποσαφηνίζονται οί θεωρητικοί προσα
νατολισμοί του. Τά συγγράμματα του κατατάσσονται σέ τρεις κα
τηγορίες: φιλοσοφικά, φιλολογικά καί διάφορα.

Βασική έπιδίωξη δέν εϊναι μόνο ή βιογραφική άποκατάσταση 
τοΰ Θεοδώρου Καβαλλιώτη μέ τή συμπλήρωση τών χρονολογικών 
χασμάτων, άλλά καί ή βάσει νέων δεδομένων άξιολόγηση τοΰ έκ- 
κλησιαστικοΰ, κοινωνικού, έκπαιδευτικοϋ καί συγγραφικοΰ έργου 
του. Ευνόητο είναι ότι συνεξετάζεται καί όλο τό πλέγμα τών θρη
σκευτικών, ιδεολογικών καί κοινωνικών ζυμώσεων πού πραγματο
ποιήθηκαν κατά τόν 18ο αίώνα στίς υπόδουλες βαλκανικές κοινω
νίες.

Ειδικότερα όμως έπιχειρεΐται νά μελετηθεί ή ζωή καί ή προσφο
ρά τοΰ Καβαλλιώτη υπό τό πρίσμα τής κυρίαρχης ιδιότητάς του: τοΰ 
ορθοδόξου ίερέα καί παιδαγωγού. Ό προσανατολισμός αυτός άπου- 
σίαζε παντελώς μέχρι σήμερα άπό τήν έρευνητική πράξη.

"Ετσι δέν όλοκληρώνεται άπλώς ή προσωπογραφία τοΰ έπι- 
φανοΰς αύτοΰ διδασκάλου τοΰ Γένους, άλλά άποκτά τίς πραγματι
κές διαστάσεις της ή πολύμορφη πολιτισμική προσφορά του.

*

Ή πρόθεσή μου γιά συστηματική διερεύνηση τής ζωής καί 
τοΰ έργου τοΰ Θεοδώρου Καβαλλιώτη δέ θά μποροΰσε νά πραγμα
τοποιηθεί χωρίς τή σημαντική βοήθεια καί καθοδήγηση τών με
λών τής τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής άπό τούς: ’Αθανά
σιο Άγγελόπουλο, καθηγητή, Γεώργιο Στογιόγλου, άναπληρωτή 
καθηγητή καί Σωτήριο Βαρναλίδη, άναπληρωτή καθηγητή τής 
Θεολογικής Σχολής τοΰ Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης, τμήματος Ποιμαντικής. Οί εύστοχες παρατηρήσεις καί 
οί πολύτιμες ύποδείξεις τους συνέβαλαν στήν πληρότητα τής πα- 
ρούσης έργασίας.
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’Ιδιαιτέρως όμως πρέπει νά έξαρθεΐ ή συνεχής έπιστημονική 
καθοδήγηση, άπό τήν έναρξη τής μελέτης αύτής, καί ή ένθερμη 
συμπαράσταση τοϋ έπιβλέποντος καθηγητή ’Αθανασίου Άγγελο- 
πούλου. Ή ευγνωμοσύνη μου πρός τά μέλη τής Τριμελούς Συμ
βουλευτικής επιτροπής καί τόν έπιβλέποντα καθηγητή θά παρα
μείνει άδιάπτωτη.

Ευχαριστίες όφείλω πρός τήν βιβλιοθήκη τής ρουμανικής ’Α
καδημίας καί τόν διευθυντή της Dr. G. Strempel, γιατί μέ πολλή 
προθυμία έθεσε στή διάθεσή μου μικροταινία μέ τά χειρόγραφα 
τοΰ Καβαλλιώτη.

Εύχαριστώ έπίσης τό "Ιδρυμα Μελετών τής Χερσονήσου τοΰ 
Αϊμου, Ιδιαίτερα δέ τόν συνεργάτη του Κωνσταντίνο Χατζόπουλο, 
έπίκουρο καθηγητή Πανεπιστημίου, γιά τήν ένθερμη καί ποικιλό
μορφη άρωγή.

Αισθάνομαι βαθειά υποχρεωμένος στό διευθυντή τοΰ 2ου δημο- 
τικοΰ σχολείου (Γερανείων) Σιατίστης ’Αριστοφάνη Τουλιόπουλο 
γιά τήν έμπιστοσύνη πρός τό πρόσωπό μου καί τίς διευκολύνσεις 
πού μοΰ παρείχε. Ή βιβλιοθήκη τοΰ σχολείου του ύπήρξε ταμείο 
διαφυλάξεως τών χειρογράφων τοΰ Καβαλλιώτη, τόσο χρησίμων γιά 
τήν όλοκλήρωση τής μελέτης αύτής, τά όποια καί τέθηκαν στή διά
θεσή μου άνεπιφύλακτα. Ή έρευνα αύτή έξυπηρετήθηκε σημαντικά 
άπό τή βοήθεια τοΰ φίλου θεολόγου-βυζαντινολόγου Σωκράτη Κα- 
πλανέρη, ό όποιος, ευρισκόμενος γιά μεταπτυχιακές σπουδές στή 
Βιέννη, μέ εφόδιασε μέ σπάνιο βιβλιογραφικό ύλικό. Θά άποτελοΰ- 
σε άσυγχώρητή παράλειψη άν δέν έξέφραζα τήν ευγνωμοσύνη μου 
πρός τήν Πόπη Έργαζοπούλου, πού ή επιμέλεια της γιά τίς πολλα
πλές δακτυλογραφήσεις τοΰ κειμένου ξεπέρασε τά όρια τής επαγγελ
ματικής ευσυνειδησίας.

Καβάλα, ’Ιούνιος 1989
Ευστάθιος Ν. Κεκρίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ή δημοσίευση τής παροΰσης μελέτης όφείλεται στήν άμέρι- 
στη συμπαράσταση καί χορηγία τοΰ Σεβασμιωτάτου Μη
τροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκοπίου, 
πρός τόν όποιο έκφράζω τήν εόγνωμοσύνη μου.

Ε.Ν.Κ.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ A' 
ΒΙΟΣ

1. Τό πρόβλημα τής καταγωγής

Ή έλλειψη άξιοπίστων πηγών γιά εή ζωή καί τό έργο τοΰ 
Θεοδώρου Καβαλλιώτη έδωσε λαβή, δπως έγινε καί μέ άλλες 
πνευματικές φυσιογνωμίες τοΰ βαλκανικοΰ χώρου, γιά εθνικιστι
κές διεκδικήσεις. Ή ώς τώρα έρευνα τόν παρουσίασε άλλοτε ώς 
άλβανό, άλλοτε ώς ρουμάνο καί άλλοτε ώς έλληνα, άνάλογα 
πάντα· μέ τήν οπτική γωνία άπ’ τήν όποία μελετήθηκαν τά βιο- 
γραφικά στοιχεία του. Σ’ αύτό συνέβαλαν καί όρισμένες προσεγ
γίσεις στό πρόβλημα τής καταγωγής τοΰ Καβαλλιώτη, πού έγι
ναν μάλλον φανταστικά καί όχι μέ επιστημονικά άποδεκτοΰς 
τρόπους ή παράθεση τεκμηριωμένης έπιχειρηματολογΐας.

’Έτσι ό άλβανός U$i, στήν κατά τά άλλα άξιόλογη μελέτη 
του γιά τήν φιλοσοφική σκέψη τοΰ Καβαλλιώτη', χωρίς νά έπι- 
καλεΐται καμμιά μαρτυρία, υποστηρίζει δτι άπό πατέρα ήταν άλ
βανός καί άπό μητέρα βλάχος2. Ένας άλλος άλβανός έρευνητής 
ό Ligor Mile3 βρήκε στή Μοσχόπολη ένα δακτυλίδι μέ τά γράμ
ματα ΝΚ. Τό χωρίς ιδιαίτερη σημασία εύρημα άπετέλεσε τήν 
άπαρχή διατυπώσεως νέας θεωρίας. Υποστήριξε δηλαδή ό Ligor

1. Α. υςΐ, «Τ.Α Kavallioti, un representant albanais des lumieres», 
SA 32 (1966) 185-196.

2. Ό.π., σ. 187.
3. «Shenime te reja per Voskopojen dhe per Teodor Zhaven (Vosko- 

pojarin)», Drita 21 (1980) 12. Πρβλ. καί M. PEYFUSS, «Marginalien zu 
Theodor A. Kaballiotes», Osterreichische Osthefte, 27 (1985) 384.
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Mile δτι τά άρχικά ΝΚ όπονοοΰν τό όνομα «’Αναστάσιος Κα- 
βαλλιώτης». Τό Κ έξέλαβε ώς άνεπιτυχή ελληνική μεταγραφή 
τοΰ αλβανικού γράμματος Ζ. Αυτό στή σύγχρονη γραφή ση
μειώνεται ώς Zh, πού δέν υπάρχει βέβαια στά ελληνικά. Ό Mile 
τό άντικατέστησε μέ τό ελληνικό Κ καί θεώρησε τό «Καβαλ- 
λιώτης» ώς παραγωγό τοΰ Zhava (Ζάβα ή Τσάβα)4. Πράγματι τό 
όνομα Ζάβα ή Τσάβα υπάρχει στά έγγραφα τής Μοσχοπόλεως, 
κατά τήν εποχή τού Καβαλλιώτη, όπως έδειξε ή έρευνα τοΰ 
Peyfuss στά άλβανικά αρχεία, όπου έπισήμανε τά ονόματα τοΰ 
Κωστή ’Αθανασίου Ζάβα5.

Ή θεωρία όμως τοΰ Mile δέν φαίνεται πιθανή. Άφ’ ενός 
μέν γιατί τό δισύλλαβο Ζάβα ή Τσάβα μόνο μέ γλωσσική άλχη- 
μεία μπορεί νά μετατραπεΐ σέ «Καβαλλιώτης», άφ’ ετέρου δέ 
γιατί τό οικογενειακό αυτό όνομα (επώνυμο) Ζάβα, συνέχισε νά 
ύπάρχει στή Μοσχόπολη καί μετά τήν εποχή τοΰ Καβαλλιώτη, 
όπως άποδεικνύεται άπό ορισμένες υπογραφές σέ έγγραφα6 καί 
άπό τά κατάστιχα τών νιζαμιέδων7. "Αν λοιπόν τό επώνυμο είχε 
ύποστεϊ κάποια μεταβολή (άπό Ζάβα ή Τσάβα σέ Καβαλλιώτης) 
θά έπρεπε νά ίσχύσει γιά όλους όσους τό έφεραν καί όχι εξαιρε
τικά γιά τόν Θεόδωρο. Εξάλλου ή άναμφισβήτητη έλληνικότη- 
τα τού ονόματος του καί τοΰ πατρωνύμου δέν μας παρέχει τό

4. PEYFUSS, δ.π., σ. 384 κ.έ.
5. Βλ. PEYFUSS, Marginalien, σ. 388.
6. Ό I. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΣ, Ή Μοσχόπολις, (1330-1930), Θεσσαλονίκη 

1957, σσ. 223-224, παραθέτει εγραφο τοΰ 1807 (3 Μαρτίου) στό όποιο 
μετά τήν ύπογραφή τοΰ πρωτοπαπα ’Αναστασίου, γιοΰ τοΰ Θεοδώρου, 
ύπάρχει ή ύπογραφή: «γιάννα Ζάβα βεβεή».

7. Βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, δ.π., σ. 282 κ.έ. δπου παραθέτει κατάστιχα 
νιζαμιέδων τής ενορίας Παναγίας (1901). Μεταξύ τών άλλων επωνύμων 
επαναλαμβάνεται τό «Ζάββα» Οί νιζαμιέδες (άπό τήν τουρκική λέξη 
νιζάμ=τάξη, πειθαρχία) ήσαν οί ύπόχρεοι στρατεύσεως, οί όποιοι δμως 
εξαγόραζαν τή θητεία τους έναντι όρισμένου χρηματικοΰ ποσοΰ (νοφού- 
σι). Συγγενική είναι καί ή λέξη νιζάμης πού δήλωνε έκεΐνον πού ύπηρε- 
τοΰσε στόν τακτικό τουρκικό στρατό, σέ αντίθεση μέ τόν γενίτσαρο ή 
τόν βασιβουζούκο. Σχετικά βλ. Μ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, Λεξικόν έλληνο-τουρ- 
κικόν, τουρκο-ελληνικόν, Ξάνθη 1962, σσ. 335-336.
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δικαίωμα γιά νά ύποθέσουμε δτι τό έπώνυμο του θά είχε όποια- 
δήποτε ξενική προέλευση.

Συναφής μέ τό πρόβλημα τής καταγωγής τοΰ Καβαλλιώτη 
είναι καί ή έρευνα γιά τούς προγόνους του.

Ό αυστριακός έρευνητής Max Demeter Peyfuss, μέ επιτόπια 
έρευνα πού πραγματοποίησε στό Κεντρικό Κρατικό ’Αρχείο τών 
Τιράνων, δπου υπάρχει ειδικός φάκελος μέ χειρόγραφα τοΰ 18ου 
αιώνα8, βρήκε ένα βιβλίο ταμείου τοΰ ρουφετιοΰ τών ραφτάδων. 
Στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά ένα μικτό κώδικα, πού περι
λαμβάνει μεμονωμένα φύλλα άπό διάφορα βιβλία ταμείου καθώς 
έπίσης καί σημειώσεις άπ’ τίς διάφορες ένορίες τής Μοσχοπό- 
λεως. Μιά πρώτη άποκρυπτογράφηση καί μελέτη έδειξε δτι τό 
1721 υπήρξε στή Μοσχόπολη ένας Γιάννης Κατζά (;) Καβαλ
λιώτης, πού χαρακτηρίζεται ώς μαθητευόμενος ράφτης. Όχτώ 
χρόνια άργότερα (1729) άναφέρεται ένας Γιάννης Μίχου Τάνα, 
ώς μαθητευόμενος τοΰ ράφτη Νάστου Καβαλλιώτη, πού είχε 
έναν άδελφό Ristas (=Χρήστος)9. Φαίνεται πολύ πιθανό οί μνη
μονευόμενοι εδώ Μοσχοπολίτες νά ήσαν οί πρόγονοι τοΰ λο- 
γίου, άφοϋ είναι βέβαιο δτι ό πατέρας του λέγονταν ’Αναστά
σιος. Τό πατρώνυμο συνοδεύει πάντα τό ονοματεπώνυμο τοΰ λο- 
γίου καί κληροδοτείται στόν έγγονό (γιό του), σύμφωνα μέ τήν 
ελληνορθόδοξη συνήθεια ό έγγονός νά παίρνει τό δνομα τοΰ 
παπποΰ του (άπό πατέρα).

'Ο πατέρας του ? Αναστάσιος καί ό θείος του Χρήστος μνη
μονεύονται καί πάλι σέ μιά πληρωμή 2400 akge10 τοΰ 1751. Άνα-

8. Στή σειρά «Μητρόπολη Κορυτσ&ς» (Fond Mitropolia e Korges, 
Dosja 2.V. 1716, fol. 27), βλ. PEYFUSS, Marginalien, σ. 385.

9. Βλ. PEYFUSS, δ.π., σ. 385.
10. Akge (άσπρο ή καλύτερα άσπρειδερό), ήταν άργυρή τουρκική 

νομισματική μονάδα, χωρίς διακριτικά σημεία, έκτός άπό τό δνομα τοΰ 
Σουλτάνου. Τρία ασπρα άποτελοΰσαν εναν παρά, τριάντα παράδες μία 
ζολώτα (άπό τό πολωνικό szlota=/puao), σαράντα παράδες ενα γρόσι. 
Ενδεικτικό τής πραγματικής άξίας τών άσπρων είναι τό γεγονός δτι 
στά τέλη τοΰ 17ου αιώνα μία οκταμελής οικογένεια μπορούσε νά συντη
ρηθεί μέ 40 ασπρα ώς μηνιαίο εισόδημα Παρέμειναν σέ χρήση μέχρι
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φέρεται κατά λέξη, «τόν πατέρα αύτοΰ ’Αναστάσιον καί τόν 
θειον αύτοΰ Χρηστόν»".

’’Αλλωστε ό Καβαλλιώτης είχε κάποια σχέση μέ τή συντε
χνία τών ραπτών. Αύτό φαίνεται άπό τό γεγονός ότι στό κατά
στιχό της, πού άρχιζε άπό τό 1711, ύπηρχαν όχτώ πολύτιμες 
σημειώσεις διαφορετικοΰ περιεχομένου. Γ ραμμένες άπό τόν ϊδιο 
τόν λόγιο αφορούσαν στήν ίδρυση τοΰ Έλληνικοΰ Φροντιστη
ρίου, τοΰ Όρφανοδιοικητηρίου καί τών ναών τής Μοσχοπό- 
λεως. Περιλάμβαναν άκόμη τά ονόματα τοπικών άρχόντων όπως 
τοΰ Θανάση Βρέττα, τοΰ Κώστα Δήμιζα, τοΰ Μιχάλη Μελγγέρη, 
τοΰ Γιωργάκη Μπάντου, τοΰ Κωστή Βρέττα καί άλλων.

Τό δεύτερο όνομα τοΰ Καβαλλιώτη «’Αναστασίου» είναι 
πατρωνυμικό12, χαρακτηρίζει δηλαδή τήν υίική σχέση πρός κά
ποιον ’Αναστάσιο.

Τό οικογενειακό δνομα (επώνυμο) πρέπει νά έκληφθεΐ ώς 
χαρακτηριστικό καταγωγής, δηλαδή ώς πατριδωνυμικό, άπό τήν 
Καβάλα13. Ή άποδοχή δμως αύτή δέν είναι δυνατό νά συνδεθεί

τό 1798. Βλ. Κ ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας, Θεσσαλο
νίκη 1947, σ. 225, ΰποσ 1, τοΰ ίδιου, «Τό έν Βενετίφ Ηπειρωτικόν 
άρχεϊον», ΗΧ 11 (1936) 296, ύποσ. 4. Πρβλ I ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί 
είς τήν Ιστορίαν τής Μοσχοπόλεως, Α' Ή Ιερά Μονή τοΰ Τίμιου Προ
δρόμου κατά τόν έν αύτή κώδικα (1630-1875), Άθήναι 1939, σ. 57 καί 
Κ ΣΚΕΝΔΕΡΗ, Ιστορία τής άρχαίας καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως, Ά
θήναι 1928, σ. 53

11. PEYFUSS, δ.π , σ. 385. Στά άρχεΐα τής Μοσχοπόλεως σημειώνε
ται συχνά: «Αναστάσιος ίερεύς καί ίεροκήρυξ ό τοΰ ιεροδιδασκάλου» 
(δηλαδή Θεοδώρου Καβαλλιώτου, φυσικός υίός) Κατά τήν έποχή αύτή 
ύπήρχε έπιτόπια συνήθεια στή Μακεδονία νά έχουν ώς έπώνυμο καί 
Ιδιαιτέρως έμφαντικό, ε’ίτε τό δνομα τοΰ πατέρα, ώς φυσικοΰ βεβαίως 
γεννήτορα, εϊτε τοΰ θείου, άπό πατέρα ή μητέρα.

12. Παρά τίς αντιδράσεις πού διατυπώθηκαν άπό τούς Ζαβίρα καί 
Μιχαλόπουλο, πού έξέλαβαν τό «Αναστασίου» ώς έπώνυμο. Στή συνέ
χεια τής μελέτης αύτής θά άναλυθεΐ έπαρκώς τό ζήτημα αύτό.

13 Βλ. V. PAPACOSTEA, Teodor Anastasie Cavallioti, Trei man- 
uscrise inedite, RIR 1 (1931) 399. Ό Papacostea είχε ύπόψη του τή 
μελέτη τοΰ Ρ PAPAHAGI, Skriitori aromani in secolul al XVIII (Cavalioti, 
Ucuta, Daniil), Bucuresti 1909.
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μέ τόν ίδιο τόν Θεόδωρο. Άφορα σαφώς στήν καταγωγή κά
ποιων προγόνων του, οί όποιοι βρήκαν στή Μοσχόπολη κατα
φύγιο ώς φυγάδες άπό τήν Καβάλα έξ αιτίας τοΰ όθωμανικοΰ 
κινδύνου. Θεωρούμε ώς πιό πιθανή τήν εκδοχή αύτή γιατί συνη
γορούν βάσιμες ενδείξεις: α) Είναι βέβαιο ότι μεγάλο μέρος τοΰ 
πληθυσμού τής Μοσχοπόλεως ήσαν μέτοικοι, κατοικούσαν μά
λιστα σέ δικούς τους συνοικισμούς (π.χ. οί Μετσοβίτες στό 
Μετσοβήκε, οί καταγόμενοι άπό τά Ζαγοροχώρια στό Σκαμνέλι 
κ.λπ.). β) Ή Μοσχόπολη άποτελούσε πόλο έλξεως γιά μετανά
στες στά τέλη τοΰ 17ου καί τίς αρχές τοΰ 18ου αιώνα. ’Όχι μόνο 
γιατί βρίσκονταν πολύ κοντά στήν άρχαία Έγνατία οδό, πού 
συνέχιζε νά χρησιμοποιείται ώς όδική άρτηρία, άλλά καί διότι 
ή τουρκική στρατιωτική παρουσία ήταν πολύ χαλαρή. "Ετσι 
συγκέντρωσε τούς πιό προοδευτικούς καί δραστήριους κατοίκους 
άλλων περιοχών καί σ’ αύτό κατά μέγα μέρος οφείλεται ή ταχεία 
εξέλιξή της καί ό πλοΰτος της. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν μεταξύ 
τών μεταναστών νά ήλθαν καί οί πρόγονοί του, πιθανότατα ό 
πατέρας του, άπό τήν Καβάλα.

’Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα είναι ή άποψη τοΰ Papahagi σύμ
φωνα μέ τήν όποία ό πατέρας τοΰ Καβαλλιώτη, Μοσχοπολίτης 
στήν καταγωγή, μετοίκησε γιά πολύ καιρό στήν Καβάλα έξ 
αιτίας εμπορικών ένασχολήσεων. "Οταν έπέστρεψε στή Μοσχό
πολη γύρω στά 1718 τοΰ δόθηκε ή προσωνυμία «Καβαλλιώτης», 
λόγω μακροχρόνιας πάραμονής στήν Καβάλα, πού διατηρήθηκε 
ώς έπώνυμο14. Εκείνο πάντως πού πρέπει νά ύπογραμμισθεΐ είναι 
ότι αν καί παραμένει άκαθόριστη μέχρι σήμερα ή καταγωγή τής 
οικογενείας Καβαλλιώτη, ωστόσο τό έπώνυμο αύτό άβίαστα τήν 
συνδέει μέ τήν ωραία μακεδονική πόλη τής Καβάλας15, όπου

14. Τά πατριδωνυμικά συνήθως Αποδίδονται σέ διαφόρους πού ζοΰν 
μακρυά άπό τήν πατρίδα τους ή ζοΰν στήν πατρίδα τους άλλά ή φήμη 
τους ύπερβαίνει τά δριά της. Ό πατέρας τοΰ Καβαλλιώτη πρέπει νά 
ένταχθεΐ στήν πρώτη κατηγορία. Πρβλ. καί PAPACOSTEA, Theodor Α- 
nastasie Cavallioti, σ. 397.

15. PEYFUSS, Marginalien, σ. 384. Σχετικά μέ τό έπίθετο «Καβαλ
λιώτης» βλ. καί A HETZER, «Das dreisprachige Worterverzeichnis von
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μάλιστα ύπάρχει καί όδός16 πού φέρει τό όνομα τοΰ Θεοδώρου 
Καβαλλιώτη.

Παράλληλα υπήρξαν πολλοί μελετητές πού θεώρησαν τήν 
Καβάλα ώς τόπο γεννήσεως τοΰ Θεοδώρου. Πρώτος πού υπο
στήριξε τήν έκ Καβάλας καταγωγή είναι ό Ζαβίρας πού, κάπως 
αυθαίρετα, διαμόρφωσε τό όνομα «Θεόδωρος ’Αναστασίου ό Κα
βαλλιώτης» Αποδεχόμενος τό «’Αναστασίου» ώς πραγματικό έ
πώνυμο, ενώ τό «Καβαλλιώτης» ώς αύθεντικό πατριδωνυμικό17. 
"Ετσι στή συνέχεια γράφει «ό έκ Καβάλας άνήρ δαιμόνιος» 
εκλαμβάνοντας ώς αυτονόητη τήν έκ Καβάλας καταγωγή τοΰ 
λογίου. Τόν ακολουθεί ό Σάθας, άποκαθιστώντας όμως τό όνομά 
του' «Θεόδωρος ’Αναστασίου Καβαλλιώτης, έγεννήθη έν Καβά
λά τής Μακεδονίας»18.

Theodores Anastasiu Kavalliotis», στό Balkan-Archiv, Neue Folge-Beihe- 
ft, Band 1, Hamburg 1981, σ. 73, όπου συνδέεται μέ τό λατινικό caballus 
(αλογο). Μέχρι σήμερα ή λέξη αύτή έπιζεϊ στή νεοελληνική γλώσσα, 
ώς ένας άπ’ τούς πολλούς λατινισμούς: καβαλλώ, καβαλλικεύω, καβαλ- 
λάρης. "Ομως καί ό γλωσσολόγος-έρευνητής A. Hetzer δέν βρίσκει κά
ποια πειστική διασύνδεση μέ τό έπίθετο τοΰ λογίου μας. Έδώ θά πρέπει 
νά προστεθεί καί ή παρατήρηση ότι τουλάχιστον στά χειρόγραφα Σιατί- 
στης όπως καί στά χειρόγραφα τής ρουμανικής ’Ακαδημίας τό Καβαλ
λιώτης, γράφεται «Καββαλιώτης» διαφοροποιούμενο άκόμη περισσότερο 
άπ’ τή λατινική γραφή.

16. Παρ’ όλες τίς προσπάθειες δέν κατέστη δυνατό νά διευκρινισθεΐ 
έπακριβώς πότε καί γιατί δόθηκε τό όνομα τοΰ Θεοδώρου Καβαλλιώτη 
στό δρόμο αύτό τής Καβάλας. Τά προπολεμικά άρχεία τοΰ Δήμου τής 
πόλεως έχουν καεί καί ώς έκ τούτου στάθηκε άδύνατη κάθε εξακρίβωση. 
Πάντως τό όνομα τής όδοΰ δόθηκε γύρω στά 1930. Βέβαιο είναι ότι τό 
1926, ή όδός «Θεοδώρου Καβαλλιώτου» όνομάζονταν «Υδραγωγείου». 
Βλ. I ΠΡΩΙΟΥ, 'Οδηγός τής Καβάλας, Καβάλα 1926, σ. 14 (πρβλ. καί 
σχετικό σχεδιάγραμμα τής πόλεως στόν αύτό όδηγό).

17. Γ. ΖΑΒΙΡΑ, Νέα 'Ελλάς ή έλληνικάν θέατρον, ’Αθήνα 1872, σ.
319.

18. Κ ΣΑΘΑ, Νεοελληνική φιλολογία. Βιογραφίαι τ&ν έν τοΐς γράμ- 
μασι διαλαμψάντων έλλήνων, Έν ’Αθήναις 1868, σ. 495.
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Ό Πρωτοψάλτης19 ύποστηρίζεν δτι δέ μπόρεσε νά βρει 
«μορφή πιό αντιπροσωπευτική τής Ιστορικής Καβάλας άπό τόν 
μεγάλο διδάσκαλο τοΰ Γένους Θεόδωρο ’Αναστασίου Καβαλ
λιώτη. Ή λαμπρή πνευματική δράση τοΰ έξοχου αύτοΰ άνθρώ- 
που έσημειώθηκε βέβαια μακρυά άπό τήν Καβάλα, κυρίως στή 
Μοσχόπολη τής Ηπείρου, άλλά δέν υπάρχει καμμιά άμφιβολία 
(παρά τίς αντιρρήσεις πού διατυπώθηκαν) δτι ή καταγωγή του 
είναι άπό τήν ώραία πόλη τής Μακεδονίας, καθώς μας φανερώ
νει τό έπίθετό του «Καβαλλιώτης» πού είναι συγχρόνως καί 
πατριδωνυμικό».
- Ό Χιόνης20 άναφέρει δτι «άπό τήν πόλιν τής Καβάλας δέν 
έλειψαν καί οί πνευματικές φυσιογνωμίες οί όποιες μέ τήν εκ
παιδευτικήν τους δράσιν έβοήθησαν είς τήν έξύψωσιν τοΰ πνευ
ματικού επιπέδου τών Ελλήνων. Άπό τάς φυσιογνωμίας αύτάς 
ξεχωρίζει ή μορφή τοΰ Θεοδώρου Καβαλλιώτου, πραγματικού 
οικοδόμου τής Ακαδημίας τής Μοσχοπόλεως, ή όποια είχε ά- 
νοικοδομηθεϊ τό 1750».

Ό Μιχαλόπουλος21, άντιμετωπίζοντας τό πρόβλημα τής κα
ταγωγής τοΰ Καβαλλιώτη, περισσότερο μέ εθνικιστικά κριτήρια 
καί λιγότερο μέ επιστημονικά, δέ δέχεται ώς τόπο γεννήσεως τή 
Μοσχόπολη ή τήν Καβαΐα τής Άδριατικής. Νομίζει δτι σ’ αυ
τήν τήν περίπτωση θά υποχρεωθεί νά τόν θεωρήσει ώς άλβανό22.

19. Ή άποψή του παρατίθεται αύτούσια στήν «Ιστορία τοΰ Νομοΰ 
Καβάλας», τοΟ Ε. Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Καβάλα 1967, σ. 510. Σχετικά 
βλ. καί Ε. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ, Θεόδωρος Καβαλλιώτης, ό σοφός γραμματικός 
καί διαφωτιστής, Πειραϊκή-Πατραϊκή, 118 (1965) 18-19. .

20. Κ ΧΙΟΝΗ, Ιστορία τής Καβάλας, Καβάλα 1968, σ. 86. Παρό
μοιες άπόψεις υποστηρίζει καί ό Κ ΣΚΑΛΤΣΑΣ, Ιστορία τής Καβάλας, 
Καβάλα 1930, σσ. 39-41. Ειδικά γιά τήν δεύτερη ό Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
Ιστορία τής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 116, διατυπώνει τήν 
γνώμη δτι είναι «έρασιτεχνική έργάσία χωρίς καμμιά έπιστημονική ά
ξια».

21. Φ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Μοσχόπολις: αί Άθήναι τής Τουρκοκρα
τίας, Άθήναι 1941, σ. 20 κ.έ.

22. Ό.π., σ. 21. Ό Μιχαλόπουλος τόσο τόν Κουρίλα δσο καί τόν
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Θέλοντας μάλιστα νά στηρίξει τόν ισχυρισμό του, όδηγεϊται σέ 
αλλη Ανακρίβεια, δεχόμενος ότι ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης ύ- 
πήρξε ύπότροφος τών χαλκιάδων τής Καβάλας23. Λησμονεί ότι 
στίς άρχές τοΰ 18ου αιώνα ή Καβάλα ήταν μιά πολίχνη 2500 
κατοίκων μέ επικρατέστερο τό μουσουλμανικό στοιχείο24. Δέ 
φαίνεται πιθανό νά υπήρχαν τότε οργανωμένες συντεχνίες καί 
μάλιστα με τέτοιες οικονομικές δυνατότητες, ώστε νά παρέχουν 
ύποτροφίες! ’Αντίθετα στή Μοσχόπολη υπήρχε πολυετής παρά
δοση όχι μόνο στήν οργάνωση τών ρουφετιών, άλλά καί στή 
συμμετοχή τους σ’ όλες τίς κοινωνικές καί πολιτιστικές δραστη
ριότητες25.

Papacostea άποκαλεΐ «άλβανόφιλους» καί «διαστρεβλωτές». Πιό συγκε
κριμένα γράφει: Ό Θεόδωρος Καββαλιώτης δέν ήταν ουτε Κουτσόβλα- 
χος, οΰτε Άλβανός, όπως τόν θέλησαν μερικοί, μά γνήσιος "Ελληνας 
άπό τήν Καβάλα κι εγκαταστάθηκε ώς καθηγητής στό σχολείο τής Μο- 
σχόπολης, όπου καί έμαθε τή βλαχική, τήν αλβανική καθώς καί τήν 
βουλγαρική. Όταν παντρεύτηκε μέ κόρη τοΰ τόπου καί χειροτονήθηκε 
πρωτοπαππάς τής πόλεως, τότε οί κάτοικοι τιμητικά τόν ονόμασαν Μο
σχοπολίτη, όπως καί ύπογράφεται σέ διάφορα έργα του, ενώ στά πα- 
λαιότερα κρατάει τό «Καβαλλιώτης».

23. Τόν άβάσιμο Ισχυρισμό τοΰ Μιχαλόπουλου φαίνεται νά αποδέ
χεται χωρίς καμμιά τεκμηρίωση καί ή ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΡΑΖΕΛΗ-ΜΑΡΙΝΑ- 
ΚΟΥ, Αί έν Θράκη σνντεχνίαι τών Ελλήνων κατά τήν Τουρκοκρατίαν, 
Θεσσαλονίκη 1950, σ. 149. Τελικά όμως ήθικός αύτουργός τών άνακρι- 
βειών αύτών είναι ή ασαφής διατύπωση τοΰ Γ. Ζαβίρα «διά συνδρομής 
τών χαλκέων έπέμφθη είς ’Ιωάννινα». Ποιών όμως χαλκέων; Τής Καβά
λας ή τής Μοσχοπόλεως; Ό Ζαβίρας τουλάχιστον τό άφήνει άδιευκρί- 
νιστο. Καί τόν άκολουθεΐ καί ό Κ. Σάθας. Βλ. σχετικά ΖΑΒΙΡΑ, ό.π., σ. 
319, Κ. ΣΑΘΑ, Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 493.

24. Ν ΛΩΡΕΝΤΗ, Νεωτάτη διδακτική Γεωγραφία, Βιέννη 1838, τ 2, 
σ. 420. Οί κάτοικοι ανέρχονται σέ 2.800, «ένεργοΰντες έμπόριον ταμβά- 
κου, βαμβακίων, έλαίου καί άλλων τινών έγχωρίων προϊόντων». Ό Άρα- 
βαντινός, Χρονογραφία τής ’Ηπείρου, τ. 2, σ. 32, σημειώνει ότι στά 
μέσα τοΰ 19ου αί. ή Καβάλα δέν ξεπερνοΰσε τίς 3.000 κατοίκους, ύπά- 
γονταν στήν τοπαρχία Σερρών καί ήταν έδρα φερώνυμης επαρχίας.

25. Είναι Αναμφισβήτητο ότι οί συντεχνίες τής Μοσχοπόλεως ήσαν 
πολλές. Οί Ιστορικοί μνημονεύουν πάντα μεγάλο άριθμό: ό Κουτσονίκας
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Ό Jorga26, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στό έπίθετο «Κα
βαλλιώτης», τόν θεωρεί ώς καταγόμενο άπό τήν Καβάλα. Ό 
Hetzer27 άποκλίνει ύπέρ τής έκ Καβάλας καταγωγής, άποψη πού 
τεκμηριώνει επικαλούμενος τήν παράδοση σύμφωνα μέ τήν ό
ποια μεγάλο μέρος τοΰ Μοσχοπολίτικου πληθυσμού άποτελοΰ- 
σαν φυγάδες άπό τά άνατολικά. Επίσης, πολλοί διανοούμενοι 
τής Κωνσταντινουπόλεως ηδραν ενδεχομένως, μετά τήν άλωση, 
καταφύγιο στά βουνά τής ’Ηπείρου (βλ. εικόνα άριθ. 1). Αύτό

50, ό Κωνσταντάς 13, ό Σκένδερης καί ό Γεωργιάδης 17, ό Μαρτινιανός
14. Ήταν αριστα όργανωμένες καί είχαν άναπτύξει πλήθος κοινωνικών 
πρωτοβουλιών, ανάμεσα στίς όποιες ήταν καί ή παροχή υποτροφιών σέ 
απόρους νέους, πού έδειχναν ιδιαίτερη έφεση γιά μάθηση. Ενδεικτικά 
είναι τά δσα άναφέρονται σέ όλιγοσέλιδο κώδικα τοΰ καθεδρικοΰ ναοΰ 
τής Παναγίας: «Τά ευλογημένα τά ρουφέτια άνέλαβαν νά σπουδάζουν 
δαπάνη αύτών άνά έν παιδίον είς τά έλληνικά, φιλοσοφικά καί θεολογι- 
κά μαθήματα κατά διαδοχήν πάντοτε. Αιώνια ή μνήμη αότών, τρίς». Ή 
συντεχνία μάλιστα τών χαλκέων τής Μοσχοπόλεως ήταν άπ’ τίς πιό 
εύπορες καί δραστήριες, έχοντας στό ένεργητικό της άκόμη καί ανέγερ
ση ναών, όπως τών Δώδεκα ’Αποστόλων, καθώς φαίνεται άπό τήν κτητο- 
ρική έπιγραφή: «Άνεγέρθη καί άνεστορήθη ούτος ό θίος καί πάνσεπτος 
ναός τών 'Αγίων ’Αποστόλων διά συνδρομής έξόδου κε κόπου ή έβρι- 
σκόμενι μικροί τε καί μεγάλοι τό ρουφέτι τών χαλκιάδων καί έπιτρο- 
πεύοντος ό κυρ Μιχάλης τοΰ Παπατέτε, 1752 Όκτοβρίου 20». Κ ΣΚΕΝ- 
ΔΕΡΗ, Ιστορία τής Αρχαίας καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως, σ. 48. Περισ
σότερα γιά τόν πρωταγωνιστικό ρόλο τών συντεχνιών τής Μοσχοπό
λεως, τήν κοινωνική τους προσφορά καί τίς δομές τους βλ. στόν ΣΚΕΝ- 
ΔΕΡΗ, δ.π., σ. 11. Επίσης Ν. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ελλήνων συσσωμα
τώσεις κατά τήν Τουρκοκρατία, ’Αθήνα 1958, Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ι
στορία τοΰ Νέου Ελληνισμού, τ. 2, Θεσσαλονίκη 1964, σ. 307, Μ ΚΑ- 
ΛΙΝΔΕΡΗ, Αί συντεχνίαι καί ή Εκκλησία έπί Τουρκοκρατίας, Άθήναι 
1973, Α. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, Μορφές άπό τή σωματειακή όργάνωση τών 
'Ελλήνων στήν ’Οθωμανική αυτοκρατορία, ΙΝΕ, τ. 1, Αθήνα 1983, σσ. 
123-153.

26. Ή ίστορία τών Ρουμάνων τής βαλκανικής χερσονήσου, σ 43 
(ρουμανιστί). Πρβλ. καί PAPACOSTEA, Teodor Anastasie Cavallioti, σ. 
397.

27. Das dreisprachige Worterverzeichnis, σ. 18.
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θά μπορούσε νά εξηγήσει γιατί στό χώρο έκεΐνο, χωρίς ιδιαίτε
ρες προϋποθέσεις, έκτός άπ’ τήν ανάπτυξη τοΰ εμπορίου καί τής 
βιοτεχνίας, άναπτύχθηκε επί πλέον έντονη πνευματική ζωή γιά 
μία περίοδο ένός περίπου αιώνα. Περιέλαβε δέ όλες τίς τότε 
γνωστές έπιστήμες, δηλαδή, τή θεολογία, τή φιλοσοφία καί τά 
μαθηματικά. Παράλληλα προώθησε καί τίς επονομαζόμενες «ε
λεύθερες τέχνες» (artes liberates).

’Αντίθετα ό Κουρίλας28 θεωρεί τήν άποψη τοΰ Ζαβίρα καί 
άλλων τελείως αστήρικτη. 'Υπογραμμίζει ότι γιά τήν έκ Καβά
λας καταγωγή τοΰ Καβαλλιώτη «ούδεμίαν ένδειξιν έχομεν, αύτός 
ό ϊδιος εις τάς εκδόσεις αύτοΰ γράφεται Μοσχοπολίτης». Πράγ
ματι, ό ϊδιος ό Καβαλλιώτης σέ όλα τά συγγράμματά του, χει
ρόγραφα καί έντυπα, αύτοπροσδιορίζεται ώς Μοσχοπολίτης, π.χ. 
στό έργο του «Φυσική πραγματεία» σημειώνεται στή συνέχεια 
«ξυντεθεΐσα παρά τοΰ σοφολογιωτάτου διδασκάλου κυρίου Θεο
δώρου ’Αναστασίου Καβαλλιώτου τοΰ έκ Μοσχοπόλεως29...» Στό 
άλλο έργο του «Πρωτοπειρία παρά τοΰ... Θεοδώρου Καβαλλιώ
του τοΰ Μοσχοπολίτου» πάλι χαρακτηρίζεται ώς Μοσχοπολί
της. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τό βιβλίο του «Είσαγωγή Γραμμα
τικής υπό Θεοδώρου ’Αναστασίου Καβαλλιώτου Μοσχοπολί
του». Στά έργα αυτά, πού γράφηκαν άπό τόν ϊδιο ή άντιγράφη- 
καν άπό μαθητές του όσο ό ϊδιος ζοΰσε, πιστοποιείται χωρίς 
άμφιβολία δτι ή Μοσχόπολη ύπήρξε ή πατρίδα του. «Καί παρ’ 
αύτοΰ έκδοθεϊσα έν τή τής ιδίας πατρίδος νεωστί ίδρυθείση σχο
λή» προστίθεται σέ δλους τούς τίτλους τών έργων του30. Έκτός 
όμως άπό τόν Κουρίλα καί άλλοι έρευνητές ύποστήριξαν δτι ή 
Μοσχόπολη είναι ή γενέτειρα τοΰ Καβαλλιώτη.

Ό πρώτος πού διέσωσε ύπεύθυνες καί άξιόπιστες πληροφο
ρίες είναι ό γερμανός καθηγητής Johannes Thunmann. Δέν δια- 
τηροΰσε καμμιά άμφιβολία δτι ό Καβαλλιώτης γεννήθηκε στή 
Μοσχόπολη31. Τόν άκολούθησε καί ό Papacostea32, ένώ ό Ugi33

28. Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, Άθήναι 1935, σ 105.
29. ΧΣ, φ. 68.
30. Βλ. ΧΣ, φ. 6 καί 68, ΧΡΑ, φ. 1.

31. Ό Johannes Thunmann, καθηγητής τής Ρητορικής καί τής Φιλο-
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εκλαμβάνοντας ώς αυταπόδεικτη τή γέννηση τοΰ Καβαλλιώτη 
στή Μοσχόπολη δέ τή σχολίασε ιδιαίτερα. Τό ίδιο συνέβη καί 
μέ τήν «'Ιστορία τής άλβανικής φιλολογίας»34. Τέλος, ό Ruffi- 
ni35 άποκλίνοντας ύπέρ τής άπόψεως τοΰ Thunmann, άποδέχθηκε 
τή Μοσχόπολη ώς τόπο γεννήσεως τοΰ Καβαλλιώτη.

'Ο Papahagi36, όπως ήδη άναφέρθηκε, θεώρησε λανθασμένη 
τήν άποψη ότι γεννήθηκε στήν Καβάλα καί διατύπωσε μιά πε
ρισσότερο συμβιβαστική εκδοχή, Αποδεχόμενος τό έπώνυμο 
«Καβαλλιώτης» ώς πατριδωνυμικό, πού δέν άνήκει όμως στό 
Θεόδωρο άλλά στόν πατέρα του Αναστάσιο. Αύτός ήταν συνδε- 
δεμένος μέ τήν πόλη τής Καβάλας.

σοφίας στό Πανεπιστήμιο τής Χάλλης (Halle), σύγχρονος τοΟ Καβαλ
λιώτη, στό έργο του «Untersuchungen iiber die Geschichte dei ostlichen 
eumpaischen Volker», Leipzig 1774, σ. 178, σημ. g, δίνει όρισμένες 
συνοπτικές άλλά άξιόπιστες πληροφορίες γιά τόν Θεόδωρο Καβαλλιώτη, 
πού έχουν ώς έξης:
«Γεννήθηκε στή Μοσχόπολη: τώρα είναι περίπου 46 έτών. Σπούδασε 
Ανθρωπιστικές επιστήμες στήν πατρίδα του κοντά στό Χαλκέα, ένα Μο
σχοπολίτη λόγιο, καί στό Σεβαστό άπό τήν Καστοριά, τόν Οίκονόμο 
τής Εκκλησίας τής Καστοριάς. Φιλοσοφία καί Μαθηματικά (σπούδασε) 
στά ’Ιωάννινα, κοντά στό λόγιο Εύγένιο πού τώρα είναι στή Πετρούπολη 
καί τότε ήταν διευθυντής τής Σχολής τοΟ Καραγιάννη καί τοΰ Μαρούτζη 
στήν προμνημονευθεΐσα πόλη. Έχει γράψει έπάνω σέ όλες σχεδόν τίς 
φιλοσοφικές έπιστήμες, άλλά δέν έχει τυπωθεί τίποτε» Γιά τόν τόπο 
γεννήσεως τοΟ Καβαλλιώτη στό γερμανικό κείμενο σημειώνεται κατά 
λέξη: «Er ist aus Moschopolis geburtig...».

32. Teodor Anastasie CavaHioti, σ. 397 κ.έ
33. T.A. Kavallioti, σ. 187.
34. ”Εκδοση τής Αλβανικής ’Ακαδημίας, Τίρανα 1983, σ. 49 (άλβα- 

νιστί).
35. «Teodor Anastasie Cavallioti, Scrittore Moscopolitano del secolo 

XVIII», Rivista d’ Albania 32 (1942) III, δπου καταχωρεΐται πλούσια 
βιβλιογραφία. Επίσης τοΰ ίδιου: Un centro aromeno d’ Albania: Mosco- 
poli, στό Noul Album Macedo-Roman 1, Freiburg 1959, σ. 43, passim.

36. Βλάχοι συγγραφείς τοΰ 18ου αΙώνα, Βουκουρέστι 1909, σ. 20 
(ρουμανιστί).
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Ό Άραβαντινός37 πρωτοτυπώντας τόν αναφέρει ώς «Θεο
δώρητο Ά. Καβαλλιώτη». Διατυπώνει δέ τήν άποψη δτι «έπωνο- 
μάσθη Καβαλλιώτης, διότι οί πρόγονοί του άπώκησαν έκεϊσε έκ 
τής πόλεως Καβάγιας ή Καβάλας38 τής ’Αλβανίας». Είναι ό 
μόνος άπό τούς μελετητές πού υποστήριξε μιά τέτοια εικασία.

Ό Σκένδερης39 τόν θεωρεί ώς καταγόμενο άπό τήν Καβάλα, 
πού όμως μετά τίς σπουδές του στά ’Ιωάννινα, πολιτογραφήθηκε 
στή Μοσχόπολη, τήν όποία θεώρησε ώς δεύτερη πατρίδα του.

’Ενδεικτική πάντως τής συγχύσεως, πού έπικρατεϊ γύρω άπό 
τό πρόβλημα τής καταγωγής τοΰ Θεοδώρου Καβαλλιώτη, είναι 
ή περίπτωση τοΰ Μοσχοπολίτη δασκάλου (τελευταίου διευθυντή 
τοΰ ελληνικού σχολείου Μοσχοπόλεως, μέχρι τό 1916) Θεοφρά- 
στου Γεωργιάδη. Στό βιβλίο του «Μοσχόπολις»40 θεωρεί τόν 
Καβαλλιώτη «ώς γεννηθέντα έν Καβάλα άλλ’ έλκοντα τήν κατα
γωγήν έκ Μοσχοπόλεως»41.

37. Π ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, Βιογραφική συλλογή λογιών τής Τουρκοκρα
τίας, ’Ιωάννινα 1960, σ. 75.

38. Περί Καβαΐας ή Καβάγιας ή Καβίλας ή Καβάλας τής ’Αλβανίας 
βλ. Ν ΛΩΡΕΝΤΗ, Γεωγραφία, τ. 2, σ. 445, δπου άναφέρεται δτι «άνατο- 
λικώτερον τοϋ Έλβασάν (’Αλβανούπολη) καί είς μικράν άπόστασιν άπό 
τής Άδριατικής θαλάσσης κεΐται ή πολίχνη Καβίλα ή Καβαΐα κλπ». 
Στήν πόλη μάλιστα αύτή είναι πολύ πιθανό νά λειτουργούσε καί «κρυφό 
σχολείο» δπως μπορεί κανείς νά συμπεράνει άπό διασωθεΐσες έπιστολές. 
Βλ. Κ. ΜΕΡΤΖΙόΥ, Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας, σ. 210, δπου παρα
τίθεται (μέ άριθμό 39, σ. 227) έπιστολή, μέ τήν όποία κάποιος παπά- 
Θεόκλητος άπό τήν Καβάγια, «πού έμάθαινε γράμματα είς πεντέξη παι
διά», ζητεί άπό έναν όμογενή τής Βενετίας νά τού στείλει «ένα Εύαγγέ- 
λιο καί ένα πετραχήλι». "Αλλος πάλι κάτοικος τής Καβάγιας στίς 8 
Μαρτίου 1697 ζητεί νά τοβ στείλουν άπό τή Βενετία «δύο 'Ωρολόγια καί 
ένα ’Απόστολον δτι μέ χρειάζονται γιά τά παιδιά μου» (δ.π., σ. 226). Μέ 
τήν Καβαΐα ύπήρχαν καί έμπορικές σχέσεις τών Μοσχοπολιτών. Δέν 
έπισημάνθηκε δμως κάποιος δεσμός τού Καβαλλιώτη μέ τήν Καβαΐα 
κατά τήν παρούσα έρευνα.

39. Ιστορία τής άρχαίας καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως, σ. 18.
40. Βλ. σ. 64.
41. Ό.π., σ. 44.
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Άπό τά μέχρις έδώ έκτεθέντα καταφαίνεται ή πολυγνωμΐα 
τών έρευνητών ώς πρός τήν καταγωγή τοΰ Καβαλλιώτη, ή όποία 
μάλιστα επιτείνεται άπό τίς συγκεχυμένες καί άντιφατικές πλη
ροφορίες πού παρέχουν οί πηγές.

Νομίζουμε δμως δτι οί πληροφορίες τοΰ Thunmann, ώς σύ
νολο άλλά καί επί μέρους, ξεχωρίζουν γιά τήν έγκυρότητά τους. 
Επομένως ή εκδοχή τοΰ Thunmann δτι ή Μοσχόπολη ύπήρξε 
ή γενέτειρα τοΰ Καβαλλιώτη, ένισχυομένη καί άπό τίς σχετικές 
άναγραφές στά έργα του πού τόν χαρακτηρίζουν ώς Μοσχοπο
λίτη, δέν άφήνουν περιθώρια γιά άμφιβολίες. Ό Θεόδωρος ήταν 
γηγενής Μοσχοπολίτης ενώ ό πατέρας του ’Αναστάσιος, πού 
πρώτος έφερε τό έπώνυμο Καβαλλιώτης, πιθανότατα κατάγονταν 
άπό τήν Καβάλα.

Παρά δέ τήν πεποίθησή μας δτι ή τύχη τών άπογόνων του 
δέν άποτελεΐ στοιχείο διαφωτιστικό στήν έρευνα γιά τήν κατα
γωγή τοΰ Καβαλλιώτη, οφείλουμε νά σημειώσουμε δτι μαρτυ- 
ρεΐται, άπό τόν Peyfuss42, ή ύπαρξή τους τόσο στόν 19ο αίώνα 
δσο καί σήμερα στή Ρουμανία. Άναφέρεται ή ποιήτρια Rodica 
Maria Oarda, ή όποία παρουσιάζεται ώς δισέγγονη τοΰ Καβαλ
λιώτη, ένώ ή μητέρα της Fotinia Καβαλλιώτη έφερε τό ϊδιο μέ 
τόν λόγιο έπώνυμο. Οικογένειες δμως μέ τό έπώνυμο αύτό έχου
με έπισημάνει σήμερα καί έμεΐς τόσο στήν πόλη τής Καβάλας 
δσο καί στή γειτονική νήσο Θάσο, χωρίς δμως νά πιστοποιείται 
ή συγγένεια τους μέ τόν λόγιο.

’Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζει καί ή έρευνα γύρω άπό 
τήν εθνικότητα του Καβαλλιώτη. Αλβανοί, ρουμάνοι καί έλλη
νες τόν διεκδικοΰν. Οί άλβανοί επειδή έδρασε σέ περιοχή πού 
σήμερα άνήκει στό άλβανικό κράτος, ένώ τόν θεωρούν ώς ένα 
άπό τούς θεμελιωτές τής άλβανικής φιλολογίας. Οί ρουμάνοι 
επειδή μεγάλο ποσοστό άπό τούς κατοίκους τής Μοσχοπόλεως 
μιλοΰσαν τήν κουτσοβλαχική γλώσσα καί κατά μία εκδοχή οί 
κουτσόβλαχοι ήταν άπόγονοι ρουμάνων. Οί ελληνες βέβαια τόν 
θεωροΰν ώς δικό τους γιατί δλα τά ούσιώδη, πού καθορίζουν 
τήν εθνικότητα ενός άνθρώπου, είναι έλληνικά.

Τό δνομα του είναι άναμφισβήτητα ελληνικό. 'Ο Καβαλ-

42. Marginalien, σ. 386.
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λιώτης γεννήθηκε άπό έλληνες γονείς καί έδρασε σέ περιοχή, 
προπύργιο τοΰ χριστιανικού καί έλληνικοΰ πολιτισμοΰ. Οί κά
τοικοί της είχαν ακραιφνή ορθόδοξη καί έλληνική συνείδηση. 
Άπό τά έργα εύποιΐας, τά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τίς συντεχνίες, 
τούς ναούς, τίς γραπτές πηγές, άναδύεται άβίαστα ένας γνήσιος 
έλληνισμός. Γι’ αύτό ό Καβαλλιώτης γνώριζε νά όμιλεΐ καί νά 
γράφει άπταιστα τήν έλληνική καί μάλιστα στή διμορφία πού 
παρουσίαζε στά μέσα τοΰ 18ου αιώνα. Ειδικά ή άρχαΐζουσα, 
γλώσσα τής πλειονότητος τών λογίων, εμφανίζονταν ώς εμπόδιο 
άνυπέρβλητο γιά μή έλληνες, ιδιαίτερα όταν χρειάζονταν νά α
ποδώσει δυσνόητη φιλοσοφική ορολογία.

Ή άποψη τοΰ Papacostea43 ότι γνώριζε τέλεια ελληνικά, 
μακεδονορουμάνικα καί αλβανικά, παραμένει μετέωρη. "Ολα τά 
έργα τοΰ Καβαλλιώτη είναι γραμμένα σέ αψογη έλληνική. Ούτε 
ένα σέ αλλη γλώσσα. Ή καταγραφή 1170 λέξεων τής βλάχικης 
καί αλβανικής δέν είναι δυνατό νά αποτελεί Αποδεικτικό στοι
χείο άρτιας γνώσεως μιας γλώσσας. 'Υπάρχει εξάλλου καί ή 
εκδοχή τής συνεργασίας μέ άλλον λόγιο44. Πλοΰτος λεξιλογικός, 
εύχέρεια καί ακρίβεια στή χρήση τών λέξεων, έπιδεξιότητα 
στούς χειρισμούς συντάξεως, είναι τά γνωρίσματα τοΰ γραπτοΰ 
λόγου τοΰ Καβαλλιώτη. Αποκαλύπτουν άνθρωπο πού ή έλληνι
κή είναι ή μητρική του γλώσσα.

Ή διδασκαλική ιδιότητά του, μάλιστα σέ σχολείο ανώτερης 
μορφώσεως όπου δέν μαρτυρεΐται θητεία διδασκάλου άλλης έθνι- 
κότητος, καθώς καί 6 διορισμός του ώς ιεροκήρυκα τής Αρχιε
πισκοπής Αχριδών, ενισχύουν τήν εκδοχή τής έλληνικής κατα
γωγής του.

Δυστυχώς σοβαροί μελετητές, όπως ό Papacostea, κατέγρα
ψαν τά συμπεράσματα τών ερευνών τους σέ εποχή ζωηρών εθνι
κιστικών αντιπαραθέσεων καί, μέχρις ενός σημείου, ήταν εύλογο 
νά έπηρεασθοΰν. 'Ο σημερινός ερευνητής μέ μεγαλύτερη νηφα
λιότητα, εύρισκόμενος έξω άπό τή δίνη ξένων πρός τήν ιστορι
κή έρευνα επιρροών, χωρίς τούς παραμορφωτικούς φακούς τοΰ 
σοβινισμοΰ ή τών έδαφικών διεκδικήσεων, έχει τίς προϋποθέσεις 
νά άποκαταστήσει τίς ιστορικές στρεβλώσεις τοΰ παρελθόντος.

43. Teodor Anastasie Cavallioti, σ. 398.
44. HETZER, δ.π., σ. 49 κ.έ.



2. Τά πρώιμα χρόνια

Τά πρώτα χρόνια τής ζωής τοΰ Καβαλλιώτη καλύπτονται 
άπό σύγχυση καί άβεβαιότητα. Οί πηγές, πού βρίσκονται στή 
διάθεση τοΰ σύγχρονου ερευνητή, σιωπούν. Δέν έπισημάνθηκε 
μέχρι σήμερα κανένα άπολύτως άξιόπιστο τεκμήριο πού νά μας 
πληροφορεί, συγκεκριμένα καί κατηγορηματικά, όχι μόνο γιά 
τό έτος γεννήσεως του, άλλά καί γιά τίς άλλες βιογραφικές 
συντεταγμένες (περίοδος σπουδών, άνάληψη διδακτικοΰ έργου, 
χειροτονία κ.λπ.). Τά βιβλία του, άπό τά όποια πιθανόν θά μπο
ρούσε νά άντληθεϊ υλικό γιά μία όλοκληρωμένη προσωπογρα
φία, είναι ψυχρά καί ούδέτερα «επιστημονικά» βοηθήματα, άκα- 
τάλληλα γιά νά χρησιμοποιηθούν ώς μέσα πλήρους άποκρυπτο- 
γραφήσεως τής ψυχοδυναμικής τοΰ συγγραφέα. Ή σημασία τους 
δμως είναι γενικότερη. Σηματοδοτούν τήν πνευματική πορεία 
τοΰ ύπόδουλου γένους, φανερώνουν τίς Ιδεολογικές ζημώσεις 
πού πραγματοποιοΰνταν τήν έποχή έκείνη, κυρίως στό χώρο τής 
παιδείας, καί βέβαια όριοθετοΰν τό ύψηλό επίπεδο σπουδών.

Έτσι οί άσφαλεΐς γνώσεις μας γιά τή ζωή καί τό έργο του 
ελαχιστοποιούνται. Άπό τήν αλλη πλευρά κυριαρχοΰν άντιφά- 
σεις καί άνακρίβειες1, συχνά δέ, σκόπιμες ή άθέλητες παρα
ποιήσεις. Καί σ’ αύτό τό σημείο ή τύχη του μοιάζει πολύ, σχε

1. PEYFUSS, Marginalien, σ. 381, HETZER, Das dreisprachige Worte- 
rverzeichnis, σ. 18. Κατά τόν Ί. Μαρτινιανό, Συμβολαί είς τήν Ιστορίαν 
τής Μοσχοπόλεως, σ. 1, στή σύγχυση συνέβαλαν καί οί διάφοροι «αί- 
θεροβατοϋντες» περιηγητές ή δσοι αντί ιστορικών γεγονότων παρέθεσαν 
φαντασιοπληξίες «ήμέτεροι καί ξένοι, μέχρι κόρου καί άηδίας έπανέλα- 
βαν καί είσέτι έπαναλαμβάνουσι, τών μέν εϊκή καί ώς έτυχε άντιγραφόν- 
των τούς δέ».
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δόν ταυτίζεται, μέ τών ύπολοίπων συνομηλίκων του λογίων, γιά 
τούς όποιους έλάχιστα έχουν γραφεί2, ώστε νά μήν έχουν κατα
λάβει στό ιστορικό στερέωμα τή θέση πού τούς Αξίζει.

Οί περισσότεροι μελετητές, άπ’ αυτούς πού άποπειράθηκαν 
νά προσδιορίσουν τό έτος γεννήσεώς του, άποφάνθηκαν μάλλον 
έμμεσα καί συμπερασματικά. Στηρίχθηκαν κυρίως στή μαρτυρία 
τοΰ γερμανοϋ καθηγητή J. Thunmann3. Πώς όμως ό Thunmann 
γνώριζε τόν Θεόδωρο Καβαλλιώτη; Ή γ -ωριμία ήταν τόσο στε
νή, ώστε νά παρέχει τά έχέγγυα μιας πλήρους γνώσεως όλων 
όσων αφορούσαν σέ προσωπικότητα πού ή δράση της Αναπτύ
χθηκε σέ μιά ορεινή πόλη τής Ηπείρου; Θά μπορούσε κανείς, 
πολύ εϋλογα, νά υποθέσει ότι ό Thunmann συγκαταλέγονταν 
μεταξύ τών λογίων εκείνων τής Δύσεως μέ τούς οποίους ό Κα
βαλλιώτης διατηρούσε Αλληλογραφία στή λατινική4. Φυσικό ή
ταν νά έχει άπ’ ευθείας έγκυρες πληροφορίες γιά τόν επιφανή 
λόγιο μέ τόν όποιο Αλληλογραφούσε. Παρ’ όλο πού μαρτυρεΐται 
μετάβαση τοΰ Καβαλλιώτη στή Γερμανία5 δέ φαίνεται πιθανή 
συνάντηση μέ τόν Thunmann.

Δυό όμως άλλες έκδοχές συγκέντρωσαν τό ένδιαφέρον τών 
ερευνητών, όχι μόνο γιατί θεωρήθηκαν πιό Αξιόπιστες, Αλλά

2. "Αν κανείς άναλογισθεΐ, δτι ό «μέγας άνήρ» τής έλληνικής μορ
φωτικής παλιγγενεσίας καί ή «έμβιος βιβλιοθήκη τής πολυμαθείας» ό 
Εύγένιος Βοΰλγαρης, δέν ’έχει άκόμη άξιωθεϊ μιας συνθετικής βιογρα
φίας πού τοΰ άρμόζει, μπορεί νά συμπεράνει πόσο σημαντικές έλλείψεις 
υπάρχουν γιά τούς ύπολοίπους. Έτσι συνεχίζουμε νά στηριζόμαστε σέ 
δ,τι κατά τόν 19ο αί. γράφτηκε γι’ αύτόν. Σχετικά βλ. Π ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ,
7. Μοισιόδαξ, ’Αθήνα 1985, σ. 28. .

3. PAPACOSTEA, Teodor Anastasie Cavallioti, σ. 391. Ό Ρουμάνος 
ιστορικός Αποδέχεται ώς ετος γεννήσεως τοΰ Καβαλλιώτη τό 1728. ’Απο
ρία δμως προκαλεΐ πώς ό Papacostea δέν σκέφθηκε δτι ήταν άδύνατο 
ένας νεαρός 22 έτών νά διευθύνει τή Νέα ’Ακαδημία!

4. © ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Μοσχόπολις, Άθήναι 1975, σσ. 64-65. Ό Καβαλ
λιώτης είχε γνώση τής λατινικής, πού ό μαθητής του Κωνσταντίνος 
Χατζή Τζεχάνης είχε διδαχθεί άπ’ αυτόν καί μιλοΰσε άπταιστα.

5. Βλ. σχετικά ΖΑΒΙΡΑ, Νέα 'Ελλάς ή ’Ελληνικόν θέατρον, σ. 319, 
«τελευταϊον άναβάς είς Γερμανίαν διέβη έκεΐθεν είς Βενετίαν».
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γιατί έδιναν μιά εύλογοφανή έρμηνεΐα τής σωστής καί λεπτομε
ρούς πληροφορήσεως τοΰ Thunmann.

Σύμφωνα μέ τήν πρώτη6, ό Thunmann γνώρισε τόν Θεόδωρο 
Καβαλλιώτη, πρίν άπό τήν καταστροφή τής Μοσχοπόλεως, κα
τά τήν διάρκεια περιηγήσεώς του στίς περιοχές έκεΐνες, οί δέ 
παρεχόμενες πληροφορίες προέρχονται άπό τήν προσωπική γνω
ριμία τών δύο λογίων. Πρόκειται μάλλον περί ύποθέσεως άφοΰ 
ό άκριβολόγος Thunmann δέν κάνει καμμία νύξη.

Ή δεύτερη7 υποστήριξε δτι ό Thunmann ουδέποτε έπισκέ- 
φθηκε τή Μοσχόπολη, ούτε γνώρισε προσωπικά τόν Καβαλλιώ
τη, άλλά δ,τι μαρτυρεί τό γνωρίζει έμμεσα άπό τόν μαθητή τοΰ 
Καβαλλιώτη Κωνσταντίνο Χατζή Τζεχάνη8, ό όποιος εφτασε 
στή Χάλλη γιά σπουδές, φέρνοντας μαζί του ενα άντίγραφο τής 
«Πρωτοπειρίας».

Έάν δεχθούμε τήν πρώτη εκδοχή μποροΰμε νά διατυπώσου
με τήν άποψη δτι δταν ό Thunmann άναφέρονταν στό «τώρα»

6. Σχετικά βλ Ε ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, ό μετα
φραστής τής Καινής Διαθήκης είς τό ’Αλβανικόν, ήτοι αί βάσεις τής 
άλβανικής φιλολογίας καί γλώσσης. Ή ’Ακαδημία τής Μοσχοπόλεως. 
Ή ιστορία τής Μοσχοπόλεως καί ό πολιτισμός αύτής, Άθήναι 1935, σ. 
105.

7. Μ PEYFUSS, Die Akademie von Moschopolis und ihre Nachwir- 
kungen im Geistesleben Siidosteuropas, στό Wissenschaftspolitik in Mit- 
tel-und Osteuropa, Berlin 1976, σσ. 120-121, Α. ΛΑΖΑΡΟΥ, Ή Άρωμου- 
νική καί αί μετά τής έλληνικής σχέσεις αύτής, Άθήναι 1976, σ. 143 κ.έ.

8. Περισσότερα γιά τό λόγιο αύτό μαθητή τοΰ Καβαλλιώτη βλ. Γ 
ΖΑΒΙΡΑ, Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον, σ. 394, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Μο- 
σχόπολις, σ. 65 κ.έ., ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, σσ. 
126-131. Γιά τή συνάντηση τοΰ Thunmann μέ τόν Τζεχάνη ύπάρχουν 
λεπτομέρειες στό ΛΑΖΑΡΟΥ, ό.π., σ. 146, όπου καί σχετική βιβλιογρα
φία, καί THUNMANN, ό.π., σ. 179, όπου ό Γερμανός καθηγητής πλέκει, 
ύποσ. k, τό εγκώμιο τοΰ Κωνσταντίνου Χατζή Τζεχάνη. Επίσης βλ. Κ. 
ΣΚΕΝΔΕΡΗ, 'Ιστορία τής άρχαίας καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως2, σ. 24, 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ό.π., σσ. 65-66.
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δέν εννοούσε τό 1774, έτος έκτυπώσεως τοΰ συγγράμματός του, 
άλλά τή χρονολογία γνωριμίας του μέ τόν Καβαλλιώτη, πού θά 
πρέπει νά τοποθετηθεί τουλάχιστον πρίν άπό τήν καταστροφή 
τής Μοσχοπόλεως (1769). Εξάλλου ό Τζεχάνης έφτασε στή 
Χάλλη τό 1766, σαφώς χωρίς τήν έντυπη «Πρωτοπειρία» καί 
πιθανότατα όχι τυχαία, άλλά συστημένος άπό τό δάσκαλό του 
στό γνώριμό του καθηγητή Thunmann.

Θεωρείται σκόπιμο νά άναφερθεϊ εδώ ότι αποδεχόμενοι τό 
έτος 1750, ώς terminus ante quem, κατά τό όποιο ρητά άναφέ- 
ρεται ώς διευθυντής τής Νέας ’Ακαδημίας9, θέση στήν όποία 
πιθανόν τοποθετήθηκε τό 1748, διαδεχόμενος τό δάσκαλό του 
Σεβαστό Λεοντιάδη10, είμαστε υποχρεωμένοι νά άπορρίψουμε 
τήν ιδέα δτι οί Μοσχοπολίτες, σέ μιά περίοδο άκμής καί άκτινο- 
βολίας τοΰ λαμπροΰ αύτοΰ εκπαιδευτικού ιδρύματος, άνέθεσαν 
τή διεύθυνσή του στήν άπειρία ενός εϊκοσάχρονου νέου, όσο 
ταλαντούχος κι αν ήταν.

Γίνεται λοιπόν φανερό δτι ό Καβαλλιώτης δέν είναι δυνα
τόν νά γεννήθηκε τό 1728, άλλά (τουλάχιστον μία δεκαετία) 
ένωρίτερα". Ό ύπολογισμός αύτός θά ένισχύονταν ακόμη περισ
σότερο, άν τό έργο τοΰ Θεοδώρου Καβαλλιώτη «Λογική πραγ
ματεία»12 είχε ώς αύθεντική χρονολόγηση τό 1743. Τοΰτο δμως

9. Είναι πολλαπλά πολύτιμη ή μαρτυρία τοϋ κώδικα τής Ίεράς Μο
νής τοΰ Προδρόμου, ώς βιογραφικοΰ τεκμηρίου: «... ιθύνοντος τούς διδα
σκαλικούς οϊακας, τοϋ σοφωτάτου, λογιοτάτου καί τής ήμών πατρίδος 
άρίστου διδασκάλου κ. κ. Θεοδώρου Καβαλλιώτου...». Βλ. ΣΚΕΝΔΕΡΗ, 
’Ιστορία τής άρχαίας καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως2, σ. 17, PEYFUSS, 
Marginalien, σ. 385. Δεν έπιτρέπει άμφιβολίες. Ό Θεόδωρος Καβαλλιώ
της τό 1750 είναι διευθυντής τής Νέας ’Ακαδημίας.

10. Φ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Μοσχόπολις: αί Άθήναι τής Τουρκοκρα
τίας, σ. 18.

11. HETZER, Das dreisprachige Worterverzeichnis, σ. 17.
•12. Χειρόγραφο αύτοΰ τοΰ έργου πού εχεί ώς τίτλο: Λογική πραγμα

τεία συναρμολογηθεΐσα παρά τοΰ ίεροσοφολογιωτάτου διδασκάλου Θεο
δώρου ’Αναστασίου Καββαλιώτου καί παρ’ αύτοΰ έκδοθεΐσα έν τή τής 
ιδίας πατρίδος νεωστί Ιδρυθείση σχολή. Προοίμιον 1743, βρήκε τόν
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άμφισβητεΐται βασίμως, χωρίς παράλληλη αμφισβήτηση καί τής 
αύθεντικότητος τοΰ έργου. 'Η άναγραφή δμως τοΰ έτους 1743 
μετά τή λέξη «προοίμιον», στό άλβανικό χειρόγραφο, είναι σα
φώς μεταγενέστερη προσθήκη (βλ. εικόνα άριθ. 2) καί δέν πρέ
πει νά γίνει άποδεκτή ώς γνήσια13. 'Ο Θεόδωρος Καβαλλιώτης 
πρίν άπό τό 1750 δέν έχει συγγραφικό έργο καί μάλιστα γιά 
έκπαιδευτικούς σκοπούς. Εξάλλου είναι δεδομένο δτι ό Καβαλ
λιώτης προσέρχεται στήν ίερωσύνη μετά τό 1750. Στό χειρόγρα
φο δμως αύτό άναφέρεται ώς «ίεροσοφολογιώτατος». Τά γεγο
νότα λοιπόν μας δδηγοΰν νά μή δεχθούμε τό 1728 ώς έτος γεν
νήσεως τοΰ Καβαλλιώτη, άλλά νά άνατρέξουμε τουλάχιστον μιά 
δεκαετία ένωρίτερα, δηλαδή στό 1718.

Μέ σημείο έκκινήσεως καί πάλι τήν πληροφορία τοΰ Th
unmann14 δτι δηλαδή ό Καβαλλιώτης «είναι τώρα 46 έτών» ό- 
φείλουμε νά παρατηρήσουμε ότι δλα τά κείμενα πού συνέτασσαν 
οί λόγιοι χωρίζονταν μέ μακρύ χρονικό διάστημα άπό τήν έκτύ- 
πωση15. Όταν λοιπόν ό Thunmann άναφέρεται στό «τώρα», δέν 
έννοεΐ τό χρόνο έκτυπώσεως τοΰ βιβλίου άλλά τό χρόνο τής

’Ιούλιο τοΰ 1936, στή Μονή τοΰ 'Αγίου Πέτρου τοΰ Βυθκουκίου (χωριοΰ 
στά νότια τής Μοσχοπόλεως) ό αότοδίδακτος άλβανός Ιστορικός 11ο 
Mitke Qafezezi. A. PIPPIDI, «Un manuscrit de la «Logique» de Th6odore 
Cavalliotis», RfiSEE 17 (1979) 417-424, υςΐ, ΤΑ. Kavallioti, σ. 186 κ.έ., 
PEYFUSS, Die Akademie, σ. 117. Θά ήταν άδιανόητο νά δεχθοΰμε ώς 
έτος γεννήσεως τό 1728 καί ώς έτος συγγραφής τής «Λογικής πραγμα
τείας» τό 1743 πού ό Καβαλλιώτης ήταν μόλις 15 έτών!

13. ’Αμφισβήτηση γιά τήν όρθότητα τής χρονολογήσεως έκφράστη- 
κε καί άπό τόν PEYFUSS,Die Akademie, σ. 117.

14. THUNMANN, Untersuchungen, σ 178, σημ g.
15. 'Ως παράδειγμα θά μποροΰσε νά άναφερθεΐ ή χρονική άπόσταση 

πού χωρίζει τήν έπίσκεψη τοΰ "Αγγλου περιηγητή W.M. Leake στή 
Μοσχόπολη τό Σεπτέμβριο τοΰ 1805. Οί ταξιδιωτικές του έντυπώσεις 
έκτυπώνονται στό Λονδίνο μόλις τό 1835. Δηλαδή ύστερα άπό τριάντα 
όλόκληρα χρόνια! Βλ. W. Μ. LEAKE, Travels in Northern Greece, Vol. 
I-IV, London 1835. Βλ. καί Β. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ, «Νέαι συμβολαί είς τήν 
Ιστορίαν τών κατά τόν ΙΗ' αιώνα έμπορικών σχέσεων τών Μοσχοπολι
τών μετά τής Βενετίας», ΗΧ 10 (1935) 286 κ.έ.





38

γνωριμίας του μέ τόν λόγιο. ”Αν γνωρίζαμε επακριβώς τό χρόνο 
που ό Thunmann πληροφορήθηκε τά περί Καβαλλιώτη, θά μπο
ρούσαμε μέ ευχέρεια νά προσδιορίσουμε τό έτος γεννήσεως.

Τά οσα παραπάνω άναφέρθηκαν δέν αποκλείουν τήν αποδο
χή τής άπόψεως τοΰ Peyfuss16, πού πιθανολογεί παρείσφρηση 
κάποιου τυπογραφικοΰ λάθους. ’Αντί στό βιβλίο τοΰ Thunmann 
νά γραφεί 56 γράφηκε 46. Όπότε πάλι όρίζεται ώς έτος γεννή
σεως τό 191817.

16. PEYFUSS, Marginalien, σ. 388 σημ. 18
17. Βλ. καί HETZER, δ.π., σ. 17, Α. υςΐ, «Τ.Α. Kavaliioti», SA 32 

(1966) 187.



3. Oi σπουδές

Ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης ευτύχησε νά γεννηθεί σέ μιά 
πόλη, πού στις άρχές τοΰ 18ου αιώνα βρίσκονταν σέ συνεχή, 
οικονομική καί πνευματική, άνοδο. Φυσικό ήταν νά έχει ευπρό
σιτες δλες τίς απαραίτητες δυνατότητες γιά νά Ικανοποιήσει τή 
φιλομάθειά του καί νά άξιοποιήσει τις διανοητικές του ικανότη
τες. ’Ήδη άπό τόν 17ο αιώνα στή Μοσχόπολη λειτουργούσαν 
ένα ή περισσότερα σχολεία εγκύκλιας παιδείας1. Άπό τήν εμπο
ρική άλληλογραφία τής εποχής εκείνης, όση διασώθηκε, άντι- 
λαμβάνεται κανείς ότι οί έμποροι τής Μοσχοπόλεως όχι μόνον 
έκαναν ευρύτατη χρήση τής έλληνικής άλλά καί μέ εντυπωσιακή 
άνεση2. Παρά τίς δυσκολίες τής ορθογραφίας καί τής γραμματι
κής της ήταν διαδεδομένη σ’ όλόκληρη τή Βαλκανική3, ή δέ 
ορθότητα τής χρήσεώς της, όχι μόνο άπό λογίους άλλά καί άπό 
έμπορους, φανερώνει τήν ύπαρξη καί λειτουργία οργανωμένων 
σχολείων.

1. PEYFUSS, Die Akademie, σ. 114, PAPACOSTEA, Teodor Anastasie 
Cavallioti, σ. 393. ·

2. Β. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ, «Οί Μοσχοπολίται καί τό μετά τής Βενετίας 
έμπόριον, κατά τόν 18ον αιώνα», ΗΧ 9 (1934) 127-139, τοΟ ϊδιου, «Νέαι 
συμβολαί είς τήν Ιστορίαν τών κατά τόν ΙΗ' αίώνα έμπορικών σχέσεων 
τών Μοσχοπολιτών μετά τής Βενετίας», ΗΧ 10 (1935) 270-288. Πολλά 
στοιχεία πρός τήν κατεύθυνση αύτή περιέχονται καί στό εργο τοΰ Κ. 
ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Μνημεία Μακεδονικής 'Ιστορίας, ιδιαίτερα δέ στά κεφάλαια 
Ζ' καί Η'. Επίσης Α ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ιστορία τοΰ Νέου 'Ελληνι
σμού, τ. Δ', σ. 184 κ.έ.

3. PEYFUSS, ό.π., σ. 115.
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Ειδικότερα, στίς άρχές τοϋ 18ου αιώνα4 λειτουργούσε σχο
λή, στήν όποία δίδασκε ένας πολύ γνωστός λόγιος μοναχός, ό 
Χρύσανθος ό Ήπειρώτης, πού καταγόταν άπό τή Ζίτσα τών 
’Ιωαννίνων καί χρημάτισε ήγούμενος στή μονή Προφήτη Ήλία 
τής Μοσχοπόλεως5. Τό 1724 στή σχολή αύτή δίδαξε ό γραμμα
τικός Νικόλαος Στυγνής (ή Στίνης)6 άπό τά ’Ιωάννινα. Μετά τό

4. Ό Π. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Χρονογραφία τής ’Ηπείρου τών τε όμόρων 
Ελληνικών καί Ιλλυρικών χωρών, τ. 2, σ. 282, τοποθετεί τήν ίδρυση 
τής σχολής τό 1700, άποψη πού υίοθετεϊ καί ό ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Ή Παι
δεία έπί Τουρκοκρατίας, τ. 1, σ. 133 κ.έ. ένώ στήν Historia e popullit 
shqiptar, Ed. Universiteti Shteteror i Tiranes, Bd. 1, σ. 387, άναφέρεται 
ώς έτος ίδρύσεως τό 1710. Ό Βελλιανίτης έπισημαίνει λειτουργία σχο
λής άπό τό 1730, βλ. ΗΜΕ (1922) 231.

5. Τό 1713 γιά έκπαιδευτικούς σκοπούς έξέδωσε τό «Όργανον π ρο
γυμναστικόν» «πάνυ ώφέλιμον τοϋ όρθώς άναγινώσκειν, σχηματίζειν, 
συντάττειν». Βλ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, Χρονογραφία τής ’Ηπείρου, τ. 2, σ. 
282, ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, σσ. 152-153, PEYFUSS, 
Die Akademie, σ. 116. Κατά τόν Δημήτριο Προκοπίου Πάμπερη, Μο
σχοπολίτη ιατροφιλόσοφο καί έλληνιστή, ό Χρύσανθος ήταν «άνήρ εί- 
δήμων καί πολυμαθής... Ικανός άπομάττεσθαι τόν νοΰν τών θύραθεν φι
λοσόφων». Ή γνώμη αύτή διασώζεται άπό τόν ΣΑΘΑ, Μεσαιωνική Βι
βλιοθήκη, τ. 3, σ. 489. Πρβλ. καί ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκα
στρίτης, σ. 97.

6. PEYFUSS, δ.π., σ. 16, ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, 
σσ. 147-148, PAPACOSTEA, Teodor Anastasie Cavallioti, σ. 393, ΕΥΑΓΓΕ- 
ΛΙΔΗ, δ.π., σ. 133 κ.έ. Τό 1724, στή Βενετία, έκδόθηκε άπό τό τυπογρα
φείο τοΰ Νικολάου Γλυκέως τό βιβλίο «Άντιδοτάριον τών Ιοβόλων δηγ
μάτων καί τινων άλλων τούτοις όμοιων, φιλοπονηθέν παρά τοΰ έξοχωτά- 
του καί έλλογιμωτάτου έν ίατροφιλοσόφοις κυρίου, κυρίου Σταύρου 
Μουλαΐμου τοΰ έξ ’Ιωαννίνων». Στό βιβλίο αύτό ύπάρχει έπίγραμμα 
άφιερωμένο στό συγγραφέα άπό τόν Νικόλαο Στύγνη, τόν έξ ’Ιωαννίνων, 
καθηγητή τής σχολής τής Βοσκοπόλεως. Βλ. Κ ΜΕΡΤΖΙΟΥ, «Κατάλογος 
τών Ένετίησι παρά Νικολάφ Γλυκέΐ τφ έξ ’Ιωαννίνων έκτυπωθέντων 
καί έκδοθέντων βιβλίων άπό του 1670-1831», ΗΧ 10 (1935) 68. Περιέχε- 
ται ή φράση «Πανδώρης πίθος είμί», πού άργότερα θά χρησιμοποιήσει 
πανομοιότυπη ό μαθητής τοΰ Θεοδώρου Καβαλλιώτη Τέρπος Μάκου, 
δάσκαλος τής σχολής Κορυτσας, στό έπίγραμμα πού άφιέρωσε στόν
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1730, εποχή πού πρέπει νά φοιτούσε στή σχολή ό Θεόδωρος 
Καβαλλιώτης, δίδασκε στή Μοσχόπολη ό πρώτος σημαντικός 
δάσκαλός του ό Μοσχοπολίτης λόγιος ’Ιωάννης Χαλκεύς ή 
Χαλκείας, άξιόλογος άριστοτελιστής7.

Μετά τό 1738 διευθυντής ήταν ό Σεβαστός Λεοντιάδης, μα
θητής τοϋ ’Ανθρακίτη, ιερέας καί οικονόμος8, άπό τήν Καστο-

καθηγητή του καί περιλήφθηκε στήν «Εισαγωγή Γραμματικής». Μόνο 
που ό Μάκου θά προσθέσει καί τό έπίθετο «γαλακτόβρυτος» Βλ. ΓΕΩΡ
ΓΙΑΔΗ, Μοσχόπολις, σ. 51.

7. Γεννήθηκε στή Μοσχόπολη στίς 31-1-1667, ήταν γιός τοΟ Ιερέα 
Δημητρίου Χαλκέα καί σπούδασε στή Ρώμη. Στίς 25 Φεβρουάριου 1708 
ύπέγραψε όμολογία πίστεως στό καθολικό δόγμα. Χρημάτισε καθηγητής 
καί διευθυντής τής Φλαγγίνειας σχολής τής Βενετίας άπό τό Μάρτιο 
τοϋ 1694 μέχρι τό Μάρτιο τοΰ 1703 καί άπό τόν ’Απρίλιο τοϋ 1712 μέχρι 
τόν ’Ιούνιο τοϋ 1716. Τότε χάνονται τά ίχνη του άπό τή Φλαγγίνεια 
σχολή. Πιθανότατα έπανήλθε στή γενέτειρά του δπου καί δίδαξε. Κατά 
τήν περίοδο αύτή σπούδασε κοντά του ό Καβαλλιώτης. Οί γνώσεις του 
γιά τόν ’Αριστοτέλη καί τή φιλοσοφική του σκέψη, όφείλονται στό 
Χαλκέα Πρέπει νά πέθανε στή Μοσχόπολη μεταξύ 1730-1740. Βλ. Α. 
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, Ή Φλαγγίνειος σχολή τής Βενετίας, Θεσσαλονίκη 1975, 
σσ 111 κέ., Ζ. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ, Τό 'Ελληνικό Κολλέγιο τής Ρώμης καί οί 
μαθητές του (1576-1700), Θεσσαλονίκη 1980, σ. 669 κ.έ., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, 
δ.π., σ. 68. Τά στοιχεία τοϋ Γεωργιάδη, ίδίως ώς πρός τίς χρονολογίες 
πρύ δίδαξε ό Χαλκέας στή Φλαγγίνεια, δέν είναι άκριβή. Επίσης βλ. 
ΚΟΥΡΙΛΑ, δ.π., σ. 119. Κατά τόν ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ, Ή παιδεία επί Τουρκο
κρατίας, τ. 1, σ. 134, δ Χαλκέας δίδαξε στήν Μοσχόπολη τό 1734.

8. (1690-1765) Δίδαξε στήν Τσαρίτσανη, στήν ιδιαίτερη πατρίδα του 
τήν Καστοριά καί τό 1738 δίδασκε στή Μοσχόπολη. Έγινε διευθυντής 
τής Νέας ’Ακαδημίας μέχρι τό 1746. Τόν διαδέχθηκε ό μαθητής του 
Θεόδωρος Καβαλλιώτης. Πρόσθετο άποδεικτικό στοιχείο δτι τό 1744 
βρίσκονταν στή Μοσχόπολη, είναι καί ή έκδοση τών Επιστολικών τύ
πων τοϋ Κορυδαλέως δπου σημειώνεται «δαπάνη μέν τών ίεροφιλομαθε- 
στάτων διακόνων τοϋ μακαρίωτάτου ’Αχριδών κυρίου κυρίου Ίωάσαφ, 
Παρθενίου καί Νικηφόρου καί Γερμανού τοϋ Βοδενών Μητροφάνους, 
τών καί άκροατών τοϋ ίερολογιωτάτου έν διδασκάλοις Σεβαστοϋ καί 
’Επιστάτου τής έν Μοσχοπόλει Νέας ’Ακαδημίας». PAPACOSTEA, δ.π., 
σ. 393, ΚΟΥΡΙΛΑ, δ.π., σ 151.
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ριά. Τήν ί'δια εποχή δίδασκε καί ό λόγιος ιερομόναχος καί ιδρυ
τής τοϋ τυπογραφείου τής Μοσχοπόλεως Γρηγόριος Κωνσταντι- 
νίδης ό Μοσχοπολίτης, (βλ. εικόνα άριθ. 3) μετέπειτα επίσκοπος 
Δυρραχίου9. Στους δυο τελευταίους οφείλει ή σχολή τής Μοσχο
πόλεως τήν κατακόρυφη άνοδό της.

Τό 1744 συμπληρώθηκε ή σχολή μέ μιά ανώτερη βαθμίδα 
καί μετονομάσθηκε «Ελληνικό Φροντιστήριο» ή «Νέα ’Ακαδη
μία»10 κατά τή συνήθεια τής εποχής έκείνης τά ανώτερα σχολεία 
νά χαρακτηρίζονται ώς «’Ακαδημίες». Οί άλλες διακρίσεις πού 
αφορούσαν στά κατώτερα σχολεία ήσαν: α) Δημοτικά, β)Έλλη- 
νικά.

Κατά τήν άναφερόμενη περίοδο έπισημαίνεται ή ύπαρξη κι 
άλλων παρόμοιων ’Ακαδημιών, δπου παρέχονταν κάποιας μορ
φής άνώτερη (μή στοιχειώδης) παιδεία (’Ιωάννινα, Κωνσταντι
νούπολη, Άγ. Όρος κ.λπ.). Όλες δμως ήταν μεταγενέστερες11. 
Γιά τούς Μοσχοπολίτες πού ζοΰσαν σέ μιά ορεινή καί άπομονω- 
μένη περιοχή τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας ή ίδρυση καί ε
πάνδρωση μέ φημισμένους λογίους τής Νέας ’Ακαδημίας άποτε- 
λοϋσε άθλο πρωτοφανή καί άνεπανάληπτο.

9. Δέν ύπήρξε μόνο ό θεμελιωτής τοϋ τυπογραφείου άλλά καί ό 
διορθωτής καί έκδότης δλων σχεδόν τών βιβλίων ποι3 τυπώθηκαν στή 
Μοσχόπολη. Ή κάμψη τών τυπογραφικών έργασιών συμπίπτει μέ τή 
χειροτονία του ώς Μητροπολίτη Δυρραχίου. Πέθανε τό 1772. ΚΟΥΡΙΛΑ, 
Γρηγόριος δ Άργυροκαστρίτης, σ. 94.

10. Ή Νέα ’Ακαδημία άποτελοϋσε δίκαια τό καύχημα τών Μοσχο
πολιτών, άφοϋ κατείχε τήν πρώτη θέση στή σειρά όμοιων σχολών στό 
χώρο τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Γιά τήν εύρύτερη σημασία τής σχολής 
βλ. PAPACOSTEA, Teodor Anastasie Cavallioti, σσ. 392-393, ΕΥΑΓΓΕΛΙ- 
ΔΗ, ό.π , σ. 133 κ.έ. Προφανώς έκ παραδρομής ό Εύαγγελίδης άναφέρει 
τόν Καβαλλιώτη ώς «Θεοδόσιο». Επίσης βλ. καί Μ PEYFUSS, Die 
Akademie von Moschopolis, σσ. 114-128 (άποτελεϊ ’ίσως τήν πιό έμπερι- 
στατωμένη θεώρηση τής Νέας ’Ακαδημίας καί τής έπιδράσεως της στόν 
ευρωπαϊκό πολιτισμό).

11 Κατά τόν PEYFUSS, ό.π., σ. 116, ήταν τουλάχιστον κατά 12 
χρόνια μεταγενέστερες.



Εικόνα 3. Ό ιερομόναχος Γρηγόριος Κωνσταντινίδης ό Μοσχοπολίτης, Ιδρυ
τής τοϋ τοπογραφείου τής Μοσχοπόλεως.
Άπό τήν άκολουθία τοΰ ‘Αγίου Κλήμεντος, Μοσχόπολη 1742.
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'Ένα κέντρο γραμμάτων καί πολιτισμού είχε ώς άπαραΐτητο 
συμπλήρωμα τό τυπογραφείο. Τόσοι λόγιοι συγγραφείς, τόσες 
έκπαιδευτικές άλλά καί εκκλησιαστικές άνάγκες, τόσοι άναγνώ
στες, άπαιτοΟσαν καί τυπογραφική αυτονομία, ώστε νά μή κατα
φεύγουν συνεχώς στή Βενετία ή στή Βιέννη. Ή εξεύρεση καί ή 
προμήθεια βιβλίων ήταν δυσχερής καί πολυδάπανη. Όμως τά 
βιβλία άποτελοΰσαν άπαραίτητα όργανα τής πνευματικής άφυ- 
πνίσεως. ’Έτσι ό λόγιος μοναχός Γρηγόριος Κωνσταντινίδης, 
ίδρυσε τό δεύτερο έλληνικό τυπογραφείο στήν ’Οθωμανική έπι- 
κράτεια, γύρω στό 173012. Φαίνεται, δτι ό Καβαλλιώτης ύπήρξε

12. Τό Τυπογραφείο τής Μοσχοπόλεως ύπήρξε τό δεύτερο στόν 
υπόδουλο Ελληνισμό. Πρώτο ύπήρξε τής Κωνσταντινουπόλεως πού ι
δρύθηκε τό 1627 έπί πατριαρχίας Κυρίλλου Λούκαρη. Τά τυπογραφικά 
στοιχεία του μεταφέρθηκαν, πιθανότατα μεταξύ 1720-1730, άπό τή Βενε
τία, μέ πρωτοβουλία τοΰ λογίου ίερομονάχου Γρηγορίου Κωνσταντινίδη 
τοϋ Μοσχοπολίτη, πού υπήρξε ή ψυχή τοϋ τυπογραφείου. Δέν γνωρίζου
με άν ήταν δ ιδιοκτήτης ή ένεργοϋσε ώς έντεταλμένος άτόμου ή όμάδας 
(συντεχνίας). Ό ϊδιος πάντως ύπήρξε διορθωτής καί ξυλογράφος, γιατί 
σέ δλα τά βιβλία πού έξέδωσε υπήρχαν εικόνες πού έκπονήθηκαν άπ’ 
τόν ϊδιο. Ή μορφή του μάλιστα εχει άποτυπωθεΐ στή δεύτερη σελίδα 
τής άκολουθίας τοΰ 'Αγ. Κλήμεντος, πού έκδόθηκε τό 1742 στή Μοσχό
πολη. Βλ. περιγραφή τοΰ βιβλίου στό ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Μοσχόπολις, σ. 48. 
Προφανές είναι δτι τήν έμπνευση αύτής τής «επαναστατικής» ένέργειας 
είχε ό ’Αρχιεπίσκοπος ’Αχριδών Ίωάσαφ. "Ετσι έξηγεΐται δτι οί έκδότες 
ή άλλοι λόγιοι τής Μοσχοπόλεως πλέκουν έγκώμια γιά τόν ’Αρχιεπί
σκοπο σχεδόν σέ δλες τίς έκδόσεις. Περί τό 1745 κλήθηκε ό Γρηγόριος 
νά διδάξει στή Νέα ’Ακαδημία. Τότε παρατηρήθηκε κάμψη στήν έκδοτι- 
κή δραστηριότητα. Όταν δέ τό 1748 έξελέγη Μητροπολίτης Δυρραχίου, 
τό τυπογραφείο περιήλθε στήν πλήρη κυριότητα της μονής τοϋ όσίου 
Ναούμ, κοντά στή λίμνη τής Άχρίδος.

Τό κτίριο τοϋ τυπογραφείου βρίσκονταν στό κέντρο τής πόλεως, 
κοντά στήν εκκλησία τοΰ 'Αγ. ’Ιωάννη τοΰ Θεολόγου, δπου μέχρι τό 
1916 τουλάχιστον ύπήρχαν τά έρείπιά του. Βλ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, δ.π., σ. 47. 
Γιά τή σημασία του καί τίς εύεργετικές έπιδράσεις στήν άνάπτυξη τής 
παιδείας, βλ. Π ΛΑΜΠΡΟΥ, «Ιστορική πραγματεία περί τής άρχής καί 
προόδου τής τυπογραφίας έν Έλλάδι μέχρι τοΰ έτους 1821», Χρυσαλλίς 
3 (1865) 399 κ έ. Ό Μαρίνος Βρετός στό «’Εθνικό Ημερολόγιο» τοϋ
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επιμελητής όρισμένων έκδόσεων όπως θά δειχθεΐ στή συνέχεια.

1864, σ. 256, τοποθετεί τήν ίδρυσή του, άνακριβώς, στό 1744, μέ συνολι
κή λειτουργία 20 έτών. Κατά τόν Π. Λάμπρο, ό.π., σ. 402, τό παλαιότερο 
βιβλίο τοϋ τυπογραφείου τής Μοσχοπόλεως έκδόθηκε τό 1734 ένώ τό 
νεώτερο τό 1765. Ό Ματθαίος Παρανίκας, Σχεδίασμα, σ. 80, εντοπίζει 
τήν ίδρυση τοϋ τυπογραφείου τό 1710.

Άπό τό 1731-1765 τυπώθηκαν 19 βιβλία, άπό τά όποια 13 ήσαν 
άκολουθίες. Τό τελευταίο βιβλίο πού έκδόθηκε τό 1765 ήταν τό πράγματι 
περίεργο έργο τοϋ πατρός Βεντζόνη «ή άλήθεια κριτής». Περισσότερα 
βλ. Π. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Τό βιβλίο «ή άλήθεια κριτής» καί ή τυχοδιωκτι
κή δράση τοΰ συγγραφέα του Leonardo Lombardi στόν έλληνικό χώρο, 
Αθήνα 1984. Ό συγγραφέας χρονολογεί τήν έκτύπωση τοϋ βιβλίου τό 
1749-1750 καί άποδεικνύει δτι συγγραφέας τοΰ βιβλίου είναι ό έπίορκος 
’Ιησουίτης Leonardo Lombardi ή πατήρ Βεντζόνι.

Οί άμφιβολίες τοΰ Fr. Miklosich, Rumunische Untersuchungen, I- 
stro-und macedo-rumunische Sprachdenkmahler, Wien 1882, I, 2, γιά τήν 
ΰπαρξη τοΰ τυπογραφείου δέν εόσταθοΰν, διότι παρά τήν σπάνη τών 
διασωθέντων βιβλίων, έν τούτοις διασώθηκαν άποδεικνύοντας τή λει
τουργία του. «Σήμα κατατεθέν» ήταν ή είκόνα τοϋ Εόαγγελιστή Λουκά, 
στή συνέχεια δέ τοϋ Όσίου Ναούμ.

Περισσότερα γιά τό τυπογραφείο καί τίς έκδόσεις του βλ. PEY
FUSS, Die Akademie, σ. 115, Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ, «Ό πολιτισμός τής 
Μοσχοπόλεως», Παναθήναια 13 (1913) 5-12, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, δ.π., σ. 47 κ.έ., 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, δ.π., σσ. 76-80. Γιά τίς εκδόσεις καί τά κοσμήματά 
τους βλ. στό ίδιο, σσ. 178-188. ’Επίσης Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Οί ΙΕ' 
ίερομάρτυρες Τιβεριουπόλεως-Στρωμνίτσης. Ιστορικά προβλήματα καί 
λατρευτική πραγματικότης, (άνάτυπον έκ τοΰ Κ' τόμου τών «Μακεδονι
κών»), Θεσσαλονίκη 1980, σσ. 463-484, δπου μαρτυρεΐται δτι ή πρώτη 
έκδοση τοϋ έργου τοΰ άρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Θεοφυλάκτου (11ος 
αιώνας) «Μαρτύριον τών άγιων ένδόξων Ιερομαρτύρων ΙΕ' τών έν Τιβε- 
ριουπόλει τή βουλγαρική έπονομαζομένη Στρουμμίτζη μαρτυρησάντων 
έπί τής βασιλείας τοΰ δυσσεβοΰς Ίουλιανοΰ τοΰ Παραβάτου» έγινε τό 
1741 στό τυπογραφείο τής Μοσχοπόλεως ύπό τοΰ ίερομονάχου Γρηγο- 
ρίου Κωνσταντινίδη, δαπάναις τής Μονής τοϋ όσίου Ναούμ καί μέ έπι- 
μέλεια τοϋ Γ κόρας καί Μόκρας Μιχαήλ, ό όποιος άφιέρωσε τήν έκδοση 
«τφ Μακαριωτάτφ Άρχιεπισκόπφ τής πρώτης Ίουστινιανής Αχριδών 
κυρίφ κυρίω Ίωάσαφ» (σ. 436) (βλ. είκόνα άριθ. 4). Βλ. καί Ν ΠΑΠΑΔΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ, Μοσχοπόλεως ’Ακαδημία, ΜΠΕ, τ. 4, σ. 13, δπου καί σχετική 
βιβλιογραφία.
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Στό 18ο αιώνα τά εξωτερικά γνωρίσματα ενός λογίου χαρα
κτηρίζονταν γιά τήν παραδοσιακή τυπικότητά τους: μόρφωση 
σέ μοναστικά κέντρα, διαπαιδαγώγηση ύπό τήν αιγίδα τής Εκ
κλησίας, είσοδος στίς τάξεις τοΟ κλήρου. 'Ο Θεόδωρος Καβαλ- 
λιώτης δέν συμμορφώθηκε πρός αύτές τις προδιαγραφές. Σ’ αύτό 
οφείλεται καί τό γεγονός τής σχετικά όψιμης χειροτονίας του 
(μετά τό 1750). Φοίτησε στή σχολή τής γενέτειράς του, όπου 
διακρίθηκε γιά τίς έπιδόσεις του καί τό ήθος του. Γι’ αύτό 
έπιλέχθηκε άπό τή συντεχνία των χαλκέων13 γιά νά συνεχίσει 
τίς σπουδές του στά ’Ιωάννινα, μορφωτικό κέντρο τότε καί μη
τρόπολη «πάσης μαθήσεως», έδρα σημαντικών δασκάλων. Δέν 
μάς είναι γνωστό πότε έγκατέλειψε τήν πατρίδα του γιά νά μετα- 
βεϊ στά ’Ιωάννινα. Πρέπει νά έφθασε έκεΐ στά τέλη τής δεκαε
τίας τοϋ 1730. Παραμένει Αδιευκρίνιστο αν πρόλαβε νά γνωρίσει 
καί νά ακούσει τόν Μεθόδιο ’Ανθρακίτη14, πού πέθανε τό 1736. 
Πάντως είναι άδιανόητο νά μή γνώρισε τή διδασκαλία τοΰ με

13. «Διά συνδρομής τών χαλκέων έπέμφθη είς ’Ιωάννινα...» σημειώ
νει ό Ζαβίρας, Νέα Ελλάς ή 'Ελληνικόν Θέατρον, σ. 319 Τόν Ακολου
θεί καί ό Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 493. Γιά τή συντεχνία αύτή 
καί τίς δραστηριότητες της βλ. ΣΚΕΝΔΕΡΗ, Ιστορία τής άρχαίας καί 
συγχρόνου Μοσχοπόλεως, σ. 48. Ό θεσμός τής παροχής ύποτροφιών 
άπό τίς συντεχνίες τής Μοσχοπόλεως ένισχύθηκε κατά τήν περίοδο τής 
Πατριαρχείας τοΰ Ίωάσαφ. Βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί, σ. 65. Τό 
γεγονός ότι ό Καβαλλιώτης δέν άφιέρωσε κανένα έργο του σ’ αύτόν, 
όπως εγινε μέ τόσους άλλους λογίους τής Μοσχοπόλεως, δείχνει ότι 
πρίν άπό τό 1745, έτος θανάτου τοΟ Ίωάσαφ, ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης 
δέ φαίνεται πιθανό νά έγραψε τίποτε. Δέν ήταν δυνατό νά μή κάνει 
κάποια μνεία τοΰ μεγάλου αότοϋ ευεργέτη καί φιλόπατρη κληρικού.

14. Γιά τή ζωή καί τό έργο τοΰ ’Ανθρακίτη, βλ. Π ΧΡΗΣΤΟΥ, 
Μεθόδιος ό ’Ανθρακίτης, ’Ιωάννινα 1953, τοϋ 'ίδιου, Πατέρες καί Θεο
λόγοι τοΰ Χριστιανισμού, Θεσσαλονίκη 1971, τ. Β', σσ 305-306, Α 
ΓΟΥΝΑΡΗ, ’Ανθρακίτης Μεθόδιος, στή ΜΠΕ, τ. 1, σ. 256, Κ ΔΗΜΑΡΑ, 
Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας,2 (χ.χ.), σ. 110. ’Επίσης βλ. καί 
ΧΡΥΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Θεολογία 4 (1926) 10-17, Φ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 
Τά Γιάννενα κι ή νεοελληνική άναγέννηση (1648-1820), ’Αθήνα 1930, σ. 
37 κ.έ.
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γάλου λογίου. Στά ’Ιωάννινα διασώζονταν ζωντανή άκόμη ή πα
ράδοση τοΰ Μεθοδίου ’Ανθρακίτη καί ό απόηχος τής τραγικής 
άπολήξεώς του έντονος. Εξάλλου καί ό άλλος μεγάλος δάσκα
λός του καί περίπου συνομήλικος, ό Ευγένιος Βούλγαρης, (βλ. 
εικόνα άριθ. 5) ήταν μαθητής τοΰ ’Ανθρακίτη καί έφτασε στά 
’Ιωάννινα, κατά παράκληση των αδελφών Μαρούτση, προκειμέ- 
νου νά άναλάβει τή διεύθυνση τής νεόϊδρυμένης όμοινυμης σχο
λής15.

Πρόκειται μάλλον γιά εικασία τοΰ A. Hetzer16 ότι ή περίο
δος σπουδών τοΰ Καβαλλιώτη στά ’Ιωάννινα ήταν 1732-1734, 
ένώ τό 1743 άνέλαβε διδακτικό έργο στή Μοσχόπολη. Διατυπώ
νει αύτή τήν, δύσκολα πιστευτή, άποψη γιά νά τόν έντάξει στήν 
όμάδα τών μαθητών τοΰ ’Ανθρακίτη καί νά άποκλείσει τήν ό- 
ποιαδήποτε σχέση του μέ τόν Βούλγαρη. Θέλοντας όμως νά 
σχετικοποιήσει τήν άποψή του, γράφει στή συνέχεια ότι «ό 
Βούλγαρης ήταν μόνο δύο χρόνια μεγαλύτερος άπό τόν Καβαλ
λιώτη. Αυτό βέβαια δέν αποκλείει δτι καί οί δύο ώς συνομήλικοι 
έδιναν άμοιβαΐα έρεθίσματα, άλλά κι εδώ πρέπει κανείς νά εϊναι

15. Ή Μαρουτσαία ή Μαρούτσειος Σχολή τών ’Ιωαννίνων ιδρύθηκε 
άπό τούς Λάμπρο καί Σίμωνα Μαρούτση τό 1742 μέ πρώτο σχολάρχη 
τόν Ευγένιο Βούλγαρη, βλ. ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΥ, «Περί τής παιδείας έν Ίωαν- 
νίνοις έπί Τουρκοκρατίας», ΝΕ 13 (1916) 290-291, Φ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 
Τά Γιάννενα κι ή νεοελληνική άναγέννηση (1648-1820), ’Αθήνα 1930, σ. 
46 κ.έ., ΤΡ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ, Ή παιδεία έπί Τουρκοκρατίας, τ. Α’, σ. 159 
κ.έ., Κ ΜΕΡΤΖΙΟΥ, «Ή οικογένεια τών Γλυκέων», ΗΧ 10 (1935) κ.έ., 
τοΰ ίδιου, «Τό έν Βενετίφ ’Ηπειρωτικόν Άρχεΐον», ΗΧ 11 (1936) 181 
κ.έ., Σ ΜΠΕΤΤΗ, Ηπειρωτική εύποιΐα ή βιογραφική συλλογή ήπειρωτών 
ευεργετών τής Τουρκοκρατίας, Γιάννινα 1982, σ. 24. Καθώς μάς πληρο
φορεί ό Ιερομόναχος Γρηγόριος δ Παλιουρίτης ό έξ ’Ιωαννίνων, «διδά
σκαλος τοΰ έν Λιβόρνφ έλληνομουσείου», στή Μαρουτσαία Σχολή ό 
«κλεινός» Ευγένιος «έσχολάρχησεν περισσότερον άπό πενταετίαν», γε
γονός πού «δέν συνήργησεν όλίγον εις τήν δόξαν τών ’Ιωαννίνων καί 
τήν ώφέλειαν ιών Ελλήνων». Βλ. Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, «Κατάλογος τών Ένε- 
τίησι παρά Νικολάφ Γλυκεϊ τφ έξ ’Ιωαννίνων έκτυπωθέντων καί έκδο- 
θέντων βιβλίων άπό τοΰ 1670-1831», ΗΧ 10 (1935) 147.

16. HETZER, Das dreisprachige Worterverzeichnis, σ. 18.





προ^ε^κος»17.
^/'Ί^ώς ό A. Hetzer έχει ύπόψη του τό χειρόγραφο τής «Λο

γικής Πραγματείας», που βρέθηκε στήν ’Αλβανία καί φέρει ώς 
έτος συγγραφής τό 1743. "Οπως δμως δείξαμε στό οικείο μέρος 
τής παρούσης εργασίας δέν πρόκειται γιά αξιόπιστη πηγή. Oi 
ύπάρχουσες λοιπόν πληροφορίες γιά τόν Θεόδωρο Καβαλλιώτη 
πρίν τό 1745 δέν μπορούν νά θεωρηθούν απόλυτα σίγουρες.

Ό Καβαλλιώτης μετά τή συμπλήρωση τών σπουδών του 
επιστρέφει στή γενέτειρά του τό 1746, πρώτη αναχώρηση τοΰ 
Ευγενίου Βούλγαρη γιά τήν Κοζάνη18. Μέχρι τότε παρέμεινε ώς 
άκροατής τοΰ Βούλγαρη, παρακολουθώντας έναν άνώτερο κύκλο 
μαθημάτων. Εκτός τών θεολογικών διδάχθηκε φιλοσοφία, λατι
νικά, μεταφυσική, μαθηματικά19. Ή περίοδος αυτή εϊναι ή πιό 
καθοριστική στή ζωή τοΰ Καβαλλιώτη γιατί ήταν ύποχρεωμένος 
όχι μόνο νά συναντηθεί μέ τίς νέες ιδέες τοΰ Διαφωτισμοΰ αλλά 
καί νά προβεϊ στίς δικές του έπιλογές. Θά άκολουθοΰσε τίς 
συνεχώς όγκούμενες δυναμικές καί ενθουσιώδεις αντιλήψεις 
«τών φώτων» ή θά περιορίζονταν στόν παραδοσιακό τρόπο τοΰ 
«σκέπτεσθαι»; ’Αδήριτη άνάγκη πού έπιβάλονταν άπό τίς σαρω- 
τικές Ιδεολογικές άνακατατάξεις τοΰ 18ου αίώνα, τόν ώθοϋσε νά 
λάβει θέση άφοΰ μάλιστα μέ τή σειρά του άναλάμβανε, ώς διδά
σκαλος, έργο προσανατολισμού τών νέων τής πατρίδος του.

17. Επειδή στά σχολεία των Ιωαννίνων δίδασκαν επιφανείς λόγιοι, 
πού παρείχαν στούς μαθητές τους διδασκαλία άκαδημαϊκή, συνέρρεαν 
πρός αύτούς «μακρόθεν, έν ήλικία πολύ υπέρβαση τήν παιδικήν», βλ. 
ΛΑΜΠΡΟΥ, Περί τής παιδείας εν Ίωαννίνοις, σ. 289.

18. Ή περίοδος τής διδασκαλίας τοΰ Βούλγαρη στή Μαρουτσαία 
περιλαμβάνει τά ετη 1742-1746 καί 1750-1753, ΛΑΜΠΡΟΥ, δ.π., σ. 291. 
Μετά πενταετείς περίπου σπουδές κοντά στόν Εύγένιο Βούλγαρη, τόν 
ακολουθεί γιά μικρό χρονικό διάστημα στήν Κοζάνη καί άπό έκεϊ επι
στρέφει στή γενέτειρά του γιά νά προσφέρει όσα άπέκτησε κατά τήν 
περίοδο τής μαθητείας.

19. Περισσότερα στοιχεία γιά τό περιεχόμενο τής διδασκαλίας τοΰ 
Ευγενίου Βούλγαρη βλ. Π. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ, Ί. Μοισιόδαξ, σσ. 46 κ.έ. Τά 
μαθηματικά περιλάμβαναν ώς κλάδους άριθμητική, γεωμετρία, φυσική 
καί κοσμογραφία. Βλ. ΛΑΜΠΡΟΥ, ό.π., σσ. 290-291.
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Ποιες όμως έπιρροές δέχθηκε κατά τήν διάρκεια των σπου
δών του; Ποιες ιδέες χάραξαν τήν μελλοντική του πορεία, ως 
κληρικού, ώς διδασκάλου καί ώς συγγραφέα; Μεταξύ τών Ιστο
ρικών ύπάρχει διαφωνία. Ό ρουμάνος V. Papacostea20 τόν εν
τάσσει στήν όμάδα τών μαθητών τοϋ Βούλγαρη καί επομένως 
τών συνεχιστών τοΰ έργου του. ’Αντίθετα ό άλβανός Α. ΙΙςί21 
τόν κατατάσσει στό φιλοσοφικό ρεϋμα τοΰ ’Ανθρακίτη-Male- 
branche.

Νομίζουμε πώς όποιαδήποτε προσπάθεια έντάξεως τοΰ Κα- 
βαλλιώτη σέ κάποιο ιδεολογικό ρεΟμα τής έποχής του, θά οδη
γούσε μοιραία στή σχηματοποίηση τής προσωπικότητος καί τοΰ 
έργου του. Θά άπομάκρυνε τήν ιστορική έρευνα άπό τήν πραγ
ματικότητα καί θά άδικοΰσε κατάφωρα τόν λόγιο. Ό Καβαλ
λιώτης ύπήρξε δέκτης τών νέων άντιλήψεων πού κυκλοφορού
σαν στά ’Ιωάννινα κατά τήν εποχή τών σπουδών του. Ή ισχυρή 
προσωπικότητα τοΰ Βούλγαρη, ή πολυμάθεια καί ή ριζοσπαστι- 
κότητα τών ιδεών του όπωσδήποτε τόν έπηρέασαν.

Στήν πνευματική ατμόσφαιρα τών ’Ιωαννίνων όμως αίω- 
ροΰνταν τό «άνθρακίτειον άγος» γεγονός πού άνέστελλε τή διά
θεση γιά ταχείες καί άβασάνιστες άλλαγές. Έξ άλλου ή παιδεία 
τοΰ Καβαλλιώτη, όπως ήδη έπισημάνθηκε, ήταν μείγμα αυστη
ρών Αριστοτελικών αντιλήψεων (’Ιωάννης Χαλκέας), νεοτεριστι- 
κών ίδεών τών Καρτεσίου-Malebranche (Μεθόδιος Άνθρακίτης- 
Σεβαστός Λεοντιάδής) καί τοΰ φιλοσοφικού εκλεκτικισμού τοϋ 
Ευγενίου Βούλγαρη22.

20. Teodor Anastasie Kavallioti, σ. 399 κ.έ. Ό Papacostea. Ακολου
θώντας τίς πληροφορίες τοΰ Thunmann τόν θεωρεί ώς φορέα τών ιδεών 
τοΰ Βούλγαρη.

21. Α υςΐ, Τ.Α. Kavalioti, un representant albanais des lumieres, 
SA 32 (1966) 185-200.

22. «Ό Βοΰλγαρης, παρόλο πού έκθειάζει τή συμβολή τών έπικριτών 
τοΰ σχολαστικού άριστοτελισμοΰ στήν προόδο τής φιλοσοφίας, παρέμει
νε όχυρωμένος πίσω άπό τόν έκλεκτικισμό καί τήν άρχαίκή του γλώσσα 
καί άπέφυγε νά διαφοροποιηθεί άνοιχτά άπό «τό σεμνόν χρήμα τής 
Άρχαιότητος», ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ, ό.π., σ.169. Ό Βοΰλγαρης έξ άλλου θεω-



52

Γιά νά άποσαφηνισθοϋν τελείως οί Ιδεολογικοί προσανατο
λισμοί τοΰ Καβαλλιώτη, πρέπει νά ληφθεΐ σοβαρά ύπόψη τό 
γενικότερο φαινόμενο τοΰ νεοελληνικοΰ Διαφωτισμού, όπως τό 
σκιαγραφεί ό Βλάσης Φειδάς: «Ό νεοελληνικός Διαφωτισμός 
μαθήτευσε, γαλονχήθηκε καί άναπτύχΟηκε άπό τά μέσα τοΰ 18ου 
αιώνα μέ συνετή μετριοπάθεια καί χαρακτηριστική αιδημοσύνη. 
Είναι γεγονός ότι οί κυριώτεροι εκπρόσωποι τοΰ νεοελληνικού 
Αιαφωτισμοΰ (Βούλγαρης, Καταρτζής, Μοισιόδαξ, Βενιαμίν Λέ- 
σβιος, Κοραής κ.ά.) άναζήτησαν παρά τίς περιστατικές Ακρότη
τες, μιάν ιδιότυπη σύνθεση τών νέων ιδεών τοΰ Διαφωτισμού μέ 
κεκαθαρμένες άπό κάθε δεισιδαιμονική έκτροπη παραδοσιακές 
Ιδέες τοϋ Χριστιανισμού»23.

Ό Καβαλλιώτης λοιπόν ζώντας μέσα σ’ ενα καταιγισμό 
νέων ιδεών καί άντιλήψεων στάθηκε έδραΐος στήν ορθοδοξία, 
πού τήν χρησιμοποίησε καί ώς άξιολογικό κριτήριο τών ιδεολο
γικών του άναζητήσεοιν.

ροΰσε τήν ’Αποκάλυψη ώς μοναδική πηγή γνώσεως, βλ. Α. ΑΓΓΕΛΟΥ, 
Πλάτωνος Τύχαι, Άθήναι 1963, σ. 94 Τή θέση αότή ποτέ δέν έγκατέλει- 
ψε ό Καβαλλιώτης.

Παρεμφερής είναι καί ή άποψη τοΰ Αθανασίου Ψαλίδα (1767-1829) 
ό όποιος υποστήριζε δτι οί τέσσερεις βασικές άρχές: ή ύπαρξη τοΰ 
Θεοΰ, ή άθανασία τής ψυχής, ή μετά θάνατον άντίδοση καί ή έλευθερία 
τοΰ άνθρώπου, δέν είναι δυνατό νά προσεγγισθοϋν μέ τόν πρακτικό λόγο 
άλλά μόνο μέ τή Θεία ’Αποκάλυψη. Βλ. Α ΨΑΛΙΑΑ, ’Αληθής εύδαιμονία, 
ήτοι βάσις πάσης θρησκείας, Βιέννη 1891, εισαγωγή. Πρβλ. ΑΓΓΕΛΟΥ, 
δ.π., σσ. 94-95 καί Γ ΚΑΡΑ, ΟΙ φυσικές-θετικές έπιστήμες στόν έλληνικό 
ΙΗ' αιώνα, Αθήνα 1977, σ. 42. Οί σαφείς αυτές τοποθετήσεις τών έλλή- 
νων λογίων τοΰ 18ου αΙώνα είναι ένδεικτικές τής έπιφυλακτικής στάσεώς 
τους άπέναντι στό Διαφωτισμό.

23. Βλ. Β ΦΕΙΔΑ, «Τό πρόβλημα τοΰ σκοπού τής παιδείας στό νεό
τερο έλληνισμό», Σύναξη 8 (1983) 14.



4. Ή μετοικεσία

Τή Μοσχόπολη, τήν Ακτινοβολούσα αύτή πόλη τής όρθοδο- 
ξίας καί τοΰ έλληνισμοϋ, (βλ. εικόνα άριθ. 6) δυστυχώς «βάσκα
νος μοίρα» οδήγησε στήν καταστροφή καί έρήμωση. Τά ακριβή 
αϊτια δέν είναι απολύτως γνωστά. 'Υπάρχουν δμως ισχυρές εν
δείξεις δτι ή άνάμειξη τών Μοσχοπολιτών στά Όρλωφικά1 υ
πήρξε ή άφορμή νά εκδηλωθεί ή λανθάνουσα μανία τών Μου
σουλμάνων, ή οποία σέ άγαστή συνεργασία μέ τήν άκατάσχετη 
βουλιμία τών μπορτζιλήδων2 έπέφερε τό θανάσιμο πλήγμα. Ή

1.ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΕΠ, τ. Εβ, σ. 194 κ.έ., Α ΒΑΚΑΑΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ, Ιστορία τής Μακεδονίας, σ. 304, ΣΚΕΝΔΕΡΗ, Ιστορία τής άρχαίας 
καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως, σ. 34 κ.έ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Μοσχόπο- 
λις: αί Άθήναι τής Τουρκοκρατίας, σ 39 κ.έ.

2. Οί μπορτζιλήδες (άπό τήν τουρκική λέξη bor<;=χρέος, Μ ΔΗΜΗ- 
ΤΡΙΑΔΗ, Λεξικόν Έλληνο-Τουρκικόν, Τουρκο-Έλληνικόν, Ξάνθη 1962, 
σ. 215) ήταν Ισχυροί μπέηδες πού «προστάτευαν» διαφόρους συνοικι
σμούς έναντι χρηματικού ποσού, τόσο δυσβάστακτου ώστε οί κοινοτικοί 
άρχοντες βρίσκονταν σέ άδυναμία νά καταβάλουν. Τότε αναγκάζονταν 
νά συμψηφίσουν κοινοτικά ή ιδιωτικά κτήματα ή νά έγκαταλείψουν τήν 
πατρίδα τους. Οί «μπορτζιλήδες» έκτός δτι άποτελοΰσαν βασική αίτια 
διαλύσεως πολλών συνοικισμών, συντελούσαν καί στή μετανάστευση 
πολλών κατοίκων άπό τίς περιοχές πού «προστάτευαν». Περισσότερα 
γιά τούς μπορτζιλήδες βλ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ιστορία τής Μακεδονίας, 
σ. 304. Επίσης ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σσ. 85 καί 168. Πρβλ. 
καί σ. 192 όπου ισχυρίζεται ότι «κατ’ άτυχή έκφρασιν έπεκράτησε κακώς 
νά λέγεται μπορτζιλής καί ό δανειστής καί ό όφείλων». Πρβλ. τού ίδιου, 
Συμβολαί, σ. 72, ύποσ. 22, όπου άναφέρεται ότι κύριος στόχος τών 
μπορτζιλήδων ήταν πάντα οί εύπορότεροι άπό τούς κατοίκους. Αύτοί 
κυρίως αναγκάζονταν νά μεταναστεύουν στό έξωτερικό.





Είκόνα 6. Χαλκογραφία τής Μοσχοπόλεως τό 1767.
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ακριβής ήμερομηνία τής καταστροφής δέν μας είναι γνωστή. 
Άπ’ τίς διασωθεΐσες δμως μαρτυρίες συνάγεται δτι ή καταστρο
φή δέν έγινε σέ μία ήμέρα. ’Άρχισε τήν άνοιξη (κατά τόν Μαρ- 
τινιανό3 στίς 2 Μαΐου) τοΰ 1769 καί κορυφώθηκε στίς 2 Σεπτεμ
βρίου τοϋ ϊ'διου έτους. Μέ μελαγχολική λιτότητα ό κώδικας μας 
πληροφορεί ότι «τφ 1769 δέν έδωσαν ουδέ ένα παράν ότι κατά 
τό έτος τοΰτο ήλθαν καί διεγούμισαν τό Μοναστήριον4 καί τήν 
πολιτείαν καί πολλά σπίτια έκαυσαν»5. Σέ αλλη σελίδα γράφει: 
«Εις δέ 1769, Σεπτεμβρίου 2, άπό τόν φόβον τών μπορτζιλήδων, 
καί άπό τά βαρέα δοσήματα, εις διάστημα τριών ήμερών έχάλα- 
σεν ή Μοσχόπολις καί σκορπιζόμενοι οί άνθρωποι πανταχοϋ 
γης, δέν άπέμεινεν εις τήν χώραν ούτε σκυλί»6.

’Έτσι μιά πόλη, που δέ γνώρισε ασφυκτικό τουρκικό ζυγό7,

3. "Ο.π., σ. 158. Ή μετανάστευη των Ελλήνων πρός χώρες εκτός 
τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας είχε αρχίσει πολύ πρίν άπ’ τήν κατα
στροφή τής Μοσχοπόλεως.

4. ’Εννοεί τήν Ιερή μονή τοΰ Τιμίου Προδρόμου. (Βλ. εικόνα άριθ. 
7). Βρίσκονταν σέ άπόσταση είκοσι λεπτών άπό τή Μοσχόπολη. 'Ιδρύ
θηκε τό 1630 άπό τούς Γεώργιο Γκούτζια, Μιχάλη Μελιγγέρη καί τόν 
ιερομόναχο ’Αντώνιο Σιπισχιώτη. Ή Ιστορία τής μονής συνδέθηκε άρ
ρηκτα μέ τήν εξέλιξη καί τήν παρακμή τής Μοσχοπόλεως Περισσότερα 
βλ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Μοσχόπολις, σ. 34 κ.έ., ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί, σ. 
17, passim. ’Επίσης ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, σ. 220 
κ.έ. Σήμερα ή μονή εχει μεταβληθεί σέ στρατιωτικό κατάλυμα.

5. ΣΚΕΝΔΕΡΗ, Ιστορία τής Αρχαίας καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως, 
σ. 38.

6. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί, σ. 79, τοΰ ίδιου, Ή Μοσχόπολις, σ. 
163 κ.έ. όπου άναπτύσσονται εύρύτερα οί λόγοι τής καταστροφής καί ό 
ρόλος τών μπορτζιλήδων.

7. Ή Μοσχόπολη δέ γνώρισε βαρύ τουρκικό ζυγό όχι μόνο γιατί 
ήταν όρεινή, άλλά καί γιατί κατά καιρούς ΰπάγονταν στή δικαιοδοσία 
τοΰ σιλιχτάρη (αόλάρχη τοΰ σουλτάνου) ή τής βαλιντέ-σουλτάνας (βασι- 
λομήτορος) πού άσκοΰσε μεγάλη έπιρροή στή σουλτανική αύλή. Γι’ 

-αύτό οί συνοικισμοί πόύ είχε ύπό τήν προστασία της είχαν ούσιώδη 
προνόμια. Βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σ. 161, LEAKE, Travels, 
I, σ. 282. Ειδικό ένδιαφέρον παρουσιάζει ή διαπίστωση τοΰ ST. ADHA- 
ΜΙ, «Τβ dhena rreth fizionomise urbanistike dhe arkitektonike te qytetit
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άλλά διοικήθηκε μ’ ένα πρωτότυπο σύστημα τοπικής αυτοδιοι- 
κήσεως8 ερημώθηκε. Αύθόρμητα ό έπισκέπτης τοϋ 1856 θά μετα- 
βληθεϊ σέ θρηνωδό τοΰ άπωλεσθέντος μεγαλείου της: «Ώ Μο- 
σχόπολις! Ποΰ τό κάλλος σου; Ποϋ ή μορφή σου, ήν περί τόν 
12ο αιώνα είχες; Έχθιστοί μερόπων προυξένησάν μοι τόν όλε
θρον! Δώτ) σοι Κύριος τήν προτέραν σου μορφήν, πρεσβείαις 
τοϋ Τιμίου Προδρόμου»9. ’Έτσι έπαληθεύθηκε ή προφητεία10 τοΰ 
'Αγ. Κοσμά τοΰ Αίτωλοΰ ότι «έλεύσεται ημέρα καί ή πόλις 
λεηλατηθήσεται καί αχρι θεμελίων αυτής καταστραφήσεται»η.

Περισσότερους άπό πέντε μήνες (Σεπτέμβριος 1769-Φε- 
βρουάριος 1770) ή πόλη παρέμεινε έρημη καί ερειπωμένη. «Με
τά δέ τέσσαρας καί πέντε μήνας άπό ολίγον αρχησαν καί έμα-

mesjetar te Voskopojes», Monumentet, 3 (1972) 95-118, δτι στή Μοσχό
πολη δέν ύπήρχαν οϋτε μουσουλμανικά τεμένη, οϋτε τουρκικά λουτρά!

8. Περισσότερες λεπτομέρειες γιά τή διοίκηση πού ασκούσαν αιρε
τοί άρχοντες βάσει κανονισμού βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, 
σσ. 81 καί 150. Επίσης ΧΡ. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ, Τό περιβόλι τών θεών, ’Αθήνα 
χ.χ., σ 124 κ.έ.

9. Ό ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΣ, Σύμβολαι, σσ. 105-106, άποδίδει τόν θρηνητικό 
αύτό διάλογο στό δάσκαλο τής Μοσχοπόλεως Κ Σακελλαρίδη, ό όποιος 
δμως στό σχετικό άρθρο του στήν «Πανδώρα» 9 (1858-59) 44-45, δέν 
άναφέρεται σ’ αύτόν. Τίς φράσεις πάντως, πού καταγράφηκαν στόν κώ
δικα τής Μονής Προδρόμου, διάβασε καί ό G. Weigand, Die Aromou- 
nen, Leipzig 1902, τ! 1, σσ. 343-345, πού έπισκέφθηκε τή Μοσχόπολη 
στά τέλη Αύγούστου τοϋ 1889 καί τίς σχολίασε.

10. Γνωστή άπό προφορική παράδοση.
11. Βλ ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολιζ, σ. 313, δπου παρατίθεται 

καί άλλη προφητεία τοϋ άρχαίου Μοσχοπολίτη άρχοντα Μπ’άρδου δτι 
«γυμνός, τετραυματισμένος καί μόλις άποζών θέλει έξέλθει έντεϋθεν ό 
μέχρι τέλους παραμείνας». Γιά τόν Κοσμά τόν Αίτωλό βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑ- 
ΝΟΥ, δ.π., σσ 195-198 δπου παρατίθεται πλούσια βιβλιογραφία καί I 
ΜΕΝΟΥΝΟΥ, Κοσμά τοΰ Αίτωλοΰ, Διδαχές καί βιογραφία (διδακτορική 
διατριβή), ’Αθήνα (χ χ.). Κριτική άποτίμηση τοϋ εθνωφελούς έργου του 
βλ. στοϋ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορία τοΰ Νέου Ελληνισμού, τ 4, σσ. 
363-371 καί 431-443 δπου καί σχετική βιβλιογραφία. Περί τής έλεύσεως 
τοϋ Κοσμά στή Μοσχόπολη καί τής προφητείας του βλ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ. 
Μοσχόπολις, σσ. 16-17.
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ζεύθησαν ώς διακόσια σπίτια, καί οϋτω τοΰ χρόνου προβαίνον- 
τος έγιναν ώς πεντακόσια σπίτια»12.

Μέ τήν καταστροφή τής Μοσχοπόλεως γενικεύθηκε καί ή 
μετανάστευση τοΰ πληθυσμοΰ πρός χώρες εκτός ’Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, πού είχε αρχίσει βέβαια πριν άπό τήν καταστρο
φή. Ό έπαπειλούμενος έξισλαμισμός13, ή τάση γιά επικερδείς 
εμπορικές εργασίες14, οί διάφορες φατριαστικές στάσεις15 καί ή 
αδυναμία καταβολής τών χρεών16, ήσαν μερικά κύρια αϊτια τών 
Αποδημιών. Ειδικότερα δέ γιά τή Μοσχόπολη ή συνεχής άπειλή 
τών ληστρικών συμμοριών καί τών μπορτζιλήδων άποτελοΰσε 
πρόσθετο λόγο γιά αποδημία. Τό ογκωδέστερο κΰμα εισροής 
τών Ελλήνων στήν κεντρική Εύρώπη προκλήθηκε, χωρίς αμφι
βολία, τό 1769-1770 άπό τήν καταστροφή τής Μοσχοπόλεως 
καί τής περιοχής της17. ’Ακολουθώντας τό ορμητικό μεταναστευ- 
τικό ρεϋμα ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης εγκαταλείπει τή γενέτειρά 
του. Ποιά κατεύθυνση όμως άκολούθησε; Ποΰ άναζήτησε τή 
σωτηρία καί τήν επιβίωση;

Δυστυχώς οί ύπάρχουσες πηγές δέν φωτίζουν έπαρκώς τό 
πρόβλημα αύτό. Μέ τίς πληροφορίες πού έχουμε όμως, καί μέ 
πολλαπλή βάσανο, μπορούμε νά στοιχειοθετήσουμε σέ γενικές 
γραμμές τή ζωή τοΰ Καβαλλιώτη κατά τήν περίοδο τοΰ εκπατρι
σμού.

Είναι δεδομένο ότι άπό τίς 8 Φεβρουάριου 1761 παύει ή

12. Πεντακόσια έγιναν τά σπίτια μετά πάροδο περίπου δεκαετίας, 
άφοϋ ή σημείωση αύτή στόν κώδικα τής Μονής Προδρόμου χαράσσεται 
τό 1779-1780. Σχετικά βλ ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σ. 183 κ.έ.

13. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σ. 25
14. Ο FtJVES, Οί "Ελληνες τής Ουγγαρίας, Θεσσαλονίκη 1965, σ. 

12, ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί, σ. 167, δπου γίνεται λόγος γιά τήν ευρύ
τερη σημασία πού είχαν αύτές οί άποδημίες γιά τόν Ελληνισμό.

15 Α ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορία τής Μακεδονίας, σσ. 360 κ έ. 'Ως 
παράδειγμα άναφέρεται ή περίοδος 1752-1785, κατά τή διάρκεια τής ό
ποιας διάφορες φατριαστικές στάσεις στήν Κοζάνη άνάγκασαν πολλούς 
νά καταφύγουν στήν Ούγγαρία.

16. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σ. 29.
17. FOVES, ό. π., σ. 11.
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εμπορική επικοινωνία Μοσχοπόλεως-Βενετίας18. Οί εμπορικές 
συναλλαγές διακόπτονται19 καί οί Μοσχοπολΐτες έμποροι, όπως 
μας πληροφορούν τά βενετικά αρχεία, στρέφονται πρός τήν 
Ούγγαρία20 καί συγκεκριμένα στήν παγκόσμια γνωστή γιά τήν 
ποιότητα τών κρασιών της κωμόπολη Τοκάϊ ή Τοκαΐα, όπως 
ονομάζεται στά ελληνικά χειρόγραφα, όπου ήδη ύπήρχε οργανω
μένη ελληνική κοινότητα μέ πολλούς Μοσχοπολΐτες21. Γνωρΐ-

18. PEYFUSS, Die Akademie, σ. 122 Κατά τόν POUQUEVILLE, Vo
yage dans la Grece, Paris 1820, σ. 170, oi Μοσχοπολίτες επισκέπτονταν 
τή Βενετία δχι μόνο γιά λόγους εμπορικούς, αλλά καί μορφωτικούς 
Προκειμένου δηλαδή τά παιδιά τους νά φοιτήσουν σέ Ιταλικά σχολεία 
καί νά διευρύνουν τίς γνώσεις τους. Πρβλ καί ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μο- 
σχόπολις, σ. 106 κ.έ. καί ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας, 
κυρίως σσ 256 κ.έ καί 266 κ.έ.

19. Οί λόγοι πού προκάλεσαν τό φαινόμενο αύτό έκφεύγουν τοΰ 
σκοποΰ τής παρούσης έργασίας Σχετικά βλ. Β ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ, «Οί Μο- 
σχοπολίται καί τό μετά τής Βενετίας έμπόριον κατά τόν 18ο αιώνα», ΗΧ 
9 (1934) 127-139, τοΰ ίδιου, «Νέαι συμβολαί εις τήν ιστορίαν τών κατά 
τοΰ ΙΗ' αϊ&να έμπορικών σχέσεων τών Μοσχοπολιτών μετά τής Βενε
τίας», ΗΧ 10 (1935) 270-288. ’Επίσης Α ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορία τής 
Μακεδονίας, σ 360 κ.έ. καί τοΰ ΐδίου, ’Ιστορία τοϋ Νέου Ελληνισμού, 
τ. 4, σ. 213 κ.έ., όπου καί πλούσια βιβλιογραφία. Ό ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΣ, Ή 
Μοσχόπολις, σ 124, σημειώνει δτι δέν έξέλειπαν παντελώς αναλαμπές 
αύτής τής έπικοινωνίας, όπως π.χ. όταν ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης μετα
βαίνει στή Βενετία τό 1770, προκειμένου νά έκτυπώσει τήν «Πρωτοπει- 
ρία» του, στό τυπογραφείο τοϋ ’Αντωνίου Βόρτολι.

20. Φυσικό ήταν καί τό μεταναστευτικό κΰμα νά κατευθυνθεΐ πρός 
έκεΐνες τίς περιοχές. 'Υπήρχαν έκεϊ συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, συμ
πατριώτες. Οί φτωχότεροι βέβαια δέν είχαν τή δυνατότητα νά ταξιδέ
ψουν ώς έκεϊ. Γι’ αύτό άποδημοΰσαν σέ γειτονικές περιοχές (Καβαΐα, 
Μοναστήρι, Σιάτιστα, Καστοριά κ.ά.) Οί ευπορότεροι όμως όδευαν πρός 
τήν Αύστροουγγαρία. Έκεϊ ύπήρχαν άκμάζουσες έλληνικές παροικίες. 
«Έσκόρπισαν οί πλούσιοι, ή νά ε’ίπω καλλίτερα οί πραγματευταί εις 
ταϊς Φραγκαΐς, οί κατώτεροι δέ καί τεχνίται, εις διάφορα μέρη τής 
Τουρκίας». Γ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ-ΔΑΝΙΗΛ, Γεωγραφία Νεωτερική, Βιέννη 
1791 τ. 1, σ. 262. Πρβλ. καί PEYFUSS, Die Akademie, σ. 122

21. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί, σ. 169, τοΰ ΐδίου, Ή Μοσχόπολις, σ.



60

ζουμε μάλιστα δτι τό 1769 λειτουργούσε έκεΐ «κομπανία» (εμπο
ρικός συνεταιρισμός) μέ προϊστάμενο τόν ’Ιωάννη Κόντη22. Ή 
έπισταμένη έρευνα τοΰ Ο. Fiives έδειξε δτι στήν Τοκαΐα, εκτός 
τής κομπανίας, υπήρχαν εκκλησιαστική κοινότητα, ναός καί 
σχολείο έλληνικό23. Εϊναι πολύ πιθανό μετά τό 1769 στήν Το
καΐα ό Καβαλλιώτης νά άσκησε έπί μικρό χρονικό διάστημα24 
τό έργο τοΰ ιεροδιδασκάλου. Παρά τήν σιωπή τών πηγών φαί
νεται πώς ή παραμονή στήν Ουγγαρία τοΰ έδωσε τήν ευκαιρία 
έστω καί παροδικά, νά άσχοληθεΐ μέ τό εμπόριο τών ουγγρικών 
οίνων25. Πρόθεσή του ήταν νά έξασφαλίσει γιά τήν οΐκογένειά

129, THUNMANN, Untersuchungen, σ. 178, ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ’Ιστορία 
τής Μακεδονίας, σ. 368, όπου μάλιστα ή Τοκαΐα θεωρείται ώς ή σπου
δαιότερη άπ’ όλες τίς ελληνικές κοινότητες τοΰ οϊκου Ρακόζη. Επίσης 
τοΟ ίδιου, τ. 4, σ 217. Πρβλ καί Θ ΝΑΤΣΙΝΑ, Οί Μακεδόνες πραμματευ- 
τάδες εις τάς χώρας Αυστρίας καί Ούγγαρίας, Θεσσαλονίκη 1939, σ 8.

22. Βλ. ΣΠ ΛΑΜΠΡΟΥ, «Σελίδες έκ τής Ιστορίας τοΰ έν Ουγγαρία 
καί Αύστρίςι Μακεδονικού Ελληνισμού», ΝΕ 8 (1911) 257-300 όπου 
πιθανολογείται ότι περί τό 1760 υπήρχε Κοζανίτης Ιερέας καί δάσκαλος. 
Καθόλου απίθανο νά τόν διαδέχθηκε ό Καβαλλιώτης. Βλ καί Θ ΒΟΛΙ- 

ΔΟΥ, «’Ανέκδοτος άλληλογραφία περί τής έλληνικής κοινότητος Το- 
καΐας», ΕΕΒΣ 22 (1952) 75-81 ’Επίσης καί ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορία 
τής Μακεδονίας, σ. 368, όπου περιέχεται πλουσιότατη βιβλιογραφία γιά 
τήν άνθηση τών έλληνικών κοινοτήτων στήν Ουγγαρία.

23. Ό ΛΑΜΠΡΟΣ, ό.π., σ 267, δέν δέχεται ότι υπήρχε «κτισμένη 
όρθόδοξη έκκλησία ή κάποιο παρεκκλήσιο στό όποιο έτελεΐτο λειτουρ
γία». Δέν άρνεΐται όμως ότι «συνήθως ό ίερεύς ήταν καί διδάσκαλος τών 
παιδιών». "Ομως τόσο ό άκάματος μελετητής τών έλλήνων τής Ούγγα
ρίας Od. Fiives όσο καί ό Βολίδης, δ.π., σ. 75, δείχνουν ότι ήδη άπό τά 
τέλη τού ΙΖ’ αιώνα ύπήρχε στήν Τοκαΐα ναός καί μάλιστα γιά τίς άνάγ- 
κες του χρησιμοποιούσαν διαφόρους ιερείς, πού συνήθως προέρχονταν 
άπό τά μοναστήρια τοΟ 'Αγίου ’Όρους.

24. 'Η άποδημία τοΰ Καβαλλιώτη δέν πρέπει νά διάρκεσε περισσό
τερο άπό μιά τετραετία (1769-1773).

25. Ή περίεργη πληροφορία ότι «στήν Πολωνία άσχολήθηκε μέ 
τήν κατασκευή καί πώληση ούγγρικών οϊνων» πού άποδόθηκε στόν Κα
βαλλιώτη άπό τούς ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟ, Συμβολαί, σ. 169, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Μο· 
σχόπολις, σ. 65, ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, σ. 108, ό-
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του μία αξιοπρεπή διαβίωση άφοϋ είναι δεδομένο δτι οί άμοιβές 
τών διδασκάλων τής έποχής ήταν πενιχρές. Ή εκδοχή αύτή 
ένισχύεται άπό τρία άναμφισβήτητα γεγονότα: 1) Ή συνεργασία 
μέ τόν συμπατριώτη, ’ίσως καί μαθητή του, Γεώργιο Τρίκουπα ή 
Κοσμήσκη26, έγκαταστημένο άπό χρόνια στήν Πολωνία καί επι
τυχημένο έμπορο ουγγρικών οϊνων. Υπήρξε καί ό χορηγός τής 
«Πρωτοπειρίας», 2) ή μετά τήν επιστροφή στή Μοσχόπολη έγ
γραφή τοΰ Καβαλλιώτη στή συντεχνία τών παντοπωλών καί 3) 
ή μετέπειτα σταδιοδρομία τοΰ γιοΰ του ’Αναστασίου στό Μί- 
σκολτς, παραμεθόρια πόλη τής Ουγγαρίας, γειτονική τής Το- 
καΐας (άπέχουν μεταξύ τους περί τά 50 χιλιόμετρα).

Ή έκδοση τής «Πρωτοπειρίας» φαίνεται πώς ύπήρξε τό 
πρώτο μέλημα μετά τήν εγκατάστασή του στήν Τοκαΐα. Γι’ αύτό 
ταξίδεψε στή Βενετία τό θέρος τοΰ 177027. Ή άποστολή τών 
χειρογράφων ίσως εΐχε προηγηθεΐ. Πάντως κατά τή διάρκεια 
τής έκτυπώσεως τοΰ βιβλίου του προφανώς βρίσκονταν εκεί, 
γιατί καί ό Δοσίθεος Obradovic άναφέρει δτι τόν συνάντησε

φείλεται σέ λανθασμένη αντιγραφή τής σχετικής σημειώσεως άπό τό 
μνημονευθέν έργο τοΰ Thunmann, σ. 178, σημ. g. Έκ παραδρομής ό 
μέγας βιβλιογράφος Legrand άπέδωσε στόν Καβαλλιώτη τή φράση «er 
halt sich mehrentheils in Polen auf, wo er mit Ungerschen Weinen han- 
delt» (σημ. h) πού άναφέρεται στόν Τρίκουπα. Τό λάθος κληροδοτήθηκε 
σέ δσους δέν είχαν τή δυνατότητα άμεσης έπαφής μέ τό βιβλίο τοΰ 
Thunmann.Βλ. LENGRAND, ΒΗ, σ. 128 καί LEGRAND, ΒΑ, σ. 107.

26. Τό δνομα Κοσμήσκη δόθηκε στόν Γεώργιο Τρικούπα στήν Πο
λωνία, δπως συνηθίζονταν άπό πολλούς Έλληνες πού είχαν μεταναστεύ
σει νά παίρνουν όνόματα μέ πολωνικές ή άλλες ξενικές καταλήξεις. Βλ. 
σχετικά Β. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ, «Νέαι συμβολαί είς τήν Ιστορίαν των κατά τόν 
ΙΗ' αΙώνα έμπορικών σχέσεων τ&ν Μοσχοπολιτών μετά τής Βενετίας», 
ΗΧ 10 (1935) 270-288 καί THUNMANN, Uatersuchungen, σ. 270.

27. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σ. 124, ΖΑΒΙΡΑ, Νέα Ελλάς ή 
Ελληνικόν θέατρον, σ. 320. Ή διαφοροποίηση τοΰ Ζαβίρα, πού άκολου- 
θεΐ πιστά τό Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 493, έγκειται στήν άπο- 
δοχή τής Κωνσταντινουπόλεως ώς πρώτου σταθμοΰ μετά τή φυγή του 
άπό τή Μοσχόπολη. Έτσι τό δρομολόγιο πού διαμορφώνει ό Ζαβίρας 
είναι τό έξής: Μοσχόπολη-Κων/πολη-Γερμανία-Βενετία-Μοσχόπολη. Ή
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έκεΐ κατά τήν περίοδο αύτή28. Δέ λύνει τό πρόβλημα ή πιθανο- 
λόγηση τοϋ' Μιχαλόπουλου ποΰ, παρασυρόμενος άπό πληροφο
ρία τοΰ Leake, δέχεται δτι ή «Πρωτοπειρία» εκτυπώθηκε γιά 
πρώτη φορά στό τυπογραφείο τής Μοσχοπόλεως29.

Ή άγάπη του δμως πρός τήν πατρίδα καί ή νοσταλγία τών 
ημερών τής πνευματικής άκτινοβολίας, άπωθοϋν τήν ιδέα τής 
μόνιμης έγκαταστάσεως. ’Έτσι ή παλιννόστηση είναι τό επόμενο 
βήμα.

άνακρίβεια τών Σάθα-Ζαβίρα προεκτείνεται καί στό διορισμό τοΰ Κα
βαλλιώτη, ώς Ιεροκήρυκα τής ’Αρχιεπισκοπής ’Αχριδών. Ό διορισμός 
του είχε προηγηθεΐ κατά πολύ τής καταστροφής τής Μοσχοπόλεως. 
Πρέπει νά έγινε μεταξύ 1755 καί 1760.

28. Σχετικά βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σ. 125, HETZER, 
Das dreisprachige Worterverzeichnis, σ. 28. Ό Δοσίθεος Obradovic, θε
μελιωτής τής Σερβικής φιλολογίας, όντως έπισκέφθηκε τή Βενετία έκεί- 
νη τήν έποχή. Περισσότερα βλ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ, 7. Μοισιόδαξ, σ. 40 
κ.έ., Ν ΠΟΛΙΤΗ, «Δοσίθεος Obradovic», Εστία 20 (1885) 771-774 καί τό 
αύτοβιογραφικό έργο τοΟ Δοσιθέου Obradovic, The life and adventures 
of Dimitrije Obradovic, Berkeley καί Los Angeles 1953.

29. Βλ. σχετικά ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Τό βιβλίο «ή άλήθεια κριτής», σ. 
179 καί τοΰ ίδιου, «Περιλαμβάνεται μεταξύ τών έκδόσεων Μοσχοπόλεως 
ή Πρωτοπειρία τοΰ Θεοδώρου Καβαλλιώτη ή άλλο πολύγλωσσο λεξικό;» 
Μέλισσα τών βιβλίων 3 (1977-1981) 29-35.



5. Ή παλιννόστηση καί τό τέλος

Ή ζωή τοΰ Καβαλλιώτη, μετά τήν επάνοδό του άπό τή 
βραχύχρονη παραμονή του στήν Ούγγαρία, έναρμονίζεται πιά 
μέ τίς φωτοσκιάσεις τής ιστορίας τής γενέτειράς του. Ή παλιν- 
νόστησή του πρέπει νά συνδυασθεΐ μέ τή συνθήκη τοΰ Κιου- 
τσούκ Καίναρτζή (1774), πού είχε ευνοϊκά άποτελέσματα γιά 
τούς έλληνες καί, τουλάχιστον, περιέσωζε τά προσχήματα1 τής 
νομιμότητος καί τής τάξεως.

Ό Καβαλλιώτης δέ μπόρεσε νά συμβιβασθεϊ μέ τίς δυσμε
νείς επιπτώσεις πού συνοδεύουν πάντα τήν προσφυγιά. Είναι 
πολύ πιθανό νά διατηρούσε καί κάποια άξιόλογη άκίνητη πε
ριουσία στή Μοσχόπολη, φοβούμενος2 δέ νά μήν άπολεσθεΐ, 
ώθεΐται πρός τήν έπιστροφή. Τό βέβαιο πάντως είναι δτι τό 
θέρος τοΰ 1773 επανέρχεται στήν πατρίδα του μάλλον μέσφ Βε
νετίας. Στήν ιταλική αύτή πόλη τό 1774 επανεκδίδεται ή «Είσα

ι. ’Επειδή είναι γνωστό δτι εκτός τών ευεργετικών αποτελεσμάτων 
της ή συνθήκη τοΰ Κιουτσούκ-Καίναρτζή ένίσχυσε τό πνεύμα άνταρσίας 
καί Απειθαρχίας πού εμφώλευε κυρίως στους άλβανούς, οί όποιοι άρχι
σαν νά διεισδύουν στις έλληνικές χώρες καί νά καταπιέζουν δχι μόνο 
τούς ελληνες άλλά καί τούς τούρκους.

Εύρύτερη ανάλυση τοΰ φαινομένου αότοΰ βλ. Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,

'Ιστορία τοΰ Νέου 'Ελληνισμόν, τ. 4, σ 548 κ.έ., Ν ΣΒΟΡΩΝΟΥ, ’Επι
σκόπηση τής Νεοελληνικής 'Ιστορίας, ’Αθήνα 1985, σ. 59, δπου ση
μειώνεται χαρακτηριστικά δτι «οί άτακτες άλβανικές συμμορίες (1770), 
ρήμαξαν γιά εννιά χρόνια τή χώρα».

2. Παρακάτω, στόν οίκεΐο χώρο, θά άναφερθοΰμε στό μέ άπόλυτη 
πιστότητα εφαρμοζόμενο άγραφο νόμο τής έκποιήσεως τών άκινήτων 
πού άνήκαν σέ φυγάδες.
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γωγή Γραμματικής»3. Δέν υπήρχε πλέον τό τυπογραφείο τής 
Μοσχοπόλεως καί άναγκάζεταν νά δώσει τή νέα έκδοση στή 
Βενετία.

Στίς 20 ’Ιουλίου τοΰ 1773 μετέχει ύπό τήν προεδρία τοΰ 
Μητροπολίτη Κορυτσας καί Μοσχοπόλεως Γενναδίου σέ συνέ
λευση, κληρικών καί λαϊκών, στή Μονή Προδρόμου, προκειμέ
νου νά άποκατασταθεΐ ή διασαλευθεΐσα, λόγφ τής καταστροφής 
τής πόλεως καί τής άναχωρήσεως τοΰ ήγουμένου Παρθενίου, 
κανονική τάξη. 'Υπογράφει ώς μάρτυς τή σχετική άπόφαση: ό 
έν ίεροδιδάσκάλοις πρωτοπαππάς Θεόδωρος4.

Ή έπιστροφή του συνοδεύονταν όπωσδήποτε μέ νέες ελπί
δες καί μεγαλόπνοους όραματισμούς. Ή ανασυγκρότηση τής 
πόλεως, ή άναδιοργάνωση τής αύτοδιοικήσεως, ή επαναλειτουρ
γία τών θεσμών, ή Ανασύσταση τών Ιδρυμάτων της, καί ιδιαίτερα 
τής Νέας ’Ακαδημίας, ήταν μερικά στοιχεία πού έξωράϊζαν τήν 
έπιστροφή.

Ή πραγματικότητα δμως ήταν διαφορετική. Ή ήσυχία καί 
ή τάξη άποκαταστάθηκαν προσωρινά5, οί θεσμοί λειτούργησαν 
ύποτυποοδώς, λίγοι κάτοικοι επανήλθαν στίς εστίες τους, καί όχι 
οί καλύτεροι καί προοδευτικότεροι. Ή Μοσχόπολη βέβαια ώς 
πόλη Ανασυγκροτήθηκε, ποτέ όμως δέν μπόρεσε νά ξαναβρεϊ

3. Είχε πρωτοεκδοθεΐ τό 1760 στό τυπογραφείο τής Μοσχοπόλεως.
4. Αύτούσιο τό έγγραφο τής άποφάσεως παραθέτει ό ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΣ, 

Συμβολαί, σσ. 82-83.
5. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σ. 186. Ήδη στίς αρχές τοβ 

1774 (27 Ίανουαρίου) «οί προεστοί, καί τά ρουφέτια καί οί λοιποί τής 
Μοσχοπόλεως εχοντες χρείαν καί ανάγκην, ελαβον τό πολυκάνδηλον 
τοϋ 'Αγίου Προδρόμου, όπου ήταν φτειασμένο μέ χίλια γρόσια καί άνα- 
λιοΰντές το τό έπώλησαν δι* άσλάνια 700, τά όποια πέρνοντάς τα οί 
προεστοί τά έδωσαν διά τήν έπείγουσαν χρείαν καί άνάγκην τής πατρί
δας Μοσχοπόλεως...» Μέ τήν «έπείγουσαν χρείαν καί άνάγκην» πού 
ύπαινίσσεται ό κώδικας, προφανώς έννοεΐ μιά νέα επίθεση τών μπορτζι- 
λήδων, οί όποιοι συνέχιζαν νά άπειλοϋν τή Μοσχόπολη. Αύτό φαίνεται 
άπό τή συνέχεια τοΰ κώδικα πού όμιλεϊ γιά τό «καντεμί μπόρτζι» 
(=χρέος τιμής) «δπου άφήκαν υποχρεωτικήν τήν πατρίδα τους Μοσχό- 
πολιν».
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τήν παληά της αίγλη καί λαμπρότητα. Τό ποιοτικά καλύτερο 
έμψυχο «ύλικό» είχε φύγει άνεπιστρεπτΐ. Οί περισσότεροι δέθη
καν μέ τίς νέες πατρίδες, δημιούργησαν δεσμούς, οικονομικά 
συμφέροντα, άκίνητες περιουσίες, οργάνωσαν τή ζωή τους καί 
δέν ήταν εύκολο νά τά άρνηθοΰν. Μιά επιστροφή στήν άνασφά- 
λεια τής πατρίδας σήμαινε ϊσως μιά νέα προσφυγιά.

Άν κρίνει κανείς άπό τίς σποραδικές πληροφορίες πού ε- 
χουμε γιά τή δράση τών μεγάλων λογίων τής Μοσχοπόλεως στά 
μέσα καί τά τέλη τοϋ 18ου αίώνα, άντιλαμβάνεται ότι μετά τήν 
καταστροφή τοΰ 1769 καί τή συνακόλουθη φυγή, ελάχιστοι τόλ
μησαν νά έπιστρέψουν. Πολλοί, καί μαζί τους οί πιό δραστήριοι 
έμποροι καί βιοτέχνες, δέν δέχθηκαν νά ξαναζήσουν υπό τήν 
άπειλή τής βαρβαρότητος, παρά τό γεγονός ότι έτσι έχαναν 
όριστικά τίς άκίνητες περιουσίες τους άφοΰ έφαρμόζονταν μέ 
πιστότητα ό άγραφος νόμος τής πωλήσεως τών περιουσιών τών 
φυγάδων, προκειμένου νά πληρωθοΰν χρέη τής πόλεως. Ήταν 
ένα δυναμικό μέσο, όχι όμως πάντοτε άποτελεσματικό, νά πειθα
ναγκάσουν τούς άπόδημους νά έπανέλθουν6.

Βεβαίως ή ζωή ξανάρχισε καί ό Καβαλλιώτης συνέχισε νά 
άποτελεΐ ήγετική μορφή στήν κοινωνία τής Μοσχοπόλεως. Γι’ 
αύτό άναφέρεται συνεχώς στίς σημειώσεις τών αύτόκλητων ιστο
ριογράφων. Τό 1777 δώρησε «ή παπαδιά τοϋ ιεροδιδασκάλου 
πρωτοπαπά Θεοδώρου Καβαλλιώτου ής δνομα Κυράννα πρεσβυ
τέρα...180 akge. Αιώνια ή μνήμη». Τό 1779 παρουσιάζεται δύο 
φορές ώς μάρτυρας, σ’ ένα άφιερωτικό συμβόλαιο όπου μάλιστα 
διασώζονταν ή Ιδιόχειρη ύπογραφή του7.

6. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, δ.π., σσ. 178-179. Ό συγγραφέας μάλιστα παρα
θέτει καί πωλητήρια συμβόλαια άπ’ τά όποια φαίνεται παραστατικά δλη 
ή έργώδης προσπάθεια πού έγινε γιά τήν ανασύνταξη τής πόλεως καί 
τών θεσμών, άπό τούς παράγοντες τής έκκλησιαστικής καί οίκονομικής 
ζωής τοΰ τόπου. Οί προσπάθειες τής Εκκλησίας, τών προεστών, τών 
ρουφετιών καί τοΰ λαοΰ έναρμονίζονταν γύρω άπό ενα στόχο: τό ξανα
ζωντάνεμα τής πόλεως.

7. Βλ. PEYFUSS, Marginalien, σ. 385 καί ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Μοσχόπολις, 
σ. 31.



66

Τό πρακτικό τής συντεχνίας τών παντοπωλών στις 2 Ίανου- 
ρίου 1779 σημειώνει χαρακτηριστικά: «Τώρα όπου έχομεν διά 
τής δεξιάς τοΰ Ύψίστου άκραν έλευθερίαν καί μεγάλην ησυχίαν, 
θεσπιζομεν...». Αύτός πού τά γράφει εϊναι ό Θεόδωρος Ά. Κα
βαλλιώτης ό όποιος, δπως έπισημάνθηκε πιό πάνω, έχει έπι- 
στρέψει άπό τήν Ευρώπη8. Ή «άκρα ελευθερία» καί ή «μεγάλη 
ησυχία» μάλλον γιά τόν γράψαντα άποτελοϋσαν ευσεβείς πό
θους, άφοΰ ήσαν καταστάσεις πρόσκαιρες καί συμβατικές. Ή 
βουλιμία τών μπορτζιλήδων καί τών λοιπών άτάκτων δέν άμ- 
βλύνθηκε, ή δέ βία καί ή τρομοκρατία άποτελοϋσαν καθεστώς 
παρά τίς όποιεσδήποτε φιλότιμες προσπάθειες. Εντούτοις παρα
τηρήθηκε τήν εποχή εκείνη ή έναρξη μιας νέας περιόδου γοργής 
πνευματικής καί πολιτιστικής άνόδου9.

Τόν Φεβρουάριο τοΰ 1777, παρά τόν βαρύτατο χειμώνα, ό 
βεζύρης Κούρτ Πασάς10 έφτασε στή Μοσχόπολη επικεφαλής 
ισχυρής στρατιωτικής δυνάμεως, έπέβαλε τήν τάξη καί έγκατέ- 
στησε φρουρές. «Εις 1777, έλθών ό Κούρτ Άχμέτ Πασάς μέ 
άσκέρι τήν έκυρίευσεν καί τήν έβαλεν υπό τήν σκέπην του, νά 
τήν έλευθερώση ολίγον κατ’ ολίγον καί άπό τούς σατανικούς 
μπορτζιλήδες»11.

Ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης πάντως τόλμησε καί έπέστρεψε, 
γιά νά συνδράμει κι αύτός στήν άνασυγκρότηση τής γενέτειράς 
του. Έδώ θά περάσει τά τελευταία χρόνια τής ζωής του, συνεχί
ζοντας τήν άσκηση τοΟ ίεροδιδακτικοΰ καί τοϋ συγγραφικού 
του έργου, τιμώμενος άπό όλους. 'Οπωσδήποτε όμως ή πνευματι
κή υποτονία τής Μοσχοπόλεως μετά τήν πρώτη καταστροφή 
της, αντικατοπτρίζεται καί στό έργο του. Τά ζωηρά έρεθίσματα 
τοΰ παρελθόντος απουσιάζουν. Ό πνευματικός οργασμός έχει

8. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σ. 190, τοϋ ϊδιου, Συμβολαί, σ.
86.

9. Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ιστορία τοϋ Νέου 'Ελληνισμού, τ. 4, σ. 
260 κ.έ. καί σ. 420 κ.έ.

10. Τοπάρχης τοΟ Βερατίου άπό τό 1760. Έπί τών ήμερων του μαρ
τύρησε καί ό "Αγιος Κοσμάς ό ΑΙτωλός (f 1779).

11. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σ. 190.
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άτονήσει. Ό αγώνας γιά τήν έπιβίωση έχει αναμφισβήτητα πρω
τεία. Ή πνευματική ενασχόληση θεωρείται πολυτέλεια. Μέσα 
δμως σ’ αύτή τή γενική παρακμή ό Καβαλλιώτης παρέμεινε 
αδιαφιλονίκητα πρώτος μεταξύ τών κληρικών τής περιοχής. Συ
νέχιζε νά άσκεΐ τό έργο τοΰ πρωτοπαπα καί μέ τήν ιδιότητα 
αύτή μετέσχε σέ σύνοδο τής εξαρχίας, πού συνήλθε στή Μο
σχόπολη στις 14 Αόγούστου 1779 γιά τή διευθέτηση διαφιλονι- 
κουμένων όρίων μεταξύ τών Μητροπολιτών Δυρραχίου καί Βελε- 
γράδων.

Έξαιτίας τής ασφυκτικής άτμόσφαιρας, δπως διαμορφώθη
κε μετά τήν καταστροφή τής Μοσχοπόλεως, ή Νέα ’Ακαδημία 
δέν ξαναλειτούργησε. Άχαρη καί άφιλόξενη, γιά ένα δάσκαλο, 
εποχή! Αύτός φαίνεται πώς στάθηκε καί ό κύριος λόγος πού 
στρέφεται ό Καβαλλιώτης καί πρός επικερδέστερες ασχολίες. 
'Ήδη ή θητεία του στό εμπόριο, κατά τήν παραμονή του στήν 
Τοκαΐα, τοΰ παρέχει τά καλύτερα έχέγγυα γιά νά συνεχίσει τήν 
συνάφειά του μέ τόν «κερδώο Έρμή». ’Έτσι στίς 5 Φεβρουάριου 
τοΰ 1784 έγγράφεται στό ρουφέτι τών μπακάληδων. «Κατά τό 
α ψ η δ μ η ν ό ς  Φεβρουάριου ε', εισήλθεν εις τό χρησιμώτατον 
καί θεοσεβέστατον ρουφέτιον τών μπακάληδων ό έν ίεροδιδα- 
σκάλοις ίεροκήρυξ Πρωτοπαππάς Θεόδωρος ’Αναστασίου Κα
βαλλιώτης καί άπό τοϋ νΰν είναι άνθρωπος τοϋ ρουφετίου παντο- 
τεινός έλεύθερος καί άνενόχλητος κατά πάντα»12. Μετά άπό λί
γους μήνες στίς 27 Απριλίου 1784 έγινε μέλος τής ’ίδιας συντε
χνίας καί δ γιός του Αναστάσιος ό όποιος μάλιστα προσέφερε 
καί δωρεά 240 άσπρων13 (akge). Όσο κι αν φαίνεται αινιγματικό 
πώς αύτός ένας επιφανής λόγιος καί πνευματικός άνθρωπος εν
τάσσεται στή συντεχνία τών παντοπωλών, δικαιολογείται πλή
ρως, αν λάβουμε ύπόψη τήν προϋπηρεσία του στήν Τοκαΐα καί 
τήν οικονομική κατάπτωση τής Μοσχοπόλεως. Οί διδάσκαλοι 
φυτοζωοΰν καί μοιραία στρέφονται πρός άλλες κατευθύνσεις 
προκειμένου νά έπιβιώσουν.

Δυστυχώς πρίν πεθάνει θά δοκιμάσει νέες πικρίες, γιατί θά

12. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, δ.π., σ. 16.
13. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, δ.π., σ. 16, PEYFUSS, Marginalien, σσ. 385-386.
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ζήσει μιά άκόμη δήωση τής γενέτειράς του, άφοΰ στίς 24 ’Ιου
νίου τοΟ 1789 «ούδ’ όβολοΰ έσυνάχθη, έπεΐπερ ή περιώνυμος 
Μοσχόπολις14 έκαταχαλάσθη καί παντελώς άφανίσθη, πολεμοΰν- 
τες άλλήλους ότε άλήπασσας άπό τεπελένη ό Καραμασάτης, 
σύν τώ Ίμπραήμ πασσά άπό Βελάγραδα, οί δέ αίτιοι τοΰ τοιοΰ- 
του άφανισμοΰ άνάθεμα», δπως σημειώνεται στό κατάστιχο τών 
εράνων πού πραγματοποιούνταν τήν ήμερα τής πανηγύρεως τής 
μονής Προδρόμου. 'Έτσι φαίνεται πώς ή άπομόνωση καί ή μονα
ξιά θά συντροφεύσουν τόν, Καβαλλιώτη μέχρι τό τέλος τής ζωής 
του, πού τόσο λιτά θά σημειώσει ό χρονικογράφος στόν κώδικα 
τοΰ ναοϋ τής Παναγίας15: «Τό 178916 Αύγούστου 11, ήμέραν 
Δευτέραν έπλήρωσε τό κοινόν χρέος ό Ιεροδιδάσκαλος καί 7ε- 
ροκήρυξ Πρωτοπαππάς Θεόδωρος ’Αναστασίου Καβαλλιώτης. 
Αίωνία ή μνήμη, τρις».

Σέ άρκετά προχωρημένη, γιά τά δεδομένα τής έποχής του,, 
ηλικία (71 ετών), έγκατέλειψε τόν κόσμο αύτό. Δέν λησμονήθή- 
κε ομως17. Ή διέλευσή του άπό τή ζωή καί κυρίως τό πολυσχι

14. Περισσότερα γιά τή νέα αύτή καταστροφή τής Μοσχοπόλεως 
βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί, σσ. 91 κ.έ.

15. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ό.π., σ. 65, PAPACOSTEA, Povestea, σ. 399.
Ό Papacostea θεωρεί τό πιό πάνω απόσπασμα ώς προερχόμενο άπό τόν 
κώδικα τής μονής Προδρόμου. Κάτι τέτοιο όμως δέν άναφέρεται καθό
λου τουλάχιστον στό μέρος τοΰ κώδικα πού δημοσίευσε ό Μαρτινιανός

16. Ή διάσωση τής σημαντικής αύτής πληροφορίας άπέδειξε δτι 
πολλοί άπ’ όσους έγραψαν γιά τόν Θεόδωρο Καβαλλιώτη άνακριβώς 
θεώρησαν ώς έτος θανάτου του τό 1786 (Ζαβίρας, Σάθας) ’Επίσης ή 
άποψη τοϋ U£I, ό.π., σ 188, ότι ό Καβαλλιώτης πέθανε στή Μοσχόπολη 
τό 1797 καί τοϋ ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, σ. 109, πού 
τοποθετεί τό θάνατό του στά 1785, είναι έντελώς άστήρικτες.

’Ορθός προσδιορισμός τοϋ έτους θανάτου τοϋ λογίου γίνεται άπό 
τούς Hetzer καί Papacostea, πού δέχονται τό 1789, ώς έτος θανάτου τοϋ 
Καββαλιώτη, ένώ ό Pippidi, στέκεται άμήχανα άνάμεσα στό 1786 καί 
στό 1789, ό δέ Peyfuss εκθέτει τήν προβληματική χωρίς νά παίρνει 
θέση, αν καί άποκλίνει ύπέρ τοϋ 1786. Βλ. PEYFUSS, Die Akademie, σ. 
118

17. Ή διέλευση τοϋ Καβαλλιώτη άπό τό πνευματικό στερέωμα τής 
Μοσχοπόλεως συνέχιζε νά φωτίζει τούς κατοίκους της πολλά χρόνια
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δές έργο του σημάδεψαν άνεξΐτηλα τήν ιστορία τοΰ πνεύματος 
καί τοΰ πολιτισμοΰ. Τόν κατέταξαν στή χορεία τών μεγάλων 
διδασκάλων τοΰ Γένους, δπως θά άποδειχθεϊ στή συνέχεια τής 
μελέτης αύτής καί ειδικότερα στό έπόμενο κεφάλαιο, όπου θά 
περιγράφει καί θά άξιολογηθεϊ ή έν γένει δράση του.

μετά τό θάνατό του. Άναφέρονταν πάντα μέ πολύ σεβασμό σ’ αυτόν. 
Βλ. έγγραφο τοϋ 1822 πού παραθέτει ό ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΣ, Μοσχόπολις, σ. 
189, «κατά τήν πόρτα τοϋ διδασκάλου». Ό ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ό.π., σ. 65, 
καταγράφει τήν ϋπαρξη, στά τέλη τοϋ 19ου αιώνα, Μοσχοπολίτικου 
τοπωνυμίου «λευκάδια τοϋ Παπαθεοδώρου».



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΔΡΑΣΗ

1. Ή εκκλησιαστική διακονία

Έχει ήδη άναφερθεϊ στήν παρούσα έργασία, δτι τό δεύτερο 
μισό τοϋ 18ου αιώνα ύπήρξε μεταβατική έποχή μέ διπλό χαρα
κτήρα: ίδεολογικό-φιλοσοφικό καί ήθικό-κοινωνικό. ’Οφείλον
ταν στήν έμφάνιση τών νέων ιδεών τοΰ Διαφωτισμοΰ πού δη
μιούργησαν κλίμα πρωτοφανούς ενθουσιασμού καί συνοδεύθη- 
καν άπό έχθρότητα πρός τήν παραδοσιακή φιλοσοφία. ’Έτσι 
δημιουργήθηκαν κατάλληλες συνθήκες γιά μιά ιδιότυπη άνεξι- 
θρησκεία καί δυναμική άμφισβήτηση τής έκκλησιαστικής αύ- 
θεντίας. Ή αύτονόμηση τοΰ κόσμου καί τοΰ άνθρώπου άπό κάθε 
ύπερβατική δύναμη προωθήθηκε άποφασιστικά άπό τόν άγγλικό 
δεϊσμό καί τούς έμπειριστές γιά νά υίοθετηθεϊ άπό τούς γάλλους 
έγκυκλοπαιδιστές καί νά τεθεί ώς θεμελιώδης άρχή όχι μόνο 
τοΰ γαλλικοΰ άλλά καί τοΰ γερμανικοΰ διαφωτισμού. Τελικά 
όδήγησε τήν ευρωπαϊκή σκέψη πρός τόν «άξιωματικό θεωρητικό 
άθεϊσμό τοΰ δυτικοευρωπαϊκού διαφωτισμού, πού διακήρυσσε ώς 
πρωταρχική έπιταγή τήν πλήρη αύτονόμηση τοϋ άνθρώπου τής 
νέας έποχής άπό κάθε ύπερβατική θεία αυθεντία»1.

Παράλληλα όχι μόνο ό φιλελευθερισμός τών νέων ιδεών 
άλλά καί ή συνεχώς αύξανόμενη, λόγω τής τεχνολογικής άνα- 
πτύξεως, ύλιστική-άτομοκεντρική θεώρηση τής ζωής, άμβλυναν

1. Πλατύτερη άνάλυση τοϋ φαινομένου καί τών δομών του βλ. Β 
ΦΕΙΔΑ, «Τό πρόβλημα τοΰ σκοποΰ τής Παιδείας στό νεώτερο έλληνι- 
σμό», Σύναξη 8 (1983) 13-14.
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τήν επιρροή τής εκκλησίας καί τήν προσήλωση τών χριστιανών 
στις ήθικές επιταγές τοϋ Ευαγγελίου2. Ή προϊοΰσα ήθική φθορά 
μιας κοινωνίας πού προσανατολίζονταν αργά άλλά σταθερά πρός 
τήν υλιστική άντίληψη τής ζωής, τό ιδανικό τής εύζωΐας τοΰ 
«φάγωμεν, πίωμεν...» άπωθοΰσε στό περιθώριο τό χριστιανοπρε- 
πώς ζήν. Τό άνθρωποείδωλο τοΰ «άγιου» κατεδαφίζονταν καί 
στή θέση του άνεγείρονταν τό «εί'δωλο» τοΰ αυτόνομου «έλευθε- 
ρόφρονα» άνθρώπου, πού ώς πρωταρχική άξια άναγνώριζε τήν 
έπίγεια ευδαιμονία. Έπιπροσθέτως ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης έ- 
ζησε σέ μιά περιοχή πού παρουσίαζε άδρά τά χαρακτηριστικά 
τής άντιπαραθέσεως διαφορετικών πολιτισμών, εθνικισμών, 
γλωσσών καί θρησκειών.

Πέρα όμως άπό τά γενικά αύτά χαρακτηριστικά oi περιοχές 
τής ’Αλβανίας, τής ’Ηπείρου καί τής Μακεδονίας άπετέλεσαν 
καί ευρύ πεδίο προσηλυτισμού τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλη
σίας. ’Έτσι τήν άναπόφευκτη σύγκρουση ’Ορθοδοξίας καί Μου- 
σουλμανισμοΰ έρχονταν νά επιτείνει καί ή άθέμιτη παρεμβολή 
τής παπικής Propaganda Fide3. ’Ήδη άπό τό 1673 είχε άρχίσει

2. Πρβλ. Γ ΚΟΝΙΔΑΡΗ,, Ή ’Εκκλησία ώς πολιτιστική δύναμις έν 
τή Ιστορία τής χερσονήσου τοΰ Αίμου, σ 9: «Ή τεχνική πρόοδος καί 
ή έπικράτησις τοϋ άτομικιστικού καί κοσμικού πνεύματος (secularisa
tion) καί ή εντεύθεν προκληθεϊσα μείωσις τής επιρροής τής θρησκείας 
εις τήν ζωήν προσέδωκεν εις τόν νεώτερον πολιτισμόν, άπό τής έποχής 
τής Διαφωτίσεως, τήν κακήν όψιν καί έννοιαν».

3. Ή Sacra congregatio de propaganda fide ιδρύθηκε τό 1622 στή 
Ρώμη καί εκανε πολλές εκδοτικές εξορμήσεις. Μεταξύ τών έτών 1628 
καί 1627 κυκλοφόρησε 45 βιβλία. Τά τάγματα τών ’Ιησουιτών καί τών 
Καπουτσίνων, εκπροσωπώντας τή γαλλική πολιτική, άνέλαβαν νά προ
σηλυτίσουν τούς κατοίκους τών ήπειρωτικών καί νησιωτικών περιοχών 
τής Ελλάδος. Ή έγκατάστασή τους εγινε στό 17ο αιώνα. Βλ. Α. ΚΟΥ- 

ΜΑΡΙΑΝΟΥ, Τό έλληνικό βιβλίο, σ. 92. Γιά τή δράση τών δυτικών 
μισσιοναρίων βλ. Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορία τοΰ Νέου Έλληνισμοΰ, 
τ. 4, σ 112 κ.έ., Γ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, «Ή κατά τήν ’Ανατολήν Αύσις», 
Σύναξη 8 (1983) 23-55. Ό Κουρίλας, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, σ. 
236, όμιλεΐ γιά διμέτωπο άγώνα τών Μοσχοπολιτών δασκάλων κατά τής 
τυραννίας καί τοΟ παπισμού.
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ενας «άκήρυκτος» άλλά σκληρός καί επίμονος πόλεμος μεταξύ 
τών οργάνων τής Propaganda Fide καί τής ’Ορθόδοξης Εκκλη
σίας γύρω άπό τό γλωσσικό4. Ποιά γλώσσα (ή λατινική ή ή 
έλληνική) θά δάνειζε τό άλφάβητό της στήν άλβανική καί βλα- 
χική, προκειμένου νά άποκτήσουν κι αύτές γραπτή μορφή. Ή 
Ρωμαιοκαθολική ’Εκκλησία δέν έμεινε άδρανής. Μέ ζηλωτική 
ενεργητικότητα άρχισε τήν ιεραποστολή σ’ ένα πεδίο πού τήν 
εποχή εκείνη φαίνονταν άπολύτως έλεύθερο.

Σ’ αύτήν τήν προκλητική, συνάμα δέ άπειλητική, δραστη
ριότητα ή ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία έδωσε τή δική της μάχη. Κεν
τρική θέση στόν άγώνα αύτό κατείχε ή Μοσχόπολη μέ τούς 
λογίους της. ’Ενδεικτικό είναι τό έπίγραμμα «κατά τών Ιερόσυ
λων Παπιστών» πού προτάσσεται στήν άκολουθία τοϋ Αγίου 
Βησσαρίωνος καί τυπώθηκε στό τυπογραφείο τής Μοσχοπόλεως 
τό 1744:

Βησσαρίωνος δοθέοις κλντόν δέμας 
Ληστής Παπισταϊς άπεμπωλεΐ 
Μένει δέ ή κράς εύσεβείας τροφίμοις 
τό στερρόν ήμΐν δογμάτων έκκλησίας 
τής καθολικής, θαυμάτων δι’ άφθονων 
κυροΰσα πιστοΐς, φιλεόρτοις τε σφόδρα.

Παρά τό γεγονός δτι γιά τήν ’Ανατολική ’Εκκλησία δέν ύπάρχει 
πρόβλημα «εκκλησιαστικής» γλώσσας. Ή μακραίωνη παράδοσή 
της άξίωνε πάντα ΐή χρήση τής vernaculae linguae (έντόπιας 
γλώσσας). Ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης, συστρατευμένος μέ άλ
λους συμπατριώτες του λογίους, δπως π.χ. ό Δανιήλ ό Μοσχοπο
λίτης5, έδωσε τό δικό του παρόν προσφέροντας τό τρίγλωσσο

4. Εκτενέστερα βλ. Σ. ΛΥΚΟΥΔΗ, «Υπόμνημα», Πραγματεΐαι τής 
’Ακαδημίας ’Αθηνών, 12/2 (1940) 9-17.

5. Λόγιος ιερέας καί διδάσκαλος άπό τή Μοσχόπολη. Συνεχίζοντας 
τήν παράδοση τών Μοσχοπολιτ&ν διδασκάλων έγραψε τετράγλωσσο λε
ξικό, προσθέτοντας τή βουλγαρική, μέ τίτλο «Εισαγωγική διδασκαλία» 
(1&02) πού θεωρήθηκε ώς συνέχιση καί συμπλήρωση τοΟ τρίγλωσσου 
λεξικού τοΟ Καβαλλιώτη. Βλ. ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρί- 
της, σσ. 94-97, HETZER, Das dreisprachige Worterverzeichnis, σ. 28.
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λεξικό του. 'Υπηρετούσε έτσι μακρόπνοα τήν εύχερέστερη καί 
ευρύτερη χρήση τής έλληνικής. Μέχρις ένός σημείου ή προσ
πάθεια στέφθηκε μέ επιτυχία, άφοϋ τό ελληνικό αλφάβητο έπι- 
κράτησε καί χρησιμοποιήθηκε μέχρι τά μέσα τοΰ 19ου αιώνα. 
Δυστυχώς όμως ή κυβέρνηση τοΰ Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου 
(16.5.1854-29.9.1855) άπορροφημένη άπό τίς πολιτικές διαμάχες 
έδωσε τήν ευκαιρία στήν Propaganda Fide νά καταστρέψει άκό- 
μη καί τίς «μήτρες» τών ελληνικών στοιχείων, μέ τά όποια εκτυ
πώνονταν ώς τότε όλα τά άλβανικά δημοσιεύματα.

Είναι γνωστοί οί αγώνες τοΰ Κοσμά τοΰ Αίτωλοΰ6 γιά τήν 
επικράτηση τής έλληνικής γλώσσας, μέ τήν εγκατάλειψη τής 
άλβανικής καί τής βλαχικής. Τό γεγονός αύτό δέν άποτελεϊ ο
πωσδήποτε ένδειξη γλωσσικής μισαλλοδοξίας, άφοΰ ούτε ή αλ
βανική οϋτε ή βλαχική είχαν άποκτήσει γραπτή μορφή7. Όπως 
εύστοχα παρατηρεί ό Γ. Κονιδάρης «βίαιος έξελληνισμός ουδέ
ποτε έπεχειρήθη». Ενδεικτικό ότι ή Εκκλησία είχε βαθύτατη 
συνείδηση τής οίκουμενικότητός της καί δέ θέλησε νά αύτοεγ- 
κλωβισθεϊ σέ όποιουσδήποτε στείρους εθνικισμούς. «Ουδέποτε 
εις τά μεγάλα ζητήματα έφάνη έπιλαθομένη τής οικουμενικής 
της Αποστολής. "Ολως τουναντίον ή οικουμενική άποστολή της 
ήτο ό κυρίαρχος παράγων τών πράξεών της»*.

Κάτω άπό αύτές τίς ιστορικές συνθήκες ή ’Αρχιεπισκοπή 
’Αχριδών τόν όρισε ώς ίεροκήρυκά της μέ ευρύτερες ιεραποστο
λικές άρμοδιότητες. Αύτό σήμαινε ότι ή ίεροκηρυκτική του δρα

6. «Όποιος χριστιανός, ανδρας ή γυναίκα, ύπόσχεται μέσα είς τό 
σπίτι του νά μήν κουβεντιάζη άρβανίτικα, ας σηκωθή άπάνου νά μοΟ τό 
είπή καί έγώ νά πάρω όλα του τά Αμαρτήματα είς τόν λαιμόν μου άπό 
τόν καιρόν όπού έγεννήθη έως τώρα...» Διδαχή Bj. «Νά σπουδάζετε τά 
παιδιά σας νά μαθαίνουν τά Ελληνικά, διατί καί ή εκκλησία μας είναι 
εις τήν έλληνική καί αν δέν σπουδάξης είς τό έλληνικόν, άδελφέ μου, 
δέν ήμπορεϊς νά καταλάβης εκείνα όπου όμολογα ή έκκλησία μας». 
Διδαχή Β2. I. ΜΕΝΟΥΝΟΥ, Κοσμά τοΰ Αίτωλοΰ Διδαχές (καί βιογρα
φία)2, ’Αθήνα (χ.χ.), σ. 207 κ.έ., Π ΠΑΣΧΟΥ, Κοσμάς ό ΑΙτωλός, ’Αθήνα 
1985, όπου βιβλιογραφική επιλογή.

7. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, ό.π., σ. 180 κ.έ.
8. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, ό.π., σ. ιη'.
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στηριότητα ύπερέβαινε τά στενά όρια τής Μοσχοπόλεως καί 
περιλάμβανε εύρΰτερες πληθυσμιακές ομάδες μέ σαφείς εθνικές 
καί θρησκευτικές αντιθέσεις9. Δέν γνωρίζουμε ποιος όπήρξε ό 
βασικός συντελεστής τοΰ διορισμοΰ, μέ τόν όποιο ή Εκκλησία 
τοΰ εμπιστευόταν μιά τόσο σημαντική αποστολή10. Μποροϋμε 
όμως νά ύποθέσουμε βάσιμα ότι ό ’Αρχιεπίσκοπος Πρώτης Ίου- 
στινιανής ’Αχριδών Κύριλλος, στόν όποιο άφιέρωσε εΰγνωμό- 
νως τό πρώτο έντυπο βιβλίο του «Εισαγωγή Γραμματικής», είχε 
τήν πρωτοβουλία αύτή. ’Έτσι έρμηνεύεται καί ή θερμότητα τής 
άφιερώσεως. Δέν φαίνεται πιθανή ή εκδοχή τών Ζαβίρα-Σάθα 
ότι ό διορισμός έγινε άπό τό Οικουμενικό Πατριαρχείο Κων
σταντινουπόλεως, τό όποιο όταν έπισκέφθηκε ό Καβαλλιώτης 
τοϋ έπιδόθηκε πατριαρχικό διοριστήριο γράμμα11. Ό Papacostea 
όχι μόνο υιοθετεί τά παραπάνω αλλά πιθανολογεί καί συνάντηση

9. Ή αότοκέφαλη ’Αρχιεπισκοπή ’Αχριδών είχε στή δικαιοδοσία 
της τίς μητροπόλεις: 1. Πελαγωνίας καί Πριλάπου, 2. Καστορίας, 3. 
Βοδενών, 4. Κορυτσδς καί Σελασφόρου, 5. Βελεγράδων, 6. Τιβεριουπό- 
λεως ή Στρουμνίτσης καί τίς έπισκοπές Γρεβενών, Σισανίου, Μογγλε- 
νών, Μολεσχών, Πρεσπών, Λίβρας ή Δαρδανίας, Κιτζάβου καί Γκόρας 
καί Μόκρας (ή Χώρας καί Μάκρης). Βλ. σχετικά Π ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, 

Χρονογραφία τής Ήπειροι>, τ. 2, σ 28. ’Επίσης Η. GELZER, Der Pa- 
triarchat von Achrida, Leipzig 1902, IV. SNEGAROV, 'Ιστορία Άρχιεπι- 
σκοπής-Πατριαρχείου Άχρίδος. Άπό τήν ύποταγή της στούς Τούρκους 
μέχρι τήν κατάργησή της (1394-1767) (βουλγαριστί), Σόφια 1932 καί Σ 

ΒΑΡΝΑΛΙΔΗ, Ό ’Αρχιεπίσκοπος Άχρίδος Ζωσιμάς καί ή εκκλησιαστι
κή καί πολιτική δρασις αύτοΰ, Θεσσαλονίκη 1974. Γιά τήν εκπολιτιστι
κή δραστηριότητα τής ’Αρχιεπισκοπής ’Αχριδών βλ ΚΟΝΙΔΑΡΗ, δ.π., 
σ. 147 κ.έ.

10. Περί τοΰ έργου τών ιεροκηρύκων καί τών δυσχερείων πού παρου
σίαζε κατά τήν Τουρκοκρατία βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Μοσχόπολις, σ. 12 
κ.έ. καί Κ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ, Ή θεωρία τοϋ κηρύγματος κατά τούς χρόνους 
τής Τουρκοκρατίας (διατριβή έπί διδακτορία), Άθήναι 1957.

11. Τό διορισμό του ώς ιεροκήρυκα μαρτυρεί ό ΖΑΒΙΡΑΣ, Νέα 'Ελ
λάς ή 'Ελληνικόν θέατρον, σ. 320, «μετά ταΰτα έπελθών εις Κωνσταντι- 
νούπολιν, διά πατριαρχικού γράμματος κατέστη καί ίεροκήρυξ...», συμ
πληρώνει δέ ό ΣΑΘΑΣ, Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 496... «τοϋ θρόνου 
τής πρώτης Ίουστινιανής ’Αχριδών».
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τοΰ Καβαλλιώτη μέ τόν διδάσκαλό του Ευγένιο Βούλγαρη12 

στήν Κωνσταντινούπολη.
Ή ’Αρχιεπισκοπή ’Αχριδών ήταν αυτοκέφαλη καί αυτο

διοίκητη ’Εκκλησία καί ήταν αύτονόητο τό δικαίωμά της νά 
διορίζει τούς ίεροκήρυκές της. Είναι λοιπόν πιθανότερο ό διορι
σμός τοΰ Καβαλλιώτη ώς ιεροκήρυκα τής ’Αρχιεπισκοπής ’Α
χριδών νά έγινε άπό τόν ’Αρχιεπίσκοπο καί όχι άπό τόν Οικου
μενικό Πατριάρχη13. Φαίνεται πάντως δτι περιβλήθηκε μέ άσυ- 
νήθη επισημότητα, ό δέ Καβαλλιώτης θά φέρει στά έπόμενα 
χρόνια μέ ξεχωριστή ύπερηφάνεια τόν τίτλο τοΰ ιεροκήρυκα.

Ή ιεραποστολική δραστηριότητα τοΰ Καβαλλιώτη ώς πρώ
το στόχο είχε τήν θρησκευτική θωράκιση τών ’Ορθοδόξων ώστε 
νά μειωθεί ό άριθμός τών έξισλαμίσεων14. Όμως ή κύρια ιεραπο
στολική δράστη ριότητά του φαίνεται νά άπευθύνεται πρός τίς 
αλβανικές φυλές τών ορεινών περιοχών τής μεσημβρινής ’Αλβα
νίας. Γι’ αύτό καί έπεκτάθηκε μέχρι τήν περιοχή τοΰ Έλβασάν. 
’Ανάμεσα σ’ αύτούς τούς πληθυσμούς μέ τά πρωτόγονα ήθη, 
συνηθισμένους στή ληστεία καί ματωμένους άπό τίς άδελφοκτο- 
νίες καί τίς άγριες βεντέττες, πού συνεχίζονταν άπό γενιά σέ 
γενιά, άνέπτυξε ό Καβαλλιώτης ευεργετικά τήν χριστιανική καί 
πολιτιστική του δραστηριότητα15. Δυστυχώς άπό τήν πτυχή αύτή

12. PAPACOSTEA, Teodor Anastasie Cavallioti, σ. 61.
13. Παρά ταΰτα πραγματοποιήσαμε προσφάτως (’Οκτώβριος 1987) 

ερευνά στό άρχειοφυλάκιο τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, ποΰ δέν α
πέδωσε θετικά άποτελέσματα. Στους υπάρχοντες κώδικες τοΰ αρχείου δέ 
βρέθηκε κανένα στοιχείο γιά τόν Καβαλλιώτη. ’Ίσως αύτό όφείλεται καί 
στό γεγονός τής απώλειας τών πρακτικών τής 'Ιερας Συνόδου, τοΰ Πα
τριαρχείου καί στά μεγάλα κενά πού παρουσιάζει ή πατριαρχική άλλη- 
λογραφία αύτής τής περιόδου.

14. Εύρεϊα πληροφόρηση γιά τό φαινόμενο τοΰ έξισλαμισμοΰ καί 
τίς συνέπειες του βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, δ π., σ 12 κ.έ. καί 222 κ.έ. Οί 
νεοφώτιστοι μεταβάλλονταν σέ φόβο καί τρόμο τών πρώην ομοθρήσκων. 
Επίσης ΚΟΝΙΔΑΡΗ, δ.π., σ. 175 κ.έ., δπου γίνεται λόγος γιά τίς έξωμο- 
σίες τών άλβανών καί τίς παλινδρομήσεις τους μεταξύ ’Ορθοδοξίας, 
Ρωμαιοκαθολικισμού καί Μουσουλμανισμού.

15. PAPACOSTEA, δ.π., σ 61. Σχετική μέ τήν ιεραποστολική δράση
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τής ζωής του δέν μας είναι γνωστό σχεδόν τίποτε16.
Τό έργο αύτό τής Εκκλησίας πέρα άπό τόν ίεραποστολικό- 

έκπολιτιστικό χαρακτήρα, κυρίως γιατί απευθυνόταν σέ μωαμε
θανούς χαμηλής πολιτισμικής στάθμης, είχε καί πολιτικό. Ή 
Μοσχόπολη βρίσκονταν συνεχώς κάτω άπό τήν απειλή ποικίλων 
ληστρικών ομάδων. Κάθε δέ ρωσο-τουρκικός πόλεμος χρησίμευε 
ώς πρόφαση στούς γενιτσάρους καί στίς συμμορίες τών ληστών, 
επωφελούμενοι άπό τήν άταξία τής οθωμανικής αυτοκρατορίας, 
νά προσβάλλουν τούς χριστιανούς17. Ό Καβαλλιώτης, διαβλέ-

τοΰ Καβαλλιώτη μαρτυρία, δχι δμως απόλυτα σαφή, διασώζει καί ό 
Hahn, ’Αλβανικές μελέτες, 'Ιένα 1854, 1, (γερμανιστί) σ. 296, δπου όμι- 
λεΐ γιά κάποιο δάσκαλο τοϋ ελληνικού σχολείου στό Έλβασάν, πού 
έφερε τό όνομα Θεόδωρος, ήταν ταυτόχρονα ιεροκήρυκας τής πόλεως 
καί ένας πολύ λόγιος ανδρας «'Ωστόσο δέ γνωρίζει κανείς νά πει» 
σημειώνει ό Hahn, «έάν αύτός έφεϋρε τό αλφάβητο ή άν αύτός τό έφερε 
γιά πρώτη φορά στό Έλβασάν. Ό άνδρας πρέπει νά μετάφρασε στά 
αλβανικά δχι μόνο τήν Καινή άλλά καί τήν Παλαιά Διαθήκη (κατά τούς 
θ', διότι έβραϊκά δέν γνώριζε) καί πρέπει νά Ασχολήθηκε γενικότερα μέ 
τό σχηματισμό μιας κοινής γραπτής γλώσσας άπό τίς πολύ διαφορετικές 
μεταξύ τους άλβανικές διαλέκτους». Τό κείμενο αύτό, στά γερμανικά, σέ 
ΰποσημείωση τοϋ PAPACOSTEA, ό.π., σ. 61

16. Ό Ν JORGA, Ή ιστορία τής Βαλκανικής χερσονήσου, σ. 52, 
μερικές ένδιαφέρουσες όμιλίες τίς άπέδωσε στόν Καβαλλιώτη «πολύ πε
ρισσότερο άπ’ δτι στό σύγχρονό του Δανιήλ». Βλ. καί PAPACOSTEA, 

δ.π , σ. 62
17. Βλ Β ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ, «Νέαι συμβολαί είς τήν Ιστορίαν τών κατά 

τόν ΙΗ' αιώνα έμπορικών σχέσεων τών Μοσχοπολιτών μετά τής Βενε
τίας», ΗΧ 10 (1935) 282. Ό Papacostea γράφοντας σέ έποχή όξύνσεως 
τοϋ έθνικιστικοϋ πνεύματος στή Βαλκανική, προφανώς έπηρεάσθηκε άπό 
βουλγάρους έρευνητές (Simeon Radeff, Ivan Snegarov). Αύτός είναι 6 
βασικός λόγος πού κατέταξε τόν Καβαλλιώτη στό χώρο τών προπαγαν
διστικών όργάνων.

’Αντίθετα ή ίστορική ερευνά άποφάνθηκε τελεσίδικα γιά τό ρόλο 
τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου. ”Αν κατά καιρούς διατυπώθηκαν διαφο
ρετικές άπόψεις, αύτό όφείλεται στή διαφορετική οπτική γωνία άπ’ τήν 
όποια έπισκοποΰνται τά γεγονότα. Ό Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΑΟΣ, 'Ιστορία 
τοΰ Έλληνικοΰ έθνους, Άθήναι 1963, τ. Εβ, σ. 82, επικρίνει μέ αύστη-
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ποντας τόν θανάσιμο κίνδυνο, θέλησε τήν εύεργετική-ήμερωτική

ρότητα χό Πατριαρχείο γιατί παρά τή μακρόχρονη ευκολία τών περι
στάσεων «δέν έπέμεινεν άποχρώντως καί έπιτηδείως είς τόν διά τής 
εκκλησίας καί τής εθνικής παιδεύσεως έξελληνισμόν τών βορειοτέρων 
έκείνων τοϋ όσμανικοΰ κράτους χωρών» Τίς απόψεις αύτές υιοθετεί καί 
ό Κ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Συμβολή είς τήν ιστορίαν τοΰ έν Β. Θράκη Ελλη
νισμού, Άθήναι 1942, σσ 49-50 καί ό ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Τά Γιάννενα 
κι ή νεοελληνική Αναγέννηση (1648-1820), σ. 96, πού κατηγορεί τό Πα
τριαρχείο γιατί «μπορούσαν διά τής γλώσσης νά συντελέσουν στήν ά- 
δέλφωση τής Βαλκανικής Δυστυχώς μέ τή στάση τους χειραφέτησαν 
τούς σλαβικούς λαούς τής χερσονήσου καί τούς αποξένωσαν τών Ελλή
νων». ’Αντίθετα συνηγορούν ύπέρ τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου οί 
άπόψεις τοΰ Γ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, Ή Έλληνική ’Εκκλησία ώς πολιτιστική 
δύναμις έν τή ίστορίφ τής χερσονήσου τοΰ Αίμου, Άθήναι 1948, δπου 
ύπογραμμίζεται ή οίκουμενική άποστολή τοϋ Πατριαρχείου καί ό ύπερε
θνικός χαρακτήρας του. Συμβολή στήν πανορθόδοξη καί οίκουμενική 
άποστολή τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου άποτελεϊ καί ή μελέτη τοϋ Α 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, «Πατριαρχικά έγγραφα-πειστήρια περί τής συμβιώ- 
σεως ’Ελλήνων καί Σέρβων ’Ορθοδόξων έν Βορείφ Μακεδονίφ καί πα
λαιέ Σερβίφ τό Β' ήμισυ τοΰ 19ου αίώνος», Μακεδονικά 21 (1981) 109
154. Όμοίως καί ό Α ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, 'Ιστορία τοΰ νέου έλληνισμοΰ, 
τ. 2, σ 180, δέχεται δτι ή έκκλησία «ένδιαφερόταν μόνο γιά τόν θρη
σκευτικό καί ήθικό διαφωτισμό τών κατοίκων τών βαλκανικών χωρών» 
καί έπομένως δέν άσκοϋσε έθνικιστική πολιτική.

Άπό τίς άπόψεις αότές διαφοροποιείται ό Steven Runciman, Βυζαν
τινός πολιτισμός, έκδ. «Γαλαξίας», Αθήνα 1969, σ. 321, πού ύποστηρίζει 
δτι ή τουρκική έπέκταση έξαφάνισε τόν πολιτισμό τών Σέρβων καί τών 
Βουλγάρων «έκτός άπ’ δ,τι κατόρθωσε νά διασώσει, χάρη στή μεγάλη 
της έπιμονή, ή έκκλησία, παλεύοντας μέ ταπεινοφροσύνη πρός’άναρίθ- 
μητες δυσκολίες».

"Ολα αύτά βέβαια δέ μειώνουν τήν κυρίαρχη θέση τοΰ έλληνικοϋ 
πολιτισμοΰ σ’ ένα χώρο άλληλοδιεισδύσεως τών πολιτισμικών συνόρων. 
'Υπήρξε μιά λειτουργική Ιδιαιτερότητα τοΰ έλληνικοϋ πολιτισμού. Ό
πως διαπιστώνει ό Fernand Braudel, δ έλληνικός πολιτισμός κατόρθωσε 
νά έπιβιώσει περιβεβλημένος τήν πανοπλία τής θρησκευτικής ίδιαιτερό- 
τητος τής ’Ορθοδοξίας, έπειδή κατά τήν κρίσιμη περίοδο τοϋ 15ου καί 
16ου αίώνα είχε τή δυνατότητα νά προτάξει μιά δραματική άρνηση στή 
Δύση καί στή θρησκευτική της έκφραση. Βλ. σχετικά ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ,
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έπίδραση τοΰ Χριστιανισμοΰ νά τή στρέψει πρός αυτούς18. Ή 
διάβασή του άπό τά μέρη εκείνα δημιούργησε μία εύφημη πα
ράδοση, πού εκατό χρόνια άργότερα επιβίωνε, ώστε νά γίνει 
κοινωνός της κατά τήν περιοδεία του ό Hahn19

Χαρακτηριστικό γνώρισμα τής εκκλησιαστικής διακονίας, 
κατά τήν εποχή πού ζοΰσε καί στήν περιοχή πού έδρασε ό 
Θεόδωρος Καβαλλιώτης, ήταν ή πολυμορφία. Ή εκκλησία έδινε 
έναν πολυμέτωπο άγώνα, χωρίς ύποβάθμιση τής οικουμενικής 
άποστολής της, χωρίς μείωση τής φιλαδελφίας της, χωρίς νά 
ύποδαυλίζει τούς άναπτυσσόμενους εθνικισμούς. Μέσα σέ ένα 
συνεχώς μεταβαλλόμενο ιδεολογικό καί Ιστορικό πλαίσιο τό έρ
γο ενός κληρικού τής Όρθόδοξης Εκκλησίας, ώφειλε νά εϊναι 
πολυσχιδές, έπίπονο καί δυναμικό. Ό κληρικός στίς περιοχές 
αύτές, πέρα άπό τά καθαρώς λειτουργικά καθήκοντά του, ήταν 
υποχρεωμένος άπό τά πράγματα, νά δίνει μάχη γιά νά διατηρηθεί 
άνόθευτη ή θρησκευτική συνείδηση άνάμεσα σέ παντοειδείς ε
χθρούς (ετεροδόξους, άλλοθρήσκους), νά γνωστοποιεί τήν πίστη 
του σέ μή χριστιανούς (ιεραποστολή) καί νά δημιουργεί τά άπα- 
ραίτητα αντίβαρα στή συνεχώς αύξανόμενη ύλόφρονα αντίληψη 
γιά τή ζωή.

Ή τελευταία αυτή άντιπαράθεση τής Εκκλησίας μέ τά κοι
νωνικά ρεύματα έπρεπε νά άποτελέσει, όπως κι έγινε, καθοριστι
κό παράγοντα τοΰ περιεχομένου τοΰ κηρύγματος καί τής παι
δείας20. Οί «διδαχές» τοΰ Κοσμά τοΰ Αιτωλοΰ είναι ενδεικτικές

Ί. Μοισιόδαξ, σ. 228, HETZER, δ.π., σ. 29 κ έ. Επίσης Π ΖΙΩΓΑ, 

Προβλήματα παιδείας τοΰ έλληνισμοΰ κατά τόν πρώτο αιώνα της Τουρ
κοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1982, σσ. 48-49.

18. ’Αδικεί τόν Καβαλλιώτη ό Papacostea, Teodor Anastasie Caval- 
lioti, σ. 60 κ.έ., εντάσσοντας τήν δραστηριότητα του αύτή στά πλαίσια 
μιας εόρύτερης προπαγανδιστικής έκστρατείας τοΰ Οικουμενικού Πα
τριαρχείου στίς περιοχές αυτές, γιατί τάχα έκεϊ «διατηρήθηκε μιά τοπική 
άτμόσφαιρα, ανυπότακτη στίς έπιδράσεις καί στόν έλληνικό πολιτισμό, 
ένα είδος έχθρικής έπιφυλάξεως γιά τό πατριαρχείο».

19. Βλ. J.G. von HAHN, Albanesische Studien, I, Jena 1854, σ. 296.
20. "Οπως παρατηρεί ό Γ. Κονιδάρης, ό.π.,σ. 179, φωτιστές τής 

περιοχής ύπήρξαν τά σχολεία καί τό κήρυγμα. ’Ιδιαίτερα oi σχολές τών
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αυτών τών κυρίαρχων αιτημάτων τής εποχής εκείνης. Ή Μο
σχόπολη υπήρξε τό προπύργιο τοΰ πολυμέτωπου άγώνα καί τό 
κέντρο έκπαιδεύσεως τών ήγετικών μορφών. Ή Νέα ’Ακαδημία 
καί τό τυπογραφείο της στήριξαν τόν άγώνα καί προμάχησαν 
ύπέρ τής ελευθερίας. Είναι χαρακτηριστικό τό τροπάριο τής Θ' 
ώδής άπό τήν άκολουθία τοΰ ίερομάρτυρος Σεραφείμ, άρχιεπι- 
σκόπου Φαναριού καί Νεοχωρίου, πού τυπώθηκε στή Μοσχόπο
λη τό έτος 1740:

Ίδε τήν ημών
οδύνην καί κάκωσιν ώς πάλαι, Δέσποτα,
έν Αιγύπτφ έβλεψας
κεκακωμένους ’Ισμαηλίτας σου
ούχ ήττον γάρ δεδούλωται καί κατατρύχεται
τών πιστών σου τό στίφος, φιλάνθρωπε,
Ισμαήλ άπηνους τη θρασύτητι.

Παράλληλα δμως ή Εκκλησία είχε καί τά δικά της εσωτε
ρικά προβλήματα. Ό Καβαλλιώτης, μέ τήν άκεραιότητα τοΰ 
χαρακτήρα του άλλά καί τό κΰρος πού διέθετε, μετείχε πάντοτε 
σέ διαλλακτικές κινήσεις πρός άποσόβηση δεινών γιά τήν Εκ
κλησία καί τήν επικράτηση τής ειρήνης καί τής ενότητάς της.

Δύο τέτοια γεγονότα μας είναι γνωστά. Τό πρώτο συνδέεται 
μέ τήν μονή τοΰ Τιμίου Προδρόμου, πού μετά τήν έρήμωση τής 
Μοσχοπόλεως είχε ώς φυσική συνέπεια νά περάσει κρίση. ’Ήδη 
άπό τό 1767 ή μονή έμεινε άκέφαλη, άφοΰ ό ήγούμενος Παρθέ- 
νιος «έμίσευσε πρός τήν Ουγγαρίαν καί Βενετίαν άρκετούς χρό
νους (1767-Ι773)21 γιά «ζητεΐες»22. Λόγω τής μακροχρόνιας απο
δημίας του οί προεστοί τοποθέτησαν ώς ήγούμενο τόν ίερομόνα-

Ίωαννίνων, τής Μοσχοπόλεως κ.α. Κυρίαρχη γλώσσα ήταν, άδιαφιλο- 
νίκητα, ή έλληνική.

21. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί, σ. 68. Πρβλ. τοϋ ϊδιου, Μοσχόπολις, 
σ. 177.

22. Τό γνωστό φαινόμενο τής περιηγήσεως ίερέων ή μοναχών (σπα- 
νίως καί έπισκόπων) πού συνέλεγαν χρήματα ύπέρ ναών ή ιερών μονών 
ή τοϋ οίκουμενικοΰ θρόνου. Γιά τόν έκφυλισμό αύτοϋ τοΰ έκκλησιαστι- 
κοΰ έθους βλ. Γ. ΠΡΙΝΤΖΙΠΑ, Λογάδες τοΰ Γένους, ’Αθήνα 1985, σ. 30.
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χο Βασίλειο. Μέ τήν καταστροφή τής Μοσχοπόλεως ή «συμπά- 
σχουσα» μονή βρέθηκε σέ χαώδη κατάσταση. Ό Παρθένιος με
τά τήν επάνοδό του (1773) θέλησε νά άποκαταστήσει τή μονα
στική τάξη καί πειθαρχία. Προκλήθηκαν όμως Αντιδράσεις καί 
ό Μητροπολίτης Κορυτσας καί Μοσχοπόλεως Γεννάδιος συγ- 
κάλεσε υπό τήν προεδρία του συνέλευση κλήρου καί λαοΰ στή 
μονή. Σ’ αυτήν μετέσχε καί ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης, πού είχε 
έπανέλθει άπ’ τήν προσωρινή του μετάβαση στήν Εύρώπη. Ή 
συμμετοχή του ήταν δικαιωματική, άφοΰ ώς πρωτοπαππάς Μο
σχοπόλεως έκτελοΰσε χρέη άρχιερατικοΰ επιτρόπου, ύπό τήν 
δικαιοδοσία τοΰ Μητροπολίτη Κορυτσας καί Μοσχοπόλεως. ’Έ
τσι στίς 20 ’Ιουλίου 1773 ύπέγραψε, μόνος έγγαμος κληρικός, 
τή σχετική άπόφαση πού είχε ώς έξής23:

«‘Ο Κορυτσας καί Μοσχοπόλεως Γεννάδιος έπιβέβαι
οί ίσον άπαράλλακτον τοΰ αύτοθελήτου γράμματος τών 
πατέρων τοΰ Προδρόμου.

’Επειδή πολλοί ποιμένες διέφθειραν τόν άμπελώνα 
μου, ό προφήτης καί πρόδρομος διά τοΰ Ήσαΐου παραπο- 
νούμενος φωνάζει, καί ό οϊκος μου άπό τήν πολυαρχίαν 
καί άκαταστασίαν ή μάλλον ειπεΐν φθοροποιόν άσυμφω- 
νίαν τών έν αύτφ συνασκουμένων έρημώθη, γενόμενος οί
κος έμπορίου, διά τοΰτο εις αϊσθησιν έλθόντες ημείς οί 
ύπογραφόμενοι καί ευρισκόμενοι ταπεινοί πατέρες τοΰ 
ευαγοΰς οίκου τοΰ Προδρόμου, άποφασίζομεν, νά άπέχω- 
μεν παντοίω τρόπο) άπό τήν έπιζήμιον ταύτην άκαταστα
σίαν, διάγοντες τόν υπόλοιπον χρόνον τής ζωής ήμων έν 
ειρήνη αγάπη τε καί άληθεία άνυποκρίτφ ό μέγας ύπό τοϋ 
μικροΰ ευλαβούμενος καί ό μικρός ύπό τοΰ μεγάλου βοη-

23. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί, σσ. 82-83. ’Αναδημοσιεύεται έδώ γιά 
τό γενικώτερο ένδιαφέρον πού παρουσιάζει καί ειδικότερα γιατί είναι 
ενδεικτικό: α) τής άνύστακτης μέριμνας τών Μοσχοπολιτών γιά τήν 
παρακείμενη μονή καί β) τής έκρυθμης καταστάσεως πού άνέλαβε νά 
άμβλύνει ή καί νά διευθετήσει συνέλευση κληρικών καί λαϊκών. Ή 
συμμετοχή τοΟ Καβαλλιώτη στίς έκκλησιαστικές αυτές ενέργειες θεω
ρούνταν αύτονόητη.
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θούμενος. "Οθεν μετά τήν στερράν άποκατάστασιν τοΰ ε
νός πληρεξουσίου Koivfj τή γνώμη, ήμετέρου έπιστάτου, 
ύποσχόμεθα αύτοθελήτως καί αύτοπροαιρέτως, δτι δποιος 
ημών τών ύπογραφομένων ήθελεν εύρεθή εις τό έξης δπου 
νά άνακνκα καί νά συγχέη τό Μοναστήριον καί νά προξε- 
νήση σκάνδαλα εις τήν Αδελφότητα, ζητών τά άνάρεστα 
καί κακά θελήματα τής καρδίας του, καί δέν ήθελε κατα- 
πεισθή είς τούς προεστώτας μοναστηριακούς έπιστάτας, 
ώσάν όπού ή σκιά παρέδραμε καί ή κατά Χριστόν έν μέσω 
ήμών όμόνοια έλαμψεν, ό τοιοΰτος, ώς φθορεύς τοΰ μονα
στηριού, ώς οπαδός τοΰ μισοκάλου δαίμονος καί έχθρός 
τοΰ προφήτου καί Προδρόμου, άφοΰ παρουσιασθή τό πολύ 
ή όλίγον σκάνδαλόν του, νά γυμνωθή κατά πάντα καί νά 
διωχθή μέ μεγάλην πομπήν καί Ατιμίαν άπό τό Ιερόν μονα
στήριον. "Οθεν έδώσαμεν καί τό παρόν αύτοθέλητον γράμ
μα, έχον τό κΰρος άδιάσειστον.

αψογ', Ιουλίου κ.
Ό ήγούμενος τοϋ άγιου Προδρόμου Παρθένιος στέργω 

Κύριλλος Ιερομόναχος στέργω Θεόδωρος Βρέτας μάρτυς
Βασίλειος Ιερομόναχος » ’Ιωάννης Οικονόμου μάρτυς
Διονύσιος μοναχός » Μήτρος ’Αθανασίου μάρτυς
Γρηγόριος μοναχός » Φίλιππος ’Αθανασίου μάρτυς
πρώην Κάρρας Σεραφείμ μάρτυς Βρέτας Μάνου μάρτυς
Πρωτοσύγγελος τοϋ Άγιου Τάφου Διονύσιος Ιερομόναχος μάρτυς 
ό έν Ίεροδιδασκάλοις πρωτοπαππάς Θεόδωρος μάρτυς 
ό Κωνσταντίνος Άδάμης μαρτυρεί ό Στεφάνής Θεοδώρου μάρτυς 

Τό δεύτερο γεγονός πού δηλοποιεϊ τή συμμετοχή τοΟ Κα
βαλλιώτη σέ διαλλακτικές καί ειρηνευτικές γιά τήν Έκκλησία 
πράξεις, συνέβη τό 1779 (14 Αύγούστου). Τότε ό Θεόδωρος Κα
βαλλιώτης συμμετέσχε σέ κληρικολαϊκή σύνοδο πού πραγματο
ποιήθηκε στή Μοσχόπολη γιά νά έπιλυθεΐ έκκλησιαστική δια
φορά μεταξύ τών Μητροπολιτών Βελεγράδων καί Κορυτσας24

24. Α. ΑΑΕΞΟΥΔΗ, Σύντομος Ιστορική περιγραφή τής ίεράς Μητρο- 
πόλεως Βελεγράδων καί τής ύπό τήν πνευματικήν αύτής δικαιοδοσίαν 
ύπαγομένης χώρας, Έν Κερκύρα 1868, σσ. 72-73. Πρβλ. καί ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, 

Μοσχόπολις, σσ. 13-14.
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καί αφορούσε σέ διευθέτηση τών όρΐων τής Μητροπόλεως Βελε
γράδων. Ή «Αποτελεσματική» άπόφαση πού έκδόθηκε υπογρά
φεται άπό τόν Μητροπολίτη Γκόρας καί Δυρραχίου Κωνστάν- 
τιο, τόν πρώην Γκόρας Σεραφείμ, τόν οίκονόμο Κωνσταντίνο, 
τόν σακελλάριο Δανιήλ, τόν ιεροδιδάσκαλο πρωτοπαππά Θεόδω
ρο καί τούς λαϊκούς Θεόδωρο Χατζήφιλιππίδη καί Βρέτο Κων
σταντίνου, έχει δέ ώς έξής:

'Ο Κορυτσας καί Μοσχοπόλεως ΙΩΑΚΕΙΜ έπιβεβαιοΐ:
Ή ταπεινότης ήμών διά τοΰ παρόντος Αποδεικτικού γράμματος 
δήλον άποκαθίστησιν. ’Επειδή γάρ διχόνοια ήτον αναμεταξύ έμοΟ 
τε καί τοΰ άγιον Βελεγράδων Κυρίου Ίωάσαφ διά τήν ένορίαν, 
ήγουν τήν ’Εκκλησίαν τοΰ Στερμενίου μετά καί τών χωρίων Μα- 
λεσένι, Σίργιανι, Κούκλανι, Γοστίμα, Μουρίκανι, καί εις όσα μαν- 
δρία καί χωρία είναι εις αυτήν τήν ένορίαν καί έδώθεν τοϋ Σκουμ- 
βίου εϊς τό σύνορον Σπαθίας καί εγώ μέν καθά έπεκράτησεν επί 
τοΰ άγιου Λυχνιδών Κύρ Γρηγορίου έζήτουν νά τήν κυριεύσω 
αύτήν τήν ένορίαν, ό δέ άγιος Βελεγράδων ώσαύτως έγύρευε νά 
τήν κυριεύση, ώς εϊχεν έπικρατήση καί εις τόν καιρόν τοΰ πρό 
τοΰ Γρηγορίου καί έπί τοΰ μακαρίτου θείου αύτοΰ Μεθοδίου καί 
τών λοιπών προκατόχων των, καί περί τούτου άναφοράς γενομέ- 
νης παρά τοΰ άγιου Βελεγράδων τή άγίςι τοΰ Χριστοΰ Μεγάλη 
’Εκκλησία, ψήφος γέγονε παρά τε τοΰ Παναγιωτάτου καί τής 
άγιας καί ίερας Συνόδου, όπως δι’ εξαρχίας τοΰ άγιου Κορυτζάς 
καί τοΰ άγιου Πρεσπών καί Λυχνιδών θεωρηθή ή πρός ήμας άλ- 
λήλους διαφορά αυτή καί συστήσωσιν ήμΐν τήν εϊρηνιαίαν διαλ- 
λαγήν, είτε διά μαρτύρων, είτε διά παλαιας παραδόσεως. Συγκρο- 
τηθέντων ήμών άμφοτέρων, έμοΰτε καί τοΰ άγιου Κορυτζάς Κύρ 
’Ιωακείμ, παρόντων δέ τοΰτε άγιου πρώην Γκόρας καί τών έντιμων 
κληρικών τής Μητροπόλεως ταύτης, καί λογοτριβής ού μικρας 
γενομένης, έπειδή έν φρικτώ επιτίμιο) έμαρτύρησεν ό άγιος Βελε
γράδων Κύρ Ίωάσαφ κατά τήν μαρτυρίαν τής άναφοράς, ότι δη
λαδή εις τόν καιρόν τοΰ πρό τοΰ Κύρ Γρηγορίου, αύτός έκυρίευε 
τήν ένορίαν αύτήν καί πρό αύτοΰ οί προκάτοχοι τής ’Επαρχίας 
Βελεγράδων, τούτου χάριν κάγώ παρητήθην τήν ένορίαν ταύτην, 
καί έστω άπό τοΰ νΰν καί έφεξής μέλος τής ’Επαρχίας Βελεγρά
δων, καί έκαστος άναπαυέσθω εις τά έκπαλαι όρια τής κατ’ αυτόν 
’Επαρχίας άταράχως, μένων έφ’ ήσυχίας έν φ έκλήθη τούτου χά
ριν γέγονε καί τό παρόν άποφαντικόν εϊς τήν περί τούτου βεβαίω- 
σιν καί άσφάλειαν ένώπιον τοΰτε άγιου Κορυτζάς Κύρ Ιωακείμ
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καί τοΰ άγιου πρώην Γκόρας Κύρ Σεραφείμ καί τών παρευρεθέν-
των έντιμων κληρικών έχον τό κύρος καί βέβαιον έν παντί τόπο).

αψοθ.ω Αύγουστου ιδ.
Γκόρας καί Δυρραχίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ύποβεβαιοΐ
Ό πρώην Γκόρας ΣΕΡΑΦΕΙΜ μαρτυρεί.
Ό οικονόμος έν ίερεΰσι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μαρτυρεί.
Ό έν ίερεΰσι σακελλάριος ΔΑΝΙΗΛ μαρτυρεί.
Ό ιεροδιδάσκαλος πρωτοπαππάς ΘΕΟΔΩΡΟΣ μαρτυρεί.
Θεόδωρος Χατζή Φιλιππίδης μαρτυρεί.
Βρέτος Κωνσταντίνου μαρτυρεί.

Ό Καβαλλιώτης δμως διακρίθηκε καί γιά τήν ένοριακή 
δραστηριότητά του. Άπό ιδιόχειρη σημείωση πληροφορούμα
στε ότι συνέβαλε αποφασιστικά στήν ανέγερση τοΰ ναοΰ τοΰ 
Αγίου Χαραλάμπους στή Μοσχόπολη τό 1760. «Α ΨΞ' ’Ιουνίου 
μηνός Κ' προτροπή καί συνεργασία τοΰ σοφολογιωτάτου καί 
αιδεσιμωτάτου διδασκάλου, ίεροκήρυκος καί πρωτοπαππά Θεο
δώρου 3Αναστασίου Καβαλλιώτου, έπί άρχόντων Κυρίου Θεο
δώρου Βρέττα καί Κυρίου Ναοΰμ Θεοδώρου καί επιτρόπου Χα
τζή Γεωργίου !γΙποΰε, συνδραμόντων άπάντων τών χριστιανών 
τής ενορίας, άνηγέρθη έκ θεμελίων ό πάνσεπτος ναός τοϋ άγιο- 
μάρτυρος Χαραλάμπους έν εύόπτω καί εόκραεστάτφ τόπφ τής 
πατρίδος ήμών Μοσχοπόλεως καί έκτίσθη καί έγκαινισμφ ήσφα- 
λίσθη καί εύπρεπώς έκοσμήθη ώς όράται σήμερον. Αΐωνία ή 
μνήμη τρις»25.

Ό ναός αύτός, ένας άπό τούς είκοσι δύο26 τής Μοσχοπό
λεως, ήταν κτισμένος σέ ειδυλλιακό περιβάλλον, σέ μιά έκτετα- 
μένη κοιλάδα, πού περιβάλλονταν άπό κατάφυτους λοφίσκους,

25. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, δ.π., σ. 32. Ό Γεωργιάδης μαρτυρεί γιά τό ιδιόχει
ρο τής σημειώσεως, διότι ό ϊδιος γνώριζε τόν γραφικό χαρακτήρα τοΰ 
λογίου άπό άλλες σημειώσεις.

26. "Ολοι ήταν βασιλικού ρυθμοΰ, πλήν τοΰ καθολικού τής μονής 
τοΰ Τιμίου Προδρόμου πού ήταν βυζαντινοΰ Πάντως οί ναοί τής Μο
σχοπόλεως θεωροΰνταν ώς οί πιό όμορφοι τής Εύρωπαίκής Τουρκίας. 
Βλ HETZER, Das dreisprachige Worterverzeichnis, σ 23. Πρβλ. τήν 
ένδιαφέρουσα άρχαιολογική μελέτη τοΰ ST ADHAMI, «Tri bazilika te 
ndertuara ne Voshopoje brenda kater vjeteve», Monumentet, 14 (1977) 
145-168.
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κοντά στόν ποταμό Ζόμορι. Ό Καβαλλιώτης ύπήρξε εφημέριός 
του.

Άπό τά προεκτεθέντα καταδεικνύεται έπαρκώς ή συμβολή 
τοϋ Θεοδώρου Καβαλλιώτη στή μάχη τής ’Ορθόδοξης Εκκλη
σίας εναντίον τών άλλων ομολογιών ή θρησκειών, ή ίεροκηρυ- 
κτική του δραστηριότητα καί ή συμμετοχή του στήν ιεραποστο
λή, πού έκτός τοϋ καθαρώς θρησκευτικοϋ χαρακτήρα της είχε 
καί τίς εκπολιτιστικές της προεκτάσεις.

Ακόμα πρέπει νά έπισημανθεΐ ή συμμετοχή του σέ προσ
πάθειες γιά τήν άποκατάσταση τής εύταξίας καί ένότητος τής 
Εκκλησίας καθώς καί οί ένοριακές πρωτοβουλίες του. Πέρα 
όμως άπό τήν εκκλησιαστική του διακονία σημαντικές υπηρε
σίες προσέφερε καί στόν κοινωνικό του περίγυρο τόν όποιο 
επηρέασε θετικά. Γι’ αύτό όμως θά γίνει λόγος στήν έπόμενη 
παράγραφο.



2. Ή κοινωνική προσφορά

'Ο Θεόδωρος Καβαλλιώτης, έκτός τής συμβολής του στά 
εκκλησιαστικά πράγματα, ύπήρξε καί σημαντικός κοινωνικός 
παράγων καί άπό τους κορυφαίους θεμελιωτές τής κοινωνικής 
εύποιίας στή Μοσχόπολη. Στρατευμένος «ψυχή τε καί σώματι» 
στίς τάξεις τής μαχομένης Εκκλησίας, είχε ώς συνεχή καί έπι- 
τακτική μέριμνα τήν κοινωνική προσφορά. Δέν περιορίσθηκε 
σέ θεωρητικές τοποθετήσεις άλλά μετουσίωσε τήν εύαγγελική 
δυναμική σέ καθημερινή πράξη. Ή χριστιανικά καλλιεργημένη 
ψυχή του καί ό κοινωνικός περίγυρος, δχι μόνο εύνοοΰσαν άλλά 
ώθοΰσαν στήν κοινωνική προσφορά. Ή Μοσχόπολη είχε παρά
δοση εύποιίας. Ό ϊδιος ό Καβαλλιώτης είχε δρέψει τους καρ
πούς αύτής τής φιλαλληλίας, άφοϋ είχε σπουδάσει μέ χρήματα 
τών συντεχνιών.

Δέν είναι εύκολο νά διακρίνει κανείς αν οί κοινωνικοί προ
σανατολισμοί του άποσαφηνίσθηκαν περισσότερο μέ τίς πιθανές 
επιδράσεις πού δέχθηκε άπό τό Διαφωτισμό1 διά μέσου τών διδα
σκάλων του. Ό Διαφωτισμός έμφανίζονταν τήν εποχή εκείνη 
ώς κομιστής ένός νέου οίκουμενικοϋ άνθρωπισμοϋ. "Ομως γιά 
έναν κληρικό τής ορθόδοξης Εκκλησίας «παραβίαζε άνοιχτές

1. Είναι ευρύτατα αποδεκτό δτι μεταξύ τών στοιχείων τοΰ Διαφωτι
σμού ήταν καί ή προώθηση τής κοινωνικής δράσεως. ’Αμφισβητώντας 
τήν άξια όποιασδήποτε πρόνοιας, ό Διαφωτισμός θεωροΰσε ώς μοναδικό 
τρόπο καταξιώσεως τοΰ άτόμου τή δράση του μέσα στήν κοινωνία. Κάτω 
άπό τό πρίσμα αύτό καί ώς έκφραση τοΰ πνεύματος εκείνης τής έποχής, 
μπορεί νά θεωρηθεί ή προσπάθεια τοΰ Καβαλλιώτη νά συγγράψει τό 
τρίγλωσσο λεξικό, προκειμένου νά γεφυρώσει τά γλωσσικά χάσματα 
τών λαών πού συναντήθηκαν στήν εύρύτερη περιοχή τής Μοσχοπόλεως.
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θύρες» άφοϋ ή ιδιότητα τοΰ χριστιανού δέν μπορεί νά καταξιω
θεί παρά μέ τή διακονία τών άλλων2.

Ή βαθιά βίωση τών πνευματικών άξιών τής ’Ορθοδοξίας 
αποτελούσε γιά τόν Καβαλλιώτη άφετηρία κάθε προσφοράς. Δέν 
ε ί χ ε  τή μορφή κάποιου «καθήκοντος», μιας έξωθεν επιβολής, 
άλλά αυτονόητης, ένστικτώδους άναγκαιότητος. «Έκ γάρ μιας 
ταύτης οϊα πηγής τινός πολυχεύμονος τής θεωρίας καί τής πρά- 
ξεως, τών άρχών έκπηγαζουσών ή κατ’ άνθρωπον ένική δυάς 
τυγχάνει Ανελλιπώς τής ίδιας τελειότητος γινώσκουσα μετά λό
γον τά όντα καί εις τό πράττειν οι; τάξεως άνευ σπεύδουσα»3.

Ένώ τό ήθος τοΰ Διαφωτισμού ήταν ή κοινωνική χειραφέ
τηση, ή συνειδητοποίηση τής άτομικότητος καί τής προσωπικής 
αυτονομίας4, ό Καβαλλιώτης προσανατολίζονταν πρός τήν έντα
ξη τής προσωπικής αύτονομίας του, πού προέρχονταν, ώς ένα 
σημείο, άπό τήν ένασχόλησή του μέ τή φιλοσοφία, μέσα στό 
κοινωνικό έργο τής Εκκλησίας. Κάτω άπ’ αυτή τήν όπτική 
γωνία έβλεπε καί τήν διδακτική του προσφορά. Όχι ώς ένα 
άπλό μεταφορέα γνώσεων άλλ’ ώς άγωγό τής ήμερωτικής καί 
άνθρωπιστικής διδαχής της. Κι άκόμη εύρύτερα. ’Έβλεπε τόν 
έαυτό του ώς δίαυλο διά τοΰ όποίου μεταφέρονταν τά ζωογόνα 
νάματα τής παιδείας καί τής όρθοδοξίας σέ άλλους λαούς, πού 
εϊχαν έπιτακτικότερες πνευματικές άνάγκες. Μέ αυτή τήν προ-
πτική ή Ιεραποστολική δράση του καί τό τρίγλωσσο λεξικό
άποκτοΰν ξεχωριστές διαστάσεις.

Ό Papacostea5 ύποστηρίζοντας τήν έπίδραση τοΰ Leibniz 
στόν Καβαλλιώτη, διά μέσου τοΰ Εόγενίου Βούλγαρη, τόν θεω
ρεί ώς πρόδρομο τής συγκριτικής γλωσσολογίας. Ζώντας σέ πε

2. Γαλ. 5, 6. Ίακ 2, 26. Ματθ. 25, 31-46.
3. ΧΣ, φ. 68, Φυσική πραγματεία, προοίμιον.
4. Βλ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ, 7. Μοισιόδαξ, σ. 218.
5. Teodor Anastasie Cavallioti, σ. 67 κ.έ. Οί γλώσσες, ελεγε ό Leib

niz, είναι χά πιό παλιά μνημεία τοΰ Ανθρωπίνου γένους, πιό παλιά άπό 
τή γραφή καί τίς τέχνες. "Ολες οί γλώσσες τής γής πρέπει νά μποΰν στά 
λεξικά καί νά συγκριθοΰν μεταξύ τους. Μέ τή βοήθεια τής έχυμολογίας 
καί μέ χή σύγκριση χών γλωσσών θά γνωρίσουμε τήν ίδια τήν καταγωγή 
τών λαών.
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ριοχή συναντήσεως ποικίλων γλωσσών έπισήμανε καί άξιοποίη- 
σε τό γόνιμο έδαφος ποΰ ύπήρχε γιά δοκιμές συγκριτικής γλωσ
σολογίας. Ό Καβαλλιώτης δμως δέν ήταν ένας «τεχνοκράτης» 
γραμματικός ή γλωσσολόγος. Ή σύνταξη ένός τρίγλωσσου λεξι
κού είχε κίνητρα κοινωνικού ώφελιμισμοΰ, άποσκοποΰσε στή 
βελτίωση τής ζωής τών λαών πού συγχρωτίζονταν στήν περιοχή 
τών Βαλκανίων. ’Έτσι άπομακρΰνονταν άπό τή θεωρητική ένα- 
τένιση τών άνθρώπινων προβλημάτων καί προχωρούσε στό 
στρατόπεδο τών λογίων έκείνων πού μάχονταν μέ πρακτικές πα
ρεμβάσεις νά άλλάξουν τήν κοινωνία. Μέ έπικρατέστερα πάντο
τε δύο κορυφαία, έσαεί άναγεννητικά, στοιχεία: τήν όρθόδοξη 
πίστη καί τήν έλληνική σκέψη.

Πέρα δμως άπό τίς γενικές αύτές διαπιστώσεις πού προσδιο
ρίζουν τήν κοινωνική προσφορά τοΰ Καβαλλιώτη, οφείλουμε, 
γιά νά ολοκληρωθεί ή άξιολόγησή του ώς κοινωνικού παράγον
τα, νά έπισημάνουμε τήν κοινωνική σημασία πού εϊχε ή δη
μιουργία τής Νέας ’Ακαδημίας, ένός έργου ευρύτατης κοινωνι
κής άπηχήσεως, δχι μόνο γιά τήν Μοσχόπολη, άλλά γιά όλό- 
κληρο τόν έλληνισμό καί τήν Εύρώπη, αν κανείς κρίνει άπό 
τούς σημαντικούς λογίους πού άποφοίτησαν άπ’ αύτήν.

'Ο Καβαλλιώτης άναδείχθηκε σέ κορυφαίο κοινωνικό πα
ράγοντα. Κανένα σημαντικό έργο δέν όλοκληρώθηκε χωρίς τήν 
ενεργητική παρουσία του. Γι’ αύτό στούς κώδικες τής εποχής 
χαρακτηρίζονταν ώς «έγκριτος». Στά κείμενα αύτά εκδηλώνον
ταν άπερίφραστα ή καύχηση τών Μοσχοπολιτών γιά τόν «παναι- 
δεσιμώτατον καί ίεροσοφολογιώτατον άρχιπρεσβύτερον», «πρώ
του πρεσβυτέροιο», «όρχάμου πρεσβυτέρων», «άρχιπρεσβυτέρων, 
φιλοσόφων τε κλέος». ’’Ετσι δηλοποιεΐται ή κοινωνική καταξίω
σή του καί υιοθετείται άπό τό περιβάλλον του ή έργώδής προσ
πάθεια πού κατέβαλε γιά νά συγκρατήσει τούς νέους άπό τήν 
προϊούσα διαφθορά καί τήν ύποταγή τους στίς ύλιστικές εξάρ
σεις τοΰ καιροΰ του.

Θά ήταν δμως έλλειπής ή είκόνα τοΰ Καβαλλιώτη ώς κοι
νωνικού έργάτη άν δέν άναφερόμασταν στό περίφημο «όρφανο- 
διοικητήριο»6. "Ενα έργο κοινωνικής εύποιίας καί συναντιλή-

6. Οί Μοσχοπολίτες ύπήρξαν πρωτεργάτες άγαθοεργημάτων καί κοι-
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ψεως, ενδεικτικό τών ύψηλών επιδόσεων τών Μοσχοπολιτών σέ 
πράξεις φιλανθρωπίας. Τό 1750 «έπί πανιερωτάτου καί θεοπρο- 
βλήτου Μητροπολίτου τής Άγιωτάτης Μητροπόλεως Κορυτσας 
καί Σελασφόρου κυρίου Νικηφόρου, έπί τών έντιμωτάτων άρ- 
χόντων τής καθ’ ημάς πολιτείας κ.κ. Θεοδώρου Βρέττα, Ναούμ 
Θεοδώρου, Κωνσταντίνου Βρέττα τοϋ καί άρίστου έξάρχου τοΰ 
όρφανοδιοικητηρίου καί έπί τών χρησιμωτάτων έπιτρόπων κατά 
τό αυτό έτος κυρίου κυρίου Γεωργίου Θεοδώρου Μπάλα, Ίωάν- 
νου Στάμου, Λημητρίου Στήργια, Ίωάννου Σιαγκούνη, Βρούσσα 
Σωφρόνη καί Μιχαήλ Μπαλέρη άρχινήθηκεν εις στερέωσιν ή 
“κάσσα τών πτωχών”, τό καταφύγιον τών κακώς έχόντων, τό 
πλήρωμα πασών τών άρετών. Αιωνία ή μνήμη τρίς. Τοΐς μέλλου- 
σι νά έπιτροπεύσουν καί νά πασχίσουν λόγω τε καί έργω διά 
έτούτην τήν κάσσαν τών όρφανών, αιωνία ή μνήμη»7. Καί συνε
χίζει πιό κάτω: «’Ανάθεμα εις έκείνους, οί όποιοι θά θελήσουν ή 
μέ λόγον ή μέ έργα κρυφά ή φανερά νά τήν πολεμήσουν καί νά 
μή άγωνισθοΰν διά τήν στερέωσίν της. Ήμεΐς οί έν τή χριστεπώ
νυμα) ταύττ) πολιτείφ έπροθυμοποιήθημεν νά στερεώσωμεν τήν 
κάσσαν τών πτωχών, τό έργαστήριον τής θεάρεστου έλεημοσύνης, 
τό καταφύγιον τών κακώς έχόντων».

Συντάκτης τοΰ κειμένου, όπως μαρτυρεΐται άπό τό ϋφος καί

νωνικών έργων. ’Ανάμεσα τους σημαντική θέση κατέχει τό «όρφανοδιοι- 
κητήριο». Κτίσθηκε τό 1750 (ϊσως καί λίγο νωρίτερα, βλ. ΣΚΕΝΔΕΡΗ, 
Ιστορία τής άρχαίας καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως, σ. 19) καί λειτουρ
γούσε ύπό τήν έποπτεία τής Νέας ’Ακαδημίας, αλλά μέ δικό του κανονι
σμό. Ενδέχεται νά άποτελοϋσε καί προπαιδευτήριο τής Νέας ’Ακαδη
μίας. Οί συντεχνίες άπό τούς τροφίμους του έπέλεγαν τούς άρίστους 
προκειμένου νά τούς βοηθήσουν γιά τή συνέχιση τών σπουδών. Βλ. 
ΣΚΕΝΔΕΡΗ, δ.π , σ. 20. ’Ακόμη χρησίμευε καί ώς κατάλυμα τών διερχο- 
μένων ξένων. Βλ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Μοσχόπολις, σ. 39. Οί Μοσχοπολίτες τό 
πνεύμα τής φιλαδελφίας τό μετέφεραν καί στίς νέες πατρίδες τους μετά 
τήν καταστροφή τοΰ 1769. Διακρίθηκαν γιά τό πλήθος τών εΰεργεσιών, 
τών δωρεών κ.λπ.

7. Κώδικας τοϋ ναού τής Παναγίας πού άπωλέσθηκε (φ. 27β). Τό 
κείμενο στοΰ ΣΚΕΝΔΕΡΗ, Ιστορία τής άρχαίας καί συγχρόνου Μοσχο
πόλεως, σ. 20 καί ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ, Ό πολιτισμός τής Μοσχοπόλεως, σ. 8.
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τό λεξιλόγιο, πρέπει νά είναι πάλι ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης. 
Ή συμβολή του στή θεμελίωση τοΰ άνεπανάληπτου αύτοΰ προ- 
νοιακοΰ έργου πρέπει νά ύπήρξε καθοριστική. Παρά τήν άπου- 
σία μνείας τοΰ όνόματός του8 δέν θεωρείται πιθανόν νά θεμελιώ
θηκε τό φιλανθρωπικό αύτό έργο καί μάλιστα μέ πρωτεργάτες 
τούς στενούς συνεργάτες του Θεόδωρο Βρέττα, Ναούμ Θεοδώρου 
καί Κωνσταντίνο Βρέττα, χωρίς τή δική του συμμετοχή.

Άλλά καί στήν καθημερινή ζωή ή προσφορά τοΰ Καβαλ
λιώτη πρός τούς συνανθρώπους του ήταν έμφανής καί δραστική. 
Είναι γνωστό ότι οί ιερείς, κατά τήν τουρκοκρατία, άσκοΰσαν 
καί έργο συμβολαιογράφου. Πλήθος διαθηκών, πωλητηρίων καί 
λοιπών αποδεικτικών εγγράφων, πού άφοροΰσαν στήν οικονομι
κή καί κοινωνική ζωή τοΰ τόπου συντάσσονταν άπ’ αύτούς καί 
ύπογράφονταν άπό τούς ’ίδιους γιά τήν έγκυρότητά τους. Οί ιε
ρείς ήσαν οί πιό εγγράμματοι Μοσχοπολίτες άλλά παράλληλα 
καί οί πιό άξιόπιστοι καί φερέγγυοι μάρτυρες9. Άνάμεσά τους 
κορυφαίος ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης.

'Ως δείγμα αύτής τής κοινωνικής ύπηρεσίας άναφέρεται έγ
γραφο συμβόλαιο κατοίκου τής Μοσχοπόλεως τοΰ Μιχάλη Πα
παθανασίου πού άφιερώνει ένα έργαστήριο στό ναό τών Ταξιαρ
χών Μιχαήλ καί Γαβριήλ10 (8 Αύγουστου 1779). Τό συντάσσει 
καί τό έπικυρώνει μέ τήν ιδιόχειρη ύπογραφή του «ό έν ίεροδι- 
δασκάλοις 'Ιεροκήρυξ καί πρωτοπαππας Θεόδωρος»11.

Αξιοπαρατήρητο είναι, δπως σημειώνει ό Δ. Καλλίμαχος, δτι «οΐ Μο- 
σχοπολίται έπλασαν εύγενεστέραν τοΟ όρφανοτροφείου λέξιν μή ένθυμί- 
ζουσαν τήν ύλικήν τροφήν». Πρβλ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Μοσχόπολις, σ. 39, 
δπου τό κείμενο Αποδίδεται στόν κώδικα τής έκκλησίας Ίωάννου τοΟ 
Θεολόγου. Πιθανόν νά πρόκειται γιά τόν ίδιο κώδικα.

8. Ή άναφορά τοΰ όνόματός τοϋ κυριάρχου Μητροπολίτη ίσως δέν 
άφησε περιθώρια γιά τήν άναγραφή τοϋ όνόματός τοϋ Καβαλλιώτη

9. Βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί, σ. 130 κ.έ. δπου παρατίθενται μαρ
τυρίες συνταγμένες καί ύπογραμμένες άπό Ιερείς.

10. Ό ναός αύτός κτίσθηκε τό 1720 μέ έξοδα τοϋ Βρέττα Μπεζούκα, 
στίς ύπώρειες τοϋ δρους Κόστα Μάντουκα στήν πιό Αριστοκρατική συ
νοικία τής Μοσχοπόλεως. Βλ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, δ.π., σ. 31

11. Τό κείμενο τοΰ συμβολαίου έχει ώς έξής:
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Άπό τά παραπάνω συνάγεται ότι ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης 
υπήρξε, στή Μοσχόπολη καί τήν εόρύτερη περιοχή, σημαντικός 
κοινωνικός παράγοντας, υπόδειγμα βιωμένου χριστιανισμού. 
Είχε πλήρη συνείδηση τής κρισιμότητος τών καιρών καί μέ τό 
αύξημένο κύρος τοΰ διανοουμένου άνταποκρίθηκε πλήρως στις 
κοινωνικές άνάγκες καί ευεργέτησε τόν κοινωνικό του περίγυρο.

Σέ συνάρτηση μέ τήν κοινωνική του προσφορά κρίνεται 
άπαραίτητο νά έπισημανθεΐ στή συνέχεια καί ή παιδαγωγική 
του άκτινοβολία.

«ΛΨΟΒ' Αύγουστου η' έγώ ό ταπεινός καί άνάξιος δοΰλος τοΰ 
Θεοΰ Μιχαλης Παπαθανασίου ίδια προαιρέσει άφιερώνω εις τήν 
έκκλησίαν τής ένορίας μου τών Ταξιαρχών Μιχαήλ καί Γαβριήλ 
καί πασών τών έπουρανίων Δυνάμεων Άσωμάτων ένα έργαστή- 
ριον κείμενον είς τό μέγα τσαρσί (=Αγορά) τής Κορυτσάς άνάμε- 
σα άπό τό έργαστήριον τοΰ Ρήστου Βυθκουκιώτου τοΰ Λάσκου 
Γκέρκι καί τών έργαστηρίων τοΰ Γεωργίου Σίνα. Τούτο Αγόρασα 
άπό τούς ιδρώτας μου είκοσι έπτά χιλιάδες Ασπρα καί δαπανήσας 
άκόμη τρεις χιλιάδες Άσπρα τό έκαμα μόλις αιώνιον καί είναι 
άφιέρωμα είς τήν ρηθεΐσαν έκκλησίαν παντοτεινόν καί ΰπό τε
λείαν έξουσίαν της. Οί κατά καιρούς έπίτροποι νά τό έξουσιάζουν 
έπιτροπικώς, νά Απολαμβάνουν τά ένοίκια, τά όποια θά έξοδεύ- 
σουν μόνον διά τό λάδι τής έκκλησίας καί διά τά τρία κανδήλια 
τοΰ Χριστού, τής Θεοτόκου καί τών ’Αρχαγγέλων, τά όποια θά 
είναι πάντοτε Ακοίμητα χωρίς νά έναντιωθή κανένας, διότι άλλως 
θά έχη τό βάρος τών ούρανίων Άσωμάτων. "Οστις μέ θρασύτητα 
ήθελε τολμήσει νά έναντιωθή είς τούτους ή νά θελήση νά τό 
πωλήση έπί οίαδήποτε προφάσει, οΰτος θά είναι Αντάξιος Ιερόσυ
λος καί νά έχη Αντίδικον καί φοβερόν πολέμιον τόν έν ρομφαίςι 
διστόμφ μέγαν ’Αρχιστράτηγον Μιχαήλ έν ώρφ θανάτου καί τόν 
Κύριον ήμών Ίησούν Χριστόν έν ήμέρφ κρίσεως. ’Αμήν, ’Αμήν. 
Έγώ ό Μιχάλης Παπαθανασίου άφιερώνω καί στέργω είς δλα τά 
γραφόμενα. Ό έν ίεροδιδασκάλοις Ίεροκήρυξ καί Πρωτοπαππάς 
Θ’ρς, Στέφανος Θ’ρου μαρτυρώ». Τό κείμενο στοΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, 
Μοσχόπολις, σ. 31.



3. Ή παιδαγωγική ακτινοβολία

Γιά νά άξιολογηθεϊ έπαρκώς ή προσωπικότητα τοΰ Θεοδώ
ρου Καβαλλιώτου καί νά όλοκληρωθεϊ ή είκόνα του ώς διδα
σκάλου τοΰ Γένους, πρέπει άπαραιτήτως νά έπισημανθεΐ καί νά 
καταγραφεΐ ή παιδαγωγική του προσφορά. Αυτή άποτελοΰσε τό 
άντίκρυσμα τής κυρίαρχης ιδιότητάς του.

Είναι ευνόητο ότι ένας λόγιος μέ τόσο παχυλή μόρφωση θά 
άποτελοΰσε έπίλεκτο στέλεχος τής παιδείας τοΰ ύποδούλου Γέ
νους. Δικαιολογημένα ό Ζαβίρας1 τόν χαρακτήρισε ώς «ανδρα 
δαιμόνιο», ό Σάθας2 τόν κατέταξε μεταξύ «τών όλίγων διδασκά
λων τοΰ ήμετέρου Γένους», ό Κουρίλας3 τόν θεώρησε ώς «τήν 
τηλαυγεστέρα μορφή τής Νέας ’Ακαδημίας», ό Thunmann4 ώς 
τόν «λογιότερο άνάμεσα στό λαό του», ό Peyfuss5 τήν «πιό ση
μαντική προσωπικότητα τής Νέας ’Ακαδημίας» ένώ ό Γεωργιά- 
δης6 τόν περιέλαβε μεταξύ «τών δημιουργικωτέρων διδασκάλων 
τοΰ Γένους». Τέλος ό Μιχαλόπουλος τόν χαρακτήρισε ώς «μεγα- 
λοϊδεάτη "Ελληνα τής Μοσχοπόλεως, μεγάλο άναμορφωτή τών 
βαλκανικών φυλών καί προφήτη τής άδελφώσεως τών λαών τής 
Βαλκανικής»7.

Κατά τήν περίοδο τής δράσεώς του ώς διδασκάλου στή 
Μοσχόπολη, ή πνευματική της ζωή βρίσκονταν σέ εντυπωσιακή

1. Νέα 'Ελλάς ή 'Ελληνικόν θέατρον, σ. 319.
2. Νεοελληνική φιλολογία, σ. 495.
3. Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, σ. 105.
4. Untersuchungen, σ. 178.
5. Die Akademie, σ. 117.
6. Μοσχόπολις, σ. 64.

7. Μοσχόπολις: αί Άθήναι τής Τουρκοκρατίας, σσ. 20-21.
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έξαρση. Ή πόλη καί οί κάτοικοί της διέρχονταν τήν «χρυσή 
έποχή» τους. Οί καλές τέχνες, ή οικονομία, ή βιοτεχνία καί τό 
έμπόριο, ή κοινωνική πρόνοια, ή παιδεία, είχαν δρομολογηθεί, 
ήδη άπό τίς άρχές τοΟ 18ου αιώνα, πρός τήν κατεύθυνση τής 
προόδου καί τής συνεχούς έξελίξεως. Σέ μιά πόλη μέ 12.000 
σπίτια καί 60.000 κατοίκους8, μέ 22 ένοριακούς ναούς, μέ κερδο- 
φόρες εμπορικές συναλλαγές, μέ τυπογραφείο, μέ αρτια όργανω- 
μένες συντεχνίες, μέ βιβλιοθήκη, μέ άκμάζουσες βιοτεχνίες έ- 
ριούχων ενδυμάτων καί ταπήτων, μέ χορεία λογίων, ή άνάπτυξη 
τής παιδείας ήταν φυσικό επακόλουθο. Εύστοχα χαρακτηρίσθη
κε ή Μοσχόπολη ώς «Παρίσι τής Ρούμελης»9 ή «Άθήναι τής 
Τουρκοκρατίας»10 ή «Μυστράς τοΰ τουρκοκρατούμενου Ελληνι
σμού»11. Μέσα σ’ αύτόν τό γενικό όργασμό ή παιδεία προπο
ρεύονταν καί επηρέαζε ευεργετικά, όχι μόνο τούς Μοσχοπολίτες 
καί τούς περίοικους, άλλά, ευρύτερα, όλους τούς υπόδουλους 
λαούς τής Βαλκανικής. Τούς όδήγησε μέ ταχείς ρυθμούς στήν 
πνευματική καί πολιτισμική άναγέννηση.

Κορυφαίο εκπαιδευτικό δημιούργημα τών Μοσχοπολιτών

8. W LEAKE, Travels in northern Greece, vol. I, σ 343 Είναι 
χαρακτηριστική ή δυσπιστία τοΰ αγγλου περιηγητή, όταν τό 1805 (11 
Σεπτεμβρίου), έπισκέφθηκε τήν ήδη κατεστραμμένη Μοσχόπολη, πού 
δέν είχε περισσότερα άπό 200-300 σπίτια. Θεώρησε τούς άριθμούς, πού 
διέσωζε τότε ή παράδοση τών κατοίκων, ώς υπερβολικούς, «...but have 
great difficulty in believing even the smaller of these numbers» Πρβλ 
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ, «Νέαi συμβολαί», σ 286 κέ.

9. Δ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ, «Ό πολιτισμός τής Μοσχοπόλεως», Παναθή- 
ναια 13 (1913) 5

10. Φ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Μοσχόπολις: αΐ Άθήναι τής Τουρκοκρα
τίας, Άθήναι 1941.

11. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ, ό.π , σ. II Παρά τήν έλλειψη λεπτομερών πλη
ροφοριών γιά τή Μοσχόπολη, είναι άναμφισβήτητο ότι κατά τόν 18ο 
αίώνα ήταν «urbs amplissima non modo in tota Graecia, sed etiam fere 
per totum Turcarum imperium». (Πόλη έπιφανεστάτη όχι μόνο σέ ολό
κληρη τήν 'Ελλάδα, άλλ’ άκόμη σέ όλη σχεδόν τήν τουρκική αύτοκρα- 
τορία).
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ήταν ή Νέα ’Ακαδημία12, πού, δπως ήδη άναφέρθηκε, διεκδι- 
κοϋσε τά πρωτεία μεταξύ τών σχολείων τοΰ τουρκοκρατουμένου 
Ελληνισμού. Τήν όνομασία έλαβε επί τής σχολαρχίας τοϋ Σε
βαστού Λεοντιάδη περί τό 1744, πιθανότατα κατ’ άπομίμηση 
τής ’Ακαδημίας τοϋ Πλάτωνος. Στή σχολή διδάσκονταν ή λογι
κή, ή φυσική, ή μεταφυσική καί ή θεολογία, τά μαθηματικά, ή 
άρχαία έλληνική, ή λατινική, στοιχεία ποιητικής. Ή διδασκα
λία τών μαθημάτων αύτών είχε χαρακτήρα όντως άκαδημαϊκό, 
δπως εύχερώς άποδεικνύεται άπό τά χρησιμοποιούμενα τήν επο
χή εκείνη διδακτικά έγχειρίδια. Ή φοίτηση στή Νέα ’Ακαδημία 
προϋπέθετε σπουδή σέ σχολεία έγκύκλιας παιδείας, δπως υπαι
νίσσεται ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης στό προοίμιο τής «Λογικής 
πραγματείας» του. «Πρός ταύτην τήν διαγνωστικήν μέθοδον, 
θεία εόδοκι'φ μεταβάντες, ώ φοιτηταί, Ικανώς ήδη περί τήν εγκύ
κλιον παιδείαν γεγυμνασμένοι» '3.

Ό δραστήριος ’Αρχιεπίσκοπος Πρώτης Ίουστινιανής ’Α
χριδών Ίωάσαφ14, ό Μοσχοπολίτης, άνέλαβε τήν πρωτοβουλία 
άνεγέρσεως μεγαλοπρεπούς οικοδομήματος προκειμένου νά στε- 
γασθεΐ ή σχολή. Κάλεσε τούς προκρίτους καί τό λαό στό μητρο- 
πολιτικό ναό τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (Παναγίας), δπου 
μίλησε μέ συγκινητικά λόγια καί τούς προέτρεψε νά προσφέ
ρουν χρηματικά ποσά. Τό άποτέλεσμα ήταν πράγματι πολύ άπο- 
δοτικό, άποκαλυπτικό τής κοινωφελούς νοοτροπίας τών Μοσχο
πολιτών. Ό κώδικας τοΰ ναοΰ15 διέσωσε τό γεγονός. «Κατάλο
γος τών άφιερωσάντων έπί τοΰ Μακαριωτάτου καί λογιωτάτου 
πατρός ήμών καί Πατριάρχου Α' Ίουστινιανής ’Αχριδών Κυ
ρίου Ίωάσαφ, συνεργείς καί προτροπή αύτοΰ κατ’ δνομα , εις

12. Γιά τά επιγράμματα θά άναφερθοΰμε, στόν οικείο χδ>ρο, έκτενέ- 
στερα.

13. ΧΣ, φ. 6.
14. Περισσότερες πληροφορίες γιά τή ζωή καί τό έργο τοΰ κορυ

φαίου αύτοΰ Ιεράρχη βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Σνμβολαί, σ. 61, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, 
Μοσχόπολις, σ 61.

15. Φ. 28α, βλ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ, ό.π., σ. 6 κ.έ. Πρβλ. καί ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, 

ό.π., σ. 41 κ.έ., ΣΚΕΝΔΕΡΗ, σ. 16 κ.έ.
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σύστασιν τοΰ έλληνικοΰ φροντιστηρίου διά ψυχικήν αυτών σω
τηρίαν καί μνημόσυνον αιώνιον». Στή συνέχεια άναφέρονται τά 
ονόματα τών δωρητών μέ τά αντίστοιχα ποσά. Ό Μητροπολίτης 
Καστορίας Διονύσιος, άσπρα 60.000. 'Ο ήγούμενος τής μονής 
όσίου Ναούμ, ασπρα 12.000. Οί πρόκριτοι τής Μοσχοπόλεως, 
άσπρα 250.000, ένώ τό μεγαλύτερο ποσό προσέφεραν οί συντε
χνίες, άσπρα 312.000.

Τά ποσά αυτά ήταν όντως εντυπωσιακά γιά τήν εποχή εκεί
νη, αν μάλιστα ληφθεΐ ύπόψη δτι δέν είχαν έξ όλοκλήρου έ- 
κλείψει οί δυσμενείς συνέπειες τοϋ φοβεροϋ λιμοΰ τοϋ 1740, 
πού έπληξε ιδιαίτερα τή Μοσχόπολη16.

Παρά τό μέγεθος τους όμως δέν ήσαν ίκανά νά καλύψουν 
δλες τίς δαπάνες άνεγέρσεως, ή όποία όλοκληρώθηκε μετά μία 
πενταετία. 'Ο ’Αρχιεπίσκοπος Ίωάσαφ δέν εύτύχησε νά δει πε- 
ρατούμενο τό μεγαλοπρεπές κτίσμα. Πέθανε τό 1745, παραδίνον- 
τας τή σκυτάλη στό Θεόδωρο Καβαλλιώτη. Αύτός μαζί μέ ορι
σμένους προύχοντες παρακολούθησαν άπό κοντά τίς εργασίες 
άνεγέρσεως, γι’ αύτό καί άναφέρονται ονομαστικά στό κείμενο 
τοϋ κώδικα. Ό Καβαλλιώτης δμως άναφέρεται καί γιά έναν 
πρόσθετο λόγο: ’Ήδη άπό τό 1748 ήταν ό άδιαφιλονίκήτος διευ
θυντής τής σχολής καί ή ψυχή της17.

16. Ή φοβερή πείνα καί ακρίβεια τοΟ 1740 είχε πεντάμηνη διάρκεια 
(άπό Φεβρουάριο μέχρι ’Ιούνιο). Περισσότερες λεπτομέρειες καί έμμετρη 
αφήγηση τών συμβάντων άπό τόν λόγιο Μιχαήλ τοϋ Γκόρας βλ ΜΑΡΤΙ- 

ΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί, σ. 56 κ.έ. καί ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Μοσχόπολις, σ. 53 κ.έ. 
Βλ Ν ΠΟΛΙΤΟΥ, «Περί τοΰ έν Μακεδονίφ λιμοΰ έν έ'τει 1740», ΔΙΕΕ 1 
(1983) 266-273. Ή πληροφορία περί τοΰ καταστρεπτικοϋ λιμοϋ περιλαμ
βάνεται στήν ακολουθία τοΰ όσίου Ναούμ πού τυπώθηκε στή Μοσχόπο
λη τό 1740, φέρει δέ τήν έπιγραφή: «Σύντομος Ιστορία τής κατά τό 1740 
έτος μεγάλης γενομένης πείνας καί άκριβείας, συντεθεΐσα παρά τοΰ κ. 
Μιχαήλ Γκόρα καί άφιερωθεΐσα παρ’ αύτοΰ τφ Μακαριωτάτφ καί σοφο- 
τάτψ άρχιεπισκόπφ Πρώτης Ίουστινιανής ’Αχριδών καί πάσης Βουλγα
ρίας κυρίω κυρίω Ίωάσαφ».

17. Στό ίδρυμα αύτό καί στούς τροφίμους του ό Καβαλλιώτης άφιέ- 
ρωσε τήν πιό παραγωγική καί φωτεινή περίοδο τής ζωής του (1746-1769). 
Δέν φαίνεται πολύ πιθανό κατά τήν περίοδο αύτή νά ταξίδεψε στήν
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«Κατά τό. αψν' (1750) έτος σωτήριον έπί τοΰ πανιερωτάτου, 
λογιωτάτου καί θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τής άγιωτάτης 
Μητροπόλεως Κορυτσας καί Σελασφόρου Κυρίου Κυρίου Νικη
φόρου, έπί τών έντιμοτάτων καί ευγενεστάτων Αρχόντων τής 
καθ’ ημάς πολιτείας Κυρίου Κυρίου Θεοδώρου Βρέττα, Κυρίου 
Ναούμ Θεοδώρου καί Κυρίου Κωνσταντίνου Βρέττα καί έπί τών 
χρησιμωτάτων έπιτρόπων κ.κ. Θεοδώρου Μπάλλα, Κυρίου ’Ανα
στασίου Κωστή Μόσχα καί Κυρίου Γεωργίου Μάνου, ιθύνοντος 
τούς διδασκαλικούς οϊακας, τοϋ σοφωτάτου, λογιωτάτου καί τής 
ήμών πατρίδος άρίστου διδασκάλου κυρίου κυρίου Θεοδώρου 
’Αναστασίου Καβαλλιώτου, έκτίσθη έκ θεμελίων τό περίφημον 
ελληνικόν σχολεΐον, ό ακρος στολισμός τής πολιτείας, ή εύκο- 
σμία τών ηθών, τό φώς τής ’Εκκλησίας τό έπί τό πρώτον φώς 
άνάγον καί διά τών διαρκεστάτων αγωνισμάτων αυτών καί έν- 
θέου ζήλου καί προθυμίας ευσεβούς, έστερεώθη κατά πάντα. 
Αιωνία ή μνήμη, τρίς»18.

Ή φράση «ιθύνοντος τούς διδασκαλικούς οϊακας» είναι δη
λωτική τής ήγετικής θέσεως τοϋ Θεοδώρου Καβαλλιώτη, ό ό
ποιος, δπως φαίνεται, δέν είχε άκόμη χειροτονηθεί. Είχε όμως 
στά χέρια του τή διεύθυνση τής Νέας ’Ακαδημίας, τής όποιας, 
γιά μιά περίπου εικοσαετία, αποτελούσε τόν ήγετικό νοϋ.

Τό μεγαλεπήβολο αύτό πνευματικό ίδρυμα ήταν άποτέλεσμα 
μιας συντονισμένης, πολύχρονης καί πολυάνθρωπης προσπά
θειας μέ έμπνευστή καί πρωτεργάτη τών ’Αχριδών Ίωάσαφ. Αύ
τός όμως δέν υπήρχε πιά19 καί ό Καβαλλιώτης αισθάνονταν βα
ρύτατη ευθύνη γιά τό σημαντικό αύτό έργο. Στό κείμενο πού

Εύρώπη γιά εύρύτερες σπουδές, δπως μαρτυρεί ό ΣΑΘΑΣ, δ.π., σ. 496: 
«Έρωτι εύρυτέρας μαθήσεως ήλθεν εις Γερμανίαν». Τήν άποψη άποδέ- 
χεται καί ό Papacostea, δ.π., σ. 63: «Πήγε στή Δύση, ταξίδεψε στή 
Γερμανία, συνέχισε νά έρευνα καί νά μαθαίνει, πέρασε άπό τήν ’Ιταλία, 
τή Βενετία, δπου βρίσκονταν μιά πολυάριθμη μοσχοπολίτικη παροικία».

18. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ, δ.π., σ. 7, δπου μνημονεύεται ώς κείμενο τοΟ 
κώδικα Παναγίας, φ. 34α. Πρβλ. καί ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, δ.π., σ. 42 καί ΣΚΕΝ
ΔΕΡΗ, δ.π., σ. 17. Ό τελευταίος άναφέρει ακριβώς τό 'ίδιο κείμενο, άλλά 
τό άποδίδει στόν κώδικα τής Μονής Προδρόμου.

19. Ό θάνατος τοΟ Ίωάσαφ τοποθετείται στίς 22 ’Οκτωβρίου 1745. 
Βλ. ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί, σ. 63.
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συντάχθηκε κατά τήν ήμερα τών εγκαινίων χαρακτηρίζεται ό 
Καβαλλιώτης μέ υπερθετικές εκφράσεις «σοφώτατος, λογιώτα- 
τος, αριστος» πού διερμηνεύουν τά αισθήματα τών Μοσχοπολι
τών γιά τό πρόσωπό του καί τήν πνευματική του προσφορά. 
Άλλά καί οί επόμενες έκφράσεις όπως «ό άκρος στολισμός τής 
πολιτείας», «τό επί τό πρώτον φώς άνάγον», «ή εύκοσμία τών 
ήθών», είναι ένδεικτικές τοΰ πρωταγωνιστικού ρόλου πού δια
δραμάτιζε ή παιδεία στή Μοσχόπολη καί κατ’ επέκταση οί λει
τουργοί της. Παραλλήλως τό κείμενο αύτό, ώς ιστορική πηγή, 
άποτελεϊ άναμφισβήτητο τεκμήριο τής άξιοζήλευτης άμιλλας ύ- 
πέρ τής παιδείας τών ύποδούλων έλλήνων, ύπό τήν ήγεσία τής 
Εκκλησίας καί τών προυχόντων. Ό Καβαλλιώτης πρωταγωνι
στούσε στόν έγκαινιασμό μιας νέας περιόδου γιά τήν παιδεία 
τής Μοσχοπόλεως.

Τό 1755 συνέχιζε νά διευθύνει τή σχολή τής Μοσχοπόλεως 
καί νά διδάσκει. Παρέδιδε γραμματική, φυσική, λογική, μεταφυ
σική, λατινικά, ποίηση. Ό,τι παρέλαβε άπό τούς διακεκριμένους 
δασκάλους του (Χαλκέα, Λεοντιάδη, Βούλγαρη) τό εμπλούτισε 
μέ τή δική του πνευματική περιουσία καί τό πρόσφερε άφειδώς 
στούς μαθητές του. Είναι ή περίοδος τής μεγάλης πνευματικής 
άκτινοβολίας του, πού κορυφώνεται μέ τήν προσέλευσή του 
στήν ίερωσύνη.

Ήδη είχε στό ενεργητικό του μία Λογική, μία Φυσική καί 
μία Μεταφυσική. Οί έργασίες αύτές άνταποκρίθηκαν πλήρως 
στίς έκπαιδευτικές άνάγκες τής Νέας Ακαδημίας. Παράλληλα 
προετοίμαζε τήν έκδοση μιας Γραμματικής, πού τελικά έκδόθηκε 
τό 1760. Ήταν τό πρώτο έντυπο βιβλίο του καί τό μοναδικό πού 
έκτυπώθηκε στό τυπογραφείο τής Μοσχοπόλεως20. Τό δεύτερο 
έντυπό του θά κυκλοφορήσει, μετά άπό μιά δεκαετία, τό 1770, 
μακρυά άπό τήν κατεστραμμένη πατρίδα του, στή Βενετία.

'Ο Καβαλλιώτης αφιερώθηκε στό διδακτικό έργο, γι’ αύτό 
καί όλη ή συγγραφική του δραστηριότητα συνδέεται άμεσα μέ

20. Ή «εισαγωγή γραμματικής» τοΰ Θεοδώρου Καβαλλιώτη, ήταν 
καί τό τελευταίο έντυπο τοΰ μοσχοπολίτικου τυπογραφείου. Βλ. ΧΡΙΣΤΟ- 

ΠΟΥΛΟΥ, Ή άλήθεια κριτής, σ. 178.
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τή διδασκαλική ιδιότητά του. Ή δυναμική τής αγάπης του πρός 
τούς μαθητές του τόν ώθοΰσε στή συνεχή συγγραφή διδακτικών 
βιβλίων. Δέν επιδίωκε όμως τή διοχέτευση κάποιων ξηρών γνώ
σεων, άλλά συνακόλουθα όδηγοϋσε τούς νέους στό δρόμο τοϋ 
ήθους καί τής άρετής. “Ετσι άναδείχθηκε μιά άρτια εκπαιδευτική 
προσωπικότητα. Ζώντας σέ κοινωνία όπου ή εκπαιδευτική καί 
πολιτιστική ζωή βρίσκονταν σέ άνθηση, ήταν φυσικό ό λόγιος 
διδάσκαλος νά κατείχε περίοπτη θέση. Ή κοινωνία όμως αύτή 
βαθμιαία προσανατολίζονταν πρός τήν ύλοφροσύνη καί τήν ευ
μάρεια. 'Ο Καβαλλιώτης, ώς πνευματικός ταγός, αισθάνονταν 
σέ δυσαρμονία μέ τίς άναζητήσεις της καί γι’ αύτό κατέβαλε 
έντονες προσπάθειες νά συγκρατήσει τούς νέους άπ’ τή μανιώδη 
φορά πρός τήν υλη. ’Όχι μέ στείρες άπαγορεΰσεις, άλλά μέ τήν 
καθοδήγηση πρός τό ήθικό ιδεώδες τοϋ χριστιανισμού21. Μέ 
προφητική έξαρση, κατά τήν έναρξη τών μαθημάτων τής φυσι
κής, πρότεινε στους μαθητές του τό δρόμο τής παιδείας καί τής 
φιλοσοφίας, ώς μοναδικό μέσο άντιστάσεως εναντίον τής έπερ- 
χομένης άποκτηνώσεως. «’Ισχυρότατοι εσεσθε πρός τό παθών 
κατακρατήσαι καί κτηνώδους ζωής άνώτεροι γενήσεσθε»22.

Οί μαθητές του μέ τή σειρά τους έγιναν οί άδιάψευστοι 
μάρτυρες τής πνευματικής καί έπιστημονικής προσφοράς τοΰ 
δασκάλου μέ τίς σημαντικές επιδόσεις τους στά γράμματα καί 
στις έπιστήμες. Όχι μόνο μετέφεραν τή φήμη του στά πέρατα 
τής Ευρώπης, άλλά ύπήρξαν καί τά ζωντανά στοιχεία τής πολι
τισμικής άναμορφώσεως στήν όποία συνέβαλε ή Νέα ’Ακαδημία 
μέ τό παιδευτικό έργο της. Ό Τέρπος Μάκου, δάσκαλος τής

21. Βλ. PAPACOSTEA, ό.π., σ. 77. Ό ϊδιος μέ τήν οικογένεια του 
έδινε τό παράδειγμα τοϋ όλοκληρωμένου πιστοϋ. Είναι ένδεικτικό τό 
γεγονός πού διασώζει κώδικας τής εποχής: Τό 1765, 24 ’Ιουλίου, ήμέρα 
τής επετείου μνήμης τοϋ Τιμίου Προδρόμου, προσέρχεται οίκογενειακώς 
ώς εύλαβής προσκυνητής στήν όμώνυμη μονή καί γράφει τά όνόματα 
Θεοδώρου, Κυράννης και ’Αναστασίου, γιά τήν παράκληση. Προσφέρει 
δέ, κατά τήν μέχρι σήμερα ίσχύουσα συνήθεια, καί χρήματα. Βλ. ΜΑΡ- 

ΤΙΝΙΑΝΟΥ, Συμβολαί, σ. 151.
22. Φυσική πραγματεία, προοίμιο, ΧΣ, φ. 68α.
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σχολής Κορυτσας, ό Ιερέας καί νομοφύλακας Βρέτος, ό Νοΰν- 
τσος Σαμσάλας, ό Ναούμ Γκούστας23, ό ιερομόναχος Σάββας, 
δάσκαλος στό σχολείο Βυθκουκίου, ό Γεώργιος Νικολαΐδης 
Τούρτας, ό Ναούμ Νικολάου Τούρτας, ό ιερομόναχος τοϋ όσίου 
Ναούμ ’Αμβρόσιος Παμπέρης24 καί τόσοι άλλοι πού τά ονόματα 
τους δέν είναι γνωστά25 μετέδωσαν μέ τή σειρά τους τά φώτα 
τής γνώσεως δχι μόνο στόν ευρύτερο χώρο τής Μοσχοπόλεως 
άλλά καί σέ άλλες χώρες τής Ευρώπης. Τά επιγράμματα πού 
συνέθεσαν καί κοσμούν τήν «Εισαγωγή Γραμματικής», δείχνουν 
τό σεβασμό καί τήν άνεξίτηλη αίσθηση τής πνευματικής ευεργε
σίας. Παρά τήν αυστηρότητα τοΰ διδασκαλικοΰ ήθους καί ύ
φους26 οί μαθητές τρέφουν βαθειά ευγνωμοσύνη καί άναγνώριση 
πρός τήν προσωπικότητά του.

’Αξιοσημείωτη είναι καί ή συμβολή τών μαθητών τοΰ Κα
βαλλιώτη στή διάδοση τών βιβλίων του. Ή άγάπη καί ό θαυμα
σμός πρός τόν διδάσκαλο πού τούς χειραγώγησε στή γνώση καί 
τήν άρετή, ώθεϊ τό νεώτερο άπό τούς μαθητές του, τόν Ναούμ 
’Αναστασίου Ντάτα27 νά αντιγράψει τή «Φυσική πραγματεία»

23. Λόγιος Μοσχοπολίτης πού ό Ζαμπίτης Ίσάτ Μπέης έπνιξε τό 
1788 (23 Μαρτίου). Βλ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ό.π., σ. 69 καί ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, 
Μοσχόπολις, σ. 157.

24. Γεννημένος τό 1733 στή Μοσχόπολη μόνασε αρχικά στή μονή 
τοϋ όσίου Ναούμ, ένώ στή συνέχεια ταξίδεψε στήν Ουγγαρία καί στή 
Μολδαβία. Τελικά τοποθετήθηκε έφημέριος τής έλληνικής έκκλησίας 
στή Λειψία.

25. Πλουσιότερα στοιχεία γιά τούς μαθητές τοΰ Καβαλλιώτη βλ 
PEYFUSS, Die Akademie, σ. 121, ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκα
στρίτης, σ. 91 κ.έ., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ό.π., σ. 64 κ.έ.

26. Γιά τό παιδαγωγικό ήθος καί δφος τής έποχής βλ. ΓΕΔΕΩΝ, Ή 
πνευματική κίνησις, σσ. 239-240, ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ, 7. Μοισιόδαξ, σ. 36 
κ.έ., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ, Ή παιδεία έπί Τουρκοκρατίας, σ. LXXVI κ.έ.

27. Στή σ. 228 τών ΧΡΑ, στό τέλος τής «Μεταφυσικές» ύπάρχει 
σημείωση πού μας Αποκαλύπτει τόν άντιγραφέα: «Τέλος καί μόνψ ©εφ 
δόξα κράτος. Έγράφη διά χειρός ... τοΰ έλαχίστου έν συσχολασταΐς καί 
φοιτηταΐς μαθητών ιεροδιδασκάλου Κυρίου Θεοδώρου Καββαλιώτου τοϋ 
έκ Μοσχοπόλεως. Ναούμ ’Αναστασίου Ντάτας».
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καί τή «Μεταφυσική» γιά τίς έκπαιδευτικές ανάγκες τής ’Ακαδη
μίας Ίασίου, ή δποία διατηρούσε στενές σχέσεις μέ τή Μοσχό
πολη28. Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι καί ό Δημήτριος Κωνσταντί
νου Μπεζούκας, άντιγραφέας τών χειρογράφων Σιατίστης, άπό 
τόν χώρο τών μαθητών του προέρχεται. Σημαντικό επίσης δείγμα 
τής καθολικής καταξιώσεώς του ώς διδασκάλου είναι καί ό ίε- 
ροελεγεΐος πού διασώθηκε στά χειρόγραφα τής ρουμανικής ’Α
καδημίας29 καί δ δποΐος μάλλον ανήκει στήν ποιητική διάθεση 
τοΰ γιοΰ του ’Αναστασίου, έχει δέ ώς εξής: 

ήρ. ’Αναστασίου είμί θύτου Θεοδώρου 
έλ. γνησίου νίοϋ, κληρονόμου δέ πάσης 
ήρ. τής περιουσίας αύτοϋ, ός ύπήρχεν άρητήρ30 
έλ. άριστος πάντων, έμμονος αύ3' λασίνοις32, 
ήρ. φοιτητάς αύτοΰ πάντας φέρβει33 ύπέρ αίσαν34 
έλ. φιλοπονίφ γάρ, καί ίεροΐς κυάθοις35.

’Απολύτως πλήρη άποκρυπτογράφηση τοΰ παραπάνω κειμέ
νου δέν είναι εύκολο νά κάνουμε. ’Αναμφίβολα δμως εξυμνεί τό 
διδακτικό έργο τοΰ πατέρα του καί τήν άπήχηση πού είχε. ’Αλ
λά καί ό Κωνσταντίνος Χατζή Τζεχάνης, ένας διακεκριμένος 
μαθητής τοΰ Καβαλλιώτη, μέ τίς εύφημες συστάσεις του πρός 
τόν Thunmann, δπως ήδη άναφέρθηκε, γίνεται ή άφορμή γιά

^ 28. Περισσότερα στοιχεία γιά τή συνεργασία τών δυο Άκαδημιών
(Ιασίου-Μοσχοπόλεως) καί τίς όμοιότητές τους βλ. ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγό- 
ριος ’Αργυροκαστρίτης, σ. 195 κ.έ., PAPACOSTEΑ, Teodor Anastasie 
Cavalhoti, σσ. 390-391. Τό γεγονός δτι ή ’Ακαδημία Βουκουρεστίου έξέ- 
δωσε μονογραφία περί τοΟ Κωνσταντίνου Τζεχάνη ένισχύει άκόμη πε
ρισσότερο τά προαναφερόμενα. Βλ. ΚΟΥΡΙΛΑ, δ.π., σ 128.

29. ΧΡΑ, φ. 100α.
30. ’Αρητήρ=ίερέας.
31. αϋ=πάλι, έκ νέου.
32. λάσινος=&φρων, έπιλήσμων.
33. φέρβω=τρέφω.
34. αϊσα=τό προσήκον, τό άρμόζον.
35. κύαθος=κΰπελλο.
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συστηματική μελέτη τοΰ έργου τοΰ διδασκάλου του. ’Έτσι τό 
έργο τοΰ Μοσχοπολίτη λογίου ύπερπηδα τά δρια τής ’Οθωμανι
κής αυτοκρατορίας καί άποκτα πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Ή ι
διαίτερη εκτίμηση τοΰ Τζεχάνη πρός τόν διδάσκαλό του δηλο- 
ποιεΐται χαρακτηριστικά στό βιβλίο του «Έγχεψίδιον Αριθμητι
κόν, ήτοι σύντομος, εύκολος καί άκριβής τοΰ όρθοΰ λογαρια
σμού έρμηνεία, είς κοινήν ώφέλειαν τών άρχαρίων...» πού έκδό- 
θηκε στή Χάλλη τής Μαγδεμβουργικής τό 1769. Είναι άφιερω-
μένο στό χορηγό τής έκδόσεως Κωνσταντίνο Μιχαήλ Μόσχα,
συμπατριώτη καί συμμαθητή του μέ τόν όποιο, καθώς γράφει ό 
Τζεχάνης, τής ελληνικής γλώσσας «τάς πρώτας γραμμάς συμμα- 
θητευόμενοι ποτέ, έδιδάχθημεν άπό τόν φωστήρα καί τό μέγα

Jl τής Μοσχοπόλεως καύχημα, τόν έν διδασκάλοις λέγω Ίεροσο-
φολογιώτατον, καί έν Ίερεΰσιν Αιδεσιμότατον Πρωτοπαππ&ν 
Κύριον Θεόδωρον τόν Καβαλλιώτην».

Ή γλώσσα τής διδασκαλίας ήταν ή άρχαΐζουσα έλληνική36.
,, Αύτή' δχι μόνο όξυνε τό νοΰ καί έφερνε τούς νεαρούς μαθητές

σέ άμεση επαφή μέ τήν άρχαία έλληνική σκέψη καί τούς πατέ
ρες τής Εκκλησίας, άλλά συνέβαλε ώστε τήν έποχή εκείνη νά 
μιλοΰν καί νά γράφουν στή Μοσχόπολη τήν έλληνική μέ τρόπο 
υποδειγματικό37. Ό Καβαλλιώτης θέλησε άκόμη, καί μέχρις ε
νός σημείου τό πέτυχε, νά γεφυρώσει τά γλωσσικά χάσματα

36. Καί μόνο ή χρήση τής άρχαΐζουσας στή διδακτική πράξη, κατά 
τά μέσα τοΟ 18ου αΙώνα, θά άρκοΟσε νά δείξει τή βαθειά έπίδραση τοϋ 
Βούλγαρη, πού πίστευε δτι δέν μποροϋσε νά άναστηθεΐ ή προγονική 
δόξα χωρίς τήν άνόθευτη άρχαία γλώσσα. Οί γλωσσικές άπόψεις του 
συμπυκνώνονται στή φράση: «έκσυρικτέον αρα τά χυδαϊστί φιλοσοφεΐν 
έπαγγελόμενα βιβλιδάρια», βλ. Ή Λογική έκ παλαιών τε καί νεωτέρων 
συνερανισθεϊσα, Λειψία 1766, σ. 49. Πολύ άργότερα (1783) ό Δημήτριος 
Καταρτζής, παρά τό σεβασμό του πρός τήν άρχαιότητα, θά συμβάλει 
τελεσίδικα στήν καθιέρωση τής νεοελληνικής. «Ή καλλιέργειά της, κ’ 
ή συγγραφή βιβλίων σ’ αύτήν είναι γενική καί όλική άγωγή τοϋ έθνους».

37. Σχετικά βλ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Μοσχόπολις: Αί Άθήναι τής 
Τουρκοκρατίας, σ. 18. Αύτό φαίνεται καί άπό τήν διασωθεΐσα εμπορική 
άλληλογραφία. Βλ. Β ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ, «Οί Μοσχοπολΐται καί τό μετά τής 
Βενετίας έμπόριον», σ. 127 κ.έ. καί τοϋ ’ίδιου, «Νέαι συμβολαί», σ. 270 κ.έ
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άνάμεσα σέ λαούς πού μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες. ’Έτσι 
έφερε πιό κοντά πρός τόν έλληνορθόδοξο Ανθρωπισμό μεγάλες 
κοινωνικές ομάδες πού τόν είχαν πράγματι άνάγκη καί τίς επη
ρέασε θετικά. ’Αποφασιστική ύπήρξε ή συμβολή του καί στή 
θεμελίωση τοΰ καθόλου πολιτισμού τους, άφοΰ πρωταρχική 
προϋπόθεση κάθε πολιτιστικής άνόδου είναι ή παιδεία38.

Στήν εποχή τής άκμής τοΰ Καβαλλιώτη γεννήθηκε καί ένας 
γόνιμος, όπως Αποδείχθηκε αργότερα, προβληματισμός γιά τούς 
αμόρφωτους Μοσχοπολίτες. Συνειδητοποιήθηκε ή άνάγκη τής 
διγλωσσίας. Καλλιέργεια τής άρχαίας γιά διδακτικούς καί μορ
φωτικούς σκοπούς μέ παράλληλη χρήση τής καθομιλουμένης 
νεοελληνικής στήν καθημερινή ζωή. Μερικές κοινωνικές ομάδες 
συνέχιζαν νά μιλοΰν τή βλαχική καί, έν μέρει, τήν άλβανική. 
Ό ιεροδιδάσκαλος Θεόδωρος Καβαλλιώτης άντιμετώπισε τό 
πρόβλημα άποφασιστικά καί δημιουργικά. Καρπός τής δημιουρ
γικής άντιμετωπίσεως ύπήρξε ή «Πρωτοπειρία».

Στή Μοσχόπολη καί μέ πρωτεργάτη τόν Καβαλλλιώτη υλο
ποιήθηκε ή προσπάθεια γιά καθιέρωση γραπτής άλβανικής καί 
βλαχικής γλώσσας. Σωστά ή Ιστορία τής άλβανικής φιλολο
γίας39 δίνει ξεχωριστή θέση στόν Καβαλλιώτη καί τό έργο του, 
άφοΰ ύπήρξε άπό τούς θεμελιωτές της. Ή έμβέλεια δμως τοΰ 
διδακτικού του έργου έκτείνεται καί σέ άλλους βαλκανικούς 
λαούς. 'Όπως γράφει χαρακτηριστικά ό Φ. Μιχαλόπουλος40 «οί 
δάσκαλοι τής Νέας ’Ακαδημίας, πολύ πριν άπό τόν Κοσμά τόν 
Αίτωλό καί τό Ρήγα Βελεστινλή, είχαν σκεφθεΐ πάνω στό γλωσ
σικό καί έθνολογικό πρόβλημα τής Βαλκανικής καί στόν έξελ- 
ληνισμό τών χριστιανών κατοίκων, πού γιά πολλούς λόγους εί
χαν ξεχάσει τήν έθνική γλώσσα τους. Άπό τήν άποψη αύτή ή

38. «Οί τότε τοΰ Γένους διδάσκαλοι καί λόγιοι έγίνωσκον ν’ άρύων- 
ται πολλαχόθεν έκ πάσης γλώσσης εϊτι χρήσιμον πρός τήν τοΟ ήθους 
μόρφωσιν καί τήν άνάπτυξιν τοΰ νοός», βλ. ΓΕΑΕΩΝ, Πνευματική κίνη- 
σις, σ. 178.

39. Βλ. Ιστορία τής άλβανικής φιλολογίας, έκδ. ’Ακαδημίας Επι
στημών τής ’Αλβανίας, Τίρανα 1983, (άλβανιστί), σ. 49 κ.έ.

40. Ό.π., σ. 19.
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Μοσχόπολη μέ τήν ’Ακαδημία της μπορεί νά θεωρηθεί ώς ή 
νέα Ιερουσαλήμ τής χειραφετήσεως όλων τών βαλκανικών έθνι- 
κοτήτων($ΐο) καί ιδίως τών βλάχων καί τών άλβανών, ό ιερός 
τόπος όπου γιά πρώτη φορά καλλιεργήθηκε ή ιδέα τής βαλκανι
κής συνεννοήσεως». Πρός αυτή τήν κατεύθυνση έργάσθηκε αο- 
κνα, χωρίς σωβινιστικές τάσεις, μέ τήν άντικειμενικότητα ύπευ- 
θύνου έπιστήμονα καί μοναδικό μέλημα τήν έξυπηρέτηση τών 
συνανθρώπων του. Τό γεγονός ότι στό πρόσφατο παρελθόν τόν 
διεκδίκησαν άλβανοί καί ρουμάνοι, δείχνει Απερίφραστα τήν ά- 
πουσία κάθε μονομέρειας καί εθνικιστικού ή θρησκευτικού φα
νατισμού άπό τό έργο του.

Έτσι ό Καβαλλιώτης εντάσσεται στή χορεία τών έπιφανών 
διδασκάλων τοϋ Γένους (Βούλγαρης, Μοισιόδαξ, Γαζής κ.ά.) 
πού συνέβαλαν άποφασιστικά στή θεμελίωση όχι μόνο τής νεώ- 
τερης έλληνικής παιδείας, άλλά καί τής μορφωτικής άναγεννή- 
σεως τών άλλων βαλκανικών λαών. «Οί προσπάθειές του γιά 
θρησκευτική καί ήθική χειραφέτηση τών βαλκανικών λαών, κα
θώς καί ή γόνιμη διδασκαλία του ύψωσαν τή Μοσχόπολη σ’ 
άνώτερο κέντρο έλληνικής μαθήσεως καί φωτισμού, σέ πραγμα
τικό φάρο όλόκληρης τής Βαλκανικής»41.

Δέν είναι εύχερές γιά τό μελετητή τοΰ διδακτικού έργου 
τοΰ Καβαλλιώτη νά άποφανθεϊ σέ ποιό βαθμό επηρέασε τίς ιδέες 
του ό Διαφωτισμός. Γιατί παρουσιάζει τήν ιδιοτυπία τής πλειο- 
νότητος τών λογίων τής εποχής του (μέσα 18ου αιώνα) πού δέν 
ένστερνίσθηκαν άβασάνιστα τίς νέες ιδέες42, άλλά κατέβαλαν 
συνεχή καί μεθοδική προσπάθεια συνδυασμοΰ τής πίστεως καί 
τής επιστήμης, τής θεολογίας καί τής φιλοσοφίας. Ή περίοδος 
αύτή βέβαια πρέπει νά χαρακτηρισθεΐ ώς μεταβατική, άν δέ λη- 
φθεϊ ύπόψη καί ή ευπάθεια τής περιοχής, οί όποιεσδήποτε γενι
κεύσεις είναι επισφαλείς. Ειδικότερα όμως θά μπορούσε κανείς 
νά υποθέσει δτι ό Καβαλλιώτης δέν ήθελε νά φανερώσει έξ 
ολοκλήρου τίς νέες ιδέες σέ μιά κοινωνία όρεσείβια καί άπομο-

41. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, δ.π., σ. 21.
42. Βλ ΦΕΙΔΑ, δ.π., σ. 14
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νωμένη, βαθύτατα θρησκευόμενη καί καθόλου συντηρητική. Οί 
Μοσχοπολίτες εύρισκόμενοι σέ άδιάκοπη επαφή μέ τά μεγάλα 
άστικά κέντρα τοϋ έξωτερικοΰ (Βενετία, Βιέννη, Βουδαπέστη 
κ.λπ.) ήσαν καλοί δέκτες τών νέων μηνυμάτων. Δέν αποτελούσαν 
κοινωνία προλήψεων καί ιδεολογικού μονολιθισμοΰ. Ό Καβαλ
λιώτης όμως άπέναντι στίς νέες ιδέες κράτησε θέση κριτική. 
Μέ αύτό άκριβώς τό πνεϋμα νουθετοϋσε καί τούς μαθητές του: 
«Έν γάρ άκραδάντφ τής πίστεως θεμελίφ στερεωθέντας, χάριτι 
Θεοϋ, μή πάντας άπλώς τούς φιλοσόφους παραδέχεσθαι, μηδ’ 
άεί, άλλά τούς λόγοις άναγκαίοις έπί ταϊς άποδείξεσι χρωμένους 
καί ήνίκα μή άπάδοντας έαυτούς παρέχονται τή καθολική έκκλη- 
σίφ>43.

Είναι ολοφάνερη ή όμοιότητά του μέ τήν τακτική τοϋ Βούλ
γαρη. ’Αποδοχή τών κανόνων τοϋ όρθοϋ λόγου καί τών αρχών 
τής σύγχρονης έπιστήμης άλλά καί σταθερός σεβασμός τών δογ
μάτων τής πίστεως. Σαφής όριοθέτηση τών νοητικών ικανοτή
των τοϋ άνθρώπου καί επισήμανση τής άδυναμίας προσπελάσεως 
στή σφαίρα τοϋ ΰπερβατικοϋ44. Αύτή είναι ή πεμπτουσία τοΰ 
φιλοσοφικοΰ έκλεκτικισμοΰ τοΰ Καβαλλιώτη.

*

Ή προσπάθεια νά διερευνήσουμε τή δράση τοΰ Καβαλλιώ
τη ώς κληρικοϋ, ώς κοινωνικοΰ παράγοντα καί ώς διδασκάλου, 
είχε ώς σκοπό τήν όλοκλήρωση τής προσωπογραφίας του. Θά 
παρέμενε όμως ήμιτελής άν δέν έρευνούσαμε τό συγγραφικό έρ
γο καί δέν άποτιμούσαμε τήν κολοσσιαία προσφορά του στόν 
γραπτό λόγο. Αύτό θά γίνει στό τρίτο μέρος τής παρούσης έργα-

43. Φυσική πραγματεία, ΧΣ, φ. 68. Οί άπόψεις αύτές τοΰ Καβαλλιώ
τη διερμηνεύουν τήν πατερική παράδοση στόν 18ο αιώνα

44. Αύτή τή σαφήνεια καί τήν καθαρότητα τής σκέψεως θά τήν 
συναντήσουμε έναν αιώνα άργότερα στήν παρατήρηση τοΰ Μανουήλ 
Γεδεών, Πνευματική κίνησις, σ. 104: «Ούχί ή Φραγγία, ούχί ή νεωτερική 
φιλοσοφία τό λοιπόν διαστρέφει, άλλά ή κενοφροσύνη ίδιαιτάτως δια
στρέφει καί κρημνίζει τόν άνθρωπον έν τή άθεΐςι. Ή πίστις ήμών τών 
Χριστιανών είναι όλη ύλικώς μυστηριώδης, καί δέν έπιδέχεται διαιτησιν 
οϋτε περιπατητικήν, οϋτε νευτωνικήν».
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σίας δπου θά περιγράψουμε καί θά άναλύσουμε τά συγγράμματα 
του, πού αποτελούν παραμέτρους τοϋ βίου καί τής έν γένει δρά
στη ριότητός του. Θά έπιχειρήσουμε ακόμη νά άποκρυπτογρα- 
φήσουμε τή σημασία τους γιά τήν πνευματική ζωή στό 18ο 
αιώνα, δχι μόνο τών ύποδοΰλων Ελλήνων άλλά καί τών άλλων 
λαών τής Βαλκανικής.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Χωρίς άμφιβολία ή ιστορική έρευνα έχει στή διάθεσή της 
άρκετό συγγραφικό υλικό. Θά μπορούσε λοιπόν, μέ σχετική ευ
χέρεια, νά προβεϊ στίς άναγκαϊες εκτιμήσεις καί νά έμβαθύνει 
στή διερεύνηση τής προσωπικότητος τοΰ Καβαλλιώτη.

Τό συγγραφικό όμως έργο τοΰ Καβαλλιώτη παρουσιάζει 
μιάν ιδιοτυπία: δέν άναφέρεται καθόλου στό πρόσωπο τοΰ δη
μιουργού του. Δέν έχει αύτοβιογραφικό ή έξομολογητικό χαρα
κτήρα άλλά τηρεί άπόλυτη σιγή γιά τή ζωή καί τό έργο τοΰ 
λογίου. Αυτή ή σιγή δυσχεραίνει σημαντικά τό έρευνητικό έργο 
καί έμποδίζει τή συναγωγή τών άπαραίτητων στοιχείων, προκει
μένου νά συνθέσει τήν προσωπογραφία του.

Θά μπορούσαμε εύλογα νά θεωρήσουμε τόν Καβαλλιώτη ώς 
τόν άντίποδα τοΰ Ίωσήπου Μοισιόδακα. Γιατί ένώ τό έργο τοΰ 
Μοισιόδακα «κυριαρχείται άπό τήν προσπάθεια τοΰ αύτοχαρα- 
κτηρισμοΰ του»1 καί προσφέρει πλήθος στοιχείων γιά ψυχογρα
φική προσέγγιση, τό συγγραφικό έργο τοΰ Καβαλλιώτη, δέν 
άναφέρεται καθόλου στό δημιουργό του. ’Απουσιάζουν άπ’ αύτό 
παντελώς οί άμεσες προσωπικές άναφορές άλλά καί οί ύπαινιγ- 
μοί ή κάποια παροχή σποραδικών πληροφοριών. Μέ έμμεσο 
όμως τρόπο είναι δυνατόν νά άντληθοΰν όρισμένα στοιχεία, ά- 
παραίτητα γιά τήν όλοκλήρωση τής βιογραφίας του. Τά στοι
χεία αύτά έχουν καί εύρύτερη ιστορική σημασία, γιατί όριοθε- 
τοΰν τόν πολιτισμικό μετασχηματισμό τών βαλκανικών λαών

1. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ, 7. Μοισιόδαξ, σ. 233.
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κατά τόν 18ο αιώνα καί εκφράζουν τήν ίδιότυπη άντιμετάδοση 
τών πολιτιστικών στοιχείων, πού συντελέστηκε τήν περίοδο ε
κείνη, μεταξύ τών υποδούλων λαών τής όθωμανικής αυτοκρατο
ρίας.

Τά έργα τοϋ Καβαλλιώτη έχουμε διαιρέσει σέ δύο βασικές 
ομάδες: 1) Φιλοσοφικά καί 2) Φιλολογικά. Σέ μιά τρίτη παρά
γραφο μέ τίτλο «διάφορα» συγκεντρώνουμε όλες τίς πληροφο
ρίες πού έχουμε γιά άπωλεσθέντα ή Αμφισβητούμενα έργα του.



1. Φιλοσοφικά

Ή πληροφορία τοϋ Thunmann δτι ό Καβαλλιώτης «έγραψε 
γιά δλες σχεδόν τίς φιλοσοφικές έπιστήμες, άλλά δέν έξέδωσε 
τίποτε» ήταν μετέωρη μέχρι τό 1932. Τότε ό ρουμάνος έρευνητής 
Victor Papacostea βρήκε τρία χειρόγραφα που φυλάσσονταν στή 
βιβλιοθήκη τής ρουμανικής Ακαδημίας1. Ή μελέτη καί ή πα-

1. Τά τρία χειρόγραφα, σέ έλληνική γλώσσα, βρίσκονται μέχρι σή
μερα στή βιβλιοθήκη τής ρουμανικής ’Ακαδημίας ύπό τά στοιχεία: 70 
(210) καί 203 (383). Περιέχουν τρία φιλοσοφικά εργα πού προορίζονταν, 
δπως αποκαλύπτουν τά προοίμιά τους, γιά σχολική χρήση. Τό πρώτο μέ 
τίτλο «Λογική πραγματεία» είναι μιά τυπική λογική τής έποχής εκείνης 
μέ προσθήκη ένός δευτέρου μέρους μέ τίτλο «Θέσεις λογικαί». Τό δεύ
τερο εχει τίτλο «Φυσική πραγματεία» καί τό τρίτο «Μεταφυσική». Περι- 
λήφθηκαν άπό τόν C. Litzica στόν Catalogul manuscriptelor grecesti 
(Κατάλογος έλληνικών χειρογράφων), Bucuresti 1909, σσ. 50 καί 99. 
Επίσης ό Ν. Jorga καταχώρησε τή «Φυσική» καί τή «Μεταφυσική» σέ 
ένα κατάλογο βιβλίων προσαρτημένο στήν «'Ιστορία τής ρουμανικής 
έκπαιδεύσεως», Βουκουρέστι 1928, (ρουμανιστί) σ. 349.

Προκειμένου νά τά μελετήσουμε ζητήσαμε, μέσφ τοϋ Ιδρύματος Με
λετών Χερσονήσου τοϋ Αϊμου (Θεσσαλονίκη), άπό τήν βιβλιοθήκη τής 
ρουμανικής ’Ακαδημίας, άντίγραφα τών έργων σέ μικροταινία. ’Από τή 
θέση αύτή όφείλουμε ειλικρινείς εύχαριστίες πρός τά δύο πνευματικά 
Ιδρύματα γιά τήν πρόθυμη καί θετική άνταπόκρισή τους

Όμοια χειρόγραφα άνευρέθηκαν δταν, στά πλαίσια τής παρούσης 
εργασίας, έρευνήσαμε βιβλιοθήκες τής Δυτικής Μακεδονίας. Λεπτομε
ρέστερη παρουσίαση τών χειρογράφων αύτών καί δημοσίευση ορισμέ-



108

ρουσίασή τους σέ μιά εύρεϊα εργασία, ύπήρξε ή πιό δλοκληρω- 
μένη καί συστηματική πού είχε ώς τότε γραφεί γιά τόν σημαντι
κό αύτό λόγιο2. Ή μελέτη αύτή τοΟ Papacostea άποτέλεσε τήν 
άφετηρία γιά μιά πρώτη άποτίμηση, άπό τή νεότερη ιστορική 
επιστήμη, τής πνευματικής έμβέλειας τοϋ Μοσχοπολίτη λογίου, 
ενώ παράλληλα έδωσε τό έναυσμα γιά νά πυκνώσουν οί έρευνες 
καί οί μελέτες γι’ αύτόν. Δυστυχώς, χαρακτηριστικό τών έργα- 
σιών αύτών, πού προήλθαν κυρίως άπό ρουμάνους καί άλβα- 
νούς3, ήταν ό συντονισμός τους μέ τίς αυξομειώσεις τοϋ έθνικι- 
σμοϋ στους βαλκανικούς λαούς, γεγονός πού έπηρέασε καθορι
στικά τά επιστημονικά συμπεράσματα τής περιόδου εκείνης (τέ
λη 19ου καί άρχές 20οϋ αιώνα).

Τά φιλοσοφικά συγγράμματα τοΰ Καβαλλιώτη είναι κατά 
βάση εκπαιδευτικά βοηθήματα, γιά ένα έπίπεδο όμως σπουδών 
σαφώς άνώτερο άπό τίς εγκύκλιες. Ό Καβαλλιώτης στό προοί
μιο τής «Λογικής πραγματείας» του προσφωνούσε τούς μαθητές 
του ώς «φοιτητές», οί όποιοι ήσαν «ίκανώς ήδη περί τήν έγκύ-

νων κειμένων, θά γίνει στό «έπίμετρο» τής έργασίας αότής. Μέχρι σή
μερα τά άνευρεθέντα χειρόγραφα τοΟ Καβαλλιώτη είναι μοναδικά στόν 
έλληνικό χώρο.

2. Ή μελέτη αύτή μέ τίτλο «Teodor Anastasie Cavallioti - Trei 
manuscrise inedite» (Θεόδωρος ’Αναστασίου Καβαλλιώτης - Τρία άνέκ- 
δοτα χειρόγραφα) δημοσιεύθηκε σέ δύο συνέχειες στό Revista Istorica 
Romana τό 1931 καί 1932. Άναδημοσιεύθηκε άπό τή θυγατέρα τού Papa
costea, Κορνηλία Papacostea - Danielopolu, στόν τόμο «Civiliza^ie Ro- 
maneasca §i civilizajie Balcanica», Bucure§ti 1983. Ή βιογράφική δμως 
προσέγγιση τοϋ Καβαλλιώτη, παρέμεινε μέχρι σήμερα έλλιπής.

3. Σημαντική θέση στή διεθνή βιβλιογραφία κατέχουν οί μελέτες 
γερμανών ή αύστριακών μελετητών. Επικεντρώνονται όμως στή γλωσ- 
σολογική σημασία τοϋ έργου του, έξ αίτιας τής πρωτοτυπίας άλλά καί 
τής ίδιαιτερότητος γιά τήν έθνολογία, πού παρουσιάζει τό τρίγλωσσο 
λεξικό τοϋ Καβαλλιώτη.

Στήν Ελλάδα, μέχρι σήμερα, δέν υπήρχε καμμία συστηματική έρευ
να γύρω άπό τή ζωή καί τό έργο τοϋ Θεοδώρου Καβαλλιώτη. Στή συμ
πλήρωση αύτοϋ τοΰ κενοΰ άποσκοπεΐ, δπως ήδη άναφέρθηκε, ή παρούσα 
έργασία.
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κλιον παιδείαν γεγνμνασμένοι»4. Ένώ λοιπόν έκ πρώτης όψεως 
δέν άποτελοϋν τά πλέον κατάλληλα έργα γιά μιά όλοκληρωμένη 
ιδεολογική βυθομέτρηση του συγγραφέα, δμως εκφράζουν τούς 
πνευματικούς προσανατολισμούς του καί μας αποκαλύπτουν τήν 
έκπαιδευτική καί Ιδεολογική άτμόσφαιρα τής Μοσχοπόλεως, 
στά μέσα τοΰ Ι8ου αίώνα. ’Ακόμη συμβάλλουν στήν άποκρυπτο- 
γράφηση τών γενικότερων φιλοσοφικών Αναζητήσεων καί ζυ
μώσεων τής εποχής έκείνης, ένώ φανερώνουν τό ύψηλό έπίπεδο 
σπουδών τής Νέας ’Ακαδημίας, καθώς καί τό άνθρωποείδωλο 
πρός τό οποίο έτεινε ή ελληνοχριστιανική παιδεία τοΰ υποδού
λου γένους.

Παράλληλα πρέπει νά παρατηρηθεί δτι στά σχολικά βιβλία 
πάντοτε μεταστοιχειώνεται τό ιδεολογικό καί πολιτισμικό περιε
χόμενο κάθε εποχής καί κάθε κοινωνίας σέ γνωστικό Αντικείμε
νο, δηλαδή σέ διδακτέα ύλη. ’’Εστω μέ κάποια καθυστέρηση.

Ειδικά δμως δταν άναφερόμαστε στό 18ο αιώνα πρέπει νά 
λάβουμε ύπόψη δτι κάθε πνευματική δραστηριότητα εκκινούσε 
άναγκαστικά άπό τήν εκπαίδευση, άφοΰ αύτή συγκέντρωνε δλες 
τίς ύπάρχουσες πνευματικές δυνάμεις. Οί εκπρόσωποί της κα- 
τεύθυναν άναγκαστικά τή συγγραφική τους διάθεση πρός διδα
κτικά έργα. Τό πρόγραμμα διδασκαλίας εϊχε τή δυνατότητα νά 
Ανανεώνεται καί νά εμπλουτίζεται άδιάκοπα5, τά διδακτικά εγχει
ρίδια ήταν βιβλία Αδέσμευτα, εκφραστικά μέσα τής Ιδεολογικής 
καί έπιστημονικής ελευθερίας τοΰ συγγραφέα. Δέ γράφονταν 
βάσει κάποιου «προκατασκευασμένου» άναλυτικοΰ προγράμμα
τος καί δέν ελέγχονταν γιά τό περιεχόμενό τους6. ’Αντιπροσώ

4. ΧΣ, φ. 6.
5. ΑΓΓΕΛΟΥ, Πλάτωνος Τύχαι, σ. 13.
6. Παρά τήν εκδοχή όρισμένων νεωτέρων ερευνητών (Γ. Καρράς, 

’Α. Κουμαριανοϋ κ.α.) δτι τό Οίκουμενικό Πατριαρχείο «φορέας τής 
κυρίαρχης ιδεολογίας... χρησιμοποιούσε τούς έκδοτικούς μηχανισμούς 
γιά νά έχει κάτω άπό τήν άμεση έπίβλεψή του τις λαϊκές μάζες ελέγχον
τας καί διοχετεύοντας, κατά τήν κρίση του, τήν βιβλιοπαραγωγή», ΚΟΥ- 

ΜΑΡΙΑΝΟΥ, Τό έλληνικό βιβλίο, σ. 95, τής ίδιας, σ. 185, «διάχυτη είναι 
ή έντύπωση δτι στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας καί μέ τήν έμφάνιση τοΰ
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πευαν αυθεντικά τούς φιλοσοφικούς προσανατολισμούς τοΰ δη
μιουργού. ’Ακόμη όμως ήταν ενδεικτικά καί τής έντάσεως τοΰ 
αγώνα γιά σύζευξη τών νέων ιδεών, πού εισέβαλαν μέ βιαιότητα, 
μέ τίς παραδοσιακές αντιλήψεις. Σ’ αύτήν τήν Αναπόφευκτη σύγ
κρουση τό Οικουμενικό Πατριαρχείο καλούνταν συχνά νά διαι
τητεύσει. Τις περισσότερες φορές έφερνε σέ πέρας τήν Αποστο
λή του μέ Απαράμιλλη δεξιοτεχνία. Όπως εύστοχα παρατηρεί ό 
Μανουήλ Γεδεών οί διδασκαλικές Αντιζηλίες προκαλοΰσαν συ
χνά τήν «πυροσβεστική» παρέμβαση τοΰ Πατριαρχείου7.

Στή συνέχεια θά προβοΰμε σέ εύρύτερη παρουσίαση τών 
έργων τοΰ Καβαλλιώτη μέ φιλοσοφικό περιεχόμενο.

Διαφωτισμού τήν πιό αντιδραστική δύναμη αποτελεί τό Πατριαρχείο. 
’Ασκώντας ακόμη καί ασφυκτική λογοκρισία στίς έκδόσεις» Διαπιστώ
σεις δηλωτικές προκαταλήψεως πού μεταβλήθηκε σέ «μόδα». Πώς μπο
ρούσε τό Πατριαρχείο νά έλέγχει εκδόσεις πού έρχονταν στήν Ελλάδα 
άπό τυπογραφικά κέντρα τοΟ έξωτερικοϋ; Καί γιατί νά λογοκρίνει τά 
βιβλία; Οί συγγραφείς τους, στή συντριπτική πλειονότητα, ήσαν κληρι
κοί! "Ενα είναι βέβαιο: «άπουσίαζε ή ύπεύθυνη άρχή πού νά ελέγχει τά 
βιβλία», ΑΓΓΕΛΟΥ, Πλάτωνος Τύχαι, σ. 13 «Τά διδακτικά βιβλία δέν 
έφεραν τήν έγκριση τής ’Εκκλησίας» Βλ σχετικά ΓΕΔΕΩΝ, Ή πνευμα
τική κίνησις, σ. 21 Πρβλ. καί όσα σημειώνει ό ’ίδιος στή σ. 210. Ό 
Γεδεών μάλιστα τόν ελεγχο τών διδακτικών βιβλίων πού έμφανίσθηκε 
σποραδικώς τό 19ο αίώνα, θεωρούσε «νεωτερισμό» μέ είσηγητή τόν «ό
σιας μνήμης Νικόδημο τόν 'Αγιορείτη». Έκτοτε έπικράτησε ή συνήθεια 
«νά ζητήται ή γνώμη καί κύρωσις τής Μ. ’Εκκλησίας, άλλά δυστυχώς 
μόνον διά τά θρησκευτικά» Ό.π., σ. 21.

7. «Τό Πατριαρχεΐον ήμών έκήδετο τής κοινωνικής εόεστοΰς (εύε- 
στώ=εόδαιμονία), έζητεΐτο νά προφθάνη πανταχοΰ, άλλά περιεσπατο ύπό 
τών πολύ συνεχώς άναθρωσκουσών καινοφανών διδασκαλιών». ΓΕΔΕΩΝ, 
ο π , σ. 54



Ill

«) Λογική πραγματεία

Ό πλήρης τίτλος τοΰ βιβλίου είναι: «Λογική πραγματεία 
συναρμολογηθεΐσα παρά τοΰ σοφολογιωτάτου κυρίου διδασκά
λου ήμών Θεοδώρου ’Αναστασίου Καβαλλιώτου, καί παρ’ αύτοΰ 
έκδοθεΐσα έν τή τής ίδιας πατρίδος ίδρυ(ν)θείση νεωστί σχολή»1. 
Ό τίτλος στό χειρόγραφο τής «Λογικής πραγματείας», πού 
βρήκε ό 11ο Mitke Qafezezi2, βασικά δέν διαφέρει άπό τών χει
ρογράφων Σιατίστης, παρά μόνο ώς πρός τήν προσθήκη τής 
λέξεως, «ίεροσοφολογιώτατος» καί τήν χρονολογία 1743, πού, 
είναι μεταγενέστερη προσθήκη. Τό 1743 ό Θεόδωρος Καβαλ
λιώτης, ουτε ιερέας ήταν, ουτε «νεωστί ΐδρυθεΐσα σχολή» υπήρ
χε στή Μοσχόπολη. 'Ο Pippidi3 τονίζει δτι «άν ή χρονολογία

1. ΧΣ, φ. 6.
2. Τό χειρόγραφο αύτό, όπως ήδη άναφέρθηκε, βρήκε ό Qafezezi. 

Πέντε φωτογραφίες άπό τό δεύτερο, ώς τότε, γνωστό χειρόγραφο, εστει- 
λε ό Qafezezi στό ρουμάνο καθηγητή καί ιστορικό Ν. Jorga, στίς 7 
’Απριλίου 1937. Μέχρι τή δημοσίευση τής παρούσης έργασίας ήταν 
γνωστά μόνο δύο χειρόγραφα τοΰ φιλοσοφικού έργου τοΰ Καβαλλιώτη. 
Γι’ αύτό ό A PIPPIDI, Un manuscrit de la «Logique», σ. 419, σημειώνει 
ότι «μέχρι σήμερα δέν γνωρίζουμε αλλα άντίτυπα τοΰ φιλοσοφικοΰ του 
έργου». Μετά τήν άνεύρεση όμως τών χειρογράφων Σιατίστης έχουμε 
καί τρίτο αντίγραφο τής φιλοσοφικής «τριλογίας» τοΰ Καβαλλιώτη. "Ι
σως ή περαιτέρω έρευνα φέρει στό φώς καί αλλα όμοια χειρόγραφα.

’Εκτενέστερα γιά τό έργο τοΰ Qafezezi καί τή συμβολή του στή 
μελέτη τοΰ Καβαλλιώτη βλ. PIPPIDI, δ.π., σ. 419 κ.έ., δπου ύπάρχει καί 
λεπτομερής περιγραφή τοΰ χειρογράφου τής «Λογικής» πού βρέθηκε 
στό Βυθκούκι.

3. "Ο.π., σ. 420. Ό άλβανός Ugi μάλιστα όχι μόνο Αποδέχεται τήν 
αυθεντικότητα τής ήμερομηνίας άλλά θεωρεί τά χειρόγραφα τοΰ Βυθκου-
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1743 είναι άκριβής, πού εϊματε πεπεισμένοι, τότε ή χρονολογία 
γεννήσεως πρέπει νά μεταφερθεΐ δέκα χρόνια πίσω». Παρά τό 
γεγονός ότι Αποδεχόμαστε ώς έτος γεννήσεως τό 1718, δέ συμ
φωνούμε μέ τή γνησιότητα τής άναγραφομένης χρονολογίας. 
Πιστεύουμε ότι πρόκειται γιά μεταγενέστερη προσθήκη.

Στά χειρόγραφα τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας ό τίτλος δια
φοροποιείται: «αψνε (1755). Άνθεστηριώνος4 πέμπτη μεσοϋντος, 
λογική πραγματεία συναρμολογηθείσα παρά τοΰ ίεροσοφολογιω- 
τάτου πρωτοπαπα Μοσχοπόλεως καί διδασκάλου κυρίου Θεοδώ
ρου ’Αναστασίου Καβαλλιώτου καί παρ’ αύτοΰ έκδοθεϊσα έν τή 
τής ίδιας πατρίδος νεωστί ίδρυθείση σχολή».

Ό Papacostea, δεχόμενος τό χειρόγραφο ώς αυτόγραφο τοΰ 
Καβαλλιώτη, (βλ. εικόνα άριθ. 8) θεωρεί δτι ή άναγραφομένη 
ήμερομηνία5 φανερώνει τό χρόνο τής συγγραφής. "Ομως πρέπει 
νά δεχθούμε δτι ολόκληρη ή «τριλογία» ήταν γραμμένη λίγα 
χρόνια ένωρίτερα. Ό τίτλος τής «Λογικής πραγματείας» προσ
διορίζει εμμεσα τόν χρόνο συγγραφής. Διότι α) προϋποθέτει τήν 
'ίδρυση τής Νέας Ακαδημίας (ίδρυθείσης), χωρίς δμως νά άπέχει 
μεγάλο διάστημα (νεωστί) καί β) ό Καβαλλιώτης δέν είχε προ- 
σέλθει άκόμη στόν ίερό κλήρο.

'Ο Pippidi θεωρεί ώς terminus post quern τήν ήμερομηνία 5 
Φεβρουάριου 1755 ώς πρός τήν ιδιότητα τοϋ «πρωτοπαπά». Ε
πειδή δέν υπάρχει άλλη πληροφορία πρίν άπό τό 1760, όπότε 
Αναμφίβολα είναι πρωτοπαπάς6. Μέ αύτό τό επιχείρημα καί τό

κϊου ώς αύτόγραφα τοϋ Καβαλλιώτη. Ό Peyfuss δμως εκφράζεται μέ 
σκεπτικισμό καί ύπογραμμίζει δτι «πρέπει κανείς νά ύπολογίζει καί λά
θη». Εϊτε αύτά άφοροΰν στίς πληροφορίες γιά τήν αύθεντικότητα τοϋ 
χειρογράφου τής «Λογικής» τοΰ Βουκουρεστίου, εϊτε ώς πρός τίς Ανα
γραφόμενες χρονολογίες.

4. Άνθεστηριών, ήταν ό δγδοος μήνας του Άττικοΰ ήμερολογίου. 
Είχε 29 ήμερες καί άντιστοιχοΰσε στό δεύτερο δεκαπενθήμερο τοΰ Φε
βρουάριου καί τό πρώτο τοΰ Μαρτίου.

5. Άπό κακό ύπολογισμό μάλλον ό Papacostea γράφει: 5 Φεβρουά
ριου 1755. Πρόκειται γιά τήν 20ή Φεβρουάριου.

6. Άναφέρεται μέ τό έκκλησιαστικό αύτό όφφΐκιο στόν τίτλο τοΟ 
έντυπου βιβλίου του «Εισαγωγή Γραμματικής» (1760), βλ. LEGRAND, 
ΒΗ., σ. 510.
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γεγονός ορισμένων προσθηκών πού παρατήρησε στό περιθο'ιριο 
τών χειρογράφων, ό Pippidi υποστηρίζει δτι ύπήρξε καί δεύτερη 
φάση συντάξεως μεταξύ τοϋ 1755 καί 17607.

Τά «χειρόγραφα Σιατίστης» (βλ. εικόνα άριθ. 9) άνήκουν 
στήν πρώτη γενιά. ’Αντιγράφονται άπό τά πρωτότυπα πού είχε 
ό συγγραφέας πριν άκόμη γίνει ιερέας. Ή συγγραφή τους τοπο
θετείται μεταξύ 1749 καί 17548. Πρόθεση τοϋ συγγραφέα ήταν 
νά τά τυπώσει. Δέν γνωρίζουμε γιατί τελικά δέν ύλοποιήθηκε ή 
πρόθεσή του. Ή συγγραφή τους πάντως συμπίπτει μέ τήν χειρο- 
τονία τοΰ ίερομονάχου Γρηγορίου, πού ήταν ή ψυχή τοϋ τυπο
γραφείου τής Μοσχοπόλεως, ώς Μητροπολίτη Δυρραχίου, καί 
τή συνακόλουθη κάμψη τών τυπογραφικών δραστηριοτήτων τής 
Μοσχοπόλεως. ’Αρκεί νά άναφερθεϊ δτι μεταξύ 1750 καί 1760 
καμμία έκδοση τοΰ τυπογραφείου Μοσχοπόλεως δέ μνημονεύε
ται9.

’Έτσι ή «Λογική» παρέμεινε χειρόγραφη. Ή διάδοσή της 
δμως ύπήρξε ευρύτατη. Ή άνεύρεσή της στή Ρουμανία, τήν 
’Αλβανία καί τήν Ελλάδα είναι ενδεικτική δχι μόνο τής άξίας 
της ώς διδακτικοΰ βιβλίου άλλά καί τής πνευματικής άκτινοβο-

7. PIPPIDI, δ.π., σσ. 420-421
8 Ό Pippidi, θεωρεί τό χειρόγραφο τοΰ Βυθκουκίου ώς παλαιότερο 

τοΰ 1755 καί τό αποδίδει, μέ κάποιες έπιφυλάξεις, στόν ιερομόναχο 
Σάββα, πού δίδασκε έκεϊ καί είχε χρηματίσει μαθητής τοΰ Καβαλλιώτη. 
Ό Σάββας μάλιστα συγκαταλέγεται μεταξύ τών μαθητών πού άφιέρωσαν 
έπίγραμμα στό σεβαστό διδάσκαλο, δταν τυπώθηκε ή «Εισαγωγή Γραμ
ματικής». Στήν Historia e letersise shqiptare, Tirane 1983, σ. 50, ή «Λο
γική» θεωρείται ώς εργο τοΰ 1749. Δηλαδή οΰτε άπό τούς νεώτερους 
άλβανούς Ιστορικούς γίνεται δεκτή ή έκδοχή δτι ή «Λογική» είναι εργο 
τοΰ 1743

9. ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, ο. 84 κ.έ., ΧΡΙΣΤΟ- 

ΠΟΥΛΟΥ, Τό βιβλίο «ή άλήθεια κριτής», σ. 178. Τό τελευταίο βιβλίο 
τοΰ 1750 είναι ή «’Οκτώηχος», πού διόρθωσε ό Καβαλλιώτης. Θά μπο
ρούσαμε ϊσως νά ύποθέσουμε δτι ύπήρχε πιθανότητα διαδοχής τοΰ Γρη- 
γορίου άπό τόν Θεόδωρο Καβαλλιώτη στή διεύθυνση τοΰ Τυπογραφείου. 
Τελικά βέβαια κάτι τέτοιο δέν πραγματοποιήθηκε. ’Αντίθετα ό Καβαλ
λιώτης προτίμησε τήν παιδεία καί τό θυσιαστήριο.
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λίας τοϋ συγγραφέα της. Σ’ αύτό βοήθησε σίγουρα καί ή φήμη 
τοϋ Καβαλλιώτη ώς φίλου καί μαθητή τοϋ Εύγενίου Βούλγαρη, 
σέ μιά έποχή μάλιστα πού ή έπίδραση τοϋ Κερκυραίου σοφοϋ 
ήταν αισθητή στούς ρωσικούς δσο καί στούς πνευματικούς κύ
κλους τής Μολδαβίας10.

Τό περιεχόμενο τής «Λογικής» είναι συνοπτικό καί τυπικό. 
Προτάσσονται «προοίμιον» καθώς καί πέντε όρισμοί τής Λογι
κής. Άκολουθοϋν διάφορα κεφάλαια, στά όποια ό συγγραφέας 
πραγματεύεται περί πρώτης ένεργείας τοΰ νοός, περί τών καθό
λου, περί κατηγοριών (ποσόν, ποιόν, πρός τι, πού, ποτέ, ποιεΐν 
ήτοι ένεργεΐν), περί δευτέρας έργασίας τοΰ νοός, περί προτά- 
σεως, περί τοϋ τρόπου ειδέναι, περί όρισμοΰ, περί διαιρέσεως, 
περί μεθόδου, περί επιχειρήματος, περί εύρέσεως τοΰ μέσου ό
ρου, περί διαιρέσεως συλλογισμοΰ, περί συνθέτων συλλογισμών, 
περί τής τών συλλογισμών άναγωγής, περί σοφισμάτων, περί 
έπιστήμης. Τό έργο ολοκληρώνεται μέ τήν προσθήκη «θέσεων 
λογικών» (θέσεις, ένστάσεις, άποφάνσεις), δπου έναλλάσσονται 
ένστάσεις, άποκρίσεις καί δείξεις, ύπό τύπον άσκήσεων, προφα
νώς πρός διασάφηση καί εμπέδωση τοΰ θεωρητικού ύλικοΰ.

Στό 18ο αιώνα ένα συγκροτημένο σύστημα λογικής κρίνον- 
ταν άπαραίτητο γιά νά Αξιολογείται ή επιστημονική έγκυρότητα 
τών έκφραζομένων άπόψεων. Όπως παρατηροΰσε ό Παναγιώτης 
Κοδρικάς11 «ή ύγιής φιλοσοφία δεΐται λόγων Αποδεικτικών, όχι 
λέξεων ύβριστικών. Οί άληθεΐς φιλόσοφοι δέν καταγίνονται νά 
Ανάγουν τούς συλλογισμούς των Ακριβώς εις τά γράμματα, άλλ’ 
ένασχολοϋνται νά συλλογίζωνται όρθώς εις τά πράγματα. Αέν 
δογματίζουν περί τών όντων Αξιωματικώς έκ τών προτέρων, άλλά 
κρίνουν σκεπτικώς έκ τών ύστέρων, τουτέστιν ζητούν δείξεις, 
όχι λέξεις». Παρά τήν έπίδραση τοΰ Βούλγαρη έμφανής είναι ό 
αύστηρός αριστοτελισμός τής «Λογικής» τοΰ Καβαλλιώτη. 
Προσπαθεί νά δείξει τήν αποστροφή του πρός κάθε δεισιδαιμο
νία καί πρόληψη, ένώ εμφανίζεται ώς οπαδός ενός έξορθολογι-

10. PAPACOSTEA, Teodor Anastasie Cavallioti, σ. 395.

11. Βλ.·Γ ΚΑΡΑ, Οί φυσικές-θετικές έπιστήμες στόν έλληνικό 18ο 
αίώνα, σ. 64.
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σμένου χριστιανισμού. Είναι χαρακτηριστικές οί τελευταίες 
«θέσεις» της «Λογικής» ή λε' καί λστ' δπου γίνεται λόγος περί 
έπιστήμης καί πίστεως μέ διάθεση νά συζεύξει τίς φαινομενικά 
άντικείμενες έννοιες. «Ή γάρ έπιστήμη καί ή πίστις ένεργειών 
άλλήλοις Αντικειμένων οόκ εύμοιροΰσιν, ει δέ άσαφής ή πίστις 
έστί οόκ έστι κατά θέσιν, άλλά κατ’ άπόφασιν»'2. Ενστερνισμός 
τών άρχών τοΰ όρθοΰ λόγου άλλά καί άνυποχώρητος σεβασμός 
τών δογμάτων τής πίστεως. Είναι χαρακτηριστικοί οί στίχοι πού 
βρίσκονται στό περιθώριο τής «Λογικής πραγματείας»13 ώς ση
μείωση εκτός κειμένου:

«"Οτι ή πίστις έστίν άσαφής, 
ώς καί ή ύπόληψις άμφιρεπής 
τφ λόγω τής άφορμής, καί τοΰ 
μέσου, ούχί τφ λόγω τοΰ Αντικειμένου».

Στίς έπιδράσεις πού δέχθηκε ό Καβαλλιώτης άπό τόν Βούλ
γαρη θά πρέπει νά προστεθοΰν δύο άκόμη στοιχεία. Πρώτο: ή 
άπόλυτη δμοιότητα στόν ορισμό τοΰ συλλογισμοΰ πού παραθέ
τουν οί δύο λόγιοι. «Συλλογισμός έστί λόγος έν φ τεθέντων 
τινών, έτερόν τι τών κειμένων έξ Ανάγκης συμβαίνει, τφ ταΰτα 
είναι’4». Ή «Λογική» τοΰ Βούλγαρη κυκλοφόρησε τό 1766 στή 
Λειψία, ενώ ή «Λογική» τοΰ Καβαλλιώτη μεταξύ 1750-1755. Υ
πάρχει βέβαια καί ή πιθανότητα τής άντιγραφής άπό κοινή πη
γή. Αύτό δμως μέχρι σήμερα δέν επιβεβαιώθηκε. Δεύτερο: Ό 
Βούλγαρης15 σέ σχετικό σχόλιο χαρακτηρίζει τόν Σπινόζα ώς 
άθεο, ενώ μέ θαυμασμό άναφέρεται στόν Πλάτωνα, παρά τίς 
δποιες χριστιανικές επιφυλάξεις. «Εί δέ Πλάτων ό θείος, καίτοι 
τόν Δημιουργόν έπιστήσας τή ϋλη εις ψυχήν έπειτα κατεβίβαζε 
τοΰ δημιουργήματος, θαυμάσαιμι αν». Ό Καβαλλιώτης κατατάσ
σει τόν Σπινόζα μαζί μέ τόν Πρωταγόρα, Διαγόρα καί τούς Έπι- 
κουρείους16 στή χορεία τών άθέων.

12. ΧΣ, φ. 54α.
13. ΧΣ, φ. 54 καί ΧΡΑ, φ. 99.
14. Βλ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ, Λογική, σ. 405 καί ΚΑΒΑΛΛΙΩΤΗ, Λογική πραγ

ματεία, ΧΣ, φ. 22α. .
15. Λογική, σ. 205.
16. ΧΣ, φ. 160β.



β) Φυσική πραγματεία

Ή «Φυσική πραγματεία»1 (βλ. εικόνα άριθ. 10) αποτελεί τό 
δεύτερο βιβλίο τής φιλοσοφικής τριλογίας τοϋ Θεοδώρου Κα
βαλλιώτη. Ώς χειρόγραφο είχε τήν ί’δια τύχη μέ τή «Λογική 
πραγματεία» καί τή «Μεταφυσική». Μέχρι σήμερα παρέμεινε 
άνέκδοτο. Δέν θά πραγματευθοϋμε λοιπόν τά άφορώντα στήν 
ιστορία τοΰ χειρογράφου, άφοΰ αύτό ήδη έγινε όταν άναφερθή- 
καμε στή «Λογική πραγματεία». Θά επικεντρώσουμε τήν ερευνά 
μας στό περιεχόμενο καί τήν άξια τοΰ έργου, τίς επιδράσεις πού 
δέχθηκε, τούς φιλοσοφικούς άναπροσανατολισμούς τοΰ συγγρα
φέα, δπως διαφαίνονται στά κείμενα, καί, τέλος, στήν άξιολόγη- 
ση τής προσφοράς του σέ συνάρτηση πάντοτε μέ τό ιστορικό 
πλαίσιο τής έποχής του.

Είναι δεδομένο δτι κατά τόν 18ο αιώνα ή Φυσική άποτε- 
λοΰσε θεμελιώδη γνώση, πού προσφέρονταν σέ δλα τά άξιόλογα 
σχολεία. Ήταν άδιανόητο νά όλοκληρωθεΐ ένας κύκλος σπου
δών χωρίς τή Φυσική πού τή θεωρούσαν βασικό κλάδο τής 
Φιλοσοφίας2. Ό Καβαλλιώτης μάλιστα στό προοίμιο τής «Φυσι-

1. Ό πλήρης τίτλος, σύμφωνα μέ τά ΧΣ, έχει ώς έξής: «Φυσική 
πραγματεία ξυντεθεΐσα παρά τοΰ σοφολογιωτάτου διδασκάλου κυρίου 
Θεοδώρου ’Αναστασίου Καββαλιώτου τοΰ έκ Μοσχοπόλεως καί παρ’ 
αύτοΰ έκδοθεϊσα έν τή τής ίδιας πατρίδος νεωστί ίδρυ(ν)θείση σχολή». 
’Απολύτως δμοιος έμφανίζεται ό τίτλος καί στά χειρόγραφα τής Ρουμα
νικής ’Ακαδημίας. Βλ. PAPACOSTEA, δ.π., σ. 388 καί ΧΡΑ, φ. 101.

2. Τό φαινόμενο τών Αλλεπάλληλων έκδόσεων Φυσικής κατά τόν 
18ο αίώνα είναι ένδεικτικό τής πυκνότητος τής διδασκαλίας. Σχετικά 
Βλ. Γ. ΚΑΡΑ, Οί φυσικές-θετικές έπιστήμες στόν έλληνικό 18ο αίώνα,
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κής» του, δχι μόνο δέν Απορρίπτει αότή τήν Αποψη, ΑλλΑ τή 
στηρίζει καί τή δικαιολογεί «Ούδέν τών έν τφ μετά σώματος 
βίω άλλο καί είναι καί λέγεσθαι άγαθόν δίκαιον αν εϊη, όρθώς 
τε καί μάλα σαφώς τής κρίσεως γενομένης δτι μή τό τής φιλο
σοφίας αν τη γάρ έστί καί μόνη τό θειότατον άμα πάντων καί 
σωστικότατον. Διά ταύτης άνθρωποι έπί τοΰ άκροτάτου τών έφε- 
τών άφικοϋντες καί τής έσχάτης ευδαιμονίας έγκρατεΐς ύπάρχου- 
σιν όντες, θείας φύσεως κατά τό δυνατόν καί κλήσεως μετασχεΐν 
κληρωσάμενοι»3.

Ή Φυσική δμως δέν καταξιώνεται μόνο ώς αύτόνομη έπι- 
στήμη καί γνώση, ΑλλΑ καί ώς Ασφαλής όδός πού δδηγεΐ στήν 
προσέγγιση τής δημιουργικής ένεργείας τοϋ Θεοϋ. Ό Καβαλ
λιώτης δέχεται τή φυσική γνώση ώς απόρροια τής μελέτης τοΰ 
κόσμου, ένός κόσμου-Αποτελέσματος τής θείας Αγάπης. Ή φυσι
κή γνώση Αποτελεί «γο θειότατον άμα πάντων καί σωστικότα
τον», διά τοϋ όποιου παρέχεται ή δυνατότητα στόν σπουδάζοντα 
νά φθάσει «έπί τοΰ άκροτάτου τών έφετών» καί νά μετάσχει στή 
μέγιστη ευδαιμονία, ώστε κατά τό δυνατόν νά γίνει «μέτοχος 
θείας φύσεως».

Ή θέση αυτή τοΰ Καβαλλιώτη προσδιορίζει έναργως καί 
τή θέση τοΰ μαθήματος στή Νέα Ακαδημία. Ή Φυσική στό 
18ο αιώνα διακρίνονταν Από μιΑ συνειδητή μετριοφροσύνη, Απο
φαίνονταν γιΑ σχέσεις αύστηρΑ περιορισμένες, πού είχαν ισχύ 
μόνο σέ περιορισμένο χώρο. Δέν είχε μεταβληθεΐ Ακόμη σέ άπο- 
φθεγματισμό δπως στό 19ο αίώνα. «Τότε ή Φυσική μεταβλήθηκε 
σέ φιλοσοφία καί μερικές φορές άπαιτοΰσε κάθε Αληθινή φιλο
σοφία νά είναι φυσική»4. Ή έπαρση αυτή τήν οδήγησε σέ ύπέρ- 
βαση τών όρίων της καί τήν εφερε πολλές φορές σέ σύγκρουση 
μέ τήν πίστη. Ό Καβαλλιώτης πίστευε σταθερά δτι ή φύση

’Αθήνα 1977, πληθωρική άπό άποψη προσκομίσεως στοιχείων μελέτη. 
Γιά τό πνεϋμα της δμως καί τήν έπιστημονική της ούδετερότητα διατη
ρούμε σοβαρές έπιφυλάξεις.

3. ΧΣ, φ. 68.
4. Βλ. W. HEISENBERG, ‘Η εικόνα τής φύσης στή σύγχρονη φυσι

κή, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 158.
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είναι εργο τοΰ Θεοΰ καί γι’ αύτό φέρει άνεξίτηλη τή σφραγίδα 
τής παντοδυναμίας καί τής πανσοφίας του. ’Αποτελεί μιά πολύρ- 
ρυτη πηγή θεωρίας καί πράξεως, ή όποία προκαλεΐ άνελλιπώς 
τόν άνθρωπο, πού άγωνίζεται γιά τήν τελειότητά του, νά γνωρί
σει «μετά λόγου» τά όντα5, ώστε συστηματικά νά φθάνει στήν 
πράξη.

Ή πιό σημαντική όμως παραίνεση τοΰ Καβαλλιώτη πρός 
τούς μαθητές του είναι ή κριτική στάση έναντι τών διαφόρων 
φιλοσόφων καί τών ιδεών πού εξέφραζαν. Κι αύτό μποροΰν νά 
τό πετύχουν μόνο, αν στηριχθοΰν στό άμετακίνητο θεμέλιο τής 
πίστεως6. «Έν γάρ άκραδάντφ τής πίστεως θεμελίω στερεωθέν- 
τας, χάριτι Θεοΰ, μή πάντας άπλώς τούς φιλοσόφους παραδέχε- 
σθαι, μήδ’ αεί, άλλά τούς λόγοις άναγκαίοις έπί ταΐς άποδείξεσι 
χρωμένους καί ήνίκα μή άπάδοντας έαυτούς παρέχονται τή καθο
λική έκκλησία».

Ή έννοια τής Φυσικής στόν Καβαλλιώτη χρησιμοποιείται 
μέ αριστοτελικό περιεχόμενο. Περιλαμβάνει ό,τιδήποτε άφορα 
στή φύση καί στόν κόσμο της. Ή επιστήμη τής Φυσικής έχει 
ώς άντικείμενό της τή μελέτη τής φύσεως. Τή μελέτη αυτή εν
τάσσει μέσα στήν ευρύτερη γνώση τής φιλοσοφίας, πού, όπως 
τονίζει ό Καβαλλιώτης7, «γνώσις έστί θείων τε καί άνθρωπίνων 
πραγμάτων».

Ή Φυσική είναι άναμφίβολα επιστήμη, δηλαδή συστηματι

5 ΧΣ, φ. 68.
6. Ή θέση αΰτή τοΰ Καβαλλιώτη, γνήσια έκκλησιαστική καί άγιο- 

πατερική, Αποκαλύπτει τή διαχρονική άξια καί έπικαιρότητα τής παρα- 
δόσεως. Θυμίζει τίς θέσεις τοΰ ’Ιουστίνου, τοΰ φιλοσόφου καί μάρτυρος, 
καθώς καί τίς παραινέσεις τοΰ Μ. Βασιλείου πρός τούς νέους «δπως αν 
έξ έλληνικών ώφελοΐντο λόγων».

7. ΧΣ, φ. 69. Είναι δηλωτικοί τής Ιδεολογίας τοΰ Καβαλλιώτη καί 
οί ύπόλοιποι όρισμοί περί φιλοσοφίας πού διατυπώνει: «Φιλοσοφία έστί 
όμοίωσις Θεω κατά τό δυνατόν άνθρώπψ» ή «φιλοσοφία έστί μελέτη 
θανάτου δηλονότι τοΰ κατά προαίρεσιν». Ώς όρθότερο δμως θεωρεί τόν 
έξής: «φιλοσοφία έστί γνώσις άσφαλής καί σαφής τών δσα τό ακρον 
τής εύδαιμονίας έμποιεϊ», ΧΣ, φ. 69.
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κή έρευνα τής φυσικής πραγματικότητος, προσιτή σέ κάθε διά
νοια8. Άποκρυπτογραφεΐ τά μυστικά της, τά ερμηνεύει λογικά, 
καθιερώνει τίς μαθηματικές σχέσεις τους καί, τό σημαντικότερο, 
υποτάσσει τά φυσικά δεδομένα καί τά θέτει στήν υπηρεσία τοΰ 
ανθρώπου.

Εντυπωσιακή είναι ή πολυφωνία τοΰ βιβλίου, πού παράλ
ληλα άποκαλύπτει τήν πολυμάθεια τοΰ συγγραφέα. Σέ κάθε εξε
ταζόμενο θέμα παρατίθενται λεπτομερώς οί άπόψεις τών προσω- 
κρατικών, τών περιπατητικών, τών στωϊκών, τών επικούρειων, 
τοΰ Πλάτωνα, ακόμη καί τών Χαλδαίων καί Αιγυπτίων9. Καί οί 
νεώτεροι όμως φιλόσοφοι καί φυσικοί κατέχουν σημαντική θέ
ση μέ έπικρατέστερο τόν Καρτέσιο, τόν όποιο ό Καβαλλιώτης 
θεωροΰσε ώς «έπί φιλοσοφία παρά τοϊς νεωτέροις μέγα κλέος 
άράμενον»10. Ή επιφανής δμως θέση τοΰ Καρτεσίου όφείλεται, 
κατά μέγα μέρος, στό δτι «έφιλοσόφησεν άριδηλότατα τήν τον 
Άριστοτέλονς ϋλην άναπτνξάμενος»11.

Εκείνος δμως, ό όποιος μέ τήν παρουσία του έπισκιάζει 
τούς πάντες, είναι «ό κορυφαίος πάντων»12 ’Αριστοτέλης. Οί 
συνεχείς άναφορές τοΰ Καβαλλιώτη στόν ’Αριστοτέλη καί στίς 
ιδέες του καί ή άδιάκοπη παράθεση τής άριστοτελικής έπιχειρη- 
ματολογίας φανερώνουν τή βαθειά έπίδραση πού ύπέστη ό έλλη
νας λόγιος. Χωρίς αύτό νά σημαίνει άκριτη ύποταγή του στήν 
«αισχρά τνραννίδα τοΰ Αριστοτελισμόν»12,. 'Η στάση τοΰ Κα
βαλλιώτη ήταν κριτική, γι’ αύτό όρισμένες άριστοτελικές θέσεις 
τίς άπέρριπτε. Στά φιλοσοφικά κείμενά του έμφανώς επισημαίνει

8. ΧΣ, φ. 69α.
9. ΧΣ, φ. 121, 121α. Παραθέτει τίς άπόψεις τών Χαλδαίων καί τών 

άρχαίων Αιγυπτίων, κυρίως γιά τήν μορφή καί τόν άριθμό τών ούρανών. 
"Οχι μόνο μέ τίς μαθηματικές τους μελέτες άλλά καί μέ τίς θρησκευτικές 
καί μεταφυσικές τους άντιλήψεις, διείσδυσαν στή χριστιανική Εύρώπη. 
Βλ. ΑΓΓΕΛΟΥ, Πλάτωνος Τύχαι, σ. 46.

10. ΧΣ, φ. 76. ΆλλοΟ γράφει: «6 παρά τοΐς νεωτέροις περιβόητος 
έν τή μηχανική Καρτέσιος ό Γάλλος», ό.π., φ. 83α.

11. ΧΣ, φ. 76.
12. ΧΣ, φ. 68α.
13. Βλ. Γ. KAPPA, δ.π., σ. 85.



123

τίς αντιφάσεις καί παρεκκλίσεις πού περιέχει ή αριστοτελική 
σκέψη. Ειδικότερα στό κεφάλαιο 6, όπου περιέχονται άπόψεις 
γιά τή διαιρετότητα τής ύλης, ό Καβαλλιώτης άφοΰ έκθέτει τήν 
άριστοτελική διδασκαλία, αναφέρει καί τήν αντίστοιχη τοΰ Ε
πικούρου. Διαπιστώνει τή διάσταση τών δύο θεωριών καί διατυ
πώνει τή δική του έκδοχή πού είναι άπορριπτική καί γιά τίς 
δύο. Καί καταλήγει: «Οντως μέν ούν οί κατ’ ’Επίκουρον καί 
Άριστοτέλην πρός άλλήλους λογομαχοϋσιν, ημείς δέ φιλαλή
θεια προσκείμενοι μηδετέρων γενώμεθα. άσαφές γάρ καί πάντη 
άδιάλυτον τό ζήτημα, άλλ' ώσπερ ήμΐν σύνηθες έπί τοϊς άγνοου- 
μένοις νοΐ κτιστφ, είτε καθαρών, είτε τών μικτών, οΰτω κανταΰθα 
ποιήσωμεν. Τοιαύτη χρώμενοι διαιρέσει. Ή ΰλη πάντως διαι
ρείται φύσει, άλλ’ οό γνώσει, διαιρείται δήλον fj φύσιν έχει, τό 
δέ πέρας τής διαιρέσεως γνωστόν, μόνω τφ τά πάντα γινώσκοντι 
Θεφ14». Παρομοίως στό κεφάλαιο 17 όπου άπαριθμοΰνται τά 
αϊτια τής κινήσεως τών όντων, ό Καβαλλιώτης διαφωνώντας μέ 
τήν άριστοτελική διδασκαλία περί τής άκινησίας τοΰ Θεοΰ, «τοΰ 
πρώτον κινοΰντος», σημειώνει: «Θανμάσαι μοι λίαν απεστιν ό
σον έπί τής διδασκαλίας ταύτης εις τό άτοπώτατον φρονεϊν ό 
’Αριστοτέλης έξωκείλει καί αύτός έαυτφ άλόγως άντιπεριέπε- 
σε»15.

Ή στάση του αύτή ήταν φυσική συνέπεια τοΰ πνευματικοΰ 
του προσανατολισμού. Πέρα άπό εικοτολογίες καί «έπιστημονι- 
κούς» δογματισμούς ό Καβαλλιώτης ήταν σταθερά προσανατολι
σμένος πρός τήν έκκλησιαστική διδασκαλία. Γι’ αύτό θεωρούσε 
ώς κακίστη συνήθεια τήν διχοτόμηση τής άλήθειας, πού έπιχει- 
ροΰσαν όρισμένοι φιλόσοφοι τής έποχής του, ίσχυριζόμενοι ότι 
άλλα διδάσκει ή φιλοσοφία καί άλλα δέχεται ή πίστη. Προέτρε- 
πε δέ άδίστακτα νά άποδοκιμάζονται τέτοιες άπόψεις ώς παράλο
γες καί γελοίες, γιατί καί ή φιλοσοφία πρός τήν άλήθεια, πού 
είναι μία καί άπλή, όδηγεΐ16. Όσους δέ φιλοσοφοΰσαν μέ πιθα
νολογίες καί παρέσυραν στό ψεΰδος μακρυά άπό τήν ’Εκκλησία, 
πού άποτελεϊ «κανόνα άκριβή καί στάθμην τής φιλοσοφίας»

14. ΧΣ, 78α.
15. ΧΣ, φ. 98.
16. ΧΣ, φ. 68.
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νουθετοϋσε τούς φοιτητές του «μισεΐν ώς Απατεώνας καί παντί 
σθένει πόλεμεΐν ώς λυμεώνας»17.

Ή σπάνια εύρυμάθεια τοΟ Καβαλλιώτη άλλά καί τό ύψηλό 
επίπεδο σπουδών τής Νέας ’Ακαδημίας Αποκαλύπτονται καί μό
νο μέ τήν άπλή παράθεση τών όνομάτων όσων φιλοσόφων καί 
λοιπών διανοητών παρελαύνουν άπό τίς σελίδες τής Φυσικής 
τοΰ Καβαλλιώτη. Μεταξύ τών άρχαίων φιλοσόφων συγκαταλέ
γονται: Ξενοφάνης18, Παρμενίδης19, Μέλισσος20, Θαλής21, Άνα- 
ξιμένης22, Σέλευκος23, Πλούταρχος24, Θεόφραστος25, Πτολε
μαίος26, Εΰδοξος ό Κνίδιος27, Κάλιππος28, Άρατος29, "Ιππασος30,

17. ΧΣ, φ. 68. Βλ. PAPACOSTEA, Teodor Anastasie Cavallioti, σ. 73.
18 ΧΣ, φ. 73α, 119. Ό Κολοφώνιος (570-480 π.Χ ) ’Απ’ τούς ιδρυτές 

τής Ελεατικής σχολής.
19. ΧΣ, φ. 73α, 94α.
20. ΧΣ, φ. 73α. Φιλόσοφος τής Σάμου. 5ος π.Χ. αιώνας.
21. ΧΣ, φ. 73α, 94α, 127α.
22. ΧΣ, φ. 73α. Ό τελευταίος Μιλήσιος φιλόσοφος (585-528 π.Χ.). 

Μαθητής τοΰ ’Αναξίμανδρου παραδέχονταν ώς άρχή τών όντων τόν άέρα 
(άπειρο καί αιωνίως κινούμενο).

23. ΧΣ, φ. 119α. Άπό τούς σημαντικότερους Αστρονόμους τής άρ- 
χαιότητος. Γεννήθηκε στή Βαβυλώνα καί είναι μεταγενέστερος τοΟ Άρι- 
στάρχου τοΰ Σαμίου. Τό σύμπαν είναι άπειρο καί ή γή είναι ενα έλάχι- 
στο μόριό του πού στρέφεται γύρω άπό τόν ήλιο. Ό ’Αρίσταρχος εϊση- 
γήθηκε τό ήλιοκεντρικό σύστημα μέ ύποθέσεις, ένώ ό Σέλευκος μέ άπο- 
δείξεις.

24. ΧΣ, φ. 119.
25. ΧΣ, φ. 119. Φιλόσοφος, διάδοχος τοϋ ’Αριστοτέλη στή διεύθυν

ση τοΰ Λυκείου καί ό μεγαλύτερος σχολιαστής τών Ιδεών τοΰ ’Αριστο
τέλη (4ος π.Χ. αΙώνας).

26. ΧΣ, φ. 121α. Πτολεμαίος Κλαύδιος (108-168 μ.Χ.). Ό μεγαλύτε
ρος γεωγράφος καί άπό τούς πιό έξέχοντες Αστρονόμους.

27. ΧΣ, φ. 121α. Φιλόσοφος καί μαθηματικός, Αστρονόμος καί γεω
γράφος (408-356 π.Χ.). Μαθητής τοΰ Πλάτωνα, όπαδός τοΰ ’Αναξαγόρα, 
πρώτος Απέδειξε τή σφαιρικότητα τής γής.

28. ΧΣ, φ. 121α. "Ελληνας Αστρονόμος άπό τήν Κύζικο (4ος π.Χ. 
αιώνας). Καθόρισε τή διάρκεια τοΰ έτους σέ 365,25 ήμέρες καί τοΰ
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Ηράκλειτος31, Σωκράτης, Λεύκιππος32, Δημόκριτος33, Επίκου
ρος34, Εμπεδοκλής35, 'Ιπποκράτης36, Ησίοδος37, ’Αναξαγόρας38, 
’Αναξίμανδρος39, ’Αριστοτέλης40, Πλάτων41, Πυθαγόρας42, Γαλη
νός43, Σύμμαχος44, Πρόκλος45, Ζήνων46, Ερμής ό τρισμέγιστος47,

σεληνιακοϋ μήνα σέ 29 ήμέρες, 12 ώρες, 44' καί 25"
29. ΧΣ, φ. 123. Άπό τούς Σόλους τής Κιλικίας (305-240 π.Χ.). 

Ποιητής άλλά καί μαθηματικός, συνέθεσε τά «Φαινόμενα» έχοντας ώς 
πρότυπο τό όμώνυμο έργο τοϋ Εύδόξου.

30. ΧΣ, φ. 73α. Φιλόσοφος τών Πυθαγορείων δογμάτων άπό τό Με- 
ταπόντιο (5ος αιώνας π.Χ.) Σύγχρονος τοϋ ’Εμπεδοκλή καί τοϋ Λευκίπ
που. Σέ άντίθεση μέ τούς Πυθαγορείους ύποστήριξε ότι τό πϋρ καί όχι 
οί άριθμοί ήταν ή άρχή τοΰ κόσμου.

31. ΧΣ, φ. 73α, 94α.
32. ΧΣ, Φ· 74, 82α, 86, 94α, 106α.
33. ΧΣ, Φ· 74, 82α, 94α, 98α, 106α, 119, 124α.
34. ΧΣ, φ. 74, 76, 82α, 94α, 98α, 106α, 129
35. ΧΣ, Φ· 74, 94α.
36. ΧΣ, Φ· 74, 84 Ό Κώος, πατέρας τής ’Ιατρικής (460-377 π.Χ.).
37. ΧΣ, φ. 74.
38. ΧΣ, φ. 74, 82α, 94α, 124α.

39. ΧΣ, φ. 106α. Μιλήσιος φιλόσοφος (610-574 π.Χ.), μαθητής τοΰ
Θαλή. Δέχονταν ότι άρχή τών όντων είναι τό «άπειρον», ϋλη λεπτή καί 
άπέραντη άπ’ τήν όποία γεννιοΰνται τά πάντα καί στήν όποια έπιστρέ- 
φουν τά πάντα.

40. ΧΣ, φ. 69, 76, 84, 86, 88, 92, 93, 94α, 98, 104, 106, 106α, 111α, 
112α, 115, 119, 121α, 124α, 126, 126α, 130.

41. ΧΣ, φ. 80, 94α, 106α, 119, 129
42. ΧΣ, φ. 68α, 80, 94α, 119, 126α, 129 '
43. ΧΣ, φ. 84, 115. Κλαύδιος Γαληνός, ό γνωστός γιατρός τής άρ- 

χαιότητος (131-210 μ.Χ.).
44. ΧΣ, φ. 86α. Μάλλον πρόκειται περί τοϋ μεταφραστή τής Πα- 

λαιας Διαθήκης (2ος μ.Χ. αιώνας) γνωστοϋ άπό τά «έξαπλα» τοΰ ’Ωριγέ
νη.

45. ΧΣ, φ. 86α. Επιφανής νεοπλατωνικός φιλόσοφος καί γραμματι
κός (410-485 μ.Χ.).

46. ΧΣ, φ. 92. Ό Έλεάτης φιλόσοφος (490-430 π.Χ.), μαθητής τοΰ 
Παρμενίδη. Ύποστήριξε ότι τό όν είναι ενα καί αμετάβλητο, άρνούμε-
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’Αρχέλαος48, ’Ανάξαρχος49, Φίλων ό Πλατωνικός50, Διογένης ό 
Άπολλωνιάτης51.

Στό τέλος κάθε παραγράφου παραθέτει τίς γνώμες τών νεω- 
τέρων φιλοσόφων. Συχνότερα άναφέρεται, όπως ήδη σημειώθηκε 
ό Καρτέσιος52. Επίσης ό αγγλος φιλόσοφος Βοΐλιος (Robert 
Boyle, 1627-91) εφευρέτης τής «πνευματικής μηχανής» τής ό
ποιας μάλιστα ύπάρχει καί σχήμα, (βλ. εικόνα άριθ. 11). Σχήμα 
υπάρχει καί στό φ. 91 τών χειρογράφων Σιατίστης, πού άπεικο- 
νίζει βαρόμετρο, άκολουθεΐ δέ λεπτομερής περιγραφή.

Εντυπωσιακή επίσης είναι ή μνεία απόψεων τών Πατέρων 
τής Εκκλησίας. Οί άναφορές τοΰ Καβαλλιώτη στά έργα τοΰ 
Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου53, τοΰ Γρηγορίου Νύσσης54, τοΰ Ίωάν-

νος τήν έννοια τής κινήσεως καί τοΰ χώρου. Ό Καβαλλιώτης άναφέρε- 
ται στήν «ένστασή» του.

47 ΧΣ, φ. 119 Είναι αξιοπερίεργο τό γεγονός δτι ό Καβαλλιώτης 
γιά νά προσδώσει κϋρος στίς επιστημονικές του διαπιστώσεις άναφέρε- 
ται καί στίς άπόψεις τοΰ κορυφαίου άποκρυφιστή. Έρμης ό Τρισμέγι
στος, όνομάσθηκε κατά τήν αλεξανδρινή έποχή άπό τούς "Ελληνες ό 
αιγυπτιακός σεληνιακός θεός ©ώδ, ό όποιος λατρεύονταν ώς ψυχοπομ
πός. Οί μυστικιστές τόν θεώρησαν ώς πάνσοφο θνητό, συγγραφέα πο
λυάριθμων βιβλίων αστρολογίας, μαγείας, άλχημείας κ.λπ.

48. ΧΣ, φ. 119. ’Αθηναίος φιλόσοφος, μαθητής τοΰ ’Αναξαγόρα καί 
διδάσκαλος τοΰ Σωκράτη. ’Ασχολήθηκε μέ τή Φυσική καί τήν Ηθική. 
Τήν προέλευση τοΰ κόσμου άπέδιδε στό θερμό καί ύγρό.

49. ΧΣ, φ. 119 Σκεπτικός φιλόσοφος τοϋ 4ου π.Χ. αίώνα. ’Αβδηρί
της, οπαδός τοΰ Δημοκρίτου καί άκόλουθος τοΰ Μ ’Αλεξάνδρου στήν 
εκστρατεία του Όνομάσθηκε «ευδαιμονικός» γιατί πίστευε δτι σκοπός 
τοΰ βίου είναι ή άπάθεια καί ή ευδαιμονία.

50. ΧΣ, φ. 119. Λαρισαΐος φιλόσοφος τοΰ 2ου π.Χ αίώνα Διευθυν
τής τής ’Ακαδημίας, εκλινε πρός τήν στωϊκή φιλοσοφία

51. ΧΣ, φ. 73α, 94α, 119. Φιλόσοφος τοΰ 5ου π.Χ. αιώνα. ’Οπαδός 
τής Ιωνικής φυσιοκρατίας καί μαθητής τοΰ Άναξιμένη, θεωροΰσε ώς 
άρχικό στοιχείο τοΰ σύμπαντος τόν αέρα.

52. ΧΣ, φ. 76, 82α, 83α, 84α, 88, 104, 106α
53. ΧΣ, φ. 80, 126, 129.
54. ΧΣ, φ. 81.
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νη τοϋ Δαμασκηνοϋ55, τοϋ Κυρίλλου56, τοϋ ’Ωριγένη57, τοϋ Ίε- 
ροϋ Αυγουστίνου58 καί τοϋ Μεγάλου Βασιλείου59, προσδίδουν 
ξεχωριστό κϋρος στό έργο του άπό άποψη εκκλησιαστική.

’Έτσι ή «Φυσική» τοΰ Καβαλλιώτη μεταβάλλεται σέ μνη
μείο έπιστημονικής πολυφωνίας, ποΰ πολλά σύγχρονα διδακτικά 
έγχειρίδια θά ζήλευαν. Παρά τήν ύπεροχή τών άριστοτελικών 
ιδεών δέν παρατηρεΐται καμμία ιδεολογική άγκύλωση, κανείς 
«επιστημονικός» δογματισμός. Ή πολυφωνία αύτή βεβαίως κρί- 
νεται τελικά μέ τό πρίσμα τής ορθόδοξης πίστης τοΰ συγγραφέα 
(sub specie fide) καί τής διαφαινομένης άμφισβητήσεως τοΰ Α
ριστοτελικού δογματισμοϋ. Οί λόγιοι τής έποχής έκείνης, στήν 
πλειονότητά τους, τηροϋσαν κριτική στάση έναντι τών νέων ι
δεών, περισσότερο άπ’ όσο σήμερα έκτιμαται. Είναι χαρακτηρι
στικά όσα διατυπώνει ένας άπό τούς εξοχότερους εκπροσώπους 
τοΰ λεγομένου «έλληνικοϋ διαφωτισμοϋ», ό Ίώσηπος Μοισιόδα- 
κας: «Πλάτωνα, ’Αριστοτέλη, Λεϊβνήτιον, Νεύτωνα, δσων Άλ
λων ή φήμη κρατεί άνά τό θέατρον τής πολυμαθείας, πάντας 
δοξάζει, πάντας άθανατίζει, ούδένα δμως άποθεοΐ, ούδένα δια
κρίνει διά τοΰ αύτός έφα»60.

’Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζουν όρισμένες άπόψεις τοΰ 
Καβαλλιώτη πού θεωροϋμε άναγκαϊο νά εκθέσουμε, γιατί είναι 
ενδεικτικές τών ιδεολογικών καί επιστημονικών άναζητήσεων 
στό 18ο αιώνα.

"Ενα σημαντικό θέμα τό όποιο σχολιάζει εύρύτατα είναι τό 
θεμελιώδες γιά τή φυσική πρόβλημα τής ϋλης. 'Ο Καβαλλιώτης, 
διαχωρίζοντας τή θέση του άπό τόν άκρατο ιδεαλισμό, δέχεται 
τήν ΰλη ώς κάτι πραγματικό καί όχι ώς δημιούργημα τής «επί
νοιας»61. Προχωρεί άκόμη περισσότερο καί άντιμετωπίζει τό

55. ΧΣ, φ. 86.
56. ΧΣ, φ. 119.
57. ΧΣ, φ. 119α, 121, 121α.
58. ΧΣ, φ. 119.
59. ΧΣ, φ. 81.
60. ’Απολογία (έπιμέλεια "Α. ’Αγγέλου), ’Αθήνα 1976, σ. 96. Πρβλ. 

καί Κ.ΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗ, 7. Μοισιόδαξ, σ. 83.
61. ΧΣ, φ. 74α.
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διαιρετό ή δχι τής δλης. Εκθέτει ποικιλία απαντήσεων καί κο- 
ρυφώνει τήν άντιγνωμΐα μεταξύ τοϋ ’Αριστοτέλη, πού δέχονταν 
τήν πλήρη καί συνεχή διαιρετότητα τής δλης, καί τοΰ Επικού
ρου, πού δέχονταν τή διαίρεση μέχρι τά άτομα. Εντυπωσιάζει 
πράγματι ό πλουραλισμός τών απόψεων Αλλά καί ή ένταση τών 
διαφωνιών. Ό Καβαλλιώτης θεωρεί τήν άντιγνωμία ώς Απαραί
τητο στοιχείο γιά τήν προώθηση τής Ανθρώπινης σκέψεως. Ό 
ϊδιος μένει προβληματισμένος, δέν έπείγεται νά πάρει θέση, «ά- 
σαφές γάρ καί πάντη άδιάλυτον τό ζήτημα»62. Τελικά δμως θά 
κλείσει τό θέμα μέ συμβιβαστική λύση, δχι αυστηρά επιστημο
νική, Αποθέτοντας τήν πλήρη Αποκρυπτογράφηση στήν παγγνω
σία τοΰ Θεοΰ. «Ή ϋλη πάντως διαιρείται φύσει, άλλ’ ού γνώσει, 
διαιρείται δήλον fj φύσιν ’έχει, τό δέ πέρας τής διαιρέσεως γνω
στόν μόνω τφ τά πάντα γινώσκοντι Θεφ».

Μέ παρόμοια επιστημονική νηφαλιότητα άλλά καί βαθειά 
συναίσθηση τοϋ πεπερασμένου τής Ανθρώπινης διΑνοιας, δ Κα
βαλλιώτης Αντιμετωπίζει τήν άποψη δτι ή ΰλη είναι άφθαρτη. 
Παρά τό γεγονός δτι δέν είχε δειχθεΐ Ακόμη πειραματικά καί 
δέν είχε διατυπωθεί άπό τόν Lavoisier63 ή θεωρία τής Αφθαρσίας 
τής ϋλης, Ακολουθώντας τήν περί πρώτης ΰλης64 Αριστοτελική 
διδασκαλία Αποδέχεται τήν Αφθαρσία της. Τήν ταυτίζει μάλιστα 
μέ τή φύση καί δέχεται τήν περίεργη άποψη δτι ή ϋλη ύπόκειται 
σέ «έξουδένωση», δχι σέ φθορά, «διαφέρουσι γάρ ταΰτα»65.

’Αντίθετα ό Καβαλλιώτης εντάσσει στό χώρο τής φαντα
σίας τήν θεωρία περί Αντιπόδων66.

Πραγματεύεται Ακόμη τά περί κινήσεως καί γενέσεως, περί

63. Antoine Lavoisier (1743-1794), Γάλλος χημικός.
64. Βλ. ©. ΒΟΡΕΑ, Εισαγωγή εις τήν φιλοσοφίαν, Άθήναι 1972, τ. 

3, σ. 167.
65. ΧΣ, φ. 78α.
66. ΧΣ, φ. 77α. Ή αποδοχή ύπάρξεως αντιπόδων οδηγούσε αναντίρ

ρητα στήν άποδοχή τοΰ σφαιροειδούς τής γης, ζητήματος άμφιλεγομέ- 
νου γιά τήν έποχή έκείνη. Περισσότερα βλ. KAPPA, ΟΙ φυσικές-θετικές 
έπιστήμες στόν έλληνικό 18ο αίώνα, σ. 66 κ.έ.
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αιτίας κινήσεως67, περί σωμάτων θερμών καί ψυχρών, περί κινή- 
σεως καί ήρεμίας τών στερεών έν τοϊς ύγροΐς, περί μανότητος 
καί πυκνότητος, περί βαρύτητος68, περί στοιχείων, περί γης, περί 
δδατος, περί άέρος, περί πυρός, περί κόσμου, περί τής μορφής 
τοϋ ούρανοΰ69, περί ζωδίων70, περί μετεώρων, περί μετεωρολογι
κών φαινομένων, περί οργάνων αίσθήσεως. Ή «Φυσική πραγμα
τεία» περιλαμβάνει άκόμη αναφορές καί σέ γεωγραφικά θέμα
τα71. ’Αξιοπαρατήρητη είναι επίσης ή άναφορά τοΰ Καβαλλιώτη 
σέ τρεις ήπείρους, «ή ήμετέρα, ή τοΰ νέου κόσμου, ή άγνοουμέ- 
νη» καί ό καθορισμός τής γήινης διαμέτρου σέ επτά χιλιάδες 
μίλια!

67. Κατά τόν Καβαλλιώτη όρθώς δογματίζει ό ’Αριστοτέλης όταν 
δέχεται ότι «παν τό κινούμενον ύφ' έτέρου κινεΐσθαι» ΧΣ, φ.97α.

68. Είναι αξιοπερίεργο τό γεγονός τής μή άναφορας στό Νεύτωνα.
69. Άναφέρεται καί στό περιλάλητο, μεταξύ τών φιλοσόφων τής 

εποχής έκείνης, ζήτημα τοΰ άριθμοϋ τών οόρανών. ΧΣ, φ. 121α.
70. ΧΣ, φ. 123, όπου ό Καβαλλιώτης καταγράφει τό σχετικό μέ τά 

ζώδια έπίγραμμα τοΰ Άράτου. Τοΰτο τό έπίγραμμα τοΰ Άράτου κατα
λήγει στή δωδεκάδα τών μορίων:

’Ιωσήφ ούρανόν άφιελίσσει πολυδαίδαλος
Κλήσιν καλοΰσι ζωΐδιον δέ κύκλον
’Εν φ καρκίνος έστί λέων τ’ έπί τώ καί ύπ’ άντΐ,
Παρθένος, ό ζυγός, σκορπίος ουδέ μέτα
τοξευτής τε, καί αίγόκερως, έπί δ’ αίγοκέρως
υδροχόος, δύο δι* Ιχθύες άστέριοι
τούς δέ μέτα κριός, ταύρους τ’ έπί τώ δίδυμός τε
δώδεκα έν τούτοις πέλιος φέρεται,
πάντ’ ένιαυτόν άγων καί αί περί τοΰτον ϊόντι
κύκλον άέξοντ’ ώρα έπικαρποΰσαι.

71. ΧΣ, φ.123-123α.



γ) Μεταφυσική

Τό τρίτο βιβλίο τής φιλοσοφικής τριλογίας τοΰ Καβαλλιώ
τη εχει τό μονολεκτικό τίτλο «Μεταφυσική» χωρίς άλλο προσ
διορισμό ή σχόλιο.

'Η χρήση τοΰ όρου «Μεταφυσική»1 άπό τόν Καβαλλιώτη 
φορτίζεται μέ Αριστοτελική σημασία. Περιέχει τή γνώση περί 
τών όντων, ποΰ δέν γίνονται αντιληπτά άπό τίς αισθήσεις καί 
έπομένως βρίσκονται πέραν τών «φυσικών». ’Ακολουθώντας τήν 
άριστοτελική σκέψη θεωρεί τή Μεταφυσική ώς «πρώτη φιλοσο
φίαν» καί «τών άλλων επιστημών μήτηρ ύπάρχουσα, πάσας γάρ 
έν αυτή περιέχει, καί πάσας τάς άρχάς άπονέμει καί τά ίδια 
έκάστης αξιώματα δι’ ών τάς οικείας ποιοΰντας άποδείξεις ζυγο- 
στατεϊ»2. Παρομοιάζει τήν φιλοσοφία ώς πηγή άπό τήν όποία 
προέρχονται τά ρυάκια, οί άλλες δηλαδή επιστήμες, καί ώς κορ
μό άπ τόν όποιο έκβλαστάνουν οί κλάδοι «διά τοΰτο γάρ ή

1. Ό δρος «μεταφυσική» χρησιμοποιήθηκε γιά πρώτη φορά άπό 
τόν Άραβα Άριστοτελιστή Άβερρόη κατά τόν 12ο μ.Χ. αιώνα. Ό Θ. 
ΒΟΡΕΑΣ, ΕΙσαγωγή είς τήν φιλοσοφίαν, τ. 3, σ. 35, θεωρεί τό νεοπλατω
νικό Βοήθιο (480-524 μ.Χ.) ώς εισηγητή τοΰ δρου. Πρβλ. καί J. P. ΜΙ- 
GNE, Patrologia latina, 64, 515Β. Περισσότερα γιά τή σημασία καί τό 
περιεχόμενο τοΰ δρου «μεταφυσική» δχι μόνο στόν Αριστοτέλη άλλά 
καί στή νεώτερη φιλοσοφία βλ. A LALANDE, Λεξικόν τής φιλοσοφίας, 
(Μετάφρ. Ε. Φικιώρη), Άθήναι 1955, τ. 2, σ. 950 καί Κ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, 
’Αριστοτέλης ό Σταγιρίτης, Θεσσαλονίκη 1962, Ιδιαίτερα σσ. 185-216. 
Διαφορετική άποψη διατυπώνει ό Ν. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Ιστορία τής φιλοσο
φίας, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 29 κ.έ. Πιό διασταλτική έρμηνεία τοΰ δρου 
δίνεται άπό τόν Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ, Μεταφυσικής Προλεγόμενα, Ά
θήναι 1956.

2. ΧΣ, φ. 146.
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μήτηρ τών άλλων ή πρώτη αΰτη φιλοσοφία καί γενική έπιστήμη 
εϊρηται»3. Ή Μεταφυσική δηλαδή είναι μιά οντολογία ή καλύ
τερα μιά όντολογική θεολογία, άφοΰ πέραν τών φυσικών δντων, 
έρμηνεύει, ή προσπαθεί νά έρμηνεύσει, τό ύπερβατικό όν, τόν 
Θεό. «Μεταφυσική έστί σοφία έπιστήμη θεωρητική περί τό όν 
κατά γένος, καί κατά τάς τοΰ όντος διαθέσεις τφ νφ άφηρημέ- 
νας, καί περί τάς πνευματικάς ουσίας ιδίως καθό φυσικφ λόγφ 
γνωστός εισίν, ένασχολουμένη»4. 01 πνευματικές ουσίες, κατά 
τόν Καβαλλιώτη, είναι: Θεός, άγγελος, άνθρώπινος νοΟς5. ’Ακό
μη ή Μεταφυσική είναι έπιστήμη αποκλειστικά θεωρητική. Τί
ποτε δέν πράττει γύρω άπό τίς πνευματικές ούσίες, οΰτε διδάσκει 
τήν πράξη. Ενατενίζει θεωρητικά μόνο τίς άποδείξεις αύτών 
πού ύπερέχουν κατά τήν άξια τών άλλων καί πρώτα τίς έννοιες 
πού εκπορεύονται άπό τό νοϋ τοϋ καθενός μέ φυσική τάξη6. Ή 
Μεταφυσική τοΰ Καβαλλιώτη είναι άπό θεολογική άποψη τό 
πιό ενδιαφέρον βιβλίο του. ’Όχι μόνο γιατί ή θεματολογία του 
συμπίπτει, κατά μέγα μέρος, μέ τή χριστιανική δογματική, άλλά 
γιατί δίνεται ή εύκαιρία στόν ιστορικό ερευνητή νά διαπιστώσει 
τίς ποικίλες επιρροές πού είχε δεχθεί ή ’Ορθοδοξία στήν κρίσι
μη εκείνη εποχή.

Ή διαμαρτυρία όρισμένων δασκάλων στό 18ο αιώνα, ότι σέ 
πολλά σχολεία δέ διδάσκονταν «μαθήματα εύσεβείας», δέν είναι 
άπολύτως άκριβής. Ή ορθόδοξη πίστη καί ή ήθική διδάσκον
ταν, όχι τόσο ώς αυτοτελή μαθήματα, όσο διά μέσου άλλων 
μαθημάτων7. Ή διδασκαλία τής Μεταφυσικής άποτελοϋσε τήν 
καλύτερη εύκαιρία γιά νά διδαχθεί στούς προχωρημένους μαθη
τές τό περιεχόμενο τής ορθόδοξης πίστεως8 καί νά τούς κατα

3. ΧΣ, φ. 156.
4. ΧΣ, φ. 146.
5. ΧΣ, φ. 146.
6. ΧΣ, φ. 146
7. Βλ. ΓΕΔΕΩΝ, Ή πνευματική κίνησις, σ. 15.
8. Θρησκευτικά θέματα καί πιό συγκεκριμένα θέματα όρθόδοξης 

χριστιανικής δογματικής, όπως π.χ. περί τοϋ Θεοϋ, περί τών ιδιωμάτων 
του, τών φϋσεών του κ.λπ. άποτελοϋσαν τυπικά θέματα τής Μεταφυσικής
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στήσει κοινωνούς τής χριστιανικής ζωής.
Στίς ανώτερες σχολές (άκαδημίες) ή διδασκαλία τής γραμ

ματικής, μαθηματικών, φυσικών καί τών φιλοσοφικών, διαρκοϋ- 
σε μιά όλόκληρη δεκαπενταετία (!). Εύρεΐα μνεία θρησκευτικών 
μαθημάτων δέ γίνεται. Όπως δμως φαίνεται άπό τή φιλοσοφική 
«τριλογία» τοΰ Καβαλλιώτη, διά μέσου αύτών τών μαθημάτων 
διδάσκονταν πλεΐστες δσες θρησκευτικές άλήθειες. Άλλά καί 
αυτόνομη διδασκαλία θρησκευτικού μαθήματος μαρτυρεϊται άπό 
τόν Καβαλλιώτη στή «Μεταφυσική» του, δπου σχολιάζοντας τή 
σχέση πίστεως καί νοήσεως άφήνει ήμιτελή τό λόγο τονίζοντας 
δτι «περί τούτου έν τ/} θεολογία σύν Θεφ είρησόμεθα».

Ακόμη καί σέ γενικά ζητήματα τυπικής όντολογίας, δπως 
π.χ. περί τοΰ δντος ή περί τών κοινών κατηγοριών τοΰ δντος, ό 
Καβαλλιώτης άξιοποιεΐ τήν προσφερόμενη ευκαιρία καί γαλου- 
χεΐ τούς μαθητές του μέ τίς άλήθειες τής ορθόδοξης δογματικής. 
Μιλώντας τή γλώσσα τής εποχής του, μιας έποχής δπου κυριαρ
χούσε ό δυτικός ορθολογισμός, προσπάθησε νά θωρακίσει τήν 
πίστη μέ «επιστημονική» άποδεικτική δύναμη. Όχι γιατί φοβό
ταν τή «σαθρότητα» τής πίστεως, άλλά γιατί έπιθυμοΰσε νά θε
μελιώσει επαρκέστερα μέ τήν επιχειρηματολογία τοΰ όρθοΰ λό
γου τήν έκκλησιαστική διδασκαλία. Συγκατάβαση στήν άδυνα- 
μία «τών άσθενών περί τήν πίστιν», πού δέν ύποδηλώνει καμμία 
υποκειμενική άναγκαιότητα. Στή «Μεταφυσική» τοΰ Καβαλλιώ
τη διαπιστώνεται ουσιαστικά ή ύπέρβαση τής θεολογίας άπό 
τήν έπιστήμη καί τής πίστης άπό τόν ορθολογισμό. Έναν ορθο
λογισμό πού είχε ώς άφετηρία τόν θεολογικό σχολαστικισμό 
τοΰ δυτικοΰ μεσαίωνα κι έφτανε ώς τόν Descartes9.

στό 18ο αιώνα. Ή Μεταφυσική δηλαδή άποτελοΰσε μιά μύηση ή «προ- 
παρασκευή είς τήν θεογνωσίαν διά τής θεωρίας τών όντων», «Λόγιος 
Ερμής» 1811, σ. 76.

9. Περισσότερα γιά τίς βαθειές έπιδράσεις τοΰ σχολαστικισμού καί 
τοΰ όρθολογισμοΰ στή θεολογία τής Ανατολικής Εκκλησίας βλ. ΧΡ 
ΓΙΑΝΝΑΡΑ, ’Ορθοδοξία καί Δύση - Ή θεολογία.στήν Ελλάδα σήμερα, 
Αθήνα 1972 καί X ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΔΗ, Μητροπολίτη Μύρων, ’Ορθόδο
ξος ’Ανατολή καί Δυτικός κόσμος, Άθήναι 1972, πού άποτελεί κριτική 
στό παραπάνω εργο τοΰ Γιανναρα.
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’Έτσι ή έμπειρία-δόγμα τής Εκκλησίας, πού είναι «ανεκλά
λητος στεναγμός», διοχετεύονταν στήν έλληνική νεολαία τής 
εποχής έπενδυμένη τό νοησιαρχικό-όρθολογιστικό μανδύα.

Θεωρούμε απαραίτητο νά εκθέσουμε συνοπτικά τή διδασκα
λία τοΰ Θεοδώρου Καβαλλιώτη σχετικά μέ τά πλέον σημαντικά 
θέματα τά όποια θίγει στό βιβλίο του. ’Έχει ήδη τονισθεΐ έπαρ- 
κώς στήν παρούσα εργασία ό άριστοτελισμός του. Ένισχύεται 
δμως καί άπό τήν άναφορά στά «τέσσερα αίτια τής κινήσεως»10 

στά όποια «προστιθέασι τινές καί πέμπτην αιτίαν παραδειγματι
κήν λεγομένην ήτις έστι τό καθ’ δ, τουτέστιν έκεϊνο καθ’ οδ τήν 
όμοίωσιν τό άποτέλεσμα γίγνεται»". Ξεκινώντας άπό τήν θεμε
λιώδη άριστοτελική άποψη δτι «οόδέν σώμα έαυτό κινεί, άλλά 
παν τό κινούμενον ύφ’ έτέρου κινείται», όδηγεϊται ώστε νά άπο- 
δείξει «τήν τοΰ πρώτου κινοΰντος νπαρξιν, τοΰ τά πάντα έν 
πασιν ένεργοΰντος καί πάσας τάς κινήσεις παρέχοντος»'2. ’Έτσι 
ό Θεός άνάγεται στό μοναδικό ποιητικό αϊτιο «δθεν ή κίνησις».

Άλλά καί τήν έννοια «Θεός» ό Καβαλλιώτης τήν χρησιμο
ποιεί μέ τήν άριστοτελική σημασία. Θεωρεί τόν Θεό θεμελιώδη 
προϋπόθεση έρμηνείας τών δντων. Τόν άποδέχεται δηλαδή ώς 
μία λογική άναγκαιότητα. Χωρίς Αυτόν δέν έχει λόγο-νόημα τό 
γίγνεσθαι τοΰ κόσμου καί τής ζωής. Αύτή ή άντίληψη ένισχύε- 
ται κι άπ’ τήν άποδοχή τοΰ Θεοΰ ώς «πρώτου κινοΰντος» ή 
«κινοΰντος άκινήτου», ώς πρώτης καί κυριωτάτης άρχής τής 
κινήσεως καί έπομένως τοϋ «είναι», ένώ ό ϊδιος παραμένει στα

10. Μέ τούς τέσσερεις όρους έρμηνεύει ό ’Αριστοτέλης τή γένεση 
καί μεταβολή τών εγκοσμίων όντων: 1) τό ούσιαστικό αϊτιο (ούσία), 2) 
τό ποιητικό αϊτιο (όθεν ή κίνησις), 3) τό τελικό αϊτιο καί 4) τό ύλικό 
α'ίτιο Βλ. σχετικά Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, ό.π., σ 208.

11. ΧΣ, φ 155.
12. ΧΣ, φ. 155α. Ό Καβαλλιώτης άκολουθεΐ τόν ’Αριστοτέλη, δχι 

φανατικά άλλά μέ μετριοπάθεια. Γι’ αύτό ή στάση του είναι κριτική δχι 
μόνο άπέναντι στίς Ιδέες τοϋ ’Αριστοτέλη άλλά καί τών νεωτέρων στο
χαστών. ’Έτσι ένώ ό αρχαίος φιλόσοφος δέν δέχονταν Θεό δημιουργό, 
άλλά άπλώς «πρώτον κινοϋν», ό Καβαλλιώτης δέχονταν, σύμφωνα μέ 
τήν ορθόδοξη πίστη, τόν Θεό ώς δημιουργό τών πάντων «έκ τοϋ μηδε- 
νός». Βλ. σχετικά X. ΠΕΡΟΥ, ’Αριστοτέλης, ΜΠΕ, τ. 1, σ 395.
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θερά χωριστή φύση καί ακίνητος13. Δέν ύπάρχει έν χώρφ, διότι 
δέν έχει τίποτε τό υλικό. Ό χρόνος, ώς συνοδός τής κινήσεως, 
είναι κάτι δευτερεϋον καί παράλληλο σέ σχέση μέ τή θεία υπό
σταση. Ό δέ τόπος, ώς συνοδευόμενος άπό τήν ύλικότητα, δέν 
έχει καμμία σχέση μέ τήν άυλη πρώτη ουσία. "Ετσι στρέφεται 
ευθέως καί άνατρέπει τίς ευρύτατα τότε διαδεδομένες πανθεϊστι- 
κές άντιλήψεις τοΰ Σπινόζα14.

'Ο Θεός λόγω τής φύσεώς του είναι αιώνια καί αναλλοίωτη 
πνευματική ούσία Ακατάληπτη άπό τόν άνθρωπο. Τά δημιουργή- 
ματά του είναι άφορμές θεογνωσίας, όχι αιτίες. Αιτία είναι ή 
έμφυτη ιδέα ποΰ έχουμε γιά τόν Θεό. «Ή τοϋ Θεοΰ Ιδέα έμφυτος 
ήμΐν, οϋτε επείσακτος, οϋτε πεποιημένη υπάρχει»15. Ό Καβαλ
λιώτης άπορρίπτει κάθε συμμετοχή τών αισθήσεων στή γνώση 
τοΰ Θεοΰ. Κάτι τέτοιο «αισχρόν έστι καί λέγειν». ’Έτσι άρνεΐται 
ριζικά τόν εμπειρισμό τοϋ Τζών Λόκ16. Σχολιάζει λεπτομερώς 
τό βασικό άξίωμά του «ούδέν έν τφ νφ, ό μή πρότερον έν τή 
αίσθήσει» τό όποιο άπορρίπτει, θεωρώντας τίς αισθήσεις άπλές 
άφορμές, δχι αϊτια. «Ή ιδέα τοϋ δντος κατά γένος οόκ έχει τήν 
άρχήν άπό τών αισθήσεων, άλλ’ άπασιν άπό φύσεως έγκειται»17.

Σχολιάζοντας μάλιστα τό λόγιο τοΰ Άπ. Παύλου18 «τά γάρ

13. Αναμφισβήτητα ό Καβαλλιώτης έκφράζει καθαρές αριστοτελι
κές άπόψεις, στό ζήτημα όμως τής άκινησίας τοΰ Θεοϋ θά διαφωνήσει 
μέ τόν Αριστοτέλη. Βλ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, Μετά τά φυσικά, Κ, 1064β, 1. 
Πρβλ. X. ΓΙΑΝΝΑΡΑ, Σχεδίασμα εισαγωγής στή φιλοσοφία, Αθήνα 
1981, τ. 2, σ. 23 κ.έ., ΒΟΡΕΑ, Είσαγωγή εις τήν φιλοσοφίαν2, τ. 3, σ. 
376, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ό.π., σ. 210, ΜΑΤΣΟΥΚΑ, ό.π., σ. 199 κ.έ.

14. Βλ. ΧΣ, φ. 167α «Ό Θεός πανταχοΰ παρών έστί καί ούδενί 
τρόπφ περιορίζεται, αυλός γάρ ών καί άπερίγραπτος έν τόπφ ούκ έστι 
αύτός γάρ έαυτοΰ τόπος έστί τά πάντα πληρών, καί ύπέρ τά πάντα ών, 
καί αύτός συνέχων τά πάντα».

15. ΧΣ, φ. 161, 262α.
16. (1632-1704). Άγγλος φιλόσοφος τοΰ έμπειρισμοΰ μέ μεγάλη έ- 

πιρροή στό 18ο αιώνα. Τό έργο του « Δοκίμιο γιά τήν άνθρώπινη νόη
ση» έπηρέασε τήν έλληνική φιλοσοφική καί παιδαγωγική σκέψη.

17. ΧΡΑ, φ. 208-209.
18. Ρωμ. 1,20.
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άόρατα αύτοΰ άπό κτίσεως κόσμου τοϊς ποιήμασι νοούμενα κα- 
θορ&ται» υποστηρίζει δτι «ουδέ Αφορμήν παρεϊχον ήμΐν τά κτί- 
σματα νοήσαι τόν Θεόν, εϊγε μή έγκεκολαμμένη ή τοΰ Θεοΰ 
ιδέα ταϊς ήμών διανοίαις παρά τοΰ δημιουργού εϊη»19. Γιά νά 
δείξει μάλιστα δτι «έμφυτος ήμΐν άπασιν άνθρώποις ή τοΰ Θεοΰ 
ιδέα ένυπάρχει20» πέρα άπό τά λογικά επιχειρήματα επικαλείται 
καί ένα ιστορικό. Δανείζεται άπό τόν Πλούταρχο21 τή διαπίστω
ση δτι «εΰροις δ’ άν έπιών καί πόλεις άτειχίστους, άγραμμάτους, 
άβασιλεύτους, άοίκους, άχρημάτους, νομίσματος μή δεομένας, 
άπειρους θεάτρων καί γυμνασίων, άνιέρου δέ πόλεως καί άθέου, 
μή χρωμένης εύχαΐς, μηδέ όρκοις, μηδέ μαντείαις, μηδέ θυσίαις 
έπ’ άγαθοϊς, μηδ’ άποτροπαΐς κακών, ουδείς έστιν, ούδ’ εσται 
γεγονώς θεατής». Θεωρεί δτι άφοϋ κάθε έθνος, δσο «θηριώδες» 
καί «άπηνές» αν είναι, φωτίζεται άπό τήν «τής θεότητος έπίλη- 
ψιν», θά πρέπει άναγκαστικά «ή τών άπάντων έθνών συμφωνία 
ώς νόμος τής φύσεως παραδεκτέα»22.

Βεβαίως υπάρχουν ορισμένοι πού άπορρίπτουν τήν ύπαρξη 
τοΰ Θεοΰ. Ή άθεΐα δμως, κατά τόν Καβαλλιώτη, είναι «άλογος 
καί θηριώδης άπάτη»24 καί «νόσος»25. Στήν κατηγορία τών ά
θεων εντάσσει τό Σπινόζα, τόν Πρωταγόρα, τό Διαγόρα καί τούς 
Έπικουρείους.

’Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τό σχόλιο τοΰ Καβαλ
λιώτη στήν άγιογραφική παράσταση πού απεικονίζει τό Θεό- 
Πατέρα ώς λευκομάλλη γέροντα. «Ό Θεός κοινώς έπιλαμβάνε-

19. ΧΣ, φ. 160α.
20. ΧΣ, φ. 162α. Τήν ορθόδοξη άποψη βλ. X ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, Δογμα

τική2, Άθήναι 1956, σ. 35.
21. Πρός Κυλώτην Έπικούρειον, 31 κ.έ. Πρβλ. καί Θ. ΒΟΡΕΑ, Εισα

γωγή εις τήν φιλοσοφίαν, σ. 380.
22. ΧΣ, φ. 162.
23. ΧΣ,. φ. 165α.
24. ΧΣ, φ. 160α.
25. Ό Καβαλλιώτης μπορεί νά δίνει έμφαση στήν κοσμολογική 

απόδειξη περί ύπάρξεως τοΰ Θεοΰ, δέν παραθεωρεΐ όμως τίς άλλες. Μόνο 
γιά τήν όντολογική έκφράζει κάποιες έπιφυλάξεις. ΧΣ, φ. 166.
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ται γέροντος δίκην ώσπερ ό άγγελος νεανίσκου»26. Τήν τυπική 
αύτή παράσταση αποδίδει στήν άνθρώπινη άδυναμία ή όποία 
επιζητεί «διά σωματικής τινός εικόνος» νά αισθητοποιήσει τά 
άρρητα καί άνέκφραστα.

Ό Καβαλλιώτης πού, δπως ήδη έπισημάνθηκε, χρησιμοποι
ούσε τή Μεταφυσική προκειμένου νά διδάξει στούς μαθητές του 
τά χριστιανικά δόγματα, πραγματεύεται τό φιλοσοφικό πρόβλη
μα ούσίας καί ύποστάσεως καί διατυπώνει τή διαφορά ύποστά- 
σεως καί προσώπου27. Επειδή δέν ήταν πάντοτε αυτονόητη ή 
διάκριση ύποστάσεως καί προσώπου «είσεφθάρη τό πάλαι άσέ- 
βεια καί πλήθος αίρέσεων τή καθαρά έκκλησία»28. Άναφέρεται 
δέ επιγραμματικά στίς αιρέσεις τοϋ Σαβελλίου, Άρείου, Νεστο- 
ρίου, Εύτυχοϋς, μή παραλείποντας νά διατυπώσει τήν όρθόδοξη 
διδασκαλία, πού τήν ολοκληρώνει μέ τήν αναφορά στήν κατα
φατική καί αποφατική θεολογία29. Είναι πράγματι άξιοπρόσεκτο 
τό γεγονός δτι ό Καβαλλιώτης χρησιμοποιεί τόν δρο «άλλο- 
τρίωσις» στόν όποιο άντιπαραθέτει τόν δρο «οικειότητα». Επί
σης πρέπει νά ύπογραμμισθεϊ ή διάκριση μεταξύ άκτιστου 
(Θεός) καί κτιστοΰ (ή δημιουργία)30. Παρόλο πού ή Μεταφυσική 
τοϋ Καβαλλιώτη άπευθύνονταν δχι σέ φοιτητές θεολογίας, άλλά 
σέ μελλοντικούς έμπορους, λογίους καί λοιπών έπαγγελμάτων, 
τό έπίπεδό της εμφανίζεται πολύ υψηλό. Αποτελεί δέ μέτρο τής 
άρτιας θεολογικής καί φιλοσοφικής καταρτίσεως πού παρείχε ή

26. ΧΣ, φ. 161α.
27. ΧΣ, φ. 153α, «δτι παν πρόσωπον ρηθήναι δύναται ύπόστασις, ού 

μήν δέ πασα ύπόστασις καί πρόσωπον» ένώ «ύπόστασις έστί-τρόπος 
καθ’ δν ούσία τίς ένική δλόκληρος καί πεπληρωμένη ύφίσταται». Βλ. 
σχετικά ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, δ.π.,σ. 177.

28. ΧΣ, φ. 153α.
29. ΧΣ, φ. 162α, «τό θειον ού μόνον άποφατικώς, άλλά καί θετικώς 

γινώσκεται εϊ καί άτελώς».
30. Ή διάκριση αύτή, καθαρά πατερική, έπαναλαμβάνεται καί στή 

«Φυσική πραγματεία» φ. 87α, 98. Οί άλλες διακρίσεις (πνεΟμα-ΰλη, άό- 
ρατο-όρατό, νοητό-αίσθητό) είναι δευτερεύουσες. Βλ. ΜΑΤΣΟΥΚΑ, 'Ιστο
ρία τής φιλοσοφίας, σ. 263.



Νέα ’Ακαδημία στούς τροφίμους της31.
Μέ τό σχολιασμό τής «Μεταφυσικής» ολοκληρώσαμε τήν 

παρουσίαση τής φιλοσοφικής «τριλογίας» τοϋ Θεοδώρου Κα
βαλλιώτη. Στή συνέχεια θά άναφερθοΰμε στά φιλολογικά έργα 
του, πού παρουσιάζουν ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιά τήν έρευνα.
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31. Ή σύγχρονη θρησκευτική παιδεία, τουλάχιστον στή Δευτερο
βάθμια έκπαίδευση, είναι σαφώς κατώτερη.



2. Φιλολογικά

Έκτός άπό τά φιλοσοφικά έργα ό Καβαλλιώτης ώς συνεπής 
διδάσκαλος άσχολήθηκε έπισταμένως καί μέ φιλολογικά θέματα, 
Ιδίως όσα άφοροΰσαν στή γλώσσα. Γνήσιο τέκνο τής έποχής 
του είχε συνειδητοποιήσει ότι ό βαθύς καημός γιά τό φωτισμό 
τοϋ γένους καί ό άσυμβίβαστος άγώνας γιά τήν άναγέννηση τής 
παιδείας, θά παρέμεναν άπλές προθέσεις χωρίς τή σωστή χρήση 
τοϋ γλωσσικού όργάνου. Μόνο αύτή παρείχε τά έχέγγυα μιάς 
πνευματικής άφυπνίσεως καί έφερνε στό Ιστορικό προσκήνιο 
τή ρωμαλέα σκέψη τών άρχαίων φιλοσόφων, άλλά έδινε καί τή 
δυνατότητα προσεγγίσεως τοΰ ΐαματικοΰ λόγου τής Εκκλησίας.

"Ομως στήν έποχή τοϋ Καβαλλιώτη ή έλληνική γλώσσα 
έμφανίζονταν μέ μιά νέα μορφή καθημερινής χρήσεως, πιό εύ
ληπτη καί πιό εύχρηστη άπό εύρύτερα κοινωνικά στρώματα. 
Παράλληλα άποτελοΰσε καί μέσο διαβαλκανικής έπικοινωνίας. 
Ή διορατικότητα τοΰ Καβαλλιώτη τόν όδήγησε στή συστηματι
κή ένασχόληση μέ τή γλώσσα. ’Αποτέλεσμα αύτής τής ένασχο- 
λήσεως άποτελοΰν τά δύο φιλολογικά έργα στά όποια θά άφιε- 
ρωθεϊ τό έπόμενο μέρος τής παρούσης έργασίας.



α) Εισαγωγή Γραμματικής

Ό 18ος αιώνας γνώρισε Αλλεπάλληλες έκδόσεις γραμματι
κής. Πιστεύοντας οί 'Έλληνες λόγιοι καί διδάσκαλοι δτι «τών 
γάρ άπασών αΰτη (ή γραμματική) τών έπιστημών κρηπίς έστί 
καί ρίζα»1, συνέθεταν καί κυκλοφορούσαν γραμματικές. Τίς πε
ρισσότερες βέβαια γιά σχολική χρήση. Είχαν συνειδητοποιήσει 
δτι χωρίς επαρκή γνώση τής ελληνικής γλώσσας δέν ήταν δυνα
τό νά υπάρξει πνευματική ζωή ποιότητος. Ή έλληνική ήταν ή 
γλώσσα τής παιδείας καί τής έπιστήμης. Στήν έποχή τών «φώ
των» καί τής διαδόσεως τών αρχαίων έλλήνων συγγραφέων δέν 
μπορούσε παρά κάθε μορφή πνευματικής άφυπνίσεως νά διέρχε
ται μέσα άπό τή γνώση τής ελληνικής. Βάση κάθε διδασκαλίας 
ήταν ή πλήρης γλωσσική κατάρτιση, ώστε νά διευκολύνεται ή 
προσέγγιση καί ή άφομοίωση τών ιδεών. Ή έλληνική φιλοσο
φία καί ή διδασκαλία τής Εκκλησίας παρέμεναν «στεγανά» γιά 
δσους δέ γνώριζαν έπαρκώς τή γλώσσα.

Ειδικά στή Μοσχόπολη φαίνεται δτι τό γλωσσικό αποτε
λούσε θέμα «πρώτης γραμμής». Μελετήθηκε ή έσωτερική σχέση 
τής αρχαίας μέ τή νεοελληνική. Παράλληλα ή σχέση της μέ τίς 
άλλες γλώσσες τών βαλκανικών λαών καί ιδιαίτερα εκείνων πού 
χρησιμοποιούσε ή εύρύτερη περιοχή τής Μοσχοπόλεως (βλαχι- 
κή, αλβανική καί βουλγαρική). «’Αποτελώντας μιάν όαση γνή

1. Ζαχ. Καλλιέργης, Ώρολόγιον, 1509, στό Α. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ, Τό 
έλληνικό βιβλίο, σ. 50, δπου παρατηρεΐται δτι οί ελληνες στά χρόνια 
τής τουρκοκρατίας έξέδιδαν άθρόοος γραμματικές καί λεξικά. Επίσης 
διάφοροι ρωμαιοκαθολικοί μισσιονάριοι-προπαγανδιστές δημοσίευαν 
γραμματικές μέ προφανείς σκοπούς, π.χ. ό ’Ιησουίτης Girolamo Germa- 
no (Ρώμη, 1622).
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σιον έλληνισμοΰ έκεΐ ψηλά, κυκλωμένη άπ’ δλες τίς βαλκανικές 
φυλές ή Μοσχόπολη, ώς κέντρο μορφώσεως, ήταν υποχρεωμένη, 
άναγκασμένη καλλίτερα, νά μελετήσει τά γύρω ιδιώματα καί τίς 
γλώσσες τών διαφόρων λαών, πού τήν περιστοίχιζαν»2.

Ό ιεροδιδάσκαλος Θεόδωρος Καβαλλιώτης μέ τά δύο φιλο
λογικά έργα του προώθησε σέ σημαντικό βαθμό αύτή τή μελέτη 
καί πρακτική. Ή «Εισαγωγή Γραμματικής» ύπηρετοΰσε τήν έλ
ληνική, ένώ ή «Πρωτοπειρία» τή σχέση τής έλληνικής μέ άλλες 
βαλκανικές γλώσσες. Άμφότερα τά έργα του πρέπει νά Απευθύ
νονταν σέ Αρχαρίους μαθητές τής έλληνικής καί στοιχειωδώς 
μυημένους στήν Όρθοδοξία. Τό ύψηλό έπίπεδο τών παρεχομέ- 
νων γνώσεων στή Νέα ’Ακαδημία δέ δικαιολογεί συγγραφή τέ
τοιων έργων γιά τούς δικούς της τροφίμους. Ή έξωστρέφεια 
λοιπόν τών δύο αύτών έργων είναι προφανής.

Τό 1760 κυκλοφόρησε τό πρώτο έντυπο έργο του. Ήταν 
καρπός όχι μόνο τής βαθειας γνώσεως πού είχε γιά τή γλώσσα, 
άλλά καί τής πολύχρονης διδακτικής έμπειρίας του.

'Ο πλήρης τίτλος τοϋ βιβλίου ήταν:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Παρά τοΰ Αίδεσιμω- 
τάτου, καί Έλλογιμωτάτου Διδασκάλου τής έν Μο- 
σχοπόλει νεωστί ίδρυθείσης ’Ακαδημίας, καί Μεγά
λου Πρωτοπαπά, καί Ίεροκήρυκος τοΰ Άγιωτάτου 
Θρόνου τής Πρώτης Ίουστινιανής Άχρειδών, καί 
τής Θεοσώστου Πολιτείας Μοσχοπόλεως Κυρίου 
Θεοδώρου ’Αναστασίου Καβαλλιώτου Μοσχοπολί
του, συναρμοσθεΐσα είς ευχέρειαν τών Πρωτοπείρων.
Νΰν πρώτον τύποις έκδοθεΐσα δαπάνη τοΰ έντιμοτά- 
του, καί χρησιμωτάτου Κυρίου ’Αντωνίου χατζή 
Γεωργίου Μποϋε3, εύπατρίδου Μοσχοπόλεως. Έν τή

2. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Μοσχόπολις: Α{ Άθήναι τής Τουρκοκρατίας, 
σ. 19.

3. Φαίνεται πώς ή οικονομική κατάσταση τοΰ Καβαλλιώτη δέν ήταν 
τόσο άνθηρή ώστε νά άντέξει τή δαπάνη γιά τήν έκδοση. Κατέφυγε 
στήν χορηγία τοΰ ’Αντωνίου Χατζηγεωργίου Μποΰε, γιά τόν όποιο γνω
ρίζουμε δτι είχε έπιφανή κοινωνική θέση στή Μοσχόπολη (εύπατρίδης).
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Τυπογραφία τοΰ όσίου, καί Θεοφόρου πατρός ήμών 
Ναούμ τοϋ Θαυματουργού. Έν Μοσχοπόλει. αψξ'
(1760)

Τό βιβλίο αύτό4 σέ μικρό (8ο) σχήμα άποτελεΐται άπό 144 
σελίδες καί 8 φύλλα, φέρει δέ διακόσμηση γνωστή άπό τίς άλ
λες εκδόσεις τοΰ τυπογραφείου Μοσχοπόλεως (βλ. εικόνα άριθ. 
12). ’Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ή άφιέρωση στό φ. 3 
πού έχει ώς έξής:

Τφ μακαριωτάτφ, καί θεοδοξάστφ Άρχιεπισκόπφ 
τής Πρώτης Ίουστινιανής Άχρειδών, καί πόσης 
Βουλγαρίας, Κυρίφ Κυρίφ Κυρίλλφ5.

’Ακολουθεί δέ κείμενο πού τό προσωπικό του ύφος καί ή 
θερμότητα του, μδς παρέχει ένα άκόμη, έστω μικρό, δείγμα τής 
προσωπικότητος τοΰ λογίου καί τής φιλολογικής καταρτίσεώς 
του.

Τό όμόφυλον εϋ ποιήσαι προθνμηθείς, κατά τήν δο
θείσαν παρά τοΰ πρώτου αιτίου Ισχύν, τούμόν τουτί 
φιλοπόνημα, λυσιτελές μέν όν τοϊς τής Ελλάδος 
φωνής πρωτοπείροις, όσάγαλα βρέφεσι, τελειότητα 
δέ ού τήν τυχοΰσαν τοϊς προσφέρουσιν έπαγγελλόμε- 
νον, εόθαρσώς πάνν έγνων προσφωνήσαι τή ύμετέρφ 
Θεοειδεϊ Μακαριότητι. Καί μάλα εικότως. Αύτήν 
γάρ πολυδαίδαλον άρετής άγαλμα, καί ούρανοπλό- 
κων χαρίτων καταγώγιον άναφαίεισαν ή πάνσοφος, 
καί θεαρχική βουλή τε καί πρόνοια, ή πόρρωθεν κα- 
ταβαλλομένη τών μεγάλων πραγμάτων τάς ύποθέσεις, 
άναβιβασθήναι ηόδόκησεν είς ’Αρχιεπισκοπικήν πε-

Έπίσης χρημάτισε καί έπίτροπος στό ναό τοϋ Άγ. Χαραλάμπους πού 
άνεγέρθηκε τό 1760 μέ πρωτοβουλία τοϋ Καβαλλιώτη. Είναι προφανής 
ή φιλική σχέση τών δύο άνδρών.

4. Βλ. LEGRAND, ΒΗ, τ. 1, σσ. 510-511.
5. Ό Κύριλλος διετέλεσε ’Αρχιεπίσκοπος Πρώτης Ίουστινιανής 

’Αχριδών άπό τό 1759 μέχρι τό 1762. Πρβλ. καί ΣΚΕΝΔΕΡΗ, 'Ιστορία 
τής άρχαίας καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως, σ. 67 καί Η. GELZER, Der 
Patriarchat von Achrida. Geschichte und Urkunden, Leipzig 1902, σ. 139.
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ριωπήν, ηλιακού δίκην φωστήρος, έν μέσω δωδεκα- 
ρίθμου ’Αρχιερατικής χορείας ύπερεκλάμπουσαν, 
πλείστων επ’ ευεργεσία, καί άναψυχή. Ώς οϋν ευσε
βείς, καί φρονήσει διαπρέπουσα, άνδρείςι τε καί μα- 
κροθυμία μεγαλυνομένη, τοΰ δικαίου τε καί τής άλη- 
θείας ύπερμαχοΰσα, τφ ζήλω τής εκκλησιαστικής 
εύπρεπείας πάντας ύπερβαίνουσα, καί τής φιλοσο
φίας έν άκρότητι ειλικρίνειας ύπερασπίζουσα, δέξαι- 
το φιλοφρόνως, καί δώρον ευγνωμοσύνης πεπλουκη- 
κός, καί έπί μήκιστον βιώη ές οίακοστροφίαν τοΰ 
μεγάλου σκάφους τοΰ Ζωοποιού Πνεύματος. ’Αμήν.

Πρωτοπαπάς, Ίεροκήρυξ, καί Διδάσκαλος Θεόδω
ρος ’Αναστασίου Καβαλλιώτης, ό έκ Μοσχοπόλεως.

Στά φύλλα 4-8 περιέχονται 'ένδεκα επιγράμματα πρός τιμή 
τοϋ συγγραφέα. Τά συνέθεσαν οί μαθητές του Τέρπος Μάκου, 
διδάσκαλος τής σχολής τής Κορυτσας, Βρέτος, ιερέας καί νομο
φύλακας, Νούντσος Σαμσάλας, Ναούμ Γκούστας, Σάββας ιερο
μόναχος καί διδάσκαλος τοΰ σχολείου τοΰ Βυθκουκίου, Γεώρ
γιος Νικολαΐδης Τούρτας, Ναούμ Νικολάου Τούρτας καί ’Αμ
βρόσιος ιερομόναχος τής Μονής τοΰ όσιου Ναούμ6. Ό Legrand 
προσθέτει καί τό Θωμά Άναστασιάδη, άδελφό τοΰ Καστορίας 
Χρυσάνθου καί τόν ’Ιωάννη Ποσάμα7. Έπίτιτλο τών έπιγραμμά- 
των ήταν οί φράσεις: «Πρός τόν παναιδεσιμώτατον καί ίεροσο- 
φολογιώτατον άρχιπρεσβύτερον, ιεροκήρυκα καί καθηγητήν κύ
ριον Θεόδωρον ’Αναστασίου Καβαλλιώτην Μοσχοπολίτην, τόν 
τής βίβλου συναρμοστήν».

Παραθέτουμε τά έπιγράμματα αυτά όχι μόνο γιατί είναι εν
δεικτικά τής εξαίρετης γλωσσικής καταρτίσεως τών μαθητών 
τής Νέας ’Ακαδημίας, άλλά καί διότι άποτελοΰν εντυπωσιακές 
άσκήσεις ποιητικής τέχνης, τήν όποία, όπως θά δειχθεΐ στή 
συνέχεια, ό Καβαλλιώτης δίδαξε έπιτυχώς.

6. Σχετικά βλ. LEGRAND, δ.π., σσ. 510-511, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Μοσχόπο- 
λις, σ. 51 κ.έ., ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, σσ. 110-111.

7. LEGRAND, δ.π., σ. 511.



Πανδώρης πίθος γαλακτόβρυτος έμμί φιλέλλην
— Θεοδώρου πρώτου πρεσβυτέροιο πόνος.
Αϊκεν σώμα φέρω σμικρόν, αϋτάρ νυγμόν άπλητον
— Τούς παϊδας νύττω, ήδέ γάλακτι τρέφω.

Ό τής έν Κορυτζφ σχολ,ής διδάσκαλος 
Τέρπος Μάκου

Ήρωελεγεΐον.
Στήλαν δς ποθέει άρεταν έσοράν χρυσόμορφον,
Άμφ’ έόν ϊτω δή εΰσθενέα με τόκον,
”Ολβιον έπεί σοφι'η, έν φαιδροΐς μουσοτρόφοισι 
Ήδύν έσσάμην, οΰποτε ώς έτερος

Βρέτος Ίερεύς καί Νομοφύλαξ.

'Ηρωελεγεΐον.
Κρήνα πηγασίς, είν ψυχοσώοις Μοσχοπολήας, 
ρείθρεσιν άρδομένη, δρχαμε πρεσβυτέρων,
Σφωϊτέροις καμάτοις βιβλίον πόρες ίδμοσύνης γε 
"Ορχατον εύανθή εΰχος μουσοτρόφων

Καρκινικόν.
Άρετφ, παρείχε με χεΐρα, πατέρα 
Ώναξ έν δσω έξ άνω.

ΝοΟντσος Σαμσάλας.

Ήρωελεγεΐον ήχικόν.
Μών διος Πλάτων έφυ εξοχ’ άοιδός; άοιδός.
Λώϊος ήρώων, έκγεγηνώς; γεγονώς.
Φέγγει δ’ αύγών ού σόφίης οχ άγαστός; άγαστός.
Ρεκτήρ τήσδε βίβλου, καί κλεινός; κλεινός.
Τεΰ πλέον, ού ζάθεος, φώς θ’ ίρός έραστός; έραστός. '
Έννεπεν δν Κλειώ ήρ’ άγαώς; άγαώς.

Άντιστρέφον.
Καλλιόπης γάλα ή Κρονίδης, παϊ, θώϋμα ούδέν, 
Πρήγματος οΰσης μεΰ, βιβλίδος, άδυνόου.

Ναούμ Γκούστας.
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Ήρωελεγεΐον.
Ήύτε ήέλιος γάς τέρματα πάντα φαείνει,
Τφκε φρένας κάζει τών φιλομουσολόγων 
Βίβλω ήδυπνόω Θεόδωρος πάμμεγα τεύχος 
Άρχιπρεσβυτέρων, φιλοσόφων τε κλέος.

Ό τον έν Βνθκουκίφ σχολείου διδάσκαλος 
Σάββας 'Ιερομόναχος.

Ήρωελεγεΐον.
Άντυγος ώς Μουσών ύπερήμενος ούρανιης γε,
Θεόδωρος θύτης, καί εδος εύσεβίης 
Μοσχοπόλιος ό Κήρυξ Άχρίδος έξοχα έδρης,
Νοϋν παίδων βιβλίον, γράψε γάλακτι τρέφον.

Γεώργιος Νικολαΐδης Τούρτας.

Ήρωελεγεΐον.
Πολλήν σοι Θεόδωρε θύτα ίδρίων οχ άριστε 
Κούροι φιλολόγων πάντες ϊσασι χάριν 
06 ένεκα δέλτον ξυνθήκας τήν δέ ρέουσαν 
Ού τραχυτήτας, νήδυμον, άλλά γλάγος.

Ναούμ Νικολάου Τούρτας.

Καρκινικόν.
Άμαθ&ς ών, έχε νφ σφ θαμά.
Ά ίερώς, ώδε, σοδός έδω σωρείη..

Ό έκ τής Σεβασμίας Μονής τοϋ Άγιου Ναούμ, 
Αμβρόσιος 'Ιερομόναχος.

Τά ποιητικά αυτά δημιουργήματα, πού θυμίζουν τά «Άνθη 
εύλαβείας» τών εύγνωμόνων μαθητών τοϋ Φλαγγινείου φροντι
στηρίου, παρά τή συντομία τους έχουν σημαντική άξία, γιατί 
μας παρέχουν όρισμένες πληροφορίες ή έπιβεβαιώνουν άλλες, 
δπως π.χ. δ Καβαλλιώτης ήταν πρώτος μεταξύ τών πρεσβυτέρων 
(άρχιπρεσβύτερος), «Θεοδώρου πρώτου πρεσβυτέροιο πόνος» 
«όρχαμε8 πρεσβυτέρων» καί άριστος «πολλήν σοι, Θεόδωρε, θύ-

8. Όρχαμος=άρχηγός.
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τα ιδρίων δχ άριστε». Ήταν ιεροκήρυκας τής ’Αρχιεπισκοπής 
’Αχριδών «Θεόδωρος θύτης, καί έδος9 εύσεβίης Μοσχοπόλιος ό 
Κήρυξ Άχρίδος εξοχα εδρης». Είχε τή φήμη τοΰ διακεκριμένου 
φιλοσόφου. «Βίβλω ήδυπνόφ Θεόδωρος πάμμεγα τεΰχος, άρχι- 
πρεσβυτέρων, φιλοσόφων τε κλέος».

Δέν ύπάρχουν στό βιβλίο άριθμοί σελίδων άλλά στό κάτω 
μέρος τής κάθε σελίδας άναγράφεται ή πρώτη λέξη τής επομέ
νης. ”Αν καί μαρτυρεΐται άπό τόν Legrand10 ή ύπαρξή του στή 
βιβλιοθήκη τής μονής Μεγίστης Λαύρας, μέ αριθμό 54 έπιτόπια 
έρευνα δέν άπέδωσε θετικά αποτελέσματα . Όπως ήδη άναφέρ- 
θηκε ή γραμματική διδάσκονταν σέ δλα τά σχολεία «φορτικώς 
ενίοτε σχολιαζομένη»11. Γι’ αύτό καί οί συνεχείς εκδόσεις γραμ
ματικής κατά τόν 18ο αίώνα.

Ή «Εισαγωγή Γραμματικής» τοΰ Καβαλλιώτη έπανεκδόθη- 
κε τό 1774 στή Βενετία12, άπό τό τυπογραφείο τοΰ Νικολάου 
Γλυκέως. Ή έπανέκδοσή της άποτελεΐ δείγμα τής ευρύτερης 
άποδοχής πού έτυχε, μέσα άπό τήν πληθώρα τών γραμματικών.

Δέν άποτελεΐ ύπερβολή ή συγκαταρίθμηση τής Γραμματικής 
τοΰ Καβαλλιώτη άπό τό Μανουήλ Γεδεών μεταξύ τών καλυτέ
ρων τοΰ 18ου αίώνα.

9. Έδος=θεμέλιο, βάση.
10. Βλ. LEGRAND, ΒΗ, τ. 1, σ. 511. Ή απώλεια τοϋ άντιτύπου ήδη 

μαρτυρεΐται άπό τόν Κουρίλα πού τό άναζήτησε άλλά δέν τό βρήκε. Βλ. 
σχετικά ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, σ. 106, ύποσ. 3. 
Πρόσφατα (1984) ό Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, «Ελληνική βιβλιογραφία» 
(1466-1800) τ. 1, σ. 218, στή σειρά «Πραγματεΐαι τής ’Ακαδημίας ’Αθη
νών» 48/1984, μέ άριθμό 2941 άναφέρει τήν «εισαγωγή γραμματικής» καί 
μας πληροφορεί δτι Αντίτυπο υπάρχει στή βιβλιοθήκη Μεγίστης Λαύρας 
'Αγ. Όρους ύπό τά στοιχεία 2.18Κ. Επιτόπιος ελεγχος (’Ιανουάριος 
1987) δέν έπιβεβαίωσε τήν πληροφορία.

11. ΓΕΔΕΩΝ, Πνευματική κίνησις, σ. 15.
12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, δ.π., σ. 218, PIPPIDI, Un manuscrit de la 

«Logique», σ. 418.



β) Πρωτοπειρία

Τό πιό σημαντικό καί γι’ αύτό περισσότερο συζητημένο εργο 
τοϋ Θεοδώρου Καβαλλιώτη είναι ή «Πρωτοπειρία». (βλ. εικόνα 
άριθ. 13). Ό πλήρης τίτλος τοΰ βιβλίου1 είναι:

ΠΡΩΤΟΠΕΙΡΙΑ
παρά

τοϋ σοφολογιωτάτου καί αϊδεσιμωτάτου Διδασκάλου 
'Ιεροκήρυκος, καί Πρωτοπαπα Κυρίου 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΛΙΩΤΟΥ 
ΤΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΛΙΤΟΥ 

ΞΥΝΊΈΘΕΙΣΑ,
Καί νΰν πρώτον τύποις έκδοθεΐσα 

Δαπάνη τοϋ έντιμοτάτου, καί χρησιμοτάτου 
Κυρίου Γεωργίου Τρίκουπα2, τοΰ 
καί Κοσμήσκη έπιλεγομένου έκ 

πατρίδος Μοσχοπόλεως.

1. Βλ. LEGRAND, ΒΗ, τ. 2, σσ. 126-128, THUNMANN, Untersuch- 
ungen, σ. 177, MEYER, Albanesische Studien, IV, σ. 3, PAPAHAGI, 
Scriitori aromini, σ 38, HETZER, Das dreisprachige Worterverzeichnis, 
σ. 79. Ό πλήρης τίτλος τής «Πρωτοπειρίας» βρίσκεται άνατυπωμένος 
στόν ύπ’ άριθ. 579 κατάλογο τοΰ ΓερμανοΟ παλαιοπώλη τής Φραγκφούρ- 
της τοϋ Μάϊν Joseph Baer ύπό τόν τίτλο: Die Protopeiria des Kavalliotis, 
Venedig 1770, καί μέ ύπότιτλο: Ein Unicum. Σχετικά βλ. V. PAPACO
STEA, Povestea unei carp' Protopiria lui Cavalioti «Ein Unicum» στό 
Civilizafie Romineasca §i civilizafie Balcanica, Bucure§ti 1983, σ. 403, 
ΛΑΖΑΡΟΥ, Ή Άρωμουνική, σ. 145.

2. Ό έμπορος Γεώργιος Τρίκουπας, άπόδημος Μοσχοπολίτης τής 
Πολωνίας, κατά τήν συνήθεια τής έποχής έκείνης, έλαβε τό δνομα «Κο-
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ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ
αψο' 1770.

Παρά Άντωνίφ τφ Βόρτολι3.
SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO4.

Ή πρώτη παρουσίαση τοΰ βιβλίου όφείλεται στό γερμανό κα
θηγητή Johannes Thunmann, στόν όποιο είχε παραδοθεΐ ένα αντί
τυπο άπό τό λόγιο μαθητή τοΰ Καβαλλιώτη Κωνσταντίνο Χατζή 
Τζεχάνη5. Ό Thunmann έξαίροντας κυρίως τή σημασία τοΰ τρί-

σμήκη» στή δεύτερη πατρίδα του. 'Υπήρξε ένας άπό τούς πολλούς χρη
ματοδότες εκδόσεων. Παρακινήθηκε άπό τά φιλικά πρός τόν Καβαλλιώ
τη αισθήματα ή άπό θαυμασμό πρός τόν διδάσκαλο. Δέν ύπήρχαν Ιδεο
λογικά κριτήρια, άφοΰ μάλιστα ή «Πρωτοπειρία» ή ή «Εισαγωγή Γραμ
ματικής» δέν είχαν συγκεκριμένο ιδεολογικό περιεχόμενο. Περισσότερα 
βλ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ, «Νέαι συμβολαί εις τήν ιστορίαν...», σ. 287, TH
UNMANN, δ.π., σ. 270, Α ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ, Τό έλληνικό βιβλίο, σσ. 135 
και 205, Γ. ΚΑΡΑ, Οί φυσικές-θετικές έπιστήμες, σ. 25.

3. Ό ’Αντώνιος Βόρτολις, τυπογράφος στή Βενετία μέ όξΰνοια καί 
πρωτοτυπία, άλλά καί δυναμικός φιλέλληνας. ’Αγόρασε τό τυπογραφείο 
τοΰ Νικ. Σάρου καί τοΰ Guliani, σέ περίοδο πτώσεως τών έργασιών τοΰ 
Γλυκή, καί άναδείχθηκε σέ μοναδικό σχεδόν έκδοτη τών έλληνικών 
βιβλίων στή Βενετία, μεταξύ τών έτών 1742 καί 1788. Περισσότερα Α 

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ, δ.π., σ. 158 κ.έ. Όρθώς δ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ή ’Αλή
θεια κριτής, σ. 179, άπορρίπτει ώς άστήρικτη τήν πιθανολόγηση τοΰ 
Μιχαλόπουλου, ό όποιος στηριζόμενος σέ άνεξακρίβωτη πληροφορία 
τοΰ Leake, ύποστήριξε δτι ή «Πρωτοπειρία» πρωτοτυπώθηκε στό τυπο
γραφείο τής Μοσχοπόλεως.

4. Privilegio (=copyright) δηλαδή άποκλειστικότητα στό δικαίωμα 
έκτυπώσεως ένός βιβλίου. Τήν χορηγοΰσε ή βενετική Σύγκλητος καί 
ήταν συνήθως συνδεδεμένη μέ τό πρόσωπο τοΰ έκδοτη ή τοΰ τυπογράφου 
καί δχι μέ τό συγγραφέα. Μερικές έξαιρετίκές περιπτώσεις χορηγήσεως 
τής άδειας έκτυπώσεως (licenza) ένός βιβλίου στό συγγραφέα άπ’ τόν 
15ο ή 16ο αίώνα.δέν μεταβάλλουν ούσιωδώς τήν παραπάνω πραγματικό
τητα, άφοΰ τοΰ έξασφάλιζε μόνο τή «συγγραφική ιδιοκτησία» (proprieta 
litteraria) τοΰ Εργου του καί δχι τήν οικονομική του έκμετάλλευση.

5. Κανονικά τό δνομά του είναι: Κωνσταντίνος Τζεχάνης τοϋ Χατζή- 
Γεωργίου. 'Υπήρξε ό «διαπρεπέστερος τών τροφίμων τής ’Ακαδημίας»
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γλωσσου λεξικού γιά τή γλωσσολογική καί εθνολογική μελέτη 
τών βαλκανικών πολιτισμών, κατέστησε γνωστό τό φιλολογικό 
έργο τοΰ Καβαλλιώτη στήν Ευρώπη. Τό βιβλίο αύτό, όταν, τέσσε
ρα χρόνια μετά τήν εκτύπωσή του, τό γνώρισε ό Thunmann ήταν 
ήδη σπάνιο.

Άποτελεΐται άπό 104 σελίδες σέ όγδοο σχήμα. Στή σελίδα 3 
υπάρχει ένα παραινετικό κείμενο άπευθυνόμενο στους άναγνώ- 
στες, πού ύπογράφεται άπό τόν ϊδιο τόν συγγραφέα καί έχει ώς έ- 
ξής:

Ευμενέστατοι
Άπλότητος έξελεϊν δσα τελειότητος, οδτις ποτ' άν πεφύ- 

κοι δυνάμενος. Εί μέν γάρ κτίσεως δρων έκτός τό άσύνθετον 
εϊη, αύτό τό είναι όν άκροτήτων έστίν άκρότητος, εί δέ έντός, 
ρίζα καί πηγή, καί αίτια ύπάρχον, ούκ έλαττον τοΰ μή κρείτ- 
τονος νηπίοις καί παιδίοις τοΰ καταρτισμού ύπό τής άληθοΰς 
προσημμένου σοφίας. Ταΰτ’ άρα άφειδώς έγώ τοϊς κατ’ έμέ 
χρώμενος, ούδέποτε τό εντελές προκρίναι τοΰ άτελοΰς άπα- 
ναίνομαι.

Ό έν Ίεροδιδασκάλοις Ίεροκήρυξ καί Πρωτοπαπάς 
Θεόδωρος ’Αναστασίου Καβαλλιώτης, ό έκ Μοσχοπό
λεως.

Τό κείμενο αύτό άν καί εισαγωγικό σ’ ένα φιλολογικό έργο

καί μία άπ’ τίς έπιφανέστερες λόγιες μορφές τοϋ 18ου αΙώνα. Σύνδεσμος 
τοΰ Καβαλλιώτη μέ τόν Thunmann άναφέρεται άπ’ αύτόν στό μνημονευ- 
θέν έργο του μέ πολύ θαυμασμό γιά τά πνευματικά προσόντα του. Γράφει 
συγκεκριμένα: «Ένας άνδρας μέ πολλές γνώσεις ιδιαίτερα στή φιλοσο
φία καί στά μαθηματικά. Μέ φωτισμένο τρόπο σκέψεως καί άξιος ευτυ
χούς μοίρας, άφοΰ παρέμεινε πάνω άπό τρία χρόνια στό πανεπιστήμιο 
τής Χάλλης, παρακολούθησε μαθήματα στά Πανεπιστήμια τοΰ Leiden 
καί τοϋ Cambridge». Βλ. THUNMANN ό.π., σ. 179, ύποσ. k. Περισσότερα 
γιά τή ζωή καί τό έργο τοϋ Τζεχάνη βλ. ΖΑΒΙΡΑ, δ.π., σσ. 396-397, 
ΣΑΘΑ, δ.π., σσ. 498-499, ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό ’Αργυροκαστρίτης, σσ. 
126-131, ΛΑΖΑΡΟΥ, ο.π., σσ. 143 κ.έ., PAPACOSTEA, Theodor Anastasie 
Kavallioti, σ. 396, Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Έλληνική βιβλιογραφία, σ. 268.
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εκφράζει τή θρησκευτική πίστη τοΟ συγγραφέα μέ άριστοτελικές 
εκφράσεις. Καθορίζει τούς στόχους τοϋ βιβλίου πού είναι ό γλωσ
σικός καταρτισμός άρχαρίων. Γι’ αύτό ή «Πρωτοπειρία» περιέχει 
συνοπτική διδακτέα ΰλη κατωτέρου σχολείου τής έποχής έκείνης. 
Είναι γραμμένη, μέ εξαίρεση τόν τίτλο καί τόν πρόλογο, σέ νεοελ
ληνική γλώσσα καί άποτελεΐ άπτό δείγμα τής νεοελληνικής δι
γλωσσίας (λαϊκής καί λόγιας). Προσευχές, εκκλησιαστικοί ϋμνοι, 
γνωμικά καί άφηγήσεις γιά παιδιά, άκόμη καί εικόνες, άποτελοϋν 
μέρος τών περιεχομένων.

Στή σελίδα 4 υπάρχει μιά ξυλογραφία τής 'Αγίας Τριάδος. 
Στίς σελίδες 5-11 ό συγγραφέας παραθέτει τό ελληνικό άλφάβητο, 
πού συμπληρώνεται μέ διπλά γράμματα, όπως άκριβώς φαίνεται 
στόν παρακάτω πίνακα5:

αω βψ γχ δφ
ευ ζτ ησ θρ
ιπ κο λξ μν (βλ. εικόνα άριθ. 12)

Στή σελίδα 12 ύπάρχει ξυλογραφία τής Παρθένου μέ τόν 
Ίησοϋ βρέφος καί τή φράση «ή Θεοτόκος άγκαλοφοροΰσα τόν 
Χριστόν», ένώ στό τέλος τοΰ λεξικοΰ ύπάρχει άλλη ξυλογραφία 
πού παριστάνει πλήθος άγγέλων μέ τίτλο «ή σύναξις τών άσω-

5. Πρόκειται περί τεχνάσματος πού διευκολύνει τήν εύχερέστερη 
καί Ασφαλέστερη Απομνημόνευση τοΰ Αλφαβήτου. Γίνονταν εόρεία χρή
ση στά σχολεία μέχρι τά νεώτερα χρόνια, κυρίως γιά Αρχαρίους μαθητές. 
Βλ. ΤΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ, Ή παιδεία έπί Τουρκοκρατίας, τ. 1, σ. LXXXIII, 

δπου καί Αλλα Απομνημονευτικά τεχνάσματα. Πανομοιότυπος πίνακας 
παρατίθεται καί στήν «Εισαγωγή γραμματικής» τοΰ 1760 καί στήν ’Ο
κτώηχο τοΰ 1750, πού βρέθηκε στό Σαιντέντρε. Πρβλ. PEYFUSS, Margi- 
nalien, σ. 384, ό όποιος Ατυχώς Αποδίδει αύτούς τούς πίνακες σέ μιά 
ιδιότροπη Αγάπη τοΰ Καβαλλιώτη γιά «γραμματικά παιχνίδια». Ό ΛΑ

ΖΑΡΟΥ, Ή Άρωμουνική, σ. 145, χαρακτηρίζει ώς «Ατυχείς» τούς διαφό
ρους συνδυασμούς τών γραμμάτων. Μάλλον δέν Αντιλήφθηκε τή σκοπι
μότητα τών συνδυασμών καί τούς θεώρησε ώς Ανεπιτυχή προσπάθεια 
Αποδόσεως φθόγγων τής Αλβανικής καί κουτσοβλαχικής μέ έλληνικούς 
χαρακτήρες.
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μάτων». Στή σελίδα 60 άποτυπώνεται μιά άλλη ξυλογραφία τοΰ 
Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου, ενώ στή σελίδα 61 παρατίθεται 
δέηση πρός τήν 'Αγία Παρθένο σέ ελληνική γλώσσα. Οί σελίδες 
62-67 περιέχουν εκλογές άπό τήν βιβλική καί εκκλησιαστική 
ιστορία. Στίς σελίδες 68-79 καταχωροΰνται διάφορα άποφθέγμα- 
τα καί προσευχές. Ή σελίδα 80 περιλαμβάνει τρεις μικρές ξυλο
γραφίες: Τό Μυστικό Δείπνο, τή Σταύρωση καί τήν Ταφή. Στή 
σελίδα 81 φιλοξενείται μία ξυλογραφία τής Άναστάσεως. Μέχρι 
τή σελίδα 92 παραθέτονται διάφοροι εκκλησιαστικοί ϋμνοι, δη
λαδή τροπάρια τών Κυριακών άπό τήν ’Οκτώηχο, μέ κουτσοβλα- 
χική μετάφραση. Στίς σελίδες 93-94 καταχωροΰνται άριθμητικά 
ονόματα καί στή σελίδα 95 άραβικοί αριθμοί. Ή σελίδα 96 
περιέχει ονόματα μηνών καί πίνακα πολλαπλασιασμού. Οί τελευ
ταίες οκτώ σελίδες, 97-104, περιλαμβάνουν λατινικό καί σλαβο- 
νικό-βουλγαρικό άλφάβητο, καθώς καί τά ονόματα τών μηνών6.

Τό σημαντικότερο όμως μέρος τής «Πρωτοπειρίας» άποτε
λεΐ τό τρίγλωσσο λεξικό7, πού περιέχεται στίς σελίδες 13-59 καί 
περιλαμβάνει 1170 λέξεις, καταχωρημένες σέ τρεις παράλληλες 
στήλες, ελληνική, άρωμουνική (βλαχική) καί άλβανική. Είναι 
γραμμένες μέ έλληνικούς χαρακτήρες8. Έξ αιτίας αύτοΰ τοΰ λε-

6. Σέ λεπτομερείς περιγραφές καί άξιολογήσεις τής «Πρωτοπειρίας» 
προέβησαν ό Thunmann, ό Meyer, ό Hetzer, ό Legrand, ό Λαζάρου κ.α. 
στά ήδη μνημονευθέντα εργα τους, κυρίως άπό γλωσσολογική άποψη.

7. Ό HETZER, ό.π., σ. 25, υποστηρίζει δτι στή Μοσχόπολη ύπήρχε 
παράδοση πολυγλωσσίας καί ήταν φυσικό έδώ νά άντιμετωπισθοΰν τά 
διάφορα γλωσσικά προβλήματα. ’Ήδη άπό τό 1731 ύπήρχε μιά· χαλκο
γραφία τής Παναγίας τής Άρδένιτσας, πού εφερε έπιγραφή στά έλληνι- 
κά, άρωμουνικά, αλβανικά: Παρθένε Θεοτόκε, πρέσβευε όπέρ ημών τών 
άμαρτωλών. Πρβλ. DH. SHUTERIQI, Shkrimet shqipe ne vitet, 1332-1850, 
Tirane 1976, σ. 107, δπου έξηγεϊται γιατί πρέπει νά δεχθούμε ώς έτος 
δημιουργίας τής έπιγραφής τό 1731 καί νά τήν αποδώσουμε στό Μοσχο
πολίτη ηγούμενο τής Μονής Νεκτάριο Τέρπο.

8. Είναι βέβαιο δτι ό Καβαλλιώτης καί άπό άποψη γλωσσική δέν 
ήταν άλβανός. Όπως ήδη άναφέρθηκε, αν καταγόταν άπό έλληνική ή 
βλαχική οίκογένεια, δέν είναι άπολύτως σαφές. Μεγάλωσε δμως σέ έλ-



154

ξικοΟ ή «Πρωτοπειρία» γνώρισε μεγάλη δημοσιότητα9 στήν Ευ
ρώπη.

'Ο καθηγητής Thunmann τέσσερα χρόνια μετά τήν έκτύπω- 
ση τής «Πρωτοπειρίας» αναδημοσίευσε, στά πλαίσια εύρύτερης 
μελέτης του, τό τρίγλωσσο λεξικό καί πρόσθεσε τή λατινική 
μετάφραση. Σέ κάθε σελίδα υπάρχουν τρεις παράλληλες στήλες, 
λατινική, βλαχική καί αλβανική, μέ αρίθμηση. Στό κάτω μέρος 
τής σελίδας υπάρχουν οί ρωμέϊκες (ελληνικές) αντίστοιχες λέ
ξεις, επίσης άριθμημένες10. Έκτοτε τό τρίγλωσσο λεξικό έπα- 
νεκδόθηκε άπό τόν Franz Miklosich11, τόν Gustave Meyer12 καί, 
προσφάτως, άπό τόν Armin Hetzer13.

Ένα πρόβλημα πού άνακΰπτει άπ’ τό τρίγλωσσο λεξικό εΐ-

ληνικό περιβάλλον, γνώριζε τή βλαχική καθώς καί τή δίμορφη έλληνι
κή. Τή μέν δημώδη άπό τήν καθημερινή άναστροφή, τήν δέ καθαρεύου
σα, άπό τήν κλασσική μόρφωσή του καί τήν έπαγγελματική άσχολία 
του. Ή διγλωσσία λοιπόν ήταν ένα χαρακτηριστικό τοϋ Καβαλλιώτη. 
Βλ. HETZER, Das dreisprachige Worterverzeichnis, σ. 37 κ.έ.

9. Ό Ε. PICOT, Les Roumains de la Macedoine, Paris 1875, σ. 43, 
ύποστηρίζει δτι «τό έργο τοΰ Καβαλλιώτη είναι μνημείο πολύ πολύτιμο 
γιά νά κατέχουμε τή μακεδονική-ρουμανική διάλεκτο». Μέ τόν δρο μα- 
κεδορουμανική προφανώς ό Picot έννοεϊ τήν άρωμουνική (βλαχική ή 
κουτσοβλαχική) διάλεκτο, δπως διαμορφώθηκε αύτή στήν ’Ήπειρο καί 
τή Μακεδονία.

10. THUNMANN, δ.π., σ. 238 κ.έ. (βλ. εΙκόνα άριθ. 14).
11. Rumunische Untersuchungen, Istro-und macedo-rumunische Spra- 

chdenkmahler, Zweite Abteilung, Wien 1882. Ό Miklosich έξέφρασε 
έπιφυλάξεις ώς πρός τήν πιστή άπόδοση τής προφοράς τών βλαχικών 
λέξεων μέ έλληνικούς χαρακτήρες. Γι’ αύτό στήν άνατύπωσή του άποπει- 
ράθηκε, δχι μέ άπόλυτη έπιτυχία, νά προβεΐ σέ πιστότερη μεταγραφή. 
’Αντίθετα ό Picot, έκφράζεται μέ ένθουσιασμό γιά τήν πιστότητα τής 
προφοράς, παρά τήν άπόδοσή της μέ έλληνικούς χαρακτήρες.

12. Das griechisch sudrumanisch albanesische Worterverzeichnis des 
Kavalliotis, Wien 1895. Ή έργασία τοΰ Meyer στηρίχθηκε σέ άλλο άντί- 
τυπο τής «πρωτοπειρίας» πού ήταν έλλιπές κατά όκτώ σελίδες.

13. Das dreisprachige Worterverzeichnis von Theodoros Anastasiu 
Kavalliotis, Hamburg 1981.
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ναι ό σκοπός τής συγγραφής του. Γιατί ό Καβαλλιώτης κατάρ
τισε αύτό τό λεξικό; Σέ τΐ Αποσκοποΰσε μέ τή λεξικογράφηση 
1170 λέξεων τής νεοελληνικής, ένας χρήστης τής άκραιφνοΰς 
Αρχαιοελληνικής;

Καί σέ άλλο σημείο τής μελέτης αύτής έπισημάνθηκε ή 
κρισιμότητα τών καιρών γιά τήν Έκκλησία. Οί αφυπνισμένοι 
ποιμένες της Αντιλαμβάνονταν ότι ύπήρχαν Ανυπέρβλητες δυ
σκολίες γιά τούς Απαίδευτους, Ακόμη καί τούς γνήσιους έλληνες, 
νά προσεγγίσουν τή γλώσσα τής Εκκλησίας14. Προσπάθησαν 
λοιπόν νά φέρουν τούς Ανθρώπους πιό κοντά στόν έλληνικό 
πολιτισμό καί τή διδασκαλία τής Εκκλησίας μέ ένα Απλούστερο 
καί ζωντανότερο γλωσσικό ιδίωμα, έφ’ δσον μάλιστα πολλοί 
άπό τούς εχθρούς τής Εκκλησίας τό χρησιμοποιούσαν. ’Ίσως 
μ’ αυτόν τόν τρόπο δέν τούς προσέφεραν εύχερή πρόσβαση πρός 
τή λατρευτική γλώσσα, Αναμφίβολα δμως τούς παρείχαν μιά 
στοιχειώδη δυνατότητα προσεγγίσεως.

Ό Καβαλλιώτης εϊναι ένας άπό τούς πρωταγωνιστές αύτοΰ 
τοΰ Ανυπολόγιστης σημασίας πνευματικού έργου, μαζί μέ τό Νε
κτάριο Τέρπο15, τόν άλλο Μοσχοπολίτη συγγραφέα τετράγλωσ

14. ΜποροΟμε νά διακρίνουμε, κατά τήν περίοδο αύτή, έμφανώς πιά 
τίς άπαρχές τοΰ έλληνικοϋ γλωσσικού διχασμοϋ, πού θά ταλάνιζε μέχρι 
πρόσφατα (1976) τήν έθνική, πολιτική, κοινωνική καί έκπαιδευχική μας 
ζωή. ’Αξιοπρόσεκτη είναι ή παρατήρηση τοϋ Hetzer, δ.π., σ. 55, δτι οΐ 
έπισχήμονες άδυνατοϋν νά κρίνουν άπό σταθερή όπτική γωνία τίς γλωσ
σικές άντιστοιχίες στό λεξικό τοϋ Καβαλλιώτη, γιατί καί ή νεοελληνική 
άλλάζει μέ κάθε άλλαγή ύπουργοϋ τής Παιδείας στήν Ελλάδα! Πρβλ. 
Η. IOANNIDOU, Die Sprachfrage in Griechenland. Zu den soziokulturel- 
len Ursachen der griechischen diglossie und ihren Auswirkungen auf die 
modeme griechische Gesellschaft, Hamburg 1974. Θά μποροϋσε βέβαια 
νά άντιπαρατηρήσει κανείς δτι παρά τήν κακή μεταχείριση πού πολλές 
φορές δέχθηκε ή έλληνική γλώσσα, δ πλοϋτος της αύξήθηκε αίσθητά 
καί ή πλαστικότητα της βελτιώθηκε. ’Αψευδείς μάρτυρες ή νεοελληνική 
λογοτεχνία καί Ιδιαίτερα ή ποίηση.

15. (1667-1738). Μοσχοπολίτης Ιερομόναχος, πρόδρομος τοΰ Άγιου 
Κοσμά τοϋ Αίτωλοΰ. Τό σύγγραμμά του «Βιβλιάριον καλούμενον Πί- 
στις» άποτελεΐ θαρραλέα άμυντική έργασία ΰπέρ τών πατρώων δογμάτων.
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σου λεξικοϋ Δανιήλ, τόν Κοσμά τόν Αίτωλό κ.δ. Παράλληλα 
όμως ύπήρξαν καί οί πρωτοπόροι τής προσπάθειας γιά θρησκευ
τική καί ήθική πρόοδο τών βαλκανικών λαών, πού προϋπέθετε 
τήν Απελευθέρωσή τους άπό τά δεσμά τής άμαθείας καί τής 
πνευματικής καθυστερήσεως. 'Η άνεκτίμητη αύτή πολιτισμική 
προσφορά παρέμεινε, παρά τά άντιθέτως ύποστηριζόμενα, άνεπη- 
ρέαστη καί άνόθευτη άπό όποιεσδήποτε έθνικιστικές έπιδιώξεις. 
Αύτές έξάλλου έμφανίσθηκαν στή βαλκανική μετά τή γαλλική 
έπανάσταση (1789) καί δυστυχώς μέχρι σήμερα, ϊσως σπανιότε
ρα, εύδοκιμοϋν, σκιάζοντας τή φιλική συνύπαρξη. Καθώς διαπί
στωνε ό Μιχαλόπουλος16 «οί δάσκαλοι τής Νέας ’Ακαδημίας, 
πολύ πριν άπό τόν Κοσμά τόν Αίτωλό καί τό Ρήγα Βελεστινλή, 
είχαν σκεφθεΐ πάνω στό γλωσσικό καί έθνολογικό πρόβλημα 
τής Βαλκανικής...»

Ένα άλλο πρόβλημα θέτει επίσης ό Hetzer17. Μήπως ό 
Καβαλλιώτης συγκέντρωσε τίς άντίστοιχες άλβανικές λέξεις κα
τά τή διάρκεια διαφόρων ταξιδίων του σέ ευρύτερες περιοχές, 
όπου κατοικοΰσαν άλβανοί, ή τόν βοήθησε κάποιος συστρατευ- 
μένος λόγιος18; Θά ήταν δυνατό νά άπαντήσει κανείς άσφαλώς, 
έάν γνώριζε τήν προέλευση τοϋ άλβανικοΰ γλωσσικοΰ ιδιώματος 
πού χρησιμοποίησε ό Καβαλλιώτης. Πρόκειται γιά ίδίωμα συγ
κεκριμένης γεωγραφικής περιοχής ή γιά άμάγαλμα χωρίς γεω
γραφικό περιορισμό; Εξονυχιστική γλωσσολογική άνάλυση τοϋ 
λεξικοϋ άνήκει στήν άρμοδιότητα άλλων μελετητών. Εκείνο

Περισσότερα βλ. ΖΑΒΙΡΑ, Νέα ’Ελλάς ή Ελληνικόν θέατρον, σ. 432, 
ΣΑΘΑ, Νεοελληνική φιλολογία, σ. 602, ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό ’Αργυρο- 
καστρίτης, σσ. 133-144.

16. Ό.π., σ. 19.
17. Ό.π., σ. 38.
18. Ό HETZER, δ.π., σ. 50, άναφέρεται ειδικότερα στήν περίπτωση 

τοΟ Μοσχοπολίτη οίκονόμου Δανιήλ, ό όποϊος τό βουλγαρικό λεξικό 
του, όφείλει στόν πρωτοπαπα Στέφανο άπό τήν ’Αχρίδα. Τό πρόβλημα 
θέτει ό Hetzer διότι δέχεται ώς προϋπόθεση δτι ό Καβαλλιώτης δέν είχε 
τήν άλβανική ώς μητρική γλώσσα καί έπομένως άδυνατοϋσε νά συγγρά
ψει λεξικό.
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πάντως ποΰ πρέπει νά έπισημανθεΐ είναι δτι δ Καβαλλιώτης 
ύπήρξε ένας άπό τούς πρώτους φωτισμένους άνθρώπους πού συ
νέλαβαν τήν ίδέα τής συνεννοήσεως τών βαλκανικών λαών. Καί 
ώς κεντρικό δίαυλο θεώρησαν τή γλώσσα. ’Έτσι έξηγεΐται δτι 
ένας κληρικός τής ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας άφιέρωσε μεγάλο 
μέρος τής ζωής του καί τής δράστη ριότητός του σέ άσχολίες, 
έκ πρώτης δψεως, ξένες μέ τά κύρια καθήκοντά του.

Σκοπός τοΰ λεξικοΰ, κατά τόν Hetzer19, ήταν νά προλειάνει 
τήν προσέγγιση τών άλβανών καί βλάχων σέ μιά άνώτερη μόρ
φωση, διά μέσου τής έλληνικής γλώσσας, πού ήταν ή γλώσσα 
τής παιδείας καί τοΰ πολιτισμού. Ευνόητο είναι δτι μόνο στά 
πρώτα στάδια μιας τέτοιας προσεγγίσεως θά μπορούσε νά βοη
θήσει τό λεξικό, αφοΰ οί λέξεις πού περιέχει είναι λίγες (1170), 
άλλά δέν είναι καί λόγιες20. Έτσι βρίσκει έρεισμα ή πιθανολό- 
γηση τοΰ Hetzer21 δτι τό λεξικό βοηθοΰσε μικρά παιδιά άλβανι- 
κών οικογενειών ή τροφίμους τοΰ Όρφανοδιοικητηρίου στή 
στοιχειώδη εκπαίδευση. Έτσι έξ άλλου δικαιολογείται καί ό 
τίτλος «Πρωτοπειρία».

Κατά μία άλλη άποψη τό λεξικό έξυπηρετοΰσε στόχους ιε
ραποστολικούς. Παρά τόν ισχυρισμό τοΰ Hetzer22 δτι δέν έχουμε 
ενδείξεις πώς οί Μοσχοπολίτες θεολόγοι καί παιδαγωγοί είχαν 
ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιά τήν έξάπλωση τής πίστεως, ώστε νά 
χρησιμοποιούν πρός τό σκοπό αύτό τήν τοπική καθομιλουμένη

19. Ό.π., σσ. 49-50.
20. Ή συντριπτική πλειονότητα τών λέξεων άνήκουν στήν καθομι

λουμένη έλληνική, όπως π.χ. τζίμπλα, κοπάδι, μαστραπάς, μάλαμα, μά
γειρας, χωράφι, σεντούκι, μπαλώνω, κάπελας, βοτάνι, μπαρμπέρης, α
δράχτι, ψωμί. Υπάρχουν ορισμένες λέξεις, πολύ λίγες, μέ λόγια μορφή, 
όπως π.χ. κρούω, υιός, πίστις, χελώνη, θάπτω, βλάσφημος, έννέα, τάσσω, 
τράχηλος. Ό Καβαλλιώτης κατέγραψε καί όρισμένες λέξεις κοινές καί 
στά δυό έλληνικά γλωσσικά ιδιώματα. ’Επίσης δέν παραλείπει καί άρκε- 
τές χυδαίες λέξεις, άναγκαΐες όμως γιά τήν λεξικογραφική πληρότητα.

21. Ό.π., σ. 50.
22. Ό.π., σ. 70.
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γλώσσα23, πρέπει νά δεχθούμε, δπως ήδη πράξαμε σέ αλλο ση
μείο τής παρούσης μελέτης, δτι ή περιοχή τής Ηπείρου ύπήρξε 
πεδίο συγκρούσεως ’Ορθοδοξίας καί Ρωμαιοκαθολικισμού.

Παράλληλα ύπάρχουν ενδείξεις, εστω καί άμυδρές, δτι στίς 
περιοχές εκείνες καταβλήθηκε προσπάθεια έκχριστιανισμοϋ τών 
πληθυσμών, ένώ οργανώθηκε ή άντίσταση κατά τοΰ κύματος 
τοΰ έξισλαμισμοΰ καί τής προσηλυτιστικής δράσεως τής Ρω
μαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ό Καβαλλιώτης, πρωτεργάτης αυ
τής τής αντιστασιακής δράσεως καί θωρακισμένος μέ ιεραποστο
λικό φρόνημα, γνώριζε αριστα τήν προβληματική τής διαδόσεως 
τής πίστεως. Μέ τήν προσφορά ένός τρίγλωσσου λεξικοϋ πί
στευε δτι ομαλοποιούσε τούς δρόμους τής ιεραποστολής.

Παρά ταΰτα τό ορμητικό κύμα τών έξισλαμισμών ήταν δυ
σχερέστατο νά σταματήσει. Όπως καί ή δράση τών μισσιονα- 
ρίων. Άν τελικά έμειναν περίπου διπλάσιοι άλβανοί ’Ορθόδοξοι 
σέ σχέση μέ τίς 100.000 τών Ρωμαιοκαθολικών, στίς άρχές τοΰ 
20οΰ αιώνα, αύτό δέν οφείλεται μόνο στήν καλλιέργεια τής 
γλώσσας. ’Οφείλεται τόσο στήν Ανατολική ’Εκκλησία δσο καί 
στό ελληνικό σχολείο, πού άντέδρασαν Αποτελεσματικά κατά 
τών έξισλαμισμών καί τής έτερόδοξης προπαγάνδας24. Ό ρόλος 
τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου ύπήρξε καθοριστικός. Χάρη 
στήν οργάνωση καί τό κΰρος του άξιοποίησε κατά τόν καλύτερο 
τρόπο τά διοικητικά καί θρησκευτικά προνόμια, μέ σημαντικές 
δέ προσωπικότητες, δπως ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης, ανέπτυξε 
μιά ρηξικέλευθη τακτική, πού δέ γνωρίζουμε στήν ιστορία τών 
’Εκκλησιών δμοιά της. Ή πνευματική Αναγέννηση πού παρατη- 
ρεΐται στή Βαλκανική στά τέλη τοΰ 18ου αιώνα, όφείλεται κατά

23. Ό HETZER, δ.π., σ. 70, κατατάσσει στό χώρο τών ύποθέσεων 
τήν άποψη τοϋ Μ. Islami, Naum Bredhi-Vegilharxhi. Ideologu i pare i 
Rilindjes shqiptare, Tirane 1977, δτι ό Καβαλλιώτης μετέφρασε τήν Και
νή Διαθήκη στά αλβανικά μέ σκοπό προσηλυτιστικό.

24. Σχετική είναι ή παρατήρηση τοϋ Γ ΚΟΝΙΔΑΡΗ, Ή ’Εκκλησία 
ώς πολιτιστική δύναμις, σ. 179, δτι πολλοί Νεομάρτυρες ήσαν Ήπειρώ- 
τες καί Μακεδόνες.
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μέγα μέρος στήν προσπάθεια αύτή.
"Ενας άπό τούς εύχυμους καρπούς αύτής τής συντονισμένης 

έκστρατείας είναι καί ή «Πρωτοπειρία» τοΰ Καβαλλιώτη. Κορυ
φαίο εργο τής πνευματικής έγρηγόρσεως τοΰ έλληνισμοΰ, μέγα 
εύεργέτημα γιά τήν έπικοινωνία τών βαλκανικών φυλών.



3. Διάφορα

Ό Θεόδωρος Καβαλλιώτης έχει στό ενεργητικό του καί 
άλλα συγγράμματα. Ή πατρότητα ορισμένων άπ’ αυτά άμφισβη- 
τεΐται. Άλλα δμως είναι βέβαιο ότι είναι γνήσια έργα του.

Μεταξύ τών άμφισβητουμένων περιλαμβάνεται μιά «'Ιστο
ρία τής Ακαδημίας τής Μοσχοπόλεως», ή όποία άποδίδεται 
στόν Καβαλλιώτη άπό τόν Σάθα1. Τήν άναφέρει μέ τίτλο «περί 
τής έν Μοσχοπόλει Ακαδημίας». Δυστυχώς τό βιβλίο αύτό δέ 
σώζεται. Θά περιείχε πολλά σημαντικά στοιχεία γιά τήν δραστη
ριότητα τής περιώνυμης αύτής σχολής καί θά άποτελοΰσε άξιό- 
πιστο τεκμήριο γιά τήν άξιολόγηση τοΰ πνευματικού έργου της.

Στόν Καβαλλιώτη άποδόθηκε άπό τόν Hahn2 καί μιά μετά
φραση τής Καινής Διαθήκης στά άλβανικά, άποψη πού βρίσκου
με καί στό Σάθα3. Ό Κουρίλας4 τήν άπέδωσε στό Γρηγόριο 
Άργυροκαστρίτη, Αρχιεπίσκοπο Εύβοιας. Ή μέχρι σήμερα έ
ρευνα δέν διασαφήνισε τό ζήτημα αύτό.

1. Νεοελληνική φιλολογία, σ. 496. Πρβλ. καί Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Μο- 
σχόπολις, σ. 55.

2 I HAHN, Albanesische Studien, σ. 296, δπου υποστηρίζει δτι 
«πρέπει νά μετάφρασε (6 Καβαλλιώτης) στά άλβανικά, δχι μόνο τήν 
Καινή άλλά καί τήν Παλαιά Διαθήκη (κατά τούς θ', γιατί Εβραϊκά δέ 
γνώριζε) καί πρέπει νά ασχολήθηκε γενικώτερα μέ τό σχηματισμό μιας 
κοινής γραπτής γλώσσας άπ’ τίς πολύ διαφορετικές μεταξύ τους άλβανι- 
κές διαλέκτους». Πρβλ. PAPACOSTEA, δ.π., σ. 61, όποσ. 2 καί PIPPIDI, 

Un manuscrit, σ. 418. Ή πληροφορία δμως αύτή δέν έπιβεβαιώνεται 
άπό άλλους.

3. Ό.π., σ. 496.
4. ΚΟΥΡΙΛΑ, Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης, σ. 25 κ.έ.
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'Ο Ζαβίρας5 κατέθεσε τή μαρτυρία δτι διασώζονταν στήν 
προσωπική βιβλιοθήκη του χειρόγραφα πού περιείχαν έπη Αφιε
ρωμένα στό Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Ίωαννίκιο6, ό όποιος 
είχε φθάσει στή Μοσχόπολη στίς 20 Μαΐου 1750, ώς εξαρχος 
τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Διαβεβαίωνε μάλιστα δτι έκ- 
δόθηκαν μαζί μέ άλλα έπη διαφόρων δασκάλων στή Μοσχόπο
λη, καταχωρούσε δέ ώς άρχή τών επών τή φράση: «Βήθι φίλη 
πόλεων, θέε γή τέκος».

Ή ποιητική τέχνη διδάσκονταν στή σχολή τής Μοσχοπό
λεως καί οί μαθητές μυοΰνταν στά μυστικά της, δπως φαίνεται 
άπό τόν μεγάλο άριθμό τών Αποφοίτων πού συνέθεταν στίχους. 
Εξάλλου συνηθίζονταν οί λόγιοι, μιμούμενοι Αρχαία πρότυπα, 
νά ύμνολογοΰν έμμέτρως ορισμένα επιφανή πρόσωπα ή Αξιοση
μείωτα γεγονότα. ΚΑτι παρόμοιο συνέβη καί μέ τόν ϊδιο τόν 
Καβαλλιώτη, δταν εξυμνήθηκε Από τούς μαθητές του μέ διΑφορα 
«ήρωελεγεΐα», «καρκινικά» κ.λπ. στήν «Εισαγωγή Γραμματι
κής». 'Ο Καβαλλιώτης δίδαξε τό μάθημα τής «Ποιητικής» καί 
μάλιστα έγραψε ή τουλάχιστον ΑποπειρΑθηκε νΑ γρΑψει βιβλίο 
«Ποιητικής» δπως φαίνεται Από ήμιτελεΐς σημειώσεις πού πε- 
ριέχονται στά χειρόγραφα τής ρουμανικής ’Ακαδημίας7. Έκεϊ 
διασώζεται ή Αρχή τοΰ βιβλίου: «Ποιητική έστί μέθοδος τον 
ποιεΐν στίχονς εμμέτρους». Τόν ορισμό Ακολουθούν παραδείγμα
τα: ’Ιαμβικός: κακοί στυγοΰσιν, ού φιλοΰσι τούς πόνους. Ήρωϊ-

5. Νέα Ελλάς ή 'Ελληνικόν θέατρον, σ. 320.
6. Ό Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Ίωαννίκιος Καρατζας (fl793), με- 

τέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1761-1763) είχε 
άποσταλεΐ άπό τόν τότε Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριλλο Ε' τόν Καρά- 
καλο (1748-1751, 1752-1757) σέ διάφορες άκμάζουσες έλληνικές πόλεις 
προκειμένου νά συγκεντρώσει χρήματα ύπέρ τοΰ Πατριαρχείου. Στά 
πλαίσια αΰτής τής άποστολής έπισκέφθηκε τό 1750 καί τήν εύημεροϋσα 
Μοσχόπολη. Βλ. LEGRAND, ΒΗ. τ. 2, σσ. 322-323. Τά επη αύτά πού 
περιείχαν καί στίχους τοΰ Μιχαήλ Γκόρα τοΰ Ύπισχιώτη καί τοΰ Σεβα- 
στοΰ Λεοντιάδη, μάλλον δέν έκτυπώθηκαν. Βλ. ΖΑΒΙΡΑ, δ.π., σ. 465, 
ΚΟΥΡΙΑΑ, δ.π., σ. 109 καί ΑΑΔΑ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ, Έλληνική βιβλιογρα
φία, σ. 217.

7. ΧΡΑ, φ. 99α.
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κός: Εις Θεός έστί σοφός, δυνατός θ’ άμα, καί πολύολβος. Έλε- 
γεϊος: γενόμενος σοφΐης, πάντα έχεις όσια, ίεροελεγεΐος κ.ο.κ. 
Άν καί δέν ύπάρχει επαρκές ύλικό γιά όλοκληρωμένη έκτίμηση, 
μπορούμε νά συμπεράνουμε ότι ή ενασχόληση τοΰ Καβαλλιώτη 
μέ τήν ποιητική τέχνη ήταν παροδική. Έπιδόθηκε όπωσδήποτε 
μέ μεγαλύτερη έπιτυχία στή φιλοσοφία καί στή γλώσσα.

Τό 1750 άπό τό τυπογραφείο τής Μοσχοπόλεως έκδόθηκε 
μία ’Οκτώηχος8 τής όποιας τά κείμενα έπιμελήθηκε καί διόρθω
σε ό Καβαλλιώτης. Ό πλήρης τίτλος τής έκδόσεως έχει ώς 
έξής: «ΟΚΤΩΗΧΟΣ νεωστί μετατυπωθεϊσα καί διορθωθεϊσα πα
ρά κυρίου Θεοδώρου ’Αναστασίου τοϋ έκ Μοσχοπόλεως. Έν τή 
τυπογραφία τοΰ όσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Ναούμ τοϋ 
θαυματουργού. Τοΰ έν τφ Λιβανίσκφ Αιαβόλεως κειμένου. Έν 
Μοσχοπόλει αψν' (1750)»9.

Άξιο παρατηρήσεως, στήν έκδοση αυτή, εϊναι ή απουσία 
τοΰ έπιθέτου «Καβαλλιώτης» γεγονός πού δημιουργεί ’ίσως κά
ποιες επιφυλάξεις. Δύο χαρακτηριστικές όμως παρατηρήσεις έ- 
νισχύουν τήν άποψη ότι εϊναι έργο τοΰ Καβαλλιώτη: α) Κατά 
τήν εποχή αύτή (1750) δέν ύπάρχει λόγιος στή Μοσχόπολη μέ

8. Ή έκδοση αύτή άποτελεΐ μαζί μέ τήν έκδοση τής Βιέννης τοΟ 
1793, τίς δύο έκδόσεις ’Οκτωήχου, πού δέν προέρχονται άπό τά τυπογρα
φεία τής Βενετίας, τά όποια κατά τόν 18ο αιώνα έδωσαν 23 έκδόσεις 
’Οκτωήχου. Βλ. PEYFUSS, Marginalien, σ. 382.

9. Τό βιβλίο αύτό καταλογραφεΐται άπό τόν Odon Fiives, «Κατάλο
γος τών έλληνικών έντύπων τής βιβλιοθήκης τού έλληνορθοδόξου σέρβι
κου έπισκοπάτου στό Saint-Entre τής Ούγγαρίας», Έρανιστής 15/16 
(1965) 103. Ό Legrand καί οί συνεχιστές τοΟ έργου του Louis Petit καί 
Hubert Pemot άγνοοΟσαν τήν ύπαρξή του. Ό ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 'Τό βι
βλίο «ή άλήθεια κριτής», σ. 178, καταχωρεί μεταξύ τών 19 αύθεντικών 
έκδόσεων τής Μοσχοπόλεως (άριθ. 15) τήν ’Οκτώηχο αύτή, διατηρώντας 
μερικές έπιφυλάξεις, έπειδή «δέν έχει άκόμη βιβλιογραφηθεΐ». Όμως ό 
Peyfuss, Marginalien, σ. 382, κ.έ., προέβη σέ λεπτομερή περιγραφή τοϋ 
εύρεθέντος άντιτύπου τό 1985 (βλ. είκόνα άριθ. 15). Πρβλ. καί 0. ΠΑΠΑ- 
ΔΟΠΟΥΛΟΥ, Έλληνική Βιβλιογραφία, τ. 2, σ. 429. Δυστυχώς σέ έπίσκε- 
ψή μου (Απρίλιος 1987) στή βιβλιοθήκη τοϋ σερβικοϋ έπισκοπάτου τοϋ 
Saint-Entre δέν μπόρεσα νά δώ τό βιβλίο αύτό.
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τό δνομα «Θεόδωρος ’Αναστασίου». Ή άποψη τοϋ Φ. Μιχαλό- 
πουλου10 δτι τό «’Αναστασίου» ήταν τό πραγματικό έπώνυμο, τό 
δέ «Καβαλλιώτης» προστέθηκε άργότερα ώς πατριδωνυμικό, πα
ραμένει άστήρικτη. β) Οί δημοσιευόμενοι πίνακες γραμμάτων 
τής έλληνικής αλφαβήτου υπάρχουν Αντίστοιχα στήν «Εισαγω
γή Γραμματικής» καί στήν «Πρωτοπειρία». Οί πίνακες αύτοί, 
δπως ήδη άναφέρθηκε, περιέχουν 12 ζεύγη έλληνικών γραμμά
των: αω, βψ, γχ, δφ, ευ, ζτ, ησ, θρ, ιπ, κο, λξ, μν. Παρατηρούμε 
δτι τά ζεύγη αποτελούνται άπό τό πρώτο (α) καί τό τελευταίο 
γράμμα (ω), τό δεύτερο (β) καί τό προτελευταίο (ψ) κ.ο.κ. μέχρι 
τά γράμματα μ καί ν πού εϊναι τά μεσαία τής άλφαβήτου.

Θεωρούμε τούς παραπάνω λόγους επαρκείς γιά νά στηρίξουν 
τήν πατρότητα αύτής τής ’Οκτωήχου. Άς προσθέσουμε δμως 
καί τήν παρατήρηση τοϋ Peyfuss11 δτι σ’ ένα σημείο τοϋ βιβλίου 
φαίνεται ή ιδιόγραφη ύπογραφή τοΰ λογίου, γεγονός πού ένι- 
σχύει άκόμη περισσότερο τήν παραπάνω άποψη.

Υπάρχει ή μαρτυρία δτι περί τό 1759 ό Καβαλλιώτης έστει
λε μία επιστολή πρός τόν ιεροκήρυκα τής Πάτμου ’Ιάκωβο. Σ’ 
αύτήν εκφράζει τό θαυμασμό γιά τόν ιεραποστολικό ζήλο τοϋ 
παραλήπτη καί τό σεβασμό του στούς κανόνες τής θρησκευτικής 
ρητορικής, πού μελέτησε άπό τά προσφερόμενα πρότυπα τοΰ 
άλληλογράφου του12.

Παραμένει άγνωστο άν ή περαιτέρω έρευνα φέρει στό φώς 
νεότερα στοιχεία γιά τό συγγραφικό έργο τοΰ Καβαλλιώτη καί 
δείξει δτι δ επιφανής αύτός πνευματικός άνθρωπος είχε στό 
ένεργητικό του καί άλλα συγγράμματα.

10. Ό.π., σ. 21.
11. Ό.π., σ. 382.
12. PIPPIDI, δ.π., σ. 418. Τό κείμενό της στοΟ Μ. ΒΕΖΑ, Biblioteci 

manastiresti in Patmos, Academia Romana, memoriile sectiunii literare, 
Ille serie, t. VIII, 1936, σσ. 1-6.



ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

Μέ τήν παρούσα μελέτη προωθείται ή έρευνα γιά τήν κατα
γωγή, τίς σπουδές, τήν πολυμερή δραστηριότητα καί τό συγγρα
φικό έργο τοΰ «σοφολογιωτάτον καί αιδεσιμωτάτου διδασκάλου, 
ίεροκήρυκος καί πρωτοπαπά Κυρίου Θεοδώρου Αναστασίου 
Καβαλλιώτου τοϋ Μοσχοπολίτου».
I. Παρά τά άνακύπτοντα, λόγω τής σιωπής τών πηγών, προβλή
ματα, ή έρευνα οδηγήθηκε γιά πρώτη φορά στή συστηματική 
βιογραφική Αποκατάσταση τοϋ Καβαλλιώτη, μέ καθορισμό τής 
περιόδου τής ζωής του άπό τό 1718 μέχρι τό 1789 καί τόπο 
γεννήσεώς του τή Μοσχόπολη. Ή Καβάλα πιθανόν ύπήρξε ή 
γενέτειρα τοΰ πατέρα του. Σπούδασε σέ σημαντικά εκπαιδευτικά 
κέντρα τής εποχής (Μοσχόπολη, Ιωάννινα) έχοντας ώς δασκά
λους κορυφαίους διανοητές (Χαλκέα, Λεοντιάδη, Βούλγαρη). 'Ο
πλισμένος μέ εξαιρετική μόρφωση έπέστρεψε στήν πατρίδα του 
περί τό 1746 καί δίδαξε στή Νέα ’Ακαδημία. Τό 1748 διαδέχθηκε 
τό δάσκαλό του Σεβαστό Λεοντιάδη στή διεύθυνση τής σχολής 
τήν όποία διεύθυνε περισσότερο άπό μία εικοσαετία (1748-1769). 
Ή ήγετική παρουσία του στή Νέα ’Ακαδημία, σέ εποχή κρίσι
μων ιδεολογικών καί κοινωνικών ζυμώσεων, οδήγησε τή σχολή 
στό υψηλότερο σημείο τής εκπαιδευτικής της άκτινοβολίας καί 
τή μετέβαλε σέ προπύργιο άντιστάσεως κατά τής οθωμανικής 
τυραννίας καί τής έτερόδοξης προπαγάνδας. Διά τών μαθητών 
της φώτισε όχι μόνο τούς βαλκανικούς λαούς άλλά συνέβαλε 
στή θεμελίωση του νεότερου εύρωπαϊκοΰ πολιτισμοΰ.

Νυμφεύθηκε τή Μοσχοπολίτισσα Κυράννα καί άπέκτησε 
ένα γιό, τόν ’Αναστάσιο. Χειροτονήθηκε Ιερέας μετά τό 1750 
καί διορίσθηκε ιεροκήρυκας τής ’Αρχιεπισκοπής Πρώτης Ίου-
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στινιανής ’Αχριδών καί Πρωτοπαπάς Μοσχοπόλεως. Μετά τήν 
καταστροφή τής Μοσχοπόλεως (1769), πιθανότατα γιά μικρό 
χρονικό διάστημα παρέμεινε στήν ούγγρική πόλη Τοκαΐα. Τό 
1773 έπέστρεψε στήν πατρίδα του καί συμμερίσθηκε τή βαθμιαία 
οίκονομική, κοινωνική καί πνευματική παρακμή της. Ό ϊδιος 
δέν άνέστειλε τή δραστηριότητά του άλλά συνέχισε τήν άκτινο- 
βόλο ήγετική παρουσία του στά εκκλησιαστικά καί έκπαιδευτικά 
γεγονότα. Πέθανε στή Μοσχόπολη στίς 11 Αύγούστου τοϋ 1789.
II. Τό συγγραφικό έργο του ύπήρξε γονιμώτατο καί πολυσχιδές. 
«Λογική πραγματεία», «Φυσική πραγματεία», «Μεταφυσική» 
(1750-1755), «Εισαγωγή γραμματικής» (1760 καί 1774) καί «Πρω
τοπειρία» (1770) άποτελοΰν τά βασικά έργα του. ’Επιπροσθέτως 
άποδίδονται στόν Καβαλλιώτη ή επιμέλεια τοΰ κειμένου μιας 
’Οκτωήχου καί ή συγγραφή «'Ιστορίας τής ’Ακαδημίας τής Μο
σχοπόλεως», πού δέν σώζεται, ορισμένων έπών σέ όμηρική διά
λεκτο καί «Ποιητικής» Τό σημαντικότερο έργο του είναι ή 
«Πρωτοπειρία» πού περιλαμβάνει τό τρίγλωσσο (ελληνικό-βλα- 
χικό-άλβανικό) λεξικό. Γι’ αύτό κατατάσσεται μεταξύ τών θεμε
λιωτών τής άλβανικής φιλολογίας καί τών πρωτεργατών τής 
συγκριτικής γλωσσολογίας. Στά έργα του άντικατοπτρίζεται ό 
πραγματοποιούμενος κατά τό 18ο αιώνα πολιτισμικός μετασχη
ματισμός στόν όποιο ή έλληνική παιδεία πρωτοστατοΰσε.

Χειρόγραφα τών τριών φιλοσοφικών έργων του (Λογική 
πραγματεία, Φυσική πραγματεία καί Μεταφυσική), μοναδικά 
στόν έλλαδικό χώρο, άνευρέθηκαν στά πλαίσια τής παρούσης 
έρευνας, στή βιβλιοθήκη τοΰ 2ου δημοτικοΰ σχολείου τής Σια- 
τίστης. ’Έτσι αύξήθηκαν τά ήδη υπάρχοντα (Τίρανα, Βουκουρέ
στι) χειρόγραφα τής φιλοσοφικής «τριλογίας» τοΰ Καβαλλιώτη.

III. Μετά τήν άνεύρεση καί άξιοποίηση τών χειρογράφων τής 
«τριλογίας» τοΰ Καβαλλιώτη ένισχύεται ή άκρίβεια τών πληρο
φοριών πού παρέσχε τό 1774 ό γερμανός καθηγητής Thunmann 
στό λακωνικό βιογραφικό σημείωμά του. Ό Thunmann άναφέ- 
ρει δτι ό Καβαλλιώτης «έγραψε γιά δλες σχεδόν τίς φιλοσοφι
κές επιστήμες, άλλά δέν έξέδωσε τίποτε», στοιχείο πού έπαλη- 
θεύθηκε μέ τήν άνεύρεση τών άδημοσίευτων μέχρι σήμερα χει
ρογράφων. Έκεΐ άκόμα μνημονεύονται στοιχεία γιά τόν τόπο



168

καί τό χρόνο γεννήσεως, τούς δασκάλους καί τίς σπουδές τοϋ 
Καβαλλιώτη.

Έπισημαίνεται παράλληλα ή λανθασμένη μεταφορά τοΰ ση
μειώματος τοΰ Thunmann στό βιβλιογραφικό έργο του Legrand, 
ώστε βιογραφικά στοιχεία πού άφοροΰσαν στό χρηματοδότη τής 
«Πρωτοπειρίας» Γεώργιο Τρίκουπα νά άποδοθοΰν στόν Καβαλ
λιώτη. “Ετσι έπιφέρεται διόρθωση στά βιβλιογραφικά έργα τοΰ 
Legrand, Bibliographie Hellenique καί Bibliographie Albanaise.
IV. Ό Καβαλλιώτης θεωρείται όχι μόνο μαθητής τοΰ Ευγενίου 
Βούλγαρη άλλά καί άκόλουθος τής δικής του κριτικής στάσεως 
άπέναντι στά έκ τής Δύσεως κομιζόμενα νέα φιλοσοφικά καί 
ιδεολογικά μηνύματα ιδιαίτερα δέ στίς νεοφανείς διδασκαλίες 
τοΰ Διαφωτισμοΰ. Δέν άρνεΐται τήν άριστοτελική σκέψη άλλά 
καί δέν υποτάσσεται άβασάνιστα σ’ αύτήν. Ή ορθόδοξη πίστη 
καί ή διδασκαλία τής Εκκλησίας άποτελοΰν τό υπέρτατο άξιο- 
λογικό κριτήριο τοΰ Καβαλλιώτη. Αύτό όχι μόνο τό άποθησαυ- 
ρίζει στό συγγραφικό έργο του, άλλά προσπαθεί νά τό έμφυσή- 
σει καί στούς μαθητές του. Θέλει νά συνδυάσει υψηλό επιστημο
νικό επίπεδο χωρίς παραθεώρηση τής πίστεως. Διαισθάνεται ότι 
όποιαδήποτε μονομερής πρόοδος οικονομική ή επιστημονική, 
χωρίς τήν παράλληλη πνευματική της θεμελίωση, θά άποβεΐ μοι
ραία γιά τόν άνθρωπο.
V. Μέσα άπό τή ζωή καί τό έργο τοΰ Καβαλλιώτη καταδεικνύε
ται ή ύψηλή στάθμη σπουδών στή Νέα ’Ακαδημία, πού άποτελεΐ 
χαρακτηριστικό δείγμα τής πνευματικής άναγεννήσεως στά μέσα 
τοΰ 18ου αίώνα. Ό ϊδιος ό Καβαλλιώτης άποτελεΐ ένα τυπικό 
πρότυπο διδασκάλου τοϋ Γένους, ώς διδάσκαλος τής Νέας ’Ακα
δημίας, ώς ιερέας καί Ιεροκήρυκας τής ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας 
καί ώς κοινωνικός παράγοντας, πού πρωτοστατεί σέ έργα φιλαλ
ληλίας καί άγάπης.
VI. Τέλος, διερευναται συνολικά ή προσωπικότητα τοϋ Καβαλ
λιώτη καί άναθεωροΰνται άπόψεις παλαιοτέρων ερευνητών, πού 
τόν θεώρησαν ώς ρουμάνο ή ώς άλβανό ή άλλοτε ώς «προπαγαν- 
διστή» τοΰ έλληνισμοΰ στήν ύπηρεσία τοΰ Οΐκουμενικοΰ Πα
τριαρχείου. Παράλληλα σκιαγραφεΐται ή εκκλησιαστική, κοινω
νική καί παιδαγωγική φυσιογνωμία του, προκειμένου νά έπέλθει
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έξισορρόπηση στήν Ιστορική έρευνα, ή όποία μέχρι σήμερα 
τόν είχε αξιολογήσει κυρίως ώς συγγραφέα τοΰ τρίγλωσσου λε
ξικού, παραθεωρώντας τήν ιερατική καί διδασκαλική ιδιότητά 
του, πού είναι ή επικρατέστερη.

Βέβαια καί μετά τό τέλος τής προσπάθειας αύτής καί παρά 
τό γεγονός ότι ερευνήσαμε έπισταμένως όλες τίς ύπάρχουσες 
πηγές καί άξιοποιήσαμε τίς ύπάρχουσες δυνατότητες, εναπόκει
ται στόν ιστορικό τοϋ μέλλοντος νά συνεχίσει τήν έρευνα πρός 
άνακάλυψη νέων προσβάσεων. ’Έτσι θά διερευνηθοΰν άκόμη πε
ρισσότερο σημαντικά σημεία τής ζωής καί τής δράσεως τοΰ 
κορυφαίου αύτοΰ πνευματικοΰ άνθρώπου καί διδασκάλου τοϋ 
Γένους μας, ένός άπό τούς πολλούς φωτισμένους προδρόμους 
τοΰ έθνικοΰ θαύματος τοΰ Είκοσιένα.



ΕΠΙΜΕΤΡΟ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ 
ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

Θεωρήσαμε άναγκαΐο γιά τήν όλοκλήρωση τής παρούσης μελέτης 
νά δημοσιεύσουμε γιά πρώτη φορά ορισμένα κείμενα τον Θεοδώρον 
Καβαλλιώτη, ώστε νά γίνουν προσιτά στήν ερευνά. Στηριχθήκαμε κυ
ρίως στά κείμενα τοΰ κώδικα πού έπισημάναμε στή Σιάτιστα, χωρίς νά 
παραλείψουμε καί τή σύγκριση μέ τά χειρόγραφα τής ρουμανικής ’Ακα
δημίας. Οί διαφορές πού παρουσιάσθηκαν ήσαν έπουσιώδεις καί οφεί
λονται κυρίως σέ άντιγραφικές διαφοροποιήσεις.

Διορθωτικές παρεμβάσεις έγιναν έλάχιστες, όπου κρίθηκε άπολύτως 
άπαραίτητο καί κυρίως στά σοβαρά όρθογραφικά λάθη, στή στίξη καί 
στίς συντομογραφίες. Ή ύπαρξη άγκυλων, σέ έλάχιστα σημεία, υποδη
λώνει τήν άδυναμία τοΰ μελετητή νά άναγνώσει τό κείμενο.

Παράλληλα κρίναμε έπιβεβλημένο νά προτάξουμε σύντομη περιγρα
φή τοΰ άνευρευθέντος κώδικα, άφοΰ μάλιστα, μέχρι σήμερα, είναι μονα
δικός στόν έλλαδικό χώρο.

*

Λόγω παντελούς έλλείψεως συγγραμμάτων τοΰ Θεοδώρου Καβαλ
λιώτη άπό τίς έλληνικές βιβλιοθήκες, πραγματοποιήσαμε, στά πλαίσια 
τής έργασίας αύτής, έρευνες σέ βιβλιοθήκες τοΰ ’Αγίου “Ορους καί τής 
Δυτικής Μακεδονίας, μέ τήν πεποίθηση δτι θά άνευρϊσκονταν χειρόγρα
φα πού περιείχαν έργα του. ’Αξιοποιώντας μία πληροφορία τοΰ 'Α. 
Σιγάλα1 έρευνήσαμε τή βιβλιοθήκη τοΰ 2ου δημοτικού σχολείου Σιατί
στης (Γερανείων) στίς 9 ’Ιουνίου 1987. Μεταξύ τών άλλων πολυτίμων

1. ’Από τήν πνευματικήν ζωήν τών έλληνικών κοινοτήτων τής Μα
κεδονίας. Α' ’Αρχεία καί βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονί
κη 1939, σ. 125.
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έντυπων καί χειρογράφων άνευρέθηκε δερματόδετος τόμος, (βλ. εικόνα 
άριθ. 16) πού περιέχει τά τρία φιλοσοφικά έργα τοΰ Θεοδώρου Καβαλ
λιώτη «Λογική πραγματεία», «Φυσική πραγματεία» καί «Μεταφυσική». 
Μέ τήν άδεια τοΰ διευθυντή τοΰ σχολείου ’Αριστοφάνη Τουλιοπούλου 
μελετήσαμε τά σωζόμενα χειρόγραφα.

Ό κώδικας είναι χαρτώος καί, δυστυχώς, Αχρονολόγητος. Ή μόνη 
χρονολογική ένδειξη περιέχεται στή μοναδική ένθύμηση πού ύπάρχει 
στό κάτω μέρος τής σελίδος 6, δπου, μέ διαφορετικό άπό τό υπόλοιπο 
κείμενο γραφικό χαρακτήρα, άναγράφονται τά έξής: «Αφιέρωμα τής 
εύγενοΰς άρχ. (οντίσσης) κ. Αικατερίνης Τζεντούρη διά τήν έν Γερανίφ 
άλληλοδ. (ιδακτικήν) σχολήν τής Σιατίστης.

Βιέννη 1840, Μαΐου 12/24
Κωστ. Ν. Ζουπάν (βλ. εικόνα άριθ 17)

Ή δερμάτινη βιβλιοδεσία του είναι εξαιρετικής άντοχής καί τέχνης. 
Ιδιαίτερα ή ράχη είναι διακοσμημένη μέ χρυσότυπες βινιέττες Στό έ- 
πάνω μέρος της, μέσα σέ έρυθρό πλαίσιο, υπάρχουν τρεις λέξεις μέ 
κεφαλαία γράμματα: ΛΟΓΙΚΗ, ΦΥΣΙΚΗ, ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ. Στή λέξη 
«ΛΟΓΙΚΗ» τό Γ άντικαθίσταται άπό τό λατινικό F ένώ στίς λέξεις 
«ΦΥΣΙΚΗ» καί «ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ» τό Σ Αντικαθίσταται άπό τό λατινικό
S. ’Ενδεικτικά σημάδια μιας βιβλιοδεσίας ξενικής προελεύσεως (μάλλον 
αύστριακής).

Οί διαστάσεις τοΰ κώδικα είναι 25x19 έκατοστά. Είναι άριθμημένος 
κατά φύλλο (δχι σελίδα). Ή Αρίθμηση, προφανώς μεταγενέστερη, έχει 
γίνει μέ μηχανή άριθμήσεως. Περιέχει συνολικά 173 φύλλα, ένώ Από τό 
τέλος λείπουν, δυστυχώς, πολλά φύλλα (περί τά 28) πού σχίσθηκαν. Δέ 
γνωρίζουμε πόσα άπ’ αυτά ήσαν γραμμένα. Στό έσώφυλλο, πού είναι 
πολύχρωμο, υπάρχει ή φράση «έκ τών τοΰ Δημητρίου Κωνσταντίνου 
Μπεζούκα» ένώ στήν πίσω λευκή πλευρά τοΰ αύτοΰ φύλλου ύπάρχει ή 
φράση «καί τόδε πρός τοϊς άλλοις2 έκ τών τοΰ Δημητρίου Κωνσταντίνου 
Μπεζούκα». '

Στό πρώτο (άριθ. 1) άπό τά άριθμημένα φύλλα ύπάρχει ή λέξη 
«Θεέ» Τά φύλλα 2,3 καί 4 είναι τελείως λευκά Στό φύλλο 5 διασώζεται 
μισοκατεστραμμένος ό τίτλος τοΰ πρώτου βιβλίου:

2. Ή φράση αύτή, συνήθης στά βιβλία τής εποχής εκείνης, άποτελεΐ 
κτητορικό σήμα (ex-libris). Βλ. σχετικά ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ, Τό έλληνικό 
βιβλίο, σ. 148



Εικόνα 16. Ό τόμος μέ τή φιλοσοφική τριλογία τοΰ Καβαλλιώτη, δπως βρέθηκε στή Σιάτιστα.
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«λογική πραγματεία ο 
σοφολογιωτάτου ήμών διδα 
οδώρου ’Αναστασίου Καββα
Καί παρ’ αύτοΰ »

Τό πρώτο έργο τοΰ Καβαλλιώτη άρχίζει άπό τό φύλλο 6 μέ τόν τίτλο 
«Λογική πραγματεία συναρμολογηθεϊσα παρά τοΰ σοφολογιωτάτου κυ
ρίου κυρίου διδασκάλου ήμών Θεοδώρου ’Αναστασίου Καββαλιώτου καί 
παρ’ αύτοΰ έκδοθεϊσα έν τή τής ίδιας πατρίδος ίδρυ(ν)θείση νεωστί σχο
λή».

Ό τίτλος είναι γραμμένος μέ έρυθρά μελάνη, δπως έπίσης καί τά 
περισσότερα πρωτογράμματα καί οί τίτλοι των κεφαλαίων. Πρέπει νά 
σημειωθεί δτι τά πρωτογράμματα δέν είναι ιδιαίτερης τέχνης. Στό κάτω 
μέρος τοΰ φύλλου αύτοΰ, δπως ήδη άναφέρθηκε, ύπάρχει άφιερωματική 
ύποσημείωσ η.

Τό φύλλο 6 περιλαμβάνει τό προοίμιο. ”Αν ληφθεΐ ύπόψη ή διδακτι
κή σκοπιμότητα τοΰ βιβλίου, άντιλαμβάνεται κανείς δτι τό προοίμιο 
εκφράζει, κατά κύριο λόγο, τίς ιδέες τοΰ συγγραφέα. Ή «Λογική πραγ
ματεία» τελειώνει στό φύλλο 35 μέ μιά εισαγωγή στήν έπιστημολογία 
(ειδική παράγραφος μέ τίτλο «περί επιστήμης»), Στό τέλος προστίθεται 
μέ έρυθρά μελάνη ή φράση «τέλος τής λογικής πραγματείας καί τφ Θεφ 
ήμών δόξα». Στό έπόμενο φύλλο 36 άρχίζουν οί «θέσεις λογικαί» μέχρι 
τό φύλλο 54α3, πού άποτελοΰν μιά εναλλαγή ένστάσεων καί Αποκρίσεων 
ύπό τύπον ασκήσεων γιά έμπέδωση τής διδαχθείσης ύλης. Τελειώνουν 
μέ τή φράση «τέλος καί τφ Θεφ δόξα καί κράτος». ’Αμέσως μετά υπάρ
χει ή σημείωση «γέγραπται αύτή ή πραγματεία διά τής όξυγράφου χει- 
ρός τοΰ Δημητρίου τοΰ Κωνσταντινιάδου Μπεζούκα»4. Πρώτος κτήτορας 
καί άντιγραφέας τοΰ τόμου είναι τό ϊδιο πρόσωπο.

3. Τό α μετά τόν άριθμό ύποδηλώνει τό πίσω μέρος τοϋ φύλλου.
4. Ή οικογένεια Μπεζούκα ή Μπιζούκα ήταν εύπορη Μοσχοπολί

τικη οικογένεια έμπορων μέ σημαντική κοινωνική παρουσία. Βλ. σχετι
κά ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, Ή Μοσχόπολις, σσ. 118-121 passim, τοΰ ’ίδιου, Συμ- 
βολαί, σσ. 54-55, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Μοσχόπολις, σ. 30. ’Επίσης ένας Δημή
τριος Ίωάννου Μπεζούκας προσυπογράφει διαμαρτυρία έναντίον τής πα
ροχής προνομίων καί ελευθεριών σέ μέλη τής Kirchen-Gemeinde στή 
Βιέννη. Βλ. Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ, «’Έρευναι έν ταϊς βιβλιοθήκαις καί άρχείοις 
Ρώμης, Βενετίας, Βουδαπέστης καί Βιέννης», ΝΕ 17 (1923) 120-121. Δέν 
στάθηκε δυνατό νά έξακριβωθεΐ πότε άκριβώς έζησε ό άντιγραφέας, ώστε 
νά προσδιορισθεΐ μέ βεβαιότητα ή χρονολογία τών χειρογράφων. Πάν-
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Άπό τό φύλλο 55 μέχρι καί τό 61 εϊναι λευκά. Άπό τό φύλλο 68 
άρχίζει τό δεύτερο βιβλίο μέ τίτλο «Φυσική πραγματεία ξυντεθεΐσα παρά 
τοϋ σοφολογιωτάτου διδασκάλου Κυρίου Θεοδώρου Αναστασίου Καβ- 
βαλιώτου έκ Μοσχοπόλεως καί παρ’ αύτοΰ έκδοθεϊσα έν τή τής Ιδίας 
πατρίδος νεωστί ίδρυ(ν)θείση σχολή». Ακολουθεί τό προοίμιο καί τά 
διάφορα κεφάλαια μέχρι τό φύλλο 134α πού τελειώνει μέ τή φράση 
«τέλος καί τφ Θεφ δόξα καί κράτος». Στά φύλλα 90 καί 91 ύπάρχουν 
δύο σχήματα: τής πνευματικής μηχανής καί τοΰ βαρομέτρου. Άπό τό 
φύλλο 135 μέχρι καί τό 145 είναι λευκά, ένώ άπό τό φύλλο 146 άρχίζει 
ή «Μεταφυσική» μέ πρόταξη πάλι τοΰ προοιμίου. Δυστυχώς ή «Μεταφυ
σική» είναι κολοβή, γιατί τά φύλλα μετά τό 173α λείπουν. Βέβηλο χέρι 
άπέκοψε τά φύλλα, δπου πιθανότατα νά ύπήρχαν καί περισσότερες δια- 
φωτιστικές πληροφορίες γιά τήν προέλευση τών χειρογράφων. ’Επειδή 
τά σχισμένα φύλλα άναφέρονται σ’ ένα καίριο γιά τήν εποχή έκείνη 
θέμα δπως ή μωσαϊκή κοσμολογία, τήν όποία δίδασκε δ Καβαλλιώτης, 
δέν είναι παρακινδυνευμένη ή υπόθεση, δτι μπορεί νά σχίσθηκαν τά 
φύλλα άπό κάποιον διαφωνοΰντα!

Ό γραφικός χαρακτήρας είναι ένιαϊος γιά τά τρία έργα, καλλιγραφι
κός καί εύανάγνωστος. ’Επειδή ή βιβλιοδέτηση καί ή κοπή τών φύλλων 
είναι μεταγενέστερη άπό τίς προσθήκες πού ύπάρχουν στό περιθώριο, 
όρισμένες άπ’ αύτές έχουν κοπεί. Αύτό δμως δέν άλλοιώνει τό νόημα 
τοΰ κειμένου. Καί τά τρία βιβλία έχουν γραφεί μέ μαύρη μελάνη, ένώ 
γιά ορισμένους τίτλους καί τά περισσότερα πρωτογράμματα έχει χρησι
μοποιηθεί έρυθρά. Κι αύτό μόνο δσον άφορα στή «Αογική πραγματεία». 
Ή «Φυσική πραγματεία» καί ή «Μεταφυσική» είναι έξ ολοκλήρου γραμ
μένες μέ μαύρη μελάνη.

Ό άντιγραφέας χρησιμοποίησε όρισμένες σνντομογραφίες καί ταχυ
γραφικές άπολήξεις.

Στή συνέχεια παραθέτουμε τά προοίμια τής «Λογικής πραγματείας» 
καί της «Φυσικής πραγματείας» καθώς καί όλόκληρο τό βιβλίο τής 
«Μεταφυσικής» γιατί παρουσιάζει μεγαλύτερο ένδιαφέρον γιά τήν εκ
κλησιαστική Ιστορία.

τως είναι προγενεστέρα τών χειρογράφων τής ρουμανικής ’Ακαδημίας, 
τά όποια δταν Αντιγράφονται, ό Καβαλλιώτης είναι ήδη πρωτοπαππάς. 
Ένώ στά χειρόγραφα Σιατίστης δέν άναφέρεται τέτοια ιδιότητα. Επο
μένως πρέπει νά άνήκουν στήν πρώτη γενηά τών άντιγράφων, δηλαδή 
γύρω στά 1755 καί ένωρίτερα (μέχρι 1750).



I. ΠΡΟΟΙΜΙΑ

α) Λογική πραγματεία συναρμολογηθείσα παρά τοΰ σοφολογιωτάτου κυ

ρίου κυρίου διδασκάλου ήμών Θεοδώρου ’Αναστασίου Καββαλιώτου καί 
παρ’ αύτοΰ έκδοθεϊσα έν τή τής ιδίας πατρίδος ίδρυθείση νεωστί σχολή1.

Προοίμιον

Ίνα τής οικείας τελειότητος έγκρατής γένηται άνθρωπος, γνώμης 
όρθως βουλευομένης δεΐται, καί ύγιως όρεγομένης όρέξεως2. διά τούτων 
γάρ τό τής εύδαιμονίας καί εΰζωΐας. άλλ’ επειδή τό εντελές3 τής φιλοσο
φίας φύσις δωρεϊσθαι μόνη ού πέφυκε διά τήν έκ τής παρακοής καταδί
κην, έπί μέν γάρ τή θεωρίφ πολλάκις τή πρός τ’ άληθές όμοιότητι τό 
ψεΰδος έγκρίνει, έπί δέ τή πράξει τό μή άγαθόν, ώς άγαθόν, τφ δοκεϊν, 
θηρεύει, ό λόγος παρά ταύτης τά σπέρματα λαβών προάγει καί απαρτίζει, 
μελέτη καί πάνω καθυπουργονμενος. έπινοεΐ γάρ πρός τήν άναπλήρωσιν 
τής έλλείψεως αύτής δργανον έπιτηδειότατον τήν λογικήν έπιστήμην, 
δι’ ής εΰμαρώς άμφοϊν καί θεωρητικού δηλονότι, καί τοΰ πρακτικού, τοΰ 
τέλους έπιτυγχάνομεν. καί τάληθές γάρ ταύτη χειραγωγούμενοι άπό τοΰ 
ψεύδους διαγινώσκειν όρθως έχομεν καί τάγαθόν άπό τοΰ κακοΰ, ώστε 
τών μέν άντέχεσθαι διά τήν σύστασιν, τών δέ άπέχεσθαι διά τήν φθοράν 
τής ήμετέρας φύσεως. πρός ταύτην τήν διαγνωστικήν μέθοδον θεία εύδο- 
κία μεταβάντες, ώ φοιτηταί, ίκανώς ήδη περί τήν έγκύκλιον παιδείαν 
γεγυμνασμένοι, πάσαν μέν ραστώνην άπολίπετε, πάντα δέ πόνον αίρεϊσθε 
έν τή περί ταύτην ένασχολήσει, καί διατριβή, όσον γάρ άν φιλοπονίας 
κατάθεσθε είς τήν έπίκτησιν αύτής, τοσοΰτον εύχερείας προσκτήσεσθε,

1. ΧΣ, φ. 6.
2. «Πάντες οί άνθρωποι φύσει τοϋ εϊδέναι ορέγονται» (Μετά τά 

Φυσικά, Α980 αί).
3. Παραλει'πεται στά ΧΡΑ.
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ή νίκα διά τών τούτη κατορθουμένων ές τά τής φιλοσοφίας άνακτώρια4 
είσάγεσθε, πρό πάντων, τόν τοΰ Θεοΰ φόβον έν τοϊς ύμετέροις στέρνοις 
φέροντες άεί, άκριβώς ειδότες, τό άνευ έμοΰ ούδέν δύνασθε ποιεΐν5.

β) Φυσική πραγματεία ξυντεθεΐσα παρά τοΰ σοφολογιωτάτου διδασκάλου 
κυρίου Θεοδώρου ’Αναστασίου Καββαλιώτου τοΰ έκ Μοσχοπόλεως καί 
παρ’ αύτοΰ έκδοθεΐσα έν Tfj τής ιδίας πατρίδος νεωστί ίδρυ(ν)θείστι σχο
λή6.

Προοίμιον
Ούδέν τών έν τφ μετά σώματος βίω άλλο καί είναι καί λέγεσΟαι 

άγαθόν δίκαιον &ν εϊη, όρθώς τε καί μάλα σαφώς τής κρίσεως γενομένης 
δτι μή τό τής φιλοσοφίας, αδτη γάρ έστί καί μόνη τό θειότατον άμα 
πάντων καί σωστικώτατον. διά ταύτης άνθρωποι έπί τοϋ άκροτάτου τών 
έφετών άφικοΰντες, καί τής έσχάτης εύδαιμονίας έγκρατεΐς ύπάρχουσιν 
δντες, θείας φύσεως κατά τό δυνατόν καί κλήσεως μετασχεϊν κληρωσά- 
μενοι. Έκ γάρ μιάς ταύτης οϊα πηγής τινός πολυχεύμονος τής θεωρίας 
καί τής πράξεως, τών άρχών έκπηγαζουσων ή κατ’ άνθρωπον ένική δυάς 
τυγχάνει άνελλιπώς τής ίδιας τελειότητος γινώσκουσα μετά λόγου τά 
όντα καί είς τό πράττειν ού τάξεως άνευ σπεύδουσα. πρός τοΰτον οΰν 
τόν άγώνα άποδυομένους, χρεών ύμ&ς ύπομνήσαι τινά τών ού μικρόν τό 
έπάναγκες έχόντων. έν γάρ άκραδάντω τής πίστεως θεμελίω στερεωθέν- 
τας, χάριτι Θεοΰ, μή πάντας άπλώς τούς φιλοσόφους παραδέχεσθαι, μηδ’ 
άεί, άλλά τούς λόγοις άναγκαίοις έπί ταϊς άποδείξεσι χρωμένους καί 
ήνίκα μή άπάδοντας έαυτούς παρέχονται τή καθολική έκκλησίφ. τούς δέ 
πιθανφ λόγω παρασύροντας έπί τό ψεύδος, καί παρά ταύτην κανόνα 
άκριβή καί στάθμην τής φιλοσοφίας οΰσαν φρονοΰντας καί μισεΐν ώς 
άπατεώνας καί παντί σθένει πόλεμεΐν ώς λυμεώνας, δ δέ τινες κακώς 
έθίζουσι φάσκοντες, δτι: τοΰτο κατά τήν φιλοσοφίαν καί τοΰτο κατά 
τήν πίστιν ώς πάντη άλογον καί γελοϊον άποδοκιμάζειν ή γάρ φιλοσο
φία πρός τήν άλήθειαν άφορφ μίαν καί άπλουστάτην οΰσαν. ΰμεΐς γοΰν 
οϊτινες πρός ταύτην συν Θεώ φιλοσοφίας άπτόμενοι, έπείγεσθε ■πάσας 
τάς δόξας τών φιλοσόφων καί ταΰτα τοΰ κορυφαίου πάντων Άριστοτέ-

4. Έκφραση πού χρησιμοποιεί ό Θεόφιλος Κορυδαλέας. Βλ. Ν. 

ΨΗΜΜΕΝΟΥ, Ή Έλληνική φιλοσοφία άπό τό 1453 ώς τό 1821, τ. 1, σ. 
255. Δέν έπισημάνθηκε όμως καμμία άλλη όμοιότητα, τουλάχιστον ώς 
πρός τό συγγραφικό ϋφος.

5. Ίωάν. 15, 5.
6. ΧΣ, φ. 68.
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λους έπί τήν άλήθειαν όσον δυνάμεως, λέγω δή τήν χριστιανικήν πίστιν 
άνάγετε, τόν ποιητήν Απάντων τοΰ έργου κρηπίδα προθέμενοι, αρχή τοι 
γάρ σοφίας φοβεΐσθαι τόν ΚύριονΊ, τοϊς θείοις άνδράσι εϊρηται. ούδενός 
μέν γάρ άλλως τών έπαινετών εις τέλος ελθεΐν τοΰ κυνηγεσίου έσται, 
πολύ δέ μάλλον τοΰ τή Αξία καί τη δυνάμει, ότι πλεϊστον πάντων ύπερέ- 
χοντος. άλλά καί τό ήδοναϊς άποπτύστοις δουλεύειν μέγας δεσμός τής 
ψυχής καθέστηκε, φύσεως έλευθέρας λαλούσης, fj δοκεΐ Σωκράτει, τφ 
ήττονι γάρ εφη τών άπό σώματος ήδονών8 πάμπαν ούδεμιάς άρε τής προ- 
σήκειν, ών ράστα άπαλλαγήναι δυνήσεται ό φιλοσοφίας έπιθυμών εάν 
τήν φιλοπονίαν σύνοικον έαυτφ λαβών, τοϊς μέν τών μοχθηρών καί 
φαύλων όμιλίας άπάγηται, τή δέ τών ενδόξων συνουσίςι καί τής σοφίας 
λόγον ποιούμενος έγκαθισταμένη διά θαύματος άγων τό έκείνων μεγα- 
λεϊον καί είς ζήλον άπλέτω ερωτι τφ πρός φιλοσοφίαν διεγειρόμενος. 
ισχυρότατοι μέντοι έσεσθε πρός τό παθών κατακρατήσαι καί κτηνώδους 
ζωής Ανώτεροι γενήσεσθε, ειγε τό ύψηλόν τής έαυτών φύσεως συνιέντες, 
τήν είκόνα καθαρώς αιδούμενοι ήτε τοϋ ποιήσαντος, καί τό ταπεινόν καί 
ευτελές μή ύμάς λάθη τήν άπό τοΰ σώματος τής ψυχής λύσιν μελέτην 
Αεί ποιουμένους.

7. Ψαλμ. 110, 10 «άρχή σοφίας φόβος Κυρίου».
8. Στό κείμενο: ήδωνών.



II. ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ’

Προοίμιον

(f. 125) Τό τής μεταφυσικής δνομα κατά τήν τών πολλών ιστορίαν 
εϊληπται άπό τοΰ ταύτην μετά τά Φυσικά εύρεθήναι, καί, τούτοις προσ- 
τεθήναι ύπό τών τοΰ Άριστοτέλους όπαδων, ή ώς φασί τινες ταύτην άπό 
τοΰ μετά τήν φυσικήν παραδοθήναι. οί νεότεροι δέ τήν κλήσιν ταύτην 
παραδέχονται, μόνον διά τό πράγματα ανώτατα τουτέστιν υπέρ τήν τών 
σωμάτων κείμενα φύσιν, διαλαμβάνειν, οϊα τά πνευματικά τά τής ΰλης 
πόρρω ύφιστάμενα, τά ύπέρ τήν υλικήν δυάδα, καί τήν ύλικήν παχύτητα, 
διττή δέ ή τής ΰλης διαίρεσις, καί άφαίρεσις τών πραγμάτων, κατά τήν 
οίκείαν δηλαδή φύσιν, οϊαι εΐσίν αί πνευματικοί ούσίαι Θεός, άγγελος, 
νοΰς άνθρόπειος. ή διά τής τοΰ νοός άφαιρέσεως, ώς δτε τήν κατανόησιν 
αυτών κατά γένος έχωμεν, ήτοι καθόλου τισιν Ιδέαις. πρώτη οΰν φιλοσο
φία ή μεταφυσική έπιστήμη καί έστι, καί λέγεται, άτε δή ώς γενικωτάτη 
τοΰ άνθρωπίνου νοός τάς έννοίας, καί τάς άρχάς έρευνώσα, καί τών 
άλλων έπιστημών μήτηρ ύπάρχουσα. πάσας γάρ έν έαυτή περιέχει, καί 
πάσας τάς άρχάς άπονέμει καί τά ίδια έκάστης άξιώματα, δι ών τάς 
οικείας ποιοΰντας Αποδείξεις ζυγοστατεν άνθ' δτου καί τόν όρισμόν 
έπιδέχεται ούτως, μεταφυσική έστί σοφία, ή έπιστήμη θεωρητική περί 
τό δν κατά γένος, καί τάς τοΰ δντος διαθέσεις τφ νφ άφηρημένας, καί 
περί τάς πνευματικάς ούσίας Ιδίως καθό φυσικφ λόγφ γνωσταί είσίν, 
ένασχολουμένη. λέγεται σοφία δτι περί άνώτατα, τουτέστι γενικότατα, 
καί έξοχώτατα διά ύψηλοτάτων Αρχών, ή λόγων, ένασχολεϊται, καί γάρ 
τι τοΰ κατά γένος δντος καθολικώτερον, ή τί τοΰ Θεοΰ έξοχότερον, καί

1. Στά ΧΡΑ: «Μεταφυσική συντεθεΐσα παρά τοΟ αύτοΰ ίεροκήρυκος 
καί πρωτοπαπα Θεοδώρου 'Αναστασίου Καβαλλιώτου». Τοΰ τίτλου 
προηγείται ή φράση «ό Θεός ήγείσθω». ’Αντίθετα στά ΧΣ τό εργο τιτλο
φορείται άπλά «Μεταφυσική».
Ή άρίθμηση τών φύλλων (f) άκολουθεΐ τά ΧΡΑ.
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τιμιώτερον επειδή δέ τά περί τοΰ δντος κατά γένος, τά περί Θεοΰ, καί 
τά περί τοΰ άνθρωπίνου νοός κατ’ είδος άτρεπτα είσί, καί άτρέπτοις 
λόγοις παρ’ αύτής άποδείκνυται, τέθειται καί έπιστήμη, τουτέστι γν&σις 
βεβαία, καί καθαρά πράγματος άναγκαίου, καί άτρέπτου διά τών αύτοΰ 
αίτιων, ή λόγων, πρόσκειται δέ καί ώς θεωρητική, δτι ούδέν περί ταϋτα 
πράττει, ούδέ πράττειν διδάσκει, άλλά θεωρεί μόνον καί τάς άποδείξεις 
τών κατά τήν άξίαν ύπερεχόντων τών άλλων, καί πρώτα παρά τοϋ νοός 
τάς έαυτοΰ έννοιας φυσική τάξει διευθύνοντος έπιλαμβανομένων θηρεύ- 
ουσα τυγχάνει.

Κεφάλαιον πρώτον

(Τ. 126)Περί τοΰ δντος καί τοΰ τρόπου, ήτοι τής Ιδιότητος αύτοΰ κατά γένος.

Διττόν έχει τό σημαινόμενον τό όν, καί τό μέν λέγεται όν ώς μετοχή 
τοΰ είμί ρήματος δι’ οΰ ή κατά τό ένεστός, καί κατ’ ένέργειαν έπισημαί
νεται ΰπαρξις, ή τοϋ πράγματος, ή τοΰ τρόπου δπερ έστίν ώς τό ύπάρχον, 
τό δέ δπερ όνόματος μόνον σημαντικόν έστί. καί δηλοΐ πράγμα, ή ού- 
σίαν ήτις όπάρχει, ή ύπάρξαι δύναται. κατά τοΰτο τό σημαινόμενον 
παρά φιλοσόφοις τό όν λαμβάνεται, καί τούτου ούδέν δλως διαφέρει 
πράγμα καί ούσία. είτε γάρ ύπάρχει ένεργείφ, είτε μή ό άργυρος, ό 
σίδηρος, άληθώς άεί εχουσιν αί προτάσεις ό άργυρος έστί όν, ό σίδηρος 
έστίν όν πράγμα ούσία.

Τό δν ώς μετοχή μέν λαμβανόμενον, όρίζεται οϋτως. όν έστίν δπερ 
ύπάρχει, ώς δνομα δέ οϋτως, δν έστίν καθ’ αύτό ύφίσταται olov Θεός, 
άγγελος, άνθρωπος, λίθος.

Ό τρόπος δν ήτοι πράγμα οΰκ έστιν, άλλά τρόπος τούτου ήτοι 
διάθεσις- αλλω ώς ύποκειμένφ ένυπάρχουσα οϊον ή έπίληψις, ή άνάμνη- 
σις τώ νφ, τό σχήμα, καί ή κίνησις τφ σώματι. κάν τούτω ή διάκρισις 
τοΰ τρόπου ήτοι τοΰ συμβεβηκότος άπό τοΰ δντος. δτι τό μέν ώς υποκεί
μενον άνευ σχέσεως έπιλαμβάνεται, τό δέ ώς έν ύποκειμένφ ζή άνευ 
τάξεως. τούτου γάρ έκτός, φυσικώς είναι άμήχανον.

Κυρίως μέν τό δν τήν ούσίαν σημαίνον, καταχρηστικώς διά τόν 
τρόπον έν τούτοις συνώνυμον οΰκ έστιν. οΰ μήν δέ άλλά μηδ’ έν τφ 
πραγματικφ δντι, καί τφ κατ’ έπίνοιαν πολλφ μάλλον, καί ταΰτα εΐγε 
τοΰτο άντί συναθροίσεως ληφθή δύο ή πολλών διαφωνίας ζή άπηλλαγ- 
μένον Ιδεών, ώς δτε έκ τής τοΰ νοός, καί τής τοΰ σώματος ιδέας σωμα
τικός πλάττεται, καί έκ τής τοΰ λίθου καί τοΰ ξύλου λίθος ξύλινος, δντα 
γάρ κύκλον τετράγωνον, καί ράβδον άνευ άκρων έπιλαβεΐν δύναιτο, άν- 
τιφάσει μή περιπίπτων.

Τό κατ’ έπίνοιαν δν, άδύνατον γνωστόν όρίζουσιν. δθεν έάν ζητώσι
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πότερον τή τής διανοίας δυνάμει, ή τή τής θελήσεως γίνεται, άπαντητέον 
ούδετέρας, δτι ούδέ είναι δλως, ούδ’ έπιληφθήναι δύναται. ό γάρ λίθος 
καί τό ξϋλον χωρίς καθ’ εν νοεΐσθαι δυνατόν, ή δέ τοϋ ξυλίνου λίθου 
ιδέα, καί έπίληψις ξυντεθήναι αδύνατον.

Τό δν συνωνύμως τή θεία φύσει (ήτις έστί τό κυρίως καί πρώτως 
δν) καί τή κτιστή ού προσήκει ούσίφ. "Οτε γάρ έπιλαμβάνομεν τό δν 
άπλώς ήτοι τό αύτό είναι, Γνα οΰτως εί'πω, ούδέν έτερον, είμή τόν Θεόν 
αύτόν έπιλαμβάνομεν. ό μέν γάρ Θεός έστι τό αύτοεϊναι, αί δέ κτισταί 
ούσίαι ούκ είσί τό αύτοεϊναι, άλλ’ έχουσι τό είναι, ήτοι μετέχουσι τοΰ 
είναι, καί τοΰ Θεοΰ ούχ ήττον διενηνόχασιν ήπερ ή είκών τοΰ άνθρώπου 
καί ή σκιά τοΰ (ί. 127) δένδρου.

Ό τοίνυν Θεός έστί κατ’ ούσίαν. αί δέ κτισταί ούσίαι όντα κατά 
μετοχήν, τούτου χάριν καί άπλώς κλητέος ό ών. πηγή γάρ έστί καί 
πλήρωμα τοϋ δντος παρ’ οί τά άλλα τυγχάνει τής ύπάρξεως. ’Επειδή δέ 
άπείροις τρόποις τά τής μεταλήψεως δέχεται τά κτίσματα, ή αύτοΰ Ιδέα 
ήμών ούκ Αδιαίρετος, έστίν Ιδέα τοϋ δντος, ήτις γενική καί πως έκτετα- 
μένη, καί Αδιόριστος, καί έστίν ιδέα τών διαφόρων τρόπων καθ’ οΰς 
αύτοΰ τά κτίσματα μετέχει, οϊτινες διαφοραί καλούνται τοΰ δντος. "Ανευ 
τινός τοΰ Θεοΰ ιδέας, ήτοι τοΰ δντος τοΰ ακρως τελείου, τοΰ δντος τοϋ 
Απείρου τοΰ Αορίστου τοΰ μή συστελλομένου, ούδεμία ήμϊν ύπήρχεν 
ιδέα τοΰ δντος κατά γένος, 6 Από πάντων τών καθ’ εκαστα Αφηρημένων 
είναι λέγεται. Ή τοΰ κατά γένος δντος ιδέα, ούδέν έτερον είναι δοκεΐ, 
δτι μή τοΰ αύτοΰ Θεοΰ ή Ιδέα.

Εϊγε τό θειον ύπό τινων τάττεται έν τή κατηγορία, καταχρηστικώς 
τοΰτο γενέσθω διά τινα2 Αναλογίαν μεταξύ Θεοΰ καί κτίσματος τυγχάνου- 
σαν. ού μήν δέ κυρίως, πώς γάρ έμπερικλεισθήσεται ό άπεριόριστος καί 
Άπειρος έν πεπερασμένοις, άπαγε, ούδέ γάρ ούδέ τό δν, ώς είπόντες 
έφθημεν, συνωνύμως Ανήκει τφ Θεφ καί τοϊς κτίσμασι. σκιαί γάρ τά 
κτιστά τφ Θεφ παραβαλλόμενα. 'Ορίζεται τό κατά γένος όν οΰτως. δν 
έστί πράγμα τι, ή ούσία, ή δν έστί τό καθ’ αύτό ύφιστάμενον3.

Διαιρείται τό κατά γένος δν είς πνεΰμα καί σώμα. τό πνεύμα ή έστίν 
ό Θεός, ή άγγελος, ή άνθρώπειος νοΰς, Αλλ’ Αναλόγως, ού συνωνύμως, 
τό δέ σώμα ή ψυχής αμοιρον έστίν, ώς ό ούρανός, καί ή γή, καί άλλα, 
ή έστίν έμψυχον καί τοΰτο, ή ούκ έχει δύναμιν τοΰ βαδίζειν, ώς τό 
φυτόν, ή έχει ώς τό ζώον, δπερ ή λόγου άμέτοχον ώς τό άλογον, ή 
λόγου μέτοχον, ώς ό άνθρωπος.

2. Στό περιθώριο: καθ’ δ τό θειον αίτιον, τά δέ κτίσματα αΐτιατά.
3. Στό περιθώριο: τουτέστι τό ώς δνομα λαμβανόμενον.
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Ένθεν τοι τρία γένη δντων εϊσι'ν, ή δλως πνευματικόν ώς Θεός καί 
άγγελος, ή δλως σωματικόν ώς άήρ καί ΰδωρ, ή μικτόν έξ άμφοτέρων, 
ώς ό Άνθρωπος, δστις έκ ψυχής άΰλου, καί σώματος έστί συγκείμενος.

Τούτοις απασι τά οικεία προσήκουσιν ουσιώδη κατηγορούμενα, ών 
άνευ ουδέ είναι, οΰδέ νοεϊσθαι δύναται. ταϋτα δέ εϊσί τό γένος, τό είδος, 
καί ή διαφορά, olov ό Θεός. ού μόνον έστί πνεϋμα, ού μόνον έστίν 
ουσία, ου μόνον δν, άτινα κατηγορούμενα αύτοΰ γενικά ύπάρχουσιν, 
άλλ’ έτι έστίν άκρως τέλειος, δικαιότατος, παντοδύναμος καί τ’ άλλα 
πάντα άριθμόν νικ&ντα, άτινα διαφοραί εΐσίν, ών άνευ τό πανταχόθεν 
τέλειον δν είναι ούκ έχει, οΰτως ό άγγελος έστί πνεύμα, έστίν ούσία καί 
δν, ώσπερ καί τό ξύλον έστί σώμα, έστίν ούσία καί (f. 128) πράγμα, 
άτινα είσίν έκατέρου κατηγορούμενα γενικά, άλλ’ έπί τούτοις τάς Ιδίας 
αυτών εχουσι διαφοράς τή Ιδίφ έκάστου πράγματος φύσει προσήκουσας, 
ό γάρ άγγελος πνευματικός έστί νοερός, τό ξύλον έστί σωματικόν έκτε- 
ταμένον. Ταΰτα τά ούσιώδη κατηγορούμενα, βαθμοί καλοΰνται μεταφυσι
κοί, βαθμοί μέν δτι οί μέν άνώτεροι, τουτέστι γενικώτεροι, καί καθολι- 
κώτεροι, οί δέ κατώτεροι καί έν τοΐς άνωτέροις περιεχόμενοι. καί γάρ 
τό είναι δν πλείουσι προσήκει, ήνπερ τό είναι σώμα, δτι τό σώμα ύπό 
τό δν έστίν, ώσπερ ύπό τό σώμα τό ξύλον, ώστε διά τών βαθμών τούτων 
άπό του κατωτάτου είδους πρός τό άνώτατον γένος άνάβασις γίνεται καί 
άπό τοΰ άνωτάτου γένους πρός τό κατώτατον είδος κατάβασις, μεταφυσι
κοί δέ, δτι τή διανοίφ άφαιροΰνται. καί γάρ ώς άνωτέρω εϊπωμεν, μετα
φυσικόν λέγεται τό ή κατά τήν έαυτοϋ φύσιν πνευματικόν ύπάρχον ή τφ 
νφ τής ύλης άφηρημένον καί κατά γένος έπιληφθέν.

Ζήτημα ένταΰθα γίνεται, πότερον οί τοιοΰτοι βαθμοί, ήτοι τά κατη
γορούμενα ταϋτα, έν τφ αύτφ άτόμω πραγματικώς διακρίνονται άλλήλων, 
ή οϋ.

Πάσι γνωστόν έστι, έκεϊνα πραγματικώς διακρίνεσθαι άλλήλων, ά
τινα ούχ έν καί τό αύτό τυγχάνει, ώστε τούς μεταφυσικούς βαθμούς τών 
πραγμάτων τών άπλώς πνευματικών ή άπλώς σωματικών, ούδ’ άπ’ άλλή
λων άμοιβαίως, ούδ’ άπό τών Ιδίων άτόμων πραγματικώς διακρίνεσθαι. 
έν γάρ τφ Θεφ ή θεότης, ή σοφία, ή παντοδυναμία καί τά λοιπά ούσιώδη 
προσόντα, ούδ' άπ' άλλήλων, ούδ' άπό Θεοΰ πραγματικώς διακρίνεται. 
ώσαύτως τοΰ άρχαγγέλου Μιχαήλ, ή μιχαηλότης, ίν’ οΰτως εϊκω, ή 
άγγελική φύσις, καί ή πνευματική ούσία ουδόλως διενηνόχασιν, καί τοΰ 
ξύλου, ή ξυλότης ούδέν γάρ άλλο ή σωματικότης, καί ή ούσία τοΰ 
ξύλου, είμή αύτό τό ξύλον διαφόρως τή διανοίφ θεωρηθέν.

Έν τφ άνθρώπω τφ σωματικφ δντι, διακρίνονται πραγματικώς οί 
πνευματικοί βαθμοί άπό τών σωματικών, ή γάρ σωματικότης, ήτις ταυτόν
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έστί τφ σώματι, ή έκτασις, ή άντιτυπία καί τά λοιπά σωματικά κατηγο
ρούμενα άπό τής λογικότητος, ή πνενματικότητος, ή ελευθερίας, άτινα 
ό αύτός νοΰς ύπάρχει, διήρηται παντάπασι, καί ό άνθρωπος λέγεται 
σωματικός, καί εκτεταμένος καί πάλιν πνευματικός καί έλεύθερος, ότι αΐ 
προσηγορίαι τ&ν ύποστάσεων εΐσίν ήτοι τοΰ όλου, τό εκείνου μέν σώμα 
οΰ πνευματικόν, οΰ δ’ ό νοΰς σωματικός καί όταν φιλόσοφος κατονομά
ζεται ή θεολόγος τφ αύτφ νφ, ούχί τφ σώματι έπανήκει, ειμή καθ' ό ai 
σωματικοί διαθέσεις άφορμήν τοΰ διανοεϊσθαι διδόασιν.

’Εάν τινά κατηγορήματα, ώσιν τότε σώμα καί τόν νοΰν άμα έμπερι- 
κλείοντα τοΰ όλου ταΰτα ού διαιρούνται, olov ή άνθρωπότης ούδέν έτε
ρον έστίν, είμή τό σώμα καί ό νοΰς, καθ' ό άμα ξυνάπτονται καί όλον 
τι συνιστώσιν. οΰ γάρ μόνον τό σώμα, ούδέ μόνος ό νοΰς έστίν ή άνθρω
πότης, άλλ’ ό νοΰς καί τό σώμα άμα συνημμένα τόν άνθρωπον τελειοΰ- 
σιν. Λεγομένου τοίνυν τοΰ Θεοΰ δντος τελείου, καί τοΰ πνεύματος ουσίας 
νοεράς τό γένος, καί ή διαφορά (ί· 129) ούδόλως άλλήλων πραγματικώς 
διακρίνονται, άλλ’ εΐσίν έν καί τό αύτό πράγμα διαφόρως θεωρηθέν.

Ώς όν μέν άπλώς τό θειον νοούμενον, τοϊς ύπ’ αύτοΰ κτιζομένοις 
ξυμφωνεΐ τουλάχιστον άναλόγως, ώς όν δέ τέλειον τουτωνί πάντη διενή- 
νοχεν. Ή μεταφυσική αΰτη σύνθεσις άπό τής ήμετέρας διανοίας έχει τό 
είναι, πεπερασμένη γάρ ή ψυχή ήμών ούσα διαφόρους αύτοΰ όψεις, ήτοι 
τρόπους ή κατηγορούμενα νοεί. Ούδέ τό άπλώς όν τοιαύτης άμοιρεϊν 
έχει συνθέσεως, καί γάρ όν έστίν, Ιδού τό γένος, καί άπλοΰν έστίν. ιδού 
καί ή διαφορά.

’Εν τφ άνθρώπω τό γένος, καί ή διαφορά πραγματική διακρίνονται 
διαιρέσει καί έκ μερών γάρ διαφόρων έστί συγκείμενος, ή ζωότης γάρ 
καί ή λογικότης ταυτόν έστί τοϊς πραγματικώς διαιρουμένοις, τουτέστι 
τφ σώματι, καί τή ψυχή. ούδέν γάρ ή ζωότης (ήτις έστίν άρχή τών 
ζωτικών ένεργειών, καί συνωνύμως τφ άνθρώπω, καί τοϊς άλόγοις άνή- 
κουσα) ειμή τό σώμα τό όργανικόν, καθ' δ τή τών ζωτικών πνευμάτων 
χορηγίφ έκτελεϊν τάς ζωηράς ένεργείας δύναται. καί ή λογικότης (ήτις 
έστίν άρχή τοΰ συλλογίζεσθαι) ούδέν άλλο, δτι μή αύτός ό νοΰς ό 
έπιλαμβάνων, κρίνων, συλλογιζόμενος καί διατάττων, καί ό έν ταΐς έαυ- 
τοΰ διανοήσεσι τοΰ σώματος μή κρεμάμενος, εί καί πολλάκις έκ τών 
σωματικών κινήσεων άφορμήν τοΰ διανοεϊσθαι λαμβάνει.

’Εκ τούτων πρόδηλον, δτι ούδεμία φύσις ύπάρχει καθόλου έν τοϊς 
πράγμασιν, μία πραγματικώς ούσα έν τοϊς πολλοΐς, καί έπιτηδεία πρός 
τό κατά πολλών κατηγορεϊσθαι. ή γάρ γενική φύσις, οϊον ή ζωότης 
θεωρηθεϊσα, ή έν τφ Πέτρφ, ή έν τφ Παύλφ, ούδόλως διαιρείται τοΰ 
σώματος τοΰ όργανικοΰ, καί έμψυχου, ή τοΰ Πέτρου, ή τοΰ Παύλον ώς
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είρηται ώσαύτως ή είδική φύσις, οϊον ή άνθρωπότης έν τφ Πέτρφ τό 
σώμα έστί καί ό νοΰς τοΰ Πέτρου, έν τφ Παύλώ τό σώμα καί ό νοϋς τοΰ 
Παύλου, τό σώμα καί ό νοΰς τοΰ Πέτρου ούκ είσίν εν καί τό αύτό τφ 
σώματι καί τφ νφ τοΰ Παύλου, καί ήνίκα ό Πέτρος λέγεται άνθρωπος, 
καί ό Παύλος άνθρωπος, ούχ ό αύτός κατ’ άμφοτέρων κατηγορεϊται, 
άλλ’ άλλος, καί άλλος, ού μήν δέ, άλλ’ ούδέ έν τφ νφ ή καθόλου φύσις 
ύπάρχει. καθόλου γάρ λέγεται ή δυναμένη πολλοΐς ένυπάρχειν, καί κατά 
πολλών κατηγορεϊσθαι, ή δέ κατά τό άντικείμενον ιδέα τοιαύτη ούκ 
εστιν, άλλά παριστάναι μόνον δύναται, πολλά είδη, γενική ούσα, καί 
πολλά άτομα, ειδική τυγχάνουσα.

Ήνίκα ό Πέτρος, καί ό Παΰλος τοΰ αύτοΰ είδους λέγονται, ού 
νοητέον κοινήν τούτοις ένυπάρχειν φύσιν. άλλά φύσεις όμοιας, αϊτινες 
τφ αύτφ παραδειγματικφ, ήτοι τή τοΰ Θεοΰ ξυμφωνοΰσιν ιδέα.

Ή όμοιότης αϋτη τής φύσεως ούδαμώς ένότης ρητέα, εΐ μή κατα- 
χρηστικώς αϋτη ληφθείη άντί όμοιότητος. ό γάρ λίθος καί ό άγγελος ού 
τ’ αύτά, άλλ’ δμοια, δύνανται δέ καλεΐσθαι εν ούχί τφ εΐδει, άλλά τφ 
γένει, ούχί τφ πρόσεχεϊ, άλλά τφ πόρρφ, καί γάρ τή αύτή γενική ίδέφ 
όρθώς παρίσταται, καί τφ αύτφ έκδηλοΰται όνόματι.

Ένστασις

(ΐ. 130) Ούδέν έν τή τών δντων φύσει καθόλου ρηθήναι δύναται. 

Άπόκρισις

Τρία είσί τά καθόλου, ό Θεός έν τφ ένεργεΐν, δτι τά πάντα έν πασιν 
ενεργεί, ή Ιδέα έν τφ παριστάναι, δτι πολλά παρίστησι καί τό δνομα τό 
κοινόν έν τφ σημαίνειν, δτι πολλά σημαίνει, οϊον ή ιδέα τοΰ σχήματος, 
πάντα τά σχήματα παρίστησι, καί ή ίδέα τοΰ κύκλου πάντας τούς κύ
κλους, τοϊς αύτοϊς προφερομένοις όνόμασιν.

Ό τρόπος τοΰ δντος, ή πνευματικός έστίν, ή σωματικός, καί ή τοΰ 
αύτοΰ είδους έστίν, οϊον δύο άναμνήσεις, δύο στρογγυλότητες, ή διαφό
ρου είδους, καί εϊγε διαφόρου είδους, ή τοΰ αύτοΰ έστί γένους, ώς ή 
στρογγυλότης, καί ή τετραγωνία ή διαφόρου, ώς ή στρογγυλότης καί ή 
άνάμνησις.

Έκάστου τοίνυν τρόπου, ή συμβεβηκότος τό γένος, τό είδος καί ή 
διαφορά καταφάσκεσθαι ούκ άδύνατον, οίον ή τετραγωνία σχήμα έστίν, 
ή τετραγωνία τρόπος έστίν, ή άνάμνησις έννοια έστίν, ή άνάμνησις 
τρόπος έστίν, καί ή άνάμνησις πνευματική έστί, καί ή άνάμνησις σωμα
τική έστίν.
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Κεφάλαιον δεύτερον

Περί τών κοινών κατηγοριών τοΰ δντος καί τών τρόπων αότοΒ.

Διαβατικά, πάντες καλοϋσιν, δσα τφ δντι καί τοΐς τούτου τρόποις, 
άνήκει κατηγορήματα, δτι έπί πάντα τά γένη, τουτέστιν έπί πάσας τάς 
κατηγορίας τοΰ τε δντος, ήτοι τής ούσίας καί έκάστου συμβεβηκότος, 
ήτοι τρόπου διαβαίνουσιν. περιοχήν δέ οΰκ έχουσιν κατά τάς ουσιώδεις 
κατηγορίας, τά γάρ ουσιώδη έκάστης ούσίας κατηγοροΰνται, τουτέστι 
τό γένος αύτής, τό είδος, καί ή διαφορά, έξω τής κατηγορίας τής ουσίας 
ού πλανώνται. τά δέ κατηγορούμενα έκάστου τρόπου, οϊον τής κινήσεως, 
τοϋ σχήματος, έξω τής κατηγορίας τούτου τοΰ τρόπου ού γίγνονται.

Ή φύσις γενικώς ληφθείσα, τουτέστιν κατά τήν έαυτής κλήσιν τε 
καί έννοιαν, τή τε ούσίφ καί τφ σνμβεβηκότι προσήκει, καί γάρ λέγεται 
φύσις τοΰ πράγματος, ήτοι τής ούσίας καί φύσις τοΰ τρόπου, ήτοι τοΰ 
συμβεβηκότος. δθεν ώσπερ τά όνόματα τοΰ γένους, τοΰ είδους, καί τών 
λοιπών λέγεται, οΰτω καί τό τής φύσεως δνομα, ήτοι ή φύσις γενικώς 
ρηθήναι δύναται όρος ή κατηγορία ούκ έκτός διαβάσεως. παραπλησίως 
καί ή ΰπαρξις κατά τοΰ δντος, καί τοΰ τρόπου τοΰ δντος λέγεται. Ό μέν 
τής φύσεως όρισμός οΰτος τυγχάνει4 γε ών φύσις έστίν έκεΐνο όπερ έστί 
τό πράγμα, τουτέστιν δ πρώτον έν τφ πράγματι έπινοεϊται, ή έκεΐνο 
φτινι άποκρινόμεθα έρωτηθέντες τι έστί τό πράγμα, οϊον έάν ζητηθή τί 
έστίν άνθρωπος, δίδοται άπόκρισις, δτι ούσία έκ ψυχής, καί σώματος 
φυσικώς ήνωμένων συγκείμενη. Ό δέ τής ύπάρξεως οΰτος, ΰπαρξις έστιν 
έκεΐνο καθ’ δ τό πράγμα ένεργείφ έστίν, οϊον ό άνθρωπος διά τής ύπάρ
ξεως ένεργείφ έν τοΐς πράγμασιν είναι λέγεται.

(ί. 131) Έκατέρα δέ ή όντότης άνήκει, ήτις έστί τοΰ αύτοΰ δντος 
πραγματικότης, τουτέστιν ή τοΰ πράγματος ούσία καί ΐνα σαφέστερον 
εϊπω τό αύτό πράγμα.

Ταϋτα τά τρία όντότης, φύσις καί ΰπαρξις έν είσί καί ταυ τόν, άλλά 
διαφόρω λόγφ θεωρούμενον, οϊον ή όντότης, ή ή ούσία, ή ή πραγματι
κότης τινός άνθρώπου έστί, ό νοΰς έστί καί τό σώμα έκείνου. -ή φύσις 
αΰθις έν τφ σώματι, καί τφ νφ τής περιοχής εϊληχε, καί ή ΰπαρξις ούδέν 
έτερον έστίν, είμή ό αύτός άνθρωπος καθ’ δ ύπάρχει, τό σώμα δηλαδή 
καί ό νοΰς άτινα ήνωμένα ύπάρχουσιν. ή δέ ένικότης δι’ ής πράγματι 
ένικόν καί άτομον νοείται, τής ύπάρξεως πραγματικώς ού διαιρείται, 
ούδέν γάρ άλλο ή ένικότης έστίν, δτι μή τό πράγμα, ήτοι ή ούσία, ή ή 
όντότης, ήτις καθ’ δ ύπάρχει, έστίν ή αύτή τφ άριθμφ καί ούκ άλλη.

4. Στά ΧΡΑ: ύπάρχει.
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εάν δέ περί τοΰ τρόπον τον δντος ό λόγος fj, ένικότης τοΰ τρόπου, ό 
αύτός τρόπος έστίν, δστις καθ’ δ ύπάρχει ένικός έστίν.

Ή φύσις τοίνυν τοΰ πράγματος, ή τοΰ τρόπου έκεΐνο έστίν οδ άνευ, 
ούδέ είναι, ούδέ έπιληφθήναι δύναται ό τρόπος, ή τό πράγμα, ή τών 
ειδών τι. άνθ’ δτου καθόσον τό πράγμα, ήτοι τό είδος μένει, κατά τοσοΰ- 
τον άτρεπτος ή τούτου φύσις τυγχάνει, καθάπερ γάρ άριθμός προστεθεί- 
σης ή άφαιρεθείσης μονάδος ούκ έστιν δ αύτός, οΰτω καί ή φύσις έκ 
τής άφαιρέσεως καί τής προσθέσεως ή αύτή ού διαμένει, ή όντότης δέ 
ούχ οΰτω, μένει γάρ ή αύτή τοΰ πράγματος άλλοιουμένου, olov διαφθα- 
ρέντος τοΰ καρποΰ πάσα ή τούτου διαμένει όντότης, ού γάρ είς τό μή 
δν καταντά, άλλά φθείρεται μόνον, καί νέα είδη περιβάλλεται.

Tfj φύσει καί τφ εϊδει τά τής φθοράς ούκ άποτιθεμένοις συνδιαφθεί
ρεται καί τά τής ύπάρξεως, οΰ μήν δέ τή όντότητι, ού γάρ έστίν αντη 
τοιαύτη, ή γάρ όντότης φερ’ είπεϊν τοΰ ξύλου, είτε διακαυθεΐ τοΰτο, είς 
σποδόν τε καί καπνόν διαλνθή, είτε εις γήν, ή τνχόν είς δένδρον έπανα- 
στραφή άεί τής ύπάρξεως εύμοιρεϊ. μηδέποτε είς τό μή δν καταντήσαι 
δυναμένη ειμή τή βουλήσει έκείνου παρ’ οΰ έκ τοΰ μηδενός είς τό είναι 
παρήχθη.

Αί ούσίαι, καί αί τών πραγμάτων φύσεις άτρεπτοι πάντως εΐσί μετα- 
φυσικώς τής τούτων θεωρίας τουτέστι καθ’ δ τινί γένει, καί τινί φθορφ 
άναγκαίως περιέχονται, ού μήν δέ φυσικώς καί αΐσθητώς. τά φυσικά γάρ 
είδη τήν σύστασιν έκ τής τών συμβεβηκότων έπισωρεύσεως έσχηκότα 
διά τήν έν τούτοις άλλοίωσιν φθοράς έλάττω τυγχάνει.

Ή φύσις καί ή ΰπαρξις άλλήλαις είσίν, ώς δύναμις, καί ένέργεια. 
δύναμις νοείται ένταΰθα ού ή τοΰ ένεργεϊν έξις5, άλλ’ ή τοΰ πάσχειν 
ήτοι ή τοΰ δέχεσθαι έπιτηδειότης. δθεν πάν τό παρ’ έτέρον, ή πραγματι
κώς, ή νοερώς κατά τόν ήμέτερον τοΰ έπιλαμβάνειν τρόπον τελειούμενον 
δννάμει ώς πρός έκείνα λέγεται είναι, καθάπερ ή φύσις, ήτις δυνάμει 
έστίν ώς πρός τήν ΰπαρξιν, καί ή όντότης, ώς πρός τόν τρόπον, καί τό 
γένος ώς πρός τήν διαφοράν, καί γάρ ή μέν φύσις τελειοΰσθαι λέγεται 
διά τής ύπάρξεως, ή δέ όντότης διά τοΰ τρόπου φ (ί. 132) διατίθεται, τό 
δέ γένος διά τής διαφοράς, καί ή ΰλη διά τοΰ είδους.

Ή ένέργεια δέ τελειότης όρίζεται τοΰ πράγματος, οΐον ή ΰπαρξις 
τελειότης έστίν, καί ένέργεια τής ούσίας, ή διαφορά τελειότης τοΰ γέ
νους, καί τό είδος τής ύλης, διττή αντη φυσική, καί μεταφυσική.

’Ενέργεια μεταφυσική έστίν ή τό ύποκείμενον παρονομάζουσα μόνου 
καί φυσικώς μή διατιθεμένη, οϊα έστίν ή πνευματικότης, ήτοι ή λογικό-

5. Στά ΧΡΑ: ΰπαρξις.
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της ώς πρός τόν νοΰν, ή άνθρωπότης ώς πρός τόν άνθρωπον, καί αΰτη 
ή ενέργεια της αύτής δυνάμεως, ήτοι τοΰ ύποκειμένου, δ τελειοΐ πραγμα
τικός, ού διακρι'νεται.

’Ενέργεια φυσική έστίν ή τό ύποκείμενον φυσικώς διατιθεμένη, ώ
σπερ ή νόησις τόν νοΰν, καί τό σχήμα διατίθεται τό σώμα. ταΰτ’ άρα ό 
φυσικός τρόπος λέγεται φυσική ένέργεια ώς πρός τήν οντότητα, ήτοι τό 
ύποκείμενον οϋτινος έστί τρόπος.

Διττή δ’ αϋθις ή φυσική ένέργεια, ή μέν γάρ πρώτη, τουτέστιν ή 
τοΰ ένεργεϊν, ή τοΰ πάσχειν, ήτοι τοΰ δέχεσθαι δύναμις, οϊον ή θέλησις, 
καί ή διάνοια, ή δέ δευτέρα, τουτέστιν ή ένέργεια, ήτοι τό πάθος, ή ή 
διάθεσις, οϊον τό θέλειν, καί τό νοεϊν, άτινα καί θέλησις εϊωθε λέγεσθαι 
καί νόησις.

Έπεί δέ αδται ένέργειαι άτελεϊς εΐσίν, καί τής πλείονος τελειότητος 
δεκτικαί, μία έστίν ή ένέργεια, ή τελειότης, ήτινι ούδεμία ξυμβαίνει 
τελειότης νεωστί έπεισερχομένης (οΰτος έστίν ό Θεός ό άνώτατος κατά 
πάντα, δ ΰψιστος, ό κάλλους μέτρον απαν ύπερβαίνων) καί διά τοΰτο 
ένέργεια άπλουστάτη όνομάζεται.

Πάντα τά κατηγορούμενα κοινά τυγχάνει γε δντα καί τοϊς τρόποις 
καί τή ούσίςί ήτοι τφ δντι, πλήν τής όντότητος μάλλον άπονεμομένης 
ταύτη, ήπερ έκείνοις. καί γάρ τά συμβεβηκότα παραπλησίως τή ούσίς. 
τής Ιδίας εόμοιρεΐ φύσεως, όπάρξεως, καί ένικότητος, ήτις έν άμφοΐν 
τής ύπάρξεως έκπηγάζει. οϋτε γάρ τό πράγμα, οϋτε ό τρόπος ύπάρξαι 
δύναται, εϊγε ένικότητος μή ώσιν, καί άτομότητος, ώς αίτιατών κατά τήν 
οίκείαν αύτών δπαρξιν. καί οί λέγοντες δέ τό πράγμα, καί τόν τρόπον 
έκ μόνης τής ΰλης γίγνεσθαι ένικόν, ούκ έκτός άπάτης εϊσί. καί γάρ ϊνα 
μηδέν περί ΰλης γίγνεσθαι ένικόν, ούκ έκτός άπάτης εϊσί. καί γάρ Γνα 
μηδέν περί κινήσεως εϊπω τής έν τή αύτή ϋλη πολλαπλής κατά διαδοχήν 
γινομένης, διαμενούσης τής αύτής τοΰ δακτύλου ΰλης, μία τφ άριθμφ ή 
κλήσις, τρις, ή τετράκις τοΰ δακτύλου, καμπυλότητα δεχομένου, καί 
εύθύτητα.

Έκτός τών είρημένων, καί άλλα διαβατικά εϊσί κατηγορούμενα τφ 
τε δντι καί τοϊς τρόποις αύτοΰ, κοινά πεφυκότα, οϊον τό έν, τό άληθές, 
τό άγαθόν, ή διαμονή, ή τάξις, ή σχέσις, ή άναφορά, ή Αναλογία, καί 
δσα τοιαΰτα. Τό έν έστί κατηγόρημα διαβατικόν δι’ ού τό δν, καί ό 
τρόπος αύτοΰ λέγεται έν, τουτέστιν έν έαυτφ άτομον, καί παντός άλλου 
διηρημένον. 'Ορίζεται τό έν καί άλλως, έν έστί άδιαιρεσία τοΰ πράγμα
τος έν έαυτφ καί διαίρεσις τούτου άπό παντός άλλου πράγματος, (ί. 133)

Τφ ένί ήτοι τή ένότητι άντίκειται ή διαίρεσις δι’ ής νοοΰμεν τινά 
μή ταυτόν εϊναι, καί όρίζεται οΰτως. Διαίρεσις έστίν άπόφασις ταυτότη- 
τος. Διαφέρει ή τμήσις τής διαιρέσεως, δτι πάντα τά τετμημένα, ήτοι τά
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διακεχωρισμένα εΐσί διηρημένα, ο ό μήν δέ καί έναλλάξ. οϊον δύο ήμίσεα 
σφαίρας εΐσί πάντως διηρημένα, άλλ’ ού διά τούτο, καί τετμημένα, πρός 
δέ εΐσί τι να, άπερ λέγεται μέν τετμημένα, ούκ έχουσι δέ διαφοράν, οϊον 
ό Πέτρος, καί ό ’Ιωάννης τετμημένοι εΐσί, καί διακεχωρισμένοι, άλλ’ 
ούχί καί διάφοροι, δτι όμοιων, καί ού διαφόρων γεγόνασι φύσεων, ό 
Πέτρος δέ καί ό Βουκέφαλος, καί διηρημένοι εΐσί καί τετμημένοι, καί 
διάφοροι, διττή έστίν ή διαίρεσις. ή μέν πραγματική, ή δέ τοΰ λόγου, 
ήτοι λογική.

Διαίρεσις τοΰ λόγου λέγεται, ή τφ νφ θεωρουμένη έν τοΐς πραγματι
κώς άδιαιρέτοις, διττώς δ’ αϋτη υποδιαιρείται, ή μέν γάρ λέγεται διαίρε- 
σις τοΰ λόγου τοΰ συλλογίζοντος, ή δέ τοϋ λόγου τοΰ συλλογιζομένου, 
διαίρεσις μέν τοΰ λόγου συλλογίζοντος έστίν ή πλαττομένη άνευ θεμε
λίου έν τφ πράγματι, οϊα έστίν ή μεταξύ τοΰ ίματίου, καί ένδύματος, καί 
ή μεταξύ τοΰ Άριστοτέλους καί τοΰ Σταγειρίτου. διαίρεσις δέ τοΰ λόγου 
τοϋ συλλογιζομένου έστίν ή μεταξύ τινός θεμελίου, καί άφορμής γιγνο- 
μένη, οΐα ή μεταξύ τοΰ δντος, καί τών εκείνου κατηγοριών, καί ή μεταξύ 
τών τοΰ δντος κατηγοριών, καί τών σχέσεων, οϊον μεταξύ τής εύσπλα- 
χνίας, καί τής δικαιοσύνης τοΰ Θεοΰ, αί'τινες διά τά διάφορα ών εγκρα
τείς είσίν, άποτελέσματα, μετά νομίμου θεμέθλου, καί εύλογοφανοΰς ά
φορμής διαφόροις άντιλαμβάνεται έπιλήψεσι, καί μεταξύ άνθρώπου, καί 
τής πατρότητος, ή όμοιότητος, ή ίσότητος, ή καί τών παραπλήσιων6.

Λέγεται ή δυνάμει διαίρεσις, δι’ ής τό αύτό ώς πολλά δυνάμει έπι- 
λαμβάνεται, οϊον ή αύτή θερμό της, καί ώς δύναμις τοΰ σκληρύνειν, καί 
ώς δύναμις τοΰ μαλάσσειν. σκληρύνει μέν γάρ τόν πηλόν, μαλάσσει δέ 
τόν κηρόν, τουτ’ αύτό καί περί τής εύσπλαχνίας καί δικαιοσύνης, καί 
τών άλλων τοΰ Θεού κατηγοριών, πρός δέ καί περί τής διανοίας, καί 
θελήσεως τοΰ ήμετέρου νοός θεωρητέον.

Ή μεταξύ τών κατηγοριών διαίρεσις, διά τό είναι ταύτας ειδικότη
τας τινας, ή τελειότητας, καί ένεργείας, καλείται ειδική, οϊον ή τοΰ 
Θεοΰ εύσπλαχνία, καί δικαιοσύνη, αΰτη δέ ούκ έστί κατ’ ένέργειαν, 
άλλά κατά δύναμιν, τουτέστιν καθ’ δ ό αύτός Θεός διάφορα άποτελέσμα
τα ποιεί, ού μήν δέ καθ’ δ άλλη έστί μηδαμώς διά τοϋ νοός οΰτως 
έπιλαμβανομένη. Πραγματική διαίρεσις λέγεται έκείνη δι’ ής πολλά έ- 
νεργεία μηδενός νοοΰντος ούκ είσίν έν καί τό αύτό πράγμα, καί διαιρεί
ται αΰτη εις διαίρεσιν πραγματικήν μείζονα, καί διαίρεσιν πραγματικήν 
έλάσσονα.

6. Στό περιθώριο τών ΧΣ: ήγουν τών σχέσεων ών έχει πρός άλλο τι.
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Διαίρεσις πραγματική μείζων θεωρηθήναι δύναται ή έν τφ θεφ, οΐα 
έστίν ή μεταξύ (ΐ. 134) τών τριών ύποστάσεων, ή έν τοϊς κτίσμασιν οϊα 
έστίν ή τών κεχωρισμένων δηλονότι ή μεταξύ τών δύο ήμισφαιρίων τής 
αύτής σφαίρας. Εισί τινά άναμφιβόλως διαιρεΐσθαι, καί χωρίζεσθαι δυ- 
νάμενα, τούτων γάρ τό εν άνευ τοΰ έτέρου ούτως έπιλαμβάνεται, ώστε 
τήν τοΰ νοός Ιδέαν θετικώς καί όλοσχερώς άποκλείειν, olov ή τοΰ νοός 
ιδέα θετικώς, καί όλοσχερώς άποπέμπει έαυτής τήν τοΰ σώματος, καί 
έναλλάξ. "Ολου μέν άφ’ όλου διαίρεσις γίνεται ή καλουμένη όλόκληρος 
διαίρεσις, δλου δέ άπό οικείου μέρους, ώς τοΰ Πέτρου, τοΰ Παύλου 
διαιρείται, ή μή όλόκληρος ώς ό Πέτρος τοΰ νοός. Διαίρεσις πραγματική 
έλάσσων έστίν ή μεταξύ τοΰ πράγματος, καί τοϋ τρόπου, οϊον ή τοΰ 
δακτύλου τής κλήσεως, ταΰτα τοι καί τροπική ήκουσεν, ής τινές τό 
πραγματικόν έξορίζουσι.

’Αλήθεια διαβατική, καί μεταφυσική έστί κατηγόρημα διαβατικόν, 
δι’ ού τό πράγμα, καί τοΰ πράγματος ό τρόπος, τφ οίκείφ παραδειγματι- 
κφ, ήτοι τή θείφ ιδέφ ξυμφωνεΐ. διαφέρει ταύτης κατά τήν ιδέαν καί τήν 
κρίσιν. λογική γάρ αΰτη λέγεται άλήθεια. τό πράγμα τοίνυν λέγεται 
άληθές τφ οίκείφ ξυνάδον παραδειγματικφ, οϊον ό χρυσός άληθές, δτι 
τή τοΰ Θεοΰ ξυμφωνεΐ ίδέφ. τοιαύτη γάρ ή φύσις αύτοΰ, οΐα έν τφ Θείω 
νφ. ούδέν άρα ψευδές, ούτε δν, ούτε τρόπος, ήτοι συμβεβηκός, εϊ μήγε 
ώς πρός ήμάς, οϊον ό όρείχαλκος άληθής όρείχαλκος, άλλά καθ’ δ τή 
έαυτοΰ μορφή χρυσός δοκεϊ καί ήμάς είς ψευδή κατεπείγει κρίσιν, ψευ
δής χρυσός λέγεται.

’Αγαθότης μεταφυσική, καί διαβατική έστίν τοΰ πράγματος καί τοϋ 
τρόπου τελειότης, ήτοι κατηγόρημα διαβατικόν ούτινος έν τφ οίκείφ 
γένει τέλεον λέγεται, διενήνοχεν αΰτη τής ηθικής τής τών ήθών καλου- 
μένης εύκοσμίας. παν ούν τοιγαροΰν ή Θεός έστίν, καί κατ’ ούσίαν 
πέφυκεν αγαθός, καί παντέλειος, ή παρά Θεοΰ έχει τό είναι, καί οϋτως 
αύθις άγαθόν έστίν, καθ’ δ δηλαδή τοΰ άνωτάτου γένους μετέχει, ό δέ 
τρόπος τοΰ δντος άγαθόν έστίν, τέλειος ών τφ λόγο) καθ’ δν δύναται 
γενέσθαι. ’

Διαμονή έστί κατηγόρημα, φ τό δν, ή τοΰ δντος ό τρόπος έν τφ 
εϊναι διαμένει ν λέγεται, αΰτη δέ αρχής, καί τέλους άμοιροΰσα, καί άμα 
πάσα ύπάρχουσα μόνφ τφ Θεφ προσήκει, καί λέγεται αιώνιό της. εάν δέ 
έχει άρχήν, καί μηδέποτε τέλος έξουσα ή, τοϊς πνευματικοΐς οϊον τοϊς 
άγγέλοις, ή καί τφ τοΰ παντός συντάγματι. ειδέγε άμφοΐν μετέχει, τοϊς 
ένικοΐς πράγμασι, τοϊς σωματικοΐς, τοϊς συνθέτοις, καί φθοράς ήττοσιν 
έστίν άποδοτέα, δ καλείται χρόνος.

Τάξις έστί κατηγόρημα τή ούσίφ άμα καί τφ συμβεβηκότι κοινόν, 
καθ’ δ πρότερα καί ύστερα προηγούμενα, καί συνεπόμενα, ή άμα κείμενα
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λέγονται. Πρότερα καί ύστερα, ή άμα κείμενα κατά πέντε τρόπους λέγε
ται. τφ χρόνω, ήτοι τή διαμονή, οϊον ό Άδάμ πρότερος τοϋ "Αβελ, ό 
Δαβίδ τοΰ Σολομώντος, τή φύσει, οϊον τό γένος τοΰ είδους, τή τάξει, 
ήτοι τή θέσει, οϊον τό προοίμιον πρότερον τής διηγήσεως, τή άξίφ οϊον 
ό δεσπότης πρότερος τοϋ δούλου, καί χρόνφ, φύσει, τάξει, καί άξίφ, 
οϊον ή αιτία προτέρα τοΰ αίτιατοΰ.

(ί. 135) Ή σχέσις έστί κατηγόρημα διαβατικόν πάσι τοϊς οΰσι, καί 
τούτων τοϊς τρόποις άνήκον. όρίζεται δέ αϋτη τάξις, ήτοι άναφορά ένός 
πρός τό έτερον, ή πράγματος δηλαδή πρός πράγμα, καί τρόπον, ή τρόπου 
πρός τρόπον, καί πράγμα, καί ή μέν έστίν ουσιώδης, ή δέ κατά συμβεβη- 
κός. σχέσις ούσιώδης έκείνη λέγεται, ής άνευ ούδέ είναι, ούδέ έπιλη- 
φθήναι τό πράγμα, καί ό τρόπος έχει, οϊον ή σχέσις τής κτιστής ούσίας 
πρός τόν κτίστην έστίν ούσιώδης, δτι ή κτιστή έξ οικείας φύσεως έστίν 
δν άφ’ έτέρου εχον τό είναι, δν κατά μετοχήν άπό τοΰ άκρου δντος 
παρηγμένον. παραπλησίως δέ καί ή σχέσις τοΰ τρόπου πρός τό ύποκεί
μενον έστίν ούσιώδης. καί γάρ εϊτε πνευματικός εΐη οδτος ώς ή νόησις, 
είτε σωματικός ώς ή κίνησις, ούδέποτε νοηθήναι δύναται άνευ τινός 
σχέσεως πρός τό δπερ ένυπάρχει, καί έπεί ό τρόπος συσσημαίνει, ήτοι 
άφορα τό ύποκείμενον, ή σχέσις καλείται συσσημασία.

Εϊσί τινες τρόποι, οϊτινες ού μόνον ούσιώδη πρός τό ύποκείμενον 
σχέσιν εχουσιν, άλλ' έ'τι καί πρός τι έξωτερικόν. ώσπερ ή έπιστήμη ού 
μόνον πρός τό ύποκείμενον φ ένυπάρχει άναφέρεται, άλλά καί πρός τό 
άντικείμενον ούπερ τυγχάνει, τουτέστι πρός τό έπιστητόν. σχέσις δέ 
κατά συμβεβηκός, ή τφ δντι έστίν, ή τφ τρόπω διότι συμβεβηκός έπισυμ- 
βαίνουσα. καί ού άνευ τό δν, ή ό τρόπος άπολύτως έχει καί νοεΐσθαι 
καί ύφίστασθαι. τρία δέ τινά θεωρητέα έν τοιαύταις σχέσεσι, τό ύποκεί
μενον, τό πρός έτερόν τι άναφερόμενον, ό δρος πρός δν ή σχέσις γίνε
ται, καί ή βάσις, ό λόγος δηλαδή δν τό ύποκείμενον πρός τόν δρον 
Ανάγεται, οϊον ό Σωκράτης πρός τόν Πλάτωνα άναφέρεται, καί έναλλάξ 
διά τήν φιλοσοφίαν άμφοτέροις ένοΰσαν, ής άνευ έκάτερος άν ύποσταίη, 
καί αύθις ό πατήρ άναφέρεται πρός τόν υίόν, δτι έτεκεν αύτόν δυνάμενος 
μή τεκεϊν. καί ό υιός άνάγεται πρός τόν πατέρα, δτι έτέχθη ύπ’ αύτοΰ 
δυνάμενος μή τεχθήναι. τά εις άλληλα τοίνυν άναφερόμενα, σχετικά 
λέγεται ή ού σχετικά λέγεται ή ού σχετικά μάλλον, ή γάρ σχέσις άεί 
Αμοιβαία τε καί Αντίστροφος, ένθεν τοι άμα τή φύσει, καί τή γνώσει τά 
πρός τι λέγεται, έτερον γάρ είς έτέρου έπιφέρεται, καί έναλλάξ, οϊον 
έστί πατήρ, έστι καί υίός έξ άνάγκης. έστι δεσπότης, έστι καί δούλος, 
ταΰτα δέ καί αύτφ χαίρει όνόματι καί διαφόρφ. αί βάσεις δέ τών σχέ
σεων λαμβάνονται έξ άπασών τών κατηγοριών.

’Εν μέν γάρ τή ούσίςι θεμελιοΰνται αί τής συμφωνίας καί διαφοράς
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έν τή φύσει σχέσεις, οϊον δύο χερουβίμ, ήτοι ταυτότητος. δύο άνθρωποι, 
δύο λέοντες έχουσι τήν πρός άλλήλους κατά φύσιν, ήτοι κατ’ ουσίαν 
συμφωνίαν καί όμοιότητα. χερουβίμ δέ καί άρχάγγελος, άνθρωπος καί 
λέων, διαφωνίαν καί άνομοιότητα, έν δέ τή ποσότητι ai τής ΐσότητος, 
καί άνισότητος, οϊον τό ίσον ϊσω έστίν ίσον, καί τό άνισον μεϊζον έστίν 
έτέρου, καί ίσον έτέρφ, ού μήν δέ άλλά καί ή τοΰ δλου πρός τό μέρος, 
τοΰ περιέχοντος πρός τό περιεχόμενον, καί τοΰ τόπου πρός τόν έντοπι- 
ζόμενον, καί έναλλάξ. τό γάρ όλον μεΐζον τοΰ οικείου μέρους, τό περίε- 
χον τοΰ περιεχομένου, καί ό τόπος τοΰ έντοπιζομένου. έν δέ τή ποιότητι 
τή πάντας τούς τρόπους, ήτοι τά συμβεβηκότα έναγκαλιζομένη, αί τής 
όμοιότητος (ί. 136) καί άνομοιότητος κατά συμβεβηκός. οϊον ό Πλάτων 
άνάγεται πρός τόν Σωκράτην διά τήν φιλοσοφίαν, ό Αίθίοψ πρός τόν 
Αίθίοπα διά τήν μελανίαν, παραπλήσιους καί έν τή κινήσει ήρε μ ία τε 
σχήματι καί θέσει, έν δέ τφ ένεργεΐν καί πάσχειν αί τής αίτιας πρός τό 
άποτέλεσμα, καί τοΰ άποτελέσματος πρός τήν αιτίαν, οΐαι είσίν ή τοΰ 
Θεοΰ πρός τά κτίσματα, ή τοΰ σημείου πρός τό σημαινόμενον, καί ή 
τών προκειμένων πρός τό συμπέρασμα, έν δέ τφ ποΰ αί τής γειτνιότητος, 
καί τοΰ διαστήματος, έν δέ τφ ποτέ αί τής ήλικίας, οί'α έστίν ή τής 
νεότητος πρός τό γήρας καί άλλαι. έν δέ τφ κεϊσθαι οΐαι αί τής θέσεως, 
οϊον αί τής όρθότητος τό πρός όρθότητα, αί τής πλαγιότητος πρός 
πλαγιότητα, καί έν τφ έχειν καί πασι τοΐς προκειμένοις κτήμασι, καί 
τοΐς λοιποΐς διάφοροι, οΐαι είσίν αί τών κρασπεδοφόρων, τών όπλοφό- 
ρων καί τών πλουσίων.

Ταΰτα ούν καθ’ έν τά τών σχέσεων έξαριθμήσαι θέμεθλα7 άμήχανον, 
ταΰτα μέντοι δπου κεΐνται διαγνώναι εύμαρέστατον.

Ή σχέσις είτε ούσιώδης έστίν, είτε κατά συμβεβηκός πάσαις ταϊς 
ούσίαις καί τοΐς συμβεβηκόσι κοινή έστίν, οΰ μόνον γάρ οί τρόποι 
ούσιωδώς πρός τό οίκεΐον άνάγονται υποκείμενον, άλλ’ έτι καί αί κτισταί 
ούσίαι πρός τόν κτίστην ούσιώδη τήν σχέσιν έχουσιν, έτι δέ καί αί 
κατά συμβεβηκός σχέσεις, πάσαις δύνανται ένυπάρχειν ταϊς ούσίαις, καί 
τοΐς συμβεβηκόσι. καί τούτων μή είναι, οϊον ό Θεός σχέσιν έχει κτίστου 
πρός τά κτίσματα, & μή παραγαγεΐν εις τό είναι ήδύνατο, οί άγγελοι 
εχουσι τινάς σχέσεις άλλήλοις άμοιβαίας καί διανοήσεων τινών, ή ενερ
γειών, ή διαθέσεων, οϊον Αγάπης, χαράς, καί άλλων, καί οί άνθρωποι 
όμοίως, καί τά σωματικά πάντα έχουσι σχέσεις όμοιότητος, ΐσότητος 
καί άλλων ών ύστερεΐσθαι δύνανται. οϊον ό όμοιος άλλοις κύκλοις κύ

7. Θέμεθλον= ρίζα, θεμέλιο, τό βαθύτερο καί ενδότερο μέρος.
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κλος ήδύνατο άφαιρεΐν τήν κατά τοΰτο πρός άλλήλους σχέσιν, έαυτόν 
μηδενός έν τfj φύσει παρά τοΰτο, κύκλου ύπάρχοντος, άεί άρα διαβατικοί 
αί σχέσεις, είτε ουσιώδεις, είτε κατά συμβεβηκός. Έκ τής σχέσεως, καί 
συγκρίσεως τινών πρός άλληλα γίνεται ή αναλογία, ήτις έστί τών τοιού- 
των λόγων, ήτοι συγκρίσεων ίσότης.

Τών σχετικών ούκ έκτός καί τά λεγόμενα προσεχέστατα, ήτοι αί 
περιστάσεις (νόησον περιστάσεις τό ποΰ καί τό πότε)8 καί τά συγγενή 
καλούμενα, άτι να άλλήλοις πώς ξυμφωνοΰσιν, είτε έν τφ γένει, εϊτε έν 
τφ εϊδει, εϊτε έν τή ποσότητι, ποιότητι καί τοϊς λοιποϊς κατηγορουμέ- 
νοις.

Άντίθεσις έστί μάχη δύο δντων, ή τρόπων, καθ’ ήν άλλήλοις άντί- 
κεινται. ’Αντίθετα λέγεται τά πρός άλληλα οΰτω μαχόμενα, ώστε πρός 
άλληλα τφ αύτφ μή μάχεσθαι τρόπω, καί κατά τοΰτο τών διαφορών 
διενηνόχασι. ταΰτα γάρ τήν αύτήν πρός άλληλα μάχην ποιούνται, ήνπερ 
καί πρός ταλλα9, οϊον ό ίππος ώσπερ καί τήν έαυτοΰ φύσιν ϊππω άντί- 
κειται, οΰτω καί τφ κύκνο), καί τφ άετφ καί τφ λέοντι.

Τών άντιθέσεων10 τά γένη τέσσαρα, σχετικά τά πρός άλληλα άμοι- 
βαίως άναγόμενα, έναντία τά ύπό τό αύτό γένος τής ποιότητος κείμενα, 
καί λίαν έαυτών διϊστάμενα, (ί. 137) (δτι ή ούσία πάντας τούς τρόπους 
ήτοι τά συμβεβηκότα περιέχειν δοκεΐ)11 ή γάρ ούσία ούδέν έχει ένάντίον 
καθ’ αύτήν, οΰ τε μήν τφ λόγω τής ποσότητος, άλλά μόνον τφ τής ποιό
τητος άεί διατίθεται τής τό θετικόν ούκ άποβαλλούσης, οϊον ή άρετή 
καί ή φαυλότης, αύται γάρ είσί θετικαί. στερητικά, οϊον ήμέρα, νύξ, 
δρασις, καί τυφλότης, καί άντιφατικά τά μαχόμενα άλλήλοις ώς δν, καί 
μή δν, οίον άνθρωπος ούκ άνθρωπος.

Ή άντιφατική άντίθεσις μεγίστη πασών ύπάρχει. Ταύτης γάρ ή 
όμοιότης καί ή ίσότης άπεστι, καί τό εν τφ ύποκειμένφ συνέρχεσθαι ώς 
τό είδος, καί ή στέρησις. ή έν τφ γένει ώς τάναντία, καί τό μηδέν 
τρίτον, ήτοι μέσον δίδοσθαι. Έστι γάρ άκρα οϊς μέσον δίδοται κατά 
μετοχήν καί κατά άπόκλεισιν, οϊον ή προβεβηκεία ήλικία, νεότητι, καί 
γήρα. ό άνθρωπος σωματικοΐς, καί πνευματικοΐς, καί ή άρετή δυσί κα- 
κίαις. μεταξύ δέ τοΰ είναι καί μή είναι ούδέν έστί κατά μετοχήν, οΰτε 
κατά άπόκλεισιν μέσον, εί καί μεταξύ τοΰ δντος, καί τοΰ μηδενός υπάρ
χει τό μέσον, ό τρόπος τοΰ δντος, δστις ούδέ δν έστιν, οΰτε ούδέν, άνθ’

8. Ή φράση παραλείπεται στά ΧΡΑ.
9. Λείπουν άπό τά ΧΡΑ.
10. Έκ παραδρομής στά ΧΡΑ: τών αισθήσεων.
11. Ή φράση παραλείπεται στά ΧΡΑ.
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δτου τό δν κυρίως, καί τό μηδέν ούκ είσίν άντιφατικά, ότι άντίφασις 
έστί κατάφασις καί άπόφασις τοΰ αύτοΰ κατά τά αύτά. τό μηδέν ούν ούκ 
έστιν άπόφασις μόνου τοϋ δντος, άλλά καί τοΰ τρόπου του δντος. τό δέ 
δν, καί τό μή δν, ή ό τρόπος τοΰ δντος, καί μή ό τρόπος τοΰ δντος. 
καταφάσεις είσίν καί Αποφάσεις τοϋ αύτοΰ κατά τά αύτά, ού μήν δέ τό 
δν, καί τό μηδέν, δτι μάλλον άποφάσκει τό μηδέν, ή τό δν καταφάσκει, 
καί γάρ τό μηδέν ού μόνον άποφάσκει τό δν, άλλά καί τόν τρόπον αύτοΰ.

Κεφάλαιον τρίτον

Περί τών κατηγορουμένων μόνω τφ όντι, ήτοι τή ούσία άνηκόντων.

Ή ούσία έστίν δν καθ’ αύτό ύφιστάμενον ή συνελόντι φαναι έστίν 
δν, καί γάρ τό καθ’ αύτό μή υφιστάμενον κυρίως δν ούκ έστιν, άλλά 
τρόπος, ή διάθεσις τοΰ δντος. Ή ούσία ή έστίν μέρος, ώσπερ ή κεφαλή, 
ή χειρ12, ό ποΰς καί τό σώμα, καί ή ψυχή ϊδιοσυστάτως, ή έστίν δλον 
τι, καί πεπληρωμένον, καί αύθις τό πλήρωμα τοΰτο ή έν λόγφ φύσεως 
τυγχάνει, ή έν λόγω ύποστάσεως, ήτοι προσώπου. Ή ύπόστασις τοίνυν 
παρά τοΐς άρχαίοις άντί τής ένικής έλαμβάνετο ούσίας, καί ταύτης'3 
ούδέ λόγφ, ούδέ πράγματι διεκρίνετο, οί νεώτεροι δ’ δμως, ί'να τήν ύγια 
τ<δν πατέρων διδασκαλίαν περί τών τής τριάδος καί τής ένσαρκώσεως 
μυστηρίων άναπτύσσωσι, τήν φύσιν καί τήν ούσίαν διακρίνουσιν τής 
ύποστάσεως, δθεν καί πολυτρόπως ταύτην ύπογράφουσιν, καί όρίζουσιν. 
Ύπόστασις λέγεται ό τρόπος καθ’ δν έκάστη ούσία είτε ολόκληρος ώς 
άνθρωπος, είτε μερική ώς κεφαλή, χεΐρες, καί πόδες, ύπάρχει καθ’ ά καί 
ή ένύπαρξις, τουτέστιν ή έν άλλο) ΰπαρξις ή τρόποις πεφυκεϊα, καθ’ δν 
Άπαν συμβεβηκός ύπάρχει.

(ί. 138) Ύπόστασις είδικώτερον έστίν τρόπος καθ’ δν ούσία τις 
ένική όλόκληρος καί πεπληρωμένη ύφίσταται. Ύπόστασις έστίν έσχα
τον τής ούσίας συμπλήρωμα, ταύτην Ιδίαν άποκαθιστάμενον, τουτέστιν 
άκοινώνητον έτέρφ ώς ύποστάσει, οϊον ό Σωκράτης έστίν ύπόστασις, 
καί ούχ ό τοΰ Σωκράτους νοΰς, ούδέ τό αύτοΰ σώμα μεμερισμένώς, δτι 
ό Σωκράτης έστίν άρχή όλόκληρος, καί πεπληρωμένη14 τών ιδίων ένερ- 
γειών, ού μήν δέ τό σώμα καί ό νοΰς άλλήλων κεχωρισμένα. Ή ύπόστα- 
σις λόγου μετεσχηκεϊα, πρόσωπον ήκουσεν, δ δή καί όρίζεται λογικής

12. Παραλείπεται στά ΧΡΑ.
13. Άντί «ταύτης» στά ΧΡΑ: «ταυτότητος».
14. Στά ΧΡΑ: «πεπερασμένη».
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φύσεως ούσία15 άτομος έπί τριών λεγόμενον, οϊον πρόσωπον Θεοΰ, πρό
σωπον άνθρώπου, πρόσωπον Αγγέλου, ού μήν δέ φυτοΰ, οΰδ’ ίππου, δτι 
λογικής ταΰτα, ήτοι διανοητικής φύσεως ούκ εστιν, Ανθ’ δτου πρόσωπον 
καί ύπόστασις κατά τοΰτο μόνον διενηνόχασι, δτι παν πρόσωπον ρηθή- 
ναι δύναται ύπόστασις, ού μήν δέ πάσα ύπόστασις καί πρόσωπον.

Έκ τοΰ μή διακριθήναι ταΰτα εϊσεφθάρη τό πάλαι άσέβεια, καί 
πλήθος αίρέσεων τή καθαροί έκκλησίφ (Σαβέλλιος), άλλοι μέν γάρ ούδέ- 
πως, άλόγως, καί Ακρίτως κατά τής Αλήθειας συνελλογίζετο. ή φύσις 
καί τό πρόσωπον, οΰδ’ δλως άλλήλων διαιρούνται, άλλά μία έστίν· έν τφ 
Θεφ φύσις, άρ’ έν καί τό πρόσωπον (”Αρειος). άλλοι δέ μετά τήν αύτήν 
μείζονα ύπήγαγον ταύτην τήν έλάσσονα. Άλλά τρία είσίν έν τφ Θεφ 
πρόσωπα καί κακώς συνεπέραινον, άρα τρεις καί αί φύσεις. Άλλοι δέ 
οΰτω περί τήν σάρκωσιν έπλανώντο (Νεστόριος), ή φύσις καί τό πρόσω
πον εν εϊσί καί ταυτόν (Εύτυχής), Αλλ' έν τφ Χριστφ εϊσί δύο φύσεις 
άρα καί δύο πρόσωπα. Καί άλλοι διά τής μείζονος, μετέβαινον έπί τοι- 
αϋτην έλάττονα. άλλ’ έν έστίν έν τφ Χριστφ πρόσωπον καί έξώκελλον 
έπί τοιοΰτον συμπέρασμα, άρα καί μία φύσις.

Φύσις τοιγαροΰν ύπόστασις, καί πρόσωπον ούχ Απλώς ληπτέα Ανθ’ 
ένός, καί γάρ ει τφ Θεφ μία μέν έστί φύσις, μία θεότης, άλλά τρεις 
ύποστάσεις, τρία πρόσωπα έν τή αύτή φύσει, ήτοι ovaiq. ύφιστάμενα, 
καί έν τφ θεανθρώπφ Ίησοϋ δύο φύσεις, θεία δηλονότι καί Ανθρώπινη, 
άλλ’ ή φύσις ή άνθρωπίνη, ήτοι ή Ανθρωπότης ή έκ ψυχής καί σώματος 
συγκειμένη οΰτω παρά τοΰ θείου λόγου προσελήφθη, ώστε αύτφ ύποστα- 
τικώς, ήτοι προσωπικώς ήνώσθαι.

Έκ τής υποστατικής ένώσεως προέρχεται ή κοινωνία τών ιδιωμά
των, ήτοι τών ιδιοτήτων άμφοτέρων τών φύσεων τής θείας δηλαδή καί 
Ανθρώπινης τών καί κατ' άλλήλων συγκεκριμένως κατηγορουμένων οϊον 
ό Θεός έστί άνθρωπος, ό άνθρωπος έστί Θεός, καί κατά τάς ιδιότητας ό 
Θεός έστί θνητός, ό άνθρωπος έστίν αιώνιος, αϊτινες καί κατ’ αύτής 
λέγονται τής ύποστάσεως οϊον ό Χριστός έστίν Αθάνατος, ό Χριστός 
συνελήφθη έκ (ΐ. 139) πνεύματος άγιου καί έτέχθη έκ Μαρίας τής Παρ
θένου. Σημειώσατε δτι άφηρημένως οι; λέγεται ή άνθρωπότης έν τφ 
Χριστφ έστί θεότης καί ή θεότης έν τφ Χριστφ έστίν άνθρωπότης. Ή 
άνθρωπότης ήτοι ή άνθρώπειος φύσις έν τφ Χριστφ εύμοιρεΐ τής οικείας 
ύπάρξεως καί τφ λόγω τής φύσεως έστί τελεία, ούκ έχει μέντοι τήν 
Iδίαν16 ύπόστασιν, δτι ούκ έστίν έαυτής ήτοι ούκ έστίν Αρχή όλόκληρος,

15. Ή λέξη «ούσία» παραλείπεται στά ΧΡΑ.
16. Στά ΧΡΑ: οίκείαν.
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καί πεπληρωμένη τών ένεργειών αύτοΰ προερχομένων άπό τόν λόγον 
καί τής άνθρωπίνης φύσεως τής ύποστατικώς ήνωμένης τώ λόγω, ώς άφ' 
ένός προσώπου, οΰ χάριν, καί θεανδρικαί άκούουσιν.

Ή ύπόστασις ούκ έστι θετική τις όντότης πραγματικώς τής φύσεως 
διηρημένη, ούδενός γάρ δει τφ Χριστφ τής άνθρωπίνης φύσεως καί τό 
κωλύον ούδέν, ταύτην είναι πρόσωπον. ειμή τό ύποστατικώς τφ θείφ 
ήνώσθαι λόγφ, δθεν εΐγε τοΰτο άπολυθή παραυτίκα άνευ προσθήκης 
τινός όντότητος λόγον άν σχοίη προσώπου, ώσπερ καί ό βραχίων τοϋ 
σώματος διαχωρισθείς δλον άποτελεϊται καί ή ύπόστασις μηδεμιας όν
τότητος προστιθέμενης'7 τής οικείας όντότητος άφίσταται τοΰ είναι δ
λον, καί μέρος αύτοΰ γίγνεται. "Ολον δέ έκεϊνο λέγεται δπερ έαυτοΰ 
έστί, καί τοΰτο ή άπλοΰν έστί έκ μερών έστέρηται οϊον ό Θεός, ό 
άγγελος, ή σύνθετον καί μερών ούκ άμοιρεϊ οϊον ό άνθρωπος καί τά 
σωματικά πάντα, τοΰτο δ’ αύθις ή δλον ένεργείφ λέγεται, καί ένικόν ή 
δλον δυνάμει καί καθόλου. "Ολον ένεργεiq. καλείται τό έχειν μέρη έν 
έαυτφ άτι να ή εΐσίν ούσιώδη δτε τούτων άνευ τό δλον ού δύναται είναι, 
ούδ’ έπιληφθήναι οϊον τό σώμα, καί ό νοΰς τοΰ άνθρώπου ή είσίν όλο- 
κληροΰντα οϊον έστί τό στήθος, ή κεφαλή, ό ποΰς, ή χείρ, καί τά έξής. 
δλον δυνάμει ήτοι καθόλου λέγεται τό μέρη ύφ’ αύτό έχον, ώς τό γένος, 
τά είδη, καί τά είδη τά άτομα. Ή ένική ούσία είτε δλον ή, είτε μέρος 
οΰ μόνον καθ’ αύτό ύφίσταται, άλλά πασιν έτι τοϊς συμβεβηκόσιν, ήτοι 
τοϊς τρόποις ύπόκειται καί τούτων ύποκείμενον κατονομάζεται.

Πολλαπλή ή τοΰ ύποκειμένου λήψις, λέγεται γάρ καί ύποκείμενον 
ένυπάρξεως, έν φ δηλαδή τό συμβεβηκός έχει τό είναι (δπερ διττόν 
τυγχάνει) πόρρω ήτοι δ, καί προσεχές ήτοι φ τό μέν λέγεται ύπόστασις 
δεχομένη τό συμβεβηκός, ήτοι τόν τρόπον ούκ άνευ μέσου, οϊον ό άν
θρωπος δέχεται τήν φιλοσοφίαν, διά τοΰ νοός, τό δέ φ ύποκείμενον 
άμέσως τό συμβεβηκός εΐσδεχόμενον οϊον ό νοΰς τήν φιλοσοφίαν, καί 
ύποκείμενον παρωνυμίας τό άπό τίνος είδους, ή τελειότητας, ή έλαττώ- 
ματος, ή ένεργείας, ή διαθέσεως παρονομαζόμενον, οϊον ό άνθρωπος 
παρονομάζεται φιλόσοφος άπό τής φιλοσοφίας, τυφλός άπό τής τυφλό- 
τητος, ένεργών άπό τής ένεργείας, αί γάρ κλήσεις είσί τών ύποστάσεων, 
καί ύποκείμενον είδοποιήσεως τό είδος ουσιώδες εΐσδεχόμενον πρός τό 
είδοποιείσθαι καί δλον τι φυσικόν συνίστασθαι, (ί. 140) οϊον τό άνθρώ- 
πινον σώμα ύποκείμενον λέγεται είδοποιήσεως ώς πρός τήν λογικήν 
ψυχήν έξ ής τελειοΰται. καί ύποκείμενον άποδόσεως ή ύλη ή τινί έπι-

17. Στά ΧΡΑ άκολουθεΐ ή φράση: τούμπαλιν σταγών ΰδατος τφ 
ώκεανφ εΐσρυεΐσα φυλαττομένης τής οικείας όντότητος...
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στήμη υποκείμενη fj πάντα τά έν εκείνη τή έπιστήμη διδασκόμενα άπο- 
νέμονται.

Τών ουσιών αί μέν λέγονται αίτίαι, αί δέ αίτιατά ήτοι άποτελέσματα. 
'Ορίζεται ή αίτια άρχή άλλω έκβλύζουσα τό είναι, τό μέν τής άρχής 
όνομα ώς γένος λαμβάνεται, καί γάρ παρ’ ήμΐν πάσα μέν αιτία έστίν 
άρχή, οι5 πάσα δέ άρχή έστί καί αίτια, τό δέ έκβλύζουσα τό είναι άλλφ 
τουτέστιν άλλη φύσει πρόκειται διά τό διαιρεϊσθαι ταύτην τουλάχιστον 
τφ άριθμφ, οϊον ό πατήρ αίτια τοΰ υίοΰ, ούχ ή αύτή γάρ έστίν ή φύσις 
αύτών, ήτοι ή άνθρωπό της άλλο δέ καί άλλο σώμα καί νοΰν έκάτεροι 
έχουσιν.

Σημειώσατε δτι έν τή άγια Τριάδι τό τής αιτίας δνομα σημαίνει 
μόνον τό είναι αιτίαν τοΰ είναι έν άλλω προσώπω, ού μήν δέ άλλη 
φύσει τφ άριθμφ διαιρετή οϊον ό πατήρ λέγεται άρχή καί αίτία τοΰ υίοΰ, 
δπου γε ή αύτή έστί τοΰ πατρός καί τοΰ υίοΰ φύσις τε καί θεότης, καί 
ό υιός άλλος μέν τοϋ πατρός, τουτέστιν άλλη ύπόστασιν δύναται ρηθή- 
ναι, άλλο δέ τουτέστιν άλλη φύσις ούδαμώς. ούδέ γάρ άποτέλεσμα τοΰ 
πατρός, καί παρ’ αύτοΰ κρεμάμενον, άλλ’ όμοούσιος αύτφ καί συναΐδιος 
πέφυκεν, ένί λόγω ό αύτός Θεός, καί αύθις ό πατήρ άρχή έστί καί αίτία 
τοΰ πνεύματος, άλλά τό πνεΰμα ού διήρηται τοΰ πατρός τήν φύσιν τήν 
αύτήν έχον ούσίαν τφ πατρί, καί τφ υίφ.

Τέσσαρες κοινώς άριθμοΰνται αΐτίαι™, διαφόρους αιτιότητας, ήτοι 
τρόπους τοΰ είναι αιτίας έχουσαι, αιτία τελική (ήτις λέγεται τοΰ ού 
ένεκα) αιτία ποιητική, τό άφ’ ού τό άποτέλεσμα, άμφω δέ καλοΰνται 
έξωτερικαί ώς έξω τοΰ πράγματος κείμεναι, αίτία ύλική, τό έξ ού καί 
ειδική τό φ πράγμα συνίσταται, αΰται δέ έσωτερικαί ήκουσαν, έντός τοΰ 
παραγομένου διαμένουσαι, προστιθέασι τινές καί πέμπτην αιτίαν παρα
δειγματικήν λεγομένην, ήτις έστί τό καθ’ δ, τουτέστιν έκεΐνο καθ’ ού 
τήν όμοίωσιν τό άποτέλεσμα γίγνεται.

Τόν λόγον καί τοϋνομα τής φυσικής αίτιας μόνη ή ποιητική αίτία 
έαυτή οίκειοΰται, καί γάρ ή τελική αίτία ώς έπί τό πλεΐστον έν τφ νφ 
ύπάρχει έν άλλω. δθεν καί άντικειμένην αιτίαν καλεΐσθαι χρεών, ώς μή 
κινούσαν μηδέ διορίζουσαν τήν ποιητικήν, άλλά τφ νφ μόνον άντικειμέ- 
νως έπιλαμβανομένων οϊον ή υγεία ού κινεί πρός τήν τοΰ φαρμάκου 
μετάληψιν δτι μή καθ’ δ παρά τοΰ νοός ώς άντικείμενόν τι άγαθόν 
έπιλαμβάνεται. ή δέ ύλική καί ειδική μάλλον εΐσί μέρη τοΰ πράγματος

18. Ό Καβαλλιώτης άναφέρεται στά «τέσσερα αϊτια» τοΰ ’Αριστο
τέλη. Βλ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, ’Αριστοτέλης ό Σταγιρίτης, Θεσσαλονίκη 
1962, σ. 208.
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ήπερ άρχαί ήτοι αίτίαι συνθετικαί, καί ή παραδειγματική ού ποιεί, άλλά 
τό μιμεΐσθαι τή ποιητική παρέχει αίτίφ, ήτις πολυειδής τυγχάνει (f. 141) 
γε οΰσα.

Έστι γάρ αιτία λογική ήτοι μεταφυσική, ή άληθής ώς πρός τήν 
ήμετέραν γνώσιν οϊον ό νοΰς θεωρείται αιτία τής διανοίας καί τής θελή- 
σεως καίτοι μηδαμώς τούτων πραγματικώς διακρινόμενος. γεωμέτρην αί 
πολλαί διαθέσεις καί ή φύσις τών σχημάτων ώς αιτία διηρημένη άποδει- 
κνύουσι, καίτοι μόνω τφ νφ, καί λογικώς ήτοι μεταφυσικώς, ού πραγμα
τικώς καί φυσικώς τούτων διακρινόμεναι, καί ή τών μερών διάταξις 
λέγεται μέν τής άντιτυπίας, ή τοϋ διαφανούς, ή τών άλλων φυσικών 
ιδιοτήτων αίτια, ού χωρίζεται δέ τούτων έν τή τών μερών θέσει ύφιστα- 
μένων. αιτία ήθική ή τό άποτέλεσμα μή φυσικώς, άλλά κατά τό ήθος, 
καί τήν ύπόληψιν τών άνθρώπων παράγουσα οϊον ό έπιτάσσων άνθρωπο- 
κτονίαν λέγεται τοΰ φόνου αίτια καί ό ύποβάλλων πΰρ τφ οϊκω αιτία 
τοΰ έμπρησμοΰ. καί αίτια φυσική, ήτις διττή έστίν, ή άφορμή, ή πραγ
ματικώς ποιητική άφορμή έστίν ή τινί τών Αποτελεσμάτων άφορμήν 
παρεχόμενη διά τόν νόμον τόν παρά τοΰ δημιουργού τής φύσεως διορι- 
σθέντα, οϊον ή τής άνθρωπίνης θελήσεως ένέργεια άφορμή έστί δι’ ήν 
ό βραχίων κινείται, καί ή κίνησις τών ζωτικών πνευμάτων άφορμή καθί
σταται πολλών διανοήσεων ών έν τφ νφ έχομεν. τόν αυτόν τρόπον καί 
ό τοΰ Ναυή ’Ιησούς τόν ήλιον, ώς άφορμή, Ακίνητον διαμεΐναι έποιήσα- 
το, διά τήν τοΰ κτίστου θέλησιν, πρός δέ καί ό ίερεύς άφορμή τοΰ 
άγιασμοΰ καί τής μεταβολής τών τιμίων δώρων λέγεται, άλλά καί τά 
σώματα ύπό τών πνευμάτων κινούμενα, ούκ άνευ τινός διορισμού παρά 
τοΰ δντος τής πνευματικής θελήσεως, καί τής σωματικής κινήσεως κι
νείται. Τοϋτ’ αύτό ρητέον καί περί τών κινήσεων τών ξυμβαινουσών τοϊς 
σώμασιν έκ τούτων άλλων σωμάτων συγκρουσμοϋ καί οΰτος γάρ ούκ 
έστιν αιτία κυρίως, άλλ’ άφορμή τής κινήσεως, μόνον δέ τό θειον κυρίως 
πασών τών κινήσεων, καί τών πραγμάτων πέφυκεν αίτιον ώς πού καί 
’Αριστοτέλης τής δόξης ταύτης καθάπτεται, ούδέν σώμα έαυτό κινεί 
φάσκων, άλλά παν τό κινούμενον νφ’ έτέρου κινείται, ήτινι στηριχθέντες 
ραστα άποδεϊξαι δυνησόμεθα τήν τοϋ πρώτου κινοΰντος ϋπαρξιν τοΰ τά 
πάντα έν πασιν ένεργοΰντος, καί πάσας τάς κινήσεις παρέχοντος, τοΰ 
περιβάλλοντος τόν ουρανόν έν νεφέλαις, τοΰ έτοιμάζοντος τή γή ύετόν19, 
τοΰ έξανατέλλοντος έν δρεσι χόρτον, καί χλόην τή δουλεία τών άνθρώ
πων20, τοΰ πάση σαρκί τροφήν διδόντος, καί πραγματικώς ποιητική κυ-

19. Ψαλμ. 146,8.
20. Ψαλμ. 103, 14. Ό Καβαλλιώτης γράφει «ένόρεσι» αντί «τοϊς 

κτήνεσι».
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piως μόνος ό Θεός πέφυκεν, ούδέν γάρ τών κτιστών κυρίως ένεργεΐ, 
έξαιρουμένης τής θελήσεως τής πρός τό ένεργεΐν έαυτήν διοριζούσης, 
καί άληθώς ένεργούσης.

Τούτων ούτως άκριβώς είρημένων, εις πρώτην καί δευτέραν διαιρεί
ται ή ποιητική (ί. 142) αιτία κατά τήν κοινήν ύπόληψιν. πρώτη μέν ούν 
λέγεται ή παρ’ ούδενός πρός τό ένεργεΐν κινουμένη καί ή αί άλλαι 
ύπόκεινται, έστι δέ μόνος ό Θεός. δευτέρα ή τής πρώτης έξηρτημένη έν 
ταΐς οίκείαις ένεργείαις οΐα άεί πάντα τά κτίσματα καί είς γενικήν ύπο- 
διαιρουμένην καί μερικήν, γενική μέν έστίν ή πολλά καί διάφορα προά- 
γονσα άποτελέσματα ώς ό ήλιος, μερική δέ ή πρός τι Αποτελέσματος 
είδος μόνον συστελλομένη, καί ή μέν διά τών διαφόρων Αποτελεσμάτων 
γενέσθαι όμώνυμος ήκουσεν, ή δέ συνώνυμος, ώς έπί τό πλεΐστον.

Έστι καί άλλη αιτία παρά ταύτας άρχουσα καλουμένη, ήτις ίδίφ 
δυνάμει ένεργεΐν λέγεται, καί άλλη όργανική λεγομέν η ή τι νι έν τφ ένερ
γεΐν ή κυρία ήτοι ή άρχουσα χραται. Ή άρχουσα όποδιαιρεϊται είς καθ’ 
αύτήν καί κατά συμβεβηκός. καθ’ αύτήν μέν έστίν ή έξ οικείας φύσεως 
πρός τό παραγαγεϊν τι Αποτέλεσμα διαταττομένη οϊον ό Αετός πρός τό 
γεννάν άετόν, πρός δέ -καί ή μεταβολής καί σκοπού ένεργοΰσα, κατά 
συμβεβηκός δέ ή παρά σκοπόν άποτελέσματι παράγουσα, διττή δέ αΰτη 
ή τύχη καί τό αυτόματον ή μέν τοϊς εύτυχέσι, τό δέ τοϊς δυστυχέσιν, ή 
τοϊς άδιαφόροις Απονέμεται, οϊον θησαυρφ μέν τινός παρ’ έλπίδα τυχόν
τος21 τό εύρημα τής τύχης λέγεται, κεραμίδος δέ πεσούσης καί τήν 
κάραν συνθλασάσης τοΰ ταυτομάτου τό γενόμενον.

Σημειώσατε δτι ή τύχη, ή ειμαρμένη καί τό ταυτόματον Ανθ’ ένός 
πολλάκις λαμβάνονται. καί ή τύχη καί τό ταυτόματον εΐσί τε καί λέγον
ται ώς πρός τήν ήμετέραν μόνον γνώσιν, δσα γάρ τελοΰντας ταΰτα έξ 
ίδιας, καί διωρισμένης αιτίας ώς έπί τό πλεΐστον παρ’ ήμών μή γινωσκο- 
μένης γίνονται, οϊον τό έπί τής δέ, ή τής δέ είναι έδρας τόν κύβον έκ 
τοΰ διορισμού καθέστηκεν τής ρίψεως τοσοΰτον δυνάμεως έχούσης, ώστε 
άρκεϊν πρός τοιόνδε διαθέσεως, ή έκ τών μορίων τών έν τή έπιφανείφ 
τοϋ έφ ’ φ έστηκεν, ή καί έξ άλλων τινών συνηθροισμένων αιτιών.

Κεφάλαιον τέταρτον

Περί τών πρώτων Αξιωμάτων τών σνστάσεως είληχότων έκ τοΰ δντος 
καί τών τρόπων αύτοΰ γενικώς, καί έκ τών ιδίων τών κοινών τούτοις 
κατηγορουμένων.

Επόμενον έστί μετά τήν τοΰ δντος, καί τών αύτοΰ τρόπων θεωρίαν,

21. Στά ΧΡΑ: περιτυχόντος.
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καί τών κοινών τούτοις καί ίδιων κατηγορουμένων έξαρίθμησιν, καί έπί 
τάς πρώτας έννοίας ήτοι τά άξιώματα ών έκ τών Ιδίων αύτών ή άνάπτυξις 
μεταβήναι. εσονται δέ ταΰτα πρός τά έν ταϊς άλλαις τών έπιστημών ώς 
πηγή πρός τούς ρύακας, καί στέλεχος πρός κλάδους, διά τοΰτο γάρ ή 
μήτηρ τών άλλων ή πρώτη αΰτη φιλοσοφία καί γενική (ί. 143) έπιστήμη 
εϊρηται, άφ’ ής αί λοιπαί τό οίκεΐον είναι εχουσι ξύν πάση σαφήνεια 
καί καθαρότητι, καί βεβαιότητι.

’Αξίωμα έστίν άπόφανσις κοινή γνώριμος παντί τφ προσέχοντι, οϊον 
τό άδύνατον έστί τό αύτό άμα είναι, kc! μή είναι. Τοσαύτη έστίν ή τών 
τοιούτων προτάσεων καθαρότης, καί ή τοΰ κατηγορουμένου μετά τοΰ 
ύποκειμένου διακεκριμένη συνάφεια, ώστε μηδέ τόν άδρανέστατον νοΰν 
ές τής άληθείας τήν στέρησιν έμπεσεΐν έχειν. τοΰτο κοινόν ιδίωμα τοΐς 
άξιώμασι πάσι τυγχάνει, τό τήν άλήθειαν καθ’ αύτό πώς φαίνειν, καί 
καθαρ&ς προΰπτον γενέσθαι. τό πρώτον κριτήριον, ήτοι ή πρώτιστη 
άρχή τής βεβαίας γνώσεως, ή καθαρότης έστί τών ιδεών, καί ή διάκρι- 
σις.
’Αξίωμα πρώτον: ήτοι πρώτη άρχή τής βεβαίας γνώσεως.

"Ο,τι αν έν τή καθαρςί, καί διακεκριμένη τίνός πράγματος Ιδέφ έμπε- 
ριέχεται τοΰτο κατ’ έκείνου λέγεσθαι βεβαίως δύναται.

Δεϊξις22

Έκεΐνο έστί πρώτον άξίωμα, δπερ οΰτω καθαρόν έστί καθ' αύτό, 
ώστε μή δύνασθαι δι’ άλλου άποδειχθήναι, άλλά δι’ αύτοΰ τά λοιπά 
δείκνυσθαι, άλλά τοΰ τι τό άξίωμα καί καθαρόν έστί καθ’ αύτό, ώς έν 
τφ αύτφ τής άληθείας φωτί, τουτέστιν έν τή καθαρότητι, καί διακρίσει 
τών ιδεών ύφιστάμενον καί δειχθήναι ού δύναται δι’ άλλης άρχής μηδε- 
νός άλλου ύπέρ τοΰτο δντος άξιώματος καί δι' αύτοΰ τά λοιπά τής 
άποδείξεως εύμοιροΰσιν, ώς έκ τής έπαγωγής έκάστου πρόδηλον, τίνος 
γάρ οΰτω βεβαίως καί στερρώς καταφάσεως είληχε, τό άδύνατον τό αύτό 
άμα είναι καί μή είναι, είμή δτι έν τή καθαρφ καί διακεκριμένη ίδέςι τοΰ 
πράγματος τοΰ ένεργείφ ύπάρχοντος έμπεριέχεται τό άδύνατον τοΰ άμα 
μή ύπάρχειν, καί αύθις τοΰ χάριν μεΐζον τό δλον τοΰ οικείου μέρους 
είναι διαβεβαιοϋται, είμή δτι έν τή καθαρή καί διακεκριμένη ιδέα τοΰ 
δλου νοείται τό μέρος περιεχόμενον, κατά τόν αύτόν λόγον καί τό δ σύ 
μισείς έτέρφ μή ποιής23, καί τό τάναντία τοΐς έναντίοις Ιάματα τής

22. Δεϊξις = τρόπος άποδείξεως.
23. Τωβίτ 4,15. «Ό μισείς μηδενί ποιήστις».



200

βέβαιότητος γίγνονται. δτι τό μέν έν τή καθαρή καί διακεκριμένη ιδέα 
τής φυσικής ίσότητος ή δικαιοσύνης περιέχεται, δτι δηλαδή τόν νόμον 
δν τις πρός άλλον έθετο καί έαυτφ τιθέναι χρεών, καί μηδαμώς χρήσθαι 
οίς τισίν άλλους χρωμένους άποστρέφεται, τό δέ δτι έν τή ιδέα τοΰ 
έναντίου ή δύναμις τοΰ τό έτερον τών εναντίων έξωθεϊν περιέχεται. καί 
γάρ τφ μέν δι’ υπερβολήν άναγνώσεως τεταλαιπωρημένους τούς όφθαλ- 
μούς έχοντι ίαμα γίγνεται ή τών πόνων άνεσις τε καί ΰφεσις, τφ δέ πέρα 
μέτρου γαστρί ύπουργήσαντι, καί διά τοΰτο περιττόν αίμα, καί χυμούς 
λοιμώδεις συνηθροικότι, ή τής βρώσεως καί πόσεως (ί. 144) ένδεια.

Άρ: Τοΰτο έστί τό πρώτον Αξίωμα.
Τοΰτο τό άξίωμα πρός τήν τοΰ πράγματος έπανήκει ουσίαν, ού μήν 

δέ πρός τήν ΰπαρξιν. είμή έπειδάν ή ϋπαρξις έστίν ούσιώδης τφ πράγμα
τι, τουτέστιν ήνίκα ή ϋπαρξις έν τή καθαρά καί διακεκριμένη ίδέφ τοΰ 
πράγματος περιέχεται οΰτως ώστε τής έπιλήψεως τούτου χωρισθήναι μή 
δύνασθαι. Ή κατ’ ένέργειαν ϋπαρξις ή τελειότητος ούκ έκτός πεφυκεία 
περιεχομένη έν τή καθαρά καί διακεκριμένη ίδέφ τοΰ Θεοΰ τοΰ άκρως 
τελείου δντος, δύναται κατά τούτου βεβαίως λέγεσθαι, οϊον ό Θεός, ήτοι 
τό παντέλειον δν, ένεργείφ ύπάρχει. Ή κατ’ ένέργειαν ϋπαρξις μή άναγ- 
καίως τή καθαρή καί διακεκριμένη ίδέφ τών κτισμάτων έμπερικλειομένη 
διά τό μή είναι δντα άκρως τέλεια, καί άφ’ έαυτών ύπάρχοντα, ενδεχομέ
νως μόνον καταφάσκεσθαι έχει κατά τούτων. Ή κατά δύναμιν ϋπαρξις 
περί τών καθαρώς, καί διακεκριμένως γινωσκομένων τήν βεβαιοτάτην 
κατάφασιν ούκ άπαναίνεται. καί γάρ τό καθαρώς, καί διακεκριμένως 
έπιλαμβανόμενον ούκ Αδυνατεί ύπάρχειν. Ό ήμέτερος νοΰς διττώς εύμοι- 
ρεϊ τής τοΰ ύπάρχειν βεβαιότητος, ό γάρ διανοούμενος ξύνοιδεν έαυτφ 
ύπάρχειν, μηδόλως περί τής οικείας ύπάρξεως άμφιγνοεϊν δυνάμενος (ή 
τοΰ Θεοΰ καί τοΰ νοός ϋπαρξις άδύνατον άμφιγνοεϊσι παντοίας ύποθέ- 
σεως γενομένης)24 καί έν τή καθαρφ, καί διακεκριμένη αύτοΰ ίδέφ άπερί- 
κλειστος ού κατανοεϊται αϋτη.

Τά πνευματικά πάντα, καί τά σωματικά, πλήν τοΰ Θεοΰ καί τοϋ νοός 
δι’ έντυπώσεων τινών έν τοϊς τών αισθήσεων όργάνοις, καί έν τφ ήμετέ- 
ριρ νοΐ γενομένων ήμών άρίδηλα ύπάρχειν, αΰται δέ έξεγείρεσθαι έν 
ήμΐν δι’ δλου τοΰ βίου ούκ αν είχον, τών πραγμάτων μή ύπαρχόντων, δι’ 
ών τής Αφορμής τοΰτ’ αύτό ποιήσειεν άν, καί γάρ άλλως άπατάσθαι 
φαινοίμεθα άν ύπό τοΰ Θεοΰ, δπερ πάντη Αλλότριον τής καθαράς, καί 
διακεκριμένης Ιδέας τοΰ δντος τοΰ άκρως τελείου. Ή τών σωμάτων

24. Στά ΧΡΑ παραλείπεται δλη ή φράση.
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ΰπαρξις διά τής ζώσης καί σταθερας αισθήσεως γινώσκεται ήμΐν ύποθέ- 
σεως γενομένης δτι ύπάρχει ό Θεός άκρως άληθής, άκρως άγαθός.

Ένστασις πρώτη

Ή τής βεβαι'ας γνώσεως πρώτη άρχή βεβαιότατη έστίν.
Άλλ’ ή δτι αν έν τή καθαρφ άρχή βεβαιότατη ούκ έστιν.
"Αρα ούκ έστι πρώτη τής βεβαίας γνώσεως άρχή.

Άπόκρισις

’Απόφημι τήν έλάσσονα. έκείνη γάρ έστί βεβαιοτάτη άρχή, άφ’ ής 
πάσα βέβαιό της φυσική, αΰτη δέ ούδαμόθεν, ειμή έκ τής καθαράς, καί 
διακεκριμένης Ιδέας πρόερχεται, οϊον πας κύκλος έστί στρογγύλος, δτι 
ή στρογγυλότης έν τή καθαρά καί (ί. 145) διακεκριμένη ιδέα τοΰ κύκλου 
καθαρωτάτως περιέχεσθαι θεωρείται.

Δεϊξις τής έλάττονος

Έκείνη ούκ έστι βεβαιοτάτη, ήτις παρά τισιν έν άμφιβολίφ έστίν, 
ή καί άποφάσκεται. ”Αλλως ή άρχή αΰτη παρά τισιν άμφιβάλλεται, 
μάλιστα δέ καί άποφάσκεται. *Αρα ούκ έστι βεβαιοτάτη.

Άπόκρισις

Διαιρώ τήν μείζονα, έκείνη ή άρχή ούκ έστι βεβαιοτάτη ή παρά 
τισιν άμφιβαλλομένη ή καί άποφασκομένη καλώς καί μετ’ εύλογοφανοΰς 
άφορμής ξυμφ. κακώς, καί άλόγως άποφ. γίγνεται γάρ τοΰτο άνευ λόγου, 
καί μετά λόγου, μετά λόγου ήνίκα προσεχώς έπιληφθέν άκριβώς τε καί 
άπρολήπτως άμφίβολον, ή ψευδές είναι κατανοεΐται, άνευ λόγου, ήτοι 
άνευ αιτίας έπειδάν μετά προλήψεως ή τόλμης, ή ανευ τής όφειλομένης 
προσοχής άμφίβολον, ή ψευδές είναι λέγεται.

Ένστασις δευτέρα

Ή άρχή ή δ,τι αν έν τή καθαρή δύναται άποφάσκεσθαι, ή άμφι- 
γνοεΐσθαι καλώς καί μετά λόγου. "Αρα ούκ έστι βεβαιοτάτη.

Άπόκρισις

‘Απόφημι τό προηγούμενον, ούδέν γάρ διενήνοχε τό άμφιβαλεΐν 
περί ταύτης καί τοΰ δλου εί'γε μεϊζον ή τοϋ οικείου μέρους, καί τοΰ δίς 
δύο εϊγε τό τετραδικόν έκτελεΐ άριθμόν, διά γάρ τοΰτο καταφάσκομεν τό 
δλον είναι μεϊζον τοΰ οικείου μέρους, καί έν τή Ιδέςι τοΰ δύο δίς ληφθέν- 
τος, ό τετραδικός έμπερικλείεται άριθμός.
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Δεϊξις τού προηγουμένου

’Εκείνη άρχή άποφάσκεσθαι, ή άμφιγνοεΐσθαι ούκ Άνευ λόγου δύνα- 
ται, ήτις πλάνη έστίν ύποκειμένη. άλλά ή δ,τι Άν έν τή καθαρφ άρχή 
πλάνη ύπόκειται. Άρα άποφάσκεσθαι δύναται, καί άμφιγνοεΐσθαι ούκ 
Άνευ λόγου.

Άπόκρισις

Άπόφημι τήν έλάσσονα, αΰτη γάρ ή άρχή κριτήριον άψευδές δι ’ οΰ 
τ’ άληθές τοΰ ψεύδους διακρίνεται, ούσα, άπατη ούχ ύπόκειται, άλλά διά 
μόνης ταύτης μηδενός άλλου εύποροΰντες λόγου, δυνάμεθα τάληθές καί 
τό ψεύδος άλλήλων διακρίνειν.

Δεϊξις τής έλάττονος

'Εκείνη ή άρχή άπάτη ύπόκειται, δι’ ής οί πλεΐστοι άπατώνται. 
Άλλά διά τής καθαράς, καί διακεκριμένης Ιδέας οί πλεΐστοι άπατώνται. 
Άρα άπάτη ύπόκειται αΰτη.

Άπόκρισις

Άπόφημι τήν έλάσσονα, εί γάρ ή άρχή αΰτη τούς άνθρώπους ήπάτα, 
ούδεμία άν ήν κατάφασις βέβαια, οΰ τε ή πάν τρίγωνον τρισίν γραμμαΐς 
περιέχεται, οΰτε ή ό (ί. 146) νοΰς έστίν ούσία νοουμένη25, ούτε ή τά δίς 
δύο τέτταρα άποτελοΰσιν.

Δεϊξις τής έλάττονος

Πολλοί είσίν οί όνείροις περιπίπτοντες, καί παραλογισμφ, ού μήν 
δέ άλλά καί φρενήρεις. Άλλά ούτοι διά τής καθαράς ίδέας καί διακεκρι
μένης ές ταϋτ’ άπάτης καταντώσιν. "Αρα πολλοί διά τής καθαράς καί 
διακεκριμένης ίδέας άπατώνται.

Άπόκρισις

Άπόφημι τήν έλάσσονα, οί μέν γάρ φρενήρεις μόλις τινός εύμοι- 
ροΰσιν καθαράς τε καί διακεκριμένης ίδέας, καί τά τής βλάβης δέ αύτοΐς 
τοΰτο έστίν ή άσαφής καί άτακτος ίδέα. τών δέ ύπνούντων, καί πυρεττφ 
πασχόντων αί ίδέαι συγκεχυμένοι είσίν, άτε δή έξ άφορμής τής συγκεχυ
μένης τών ζωτικών πνευμάτων κινήσεως έξεγειρόμεναι διά τοΰ νόμου δν 
τό θειον εθετο μεταξύ τών διανοήσεων τοΰ νοός, καί τών κινήσεων τοϋ 
σώματος, οί δέ παραλογισμφ άπατώμενοι, ή άποροΰντες καθαράς καί

25. Στά ΧΡΑ: διανοούμενη.
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διακεκριμένης τών πραγμάτων Ιδέας, πάσχουσι τοΰτο, ή κακώς έπάγοντες 
έκ τών προκειμένων τό συμπέρασμα.

Ένστασις τρίτη

Ό πλανώμενος παραλογισμφ οϊεται καθαρόν, καί διακεκριμένην ι
δέαν έχειν, άρα ό οίόμενος καθαρόν τε καί διακεκριμένην είναι Ιδέαν 
πολλάκις άπαταται.

Άπόκρισις

Άπόφημι τό προηγούμενον. οί γάρ παραλογισμφ άπατώμενοι ούκ 
άεί έν ταΐς ίδέαις τήν τοΰ άπατάσθαι Αφορμήν έχουσι, Αλλ’ έστίν οτε 
πλανώνται έκ τοΰ συμπεράσματα/έπισφαλή έκ καθαρών τε καί βεβαίων 
Αρχών συνεπαγαγείν, ού μήν δέ άλλά καί έκ τής φαντασίας, ήνίκα δηλο
νότι τοϊς τής φανταστικής δυνάμεως είδώλοις τά πάντα βουληθώσι νοή- 
σαι.

Έρεϊ26

Εί οΰτως έχει τό πράγμα, ούκ έστιν εϊδέναι τόν καθαράν καί διακε- 
κριμένην ιδέαν έχοντα, εϊγε Αληθώς ταύτην έχει, ή Απαταται. Άρα του
λάχιστον Αμφίβολος ή ήμετέρα έσται Αρχή.

Άπόκρισις

Άπόφημι τό προηγούμενον, πολλαί γάρ είσίν ίδέαι παρά πάντων 
Ανθρώπων καθαρώς τε καί διακεκριμένως νοούμεναι οϊαι αί τοΰ όντος, 
τοΰ χρόνου, τής ένότητος, τοΰ άριθμοΰ, καί τών παραπλήσιων, αί γάρ 
μή πάσι δοκοΰσαι καθαραί καί διακεκριμέναι Ακριβεστάτη προσοχή ζη- 
τητέαι, οϊαι είσίν αί τών φυσικών τών δι’ αισθήσεων, ή δι’ Αφορμής έκ 
τούτων είσιόντων27, ών αί πλείους συγκεχυμένοι, τών γάρ (ί. 147) φυσι
κών τά πλεϊστα ήμάς λανθάνει, όσα δέ καθαρώς έπιλαμβάνομεν μεταφυ- 
σικοϊς ξυνήπται, ή μαθηματικοΐς, καί τούτων έκτός πιθανότης, καί ό- 
μοιότης, ού μήν δέ έντελής βεβαιότης.

’Απορία

Τίνι τρόπω βεβαίως έπιστάμεθα συγκεχωρεϊσθαι ήμϊν τών μεταφυσι
κών καί μαθηματικών καθαρός, καί διακεκριμένος Ιδέας.

Λύσις

Φύσει γίγνεται ήμών τουτί γνωστόν, καί ένδοτάτη τινί αίσθήσει. αί

26. Στά ΧΡΑ παραλείπεται.
27. Στά ΧΣ: εϊσιώντων.
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γάρ τοιαΰται Ιδέαι οΰτω καθ’ αύτάς έκλάμπουσιν, ώστε πάντας Ανθρώ
πους τφ φωτί τούτο) διατίθεσθαι.

Ένστασις τετάρτη

Ό παρών βίος τφ μέλλοντι παραβαλλόμενος ώς ένύπνιον έστίν. 
Άρα ώσπερ έν τφ ένυπνίω αΐ καθαραί δοκοΰσαι ΐδέαι τοΐς γρηγοροϋσι 
συγκεχυμένοι τυγχάνουσιν, οΰτως αί ενταύθα ίδέαι, καίτοι ήμϊν καθαραί 
δοκοΰσαι, έκεΐσε μέντοι συγκεχυμένοι φανήσονται.

Άπόκρισις

Άπόφημι τό προηγούμενον. τής γάρ μετά τούτων ζωής, ότι πλεΐστον 
τήν παρούσαν ύπερβαινούσης, καί φωτί καθαρωτέρφ λαμπρυνομένης, ού 
διά τοΰτο νομιστέον ταύτην διηνεκώς δίκην ένυπνίου. άλλως γε αΐ τών 
ένυπνιόντων είτε ύπέρ φύσιν, είτε συνήθεις ΐδέαι, καθαραί είσίν καί 
διακεκριμένοι, καί τά έκ τούτων έπαγόμενα συμπεράσματα τοΐς τών συλ
λογισμών κανόσι ξυμφωνεΐ, άτάκτου, τών ζωτικών πνευμάτων κινήσεως 
άπάσης, έντεϋθεν γάρ, ώς εϊπομεν, αί έν τοΐς ΰπνοις άνακόπτονται δια
νοήσεις, μή στερρα τινί τάξει συνημμένοι, ού γάρ έστίν ούκ έστιν άπο- 
φαναι τφ κύκλω τήν στρογγυλότητα, είτε έν ϋπνω, εί'τε έν γρηγορήσει 
τούτον έπιλαμβάνονται, διά τό καθαρώς, καί διακεκριμένως αύτφ έμπε- 
ριέχεσθαι καί ούδενί λόγφ δύνασθαι χωρισθήναι.

Σημειώσατε ένταυθί δτι ό ύπνος ούκ άφαιρεΐται τής ψυχής τήν τοΰ 
αΐσθάνεσθαι, ή νοεϊν δύναμιν, καί γάρ τάς εικόνας τών αισθητών σώζει 
έν τοσαύτη όμοιότητι, ώστε έν ταυτφ διακρίνεσθαι28, ήττον τών έγρηγο- 
ρότων άληθεύομεν, οϊον έάν διαλέγεσθαι δοκώμεν καί άληθέσιν έπώμεθα 
άποδείξεσι, πάντως μανθάνομέν τι, καί αί αύταί ήμϊν έπιμένουσιν Απο
δείξεις, εΐ καί ψευδής εύρεθή ό τόπος, τό πρόσωπον καί τ’ αλλα, άτινα 
παριππεύουσιν ώς μηδόλως τό άΐδιον τής παρουσίας τών Αληθών κεκτη- 
μένα λόγων.

Ένστασις πέμπτη

Ή έξαρτωμένη άλλης, πρώτη Αρχή τής γνώσεως ούκ έστιν.
Άλλ’ ή δ,τι αν έν τή καθαρά (ί. 148) Αρχή άλλης έξαρτάται. άρ’ 

ούκ έστι πρώτη τής βεβαίας γνώσεως Αρχή.

Άπόκρισις

Άπόφημι τήν έλάσσ(ονα). ή γάρ άρχή αΰτη ού κρέμαται άλλης, 
μηδεμίαν έαυτής προτέραν έπιγινώσκουσα.

28. Στά ΧΡΑ ακολουθεί ή φράση: μή έχειν ών είσίν όμοιότητες, καί 
νοοΰντες.
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Δειξις τής έλάσσονος

Έκείνη ή άρχή έξαρτ&ται άλλης, ήτις έξαρτάται τής γνώσεως ταύ
της, οϊον ό Θεός ύπάρχει. άλλ’ ή ό,τι άν έν τή καθαρά άρχή τής γνώσεως 
ταύτης, ό Θεός ύπάρχει κρεμάται: αρ’ άλλης έξαρτάται.

Άπόκρισις

’Απόφημι τήν έλάσσονα. ή γάρ ό,τι άν ή έν τή καθαρςί άρχή ούκ 
έξαρτάται, άλλά θεμέλιον έστί ταύτης τής γνώσεως. ό Θεός ύπάρχει, διά 
γάρ τοΰτο πεπείσμεθα τόν Θεόν ύπάρχειν, δτι έν τή καθαρςί καί διακεκρι
μένη ιδέα τοΰ Θεοΰ τοΰ δντος τοΰ άκρως τελείου τήν ΰπαρξιν άναγκαίως 
κατανοοΰμεν έμπερικλείεσθαι.

Δεϊξις αύθις τής αύτής έλάττονος

Εκείνης τής άρχής έξαρτάται πάσα άρχή, δι' ής μόνης άπατάσθαι 
ού δυνάμεθα, έν τοϊς καθαρώς καί διακεκριμένως παρ’ ήμών έπιλαμβανο- 
μένοις. Άλλά διά τής άρχής ταύτης ό Θεός ύπάρχει ού δυνάμεθα άπατά
σθαι έν οίς καθαρώς καί διακεκριμένως έπιλαμβάνομεν. τοσαύτη γάρ 
έστίν ή αύτοΰ άγαθότης, ώστε έν ταϊς καθαραΐς καί διακεκριμέναις έπι- 
λήψεσιν ή μας άπατάσθαι μή έάν. Άρα καί ή δ,τι άν τή καθαρή άρχή 
ταύτης τής γνώσεως έξαρτάται.

Άπόκρισις

Απόφημι τήν έλάσσονα, ού γάρ έκ τής γνώσεως ταύτης ό Θεός 
ύπάρχει τοΰ μή άπατάσθαι έν οίς καθαρώς καί διακεκριμένως έπιλαμβά
νομεν ήμΐν ξυμβαίνει, άλλά μάλλον ταύτης τής γνώσεως εύμοιροΰμεν, 
δτι έν τή καθαρή καί διακεκριμένη ιδέα τοΰ Θεοΰ, τοΰ τελειοτάτου δηλ. 
δντος τήν κατ’ ένέργειαν ΰπαρξιν τελειότητα τινα τυγχάνουσαν περιέχε- 
σθαι κατανοοΰμεν.

Ήνίκα ό λόγος περί τής ύπάρξεως ή τών ένδεχομένων, οϊον τών 
σωμάτων τών δυναμένων ύπάρχειν, καί μή τηνικαΰτα πάντως γε ούδέν 
βέβαιον διορίσασθαι έχομεν, πρότερον γνόντες τόν Θεόν ύπάρχειν τόν 
μηδαμώς περί τής τών τοιούτων ύπάρξεως ήμάς απάτη καθυποβάλλοντα, 
ή καί Πλάτων φησίν τό θειον ούδ’ άπατά, ούδ’ άπαταται, ούθ’ ΰπαρ, οΰ τ’ 
δναρ. γνόντες τοίνυν δτι ό Θεός ύπάρχει, καταφάσκομεν βεβαίως δτι ά 
ζώση αίσθήσει, καί τφ αύτφ άεί λόγω δι ’ δλου τοΰ βίου έπιλαμβάνομεν, 
ένεργείη. ύπάρχει.

(f. 149) Ή δ,τι άν έν τή καθαρςί άρχή πρός τήν ουσίαν άνήκει, ού 
πρός τήν ΰπαρξιν εί μήγε ή ΰπαρξις ούσιώδης εϊη τφ πράγματι, ώς έν 
τφ Θεφ έν τή ούσίςι τοίνυν καθαρώς τε καί διακεκριμένως έπιληφθείση
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άπατηθήναι ούκ έχομεν, έπιλαμβάνοντας γάρ κύκλον άνάγκη έστί σχήμα 
ήμ&ς έπιλαβεϊν, φ άναγκαίως προσήκει ή στρογγυλότης. ταΰτα γάρ ού- 
σιώδεις άρχαί έξ ών τής συστάσεως εύμοιρεΐ, και οϋτε ό τής γνώσεως 
τοΰ θεοΰ υστερημένος, οϋτε ό πονηρφ δαίμονι κατεσχημένος άλλης 
έπιλήψεως γένοιτο. ού γάρ έστί μή είναι στρογγύλον τόν έπιλαμβανόμε- 
νον κύκλον, καί τό νοούμενον όλον μεϊζον τοΰ οικείου μέρους, άλλως 
τό έπι λαμβανόμενον, ού τ’ άν ήν κύκλος, ούθ’ δλον, καί ξυνήπτετο άν τά 
άντιφατικώς μαχόμενα δλον, καί ούχ δλον, κύκλος καί ού κύκλος, δπερ 
άτοπον. καί οϋτε Θεός, ούτε φύσις δύναιτο ποιήσαι.

Οί λέγοντες δτι αί ούσίαι, καί αί πρώται έννοιαι καί τά Αξιώματα 
έκ μόνης τής θελήσεως κρεμάμενα ούκ άδυνατοΰσι τροπήν29 ύπομένειν, 
ψεύδος λέγουσι τφ λόγω Αντικείμενοι, τής ύπάρξεως έστί τοΰτο, ού μήν 
δέ τών ούσιών τών τοΰ Θεοΰ άτρέπτων ιδεών έξαρτωμένων, δθεν ό κύ
κλος ύπάρχειν δύναται, ή μή ύπάρχειν, άλλ' ύποθέσεως γενομένης, δτι 
ύπάρχει άναγκαίως στρογγύλοις έστί τφ θείω άρχετύπω τφ άτρέπτω πε- 
φυκότι ξυνάδων. τοΰτ’ αύτό ρητέον καί περί τών πρώτων έννοιών, ήτοι 
άξιωμάτων. έν οίς ή τοϋ κατηγορουμένου ιδέα έν τή Ιδέφ τοΰ ύποκειμέ- 
νου άναγκαίως έμπεριέχεται.

Έρεϊ τις

ΕΙ ούτως είχε ταΰτα, ή τών πραγμάτων Αλήθεια έκ τών ήμετέρων 
ιδεών εύμοιρεΐ άν τής έξαρτήσεως, Αλλά ψευδές τό συνεπόμενον, άρα 
καί τό προηγούμενον.

Άπόκρισις

Διαιρετέον τό συνεπόμενον τής μείζονος, ή τών πραγμάτων άλήθεια 
έκ τών ήμετέρων ιδεών εύμοίρει άν τής έξαρτήσεως πρός τό παρ’ ήμών 
γινώσκεσθαι ξυμφ: πρός τό ένυπάρχειν τοϊς πράγμασιν άπό φ: παραπλή
σιους δέ διαιρείται καί ή έλάσσων, ψευδές έστι τό συνεπόμενον, τουτέστι 
τήν τών πραγμάτων άλήθειαν τών ήμετέρων Ιδεών έξαρτ&σθαι πρός τό 
εϊναι έν αύτοΐς τοϊς πράγμασι. ξυμφ: διά γάρ τήν έμήν νόησιν ούδέν έν 
τοϊς πράγμασι· πρός τό παρ’ ήμών γινώσκεσθαι άπό φ: ή γάρ τών πραγ
μάτων Αλήθεια ούκ Άλλως, εϊμή διά τών ήμετέρων Ιδεών γινώσκεται. ή 
δέ τών πραγμάτων άλήθεια λέγεται προτέρα τής άληθείας τών Ιδεών ώς 
πρός τά αύτά πράγματα, ού μήν δέ ώς πρός τήν ήμετέραν γνώσιν.

Ούκ έκτός Ατοπίας φασίν οί λέγοντες δτι ή ήμετέρα Αρχή ούκ εστιν 
έναργεστάτη, ώς μή έξ δρων συγκειμένη έναργών. οί γάρ δροι ούκ είσίν

29. Στά ΧΡΑ: τροφήν.
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άλλοι εναργέστεροι, (f. 150) ή Ασαφέστεροι■ παραπλησίως καί ai σημαν
τικοί έναρθροι φωναί.

Απορία

Πότερον δύναται ρηθήναι πρώτη άρχή τής βεβαίας ή νοώ, αρα 
υπάρχω, ή οΰ30·

Λύσις

Εί μέν αντί πρώτης άρχής τής βεβαίας γνώσεως τήν πρώτην νοήσης 
βεβαίαν γνώσιν ήπερ έντυγχάνει ό τήν Αλήθειαν ζητών φυσική τάξει 
περί τήν τών πραγμάτων ΰπαρξιν, ούκ Αδύνατον ρηθήναι. καί γάρ περί 
τών άλλων άμφιγνοήσαι δννάμενος, περί έαυτοΰ ού δύναται. πρός δέ καί 
ένδοτάτη τινί αϊσθήσει ξύνοιδεν έαυτφ ύπάρχειν, άλλά καί έν τή καθαρςί 
ιδέα τοΰ άμφιβάλλοντος ή τοΰ ύπάρχοντος έμπερικλείεται. εί δέ Αντί 
πρώτης τής βεβαίας γνώσεως άρχής κανών τις σημαίνεται γενικός δι’ οΰ 
πάσαι αί κρίσεις, αί περί τήν ουσίαν, καί περί τήν ΰπαρξιν τών έκτός3' 
ήμών αϊσθήσει ζώση τε καί στερρςί έπερήδεται, ύποθέσεως γεγονείας ότι 
ό Θεός ύπάρχει, ώστε καί τής τοιαύτης κρίσεως, περί ύπάρξεως λόγου 
τοΰ δντος, ή τής κρίσεως τής τών πραγμάτων ούσίας, τήν Αρχήν είναι 
κανόνα γενικώτατον, δ,τι άν έν τή καθαρά.

’Αξίωμα δεύτερον

"Ο,τι άν καθαρώς καί διακεκριμένως έπιλαμβάνεται, τοΰτο ύπάρχει, 
ή ύπάρξαι δύναται. τό γάρ καθαρώς καί διακεκριμένως έπιλαμβανόμενον, 
ή έστίν δν παντέλειον, καί οΰτω τήν κατ’ ένέργειαν ΰπαρξιν, ήτις έστί 
τελειότης, Αναγκαίους έμπερικλείει, ή έστίν δν ατελές, καί εϊγε τοΰτο, ή 
έστίν ό αύτός νοΰς ό διανοών, ό έν τού τφ ύπΑρχειν μή δυνάμενος, ή 
έστίν έτερόν τι, τοΰτο δέ όποιον άν ή, έπειδάν καθαρώς τε καί διακεκρι- 
μένως έπιλαμβάνεται, έκ τοΰ Θεοΰ δύναται δημιουργηθήναι, τήν κατά 
δύναμιν δηλονότι, τουλάχιστον ΰπαρξιν έμπερικλείει, μόνον γάρ τό μη- 
δενί τρόπω έπιληφθήναι δυνάμενον ύπάρχειν μή δύνασθαι κρίνομεν, του- 
τέστιν ού τό κατηγορούμενον άντιφάσκει τφ ύποκειμένφ. οϊον λίθον 
ξύλινον καί κύκλον τετράγωνον.

Σημειώσατε δτι τό Αξίωμα τοΰτο νοείται περί τοΰ δντος, ού μήν δέ

30. Άξιο παρατηρήσεως είναι δτι ό Καβαλλιώτης σχολιάζει εδώ τό 
Καρτεσιανό: cogito, ergo sum.

31. Στά ΧΡΑ: εξω.
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περί τοΰ τρόπου αύτοΰ. καί οΰτος σχέσιν έσχηκώς ουσιώδη πρός τήν 
ουσίαν, άνευ ταύτης ουδόλως καθαρώς τε καί διακεκριμένως έπιλαμβάνε- 
ται καί περί τής πεπληρωμένης φύσεως, ήτοι περί τοϋ είδους, οΰ μήν δέ 
περί τοΰ μέρους τής ούσίας, οϊον περί τοΰ γένους, καί τής διαφοράς, ότι 
τό τής ούσίας μέρος χωρίς τοΰ έτέρου καθαρώς καί διακεκριμένως ούδό; 
λως έπιλαμβάνεται, οϊον τό ζώον γενικώς, καί τό σχήμα ή άφηρημένον 
παντός είδους ούδέν διακεκριμένον τφ νφ παρίστησιν. (ί. 151)

’Αξίωμα τρίτον

Τό ούδέν, ούδενός πράγματος αιτία είναι δύναται.

’Αξίωμα τέταρτον

Ούδεμία ούσία ή τελειότης, ύπάρχουσα τό ούδέν έχειν δύναται. του- 
τέστι τό μή ύπάρχον άντί τής έξ ής ύπάρχει αιτίας.

Άξίωμα πέμπτον

"Ο,τι άν τελειότητος έν τινι πράγματι ή, τοΰτο έν τή πρώτη καί 
όλοκλήρφ αύτοΰ αίτίςι είδικώς ή έξόχως εμπεριέχεται.

Άξίωμα έκτον32

Παν σώμα ούδ’ έαυτό, ούδ’ έτερόν τι σώμα κινήσαι δύναται, είμή 
παρ’ άλλου πρότερον κινηθή. τό γάρ σώμα καθ’ αύτό, ούδ’ είδικώς, οντ' 
έξόχως περιέχει τήν κίνησιν.

Άξίωμα έβδομον

Καί πρός τήν διατήρησιν καί πρός τήν παραγωγήν τοΰ πράγματος 
έπίσης αίτία έπιζητεΐται.

Άξίωμα όγδοον

Ή δύναμις τής ένεργείας, καί καθαρότητος ού μόνον τ’ αληθές 
έκδηλοΐ, άλλά καί τό ψευδές διά τοΰ φωτός τής άληθείας έκκαλύπτει.

Κεφάλαιον πέμπτον

Περί Θεοΰ όνόματος καί τής παρ’ ήμών αύτοΰ γνώσεως.

Προτεθείσθω βέβαια, καί άναμφίβολος ή πρότασις αΰτη έν τή φύσει 
τών όντων πνεύματα ύπάρχουσι. Τό πνεύμα ή Θεός έστίν ή άγγελος ή 
νοΰς άνθρώπειος καί όρίζεται ούσία διανοοΰσα. Ή τοΰ Θεοΰ τοίνον 
έπίληψις, ήτοι ιδέα παρά πάσι τοΐς είλικρινώς τό νοούμενον προφορικφ

32. Στά ΧΡΑ τά άξιώματα στ' καί ζ' παραλείπονται.
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λόγω διενσημήναι έθέλουσιν ή αύτή. ούδείς γάρ ό μή καθομολογών, 
ούσίαν νοεϊν πνευματικήν, καί άπλουστάτην άφ’ έαυτής ύπάρχουσαν, 
αιώνιον, άόριστον, άπειρον, παντοδύναμον, πάντα γινώσκουσαν, πάντα 
περιέχουσαν, διακυβερνώσαν, κινούσαν, καί πάσαν τελειότητα πληρε- 
στάτως πλουτοϋσαν, ού μήν δέ άλλά καί οί άθεΐαν νοσοϋντες, οϊος ήν 
ό Σπινόζας ό άθεος, ό Πρωταγόρας, καί Διαγόρας, καί οί περί τόν 
’Επίκουρον τοΰ τ’ αύτό άποφάσκουσιν, τής αύτής ίδέας μή άποικιζόμενοι.

Θέσις33

Ή τοΰ Θεοΰ ιδέα έμφυτος ήμΐν.

Δεϊξις πρώτη

Έχοντες ιδέαν όντος άκρως τελείου, ούκ άμοιροΰμεν τής τοΰ Θεοΰ 
ίδέας. κατά τοΰτο γάρ καί άτελεΐς ήμάς αύτούς είναι φαμέν, καθ’ δ τής 
ίδέας τοΰ άκρως τελείου δντος κατώτεροι εϊναι συλλογιζόμεθα, ήτις έμ- 
φύτως ήμΐν ένυπάρχειν δείκνυται. έκείνη γάρ Ιδέα έστίν έμφυτος, ήτις 
οϋτε έπείσακτος, οϋτε πεποιημένη ύπάρχει.

Άλλά ή τοΰ Θεοΰ ιδέα οϋτε έπείσακτος έστίν, ού γάρ έκ τών αισθή
σεων έχει τό εϊναι, ούδέ έκ τής έπιλήψεως τών αισθητών ήμών έγγίγνε- 
ται, οϋτε χρωματιστού, οϋτε γευστοΰ, οϋτε άκουστοΰ, οϋτε όσφρήσει ή 
αφή Αντικειμένου πεφυκότος, καί τά Ατελή όντα, οϊα έστί τά αισθητά 
τήν τοΰ τελειοτάτου ιδέαν ήμΐν έμποιήσαι ούκ έχουσιν, ούτε πεποιημένη, 
Απλή γάρ ούσα έξ έτέρων ού σύγκειται, καί άπασαι αί τών άλλων Ιδέαι 
άμα συνηγμέναι τέλειόν τι (ί. 152) έκτελέσαι ού δύναται, Αλλ’ ούδέ 
πρόσθεσις ή Αφαίρεσις αύτή επεται. άρ’ ή τοΰ Θεοΰ ιδέα έστίν έμφυτος.

Δεϊξις δευτέρα

Έκείνη ή ιδέα έστίν έμφυτος ήμΐν ήτις άπό γενέσεως έγκατεσπαρ- 
μένη δεδώρηται. άλλ’ ή τοΰ Θεοΰ άπό γενέσεως ήμΐν φυσικώς έγκατε- 
σπαρμένη δεδώρηται, τουτέστιν αύτός ό Θεός, καθ’ δ τή ήμετέρςι διανοίφ 
έαυτόν λίαν άμυδρώς δίδωσιν έννοεΐν, άδύνατον γάρ τό κτιστόν Ατελές 
ύπάρχον, τήν τελειοτάτην ήμΐν έντυπώσαι ιδέαν, άρ’ ή τοΰ Θεοΰ ιδέα 
έμφυτος.

Ένστασις πρώτη

Έκείνη ή Ιδέα ούκ εστιν έμφυτος, ήτις ήμΐν διά τών αισθήσεων 
έγγίγνεται. άλλ’ ή τοΰ Θεοΰ ιδέα διά τών αισθήσεων ήμΐν έγγίγνεται, 
τουτέστιν έκ τής τοΰ παντός θεωρίας, τά γάρ Αόρατα αύτοΰ, καθ’ ά

33. Στά ΧΡΑ παραλείπεται.
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φησι'ν καί ό ούρανοβάμων34, άπό κτίσεως κόσμου νοούμενα τοϊς ποιήμα- 
σι καθοραται. &ρ’ ή τοϋ Θεοΰ ιδέα ούκ έστιν ήμΐν έμφυτος.

Άπόκρισις

’Απόφημι τήν έλάσσονα, εΐ γάρ έκ τής των αισθητών έπιλήψεως 
τήν τοϋ Θεοΰ Ιδέαν εϊχομεν, έκ των ένυπαρχουσών τούτοις τελειοτήτων, 
ταύτης άν έποιούμεθα τήν σύνθεσιν, οϊον έκ τής λαμπρότητος τοΰ ήλιου, 
καί τών άστέρων, έκ τής θερμότητος τοΰ πυρός, έκ τής ψυχρότητος τής 
χαλάζης, καί έκ τής λευκότητος τής χιόνος, ώστε τόν Θεόν έπιλαμβάνειν 
λαμπρόν ώς ήλιον, θερμόν ώς πΰρ, ψυχρόν ώς χάλαζαν, καί λευκόν ώς 
χιόνα, δπερ των άτοποτάτων έστί νοεΐν καί λέγειν. άλλ’ ούδέ έκ τών 
αισθήσεων διά συνθέσεως, καί συντάξεως πολλών Ιδεών άμα ούκ έκφύε- 
ται αΰτη, ώς τινές λέγουσιν, οΰτε μήν δι’ αύξήσεως, ή έλαττώσεως, ή 
διά μεταθέσεως, καί προσοικειώσεως. πολλαί μέν γάρ άτελεΐς Ιδέαι, ώς 
εΐπόντες έφθημεν, τέλειόν τι παραστήσαι ούκ έχουσιν, έλάττωσιν δέ ή 
αΰξησιν αισχρόν έστί καί λέγειν. ού γάρ εκτεταμένος ό Θεός, ούδέ 
σώμα, άλλά πνεύμα τυγχάνει γε ών, άλλως ούκ άν ή ν άκρως τέλειον, καί 
μεταθέσεως ή προσοικειώσεως. ούδέ μνησθήναι χρεών ένταΰθα. τίς γάρ 
τοΰ σωματικού σχέσις πρός τό πνευματικόν καί τοΰ άτελοΰς πρός τό 
έντελές; τά δέ Αόρατα αύτοΰ άπό κτίσεως κόσμου, τουτέστιν εϊτε άπό 
τών πνευματικών, οΐα έστίν ή ήμετέρα ψυχή, εϊτε άπό τών σωματικών 
οίος έστίν ό ουρανός καί τά άλλα νοούμενα, ώς δι’ άφορμών τήν έμφυτον 
ήμΐν ίδέαν έπεγειρουσών καθοραται, ού μήν δέ ώς δι’ αιτίων ταύτης 
παρεκτικών. ούδέ γάρ άφορμήν παρεΐχον ήμΐν τά κτίσματα νοήσαι τόν 
Θεόν, εϊγε μή έγκεκολαμμένη ή τοΰ Θεοΰ ίδέα ταΐς ήμών διανοίαις παρά 
τοΰ δημιουργού εϊη.

Έρεϊ τις

Ό Θεός κοινώς έπιλαμβάνεται γέροντος δίκην, ώσπερ ό άγγελος 
νεανίσκου, (ί 153) άλλ’ ή τοιαύτη ιδέα τήν άρχήν έχει παρά τών αισθή
σεων. ’Άρ’ ή τοΰ Θεοΰ ίδέα τήν άρχήν παρά τών αισθήσεων έχει.

Άπόκρισις

Διαιρώ τήν μείζονα. κοινώς έπιλαμβάνεται ό Θεός γέροντος δίκην, 
έπιλήψει άτόπφ καί ψευδούς ξύμφ. έπιλήψει άληθεϊ άπό φ: οΰτε γάρ 
σωματικός ό Θεός, οΰτε έκ μερών συνίσταται, άλλ’ άκρως πνευματικός, 
πανταχοΰ παρών, παντοδύναμος, πάντα άκινήτως κινών, ουδέποτε γηρά-

34. Ό ούρανοβάμων ’Απόστολος Παύλος, Ρωμ. 1,20.
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σκων καί ούδέποτε άνανεούμενος, άλλά τά πάντα άνανεών, αιώνιος, άπει
ρος, καί ένί λόγφ όν πανταχόθεν όπερτέλειον, μηδεμιφ φαντασίφ έξεικο- 
νίζεσθαι δυνάμενον. παραπλησίως δέ καί ό άγγελος ούκ έπιληπτέος νέου 
δίκην πτερωτού, άλλ’ ώς ούσία νοερά, ήν νοήσαι μέν δυνάμεως εύμοι- 
ροΰμεν, φαντασθήναι δέ ούδόλως.

’Αντίστασις

Οϋδεμία έν ταϊς ήμετέραις διανοίαις ύπάρχει τοϋ Θεοΰ ιδέα είμή 
τούτον διά τίνος σωματικώς είκόνος έαυτοΐς παραστήσαιμεν. άλλ’ ούδε- 
μία αύτοΰ δύναται είναι είκών, είμή γέροντος. άρα δ Θεός έπιληπτέος 
δίκην γέροντος.

Άπόκρισις

Άπόφημι τήν μείζονα. έκεΐνα γάρ μόνον διά σωματικής τινός είκό
νος έπιλαμβάνομεν, άτινα αισθητά καί σωματικά πέφυκε, ού μήν δέ τά 
πνευματικά, καί πάσης ύλικής διαθέσεως άμοιροΰντα, οϊον κατά γένος 
τό αύτοεΐναι, τήν άλήθειαν, τό κάλλος, τήν τελειότητα, καί έτερα τοιαΰ- 
τα καθαρώς, καί διακεκριμένως έπιλαμβάνομεν, μηδαμώς σωματικαΐς εί
κοσι χαραχθήναι δυνάμενα.

Έρεϊ τις

Αί μή τελειότητες αί τή αϊσθήσει έπιλαμβανόμεναι διδόασιν ήμϊν 
τήν τοΰ Θεοΰ γνώσιν, ώς δντος άκρως τελείου, άρ: ή τοΰ Θεοΰ γνώσις 
έκ τών αισθήσεων άρχεται.

Άπόκρισις

Άπόφημι τό προηγούμενον. δτι παν άτελές διά τοΰτο γινώσκομεν 
τοιοΰτον είναι, δτι τής έμφυτου ιδέας τής τελειότητος πόρρω άφίστασθαι 
κατανοοΰμεν, καί ώσπερ διά τόν ήμέτερον νοΰν άτελή πάντα είναι λέγο- 
μεν, οΰτω διά τόν Θεόν τά σύμπαντα.

Αντίστασις ·

Εί οΰτως είχε τό πράγμα ούδαμή ούδέποτ' άν ήσαν άθεοι. 

Άπόκρισις

Ούκ άν ήσαν άθεοι εΐγε τή ένυπαρχούση αύτοίς έκ φύσεως ίδέςι 
προσέχειν βούλοιντο ξύμφ. άλλως άπόφ. ούδέν γάρ έθνος οΰτω θηριώδες, 
καί άπηνές, ού τόν νοΰν ή θεότητος έπίληψις οΰ φωτίζει καί πολλοί 
περί Θεοΰ άτοπα λέγουσι, τήν γε μήν θείαν φύσιν καί δύναμιν, πάντες 
ύπάρχειν καθομολογοΰσι. καί γε ή τών Απάντων έθνών ξυμφωνία ώς
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νόμος τής φύσεως παραδεκτέα35. (ί. 154)

Ένστασις δευτέρα

Ούδεμία έν ήμΐν ένυπάρχει ίδέα δντος άπειρου, άλλ’ ό Θεός έστίν 
άπειρος. Άρ’ ούδεμία ήμΐν ένυπάρχει Θεοΰ Ιδέα.

Άπόκρισις

Άπόφημι τήν μείζονα. τό γάρ άπειρον ήτοι τό πέρας μή εχειν 
καθαρώς καί διακεκριμένως γινώσκομεν. ούδέν γάρ τοΰτο άλλο, δτι μή 
τό δν τό άπλώς τέλειον, φτινι ούδέν δλως προστεθήναι έξεστιν, ώσπερ 
καί τό πεπερασμένον. ούδέν γάρ καί τοΰτο άλλο, είμή τό μή ύπερτέλειον, 
φτινι διανοήσεως άείποτε προστεθήναι τί δυνάμεθα.

Έρεϊς

Τό Άπειρον γινώσκεται διά τινα τοΰ ώρισμένου άπόφασιν, τουτέστιν 
ήνίκα τινός πράγματος ούχ όρώμεν τό πέρας, τηνικαΰτα τοΰτο προσαγο- 
ρεύομεν άπειρον, άρα καθαρώς καί διακεκριμένως τό άπειρον ού γινώ- 
σκεται.

Άπόκρισις
Άπόφημι τό προηγούμενον. ού γάρ δι’ άπόφασιν τοΰ πεπερασμένου 

τό άπειρον γινώσκεται, έκείνου διά τινα τούτου έλάττωσιν έπιλαμβανο- 
μένου καί γάρ τό πεπερασμένον μέρος τοϋ κατά γένος δντος θεωρείται, 
καί τή τάξει ύστερον τοΰ άπειρου.

Ένστασις τρίτη

Εϊγε εϊχομεν ιδέαν έγινώσκομεν Άν τί έστι Θεός. άλλ’ ού γινώσκομεν 
τί έστί Θεός, άρ’ ούδεμίαν έχομεν τοΰ Θεοΰ ιδέαν.

Άπόκρισις

Διαιρώ τήν έλάσσονα, ού γινώσκομεν έντελώς τί έστί Θεός ξυμφ: 
άτελώς άπόφ: ή ένυπάρχουσα τοίνυν τοΰ Θεοΰ ήμΐν ίδέα καθαρά, καί 
διακεκριμένη οϋσα διά τό περιέχειν36 τά μόνω τφ Θεφ άνήκοντα κατηγο
ρήματα, άτελής τε καί έλλειπής τυγχάνει, ού μόνον διά τό μή παριστάναι 
τήν τριάδα τών υποστάσεων, άλλά καί διά τό τής μιάς φύσεως τοΰ 
πληρώματος, καί τής τελειότητος οι; μισηρας άνευ έλλείψεως καθάπτε-

35. Σαφής ύπαινιγμός τής «ιστορικής άποδείξεως» περί ύπάρξεως 
τοΰ Θεοΰ. Περισσότερα στό Θ. ΒΟΡΕΑ, Εισαγωγή είς τήν φιλοσοφίαν2, 
τ. 3, ’Αθήναι 1972, σ. 380.

36. Στά ΧΡΑ: παρέχειν.
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σθαι, άνθ’ δτου μάλλον τί ούκ έστιν, ήπερ τί έστίν τό θειον έπιλαμβά- 
νεται, οϊον ούκ έστι γη, ού θάλασσα, οΰ τά έν αύταϊς, ούκ άήρ, ού τά 
έν τούτφ, ούκ ούρανός, ούχ ήλιος,· οΰ σελήνη, ούκ άστέρες, ούκ άγγελοι, 
ού δυνάμεις, οΰ κυριότητες, ούκ Αρχάγγελοι, ού θρόνοι, ούκ άρχαί, οΰ τε 
έξουσίαι.

Σημειώσατε, δτι εϊγε τό άτρεπτον άγαθόν ούκ έγινώσκομεν, ούδενός 
άν τρεπτοϋ προυτιθέμεθα, καί δτι τό θειον ού μόνον άποφατικώς, άλλά 
καί θετικώς γινώσκεται37, εί καί άτελώς, ή δηλ: δν έστί παντέλειον, 
πάντων αίτία κατά τε παραγωγήν καί διατήρησιν. τό γάρ είδέναι τί ούκ 
έστι, τί ούκ έστι τοΰτο είδέναι. οϊον γινώσκουσι πολλοί τί ούκ έστι φώς, 
ή βαρύτης, καί άντιτυπία, άλλ’ ού διά τοΰτο τήν βαρύτητα, τό φώς, καί 
τήν άντιτυπίαν είδέναι λέγονται.

Κεφάλαιον έκτον

Περί τής Θεοΰ ύπάρξεως

Έμφυτος ήμϊν άπασιν άνθρώποις ή τοΰ Θεοΰ ιδέα ένυπάρχει, καί τό 
περί τής τούτου (ί. 155) ύπάρξεως λέγειν περιττόν, ούδεμία γάρ άμφι- 
γνόησις, άλλ’ έπειδή είπεν άφρων έν καρδίφ αύτοΰ ούκ έστι Θεός38, ϊνα 
τής ές τοσοΰτον μανίας, καί άσεβείας καταπτώσεως άναστήσωμεν τό 
τοιοΰτον, ρητέον καί περί ταύτης, καί προσενεκτέον αύτφ τά αύτοΰ έκ 
τών αύτοΰ.

Θέσις

Ό Θεός ύπάρχει. δείκνυται.

Τό αίτιον ύπάρχοντος ύπάρχει. άλλ’ ό Θεός αίτιος έστί τής έν ήμϊν 
τοΰ Θεοΰ, ήτοι τοΰ δντος τοΰ άκρως τελείου ύπαρχούσης ιδέας τής 
διακριτικής τών τιμιωτέρων άπό τών κατωτέρων δι’ οικειότητα, καί άλ- 
λοτρίωσιν39, ού γάρ ήμεΐς ταύτης αίτιοι, οϋθ' οί γονείς, οΰθ' οί διδάσκα
λοι, ή τά δρώμενα μηδαμώς ήμϊν, καί τούτοις τής ίδέας τής ακρας 
τελειότητος, έμπεριεχομένης κατά τό δ,τι άν τελειότητος έν τινι fj, τοΰτο 
έν τή πρώτη καί όλοκλήρω αίτίςι, καί είδικώς, ή έξόχως έμπεριέχεται. 
άρ: ό Θεός ύπάρχει.

37. Διάκριση άποφατικής καί καταφατικής θεολογίας.
38. Λουκ. 12, 16-21.
39. Έπισημαίνεται καί έδώ ή χρήση τοΟ δρου «άλλοτρίωσις» (=ά- 

ποξένωση) άπό τόν Καβαλλιώτη.
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Τά άτελή ελαττώσει τελείου λέγεται είναι άτελή. άλλ: τά όντα εΐσίν 
άτελή μάλλον γάρ καί ήττον μετέχει τελειότητος, οΐα τά έμψυχα κρείτ- 
τονα τών άψυχων πέφυκε, καί τά αίσθητικά τών άναισθήτων, τά άσώματα 
τών σωματικών, άρ: τά δντα έλαττώσει τελείου λέγεται είναι άτελή, 
δπερ έστίν αύτό δή τό Θειον, τό άφ' έαυτοΰ τήν ΰπαρξιν έχον, τό 
αιώνιον, τό άπειρον καί άόριστον.

Έρεϊς

Τό δν τό άκρως τέλειον καί άκρως άγαθόν ούδέν κακόν40 συγχωρεΐ 
γενέσθαι, άλλ’ ό Θεός πολλά τών κακών γενέσθαι ξυγχωρεΐ, άρ: ούκ 
έστιν άκρως τέλειον καί άκρως άγαθόν.

Άπόκρισις

Διαιρώ τήν έλάσσονα, ό Θεός πολλά τών κακών γενέσθαι ξυγχωρεΐ, 
ϊνα έξ αυτών άγαθά μείζω έπαγάγη ξυμφ: άλλως άπόφ:

Αντίστασις

Ό Θεός ή άφαιρεΐν τά κακά δύναται, καί ού βούλεται, ή βούλεται 
καί ού δύναται, εί μέν τό πρώτον δοθείη άδικος έστίν, εί δέ τό δεύτερον 
έλλειπής, καί έπομένως, ούχί Θεός.

Άπόκρισις

Ό Θεός δύναται άπολελυμένως πάντα τά κακά άφελέσθαι βουληθείς, 
άλλά ξυγχωρεΐ ταΰτα, ΐνα μείζονα έκ τούτων συνάγη άγαθά. τά δέ χτί
σματα έλεύθερα έπί τήν άγαθήν καί τήν άντικειμένην μερίδα ρέποντα 
δημιουργήσαι ούδεμιάς άτοπίας έχεται, ών τινών τής αύτεξουσιότητος 
τό, μέν άγαθόν άμείβει, τό δέ κακόν41 κολάζει.

Άλλως

"Οτι άν έν τή καθαρή καί διακεκριμένη Ιδέςι τοΰ πράγματος περιέχη- 
ται, τοΰτο κατ’ αύτοΰ βεβαιοτάτως δύναται καταφάσκεσθαι, άλλ’ ή κατ’ 
ένέργειαν ΰπαρξις περιέχεται έν τή καθαρφ καί διακεκριμένη Ιδέφ τοΰ 
Θεοΰ, ήτοι τοΰ δντος τοΰ άκρως τελείου, τή έμφύτφ ήμΐν οΰση, καί 
άληθεΐ, καί πραγματική, ώς τελειότης ής άνευ τοΰτο (ί. 156) έπιληφθή- 
ναι ούκ έχει. 6ρ’ ή κατ’ ένέργειαν ΰπαρξις βεβαιοτάτως τοΰ Θεοΰ κατη- 
γορεΐσθαι δύναται.

40. Στά ΧΡΑ: τών κακών.
41. Στά ΧΡΑ: πονηρόν.

Άλλως
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Έκ τοΰ έπιλαμβάνειν άναγκαίως τόν κύκλον είναι στρογγύλον ούχ 
επεται έν τή φύσει τών όντων ύπάρχειν. άρ: καί έκ τοΰ έμπεριέχεσθαι 
τήν ΰπαρξιν έν τή τοΰ άκρως τελείου δντος ίδέα ούχ έπεται τόν Θεόν 
ύπάρχειν.

Άπόκρισις

Άπόφημι τήν όμοίωσιν. καί γάρ ώσπερ έστίν ή στρογγυλότης ώς 
πρός τόν κύκλον, οΰτως έστίν ή ϋπαρξις ώς πρός τόν Θεόν.

Αντίστασις

Εϊγε οΰτως έχει, επεται τόν Θεόν μή ύπάρχειν άπολελυμένως, άλλ' 
έξ ύποθέσεως, δτι ύπάρχει, άναγκαίως ύπάρχειν, ώσπερ ό κύκλος άναγ
καίως έστί στρογγύλος ύπάρχειν υποτεθείς.

Άπόκρισις

Θετέα ή σύγκρισις μεταξύ τής ύπάρξεως ώς πρός τό δν τό άκρως 
τέλειον, καί τής στρογγυλότητος, ώς πρός τόν κύκλον ού μήν δ' άπλώς. 
ή γάρ ϋπαρξις έν μέν τή τοΰ Θεοΰ ίδέςι άναγκαίως, έν δέ τή τοΰ κύκλου 
ένδεχομένως έμπεριέχεται. ρητέον ούν ώσπερ ή στρογγυλότης άπό τοΰ 
κύκλου χωρισθήναι ού δύναται, οΰτως ή ϋπαρξις τοΰ Θεοΰ άπομακρυν- 
θήναι ούκ έχει, ού μήν δέ ώσπερ ό κύκλος έξ ύποθέσεως δτι ύπάρχει 
άναγκαίως έστί στρογγύλος, οΰτως ό Θεός έξ ύποθέσεως δτι ύπάρχει 
άναγκαίως ύπάρχει.

Έρεϊς

Άπό τής τάξεως τής έν τή ίδέφ πρός τήν έν τοϊς πράγμασιν ούχ 
ύγιώς συμπεραίνεται, δσον έπανήκει πρός τήν τοΰ πράγματος ΰπαρξιν, 
άλλά μόνον δσον πρός τήν ούσίαν. άλλως γάρ δ,τι άν έπιλάβοιμεν ύπάρ- 
χοι άν, δπερ άδύνατον. άρ: εί καί ή άναγκαία ϋπαρξις έν τή ίδέα τοΰ 
δντος τοΰ άκρως τελείου έμπεριέχοιτο, συμπερανθήναι ού δυνατόν τοΰτο 
ύπάρχειν.

Άπόκρισις

Διαιρώ τό προηγούμενον, ούχ ύγιώς συμπεραίνεται, έάν ό λόγος ή 
περί τής κατά δύναμιν, ήτοι τής ένδεχομένης ύπάρξεως ξυμφ: έάν ό 
λόγος fj περί τής Αναγκαίας ύπάρξεως άπόφ:

Ή πρότασις αΰτη, ό Θεός ύπάρχει, ού μόνον καθ’ αύτήν έστί γνω
στή, ώς πρός έαυτήν, άλλ' £τι καθ’ αύτήν έστί γνωστή, καί ώς πρός 
ήμάς. έάν γάρ προσέχειν έθέλωμεν τή τοΰ Θεοΰ ίδέςι ήτοι τοΰ άκρως

Έρεϊς
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τελείου δντος, τό κατηγορούμενον ταύτης άναγκαίως συνήφθαι τφ ύπο- 
κειμένω καί τό αύτό είναι άτελώς καί ούκ έντελώς, ώς είπόντες έφθη- 
μεν42.

Άλλως

'Ή πάντα είσίν ένδεχόμενα, ή δίδοταί τι δν άπλώς άναγκαΐον. άλλά 
(ί. 157) πάντα ού δύναται είναι ένδεχόμενα, άφ’ έαυτών γάρ άν είχε τήν 
ύπαρξιν, δπερ άδύνατον, ένδεχόμενα γάρ άν εϊη καί μή ένδεχόμενα, άρα 
έστι τί δν άπλώς άναγκαΐον μηδενός έξηρτημένον, καί ώς πλήρωμα 
παντός τοΰ είναι, τών άλλων τής ύπάρξεως αίτιον δπερ έστίν ό Θεός.

Έρεϊς

Άπό τοΰ διανεμητικού πρός τό συλλεκτικόν, τουτέστιν άφ’ έκάστου 
τών μερών πρός τό δλον ούχ ύγιώς συμπεραίνεται. αρ: έκάστου τών 
πραγμάτων ένδεχομένου δντος ούκ έστι, καί άπαν τό τών δντων άθροι
σμα ένδεχόμενον, άλλ’ άναγκαΐον, ούδ’ έτερόν τι δν άναγκαΐον παρά 
ταύτην τήν τών δντων συλλογήν δοθήναι άνάγκη43.

Άπόκρισις

Διαιρώ τό προηγούμενον: συμπεραίνεται ούχ ύγιώς άφ’ έκάστου τών 
μερών πρός δλον τό άθροισμα, δτε ή έπαρίθμησις ούκ έστι τελεία, καί 
τό κατηγορούμενον ούσιωδώς τφ ύποκειμένφ ού προσήκει ξυμφ: δτε ή 
έπαρίθμησις έντελής έστί, καί τό κατηγορούμενον ούσιωδώς προσήκει 
τφ ύποκειμένφ άπόφ:

Αντίστασις

Τά δυνατά πάντα ένεργείφ ύπάρχειν ού δύναται ύποτεθήναι. άρ: ούδέ 
πάντα τά ένδεχομένως ύπάρχοντα μή ύπάρχειν.

Άπόκρισις

Άπόφημι τήν όμοίωσιν δτι τά δυνατά πάντα δυνάμει μόνον ύπάρ- 
χουσι, καί ούκ ένεργείφ, τά δέ ένδεχομένως ύπάρχοντα, καί ώς ύπάρχον
τα ένεργεία, καί ώς μή ύπάρχοντα θεωρηθήναι δύναται.

42. Στό περιθώριο σημειώνεται: «Κακώς συμπεραΐνουσι δσοι λέγου- 
σιν δτι ή ΰπαρξις τοϋ Θεοΰ παρά τής ήμών έξαρταται Ιδέας». Καταφέ
ρεται κατά τής όντολογικής άποδείξεως περί τής ύπάρξεως τοϋ Θεοΰ. 
Περισσότερα στοΰ ΒΟΡΕΑ, δ.π., σ. 379.

43. Στό περιθώριο σημειώνεται: νόει έκαστον ένταΰθα δτομον.
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Τά σώματα καθ’ αύτά μέν, τουτέστιν ώς ποιητικά, καί κυρίως αίτια 
οΰτε λύπην, οΰθ’ ήδονήν έν ταΐς ήμετέραις ψυχαΐς έπεγεΐραι δύναται, δτι 
καθ’ αύτά άδρανή τυγχάνει γε δντα καί ούδεμία φυσική σχέσις εισχωρεί 
μεταξύ τών σωματικών κινήσεων καί τής ήδονής, ή τής λύπης τοϋ ήμε- 
τέρου νοός, ώς άφορμαί δέ καί μάλα διά τόν νόμον τόν μεταξύ τοΰ 
άνθρωπίνου σώματος, καί τής λογικής ψυχής. Οΰτος δέ ό γενικός, καί 
πάσι κοινός τοϊς άνθρώποις άπ’ άλλου διορισθήναι οΰ δύναται, είμή 
παρά του τά πάντα περιέχοντος, άμα δημιουργός καί συνέχοντας, καί 
τών νοών, καί τών σωμάτων δεσπόζοντος, άρα ό τών Απάντων δημιουρ
γός, καί διατηρητής, καί πρύτανις ύπάρχει, άρα ό Θεός ύπάρχει.

"Αλλως

Κίνησιν βεβαίως τοϊς φυσικοΐς σώμασι ένυπάρχειν ούδείς ό άμφι- 
γνοών. άλλ: ή κίνησις αΰτη άπό μόνου τοΰ πρώτου κινοΰντος άναγκαίως 
προέρχεται, τό γάρ σώμα είτε μέγα, εϊτε μικρόν, εί'τ’ άλλης τινός κατα- 
στάσεως καθ’ αύτό καί τώ οίκείφ λόγφ φυσικώ, έπιληφθέν νοείται πάντη 
άδρανές, καί κινήσαι οΰ δύναται, εϊ μή ώς άφορμή. άρ: τό πρώτον 
κινοϋν ό Θεός δηλ: ύπάρχει, παρ’ ού τά σώματα44 τής οίκείας εύμοιρεΐ 
κινήσεως, καί δι’ ού άείποτε διατηρείται, άτοπώτατον άρα τό Έπικούρφ 
πλαττόμενον, (ί. 158) τό τά σώματα δηλονότι άφ’ έαυτών εχειν τήν 
κίνησιν, καί τινα ύπάρχειν δραστικά καί ενεργά άτομα έξ ών άπό τής 
τυχαίας συνδρομής πάντα παραγωγής είληχέναι, καί έν τή συμπλοκή 
άλλήλων ήρεμεΐν, καί συνεχώς όλισθαίνειν, διεξόδου δέ δοθείσης κινη- 
θήναι κατεπείγεσθαι, εί γάρ τί άτομον όρμήν τινά ή κίνησιν έχει, πυνθά- 
νομαι πρός τι μέρος κινηθήναι επείγεται, άδύνατον γάρ έπί πάντα, άλλ’ 
εϊγε πρός τοΰτο μάλλον, ήπερ εκείνο, έπιζητώ, τοΰ χάριν μάλλον καί 
ήττον γίγνεται δεκτικόν, ή γάρ άπλή όντότης οϊον τό σωμάτιον έκεΐνο 
πλάττεται πρός έκαστον τοΰ παντός μέρος δοκεΐ άδιάφορον, κάν άπαξ 
ήρεμήση ούδαμώς αύτφ τήν κίνησιν άνακτήσασθαι εχειν κατανοεΐται, 
άλλ’ αιωνίως45 ώς έν ήρεμίφ διαμένον έπιλαμβάνεται, είμή παρά τίνος 
άλλου κινηθείη.

Άλλως

Αί ένεργοΰσαι αίτίαι,.καί τινα παράγειν Αποτελέσματα έν τή φύσει 
τών αισθητών καθορώμεναι άπό τίνος αιτίας τήν βοήθειαν λαμβάνουσι,

44. Στά ΧΡΑ: τά πάντα.
45. Έδώ ό Καβαλλιώτης αναπτύσσει τήν άριστοτελική άντίληψη 

γιά τό Θεό, βλ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, ’Αριστοτέλης ό Σταγιρίτης, σ. 210.

"Αλλως
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οϊον ό άνθρωπος ύπ’ άνθρώπου, ό άετός ύπ’ άετοΰ, ού γάρ αύτός καθ’ 
αύτόν αίτιος καί τοΰ κατ' αΰτόν, καί τήν κτίσιν, καί τάς δυνάμεις καί 
τόν τών όργάνων σχηματισμόν, παντάπασιν άγνοών έξαρτώνται. άρα τά 
αίτια άλλήλων πρός άποτελέσματα, καί οΰτως έπ' άπειρον ή πρόοδος, 
άλλ’ αδτη ού δίδοται, καί ταΰτα έν ταϊς όμωνύμοις αΙτίαις (αϊτινες, έξαι- 
ρουμένης τής έσχάτης, διάφοροι είσί τοΰ άποτελέσματος, καί οΰτως 
ύποτεταγμέναι είσίν, ώστε μηδέποτε τούτων τήν κατωτέραν, άνευ τής 
άνωτέρας άποτελέσαι τί δύνασθαι), μηδεμιάς γάρ οΰσης πρώτης κινητι
κής αίτιας, ούδεμία άν ήν δευτέρα, ού τρίτη'* ούδ’ έσχάτη, καί οΰτως 
ούδέν άν έγίγνετο άποτέλεσμα. ετι δέ πώς άν ή θαυμασία τοΰ έμψυχου 
σώματος καί μάλιστα τοΰ άνθρωπείου κατασκευή έκ τής ΰλης γίγνοιτο; 
ή πώς ό νοΰς ό διανοήσεως μετέχων έκ τής άδρανοΰς ΰλης, άλλά καί έν 
ταϊς συνωνύμοις τό άδύνατον τοΰτο καταφαίνεται, εί γάρ άπειροι αί τών 
άνθρώπων γενέσεις, οΰδείς άν εϊη πρώτος άνθρώπων πατήρ, κάντεΰθεν 
άκολουθήσειε τάς άπ’ αίώνος παρελθούσας ήμέρας καί τούς γενηθέντας 
άνθρώπους, πεπερασμένους είναι, διά τό άεί τόν άριθμόν αϋξεσθαι, καί 
άπειρους, διά τό μηδαμώς άπό άπειρου πεπερασμένου, θεωρεΐσθαι εχειν, 
δπερ άντιφάσεως έστί, καί τώ λόγω μαχόμενον, άρ’ άνάγκη έντινι τών 
άπάντων πρώτη στήναι, άρ: ό Θεός ύπάρχει.

Άλλως

Τά έν τφ δέ παντί δρώμενα πρός τινα βέβαια τέλη άείποτε κατεπεί- 
γεσθαι θεωρείται, άλλά τά μηδεμιάς γνώσεως μέτοχα εις τινα βέβαια 
τέλη διά τής ένεργείας αύτών ούκ έχει κατεπείγεσθαι, εί μή διά τίνος 
όδηγοΰ σοφωτάτου κινοϊντο, καί διευθύνοιντο, άρα ύπάρχει ό διοικητής 
έκεΐνος, καί διευθυντής, καί πρύτανις (ί. 159) τοΰ κόσμου, δν Θεόν 
όνομάζομεν.

Άλλως
Εί τις γυμνάσιον, ή άγοράν, ή πόλιν εΰκτιστον όρών, ούκ άν έχη 

ταΰτα, αίτιας άνευ κρΐναι γενέσθαι, πόσφ μάλλον έν τοσαύταις κινήσεσι, 
καί τάξεσι τόν προεστώτα, καί διευθυντήν ού κατανοήση, τοσαύτην άνα- 
λογίαν, καί ποικιλότητα πραγμάτων καθορών, άρα ό Θεός ύπάρχει.

Άλλως

Ούδέν μέν άνώτερον άνθρώπου, τό δέ ποιοΰν άπερ ούτος ού δύναται 
κρεϊσσον αύτοΰ ύπάρχειν. άλλά τά ούράνια, καί τά άλλα ών ή τάξις

46. Στά ΧΡΑ παραλείπεται.
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άΐδιος, ΰπ άνθρώπου ποιηθήναι άδύνατον, άρα έστί τό ποιοΰν ταΰτα, διά 
τοΰτο κρεΐσσον ύπάρχον, άρα ύπάρχει τό άνώτατον πάντων, άρ: ύπάρχει 
ό Θεός.

Άλλως

Εΐγε ό κόσμος ήν άπειρος, ούκ άν ήν πρώτη αίτία, άλλ’ οΰτος ούκ 
έστιν άπ’ αΐώνος, πώς γάρ ή τοΰ πλέειν47 ναυτική τέχνη, ή τυπογραφική, 
ή τών μυλόνων, καί άλλαι άναγκαϊαι δι ’ δλου τοΰ αίώνος έκρύπτεται τοΰ 
χάριν Ιστοριών ύπομνήματα έπέκεινα τών έπτά χιλιάδων, καί διακοσίων 
χρόνων, ούκ έκτείνονται, ούδ’ άλλοι άνθρωποι, ή ποιηταί, ή πόλεμοι ή 
άλλα τινα παρά ταΰτα έν τούτοις μνημονεύονται, άρα έστί πρώτη αίτία, 
άρα ό παντοδύναμος Θεός ύπάρχει48.

Άλλως

’Εκείνοι είσί οί άφρονέστατοι, οϊτινες τήν έαυτών σωτηρίαν είς 
προφανέστατον τίθενται κίνδυνον, άνευ τινός έλπίδος κέρδους, ή ώφε- 
λείας. άλλ’ οί άλόγως τήν έμφυτον πάσιν ίδέαν τής τοΰ Θεοΰ ύπάρξεως 
άποφάσκοντες, ή έν άμφιβολίφ έχοντες τήν έαυτών σωτηρίαν άνευ τινός 
κέρδους είς προύφανέστατον τιθέασι κίνδυνον, εί μέν γάρ, ώς οΰτοι 
άφρονεστάτως οϊονται, Θεόν ούχ ύπάρχειν, πάντως οί άγαθοί τών Αν
θρώπων, ούδέν δειλιώσι τής όμολογίας ταύτης μετά θάνατον παραβλάψαι 
μή δυναμένης. εί δέ ό Θεός ύπάρχει, ώσπερ ή φυσική έκείνη τών μετά 
βίων μέριμνα, ώσπερ ή έν τοΐς άνιαροϊς χειρών τε καί όφθαλμών είς 
ούρανόν άρσις, ώς είς καταφύγιον, καί ώσπερ ή φύσις άπασα κηρύττει 
καί ώς είπεϊν, ύψηλή τή φωνή έκβοά, καί τόν έαυτής δημιουργόν παντα- 
χοΰ διηγείται μαρτυρουμένη, φρικτώς οί άθεοι τή γεένη εσονται ύπεύθυ- 
νοι, είσοδον έν τή άγνώμονι αύτών ψυχή, τής άληθείας ταύτης έάσαι 
άπαναινόμενοι. άρα οί τήν έμφυτον ίδέαν τής τοΰ Θεοΰ ύπάρξεως άποσο- 
βοΰντες49, άφρονέστατοι, καί θρήνου δ,τι πλείστου άξιοι, εί μήγε πρός 
έαυτούς έπιστρέψωσι, καί άπό τής άλόγου, καί θηριώδους ταύτης άπάτης 
άνανήψωσιν. '

47. Στά ΧΡΑ παραλείπεται. ■
48. Στό περιθώριο τών ΧΣ προστίθεται: ’Αεί τέχναι κοιναί γίγνονται 

καί προστίθενται.
49. Στά ΧΡΑ: ύποσοβοδντες.
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Κεφάλαιον έβδομον

Περί τών κνριωτέρων τοΰ Θεοΰ προσόντων, καί μάλιστα περί τοΰ άμέ- 
τρου, καί τής αΐωνιότητος.

Τριών ούσών τών υποστάσεων τή μιςί φύσει, ώς τά τής άποκαλύψεως 
ήμΐν βέβαιοί, διττά τά προσόντα, τά μέν ϊδια, τά δέ ουσιώδη καί κοινά, 
ουσιώδη δέ ταΰτα (ί. 160) λέγονται, δτι πρός τήν θείαν ούσίαν άνήκουσι, 
καί έν τή καθαρφ, καί διακεκριμένη τοΰ Θεοΰ, ήτοι τοΰ τελειοτάτου 
δντος ϊδέφ περιέχεται.

Νοουμένου τοίνυν τοΰ Θεοΰ δντος άκρως τελείου, έπάγεται, καί τό 
ύπάρχειν δν άφ' έαυτοϋ, δν άναγκαίως ύπάρχον καί τά έπόμενα. τοΰτο 
γάρ έστίν ή ούσιώδης αύτοΰ διαφορά, άτε δή καί τών άλλων έν ταύτη 
περιεχομένων, ού γάρ έν τή άφ’ έαυτότητι ή θεία φύσις οΰτε έν τή τοΰ 
ύπάρχειν άναγκαιότητι, άλλά ταΰτα καί ή σοφία καί ή δικαιοσύνη, καί 
ή γνώσις, καί ή πρόνοια, καί τ’ άλλα έν τή άκρφ, καί άπλουστάτη 
τελειότητι καθαρώς έπιλαμβάνεται.

Θέσις

Ή ούσιώδης καί συστατική τοΰ Θεοΰ διαφορά ή άκρα έστί τελειό
της50.

Δεϊξις

Έκείνη έστίν ούσιώδης, καί συστατική διαφορά τοΰ Θεοΰ, ήτις 
μόνη τήν καθαράν, καί διακεκριμένην τοΰ Θεοΰ έκδηλοΐ ιδέαν, καί τού
τον άπό παντός άλλου δντος οΰτω διαιρεί, ώστε πάντα δσα προσόντα 
αύτώ γινώσκομεν, έν έαυτή καθαρωτάτως έμπεριέχειν. άλλά μόνη ή άκρα 
τελειότης τήν καθαράν καί διακεκριμένην τοΰ Θεοΰ έννοιαν παρίστησι, 
καί τοΰτον άπό παντός άλλου οΰτω διαιρεί, ώστε πάντα τά γινωσκόμενα 
αύτοΰ κατηγορούμενα έν έαυτή περιέχειν, καί γάρ λεγόμενον τό θειον 
δν άκρως τέλειον, όρθώς κατανοεΐται ύπάρχειν δν καθ’ αύτό, δν άναγ- 
καϊον, δν πανάγαθον, πάνσοφον, παντοδυνάμενον, αιώνιον, άπειρον, καί 
τά λοιπά, ού μήν δέ δν άφ’ έαυτοΰ ή άναγκαίως ύπάρχον. άρα ή διαφορά 
τοϋ Θεοΰ ή ούσιώδης, καί συστατική, ή άκρα έστί, καί άπλουστάτη 
τελειότης. Αί κατά Θεοΰ λεγόμεναι τελειότητες, οϊον ή σοφία, ή δικαιο
σύνη, καί αί λοιπαί προσόντα μάλλον ρητέαι, καί χάριτες, καί ιδιότητες, 
ήπερ τελειότητες, καί γάρ ή τελειότης άπόλυσιν, καί άποπλήρωσιν ση
μαίνει έξ ής τι πεπληρωμένον, καί πάντη έστίν άπόλυτον, ώστε μηδεμίαν

50. Στά ΧΡΑ δλόκληρη ή «θέσις» παραλείπεται.
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τούτφ έλλειψιν, ή προσθήκην θεωρηθήναι δύνασθαι5'.
Ήκονσαν μέντοι ταυτί τελειότητες, οΰ διά τήν έμπεριοχήν άπάντων, 

άλλά διά τό μή σθένειν τόν ήμέτερον νοΰν τήν άπλουστάτην, καί Άπει
ρον τελειότητα μιφ θεωρίφ θεάσασθαι, καί διά τοΰτο είς πολλά μέρη 
ταύτην διαιρεϊν, καί κατά διαφόρους όψεις, καί σχέσεις διασκέπτεσθαι, 
θεωροΰντα τόν αύτόν Θεόν νΰν μέν ώς σοφόν, νΰν δέ ώς δίκαιον, καί 
παντοδυνάμενον, καί όσα άποτελεϊ. αί χάριτες δέ αύταί, ήτοι ιδιότητες, 
καί τελειότητες, ούκ είσί πραγματικώς διακρινόμεναι, ώς συμβεβηκότα 
τ ή θείφ φύσει προσερχόμενα.

'Η τελειότης διαιρείται είς άπλώς τοιαύτην, καί είς κατά τι. άπλώς 
μέν ούν τοιαύτη έστίν ή προσκειμένην μή έχουσα έλλειψιν, ούτε άντίθε- 
σιν μετά άλλης τελειότητος (ί. 161) ϊσης ή μείζονος, ήτις κρείττων 
έστίν αϋτη, ή ούχί αϋτη τουτέστιν ήτις άμείνων, ήπερ ή ταύτης άπόφα- 
σις, ήτοι στέρησις, οϊα έστίν ή σοφία τοΰ Θεοΰ, ή δικαιοσύνη, ή πρό
νοια, ή παντοδυναμία, καί αί έξής. κατάτι δέ, ήτοι κατά τινα μόνον 
τρόπον προσκειμένην έχουσα έλλειψιν, καί ή μείζονι τελειότητι άντικει- 
μένη, οϊα ή δύναμις τοΰ συλλογίζεσθαι τουτέστιν ή πρόβασις άπό τών 
σαφεστέρων καί γνωριμωτέρων έπί τά ήττον σαφή, καί γνώριμα, ήτις 
άντίκειται τή τοΰ Θεοΰ άκρως άπλουστάτη νοήσει, καί πασαι αί σωματι
κοί ποιότητες Άλλαις ύψηλοτέραις άντικείμεναι. τούτων ούν αί μέν είδι- 
κώς τφ Θεφ ένυπάρχουσιν, τουτέστι κατά τό αύτοΰ εϊδος, μορφήν, καί 
λόγον, αί δέ έξόχως είσίν έν αύτφ, τουτέστι κατά τινα τιμιώτερον, καί 
ύψηλότερον λόγον, ήπερ έν τοϊς κτίσμασιν, ή καί δυνάμει, καθ’ δ δηλο
νότι δ Θεός εύμοιρεΐ δυνάμεως ταύταις παραγαγεΐν έν τοϊς κτίμασιν.

Σημειώσατε δτι τά προσωπικά Ιδιώματα, οϊον αί σχέσεις τελειότητες 
άπλώς άπλαί προσωπικοί λέγονται, ού μήν δέ ούσιώδεις, καί άντίκεινται 
θάτερα θατέρςι ούχ ώς μείζονι, ή έλάσσονι, άλλ’ ώς όμοια. οϊον ή πα- 
τρότης τή υίότητι, καί έναλλάξ.

Θέσις

Είς έστίν ό Θεός.

Δεϊξις

Τό δνομα Θεός δν άκρως τέλειον παρίστησιν ήμΐν. άλλά τό δν τό 
άκρως τέλειον έν. τοΰτο γάρ άνώτατον ύπάρχον, καί τΆλλα πάντα ύπε- 
ρεκβαϊνον, ούδέν δμοιον έαυτφ δύναται εχειν. ΕΙτα εϊγε δύο έτύγχανον

51. Στό περιθώριο τών ΧΣ: ή γάρ τελειότης πάντα τά προσόντα 
εμπεριέχει.
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πάντως διέφερον άν άλλήλοις, καί διαφόρων Ιδιοτήτων μετεϊχεν έκάτε- 
ρον, καί έστέρητο. άρ’ είς ό Θεός ού δύο, ούδέ πολλοί, δσον γάρ πλείο- 
νες, τοσοΰτον ήττονες, καί πώς άλλήλοις ξυμφώνως αν έχειεν.

Θέσις

Ό Θεός έστίν άπλούστατος, πνευματικός, άμετάτρεπτος, Αληθέστα
τος, πανάγαθος, δικαιότατος, εύσπλαχνικώτατος καί τά έξής.

Δεϊξις

Ό Θεός άκρως έστί τέλειον, δπερ ούδείς άποφάσκει. άλλά τό δν τό 
Άκρως τέλειον άπλούστατον, πνευματικόν, άμετάτρεπτον, άληθέστατον, 
πανάγαθον, καί τά έξής. άπλούστατον μέν γάρ, δτι ούκ έκ διαφόρων 
μερών σύγκειται. ταΰτα γάρ ή τοιαΰτα ούκ άν ήσαν έντελή, άλλ' άμοι- 
βαίως άν τό έν έκ τοΰ έτέρον έτελειοΰτο, καί οΰτω τό παντέλειον όν έξ 
άτελών συνεστηκός εϊη δπερ ούδ’ έπιλαβεΐν έστι. πνευματικόν δέ, καί ού 
σωματικόν, δτι τό σώμα πολλών ένεκα έστίν άτελές, καί τής τοΰ πνεύ
ματος αξίας πολύ άτελέστερον. άμετάτρεπτον δέ, δτι τελειότητος τοΰτο, 
καί έστερεϊσθαι ταύτης τό παντέλειον όν άδύνατον, καί πανάγαθον, καί 
άληθέστατον διά τόν αύτόν λόγον. (ί. 162) άρα ό Θεός έστίν άπλούστα
τος, πνευματικός, Άτρεπτος, πανάγαθος, καί τά έξής.

Σύνθεσις ούδεμία φυσική τφ Θεφ ώς άπλουστάτως ξυγχωρητέα, άλ
λά μεταφυσική, διά τήν τοΰ ήμετέρου νοός άσθένειαν, καί αΰτης άπλώς 
μή δυναμένου έπιλαβεΐν τήν άπλουστάτην ούσίαν, καί διά τοΰτο διαφό- 
ροις έπιλήψεσιν έπιλαμβάνοντος. νοείται μέν γάρ παρ’ ήμών ό Θεός δν 
καθ’ δ κατάτινα άναλογίαν τοΐς παρ’ αύτοΰ τό είναι λαβοΰσι ξυμφωνεΐ, 
έπινοεϊται δέ άκρως τέλειον, καθ’ δ τών άλλων πάντη διενήνοχεν, άλλά 
καί τήν τελειότητα τήν άπλουστάτην διαφοράν ό πεπερασμένος νοΰς 
διαιρεί, είς άλήθειαν, δικαιοσύνην, άγαθότητα, καί τά λοιπά προσόντα.

Θέσις

Ό Θεός έστίν άμετρος καί αιώνιος.

Δεϊξις

Ό Θεός έστίν δν άκρως τέλειον, άλλά τό όν τό άκρως τέλειον, 
άμετρον είναι χρεών, καί αιώνιον, τουτέστι παρεΐναι πανταχοΰ διά τής 
αύτοΰ άμετρίας, καί παντί χρόνο) διά τής αύτοΰ αίωνιότητος. άρα ό Θεός 
έστίν Άμετρος, καί αιώνιος.

Έρώτησις

"Αραγε ό Θεός διά τής αύτοΰ άμετρίας, καί άοριστίας, έστί καί έν 
τοΐς εκτός τοΰ κόσμου διαστήμασιν, άτινα πάντες άπείρως έκτεταμένα 
φαντάζονται.



223

Ό Θεός πανταχοϋ παρών έστί, καί ούδένα τρόπφ περιορίζεται. Αυ
λός γάρ &ν, καί άπερίγραπτος έν τόπφ ούκ έστιν. αύτός γάρ έαυτοϋ 
τόπος έστί τά πάντα πληρών, καί ύπέρ τά πάντα ών, καί αύτός συνέχων 
τά πάντα. Ίστέον δτι τόπος τοΰ Θεοΰ λέγεται ένθα έκδηλος ή ένέργεια 
αύτοΰ γίγνεται, καί πανταχοϋ ό Θεός λέγεται, δτι πανταχοϋ νοεί τη 
άπείρφ αύτοΰ διανοίςι, καί πανταχοϋ θέλει τη παντοδυνάμφ αύτοΰ θελή
σει.

Έρώτησις

Τί έστίν αίωνιότης;

Άπόκρισις

Αίωνιότης έστί ζωή πάσα άμα, καί άπέραντος, καί παντέλειος. άπέ- 
ραντος μέν ούν λέγεται ώς πάντη τέλους άμοιροΰσα, άμα δέ πάσα, καί 
ού κατά διαδοχήν, ώς μηδέν παρφχημένον μήτε μέλλον, άλλ’ ένεστώτα 
κεκτημένη άπαντα, τάς δέ ύπό τοΰ νοός διά τήν στενότητα προλαβούσας, 
καί συνεπομένας στιγμάς έν αύτή έπιλαμβανομένας, ού κατ’ ένέργειαν 
νοητέον, τουτέστιν ένεργείφ διηρημένας, άλλά κατά δύναμιν, καθ’ δ δη
λονότι αΰτη ή έν τή πλατυτάτη περιοχή πάντα χρόνον έμπερικλείουσα 
δυνάμεως εύμοιρεϊ έκάστη τής κατά διαδοχήν διαμονής, ήτοι τοΰ χρόνου 
στιγμή άνταποκρίνεσθαι άδιαίρετος τυγχάνουσα. ό τοίνυν Θεός τή εαυ
τού άπεράντω αίωνιότητι τά πάντα γινώσκει μάλλον, (ί. 163) ή προγινώ- 
σκει. ούδέν γάρ παρωχηκός, ούδέ μέλλον, άλλά τά πάντα παρόντα, καί 
πρό όφθαλμών έχει, καί τό αύτοΰ σήμερον ούχ ύπείκει τώ αΰριον, οΰτε 
διαδέχεται τό χθές, άλλ’ αίωνιότης έστίν έν φ καί τόν συναΐδιον υιόν 
γεγέννη κεν52.

Κεφάλαιον όγδοον

Περί τής τοϋ ΘεοΒ άπειρότητος. '

Διττώς λέγεται τό άπειρον, ένεργεία (ό καί κυρίως λέγεται, άτε δή 
ούδενί πέρατι, καί δρω περιγραπτόν πεφυκός, μηδέ περαιτέρω τελειωθή- 
ναι έχον) καί άπειρον δυνάμει (δ καί καταχρηστικώς λέγεται) τό μέν 
άπειρον κατηγορηματικόν άκούει, τό δέ άπειρον συγκατηγορηματικόν, 
δτι τό μέν προσθήκης, καί αύξήσεως δεκτικόν, τό δ’ ού.

Άπόκρισις

52. Στό περιθώριο τών ΧΡΑ καί ΧΣ: σήμερον γεγένηκά σε. ♦
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Θέσις

Ό Θεός έστίν ενεργείς καί κατηγορηματικές άπειρος.

Δεϊξις

Τό όν πεφυκός άκρως τέλειον, ένεργεία, καί κατηγορηματικός έστίν 
άπειρον, άλλ’ ό Θεός όν πέφυκεν άκρως τέλειον, καί μηδεμιας τελειότη- 
τος δεόμενον. άρα ό Θεός ένεργεία, καί κατηγορηματικώς έστίν άπειρος.

Θέσις

Ούδεμία κτιστή ούσία άπείρως τελεία δύναται είναι.

Δεϊξις

Κτίσμα άπείρως τέλειον έκεΐνο άν ήν, οΰ τελειότητος ούδενί δρω, 
ή πέρα τι, έμπερικλείοιντο. άλλ’ ούδέν κτίσμα τοιοΰτον δύναται είναι, 
άεί γάρ έλλιπές τό είναι άφ’ έαυτοΰ έχει, καί ού δύναται τοσαύταις παρά 
Θεοΰ τελειότησι κεκοσμήσθαι, ώς μή πλείονας άεί έπ’ άπειρον λαβεΐν 
δύνασθαι. άρ’ ούδεμία κτιστή ούσία άπείρως τελεία δύναται είναι.

Ένστασις πρώτη

Ή αίτία άπείρως τελεία παραγαγεϊν δύναται άποτέλεσμα άπείρως 
τέλειον, άρα δύναται είναι κτιστή ούσία άπείρως τελεία.

Άπόκρισις

Άπόφημι τό προηγούμενον. καί γάρ ή αίτία ή άπείρως τελεία άνε- 
ξάντλητον έχει τόν θησαυρόν τών τελειοτήτων, καί πέρας εύρείν ού 
δύναται. εϊτα εϊγε τό άποτέλεσμα τής άπειρον αιτίας, άπείρως ήν τέλειον, 
ουδόλως άν αύτής διέφερε, καί εϊη άν άφ’ έαυτοΰ, καί ούκ άφ’ έαντοΰ, 
δπερ άντιφάσει πίπτει, καί τφ λόγφ άντίκειται.

Έρεϊς

Ή παντοδνναμία τής άπειρου αιτίας γνωσθήναι άλλως ού δύναται, 
είμή διά τοΰ δύνασθαι άποτέλεσμα άπείρως τέλειον κτίζειν.

Άπόκρισις

(ί. 164) Ή παντοδυναμία τοΰ Θεοΰ, τουτέστιν ή άπειρος δύναμις έκ 
τοΰ τελειότερα έπ’ άπειρον κτίσματα παραγαγεϊν δύνασθαι, ή τούτοις 
πλείονας έπ’ άπειρον τελειότητας προσθεΐναι, γινώσκεται, καί μάλιστα 
έκ τοΰ παραγαγεϊν τά πάντα έκ τοΰ μηδενός, μόνον γάρ τό άπειρον δν, 
δπερ έστί τό αύτοεΐναι παρασχεΐν τήν ΰπαρξιν δύναται τφ μηδέν δντι.
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Τή πρώτη ένεργείφ, ήτοι τή ποιητική δυνάμει άνταποκρίνεσθαι χρή 
τήν δευτέραν ένέργειαν τουτέστι τό Αποτέλεσμα, άρ: εϊγε ή δύναμις έστίν 
άπειρος, άπειρον είναι χρή, καί τό άποτέλεσμα.

Άπόκρισις

Διαιρώ τό προηγούμενον τή πρώτη ένεργεία άνταποκρίνεσθαι χρή 
τήν δευτέραν. εϊγε άντί ταύτης τήν ένέργειαν έννοεΐς ξυμφ: εϊγε τό άπο
τέλεσμα. άπόφ: όθεν καί ή συνέπεια άποφάσκεται.

Άπόκρισις δευτέρα

Διαιρώ τό συνεπόμενον, εϊγε ή δύναμις έστίν άπειρος, άπειρον είναι 
χρή καί τό άποτέλεσμα άπειρον συγκατηγορηματικως ξύμφ: άπειρον κα- 
τηγορηματικώς άπόφ:

Έρεϊς

Εϊγε ό Θεός άναγκαίως έξω έαυτοϋ ένήργει, έδημιούργει άν άπείρως 
τέλειον άποτέλεσμα. άρα δύναται τοΰτο ποιήσαι εί καί έλευθέρως ενερ
γεί.

Άπόκρισις

’Απόφημι τό προηγούμενον. ούδέποτε γάρ τφ κτίσματι τό Ανεξάρτη
τον ήδύνατο παρασχεΐν. Σημειώσατε ότι ή αίτια, τηνικαϋτα τοσούτω 
τελειότερον άποτέλεσμα ποιήσαι, δύναται, όσον τελειοτέρα έστίν, ήνίκα 
δυνατόν, καί μή άντιφάσει ύποπίπτον εϊη53.

Έρεϊς

Ό Θεός έν τή συλλογή πάντων τών δυνατών πραγμάτων όρα τό 
τελειότατον δπερ έπέκεινα συγκρίσεως τής πρός τά άλλα.

’Αντίστασις

53. Στό περιθώριο τών ΧΣ σημειώνει:
Έάν γάρ τό άποτέλεσμα άνταποκρίνεσθαι, ήτοι όμοιον είναι λέγεται 

τή ένεργούση δυνάμει ύπάρχον ό Θεός πνευματικός καί άπειρος, ούδέπο
τε άν ήδύνατο παραγαγεΐν άποτελέσματα σωματικά, καί πεπερασμένα, 
όπερ ατοπον, άλλά καί ή τοΟ Θεοΰ ένέργεια άποτέλεσμα παράγουσα 
πεπερασμένου τή αύτοΰ άπείρφ δυνάμει όλως άνταποκρίνεσθαι ούκ άδύ- 
νατος ρηθήναι. έστι γάρ άπειρος ού τφ λόγφ τοϋ δρου, ήτοι τοϋ άποτε- 
λέσματος, άλλά τφ λόγφ τής άρχής ότι ό τρόπος τοΰ ένεργεΐν, ήτοι ή 
ένέργεια κατά τόν ένεργοΰντα.
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Ό Θεός τά δυνατά έν ταϊς έαυτοΰ θεωρεί ιδέαις, τουτέστιν έν τή 
αύτοΰ φύσει, καθ’ δ ταΰτα, κατά τινα όμοιώσεως τρόπου μετασχεΐν τούτω 
τοΰ είναι δύναται, άπειρους δέ τρόπους ταύτης μεταληφθήναι δυναμένης, 
άπειρα είναι θεωρεί, καί τουτωνί τά είδη, ών καί άλλα τελειότερα Απ’ 
άπειρον δύνασθαι είναι, καί έπομένως ούκ έχει επ’ έκεϊνο άφικέσθαι τό 
είδος ού τελειότερον δημιουργήσαι άδυνατεϊ, καί τό πάντων τελειότατον 
ούχ όρα.

Έρεϊς

Ό Θεός θεωρεί πάντα τά κτίσματα τά δυνατά, γινώσκει άρα τό 
τελειότατον Απάντων.

Άπόκρισις

Διαιρώ τό προηγούμενον. ό Θεός όρα πάντα τά δυνατά κτίσματα έν 
ταϊς άπλαϊς αύτοΰ Ιδέαις. ξύμφ: έν τή αυτών συλλογή, ώστε όράν τι έν 
τοϊς λοιποΐς τάλλα πάντα (f. 165) ύπερεκβαΐνον. άποφ: οϋτε τοίνυν είδη, 
οϋτε άτομα όρα, ούτως έντελή, ώστε έντελέστερα, καί πλείονα έπ' άπει
ρον μή δύνασθαι παραγαγεϊν.

Έρεϊς

Τό κτίσμα τό τελειότατον παντός άλλου πεπερασμένου δυνατού κτί- 
σματος ήν άν άπείρως τέλειον, άλλά ό Θεός γινώσκει τό κτίσμα τό 
τελειότατον παντός άλλου δυνατού κτίσματος πεπερασμένου, άρα γινώ- 
σκει τό άπειρον, καί δύναται τοΰτο ποιήσαι.

Άπόκρισις πρώτη

Άπόφημι τήν μείζονα. ϊνα γάρ τί τελειότατον παντός πεπερασμένου 
δυνατοΰ ή, ούκ άναγκαίως τό είναι άπειρον ζητείται.

Άπόκρισις δευτέρα

Διαιρώ τήν έλάσσονα. ό Θεός γινώσκει τό κτίσμα τό τελειότατον 
παντός άλλου κτίσματος πεπερασμένου δυνατοΰ έν νοήματι διανεμητικφ 
ξυμφ: έν νοήματι συλλεκτικφ άποφ: άμφοτέρων ένεκα, δτι παντός τοΰ 
δοθέντος, άεί τελειότερον δοθήναι δύναται, καί δτι τοΰ ληφθήναι ού 
δύναται ή τών δυνατών πραγμάτων συλλογή■ ό γάρ Θεός ές τοΰτο ούκ 
άφικνεΐτο, ώστε παρά τά δήμιουργηθέντα τούτω, καί έτερα περαιτέρω 
τελειότερα έπ’ άπειρον μή δύνασθαι δημιουργηθήναι.

Άπόκρισις



Ούδέν πλήθος, ή μέγεθος, ή ποιότης ένεργείφ Άπειρος παραχθήναι 
δύναται.

Δείκνυται

Έκεΐνο άπειρον λέγεται δπερ ούδεμιάς προσθήκης, καί αύξήσεως 
δεκτικόν, άλλ’ ούδέν πλήθος, ή μέγεθος, ή ποιότης έστίν αϋξησιν, καί 
προσθήκην μή δεχόμενον. άρα ούδέν πλήθος, ή μέγεθος, ή ποιότης ένερ- 
γείφ άπειρος παραχθήναι δύναται.

Ένστασις πρώτη

Τό άπειρον πλήθος έστί δυνατόν, άρα ύπάρξαι δύναται.

Άπόκρισις

Άπόφημι τό προηγούμενον. τό γάρ άπειρον πλήθος ούκ έστι δυνα
τόν άντιφάσει ύποπίπτον. ήν γάρ άπειρον έξ ύποθέσεως, καί ούκ άπειρον 
διά τό μή είναι άκρον, καί άνώτερον έαυτοΰ έχειν. οϊον άν ύποτεθώσιν 
άπειροι τφ άριθμφ άνθρωποι ύπάρχειν, ό άριθμός τών οφθαλμών διπλούς 
άν ήν τοΰ άριθμοΰ τών ανθρώπων.

Δεϊξις τοϋ προηγουμένου

Παραχθήναι παρά τοΰ Θεοΰ ούκ άδύνατον άπειρους άνθρώπους, ά- 
πείρους λέοντας, καί άλλα. άρα τό άπειρον πλήθος έστί δυνατόν.

Άπόκρισις

Διαιρώ τό προηγ. παραχθήναι παρά Θεοΰ ούκ άδύνατον άπειρους 
άνθρώπους, καί άλλα έν νοήματι διανεμητικφ ξυμφ: έν νοήματι συλλετι- 
κφ άπόφ: δθεν άποφάσκεται ή συνέπεια, (ί. 166)

Έρεϊς

Τά δυνατά όντα πλασθήναι δύναται ώς ύπάρχοντα. άρ: οί άπειροι 
άνθρωποι έάν χωρίς ληφθώσι, δυνατοί παραχθήναι δύνανται ώς ύπάρχον
τα.

Άπόκρισις

Διαιρώ τό προηγούμενον. τά δυνατά δντα πλασθήναι δύνανται, ώς 
ύπάρχοντα, δν τρόπον εΐσί δυνατά ξυμφ: δν τρόπον ούκ εΐσί δυνατά 
άποφ: δθεν άποφάσκεται ή συνέπεια, οί τοίνυν άπειροι άνθρωποι, δυνα
τοί μόνον είσίν, έν νοήματι διανεμητικφ ούκ έν νοήματι συλλεκτικφ.
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Θέσις
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Τοΰ δυνατού εις ένέργειαν ύποτεθέντος ούδέν έπεται άτοπον. άρα 
εϊγε άπειροι άνθρωποι εΐσί δυνατοί δύνανται πλασθήναι καί ώς ύπάρχον- 
τες.

Άπόκρισις

Διαιρώ τό προηγούμενον. τοΰ δυνατοΰ εϊς ένέργειαν ύποτεθέντος, 
ούδέν έπεται άτοπον, δν τρόπον έστί δυνατόν τουτέστι διανεμητικέός 
ξυμφ: άλλως τουτέστι συλλεκτικώς άποφ:

Έρεϊς

Ό Θεός γινώσκει έν ταϊς αύτοΰ Ιδέαις, τουτέστιν έν τη αύτοΰ φύσει, 
καθ’ δ παρά τών κτισμάτων έστί μεταληπτή πάντα δσα παραγαγεΐν δύνα- 
ται, ώσπερ καί πάσας τάς τών άγγέλων έπιθυμίας τάς δι’ όλης τής αΐω- 
νιότητος έσομένας. έν έκείνη δηλαδή τή άποφάσει, έν fj διωρίσατο παρα- 
σχεϊν τούτοις άναγκαίαν τήν βοήθειαν πρός τήν τούτων παραγωγήν, άρα 
δύναται ό Θεός πάντα τά δυνατά κτίσματα παραγαγε ΐν, καί ούτως άπει
ρον εσεται πλήθος.

Άπόκρισις

Διαιρώ το προηγούμενον. ό Θεός γινώσκει έν ταϊς αύτοΰ Ιδέαις τά 
δυνατά πάντα έν νοήματι διανεμητικφ, καθ’ δ ούχ άμα παραχθήναι δύνα- 
ται ξυμφ: έν νοήματι συλλεκτικφ, καθ’ δ άμα άποφ:

Σαφώς άντιφάσει πίπτει, καί τό τήν θείαν παντοδυναμίαν άπειρον 
ούσαν δι’ άποτελέσματος άπειρου έκκενωθήναι δύνασθαι. ή γάρ δύναμις 
τοΰ κτίζειν άπειρος ούσα, περαιτέρω άφικέσθαι είς τό κτίζειν μή δυνα- 
μένη διά τήν έκκένωσιν ούκ άν εϊη άπειρος, άλλά καί οί λέγοντες τόν 
άπειρον άριθμόν, καί έν ταϊς τοΰ Θεοΰ τελειότησι δίδοσθαι, ούδεμιάς 
άληθείας έχονται, οΰ γάρ εΐσίν αδται τφ άριθμφ διηρημέναι τοΰ Θεοΰ, 
άλλ’ ή μία τοΰ Θεοΰ, καί άπλουστάτη φύσις, τελειοτάτη ούσα άπείροις 
ΐσοδυναμεΐ τελειότησι, καί διαφόρως παρ’ ήμών έπιλαμβάνονται.

Ένστασις δευτέρα

Τό άπειρον μέγεθος, ήτοι τό άπειρον σώμα ούκ Αντιφάσκει, οΰτε έκ 
μέρους τοΰ Θεοΰ, οΰτε έξ έαυτοΰ. άρα παραχθήναι δύναται.

Άπόκρισις

Άπόφ: τό προηγούμενον καί έκ μέρους γάρ τοΰ Θεοΰ άντιφάσκει, 
τής δυνάμεως τούτου έκκενωθήναι μηδέποτε έχούσης, καί έξ αύτοΰ, τοΰ 
σωματικού μεγέθους (f. 167) δυνάμει άπειρου δντος, καί οόκ ένεργείςι.

’Αντίστασις
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Ό Θεός δύναται ένεργήσαι δπου έστί διά τής αύτοΰ άμετρίας. άλλ’ 
άμετρος ών ό Θεός έστί πανταχοΰ, άρα δύναται πανταχοΰ ένεργήσαι.

Άπόκρισις

Διαιρώ τήν μείζονα. ό Θεός ένεργήσαι δύναται δπου έστί διά τής 
αύτοΰ άμετρίας, έν νοήματι διανεμητικφ ξυμφ: έν νοήματι συλλεκτικφ 
άποφ:

Κεφάλαιον ένατον

Περί γνώσεως, θελήσεως, παντοδυναμίας, έλευθερίας, καί τών θείων κρι
μάτων. .

Γνώσις έστίν αύτός ό Θεός, καθ’ ό καί έαυτόν, καί τά έαυτοΰ έκτός 
έπιλαμβάνει. διττώς δέ ταΰτα, ή γάρ τήν τούτων ούσίαν, καί τούς τρό
πους πάντας καθ’ οΰς δύναται γενέσθαι, νοεί, ή τήν ΰπαρξιν. τήν μέν ούν 
ούσίαν τών δυνατών άπάντων, καί τούς τρόπους τής παραγωγής έν ταϊς 
αύτοΰ ιδέαις, τήν δέ ΰπαρξιν έν τοϊς αύτοΰ κρίμασιν. διά γάρ τοΰτο τά 
πάντα ύπάρξεως εύμοιροΰσιν, ή ύπήρξαν, ή ύπάρξουσιν, δτι ό Θεός τήν 
ΰπαρξιν αύτοϊς παρασχεϊν διωρίσατο.

Τάς κινήσεις τής κτιστής θελήσεως, έν μέν τή καθαρφ τής φύσεως 
καταστάσει γιγνώσκει έν τφ έαυτής διορισμφ, πρός δν δή έδεΐτο προκι- 
νήσεως γενικής, ού μήν δέ είδικής, καί έν τή τάξει τής φύσεως, καί έν 
τή τάξει τής χάριτος, έν δέ τή καταστάσει τής φύσεως διά τής παρακοής 
έκπεπτωκείας, τάς μέν άγαθάς, καί ύπέρ φύσιν έν ταϊς αύτοΰ άποφάσεσι 
ταϊς προσδιοριζούσαις. τάς δέ φυσικάς, ή καί πονηράς έν τφ μέλλοντι 
αύτής διορισμφ τφ άπ’ αίώνος αύτφ παρόντι, καί μόνης τής γενικής 
δεομένω κινήσεως.

Ή ούσία τοιγαροΰν τών δυνατών άπάντων έν τή θεία ίδέφ, ώς έν 
παραδειγματικφ, ήτοι άρχετύπω έμπεριέχεται, ήτις ή αύτή θεία έστίν 
ούσία, καθ’ δ κατάτινα τρόπον τοϊς κτίσμασιν έστί μεθεκτική54, ή θέλη- 
σις δέ τοϋ Θεοΰ ύπ’ αύτής διευθύνεται, πρός τήν τών κτισμάτων παραγω- ' 
γήν. δυνάμενος γάρ ό Θεός τά δυνατά παραγαγεϊν, καί μή παραγαγεΐν, 
όταν θελήση ταΰτα παραγαγεΐν άναγκαίως κατά τήν άμετάτρεπτον αύτοΰ 
Ιδέαν παράγει55, ήτις λέγεται γνώσις άπλής νοήσεως, καί γνώσις πραγμα

54. Στά ΧΡΑ: μεθεκτή.
55. Στό περιθώριο τών ΧΣ: διά τοΰτο ϋπαρξις ένδεχομένη καί ούσία 

άναγκαία.

’Αντίστασις
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τική, ώς προηγούμενη τής άποφάσεως, τής τών πραγμάτων παραγωγής, 
καί τήν θειαν θέλησιν πρός ταύτην διευθύνουσα, ή μέν γάρ τοΰ Θεοΰ 
γνώσις διευθύνει, ή δέ θέλησις διορίζει, καί ή παντοδυναμία εις έργον 
τίθησιν.

Έκ τοΰ θεωρεϊν τόν Θεόν έν τή αύτοΰ άποφάσει τά δυνατά ώς 
παρόντα, τουτέστιν (ί. 168) έν τή αύτοΰ αϊωνιότητι συνυπάρχοντα, άνα- 
θεωρεΐ ή καλουμένη γνώσις όράσεως, ήτις καί πρακτική έστί καί θεωρη
τική, πρακτική μέν έστί καθ’ δ τήν άπόφασιν τής θείας θελήσεως συνημ- 
μένην έχει, καί πρός τό έργον κατεπείγεται, ήτοι μετά τής θείας άποφά
σεως τά πράγματα, ή τούς τών πραγμάτων τρόπους παράγει, οϊον ή 
γνώσις ή ό Θεός γινώσκει, τοΰ δρωμένου κόσμου τό σύστημα πρό τοϋ 
δημιουργηθήναι, ή τάς άγαθάς καί ύπέρ φύσιν πράξεις τών κτιστών 
θελήσεων, θεωρητική δέ ή αύτή καθ’ δ τά πράγματα καί τούς τρόπους 
τούτων θεωρεί, ώς ήδη ύπάρχοντας. έστι δέ γνώσις δοκιμασίας, ή έτι καί 
άδοκιμασίας. δοκιμασίας μέν γνώσις ή άναγομένη έπί τά κτισθέντα, ού
δέν γάρ μισεί ό Θεός ών έποίησεν, άδοκιμασίας δέ ή θεωροΰσα τά 
συγκεχωρημένα, καί ού πεποιημένα. τίνα δέ ταΰτα τά πονηρά, καθ’ δ ό 
Θεός μετά τών δευτέρων αιτίων πρός τό ταΰτα παραχθήναι ξυντρέχει, ού 
μέντοι ειδική κινήσει τάς αιτίας56 έκείνας προσδιορίζει57.

Περί μέν τής πρακτικής γνώσεως τοΰτο λεκτέον, δτι τά πράγματα 
διά τοΰτο είσίν, δτι ταΰτα ό Θεός γινώσκει. περί δέ τής θεωρητικής, δτι 
ού διά τοΰτο έσται τι δτι τοΰτο γινώσκει ό Θεός έσόμενον, άλλ’ έπειδή 
τοΰτο έσεται, παρά τοΰ Θεοΰ προγινώσκεται. ήτις κατά τόν ήμέτερον 
τοΰ νοεΐν τρόπον ύστέρα έστίν έκείνων, Άτινα ώς μέλλοντα προθεωροΰν- 
ται, καί ού μόνον τό άγαθόν, άλλ’ έτι καί τό πονηρόν θεωρεί.

Τά ένδεχόμενα μέλλοντα διττά, τά μέν γάρ άπολελυμένα, οία έστίν 
ή έν τή δευτέρφ παρουσίφ κρίσις, τά δέ έν υποθέσει, ής δλως πρός τό 
γενέσθαι, ή μή έξήρτηται. αΰτη ή παρά Θεοΰ, ή τήν διωρισμένην αύτφ 
τών φυσικών αιτιών τάξιν δτε βούλεται μετατίθησιν, ή παρά τοΰ έλευθέ- 
ρου τής κτιστής θελήσεως διορισμού λαμβάνεται, καί τά μέν έπί τήν 
γνώσιν τής όράσεως άνάγεται, τά δ' έπ’ Άλλην τρίτην τινά, κατά τινας, 
τήν καί μέσην λεγομένην, ατε δή μεταξύ κειμένην τής γνώσεως τής 
άπλής νοήσεως, καί τής γνώσεως τής όράσεως. οί γάρ πλείονες ταύτην 
άποβάλλοντες, τά έν υποθέσει πρός τήν γνώσιν τής άπλής νοήσεως, ή 
πρός τήν γνώσιν τής όράσεως έπανάγουσιν. Σημειώσατε δτι ή γνώσις 
τών έξ ύποθέσεως μελλόντων ούκ άεί διορίζεται, άλλ’ έσθ’ δτε μόνη ή

56. Στά ΧΡΑ παραλειπεται.
57. Στό περιθώριο τών ΧΣ σημειώνεται: άλλαχοΰ τά αύτά.
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συνάφεια ή έν ταϊς τών πραγμάτων εισχωρούσα αίτίαις, οϊον μεταξύ τής 
άξίας, καί τοϋ μισθοΰ, μεταξύ τών κολάσεων, καί τών άμαρτιών.

Θέσις

Ό Θεός πάντα τά μέλλοντα βεβαιοτάτως γινώσκει, καί προγινώσκει. 

Δεϊξις

Ό πάντα τά ενεστώτα, τά παρωχημένα, καί τά μέλλοντα ώς παρόντα, 
ήτοι ύπάρχοντα (ί. 169) θεωρών, πάντα τά μέλλοντα βεβαιωτάτως γινώ- 
σκει, καί προγινώσκει. άλλ’ ό Θεός πάντα τά ένεστώτα, τά παρωχημένα, 
καί τά μέλλοντα, ώς παρόντα θεωρεί, άλλως γάρ ούκ αν ήν άκρως τέ
λειον, μή έχων έν τή αύτοΰ αΐωνιότητι, τά πάντα παρόντα όν τρόπον 
εϊσί γνωστά, είτε έν έαυτφ, εϊτε έν αύτοΐς, άρ: ό Θεός πάντα τά μέλλοντα 
βεβαιωτάτως γινώσκει, καί προγινώσκει.

Ένστασις πρώτη

Εϊγε ό Θεός τά μέλλοντα πάντα γινώσκει ούδεμία ήμΐν έπιμένει 
έκλογής έλευθερία, τουτέστιν ούκ έχομεν δύναμιν τοΰ ένεργεϊν, καί μή, 
ήτοι τήν εξιν τοΰ κατ’ Αρέσκειαν προελέσθαι θάτερον θατέρου. άλλά 
ψευδές τό συνεπόμενον. άρα καί τό προηγούμενον.

Άπόφημι τήν μείζονα, καί γάρ εϊτε ό λόγος ή περί τών πράξεων 
τών αγαθών, καί ύπέρ φύσιν τής κτιστής θελήσεως, έφ’ ας ό Θεός ταύτην 
διά τής ειδικής κινήσεως, ήτοι τής χάριτος διορίζει, έν ταϊς τοιαύταις 
πράξεσι άφίησιν άεί τή κτιστή θελήσει τήν πρός τό έναντίον δύναμιν38.

Εϊτε περί τών τάς τής φύσεως δυνάμεις μηδόλως ύπερπαιουσών, εϊτε 
περί τών πονηρών, ή τοΰ Θεοΰ γνώσις ούδαμοΰ άνάγκην έπάγει.

Δεϊξις τής μείζονος

Εϊγε ό Θεός τά μέλλοντα πάντα γινώσκει, άναγκαίως πάντα συμβαί
νει. άρα ούδεμία έν ήμΐν διαμένει έκλογής έλευθερία.

Άπόκρισις '

Άπόφημι τό προηγούμενον. ή γάρ τοΰ Θεοΰ γνώσις ούδεμίαν άνάγ
κην ταϊς έλευθέραις έπάγει θελήσεσι, καί οΰτω τά πράγματα μέλλοντα 
όρα, δν τρόπον εϊσί μέλλοντα.

"Ώσπερ γάρ ή γνώσις τών παρόντων ούδεμίαν τοϊς γινομένοις οΰτως 
ή πρόγνωσις τών μελλόντων τοϊς μέλλουσιν άνάγκην έπάγει59.

58. 'Ολόκληρη ή φράση παραλείπεται στά ΧΡΑ.
59. Στά ΧΡΑ παραλείπεται ολόκληρη ή φράση.
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Δειξις τοΰ προηγουμένου

Εϊγε ό Θεός πάντα τά μέλλοντα γινώσκει, πάντα βεβαίως τε, καί 
διωρισμένως είσί μέλλοντα, άρα άναγκαίως ξνμβαίνει.

Άπόκρισις

Όμολογήσας τό προηγούμενον, άπόφ. τήν συνέπειαν, άλλο γάρ έστί 
τό βεβαίως, καί διωρισμένως ύπάρχειν τι μέλλον, καί άλλο τό άναγκαίως 
είναι μέλλον, τό γάρ άναγκαίως μέλλον, ούτως έστί μέλλον, ώστε μή 
δύνασθαι μή είναι μέλλον, τό δέ βεβαίως, καί διωρισμένως, πραγματικώς, 
καί άληθώς δν μέλλον, δύναται καί μή είναι μέλλον.

Δειξις τής συνεπείας

’Εκείνο έστίν άναγκαίως μέλλον δπερ ού δύναται μή ξυμβήναι. άλλά 
τό διωρισμένως καί βεβαίως μέλλον οΰ δύναται μή ξυμβήναι, άρ: άναγ
καίως έστί μέλλον.

Άπόκρισις πρώτη

’Απόφημι τήν έλάσσονα. έκεϊνο γάρ δύναται μή ξυμβήναι, δ δύναται 
γενέσθαι, καί μή γενέσθαι. άλλά τό βεβαίως καί διωρισμένως άπό έλευ- 
θέρας ένεργείας60 κρεμάμενον δύναται γενέσθαι, καί μή γενέσθαι, οϊον 
τό γε νϋν εχον δύναμαι γράψαι, (ί. 170) καί μή, εΐ καί τήν χθές βεβαίως 
εΐπεϊν περί τοΰ κόσμου τίς ήδύνατο, δτι σήμερον γράψω, άρα τό βεβαίως 
καί διωρισμένως μέλλον, ένίοτε δύναται άπολελυμένως μή ξυμβήναι.

Άπόκρισις δευτέρα

Διαιρώ τό συνεπόμενον. τό βεβαίως καί διωρισμένως μέλλον ού 
δύναται μή ξυμβήναι, ύποθέσεως γενομένης, δτι έστί μέλλον ξυμφ: άπο
λελυμένως άνευ ύποθέσεως άποφ: διττή γάρ ή άνάγκη δποθετική καί 
άπολελυμένη.

Έρεϊς

Εί τό διωρισμένον μέλλον ήδύνατο μή είναι μέλλον, άπατηθήναι 
ήδύνατο ή θεία πρόγνωσις. άλλά άτοπον τό συνεπόμενον. καί άρα τό 
προηγούμενον.

Άπόκρισις

Διαιρώ τήν μείζονα. εΐ τό διωρισμένως μέλλον ήδύνατο μή είναι 
μέλλον έν νοήματι συνθέτφ, καί ύποθέσεως γινομένης, δτι προέγνωσται

60. Στά ΧΡΑ: θελήσεως.
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παρά τοΰ Θεοΰ, ώς μέλλον, άπατηθήναι ήδύνατο ή θεία πρόγνωσις ξυμφ: 
εί τό διωρισμένως ήδύνατο είναι μέλλον έν νοήματι διηρημένω, καί 
άπολελυμένως, άπατηθήναι ήδύνατο ή θεία πρόγνωσις άποφ: προηγείται 
ή πρόγνωσις τοΰ Θεοΰ τοΰ τής θελήσεως διορισμού ώς παρόντος, ούχ 
ώς μέλλοντος6':

’Αντίστασις

Ή θεία πρόγνωσις ύστέρα τοΰ διορισμού τής θελήσεως τής άνθρω- 
πίνης τουλάχιστον ώς μέλλοντος, εί δέ τοΰτο είπετο άν τήν θείαν πρό- 
γνωσιν τοΰ διορισμού τής άνθρωπίνης θελήσεως έξηρτήσθαι, δπερ άτο- 
πον.

Άπόκρισις

Είπετο αν τήν θείαν πρόγνωσιν τοΰ διορισμού τής άνθρωπίνης έξηρ
τήσθαι θελήσεως ώς έξ άντικειμένου ξυμφ: ώς έξ αιτίας άποφ: ούκ έστι 
δέ άτοπον τό τήν θείαν πρόγνωσιν έξαρτάσθαι τοΰ διορισμού τής άνθρω- 
πείου θελήσεως, ώς έξ άντικειμένου, δτι ή γνώσις ούκ έστι τοΰ μηδενός, 
άλλά τίνος άντικειμένου γνώσις. ούδεμίαν ούν άτέλειαν τφ Θεφ έπιφέρει 
του τί. ή γάρ τοιαύτη έξάρτησις συναφείας μόνον έστίν ούκ άντιώσεως, 
ήτοι αίτιας έξάρτησις.

"Ωσπερ ή τοΰ Θεοΰ διάνοια ούδέν έτερον, δτι μή ό αύτός άπλούστα- 
τος Θεός, καθ’ δ νοεί θεωρηθείς, οΰτω καί ή αύτοΰ θέλησις ούδέν έτέρα 
είμή ή θεία ούσία καθ’ δ θέλει, ήτις πολλαπλώς φιλεΐ διαιρεϊσθαι διά 
τήν τοΰ ήμετέρου νοός στενότητα, διαιρείται γάρ είς γενικήν, καί ειδι
κήν. καί θέλησις γενική τοΰ Θεοΰ έκείνη έστίν ήτις γενικήν τινα τάξιν 
έν τοΐς πράγμασι διορίζει, καί άεί θεωρείται, είμή είδικαί τινές άντιτεθώ- 
σιν αίτίαι. οϊον διωρίσατο πάσαν σωματικήν κίνησιν κατ’ εύθεΐαν γραμ
μήν, ώς άπλουστάτην ούσαν, καί συντομωτέραν άεί διευθύνεσθαι, είμή 
τά περιεστώτα κωλύωσι σώματα, ώσαύτως έκτίσατο πάντας τούς άνθρώ
πους δι ’ αυτόν, τοΰτο γάρ ή τάξις έπιζητεΐ. δθεν καί πάντας θέλει σωθή- 
ναι, καί μακαρίους γενέσθαι62 (ί. 171) άλλ' ή τούτων πονηριά τή -αύτοΰ 
άγαθότητι πολλάκις Αντιβαίνει, θέλησις δέ ειδική ήτοι μερική έκείνη 
έστί καθ’ ήν ό Θεός ψηφίζεται τι είδικώς τε καί διωρισμένως, ήτις καί 
υποδιαιρείται, εις θέλησιν εύδοκίας, καί είς θέλησιν σημείου, θέλησις 
εύδοκίας έκείνη έστί καθ’ ήν άρέσκει τι καί ευδοκεί τφ Θεφ είναι, 
τουτέστιν ένεργείφ ή ό Θεός θέλει άγαθόν τι γενέσθαι δτι αύτφ άρέσκει, 
οϊον θέλει θελήσει εύδοκίας τόν παρ’ αύτοΰ δημιουργηθέντα κόσμον

61. Στά ΧΡΑ παραλείπεται όλόκληρη ή φράση.
62. Στά ΧΡΑ παραλείπεται.
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διατηρήσαι, ή δέ τοΰ σημείου θέλησις κυρίως ούκ έστιν έν τφ Θεφ, άλλ’ 
έστίν έξωτερικόν σημεϊον φτινι ό Θεός έαυτοϋ τί θέλειν έπισημαίνειν, 
καί τό σημεϊον τής θελήσεως όνομάζεται θέλησις, ώσπερ τό τής άγάπης 
άποτέλεσμα άγάπη63 πανταχώς δέ τοΰτο, κώλυσις, καί συγχώρησις, ώς 
πρός τόν πονηρόν, έντολή, συμβουλή, καί έργασία ώς πρός τό άγαθόν.

Ό τοίνυν Θεός άγαθόν τι έντελλόμενος, συμβουλεύων, θέλει δραστι- 
κώς τι δηλαδή τό σημεϊον, ήτοι τήν έντολήν, ή τήν συμβουλήν, άλλ’ ού 
θέλει άεί δραστικώς64 τό πράγμα δπερ έντέλλεται, ή συμβουλεύει, ώσαύ- 
τως συγχωρεΐ, καί θέλει συγχωρήσαι τήν άμαρτίαν ού μέντοι θέλει τήν 
αύτήν άμαρτίαν. άλλά καί κωλύει ταύτην, ού συνδρομής άνευ μετά τοϋ 
ανθρώπου τοΰ ταύτην έργαζομένου.

Σημειώσατε δτι ή γενική θέλησις, καί πρώτη, καί προηγουμένη ή- 
κουσεν ήτις καθ’ αύτό τι θεωρονμενον θέλει άνευ τινών προσκειμένων, 
ήτοι περιστάσεων, καί ή είδική δευτέρα καί έπομένη μηδέν άνευ τών 
προσκειμένων έθέλουσα. δσα μέν οΰν ήθέλησεν ό Θεός θελήσει ειδική, 
έπομένη, άπολελυμένη, καί δραστική, πεποίηκε, ούχ δσα δέ ήθέλησε 
θελήσει γενική, προηγουμένη, ύποθετική, καί μή δραστική.

Παντοδυναμία Θεοΰ δύναμις έστί τοΰ ποιήσαι δυνατά, έστί δέ δυνα
τόν πάν τό τή σοφίςι, καί ταϊς τοΰ Θεοΰ ίδέαις μή άντιφάσκον.

Ή δύναμις αΰτη έν τφ Θεφ μή πεφυκεία πράγματι, ή όντότης άπό 
τής τούτου ούσίας, σοφίας τε καί θελήσεως διακεκριμένη, διαιρείται είς 
άπολελυμένην, καί διακεκριμένην, καί άπολελυμένη, μέν έστίν ή καθ’ 
αύτήν θεωρηθείσα, δι’ ής μηδαμώς τών λοιπών θεωρημένων προσόντων, 
καί ψηφισμάτων, ποιήσαι δύναται, δσα είσί δυνατά, διατεταγμένη δέ ή 
θεωρουμένη, καθ’ δ, είς έργον τίθησιν ό Θεός, δσα άν ή δεσποτεία τής 
δικαίας αύτοΰ θελήσεως διωρίσατο έν τή τοιαύτη τών πραγμάτων τάξει, 
ήν ή αύτοΰ διέθετο πρόνοια, τή μέν οδν άπολελυμένη πολλά τό Θειον 
ποιήσαι δύναται, καί ού ποιεί, τή δέ διατεταγμένη, πάν δπερ έγνω ποιή- 
σειν, άσφαλώς ποιήσεται.

Ό πάσης άνάγκης, εϊτε τής έντός, εϊτε τής έκτός άνεπίδεκτος ό 
Θεός ών, έλεύθέρος λέγεται, παντοδύναμος γάρ ύπάρχων, ούδεμίαν δύνα- 
μιν κατά τής έαυτοϋ φύσεως έπαχθεϊσαν (βία λέγεται αΰτη)65 έπιδέχεται,

63. Στά ΧΡΑ παρεμβάλλεται ή φράση: Θεός άπ’ αίώνος διώρισται 
πρός τό δημιουργήσαι τόν κόσμον, αρα ούδέποτε ύπήρξεν Θεός.

64. Στό περιθώριο τόν ΧΣ: ή προηγουμένη θέλησις ούκ άεί πληροΰ- 
ται, ή δέ τής εύδοξίας νή άεί.

65. Στό περιθώριο τών ΧΣ: αϋτη ή θέλησις ού πρός τί ένικόν ανήκει 
άλλά πασιν άδιαφόρως κοινή.
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καί τοΰ δρου τών ένεργειών έκτός αύτοΰ δντος (ί. 172) ούδ’ έσωθεν έπί 
τοΰτο ένεργεϊν βιάζεται, διττώς γάρ θεωρούνται αί ένέργειαι, αλλαι ών 
ό δρος έντός έστί τοΰ Θεοΰ, καί λέγονται έμμένουσαι, καί αλλαι ών ό 
δρος έκτός αύτοΰ, καί λέγονται διαβαίνουσαι.

Έρεϊς

Ό Θεός άπ’ αίώνος διώρισται πρός τό δημιουργήσαι τόν κόσμον, 
καί άεί έσχηκε τήν πρός τούναντίον δύναμιν, τουτέστι τήν πρός τό μή 
δημιουργήσαι αύτόν ξυμφ: άλλως άπόφ:

Ένθεν τοι καί ή ό Θεός διώρισται πρός τήν τοΰ παντός διατήρησιν66 
πρότασις, διαιρετέα τφδε τφ τρόπφ, τφ λόγω τής ένεργείας ξυμφ: τφ 
λόγω τής δυνάμεως άπόφ: καί αύθις, έξ ύποθέσεως δτι τοΰτον διατηρή- 
σασθαι έψηφίσατο ξυμφ: άπολελυμένως καί άνευ τινός ύποθέσεως άπόφ: 
διττός ό διορισμός κατ’ ένέργειαν, ό μή έπάγων άνάγκην, καί κατά 
δύναμιν ό ταύτης ούκ άπφκισμένος.

’Αντίστασις

Ουδέποτε ό Θεός ύπήρξεν άδιάφορος πρός τό δημιουργήσαι, καί 
διατηρήσαι τόνδε τόν κόσμον, άρα ούδέποτε ύπήρξεν έλεύθερος έλευθε- 
ρί$ έκλογής πρός τό δημιουργήσαι τόν κόσμον.

Άπόκρισις

Διαιρώ, τό προηγούμενον. ούδέποτε ό Θεός ύπήρξεν άδιάφορος πρός 
τό δημιουργήσαι, καί διατηρήσαι τόν κόσμον άδιαφορίφ άπλώς άποφατι- 
κή, ήτις έστί τελεία στέρησις παντός διορισμού ξυμφ: ούδέποτε ύπήρξεν 
άδιάφορος άδιαφορίςι θετική, άπόφ: ήτις ούδέν άλλο έστίν, είμή έλευθε
ρία τις έξις καί δύναμις τοΰ ένεργεϊν, καί μή ένεργεϊν άπόφ:

Τοΰ Θεοΰ τά ψηφίσματα, καί αί άποφάσεις, άτινα καί κρίματα λέγε
ται, ένέργειαι εϊσί τής θείας θελήσεως, αϊς ποιήσειν τι, ή ξυγχωρήσειν 
διωρίσατο.

Κεφάλαιον δέκατον

Περί δημιουργίας

Είδώς άπ’ αίώνος ό Θεός πάσας τών δυνατών κτισμάτων τάς ούσίας 
έν ταϊς αύτοΰ Ιδέαις τή γνώσει τής άπλής νοήσεως άριθμόν τινά τούτων 
κατά τάς αιώνιας τε καί άμετατρέπτους αύτοΰ Ιδέας δημιουργήσαι έκρινε,

66. Στό περιθώριο τών ΧΣ: ή άγάπη ήμών έφεσιν μόνον εχει, ή δέ 
τοΟ ΘεοΟ δργον καί παραγωγήν.
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καί οΰτως ή πρώτη ένέργεια ή τφ Θεφ ώς πρώτη τών δντων άπονεμομένη 
αιτία ή κτίσις, έστί δι’ ής άπασι τήν ΰπαρξιν χορηγεί, όρίζεται δέ αϋτη 
κοινώς παραγωγή τοΰ δντος έκ τοΰ μή δντος, ή καί οΰτω, παραγωγή τοΰ 
πράγματος έκ τοΰ έαυτοΰ μηδενός, καί έκ τοΰ μηδενός τοΰ υποκειμένου, 
οϊον ό νοΰς παράγεται παρά τοΰ Θεοΰ, καί έκ τοΰ μηδενός τοΰ ύποκειμέ- 
νου, δτι ού γίνεται έκ τίνος προϋπάρχοντος υποκειμένου, (ί. 173) ώσπερ 
τό δένδρον έκ τής ΰλης.

Ταύτην τήν ένέργειαν ήτοι τήν κτίσιν, καί παραγωγήν έκ τοΰ μή 
δντος, είς τό είναι ήγνόουν ό τε ’Αριστοτέλης, καί οί περί τόν ’Επίκου
ρον μηδόλως τή Ιδέα τοΰ δντος τοΰ άκρως τελείου προσέχοντες. τοΰτο 
γάρ τό κατ’ ούσίαν, καί παντέλειον δν τοϊς λοιποϊς οϋσι κατά μετοχήν, 
καί άτελέσι τήν ΰπαρξιν ένειμε, καί ούδέν όν άφ’ έαυτοΰ είναι δύναται, 
πλήν τοΰ άπείρως τελείου δντος, ή ϋλη δέ άτελής οϋσα πάντη, καί 
άδρανής, άφ’ έαυτής ύπάρχειν ουδόλως έχει. οθεν καί ψευδές τό διατε- 
θρυλλημένον έκεϊνο άξίωμα, μηδέν έκ μηδενός, καί μηδέν είς τό μηδέν 
καταντήσει.

Θέσις

Μόνος ό Θεός δύναται είναι άκτιστος, αιώνιος, καί άφ’ έαυτοΰ, τά 
δέ λοιπά έξ αύτοΰ παρήχθαι άνάγκη.

Δεϊξις

’Εκείνο μόνον τό δν έστίν αιώνιον, άκτιστόν, καί άφ’ έαυτοΰ, δπερ 
έστίν άκρως τέλειον, δν άναγκαΐον, δν κατ’ ούσίαν, τό αύτοεϊναι. άλλά 
μόνος ό Θεός δν άκρως τέλειον, δν άναγκαΐον, όν κατ’ ούσίαν τό αύ- 
τοεϊναι, τά δέ λοιπά άτελή, καί ένδεχόμενα. άρα μόνος ό Θεός δύναται 
είναι άκτιστος, αίώνιος, καί άφ' έαυτοΰ. τά δέ λοιπά έξ αύτοΰ παρήχθαι 
άνάγκη.

Ένστασις πρώτη

"Οτι έστί τό όν, αιώνιον, καί άναγκαΐον, ού διά τοΰτο καί άκρως 
τέλειον έσται. άρα ούδέν κωλύει τό παρά τόν Θεόν δοθήναι τι δν αιώ
νιον.

ΆπόκρισιςβΤ

Άπόφημι τό προηγούμενον. τό γάρ όν τό αιώνιον, καί άναγκαΐον, 
δν έστί μή έξηρτημένον, όν άφ’ έαυτοΰ, ήτοι δν αύτό έαυτφ τό είναι 
παρέχον. άλλά τό άφ’ έαυτοΰ τό ϊδιον είναι κεκτημένον, άκρως τέλειον

67. Στά ΧΡΑ: άπόφημι.
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άνάγκη είναι, ύπάρχον γάρ αιτία, ώς οϋτως είπεΐν τοΰ ίδιου είναι, πάσας 
έτι έαυτφ τάς δυνατάς τελειότητας χαρίσασθαι δύναται. έστι γάρ εύκο- 
λώτερον τά προσόντα, ήτοι τάς τελειότητας έαυτφ παρασχεϊν, ή τό αύ- 
τοεΐναι. άρα τό δν τό αιώνιον έστι καί άκρως τέλειον.

’Αντίστασις

(ί. 174) Εί ό κόσμος έκτίσθη εϊχομεν αν φυσικφ λόγφ κατανοήσαι 
καί άποδεϊξαι τοΰτο. άλλά φυσικφ λόγω ού κατανοεϊται ούδ' άποδείκνυ- 
ται τοΰτο. άρα ούκ έκτίσθη καί επομένως αιώνιος.

Άπόκρισις

Διαιρώ τήν έλάσσονα. φυσικφ λόγφ οΰ κατανοεϊται, ούδ’ άποδείκνυ- 
ται τοΰτο κατά τόν χρόνον, καί τόν τρόπον τής κτίσεως ξνμφ: κατά τό 
αύτό πράγμα άπόφ:

Ένστασις δευτέρα

Τουλάχιστον ό Θεός ήδύνατο τόν κόσμον άπ’ αίώνος δημιουργήσαι. 
άρα ού μόνφ τφ Θεφ ούτως ή αίωνιότης άρμόζει, ώστε παρ’ αύτοΰ τφ 
κόσμφ χαρισθήναι μή δεδυνήσθαι.

Άπόκρισις

’Απόφημι τό προηγούμενον. οΰ γάρ ήδύνατο ό Θεός άπ’ αίώνος 
δημιουργήσαι τόν κόσμον, εϊγε πάν κτιστόν άρχήν μή εχειν ού δύναται, 
άδύνατον γάρ μή δοθήναι στιγμήν τινα εν ή τό κτιστόν κέκτισται.

Αντίστασις

Οϋτως ό Θεός ήδύνατο τόν κόσμον άπ’ αίώνος δημιουργήσαι, ώσπερ 
ό ήλιος τήν λάμψιν έκχέειν, εϊγε ήν άπ’ αίώνος. άλλ’ εϊγε ό ήλιος ήν 
άπ’ αίώνος, άπ’ αίώνος άν τό φώς άν έκχέαι68...
"Αρα ό Θεός τόν κόσμον άπ’ αίώνος ήδύνατο δημιουργήσαι.

Άπόκρισις

’Απόφημι τήν όμοίωσιν. τό μέν γάρ φώς άποτέλεσμα οΰκ έστι τοΰ 
ήλίου, άλλά λεπτή ΰλη παρ’ αύτοΰ έξωθουμένη, ό δέ κόσμος αίτιατόν 
τοΰ Θεοΰ τυγχάνει γε ών.

68. Έδώ τελειώνουν τά ΧΣ. Τά ύπόλοιπα φύλλα, δπως προαναφέρ- 
θηκε, έχουν σχισθεΐ. Τό κείμενο στή συνέχεια δημοσιεύεται βάσει τών 
ΧΡΑ.
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Τό σώμα τό κινητόν ήτοι τό φυσικόν γενέσει ούκ ήδύνατο όρμή διά 
κινήσεως. άρα ή κίνησις ύπήρξε πρό τοΰ κινητοΰ, εί μή τό κινητόν ήν 
άπ’ αΐώνος, άλλ’ ή κίνησις ούκ ήδύνατο είναι πρό τοΰ κινητού, άρα τό 
κινητόν ήν άπ’ αΐώνος, καί έπομένως ό κόσμος, ή κίνησις, καί ό χρόνος 
άπ’ αΐώνος...

Άπόκρισις

Διαιρώ τήν πρώτην πρότασιν, τό κινητόν γενέσθαι ούκ ήδύνατο, εί 
μή διά κινήσεως, ε’ίγε τό κινητόν, γενητόν ή ξυμφ: ε'ίγε κτιστόν άπό φ:...

Αντίστασις

(ί. 175) Ε'ίγε πράγματα κεκτισμένα ήσαν έν χρόνω. τό πρότερον ούκ 
άν ήν χρόνος, άλλά τό πρότερον ού δύναται είναι άνευ χρόνου, άρα τά 
πράγματα έν χρόνω ούκ έκτίσθησαν άλλ’ είσίν άπ’ αΐώνος.

Άπόκρισις

Διαιρώ τήν έλάσσονα, τό πρότερον τό κατ’ ένέργειαν ήδύνατο είναι 
άνευ χρόνου, ξυμφ: τό πρότερον τό καί δνναμιν άπόφ:

Θέσις

Τό κτίσμα δύναται είναι αίτία όργανική τής κτίσεως.
Ήνίκα αύτή όργανικώς ή αίτία ή κατ’ άφορμήν καθ[.;;]

Δεϊξις

’Εκείνο δύναται είναι αιτία κατ’ άφορμήν τής κτίσεως ό διορίσας 
δύναται τόν Θεόν πρός τό κτίσαι, ώς άφορμή. άλλ: τό κτίσμα δύναται 
διορΐσαι τόν Θεόν πρός τό κτίσαι ώς άφορμή. άρα τό κτίσμα δύναται 
είναι αιτία όργανική τής κτίσεως, εϊγε άντί αιτίας όργανικής νοηθεί η τό 
κατ’ άφορμήν αίτιον, εί δέ γε έτερόν τι τής κατ’ άφορμήν αιτίας νοηθείη 
διάφορον, τουτέστιν όργανον καί φτινι ό Θεός χρφτο, ώς ό τέκτων τφ 
πρίονι, άπίθανον δλως έστί τό κτίσμα ώδί πως συντρέχειν δύνασθαι 
πρός τήν κτίσιν, ούδέν καί έχει έν έαυτφ Ικανόν πρός τοιαύτην ένέρ- 
γειαν, ού δύναται εις τό μηδέν ένεργήσαι, άλλ’ είς τό προϋποκείμενον.

Άλλότριον τοΰ λόγου δοκεϊ τό δύνασθαι κτίζειν τό κτίσμα ώς αιτίαν 
άρχικήν, καί κυρίαν, ίδίφ ένεργοΰσα δυνάμει. Ό μηδενί δυνάμενον παρα- 
σχεϊν τήν ΰπαρξιν, πράγμα τι ούκ έχει κτίσαι ώς αιτία άρχική. κτίσις 
γε έστί παραγωγή τινός έκ τοΰ μηδενός.

Άλλά ούδενί τό κτίσμα παρασχεϊν δύναται τό είναι, τοΰτο γάρ τφ

Ένστασις τρίτη
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κατ' ούσίαν, ού τφ κατά μετοχήν άνήκει δντι. άλλ’ ουδόλως τό κτίσμα 
κτίσαι τί δύναται, ώς αιτία άρχική, καί κυρία. Ό λόγος δι ’ οϋ δείκνυται 
τό κτίσμα μή δύνασθαι κτίζειν ώς αιτίαν άρχικήν (ί. 176) έστί τό πρώτον 
τό κτΐζον δύναμιν άπειρον άπαιτεϊσθαι. αλλά καί άν ζητείται δύναμις 
άπειρος πρός τό κτίζειν, ού γάρ έστί διάστημα άπειρον μεταξύ τοΰ κτι
στού δντος, καί τοΰ μή κτιστού δντος. άρα δύναται δοθήναι κτίσμα 
κτίζειν άπό τοϋ μή δντος, ώς άρχική δηλαδή αιτία.

Άπόφ: τήν έλάσσονα. καί γε άπειρος δύναμις πρός τό κτίσαι τι 
άναγκαίως έπιζητεΐται. καί ή έπαγομένη αίτια ούχ ίκανώς έχει. μεταξύ 
μέν γάρ τοΰ άπειρου δντος, καί τοΰ μηδενός δίδοται άπειρον διάστημα, 
μεταξύ δέ τοΰ πεπερασμένου καί μηδενός ούδαμώς. Ή διατήρησις συνε
χής τις, καί άδιάκοπος έστί κτίσις, ή μάλλον είπεΐν ή αύτή τής κτίσεως 
ένέργεια, καθ’ δ ό Θεός ού μόνον έν τη πρώτη στιγμή, άλλά καί έν τοϊς 
έφεξής χρόνοις ένεργεϊ.

Ζητεί δέ αϋτη, ή μέν ευθεία, ή δέ πλαγία, διατήρησις μέν εύθεία ή 
συνεχής, καί άδιάκοπος έστί κτίσις. διατήρησις δέ πλαγία ό άποσχοινι- 
σμός πάντων τών τό πράγμα παραβλάψαι δυναμένων.

'Αντίστασις

Τό μηδέν έτερον δν, εΐ μή ή αύτή κτίσις συνεχής καί διαμένουσα 
ούκ έστίν ενέργεια διηρημένη τής κτίσεως, άλλά ή εύθεϊα διατήρησις 
ούδέν έτερον έστιν, εί μή ή αύτή κτίσις συνεχής, καί διαμένουσα. άρα 
ή εύθεϊα διατήρησις ούκ ένέργειά τις διηρημένη τής κτίσεως.

Τά έχοντα διαφόρους όρισμούς, διάφορα τυγχάνει γε δντα. άλλ’ ή 
κτίσις, καί ή διατήρησις, διαφόρων εύμοιροΰσιν όρισμών. άρα ή κτίσις, 
καί ή διατήρησις διάφορα τυγχάνουσιν.

Άπόκρισις

Διαιρώ τήν έλάσσονα. ή κτίσις, καί διατήρησις διαφόρων εύμοιροΰ- 
σιν όρισμών, καί είσί διάφοροι ένέργειαι καί τήν διάφορον σχέσιν, καί 
συστήμασι ξυμφ: καί τό διάφορον (Τ. 177) πράγμα άπόφ: Ή κτίσις έν 
άκαρεϊ έκτελεϊται, ή δέ διατήρησις έπί πολύ διαμένει.

Άπόκρισις

Διαιρώ τήν πρότασιν, ή κτίσις έν άκαρεϊ έκτελεϊται καθ’ δ πρώτον 
τά πράγματα τίθησιν έν τφ εϊναι ξυμφ: καθ’ δ ταΰτα έν τφ αύτφ είναι 
διατηρεί άπόφ:
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Πάντα τά κτίσματα τής ευθείας δέονται τοΰ Θεοΰ διατηρήσεως. Τά 
μή δυνάμενα έν ύπάρξει διαμένειν άνευ τής τοΰ Θεοΰ συνεχοΰς, καί 
άδιαλείπτου κτίσεως, ταΰτα τής διηνεκούς τοΰ Θεοΰ διατηρήσεως δεϊται. 
Άλλά τά κτίσματα ού δύναται έν υπάρξει διαμένει άνευ τής συνεχοΰς 
τοΰ Θεοΰ, καί άδιαλείπτου κτίσεως, άνευ τής διαμενούσης τοΰ Θεοΰ 
θελήσεως, τοΰ ταΰτα έν τφ είναι διαφυλάξαι, καί ούκ έστιν ΰπαρξις, εϊγε 
μή συνεχώς διοθείη ΰπαρξις. άρα τά κτίσματα τής συνεχοΰς τοΰ Θεοΰ 
χρήζουσι διατηρήσεως.

Ένστασις πρώτη

Τό τεχνητόν διαμένει άνευ τεχνίτου, άρα καί τό φυσικόν ύποστήναι 
έχει άνευ τής άδιαλείπτου τοΰ δημιουργού συνδρομής.

Άπόκρισις

Άπόφ: τήν συνέπειαν, καί τήν όμοίωσιν. τό μέν γάρ τεχνητόν ούκ 
έχει τό άπλώς είναι, ήτοι δλον τό είναι παρά τοΰ τεχνίτου, άλλά μόνον 
τό τοιόνδε είναι, τουτέστι τήν τοΰ μορίου διάθεσιν, τά δέ κτίσματα κατά 
τό άπλώς είναι τής τοΰ κτίστου έξαρτώνται θελήσεως.

Ένστασις δευτέρα

Τό άπαξ τό είναι λαβόν, οι) δύναται τοΰ είναι παύσασθαι. άλλά τά 
κτίσματα έν τή αύτών κτίσει τό είναι είλήφασιν. άρ: ούκ έχει τοΰ είναι 
παύσασθαι. Διαιρώ τήν μείζονα, τό άπαξ τό είναι λαβόν ού δύναται τοΰ 
είναι παύσασθαι καθ’ αύτό. ξυμφ: καί τήν κατάπαυσιν καί έγκατάλειψιν 
τής συνδρομής άφ' ής λαβόν έχει τό (ί. 178) είναι άπόφ: Οί άγγελοι, 
καί ό άνθρώπειος νοΰς ούσαι άκήρατοι ούσίαι, έσωτερικής μέν, καί καθ’ 
αύτάς φθαρήναι ούκ έχουσιν, έξωτερικώς δέ τοΰ είναι παύσασθαι, ούκ 
άδυνατοΰσιν, δντα γε ούσαι κατά μετοχήν, εϊγε ό Θεός τήν αύτοΰ συν
δρομήν μή χαρίσατο, τοϋ είναι ούκ άν μετασχοϊεν, άλλ’ ειη τό μή δν 
καταντήσαι άν. Έκεϊ τό σώμα ύπάρχει, δπου άν τό θειον βούληται. καί 
γάρ τοΰτο τό σώμα δ νΰν έν Μοσχοπόλει υπάρχει, Θεοΰ θελήσαντος, έν 
τφ έπομένω άκαρεΐ έν Άλεξανδρείφ ύπάρξαι δύναται μηδέν τόν κατά τό 
μέσον διελθόν τόπϋν ή γάρ τής θείας θελήσεως ένέργεια ήτινι τά πράγ
ματα κτίζονται, καί άδιαλείπτως διατηροϋνται ούδενί τόπω ξυνδέδεται.

Ποιήσας_ ούν ό Θεός δσα ήθέλησε, πάντα διατηρεί έν πάση κατα- 
στάσει, καί τρόπω, καθ’ δν ύπάρχουσιν, καί τή έαυτοϋ προνοίςι διευθύνει 
καί διοικεί, τί δέ έστίν αΰτη; πρόνοια έστίν αίώνιος τις διάθεσις, καί. 
λόγος καθ’ δν έκαστον πρός τό αύτοΰ μερικόν τέλος καί πάντα άμα πρός 
τό καθόλου τέλος, ταΰτα πρός τήν τοΰ Θεοΰ δόξαν διευθύνονται.

Θέσις
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Τών κτιστών τά μή έλευθέρως έαυτά κινεί, καί τής γενικής μόνον 
χορηγίας τε καί συνδρομής τοΰ Θεοΰ πρός τό ποιεϊν δεΐται, ola τά 
πνεύματα, τά δέ έαυτά κινήσαι μή δυνάμενα, παρά Θεοΰ κινούνται, καί 
διορίζονται κατά τούς παρ’ αύτοΰ διορισθέντας νόμους, οΰς ύπερβήναι 
άδύνατον, εί μή τοΰ Θεοΰ βουλομένου, πλούτεΐ γε έν έαυτοΐς διάθεσίν 
τινα δι’ ής ή πρόνοια ταϊς Ιδίαις συνδέει τάξεσι, τουτέστιν βεβαίαν τινά, 
καί εύτακτον πασών τών κινήσεων διανομήν, τών σωματικών δηλαδή δι’ 
ής πρός τά διωρισμένα έκάστω τέλη προάγεται,

Κεφάλαιον ένδέκατον

Περί κινήσεως, καί συνδρομής τοΰ Θεοΰ

Έκαστον τών κτισμάτων, ϊνα πρός τό οίκεΐον άφίκετο τέλος τής 
άϊδίου χρήζουσι τοΰ Θεοΰ άναγκαίως βοήθειας, ής άνευ άδρανή άν ήσαν, 
καί πάσης κινήσεως, καί ένεργείας έστερημένα. άλλά έπειδή διά τό 
γένος ύπάρχει τά κτίσματα, διττώς καί ταϊς τής ένεργείας παρά τοΰ 
κτίστου έκλαμβάνουσιν. τά μέν γάρ πνευματικά τή παρ’ αύτοΰ δυνάμει 
έαυτά έχουσι κινήσαι, τά δέ σωματικά κινηθήναι μόνον δύναται. οΰ μήν 
δέ έαυτά κινήσαι.

Κίνησις, προκίνησις, καί προσδιορισμός τό αύτό σημαίνουσι. (ί. 
179) ό γάρ κινών προκινεϊ, καί προσδιορίζει, όρίζεται αΰτη προηγουμένη 
ένέργεια, καί εισροή τινός αιτίας είς τί, ή τοΰτο πρός ένέργειαν, ή 
κίνησιν διορίζεται.

Ή κίνησις ή πρός τά πνευματικά έστίν, ή πρός τά σωματικά, ή 
πρός τά σώματα ή έν τφ Θεφ θεωρείται, ή έν ταϊς δευτέραις αίτίαις. ή 
μέν τών σωμάτων κίνησις έν τφ Θεφ συνεχής, όρίζεται, τών σωμάτων 
κτίσις, ήτοι διατήρησις έν διαφόροις τόποις κατά διαδοχήν, ή δέ τών 
σωμάτων κίνησις έν ταϊς δευτέραις αίτίαις είτε πνευματικαΐς, εϊτε σωμα- 
τικαϊς, ένέργεια τής δευτέρας αιτίας, δι’ ής ώς δι’ άφορμής τά σώματα 
μεταφέρονται άπό τόπου είς τόπον, ήτοι είς διαφόρους κατά διαδοχήν 
τόπους διατηρούνται, οϊον έξ άφορμής τής ένεργείας τής έμής θελήσεως 
μέρος τι οργανικόν τοΰ έμοΰ σώματος έν διαφόροις τόποις κατά διαδο
χήν διατηρείται καί έξ άφορμής τής έξώσεως τινός σώματος τοΰ άνέμου 
φέρ’ είπεΐν, έτερον σώμα άπό τόπου είς τόπον μετατίθεται, ή άλλω τινί 
σώματι προσαρμόζεται, ή δέ πρός πνεύματα κίνησις, ή έν τφ Θεφ θεω
ρείται καί αΰτη, ή έν ταϊς δευτέραις αίτίαις, ή μέν τών πνευμάτων κίνη- 
σις έν τφ Θεφ θεωρηθεΐσα, ή γενική έστίν, ή ειδική, καί ή μέν γενική 
έντύπωσις όρίζεται, κλίσις, καί ροπή παρά τοΰ δημιουργού τής φύσεως 
πάσι τοΐς πνεύμασι διά τής δημιουργίας έμφυτος, καί διά τής διατηρή-
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σεως άδιαλείπτως διασωζομένη, δι’ ής πρός τό άγαθόν, ήτοι πρός τήν 
εΰδαιμονίαν καί τά γένη άείποτε φέρονται, καί διαπαντός τό κακόν, ήτοι 
τήν κακοδαιμονίαν άποτρέπονται. οϊον ή άνθρωπίνη θέλησις, κατά γένος 
τό πονηρόν διαφεύγει, καί τφ άγαθφ κατά γένος επεται, εί καί τοΰτο 
εσθ’ δτε έκζητεΐται, έν οίς οό τίθεται, ή δέ ειδική κίνησις, δι’ ής δεύτερα 
αίτία πνευματική πρός τινά ειδικήν ένέργειαν παρά Θεού κινείται, ή 
έξεγείρεται. διττή δέ καί αύτή φυσική, καί ήθική, προκίνησις μέν φυσι
κή ειδική, έκείνη έστίν δι’ ής ή δευτέρα αίτία φυσικώς τε καί δραστικώς 
πρός τήν ένέργειαν, ήτοι τήν κίνησιν τήν ειδικήν παρά Θεού διορίζεται, 
θεωρηθήναι δέ αΰτη δύναται, ή πρός τήν διάνοιαν, ή ώς πρός τήν θέλη- 
σιν. προκίνησις μέν οδν φυσική ειδική ώς πρός τήν κτιστήν διάνοιαν 
έστίν ό φωτισμός τής αύτής διανοίας, δι’ ής ταϊς τών πραγμάτων ίδέαις 
παρά Θεού μορφοΰται, (ί. 180) καί ταΰτα μεταλαμβάνει, καί ή συναίσθη- 
σις τών έν ήμϊν, οϊον τής χαράς, τής άθυμίας, καί τών άλλων, προκίνησις 
δέ φυσική ειδική ώς πρός τήν θέλησιν τήν κτιστήν, ένέργεια έστί τοΰ 
Θεοΰ, δι’ ής ή κτιστή θέλησις πρός τι ειδικόν άγαθόν διορίζεται, καί 
έπομένως τοΰ πονηρού άποσχοινίζεται. προκίνησις δέ ήθική έξέγερσις 
τίς έστί τής κτιστής θελήσεως γινομένη καί τό άνθρώπειον έθος, τουτέ- 
στιν έξω τελικώς καθηδύκνουσα, παρακαλοΰσα, άπειλοΰσα, φρίκην επά
γουσα, ή άλλον τινα τρόπον τήν θέλησιν πείθουσα. ήτις καθ’ αύτήν ού 
νικςί τήν τής κτιστής θελήσεως άντίστασιν, άλλά ταύτην μόνον εξεγεί
ρει.

Ή συνάλληλος καλουμένη συνδρομή όρίζεται ένέργεια θατέρας αι
τίας ξανθατέρφ πρός τήν παραγωγήν τοϋ αύτοΰ Αποτελέσματος, ώς δτε 
δύο φορτηγοί τό αύτό φορεΐον κομίζουσι. Τούτον τόν τρόπον ό Θεός ού 
ξυντρέχει τή κτιστή θελήσει, ούδέ γάρ τό ύποκεΐσθαι, οϋτε μήν τό έξαρ- 
τάσθαι οΰτως αν εϊη, άλλά μόνον τό συμβοηθεϊσθαι, άπερ άναγκαίως έν 
τή θεία συνδρομή ζητείται, καί γάρ ή κτιστή θέλησις έν τφ Θεφ ώς 
ύποκειμένη, καί έξηρτημένη έστί πρός τό ένεργήσαι.

Θέσις

Ό Θεός πάντα τά σώματα φυσικως κινεί, ήτοι προκινεΐ.

Δεϊξις

Ό πάσαν κίνησιν παρέχων τοΐς σώμασιν, πάντα τά σώματα φυσικώς 
κινεί ήτοι προκινεΐ. άλλ: ό Θεός πάσαν κίνησιν παρέχει τοΐς σώμασιν, 
έκαστον γάρ τών σωμάτων πάσης ένεργείας, καί κινήσεως άμοιρον έ- 
κλαμβάνεται, καθ’ αύτό καί ούδαμώς κινηθήναι δύναται, μή παρ’ άλλου 
κινηθέν, δ έστί τό πρώτον κινούν, τής έπ’ άπειρον προόδου μή ξυγχω- 
ρουμένη. αρα ό Θεός πάντα τά σώματα φυσικώς κινεί τε, καί προκινεΐ.
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Ό Θεός τοϊς σώμασιν δύναμιν τινα έδωρήσατο, δι’ ής κινούνται, 
οϊον τοϊς βάροις εύμοιροΰσιν, πρός τά κάτω φέρεσθαι, τοϊς φυτοϊς, καί 
τοϊς έμψύχοις αύξάνεσθαι. καί έαυτά κινεϊν. καί τοϊς ζώοις πάντα τά 
έαυτών μέλη κινεϊν, καί τήν έκ τόπου είς τόπον ποιήσασθαι μετάβασιν. 
άρ: τά σώματα ού προκινεΐται φυσικώς, καί αμέσως παρά Θεοΰ (ί. 181) 
άλλά μόνον κατ’ άδειαν, καί έμμέσως.

Άπόκρισις

Άπόφ: τό προηγούμενον, τά γάρ σώματα πάντα καθ’ έαυτά άδρανή, 
καί ούδόλως ένεργά όντα, παρά Θεοΰ δυνάμεως ούκ είσίν είληχότα έαυ- 
τοΐς τήν κίνησιν παρασχέσθαι μηδαμώς έν τη ήρεμίφ είς κίνησιν έξεγει- 
ρόμενα, εϊγε μή παρ’ άλλον τουτί πάθοιεν.

Θέσις

‘Η κίνησις ήτοι ή προκίνησις τοΰ σώματος παρά Θεοΰ ούκ έστιν 
ένέργεια τής δημιουργίας, καί διατηρήσεως τοΰ σώματος πραγματικώς 
διακεκριμένη.

Δεϊξις

Έκείνη ή ένέργεια ούκ έστι τής δημιουργίας, καί διατηρήσεως τοΰ 
σώματος διηρημένη, ήτις ούδέν έστίν έτερον, εί μή ή συνεχής τοΰ σώ
ματος δημιουργία, ήτοι ή κατά διαδοχήν τούτου έν διαφόροις τόποις 
διατήρησις. άλλ’ ή κίνησις τοΰ σώματος παρά Θεοΰ ούδέν έτερον έστίν, 
εί μή ή συνεχής τοΰ σώματος δημιουργία, ήτοι ή κατά διαδοχήν τούτου 
έν διαφόροις τόποις διατήρησις. τότε γάρ τό σώμα δημιουργεϊσθαι νοεί
ται, ότε έξω τοΰ ούδενός τίθεται, καί τηνικαΰτα διατηρεΐσθαι νοείται, 
ήνίκα συνεχώς δημιουργεϊται, τοΰτο δέ ή έν τφ αύτφ τόπω γίγνεται, καί 
τότε ήρεμεϊν τό σώμα λέγεται, ή έν διαφόροις τόποις μετάστασιν διαδο
χής καί χρόνου, καί κινεϊσθαι έκλαμβάνεται. άρ: ή κίνησις, ήτοι ή 
προκίνησις τοΰ σώματος παρά τοΰ Θεοΰ ούκ έστιν ένέργεια τής δημιουρ
γίας τε, καί διατηρήσεως πραγματικώς διακεκριμένη.

Σημειώσατε, δτι τό πλήθος τών τόπων έν οϊς ό Θεός τό πράγμα 
κινεί, ήτοι δημιουργεί καί διατηρεί ένέργειαν τινά τφ εί'δει διάφορον 
τής διατηρήσεως ούκ έπιζητεϊ, τάς έπομένας ταΰτα τά δύο, ούχί φυσικώς, 
καί τφ πράγματι, άλλά μεταφυσικώς μόνον ήτοι εΐδικώς, καί κατά τήν 
διάφορον συσσημασίαν, ήτοι σχέσιν διακρίνονται, μιφ καί τή αύτή ένερ- 
γείφ τό σώμα παρά τοΰ Θεοΰ δημιουργεϊσθαι, διατηρεΐσθαι, καί κινεϊ- 
σθαι.

Έρεϊς
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Ή κίνησις ύστέρα έστί τής δημιουργίας, δτι ούδέν κινείται, εΐ μή 
τό πρότερον δεδημιουργημένον. (ί. 182)

Άπόκρισις

Διαιρώ τήν πρότασιν, ή κίνησις έστίν ύστέρα τής δημιουργίας, λη- 
φθείσης άντί τής ένεργείας, ύφ’ ής πρώτον τ φ σώματι ή ΰπαρξις δέδοται 
ξύμφ: ή κίνησις έστίν ύστέρα τής δημιουργίας, θεωρηθείσης καθ’ δ έστί 
συνεχής, καί διαμένουσα τοΰ σώματος, έν διαφόροις τόποις παραγωγή.

Θέσις

Ό Θεός τήν κτιστήν διάνοιαν φυσικώς κινεί, καί προκινεϊ καθ’ δ 
ταύτην άδιαλείπτως φωτίζει.

Δειξις

Κίνησις τής κτιστής διανοίας έστίν δ πρός τό νοεΐν, ήτοι άντιλαμ- 
βάνειν διορισμός, άλλ: ό Θεός τούτον τόν διορισμόν ποιεί, καθ’ δ ταύτην 
άδιαλείπτως φωτίζει, καί τάς τών πραγμάτων Ιδέας αύτή παρίστησιν, 
είτε άφ' έαυτοϋ μόνον άνευ τινός άφορμής, είτε έξ άφορμής τής κινή- 
σεως τών ζωτικών πνευμάτων, κατά τόν νόμον δν μεταξύ ψυχής, καί 
σώματος έθετο. άρ’ ό Θεός τήν κτιστήν διάνοιαν κινεί, καί προκινεϊ 
καθ’ δ ταύτην φωτίζει.

Θέσις

Ό Θεός τήν κτιστήν θέλησιν φυσικούς κινεί, καί προκινεϊ τή γενική 
προκινήσει.

Δειξις

Γενική προκίνησις έστίν έντύπωσις, ή κλίσις τις, καί ροπή παρά 
τοΰ δημιουργού τής φύσεως τή θελήσει διά τής κλίσεως έμφύτως, καί 
διά τής διατηρήσεως άδιαλείπτως σωζομένη, δι’ ής ή θέλησις πρός τό 
άγαθόν, ήτοι πρός τήν εύδαιμονίαν κατά γένος άείποτε σπεύδει, άλλά 
ταύτη τή κινήσει τήν κτιστήν θέλησιν φυσικώς κινεί τε, καί προκινεϊ, 
τό γάρ κτίσμα ούδέν άφ' έαυτοϋ κέκτηται, καί δ παρά τοϋ άγαθοΰ λαμ
βάνει άγαθόν. άρα δ Θεός τήν κτιστήν θέλησιν φυσικώς κινεί τε καί 
προκινεϊ τή γενική προκινήσει. ό Θεός ού μόνον τή γενική κινήσει 
φυσικώς κινεί τήν άνθρώπειον θέλησιν άλλά καί τή ειδική διά τής χά- 
ριτος πρός τάς άγαθάς, τάς ύπέρ φύσιν πράξεις, καί τή ήθική νΰν μέν 
τή αύτοΰ δικαίςι έκδικήσει, νΰν δέ τή άφάτω αύτοΰ μακροθυμία (f. 183)

’Αντίστασις
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καί τφ ΐερφ τών διδασκάλων κηρύγματι, άπό τών πονηρών άφελκόμενοι 
έπί τά άγαθά έκκαλούμεθα.

Θέσις

Ό Θεός συντρέχει Tfj κτιστή θελήσει πρός πάσαν αύτής ένέργειαν. 

Δεϊξις

Ό συνεργών τή κτιστή θελήσει κατά τήν αύτής χρείαν εις έκάστην 
αύτής πραξιν ξυντρέχει αύτή πρός πάσαν ένέργειαν. άλλ’ ό Θεός τή 
κτιστή θελήσει ξυνεργεΓ κατά τήν αύτής χρείαν ές έκάστην αύτής πρα- 
ξιν, καί γάρ άκαταπαύστως ταυτηνί ού μόνον έαυτφ είναι άπλώς διατη
ρεί, άλλά δή καί ev τφ τοιώδε είναι τουτέστιν έν τφ είναι τοϋ ένεργοΰν- 
τος, ή τοΰ θέλοντος, καί κατά τήν αύτής βούλησιν τά σωματικά όργανα 
διατίθησιν, ΐνα ταύτη ύπείκωσιν.

’Άρ’ ό Θεός ξυντρέχει τή κτιστή θελήσει πρός πάσαν αύτής ένέρ- 
γειαν. Ή τοΰ Θεοΰ συνδρομή τής συνεχούς τοΰ πράγματος δημιουργίας, 
ή διατηρήσεως διακρίνεσθαι ούδόλως δοκεϊ. ούδέν γάρ άλλο έστίν, δτι 
μή συνεχής τοΰ πράγματος παραγωγή, ήτοι διατήρησις ού μόνον έν τφ 
άπλώς είναι, άλλά δή καί έν τφ τοιώδε είναι, τουτέστιν έν τφ είναι τοΰ 
ένεργοΰντος, ή θέλοντος, ή άποβάλλοντος, καί τοΰτο ούκ άνευ τής τοΰ 
πράγματος χρείας, κατά τό, ό τό είναι δούς, καί τά έπόμενα τφ είναι 
παρέχει. Θεός ού μόνον ξυντρέχει τή άνθρωπίνη θελήσει, καθ’ δ ταύτην 
έν τφ άπλώς είναι, καί έν τφ τοιφδε είναι διατηρεί, άλλά καί καθ’ δ 
κατά τόν νόμον δν διωρίσατο τά ήμέτερα μέλη, τούς βραχίονας φέρ’ 
είπεϊν, καί τούς πόδας έξ άφορμής τής ήμετέρας έφέσεως κινεί τε, καί 
έξωθεΐ.

Συντρέχει ό Θεός πάσι τοϊς σώμασι καθ’ δ ταΰτα ού μόνον έν τφ 
άπλώς είναι άλλά δή καί έν τφ τοιφδε είναι, οίον έν κινήσει κατά τήν 
τών δευτέρων αίτιων χρείαν, καί τάς συμβαινούσας τών πραγμάτων άφορ- 
μάς διασώζει, καί γάρ εί τής έν έπιρρεπεΐ τόπω τεθείη σφαίρα παραχρή- 
μα ταύτη ξυντρέχει ό Θεός, ΐνα κατά τό πρανές έξολισθήση, ταύτην 
άμέλει έν πάσι τοΰ πρανοΰς τόποις κατά διαδοχήν δημιουργεϊν καί δια- 
τηρεΐν πάσι πρός τοΰτο έξ άφορμής τοΰ παντός, (ί. 184) καί κατά τούς 
παρ’ αύτοΰ τεθειμένους νόμους διορισθεΐσαν.

Ή κτιστή συνδρομή πολύ άσθενεστέρα τής θείας, τήν αίτΐαν ή 
συμβοηθεϊ ούκ έν τφ είναι διατηρούσα, άλλά μόνον αύτή πρός τό αύτό 
άποτέλεσμα συνεργούσα, ή γάρ θεία ταϊς δευτέραις αίτίαις ού μόνον 
πρός τό ένεργεϊν βοηθεϊ, άλλά ταύταις έτι καί έν τφ είναι, ήτοι έν τή 
καταφάσει τής ένεργείας διατηρεί, καί πάση διανέμει, ής άμοιροΰσιν, ώς 
εϊρηται, συνίστησιν.
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Τά ένεργητικά τών σωμάτων ώς τό πΰρ, καί άλλα τοιαΰτα τήν τον 
ένεργεΐν δύναμιν όλόκληρον έχουσιν. άρα ούδεμιάς τοΰ Θεοΰ συνδρομής 
δέονται πρός τό ένεργεΐν.

Άπόκρισις πρώτη

’Απόφημι τό προηγούμενον: τά γάρ σώματα καθ’ αύτά ούδόλως ένερ- 
γήσαι ίσχύουσιν, εί μή παρά Θεοΰ κινηθώσιν.

Άπόκρισις δευτέρα

Διαιρώ τό προηγούμενον: τά ένεργητικά τών σωμάτων ώς τό πΰρ 
καί άλλα τοιαΰτα έχονσι πεπληρωμένην, καί όλόκληρον τήν τοΰ ένερ
γεΐν δύναμιν έξηρτημένην τής θείας αίτιας ξνμφ: μή έξηρτημένην άπόφ: 
ή γάρ δευτέρα αίτία, ώς είπόντες εφθημεν, ού μόνον έν τφ άπλώς είναι, 
άλλά δή καί έν τφ τοιφδε είναι, τουτέστι ν έν τφ είναι τοΰ ένεργοΰντος 
παρά Θεοΰ έξήρτηται, ταΰτα άρα, καί τής άδιαλείπτον έκείνου πρός τό 
ένεργεΐν δεΐται βοήθειας.

Ένστασις δευτέρα

Εϊγε ό Θεός άμέσως ξυνέτρεχε πρός πάσας τάς ένεργείας τής άνθρω
πίνης θελήσεως, ξυνέτρεχε πρός τήν πράξιν τής άμαρτίας, ξυνέτρεχε δέ 
είδώς, καί θέλων. άλλ’ ό Θεός τφδε τφ τρόπω ού ξυντρέχει πρός τήν 
πράξιν τής άμαρτίας, άλλως ύπαίτιος άν καί ένοχος τή άμαρτίφ, ώς 
είδώς τε, καί βουλόμενος συντρέχειν πρός τό πονηρόν, δ τφ Θεφ άπο- 
νεΐμαι άλλότριον. άρ: ό Θεός ού συντρέχει άμέσως τή κτιστή θελήσει 
πρός ένεργεΐν.

Άπόκρισις πρώτη

Διαιρώ τήν μείζονα. ξυντρέχει πρός τήν πράξιν τής άμαρτίας ύλικώς 
ληφθεΐσαν, τοντέστιν πρός τήν ούσίαν τής άμαρτίας, ήτις ούκ έστι τι 
διακεκριμένον (ί. 185) τοΰ ένεργοΰντος, καί τοΰ δρου, ήτοι τοΰ άντικει- 
μένου ξυμφ: συνέτρεχε πρός τήν πράξιν τής άμαρτίας ληφθεΐσαν είδικ&ς, 
τουτέστι πρός τήν μοχθηρίαν τής πράξεως, τφ όρθφ λόγφ άντιπίπτουσα.

Άπόκρισις δευτέρα

Διαιρώ τήν έλάσσονα, ένοχος έστίν ό είδώς, καί βουλόμενος ξνν- 
τρέχειν πρός τήν πράξιν τής άμαρτίας ώς αίτία μερική έξ Ιδίας έκλογής, 
καί διορισμού ξύμφ. ό συντρέχων ώς αίτία καθόλου δι ’ ένεργείας ούδό
λως τής δημιουργίας τε καί διατηρήσεως διακεκριμένης άπόφ:

’Εν τή πράξει τοιγαροΰν τής άμαρτίας δύο τινα θεωρητέα ύλικόν,

Ένστασις πρώτη
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καί ειδικόν, ύλικόν μέν έστίν ή ούσία τής ένεργείας, ήτις καί φυσικόν 
τε καί πραγματικόν ύπάρχει, καί ούκ έστιν όντότης, ή πράγμα άπό τον 
ένεργονντος, καί τοΰ δρου, ήτοι τοϋ άντικειμένον διακεκριμένον. ΕΙδικόν 
δέ λέγεται ή μοχθηρία τής ένεργείας, ήτις τηνικαΰτα λέγεται γενέσθαι, 
ήνίκα τίς έν τφ κτίσματι κατά τοϋ όρθοΰ λόγον, καί τής τάξεως Αναπαύε
ται, καί ού σπεύδει πρός τόν Θεόν, πρόν δν, ώς πρός έσχατον τέλος 
πάσαι αί τής ήμετέρας θελήσεως κινήσεις, καί ένέργειαι όφείλουσι φέ- 
ρεσθαι...

Ή ένέργεια τοΰ Θεοΰ κινοΰντος, ή συντρέχοντος, καί τής δευτέρας 
αιτίας τής ένεργούσης ούκ έστιν ή αύτή. θεωρουμένη κατ’ άρχήν. τφ 
γάρ λόγφ τής ένεργείας ούκ έστι πράγμα, ή όντότης τοΰ ένεργοΰντος 
διηρημένη, δπου δέ δύο ένεργοΰντα, δύο ένεργείας είναι φυσικώς άνάγ- 
κη, ού μήν δέ θεωρουμένη τφ λόγφ τοΰ Αποτελέσματος, ήτοι τοΰ δρου.

Θέσις

Ό Θεός ού προκινεΐ φυσικώς τή ειδική προκινήσει τήν κτιστήν 
θέλησιν έν ταϊς έλευθέραις. ήτοι βεβουλευμέναις ένεργείαις ταϊς τάς 
δυνάμεις τής φύσεως μή ύπερπαιούσαις μάλιστα δέ έν ταϊς κακαϊς. (ί. 
186)

Δεϊξις

Ό Θεός ού προκινεΐ προκινήσει είδική έν ταϊς ένεργείαις ταϊς βε- 
βουλενμέναις ταϊς τάς τής φύσεως μή ύπερπαιούσαις δυνάμεις, τήν δύνα- 
μιν ήν ένεργητικήν έδημιούργησε, καί τών οικείων ένεργειών ήγεμονεύ- 
ουσα. άλλ’ ό Θεός τήν άνθρωπίνην θέλησιν έδημιούργησεν ένεργητικήν, 
καί τών αύτής ένεργειών δέσποιναν, δυναμένην ταύτας τιθέναι, ή μή 
κατ’ Αρέσκειαν, άρα ό Θεός ού προκινεΐ φυσικώς προκινήσει είδική τήν 
άνθρωπίνην θέλησιν έν ταϊς βεβουλευμέναις ένεργείαις, καί πράξεσιν, 
αΐτινες τάς τής φύσεως δυνάμεις ουδόλως ύπερεκβαίνουσιν.

Άλλως

Εϊγε ό Θεός φυσικώς προεκίνει είδική τήν κτιστήν θέλησιν έν πά- 
σαις ταϊς αύτής βεβουλευμέναις ένεργείαις, αΐτινες τάς δυνάμεις τής φύ
σεως ούχ’ ύπερπαίουσι, καί πρός τήν ένέργειαν τής Αμαρτίας διορίσειεν 
άν, καί έξώσειε, καί κινήσειεν. άτε δή άνευ τής φυσικής ειδικής προκι- 
νήσεως πρός τήν ένέργειαν ταύτης, σπάσαι μή δυναμένης. άλλ’ ό Θεός 
τήν κτιστήν θέλησιν πρός τήν Αμαρτίαν ού διορίζει, ούδέ κινεί, έν τή 
αύτοΰ ιδέα τής άκρας άγαθότητος έμπεριεχομένης. άρ’ ό Θεός τήν κτι
στήν θέλησιν έν ταϊς έλευθέραις πράξεσι ταϊς τάς δυνάμεις τής φύσεως 
μή ύπερεκβαινούσαις, μάλιστα δέ έν ταϊς πονηραϊς ειδική φυσική κινή
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σει ού προκινεΐ. Ίστέον δτι τής είδικής προκινήσεως, καί τής συνδρο
μής ούκ ολίγον τό διάφορον, διά μέν γάρ τής συνδρομής, ό Θεός ού 
διορίζει τήν κτιστήν θέλησιν, άλλά παρ’ αύτής διορίζεται, καθ’ δ αϋτη 
έπιζητεΐ, ΐνα παρά Θεοΰ έν τφ τοιφδε είναι διατηρηθή. διά δέ τής είδικής 
προκινήσεως διορίζει, καί ού διορίζεται.

Ένστασις πρώτη

’Εκείνο άναγκαίως έστί ξυγχωρητέον, οΰ άνευ τό ταϊς δευτέραις 
αίτίαις τής πρώτης έξηρτήσθαι ού κατανοεϊται. άλλ’ άνευ τής φυσικής 
είδικής κινήσεως πρός έκάστην τής θελήσεως πράξιν τό έξηρτήσθαι τάς 
δευτέρας αίτιας τής πρώτης νοηθήναι ούκ έστιν. άρα ξυγχωρητέα έστίν 
ή προκίνησις ή (ί. 187) φυσική είδική πρός πάσας τάς τής θελήσεως 
πράξεις.

Άπόκρισις

Άπόφημι τήν έλάσσονα. άνευ γάρ έκείνου νοηθήναι δύναται τό 
έξηρτήσθαι τάς δευτέρας αίτιας τής πρώτης, ού άνευ ή άνθρωπίνη θέλη- 
σις παρά Θεοΰ έξηρτήσθαι καί κατά τό είναι, καί κατά τό ένεργεϊν 
έπινοεϊσθαι. Άλλ’ άνευ τής φυσικής είδικής προκινήσεως πρός τάς βε- 
βουλευμένας πράξεις τάς μή ύπερεκβαινούσας τάς δυνάμεις τής φύσεως, 
νοείται ή άνθρωπίνη θέλησις, παρά Θεοΰ έξηρτήσθαι, καί έν τφ είναι, 
καί έν τφ ένεργεϊν. Άρ’ άνευ τής φυσικής ειδικής προκινήσεως πρός 
πάσας τάς πράξεις, τό τήν κτιστήν θέλησιν παρά Θεοΰ έξηρτήσθαι έστί 
προφανέστατον.

Δεϊξις τής έλάσσονος

Άνευ έκείνου άναπτυχθήναι ού δύναται τό τήν δευτέραν αιτίαν έ
ξηρτήσθαι τής πρώτης ού άνευ ό Θεός νοηθήναι ούκ έχει πρώτως κινών.

Άλλ’ άνευ τής φυσικής είδικής προκινήσεως πρός πάσας τάς τής 
θελήσεως ένεργείας νοηθήναι ού δύναται ό Θεός ώς πρώτως κινών.

Άρ’ άνευ τής φυσικής είδικής προκινήσεως πρός πάσας τάς τής 
θελήσεως ένεργείας άναπτυχθήναι ού δύναται τό τήν δευτέραν αιτίαν 
έξηρτήσθαι τής πρώτης.

Άπόκρισις

Άπόφ: τήν έλάσσονα: έκεΐνος γάρ πρώτον κινών νοείται, δστις 
πάσαν κίνησιν τοϊς σώμασιν ένέθετο, τήν κτιστήν θέλησιν τή γενική 
προκινήσει πρός τό κατά γένος Αγαθόν κινεί, καί πρός τάς ύπέρ φύσιν 
πράξεις προκινήσει είδική άντίστησιν, αύτή έν πάσαις ταϊς λοιπαϊς πρά- 
ξεσιν οΰτω ξυντρέχων, ώστε άνευ τής συνδρομής αύτοΰ μηδόλως ένερ-
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γήσαι δύνασθαι. άλλ’ άνευ τής φυσικής ειδικής προκινήσεως πρός πάσας 
τάς ένεργείας άγαθάς τε καί πονηράς, ό Θεός πάντα ταΰτα έργάζεται. άρ: 
άνευ τής τοιαύτης φυσικής είδικής προκινήσεως πρός πάσας τάς ένερ
γείας όρθώς νοείται ό πρώτως κινών.

Δειξις τής έλάσσονος

(ί 188) ’Εκείνος ού νοείται πρώτως κινών, ούτινος τό έργον ού προη
γείται τής άνθρωπίνης θελήσεως. άλλ’ ή ένέργεια τοΰ Θεοΰ άνευ τής φυσι
κής είδικής προκινήσεως, ού προηγείται τής άνθρωπίνης θελήσεως. άρα ό 
Θεός άνευ τής φυσικής ειδικής προκινήσεως ούκ έστι πρώτως κινών.

Άπόκρισις

Διαιρώ τήν έλάττονα. ή ένέργεια τοΰ Θεοΰ άνευ τής φυσικής προκι- 
νήσεως τουλάχιστον τής γενικής, ού προηγείται τής άνθρωπίνης θελή
σεως ξύμφ: άνευ τής φυσικής είδικής προκινήσεως πρός πάσας τάς ένερ
γείας άγαθάς τε δηλαδή, καί πονηράς.

Έρεϊς

’Εντεύθεν έπεται τήν κτιστήν θέλησιν παρά Θεοΰ μή κρέμασθαι 
έντελώς έν ταϊς βεβουλευμέναις πράξεσιν, δπερ έστίν άτοπώτατον.

Άπόκρισις

Άπόφ: τήν πρότασιν. ού γάρ δύναται ή θέλησις τελειοτέρω τρόπφ 
παρά Θεοΰ έξηρτήσθαι, εΐ μή παρά τούτου ού μόνον έν τφ άπλώς είναι, 
άλλά δή καί έν τφ τοιφδε είναι διασωζομένη, καί τή μέν γενική προκι- 
νήσει είς τό άγαθόν κατά γένος τή δέ είδική εις τό ύπέρ φύσιν άγαθόν 
κινουμένη.

Δειξις τής έλάσσονος

Τελειοτέρφ τρόπφ έξήρτητο άν παρά Θεοΰ, εϊγε διά τής φυσικής 
ειδικής προκινήσεως πρός πάσας τάς έαυτής βεβουλευμένας ένεργείας 
διορίζεσθαι παρά τοΰ Θεοΰ ρηθείη. άρ’ άνευ τής προκινήσεως ταύτης 
ούκ έξήρτηται παρά Θεοΰ τρόπφ έντελεστάτφ.

Άπόκρισις

Άπόφ: τό προηγούμενον. δτι εΐ καί ή κτιστή θέλησις έν πάσαις 
ταϊς βεβουλευμέναις αύτής ένεργείαις, αί τήν δύναμιν τής φύσεως ούχ 
ύπερπαίουσι, παρά Θεοΰ ού διορίζεται διά τής ειδικής προκινήσεως, 
διορίζεται μέντοι διά τής γενικής προκινήσεως, καί δτι εϊπερ ή κτιστή 
θέλησις έκ τοΰ είδικοΰ τοΰ Θεοΰ διορισμού έν πάσαις ταϊς αύτής ένερ
γείαις έξήρτητο παρά Θεοΰ, έδει πρός τάς πονηράς πράξεις προκινεΐ- 
σθαι, δ καί νοηθήναι φρίκην έπάγει.
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(f. 189) Ό καθ’ αύτό άδιάφορον πεφυκός, τάς δυνάμεις διορΐσαι 
έαυτό ού δύναται. ούδέ εις ένέργειαν άχθήναι, εί μή δι' έκείνου, δπερ 
έστίν ένέργεια. ώσπερ καί τό ξύλον δ έστί πΰρ μόνον δυνάμει, άχθήναι 
ούκ έχει πρός τοΰ πυράς τήν ένέργειαν, εί μή διά τοΰ ένεργείςι, καί 
πράγματι πυρός. άλλως γάρ άν ύπήρχε έν ταυτφ τή ένεργείςι, καί δυνάμει 
ώς πρός τό αύτό. άλλ’ ή κτιστή θέλησις έστίν άδιάφορος πρός τό ένερ- 
γεΐν, ή μή. άλλ’ έαυτήν ούκ έχει διορίσας πρός τό ένεργήσαι άλλά παρά 
τοΰ Θεοΰ διορίζεται.

Άπόκρισις πρώτη

Διαιρώ τήν μείζονα, τό άδιάφορον άδιαφορίφ παθητική, τουτέστι τό 
δυνάμει παθητική πρός τί δν, παρ’ άλλου έστί διοριστέον, ήτοι παρα- 
κτέον είς τήν ένέργειαν τοΰ ένεργείςι δντος ξυμφ: τό άδιάφορον άδιαφο- 
pig. ένεργητική, ή τό έχον δύναμιν τοΰ ένεργεϊν, καί μή ένεργεϊν κατά 
άρέσκειαν, παρ' άλλου έστί διοριστέον ήτοι είς ένέργειαν άκτέον, αύθις 
διαιρώ, διά τής προκινήσεως ή τής γενικής, ή τής ειδικής ξυμφ: διά τής 
προκινήσεως τής ειδικής άεί άπό φ:

Άπόκρισις δευτέρα

Διαιρώ τήν έλάσσονα, ή κτιστή θέλησις έστίν άδιάφορος άδιαφορίφ 
ένεργητική ξύμφ: παθητική άπόφ:

Αίτία ή άφορώσα τό έσχατον τέλος προσδιορίζειν χρή τάς λοιπάς 
αιτίας είς τό αύτό τέλος, άλλ’ ό Θεός έστίν αίτία καθόλου, τό έσχατον 
άφορώσα τέλος, δθεν πάντα τά κτίσματα δργανα αύτής όνομάζεται. τοΰτο 
γάρ ένεκα τοΰ ίδιου τέλους, άρ: ό Θεός προσδιορίζει τάς δευτέρας αίτιας. 
&ρ: προσδιορίζει καί κέχρηται τήν κτιστήν θέλησιν πρός τό ένεργεϊν.

Διαιρώ τήν μείζονα, ή αίτία ή άφορώσα τό έσχατον τέλος διορίζειν 
χρή τάς δευτέρας αιτίας είς τό αύτό τέλος ή προκινήσει είδική, ή προ- 
κινήσει γενική ξύμφ: προκινήσει άεί είδική άπόφ:

θέσις

Πάσαι αί τής άνθρωπίνης θελήσεως ένέργειαι προσδιορίζονται παρά 
Θεοΰ, εϊγε (ί. 190) ό διορισμός αύτής εϊη παρά τοΰ κινοΰντος. άλλ' ό 
διορισμός τής κτιστής θελήσεως έστί παρά τοΰ Θεοΰ προκινοΰντος. άρ: 
πάσαι αί τής κτιστής θελήσεως ένέργειαι προσδιορίζονται παρά Θεοΰ.

Διαιρώ τήν έλάσσονα. ό διορισμός τής κτιστής θελήσεως έστί παρά 
τοΰ Θεοΰ προκινοΰντος, προκινήσει γενική, ή είδική ξύμφ: προκινήσει 
άεί είδική. Εϊγε ή κτιστή θέλησις τή δυνάμει τής γενικής προκινήσεως,

Ένστασις δευτέρα
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άπόφ: είς τό άγαθόν κατά γένος έαυτήν διώριζεν είς τά καθ' έκαστα 
άγαθά τουτέστιν εϊγε τήν θείαν συνδρομήν έκζητήσειε πρός τό ένεργεϊν 
ό Θεός έαυτόν ούκ άν διώριζεν άλλ ’ άπό τοϋ κτίσματος διωρίζετο. Άλλ ’ 
ό Θεός ού δύναται παρά τοΰ κτίσματος διορισθήναι, άλλως ύπέκειτο άν 
αύτφ, καί άναγκαίως ξυνέτρεχεν δπερ άτοπον. Άρ: τό κτίσμα ούκ έπιζη
τεΐ τήν θείαν συνδρομήν, άλλά παρά τοΰ Θεοΰ άεί διορίζεται προκινήσει 
φυσική είδική.

Δεϊξις

Διαιρώ τήν έλάσσονα, ό Θεός ού δύναται διορισθήναι φυσικώς παρά 
τοΰ κτίσματος, τουτέστιν ώς παρ’ αίτιας φυσικής αύτόν έξωθούσης τε 
καί κινούσης ξύμφ: ού δύναται διορισθήναι ήθικώς, ώς παρ’ άφορμής, 
ήνίκα δηλονότι τό κτίσμα τής τοΰ Θεοΰ συνδρομής χρήζη πρός τό 
ένεργεϊν άπόφ:

Ένστασις

Εϊγε ή φυσική ειδική προκίνησις πρός πάσας τάς τής άνθρωπίνης 
θελήσεως πράξεις, εϊτε άγαθάς, εϊτε πονηράς ρηθείη άναγκαία άναιρεϊται 
τό αύτεξούσιον τής θελήσεως...

Άπόκρισις

ΕΙ έκείνου άναιρεϊται τό αύτεξούσιον τής θελήσεως, οδ τεθέντος ή 
θέλησις ούκ έχει τήν δύναμιν τοΰ καλώς, ή κακώς πράττειν, ή μή, κατ’ 
άρέσκειαν. άλλ’ τεθείσης τής φυσικής είδικής προκινήσεως άναγκαίας 
πρός τε τάς άγαθάς, καί πρός τάς άλλως έχούσας πράξεις ή θέλησις ού 
κέκτηται τήν (f. 191) δύναμιν τοΰ καλώς, ή κακώς πράττειν ή μή κατ’ 
άρέσκειαν. άρ: εϊγε ή φυσική ειδική προκίνησις πρός πάσας τάς πράξεις 
εϊτε άγαθάς, εϊτε πονηράς άναγκαία ρηθείη άναιρεϊται τό αύτεξούσιον 
τής θελήσεως.

Αντίστασις

Εϊγε ή φυσική ειδική προκίνησις πρός τάς άγαθάς μόνον, καί ύπέρ 
φύσιν πράξεις άναγκαία ρηθή ούδόλως παραλυμανεϊται τήν άνθρωπίνην 
αύτεξουσιότητα.

Δεϊξις

Έκεϊνο τό αύτεξούσιον τής θελήσεως ού παραβλάπτει, δ τή θελήσει 
δύναμιν άφίησι πρός τό έναντίον. άλλ’ ή φυσική ειδική προκίνησις εϊγε 
πρός μόνας τάς άγαθάς, καί ύπέρ φύσιν ένεργείας, ού μήν δέ πρός τάς
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πονηράς, αναγκαία ρηθή δύναμιν άφίησι τή θελήσει, πρός τουναντίον, 
τουτέστιν πρός τό κακώς ένεργεΐν, ή πρός τό τής άγαθής πράξεως άπο- 
σχέσθαι. Άρ: εϊγε ή φυσική ειδική προκίνησις πρός μόνας τάς άγαθάς, 
καί ύπέρ φύσιν πράξιν Αναγκαία ρηθή, τό αύτεξούσιον άπαράβλαπτον 
διαμένει. ’Εκείνο άναιρεϊ τό αύτεξούσιον, δπερ άναιρεΐ τήν δύναμιν τοΰ 
μή ένεργεΐν. άλλ’ ή φυσική ειδική προκίνησις άναιρεϊ τήν δύναμιν τοΰ 
μή ένεργεΐν, άεί γάρ τό έαυτής άποτέλεσμα έκτελεϊ. άρ: ή φυσική ειδική 
προκίνησις άναιρεϊ τό αύτεξούσιον. Διαιρώ τήν έλάττονα ή φυσική ει
δική προκίνησις άναιρεϊ τήν δύναμιν τοΰ μή ένεργεΐν έν νοήματι συνθέ
τω ξύμφ: έν νοήματι διηρημένφ άπόφ: Εϊγε ούτως είχε τό πράγμα, δτε 
τίς έν ειρκτή έγκλείεται έλεύθερος δύνασθαι αύ ρηθήναι, ώς έχων τήν 
δύναμιν τοΰ μή εΐσελθεΐν έν τή ειρκτή, έν νοήματι διηρημένφ.

Άπόκρισις

(f. 192) Άπόφ: τήν πρότασιν, καί τήν όμοίωσιν, δτι ό μέν έν τή 
εΙρκτή έγκλεισμένος άπό έξωτέρας τινός αιτίας κατά τής κλίσεως τής 
θελήσεως κινείται, ό δέ διά τής φυσικής είδικής προκινήσεως κινούμε
νος, πρός τήν άγαθήν καί ύπέρ φύσιν πραξιν παρά Θεοΰ τοΰ έντός 
ένεργοΰντος έξωθεϊται έκ τίνος έγγυτάτης, καί ένδοτάτης αιτίας κατά 
τήν έαυτής φύσιν κινείται, καί έκουσίως ένεργεΐ. διά γάρ ταύτης τής 
κινήσεως ή άνθρωπίνη θέλησις ούκ άναιρεΐται, άλλ' έκ πονηράς είς 
άγαθήν μεταβάλλεται, καί άγαθή ούσα βοηθεΐται.

Σημειώσατε μή άρκεϊν τήν πρός τούναντίον δύναμιν έν νοήματι διη
ρημένφ ϊν’ έλεύθερος ρηθή ό κατά τής κλίσεως τής θελήσεως παρά τοΰ 
έκτός ένεργοΰντος κινούμενος, έξαρκεϊν δέ ΐνα έλεύθερος διαμείνη ό διά 
τής θείας χάριτος τής ενδότατα ένεργούσης πρός τό πράττειν βεβαιοτά- 
τως, άλλ’ ήδυτάτως, καί κατά τήν ροπήν τής θελήσεως διοριζόμενος.

Έρώτησις

Έκ ταύτης τής άποκρίσεως έπεται έκεΐνον έλεύθερον ρηθήναι δύνα
σθαι δστις παρ’ άλλου διορίζεται, καί έαυτόν ού διορίζει.

Άπόκρισις

Άπόφ: τήν πρότασιν ό γάρ πρός τήν άγαθήν πράξιν κινούμενος, 
ήτοι ήδυτάτως, καί δραστικωτάτως διοριζόμενος, έαυτόν έτι πρός ταύτην 
διορίζει, ούχ ώς πρώτον ένεργοΰν, άλλ’ ώς δευτέρα αίτία τής πρώτης 
πρός τό καλώς πράττειν έξηρτημένη.

"Οτι φυσικώς προσδιορισμός ούκ έστιν άδιάφορος.
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Δεϊξις

Διαιρώ τήν πρότασιν ούκ έστιν άδιάφορος άδιαφορίφ άπλώς άποφα- 
τικη, ήτις έστί στέρησις παντός διορισμού ξύμφ: ούκ έστιν άδιάφορος 
άδιαφορίφ θετική, ήτις έστί δύναμις τών έναντίων ίκανή άπόφ: (ΐ. 193) 
ού δύναται ό Θεός τήν άνθρωπίνην θέλησιν πρός τήν άγαθήν πράξιν 
προσδιορίσας μή αύτή βίαν έπάγων.

Άπόφ: τήν πρότασιν. τό μή γάρ βίαν έπάγειν τή θελήσει έστί τό 
ταύτην κινήσαι κατά τής ιδίας ροπής, ό δέ Θεός ήνίκα ένδοτάτως ένεργή 
έν ήμϊν τό θέλειν, καί ένεργεϊν ού κινεί τήν άνθρωπίνην θέλησιν κατά 
τής ίδίας ροπής, καί κλίσεως, άλλά ταύτην μεταποιεί, καί έκ μή θελού- 
σης θέλουσαν, καί πονηράς άγαθήν άπεργάζεται. θέλησις προκινηθεΐσα 
είς τό άγαθόν ούκ έστι κυρία τής Ιδίας πράξεως.

Άπόφ: τήν πρότασιν. δτε γάρ προκινεϊται εις τό άγαθόν διατηρεί 
άεί τήν δύναμιν τοϋ κακώς πράττειν, ή τοΰ άποσχέσθαι τής πράξεως 
τουλάχιστον έν νοήματι διηρημένφ, δπερ έξαρκεΐ.

Ούκ έστι κυρία τής προκινήσεως. άρ: ούκ έστι κυρία τής ίδίας 
πράξεως. Διαιρώ τό προηγούμενον. ούκ έστι κυρία τής προκινήσεως, 
δεχομένη ταύτην έλευθέρως, δηλ: δύναμιν πρός τουναντίον ξύμφ: άλλως 
άπόφ: δθεν άποφάσκεται ή συνέπεια, ί'να γάρ ή κτιστή θέλησις κυρία ή 
τής ίδίας πράξεως ούκ έστιν άνάγκη, ΐνα κυριεύη τοΰ Θεοΰ, ώς άρχή 
έστί τής φυσικής προκινήσεως, άλλά μόνον ΐνα τήν θείαν κίνησιν έλευ
θέρως δέχηται, καί τήν δύναμιν τοΰ κακώς πράττειν, ή τοΰ κακοΰ άπο
σχέσθαι διατηρεί. Ίνα ή θέλησις κυρία ή τής ίδίας πράξεως έχειν όφεί- 
λει έν τή αύτής έξουσίςι πάντα τά πρός τό ένεργεϊν έπιζητούμενα. άρ: 
ούκ έσται κυρία τής ίδίας πράξεως. Διαιρώ τήν μείζονα έχειν όφείλει έν 
τή αύτής έξουσίςι πάντα τά πρός τό ένεργεϊν έπιζητούμενα ώς δευτέρα 
αίτία ξύμφ: ώς αίτία πρώτη άπόφ: (f. 194). 'Ορίζεται ό άγγελος πνεΰμα 
κτιστόν έν έαυτφ πεπληρωμένον. πνεΰμα μέν ούν, ήτοι ούσία πνευματική, 
καί διανοήσεως μεθεκτική λέγεται πρός Αντιδιαστολήν τοΰ σώματος, 
δπερ έστίν ούσία έκτασιν έχουσα, τής διανοήσεως άμοιροΰσα. κτιστόν 
δέ πρός διαφοράν τοΰ Θεοΰ, δς πνεΰμα έστίν άκτιστον, τό αύτοεΐναι, 
ήτοι τό κατ’ ούσίαν είναι ύπάρχων, καί έν έαυτφ πεπληρωμένον, ώς μή 
παρά Θεοΰ πρός τό συστήσαι κατά τοΰ σώματος όλόκληρον τινά φύσιν 
λογικής δίκην ψυχής διορισμένον, άλλά μόνον οΰτως ύφιστάμενον, ώστε 
είς άλλου σύνθεσιν κατά τινά διορισμόν τής φύσεως άμέλει κατά θέλη- 
σιν τοΰ δημιουργού συνελθεΐν μή όφείλειν.

Ζήτημα

Πότερον δύναται ή τών άγγέλων ΰπαρξις φυσικφ λόγφ άποδειχθή- 
ναι, ή ού.
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Ουδόλως αϋτη άποδείκνυται, άλλά πιθανώς σαφήνειαν δτι πλείστην 
έκδέχεται, υπήρξαν γάρ τινές, καί ύπάρχουσιν συνεχώς ένεργούμενοι, 
παρά τοϋ πονηρού δηλ: έρεθιζόμενοι, καί παροιστρούμενοι πνεύματος, 
οϊτινες ή έξωτερικαΐς κινήσεσιν αϊχονται, ή τά πόρρω άναμιμνήσκουσιν, 
ή γλώσσαις μή ΐδίαις λαλοΰσιν αίς ούκ εμαθον πρότερον. ταΰτα το (νυν 
πάντα τήν άνθρωπίνη ν ύπερπαίουσι φύσιν, τφ Θεφ δέ άποδοθήναι ού 
δύναται αισχράς τε, καί βλάσφημους φωνάς, οϊαι παρά τών ένεργουμέ- 
νων άφίενται μή ύπαγορεύοντι, επόμενον παρά τών πονηρών άγγέλων 
άναγκαίως έμπνέεσθαι καί οΰτως οί άγγελοι τουλάχιστον οί πονηροί 
ύπάρχουσιν.

Διττώς τά πράγματα έν τόπω εϊσί περιγραπτώς, καί περιοριστώς, τό 
μέν ούν περιγραπτώς έν τόπω δν περικυκλοΰται ύπό τοΰ τόπου, ήτοι ύπό 
τής έπιφανείας τοΰ σώματος έν φ περιέχεται, καί οΰ τό μέρος τό εν 
μέρος έντινι ώσαύτως τοΰ τόπου άνταποκρίνεσθαι μέρει, θατέρω δέ Οά- 
τερον ώσπερ τό ανθρώπινον σώμα, οΰτως έστίν έν τόπψ ώστε τήν μέν 
(ί. 195) κεφαλήν έν ένί μέρει τοϋ τόπου, τόν δέ πόδα έν άλλω ύπάρχειν, 
τό δέ περιοριστικώς έν τόπω δν, ένί καί διωρισμένω πάρεστι τόποι οΰτω 
μέντοι, ώστε ύπ’ έκείνου μή περιγράφεσθαι ή περικυκλοΰσθαι, καί τού
τον τόν τρόπον τά πνεύματα λέγεσθαι είναι έν τόπω. Έκαστον τών 
πραγμάτων διά τών αύτοΰ ιδιοτήτων, καί άποτελεσμάτων έαυτόν έκδηλοΐ, 
καί ό νοΰς άρ: ό άνθρώπειος ήτοι ή λογική ψυχή, διά τοΰ έκλαμβάνειν, 
άμφισβητεϊν, θέλειν, καί τών τοιούτων αύτοΰ μέν άποτελεσμάτων, σώματι 
δέ μηδ’ άν γένοιτο άνηκουσών κάν τε διαιρεθή, καν τε κινηθή, ή σχημα- 
τισθή, ή δι’ άλλο τί πάθη, παρίστησιν έαυτόν ούτωσεί όρθώς όριζόμενος 
ό νοΰς, ήτοι ή λογική ψυχή ούσία έστί πνευματική καί διανοητική κατ’ 
είκόνα καί όμοίωσιν τοΰ Θεοΰ κτισθεΐσα.

Θέσις

Ό τοΰ άνθρώπου νοΰς, ήτοι ή άνθρωπίνη ψυχή έστί πνευματική. 

Δεϊξις

Έκείνη ή ούσία πνευματική έστίν, ήτις διανοήσεως μετέχει καί 
θελήσεως. άλλ’ ό τοϋ άνθρώπου νοΰς ήτοι ή λογική ψυχή διανοήσεως 
μετέχει καί θελήσεως. άρα ό τοΰ άνθρώπου νοΰς έστί πνευματικός.

Τό σώμα δύο ιδιοτήτων δεκτικόν γίνεται, καί έκτάσεως δηλ. καί 
διανοήσεως καί ούδεμία άλλη ούσία διακεκριμένη έστί τοΰ σώματος. 
Εκείνα τφ πράγματι διακρίνονται ών αί καθαραί, καί διακεκριμένοι ίδέαι 
έαυτάς άμοιβαίως, θετικώς, καί πεπληρωμένως άποκλείουσιν. ούδέν γάρ

Άπόκρισις
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άσφαλέστερον τεκμήριον πέφυκεν τής διακρίσεως τών πραγμάτων, τής 
τών Ιδεών διαφοράς τε, καί άντιθέσεως, ούδ’ άλλως περί τών πραγμάτων 
έξεστι κρίνειν εί μή διά τών καθαρών τε, καί διακεκριμένων αύτών Ιδεών.

Άλλ’, ή ιδέα τοΰ σώματος, καί ή ιδέα τοΰ νοός άμοιβαίως έαυτάς 
(ΐ. 196) θετικώς, καί πεπληρωμένως άποκλείουσι. ούδέν γάρ έτερον έ- 
κλαμβάνεται άντί σώματος, εί μή ούσία έκτεταμένη, διαιρεϊσθαι, κινεΐ- 
σθαι, καί σχηματίζεσθαι δυναμένη. καί ούδέν έτερον νοείται άντί πνεύ
ματος, εί μή ούσία τις διανοοΰσα, έκλαμβάνουσα69, κρίνουσα, καί συλλο- 
γιζομένη. Άρ: τό σώμα, καί ό νοΰς πραγματικώς διακρίνοντες, ήτοι ή 
ούσία ή σωματική, καί έκτεταμένη, διαφόρου έστί πάντως τάξεως τής 
ούσίας τής διανοούσης, καί πνευματικής.

’Αντίστασις

Ή ίδέα τοΰ ίατροΰ, καί ή ίδέα τοΰ μουσικού είσί διάφοροι, καί 
άμοιβαίως έαυτάς άποκλείουσιν. άλλ’ ό αύτός άνθρωπος δύναται είναι 
ιατρός, καί μουσικός, άρ: ή αύτή ούσία δύναται είναι διανοοΰσα, καί 
έκτεταμένη.

Άπόκρισις

Διαιρώ τήν μείζονα. ή Ιδέα τοϋ ίατροΰ, καί ή ίδέα τοΰ μουσικοΰ είσί 
διάφοροι, καί έαυτάς άμοιβαίως άποκλείουσιν άποκλείσει άποφατική, 
καί άπληρώτω ξύμφ.: άποκλείσει θετική, καί πεπληρωμένη άπόφ. Ό 
άνθρώπειος νοΰς έπείπερ πνευματικός ών καί άσώματος τφ όργανικφ 
συνέζευκται σώματι, νόμω τοϋ δημιουργήσαντος πρός τό συστήσαι τό 
δλον (δθεν καί είδος αύτοΰ λέγεται) δέχεται καί τουτονί τόν όρισμόν. 
ούσία λόγου μετέχουσα, Καί πρός τό διευθύνειν τό σώμα διορισθεΐσα. 
καί παρά τοϊς νεωτέροις φιλοσόφοις ούσία διανοοΰσα, ήτις τφ άνθρωπί- 
νω σώματι συνημμένη, δλον τι τουτέστι τόν άνθρωπον συνίστησι.

Θέσις

Ούσία διανοοΰσα υπάρχων ό νοΰς έαυτφ τήν ιδίαν ξύνοιδε διανόη- 
σιν, φυσικώς έαυτόν γινώσκων, αύθότου έστω...

Αντίστασις

‘Η άνθρωπίνη ψυχή έαυτήν φυσικώς γινώσκει διά τής συνειδήσεως 
ήτοι διά τής ένδοτάτης αίσθήσεως, δι’ ής έαυτή σύνοιδεν δτι ύπάρχει (f. 
197) καί διανοείται.

69. Έκλαμβάνουσα = άντιλαμβανομένη, έπιλαμβάνουσα.
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Δεϊξις

Έκείνη ή ούσία έαυτήν δι’ ένδοτάτης φυσικώς γινώσκει αισθήσεως, 
ήτις καί φυσικώς νοεί, καί τήν Ιδίαν διανόησιν έαυτβ ξύνοιδεν. ή άνθρω- 
πίνη ψυχή φυσικώς διανοεΐ, καί τήν Ιδίαν έαυτή ξύνοιδε διανόησιν έν 
τή διανοήσει, τής έαντής φύσεως ύφισταμένης, καί μηδεμιάς ούσίας 
διανοεϊσθαι δυναμένης, μή έαυτήν διανοεϊσθαι αίσθανομένης, καί συνοι- 
δείας, άρ’ άνθρωπίνη ψυχή ένδοτάτη αίσθήσει φυσικώς έαυτήν γινώσκει, 
ήτοι έαυτήν ύπάρχειν, καί διανοεϊσθαι φυσικώς έαυτή ξύνοιδεν.

Ένστασις πρώτη

Ε’ίγε ή άνθρωπίνη ψυχή έαυτήν, καί τάς έαυτής διανοήσεις φυσικώς 
έγίνωσκε, πάντως καί έαυτήν, καί ταύτας άπό τοΰ πρώτου σημείου τής 
έαυτής δημιουργίας έπιλαμβάνειν έχρήν. άλλ’: ή άνθρωπίνη ψυχή ούθ' 
έαυτήν, οΰτε τάς έαυτής διανοήσεις άπό τοΰ πρώτου σημείου τής έαυτής 
δημιουργίας γινώσκει. άρ: ή ψυχή έαυτήν έμφύτφ έννοίφ ούκ έπιλαμβά- 
νει.

Άπόκρισις

Διαιρώ τήν έλάττονα, έαυτήν άπό τοΰ πρώτου σημείου τής έαυτής 
δημιουργίας ού γινώσκει, τουτέστιν πρός έαυτήν άντανακλώσα διά τίνος 
γνώσεως ού προσέχει ξύμφ: ούδενί τρόπω έαυτής αισθάνεται άπόφ:

Ένστασις δευτέρα

Εϊγε ή ψυχή έαυτήν άπό τής πρώτης στιγμής τής δημιουργίας έπε- 
λάμβανε, πάντως τών ήμετέρων διανοήσεων άν μνημονεύοιμεν, καί ού 
μόνον τών ήμών ξυμβεβηκειών μετά τήν γέννησιν άλλά, καί τών πρό 
γεννήσεως, ήνίκα δηλονότι έν τή μήτρςι τής γεννησάσης έκείμεθα. άλλ: 
τών τοιούτων διανοήσεων ούδόλως μνημονεύομεν. άρ: ή ψυχή έαυτήν 
ούδόλως άπό τής πρώτης στιγμής τής δημιουργίας αύτής γινώσκει.

Άπόκρισις

(ί. 198) Άπόφ. τήν μείζονα. πρός δέ τήν τών διανοήσεων, μνήμην 
ήνίκα ή ψυχή τφ σώματι συνέζευκται άνάγκη τφ έγκεφάλφ ϊχνη τινά 
έγχαραχθήναι, δι’ ών ό νοΰς πρός τό τά πράγματα άναπολήσαι διορίζοι- 
το. ή γάρ μνήμη ού μόνον έν τή διανοίφ, άλλά καί έν τοΐς έγκεχαραγμέ- 
νοις είς τόν έγκέφαλον ϊχνεσιν ύφίσταται. άλλ’ έν τφ τών βρεφών έγκε
φάλφ τά τοιαΰτα ϊχνη έγχαραχθήναι ούκ έχει, ότι λίαν άπαλός έν τού- 
τοις έστίν ό έγκέφαλος, καί έκ πάντων άμα, καί τών πανταχόθεν περιε- 
στώτων σωμάτων, διά τά άσθενέστερον τοΰ άπαλωτέρου σώματος δια- 
σείεται. έξ οΰ έπεται τάς τοσαύτας διαφόρους έντυπώσεις συγχέεσθαι, 
καί άλλήλας έξαλείφειν.
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Άρ: εί καί ή ήμετέρα ψυχή άπ’ άρχής τής έαυτής δημιουργίας 
διανοεϊ, ουδόλως μέντοι τών έαυτοΐς διανοήσεων δύναται άναμιμνήσκε- 
σθαι, προτού στερεωτέραν καταστήναι τήν τοΰ εγκεφάλου ούσίαν, καί 
παγιωτέραν πρός τό διατηρεΐν τά έντυπωθέντα αύτφ ίχνη, δ περίπου τό 
τρίτον έτος τής ήλικίας ξυμβήναι φιλεϊ.

Ένστασις δευτέρα

Ή ήμετέρα ψυχή διά τίνος μόνον άνακεκλασμένης διανοήσεως έαυ- 
τήν γινώσκει. άρ: έαυτήν φυσικώς ού γινώσκει, άλλά μόνον μετά τό 
εΐδοποιηθήναι ύπό τίνος τών άλλων έκτός πραγμάτων γνώσεως.

Άπόκρισις

Άπόφ. τό προηγούμενον. οϋ γάρ δι’ άνακεκλασμένης μόνον διανοή- 
σεως έκ προηγουμένης τινών έξωτερικών πραγμάτων γνώσεως ή άνθρω
πίνη ψυχή έαυτήν νοεί, άλλ’ έτι καί ένδοτάτη αίσθήσει, καί συνειδήσει, 
δι’ ής έαυτής αισθάνεται, καί τήν οίκείαν ΰπαρξιν, καί διανόησιν κατα
νοεί.

Θέσις

Ή άνθρωπίνη ψυχή τοΰ σώματος πράγματι έστί διακεκριμένη. 

Δεϊξις

Έκείνη ή ούσία πράγματι διακεκριμένη έστί τοΰ σώματος, ήτις του
λάχιστον θεόθεν ύπάρχειν δύναται άνευ τοΰ σώματος, έν γάρ καί τά τόν 
έαυτοΰ άνευ (ί. 199) ύπάρχειν ού δύναται άλλ: ή άνθρωπίνη ψυχή θεόθεν 
ύπάρχειν δύναται άνευ τοΰ σώματος, ούσα γάρ αϋτη ούσία διανοήσεως 
μέτοχος όρθως παρ’ ήμών έκλαμβάνεται άνευ σώματος, τουτέστιν άνευ 
ούσίας φύσει έκτεταμένης, καί διά τοΰτο παρά Θεοΰ χωρισθήναι δύναται 
καί έκτός του σώματος διατηρηθήναι, τοΰ Θεοΰ ούκ άδυνατοϋντος έργά- 
σασθαι τό καθαρώς τε, καί διακεκριμένως παρ' ήμών έκλαμβανόμενον. 
άρ: ή άνθρωπίνη ψυχή τοΰ σώματος πράγματι διακέκριται.

Θέσις

Ή άνθρωπίνη ψυχή έστίν άθάνατος.

Δεϊξις

Ούσία άθάνατος έστίν ή καί τοΰ σώματος χωρίς ύφισταμένη, καί 
ζώσα. άλλ: ή άνθρωπίνη ψυχή καί τοΰ σώματος χωρίς ύφέστηκε, καί ζή. 
ύφέστηκε μέν ούν, ούσία ούσα πάντη τοΰ σώματος διακεκριμένη, μήτε
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πρός ύπόστασιν δλως αύτοΰ χρήζουσα, μήτε καθ’ αύτήν είς έξώλειαν70 
σπεύδουσα, ζή δέ, άεί διανοοΰσα, καί τό ζήν έν τή νοήσει ύφιστάμενον 
έχονσα.

"Αρ: ή άνθρωπίνη ψυχή έστίν άθάνατος. Άλλως...
Ούχ ήττων ή άνθρωπίνη ψυχή τών ήττόνων ούσιών, οϊον τών σωμά

των ή τών μερών αύτών. άλλ: τό σώμα τής ψυχής άπολυθέν, ή μέρος 
σώματος άπ’ άλλου μέρους διαχωρισθέν, διαρκεΐ, καί ύφίσταται. άρ: 
μετά τήν άνάλωσιν τό θειον ούκ άποβλήσεται τήν αύτοΰ συνδρομήν 
πρός τήν τής ψυχής ύπόστασιν. άρ: ή ψυχή ύφίσταται, καί άπλουστάτη 
ούσα, όλοσχερής άεί τής φθοράς κρείττων περίεισι, καί διά τό μή σύν
θετον είναι, καί άλλοιώσεσι ποικίλαις, μορφαΐς τε, καί εϊδεσι μή ύπαν- 
ταί7' κατά τό συνεστηκός έκ μορίων ύπάρχει άθάνατος.... άλλως, άεί 
φύσει μέλλει τοϊς άνθρώποις τοΰ μετά τοΰτον βίον ώς έξ ών ποιοΰντας 
ενεστιν είδεϊν. υίοθετοΰσι γάρ, φυτεύουσι, μνημεία οίκοδομοΰσι, ναούς 
έγείρουσι, ύπέρ πατρίδος κινδυνεύουσιν. εΐ ούν ή τών άπάντων ξυμφωνία 
φύσεως έστί φωνή, καί πάντες άπανταχοΰ ξυνάδουσιν είναι τί τό τοϊς 
έξελθοΰσι (ί. 200) τοΰ βίου [;], καί ήμΐν τοΰτο παραδεκτέον έστίν.

Ούδει'ς άν εξαρνος72 γένοιτο, ϊνα κατά Πλάτωνα, καί Αριστοτέλη, 
καί άλλους φώ[στήρας;], τοΰ παντός, οίονεί τινός πολιτείας καλώς δι οι
κουμένης προΐστασθαι τινά κυβερνήτην διευθύνοντα εκαστα, ποιναΐς μέν 
δικαίαις καθυποβάλλοντα τούς άμαρτάνοντας, προσηκούση δέ άντιμι- 
σθίφ, τιμώντα τούς άρετή διαπρέποντας. του τί δέ ούκ άν γένοιτο μή τής 
ψυχής μετά θάνατον περιούσης, ένταΰθα γάρ πρόκειται τά πολλά, καί 
άγαθών μοίρα τραχυνομένη, καί θλιβομένη, καί φαύλων εύδαιμονοΰσα, 
καί δεσπόζουσα, καί γλιδώσα άρ: ή άνθρωπίνη ψυχή έστίν άθάνατος.

’Αντίστασις

Ή ψυχή συναποτίκεται τφ σώματι, εϊτ’ ούν έν τφ σώματι, άρ: καί 
συνοίχεται.

70. Έξώλεια = πανωλεθρία.
71. Ύπαντώ = συναντώ, προϋπαντώ.
72. "Εξαρνος = ό άπολΰτως άρνούμενος.



Άπόφ: τήν συνέπειαν, καί γάρ καί τφ σώματι σνναποτικτομένης73 
τής ψυχής, εϊτ’ ούν έν τφ σώματι ή ούσία, καί ή φύσις διήρηται, καί 
έτέρα έστί τφ λόγω, ταΰτα τε άπό τοΰ σώματος άπολυθεΐσα, περαιτέρω 
περίησιν ύφισταμένη.

Δεϊξις τής συνεπείας

Ή τών κτηνών ψυχή συνοίχεται τφ σώματι, δτι συγγεννάται τφ 
σώματι. άρ: καί ή τών άνθρώπων συνοίχεται τφ σώματι έν αύτφ τικτομέ- 
νη.

Άπόκρισις

Άπόφ: τήν συνέπειαν, καί τήν όμοίωσιν. διαφορά γάρ τούτοις δτι 
πλείστη έγχωρεϊ. ή μέν γάρ ψυχή τών κτηνών σωματική έστί, καί έκ 
μερών σύγκειται, έν τοϊς ζωτικοΐς κειμένη πνεύμασιν. ή δέ τών άνθρώπων 
ψυχή πνευματική τε, καί νοερά πέφυκεν.

Αντίστασις

Μεγάλη τις όμοιότης έστίν άνθρώπων, καί κτηνών.

Άπόκρισις

Διαιρώ τήν πρότασιν κατά μέν τάς σωματικάς, καί ζωτικάς ένεργείας 
ξύμφ: κατά δέ τάς πνευματικός· άπόφ:

’Αντίστασις

(ί. 201) Εϊσί τινα τών ζώων άκριβεστάρης περινοίας μέτοχα καθο- 
ρώμενα.

Άπόκρισις

Άπόφ: τήν πρότασιν: εί γε τοϊς ζώοις ένήν νοήσεως δύναμις έπε- 
νοήθησαν άν αύτοϊς καί σημεία δι’ ών ούχ δπως πρός άλληλα, άλλά’γε 
καί πρός ήμας όμιλεΐν εχοιεν.

'Αντίστασις

Ή άνθρωπίνη ψυχή, καίτοι διανοήσεως μέτοχος, κατά γοΰν τήν άπό 
τοΰ σώματος λύσιν δλλυται παντελώς.
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Άπόκρισις

73. συναποτίκτω - - γεννώ μαζί.
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Άπόφ: τήν πρότασιν. ούσία γάρ ούσα τυγχάνει τοϋ σώματος διακε
κριμένη, ούδ’ αύτοΰ έξαρτάται κατά τήν ύπόστασιν.

Αντίστασις

Διά μόνον τό σώμα ύπό Θεοΰ ή τοΰ άνθρώπου ψυχή δεδημιούργηται. 
Άρ: μετά τήν άπό τοΰ σώματος λύσιν δι’ ούπερ τήν έμψύχωσιν, καί 
είδοποίησιν παρήχθη φθορφ ύπόκειται.

Άπόκρισις

Άπόφ: τό προηγούμενον. ού γάρ τό πνεΰμα διά μόνον τό σώμα τό 
θειον έδημιούργησε. πώς γάρ τό τιμιώτερον διά τό άτιμώτερον, άλλ’ 
έαυτφ, καθ’ όμοίωσιν ούν ή ψυχή τοΰ Θεοΰ μορφωθεϊσα, καί δι’ αύτόν 
ύποστασα, ούκ άργεΐ τοΰ σώματος άπολελυμμένη, άλλ: ύπουργεϊ, καί 
άϊδίως ύπουργήσει τβ τοΰ Θεοΰ δόξη.

Αντίστασις

Τό έχον άρχήν, έχει καί τέλος, άλλ’ ή τοΰ άνθρώπου ψυχή έχει 
άρχήν άρ: καί τέλος.

Άπόκρισις

Διαιρώ τήν μείζονα, τό έχον άρχήν κατά γέννησιν έχει καί τέλος 
ξύμφ: τό έχον άρχήν κατά δημιουργίαν, έχει καί τέλος άπόφ:

Αντίστασις

Ή ψυχή συναύξει μετά τοΐς παισί, θάλλει δέ έν τοΐς νεωτέροις, καί 
έπί τοΐς γεγηρακόσιν έκλείπει, καί παλαιοΰται, καί δή καί έν ύγιεϊ, καί 
εύρώστφ σώματι, ύγιής καθέστηκεν, έπί τε τών νενοσηλευμένων, καί 
αύτή νοσηλεύεται, καί τφ καταπίπτοντι συνταράσσεται, καί πάσαις δή 
ταϊς κατά τό σώμα μεταβολαΐς τε καί άλλοιώσεσιν έστίν ύπήκουσα, 
ούκοΰν ή σωματική έστίν, ή τοΰ σώματος οΰτως έξήρτηται ώς τουτουΐ 
άπολυθεΐσαν περαιτέρω μή έχειν ύπόστασιν.

Άπόκρισις

(ί. 202) Διαιρώ τό προηγ: συνάθλει τοΐς παισί. καί τά άλλα πάσχει, 
διά τήν στενήν ήν έχει τφ σώματι συνουσίαν τε, καί συνάφειαν ξύμφ: 
καθ' αύτήν, καί δι’ ήν έλαχε φύσιν άπόφ: τούτου γάρ ένεκεν ή ψυχή 
συναύξει, συνακμάζει, καί συγγηράσκει, καί τά λοιπά συμπάσχει τφ σώ- 
ματι, δτι τοιόνδε τινά θεσμόν τό θειον μεταξύ τούτων διωρίσατο, ώστε

Άπόκρισις
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μηδεμίαν ξυμβαίνειν έννοιάν τε καί ένθύμησιν, είμή παρακολουθείη έν 
τοϊς όργάνοις τοΰ σώματος, καί τίς τών πνευμάτων κίνησις, καί έναλλάξ, 
όπόσον άρα μάλλον εΰ διακείμεθα τά όργανα, τοσοΰτον άνετωτέρα, καί 
έτοιμωτέρα ή τών πνευμάτων έν αύτοΐς κίνησις, καί δραστικώτερον ή 
ψυχή είς έννοιαν διορίζεται, ταρασσομένων δέ καί έκλειπόντων τών 
πνευμάτων συνταράσσεσθαι διά τόν αϊτόν λόγον δοκεΐ, καί συνεκλείπειν 
καί ό κατά νουν λόγος.

Έρεϊς

Ό ’Αριστοτέλης ήμφιγνόει περί τής Αθανασίας τής ψυχής, άρ: ούκ 
άθάνατος.

Άπόκρισις

Ό ’Αριστοτέλης74, εί καί πολλοΐς άμφιγνοών ώφθη, άλλ’ έν οίς 
φησίν τούς τεθνηκότας ταϊς τύχαις πώς τών φίλων συνδιατίθεσθαι, τήν 
άνθρωπίνην ψυχήν μηδαμώς ύποκεϊσθαι φθορφ πάντως έφρόνει.

Έρεϊς

Ή λογική ψυχή τοΰ σώματος χωριζομένη, καί περιοΰσα έτύγχανεν 
άν έν καταστάσει βιαίφ, ούδ’ άν είχεν ύφίστασθαι.

Άπόκρισις

Άπόφ: τήν πρότασιν. πρώτον μέν γάρ ή ούσία ή έν καταστάσει 
βιαίςι ούσα, ού παρά τοΰτο είς τό μή όν τρέπεται, μόνον δέ εϊγε σωματι
κή τύχη ούσα, καί έκ μερών σύνθετος διασκεδάννυται, καί άναλύεται, 
ένθενδι75 αί τών κολαζομένων ψυχαί άπλούσταται ούσαι, καί νοεραί, 
καίτοι έν καταστάσει βιαίςι καθεστηκεΐαι, ού μήν διά τοντ’ άπόλλυνται, 
έπιζώσι δέ τφ οίκείφ άλγει άτελευτήτως. δεύτερον δέ τοϊς άντιδοξοΰσιν 
ούκ άποδείκνυται τήν άνθρωπίνην ψυχήν έν καταστάσει βιαίςι είναι μετά 
τήν άπό τοΰ σώματος λύσιν. εϊη γάρ άν έξ αύτών φρονούντων βιαίως 
καθισταμένη άτε δή τινά ροπήν έπί τό σώμα διασώζουσα, άλλ' έκ τής 
τοιαύτης έπιρροπής, καί κλίσεως ούκ άν άδιαλείπτως βίοι καθίστατο ού 
γάρ οΰτως ή ροπή αΰτη καί κλίσις έξερεθίζει τε, καί άποκναίει76 τήν 
ψυχήν, καί τρύχει ώς μή ραδίως (f. 203) τής άπό τοΰ σώματος λυτρώσεως 
ταύτην οϊαν τε είναι άνέχεσθαι. καί τρίτον ψυχή μακαρία ούσα, καί Θεφ

74. ’Ηθικά Νικομάχεια, βιβλ. α\ κεφ. ια.
75. Ένθενδι = άπ’ δπου.
76 Άποκναίω = άποξέω.
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φίλη ούδέν πάσχει βίαιον τοΰ άπό τής ΰλης διαχωρισμού, έπιθυμεϊ γάρ 
άναλΰσαι, καί σύν Χριστφ είναι, άφράστου άγαλλιάσεως ροαΐς περικλυ- 
ζομένη.

’Αντίστασις

Εί μηδέν άλλο διαζευχθεΐσα τοΰ σώματος ή ψυχή, άργή δήπουθεν77 
περιήν, καί ούδ’ αισθάνεται εϊχεν &ν ού νοεΐν, ού κινεΐσθαι, ούδέ τά 
νοούμενα άλλοις τισίν πνεύμασιν έξαγγέλλειν.

Άπόκρισις

Άπόφ: τήν πρότασιν. ού γάρ άργή πάντη ή διανοοΰσα ούσία. άπο- 
στάσα γοΰν ή ψυχή τοΰ σώματος διανοεΐ τήν έπί τό νοεΐν δύναμιν μή 
τοΰ σώματος άπαντλήσασα, μηδέ γε Ινδαλμάτων φαντασίας, καί σωματι
κών ειδών τε, καί αισθημάτων πρός τό νοεΐν έπιδεής78 ούσα. πολλά γάρ 
είσίν έν τφ νφ, & μή πρότερον έν αίσθήσει79, ούδ’ αίσθάνεσθαι άδύνατος, 
ού τήν τής συναφείας, άλλά τήν τής έλευθερίας, τουτέστιν τήν ένδοτάτην 
διάθεσιν, οϋτε νοεΐν έαυτήν, καί τόν Θεόν, οϋτε κινεΐσθαι κινήσει ού- 
σίαις άμιγέσιν ΰλης (διαζούσης, οϋτε κοινωνεΐν άλλαις άύλοις ούσίαις 
τά νοούμενα τή άφορμή τής έαυτής βουλήσεως διδοΰσα τήν Ιδίαν αύτής 
έννοιαν.

Κεφάλαιον δέκατον πέμπτον80

Περί διανοίας, καί ιδεών.

Διάνοια έστί δύναμις ψυχής άνθρωπίνης, τό τε δν, καί τούς περί τό 
δν τρόπους γνώσει άποματτομένη. έστί δέ αϋτη ή ψυχή καθ’ δ διανοεΐ, 
ώσπερ δή καί ή θέλησις, ή αύτή δέ τυγχάνει ψυχή καθ’ δ θέλει, ού γάρ 
δή μεταξύ τούτων, καί τής ψυχής διάκρισίς τις έγχωρεΐ πραγματική.

Θέσις

Ούδείς ήμΐν δοκεΐ ένυπάρχειν νοΰς ένεργείμ.

77. Δήποθεν = άπ’ όποιοδήποτε μέρος.
78. Έπιδεής = έλλιπής.
79. Κι έδώ ό Καβαλλιώτης διατυπώνει τήν άντίθεσή του μέ τίς 

έμπειριοκρατικές άπόψεις τοΰ Τζών Λόκ.
80. ’Από τά ΧΡΑ παραλείπονται τά κεφάλαια δωδέκατο, δέκατο 

τρίτο καί δέκατο τέταρτο. Δέν γνωρίζουμε τόν λόγο τής παραλείψεως.
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’Ενεργεί# νοΰς κοινή λέγεται ό τά νοερά είδη των έκτός αύτοΰ 
κειμένων έκτυπών τε, καί τεκταινόμενος. ού γάρ έαυτοΰ έχειν Ιδέαν ό 
νοΰς, ώς οί έκ τοΰ περιπάτου λέγουσιν. Άλλ: ούδείς ήμϊν ένεΐναι δοκεΐ 
νοΰς τοιούτου. πρίν ή γάρ ταΰτα τά είδη έξεργάσασθαι ή τών πραγμάτων 
κρίνεται άντιληπτικός, ή ού. εί μέν τό πρώτον, ήν άν (f. 204) ήδη 
μεμορφωμένοι τοΐς νοεροΐς κατά ταΰτα εϊδεσιν, εί τοΰν ταϊς ίδέαις ούδέ 
γε έχρηζε περαιτέρω καινοΰ είδους πρός τήν τούτων κατάληψιν, εί δέ τό 
δεύτερον ούδέποτε &ν είχε τό παραστατικόν τών πραγμάτων, ή φασίν, 
είδος τεκτήνασθαι, δτι τοΰ άγνοουμένου ούδεμία έχει είκών διαμορφω- 
Οήναι, ούδ’ Ιδέα, ούδ’ είδος...

Άρ: ούδείς ήμϊν ένυπάρχειν δοκεΐ νοΰς ένεργείςι.

Έρεϊς

Άκρως ό νοΰς οΰ νοεί, εί μή διά τής έπιστροφής πρός τά φαντάσμα
τα, ήτοι πρός τά είδη τά έν τή δυνάμει τής φαντασίας γεγραμμένα. έξ 
ών έξαντλεΐ τά νοερά εϊδη είτοΰν τάς ίδέας. άρ: ό νοΰς ού [....] παθητι- 
κώς, άλλά δή καί ένεργητικώς.

Άπόκρισις

Άπόφ: τό προηγούμενον, δτι δύο εΐσί γένη πραγμάτων, τών μέν διά 
τών σωματικών αισθήσεων, τών δέ καθ’ αύτά τή ψυχή γινωσκόμενα άνευ 
τής τοιαύτης έπιστροφής, καί άφοράσεως πρός τά κατά τόν έγκέφαλον 
χαραττόμενα, καί δτι ό άνευ τής πρός τά φαντάσματα έπιστροφής ήκιστα 
νοών νοΰς, ή ταϋτα διαγινώσκει, ή ού, εί μήν τό πρώτον ού δεΐται 
νοερών ειδών πρός νόησιν, καί τούτων άρα ή κατασκευή ματαία είσάγε- 
ται, εί δέ τό θάτερον, πώς αύτής παραπλήσια νοερά είδη, είτοΰν ίδέας, 
οίος ή έξενεγκάσθη, τοΰ άγνοουμένου, ούδεμιας εικόνας ούδ’ είδους έ- 
χούσης πλασθήναι, καί δήτα καθομολογώμεν τά σωματικά τών πραγμά
των άφορμή τών κατά τόν έγκέφαλον έξεγειρομένων κινήσεων, ή έγκο- 
λαπτομένων ιχνών νφ καταλαμβάνεσθαι, τοΰτο δέ ούχ οΰτως έκτελεΐσθαι 
δοκεΐ, δτι τά εϊδη, είτοΰν τά ίχνη πρός τά έπιλαμβανόμενα φέρει τινά 
παρεμφέρειαν, τήν τόν νοΰν οίονεί τινά δύναμιν ή φασίν, άφομοιωματι- 
κήν κινούσαν, έπί παραγωγή παραπλήσιου νοερας Ιδέας, άλλ' δτι τοιοΰ- 
τος τίς άπό τοΰ δημιουργού μεταξύ σώματος, καί ψυχής νόμος τεθέσπι- 
σται, δι’ δν έξ άφορμής τινών κατά τό σώμα γινομένων κινήσεων έγεί- 
ρονται τινές νοήσεις κατά τήν ψυχήν, καί έναλλάξ, ώς είπόντες έφθημεν.

Δεϊξις
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Έρεϊς

Εί μη δε μίαν εχουσιν αί τοιαΰται κινήσεις κατά τών νοουμένων τή·ν 
καθομοίωσιν, πώς έκει'νων εχουσιν έξεγείρειν τήν νόησιν.

Άπόκρισις

(ί. 205) Λόγος έστίν ό έπαχθείς νόμος, ούδέν γάρ άτοπον τόν παντο
δύναμον έννοιας τινάς τής ψυχής συνδέσαι τισΐ κινήσεσι τοΰ σώματος, 
οΐα δέ καί ήμείς αυτοί έννοιας τινάς, φωναΐς τισιν, πρός άς ούδεμίαν 
εχουσιν όμοιότητα τά πράγματα, παραπηγνύντες, κατά νοΰν άνεγείρομεν.

Ό άνθρώπειος νοΰς άντιλαμβανόμενος τών νοητών πάσχει, ή όταν 
ταυτόν έστί, δύναμις έστί ψυχής παθητική, οΰκ ένεργητική. τό γάρ τάς 
ιδέας άποδέχεσθαι ούκ ένεργεΐν έστίν, άλλά πάσχει ν.

’Οσάκις έκουσία έστίν ή νόησις, τοσάκις αύτής προηγείται διορι
σμός τής θελήσεως, τόν νοΰν είς νόησιν διορίζων, ό δέ διορισμός οδτος, 
ός καί προσοχή λέγεται, άληθής τυγχάνει ένέργεια κατά τό δοκοΰν τιθε- 
μένη, ή μή, άπό τής βουλήσεως. ήνίκα μέν ούν ή ψυχή έαυτή προσέχη, 
δπως έαυτήν γνοίη άληθώς ένεργεΐ, κάν τούτω μάλιστα καθ’ όμοίωσιν 
Θεοΰ λέγεται δεδημιουργεϊσθαι, δτε δέ έαυτήν γινώσκουσα, καί άγαπιδ
σα, ήνίκα δέ λέγεται διανοοΰσα παριστ&ν τι έαυτή, ή παράστασις ώς 
ένέργεια θεωρουμένη ούδέν έστίν έτερον, εί μή διορισμός τής βουλή- 
σεως, δι’ οΰ ή τοΰ νοεΐν δύναμις παθητική ούσα πρός άντίληψιν τφ 
νοητφ έφαρμόζεται, είτοΰν προσοχή έστί ψυχής τής ώς διά φυσικής 
τινός εύχής δυσωπούσης, παρά Θεοΰ κατά τόν παρ’ αύτοΰ τεθέντα νόμον 
τή ίδέφ τίνος δντος διαμορφωθήναι, ούκ έστι δέ διανοίας ένέργεια, λό
γον, ήτοι είδος έκτυπον έπιτηδευομένης, καί τεκταινομένης.

Έκ συνειδήσεως έαυτήν ή ψυχή γινώσκουσα, ούδεμίαν παράγει ι
δέαν διακεκριμένην έαυτής, καί παραστατικήν, άλλά μόνον ένδοτάτη 
αϊσθήσει έαυτή σύνοιδεν ύπαρχούση τε καί διανοούση.

Θέσις

Ό άνθρώπειος νοΰς τάς τών πραγμάτων έξωθεν διαμορφοΰται Ιδέας. 

Δεϊξις

Ή ταύτας διαπλάττει, ή έξωθεν ύποδέχεται. άλλ: τό πρώτον ούκ 
έστιν άρ: τό δεύτερον.

Ένστασις

Πολλοΰ τοΰ καμάτου αίσθανόμεθα τόν νοΰν πρός κατανόησιν τινα 
(ί. 206) έπικύπτοντες. άρ: ό άνθρώπειος νοΰς ένεργεΐ ού πάσχει, ήτοι 
τεκταίνεται, ούχ ύποδέχεται.
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Άπόφ: τήν συνέπειαν, ό γάρ κάματος, ού τ fj ψυχή άλλά τφ σώματι 
ύπό έρεθισμοϋ, καί δαπάνης τών πνευμάτων, διά τόν μεταξύ σώματος καί 
ψυχής νόμον έγγίγνεται...

Θέσις

Ούκ αλλοθεν πόθεν ή άνθρωπίνη ψυχή τάς τών δντων ιδέας διαμορ- 
φοΰται, εί μή άπό τοϋ Θεοΰ.

Δεϊξις

Ή παρά Θεοΰ μόνου τάς τών δντων ίδέας συλλαμβάνει, ή άπό τών 
Αντικειμένων αύτή έναποπέμπονται, ή αύτή ταύτας διαπλάττει. Άλλ: ούκ 
έστι τό τρίτον, άλλως γάρ έμορφώθη άν, πρίν ή μορφωθήναι δπερ ούκ 
άν εχοι ρηθήναν τοΰ γάρ άγνοουμένου ούδεμία έχει διαπλασθήναι ίδέα, 
ούδέ τόν θάτερον, ούδέν γάρ τών δντων τό είδος αύτοΰ τφ ήμετέρω νφ 
δύναιτο αν έναποπέμψαι, καί έντυπώσαι, ούδέ τίς έστί λόγος ό τήν τοι- 
αύτην δύναμιν τοϊς κτίσμασιν ένεΐναι πρέπων, άρ: ούκ αλλοθεν πόθεν ή 
άνθρώπειος ψυχή, είμή παρά Θεοΰ τάς ίδέας τών δντων διαμορφοΰται.

Αντίστασις

Έντεΰθεν επεται τόν Θεόν έν ύμϊν τούς μοχθηρούς τών διαλογισμών 
ένεργεϊν, καί τοΰτο έστί τής έσχάτης άσεβείας.

Άπόκρισις

Άπόφ: τήν πρότασιν. αί γάρ Αντιλήψεις, καί ένθυμήσεις, είτοϋν αί 
ίδέαι, καθ’ αύτάς ούκ εϊσί πονηραί, άλλ’ ή έπιθυμία, καί ή συγκατάνευσις 
τής βουλήσεως τής εϊτε ταϊς Ιδέαις προδιατριβούσης, καί έμμενούσης, 
καί θελγομένης, εϊτε καί τών κατά τάς ιδέας πραγμάτων όρεγομένης, 
πονηρά ρητέα έστίν, ή δέ συγκατάνευσις ούκ έκ Θεοΰ ήμΐν έγγίνεται, 
ένέργεια δέ έστίν ίδιάζουσα τής ήμετέρας βουλήσεως. '

Έρεϊς

Τουλάχιστον ή διανόησις ούκ άν εχοι ρηθήναι ένέργεια ζωτική, (ί. 
207) ώς άπό ζώσης δυνάμεως άπό τής διανοίας προβαίνουσα ζωτικώς 
ένεργοΰσα.

Άπόκρισις

Ή διανόησις ούκ έστι πάντως ένέργεια ζωτική έκ τής διανοίας ώς 
έξ άρχής ζωτικής προϊοΰσα, έστί δέ διάθεσις ζωτική, διάθεσις γάρ ζωτι

Άπόκρισις
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κή καλείται ή όφειλομένη τή ζωτική ούσίςι, καί ταύτη προσιδιάζουσα, 
καί ύπ’ ούδεμιας άρχής έκτός αύτής δυναμένη παραχθήναι. άλλ: ή δια- 
νόησις οΰτως έστίν Ιδιάζουσα τή ζωτική ούσίςι τής νοεράς ψυχής, καί 
τή διανοίφ αύτής όφειλομένη, καί ούδέ έκ τίνος άρχής ψυχής έκτός 
παραχθήναι έχει. άρ: ή διανόησις έστί διάθεσις ζωτική τής ψυχής, ώ
σπερ ή θέλησις ένέργεια έστί ζωτική άπό τής βουλήσεως ζωτικώς ένερ- 
γούσης προερχομένη, ώσαύτως δέ καί δρασις, καί άκοή, καί πάσαι αί 
αισθητικοί άντιλήψεις ζωτικαί τυγχάνουσι διαθέσεις τή λογική ψυχή 
τοΰ άνθρώπου έπεγειρόμεναι. Ό ένδιάθετος λόγος ενυπάρχει τή άνθρω
πίνη ψυχή, ή ταύτην τό θειον ταϊς τών δντων καταυγάζει ίδέαις, καί πώς 
κυοφορεΐν άπεργάζεται ού μήν δέ είδος έκτυπον ύπό τοΰ ένεργητικοΰ 
νοός κατά τό παρόν τά σωματικά φαντάσματα, ά ούδαμώς αύτός κατανοεί 
πεπλασμένα τοΰτο γάρ τφ λόγω, ώς εϊπομεν άντιμάχεται.

Τφ κτιστφ νφ σύνδραμεΐν άλλως ούκ έχει τό θειον, ή τοϋτον φωτί- 
ζων, καί τοΐς ε’ίδεσι τών δντων, νΰν μέν άμέσως, νΰν δέ διά τών σωματι
κών κινήσεων τών άφορμών λεγομένων, διά τόν άντιθέντα θεσμόν, έμμέ- 
σως καταυγάζον. Ή τοΰ νοός προσοχή άφορμή τις έστίν, ή προσοχή 
τις φυσική δι’ ής τόν Θεόν διορίζομεν, τήν κίνησιν ήμϊν χορηγήσαι, 
καί τά είδη τών δντων ταϊς ήμετέραις διανοίαις έπιδαψιλεύσασθαι, καί 
τούτων τάς σχέσεις αίς άλλα πρός άλλα πεφύκασιν ήμϊν ύπανοϊξαι.

Θέσις

Ένυπάρχουσιν ήμϊν ΐδέαι τινές έμφυτοι.

Δεϊξις

Έμφυτος ιδέα καλείται ή ήμϊν έναποτεχθεϊσα, είτοΰν ή άπό πρώτου 
ήλικίας (ί. 208) σημείου, μέχρις έσχάτου τή προσεχούση έτοίμως πα
ρούσα, καί ήν μόνη ή πρώτιστη αίτία ού διά τίνος σωματικής άφορμής, 
ούδέ συνδρομή δευτέραις αίτίαις άπασι κοινή ύπέσχε διωρισαμένη. ή δέ 
τοιαύτη ιδέα φώς φυσικόν όρθώς άκούει, φ άμέλει τό θειον πάντα νοΰν 
κοινή καταυγάζει, καί ειδοποιεί φυσικώς τοΐς εϊδεσι τών ένεργώς, καί 
διακεκριμένως νοουμένων. Άλλ: πολλαί τοιαΰται ΐδέαι άπό γεννήσεως 
ήμϊν παραυτίκα άνωθεν έναποτεχθεΐσαι είσίν, αΐτινες ούδ’ έξ ήμών δια- 
μορφοΰνται, ούδέγε άπό τών άντικειμένων διά τών αισθήσεων έντυποΰν- 
ται, οϊα έστίν ή τοΰ ές άκρον τελείου δντος ιδέα τοϋ άπλώς δντος, καί 
συνελόν τι φαναι, τοΰ δντος, δ κυριώτατα τοιοΰτον έστίν, καί δ άπόροις 
τρόποις τοΐς κτίσμασι μεταδοτικόν γινόμενον, θεωρείται ήμϊν πρώτον ώς 
δν, είτε ώς άληθές, ώς άγαθόν, καί τά έξής, δσα πρός άκροτάτην έναπαι- 
τοΰνται τελειότητα, καί ή τής έκτάσεως, καί τών ταύτης προσανηκόντων, 
ού μήν δέ άλλά καί αί τάς σχέσεις άς άμοιβαδόν αύται έχουσι, καί
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φύσει γινώσκομεν κ&ν τούτω μάλιστα ή δύναμις τοΰ φυσικού φωτός 
κεΐται, δι’ ού τάς τε οικείας τών ιδεών συζεύγνυμεν, καί τάς διαφερούσας 
διαζεύγνυμεν, τάς άσφαλεΐς τε καί άσαφεστάτας τών κρίσεων έπιφέρον- 
τες.

Άρ: ένυπάρχουσιν ήμΐν ΐδέαι τινές έμφυτοι, οίαι καί ή τοΰ είναι, 
καί τής γεννήσεως, καί τής άγαπήσεως, καί αλλαι ούκ εύαρίθμητοι, 
έξόχως δέ ή τής τελειότητος. παν γάρ άτελές τή μειώσει τοΰ τελείου, 
Ατελές είναι παρίσταται, εϊγε μή ούν τήν τής άκρας τελειότητος ίδέας 
έμφυτον ήμΐν ένυπάρχουσαν εΐχομεν ούκ Αείποτε Ατελές έπιλαμβάνομεν, 
πρός άλλο γάρ τοιοΰτον είναι παύσεται, μέχρις &ν πρός τό μή τοιοΰτον, 
πεφυκός άφίκοιτο ού περαιτέρω, ούδ’ ό διαβατικώτατος νοΰς, ή πολυ- 
πραγμονέστατος φθασαι δυνήσεται. ένταΰθα γάρ γενομένω θεωρίας Ανά- 
παυσις.

Ένστασις

Ούδεμία ήμΐν ένεστιν έμφυτος ίδέα, εϊγε πασαι αί ίδέαι έκ τών 
αισθήσεων τήν Αρχήν ϊσχουσιν. Αλλ: πασαι αί ίδέαι τήν Αρχήν ϊσχουσιν 
παρά τών αισθήσεων κατά τό κοινόν Αξίωμα, τό ούδέν έν τφ νφ, δ μή 
(f. 209) πρότερον έν τή αίσθήσει, άρ: ούδεμία ήμΐν έστίν έμφυτος ίδέα.

Άπόκρισις

Άπόφ: τήν έλάσσονα. έκεΐναι γάρ ίδέαι ούκ είσάγονται διά τών 
αισθήσεων, ών τά Αντικείμενα ούτε κεχρωματισμένα έστίν, οϋτε γευστά, 
οϋτε άκουστά, ούδ’ άλλης τινός αίσθητικής εύμοιροΰντα ποιότητος. Αλλ’ 
ούκ όλίγαι είσίν ίδέαι, ών τά Αντικείμενα, οϋτε χρωματιστά τυγχάνει, 
οϋτ’ άλλη τινί αισθητική ποιότητι πεποιωμένα, οϊα ή τοΰ κατά γένος 
δντος ίδέα, καί τών προσόντων, καί τρόπων έκείνου, ή τε τοΰ Θεού, ΐνα 
παρ’ φ τήν έννοιαν τής ήμών ψυχής, καί τάς παραπλήσιους, άρ: ούκ 
έχουσι τήν Αρχήν αί τοιαΰται ίδέαι άπό τών αισθήσεων, άλλά μόναι αί 
τών Αντικειμένων αισθήσεις προσληπτών εύμοιροΰσαι, είτοΰν αί τών αι
σθητών ποιοτήτων προσλήψεις, οίον χροιάς, όσμής, ήχου, χυμού, θερ- 
μότητος, καί τών όμοιων, έξ ών ήδονή, ή άλγος, ή τοιαύτη τις διάθεσις 
Αναφύεται, Αλλά καί αύται τών αισθήσεων έξήρτηνται, ώς μή τούτων, ώς 
έξ αίτιων άπαντλοΰσαι τό είναι, Αλλ’ ώς έξ Αφορμών μόνων.

Δεϊξις τής έλάσσονος

Εϊ τις έστίν ίδέα μή Από τών τήν Αρχήν έχουσα, ή τοΰ κατά γένος 
δντος μάλιστα έσται ίδέα, ή τε τοΰ θεοΰ, καί ή τής ψυχής ήμών, καί 
διανοήσεως, καί αί παραπλήσιοι, άλλ: πασαι αί τοιαΰται ίδέαι τήν Αρχήν
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εχουσι παρά τών αισθήσεων, άρ: πάσα ιδέα τήν άρχήν ϊσχει παρά τών 
αίσθήσεων.

Άπόκρισις

Άπόφ: τήν έλάσσονα. ή ίδέα τφ δντι τοΰ κατά γένους δντος ούκ 
έστιν άπό αίσθήσεως, μή κεχρωματισμένου ύπάρχοντος, ούδέ χυμφ πε- 
ποιημένω, ούδ’ άλλης τίνος αισθητικής ποιότητος μετέχοντος. άλλ: τό 
κατά γένος δν ού κεχρωματισμένον ούδέ χυμφ πεποίωται, ούδ’ άλλην 
τινά αισθητικήν περι'κειται ποιότητα, άρ: ή Ιδέα τοΰ δντος κατά γένος 
οΰκ έχει τήν άρχήν άπό τών αίσθήσεων άλλ’ άπασιν άπό φύσεως έγκει
ται, ού μήν δ’ αΰτη μόνη άλλά καί αί ίδέαι τών προσόντων, είτοΰν τών 
τρόπων, τοΰ κατά γένος δντος, καί τών πρώτων αύτοΰ είδών φύσει τοϊς 
πασι ένεσταγμέναι. (ί. 210)

Δειξις τής έλάσσονος

Τό δν κατά γένος κατά μόνην τήν άπό τών καθ’ έκαστα άφαίρεσιν 
νοείται, καί τούτου ποικίλα προσόντα, οϊον ή έκτασις, ή τάξις, καί τά 
τοιαΰτα αίσθήσεσι διαγινώσκονται.

Άπόκρισις

Πρώτον μέν άπόφημι τήν τοΰ κατά γένος δντος έννοιαν άπό τής 
τών καθ’ έκαστα προσλήψεως προϊέναι. προτερεύει γάρ τό γινώσκει ν 
άπλώς τό δν, ή τό τοιόνδε δν, είτοΰν τάς τοΰ δντος διαφοράς ούδ’ άν 
έχοιμι ποτέ άπό τών καθ’ έκαστα άφελεϊν διανοίας, δυνάμει τό κατά 
γένος δν, εί μή έμφυτος ήμΐν ένήν ή τοΰ δντος κατά γένος ίδέα, οϊον 
ούκ άν δυνηθείημεν συνιέναι τί πνεΰμα κατά γένος, τί άνθρωπος, τί 
ζώον, τί φντόν, καί τάλλα είμή έμφυτος ήμΐν ένέκειτο ή τοΰ κατά γένος 
δντος ίδέα, οΰτινος είδη είσί, καί πνεΰμα, καί άνθρωπος, καί ζώον, καί 
φυτόν, έν τή αύτοΰ έκτάσει περιεχόμενα, ή γάρ τοΰ γενικωτάτον δντος 
ίδέα, ού μόνον τάς σωματικάς ούσίας, άλλά καί τάς πνευματικάς έν τή 
ίδέςι αύτοΰ έκτάσει περιενήνοχεν, εί δέ άρχήν είχεν ή ίδέα αΰτη άπό 
αίσθήσεως, καί άπό τών αισθητών άπήμακτο ούκ άν άπάντων τών τοΰ 
δντος γενών περιεκτική έδείκνυτο, άλλ’ ή μόνον τών σωματικών. Άρ: ή 
τοιαύτη ίδέα οι3 πρόεισιν άπό τών αίσθήσεων, τούναντίον δέ τά καθ’ 
έκαστον δντα είναι άποφαινόμεθα, τήν τοΰ κατά γένος δντος ίδέαν αύ- 
τοΐς έπανήκειν θεώμενοι, καί ταύτην τήν ίδέαν ούδαμώς άπό τών καθ’ 
έκαστα άρυόμεθα. Δεύτερον δέ ούδέ τό σωματικόν δν έν γένει, ή τήν 
έκτασιν αίσθήσεων μόνη προβολή περινοοΰμεν, ή γάρ αϊσθησις τήν 
έκτασιν, είτοΰν τό σώμα κατά γένος ήμΐν ού παρίστησι. ϊσμεν δέ μάλλον 
ούσίαν τινά σώμα είναι, δτι τή ίδέφ τοΰ σώματος, είτοΰν τής έκτεταμένης 
ούσίας τή ήμΐν έμφύτφ συνοικειοΰσθαι προσέχομεν.
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Ούδενί τρόπφ ή καθόλου ιδέα κατ’ άφαίρεσιν γίγνεσθαι λέγεται εί 
μή άπό τών καθ’ εκαστα άπομάσσεται.

Άπόκρισις

(ί. 211) Ή καθόλου ίδέα διά τοΰτο άφαιρεϊσθαι λέγεται άπό τών 
καθ’ εκαστα, δτι τήν γενικήν ιδέαν ό νοΰς έποπτεύων, ού μάλλον τοντ’ 
ή έκεΐνο τών καθ’ εκαστα έαυτφ παρίστησιν, οίον τήν ίδέαν τοϋ κύκλου 
περινοών ού μάλλον τούτον, ή έκεΐνον τόν κύκλον προσλαμβάνει, μορ
φήν δέ τινα άφορφ καθόλου, ύφ’ ήν πας κύκλος έπίσης παρίστασθαι 
πέφυκεν, ούκ άρα ή ίδέα αΰτη άφηρημένη λέγεται τών καθ’ εκαστα, οία 
δή ύπό πάντων, καί έκάστου κύκλου άπαντληθεϊσα, ούδέ έπάναγκες πάν
τα κύκλον περιέναι έπί τό λαβεΐν κύκλου ίδέαν κατά γένος.

Ένστασις δευτέρα

Εϊ τις γεννηθείη πάσης αϊσθήσεως άμοιρος, έξαιρουμένης τής άφής, 
ής τυχόν ούκ άν εχοιεν άμοιρεϊν ούδεμίαν άν ίδέαν περί τά πράγματα 
σχοίη: άρ: ούκ είσίν ίδέαι ταϊς ήμετέραις ψυχαΐς έμφυτοι.

Άπόκρισις

Άπόφ: τό προηγούμενον. ό γάρ νοΰς κατά τήν τοιαύτην ύπόθεσιν 
εξη άν, ζωή δέ νοός έν διανοήσει κεΐται, ήτοι έν τή προσλήψει τή κατά 
τήν διάνοιαν καί τή ροπή τής βουλήσεως, διενόει άρα τηνικαϋτα ή 
ψυχή ού τά αύτής πόρρφ, άλλά τά αύτή παρόντα, καί αύτήν κινοΰντα, 
ούδέν δέ μάλλον τή ψυχή πάρεσην, ή αύτή έαυτή έννόει άρ: έαυτήν 
γινώσκουσα διά τίνος συνειδήσεως, άλλά καί Θεόν προσελάμβανε, παρ’ 
αύτόν άενάως φωτιζομένη, καί τούτου ζώσα είκών τυγχάνουσα. ού γάρ 
άν άλλως έαυτήν άτελή έδίκαζεν, ή ύστερεΓν τής Ιδέας τής τελειότητος 
έαυτήν είδΰα, είχε δ’ Άν καί Ιδέαν έκτάσεως πρός γνώσίν τοϋ συνημμένου 
αύτή σώματος, τοΰ γάρ σώματος αύτής πληγέντος πρώτον έπικεφαλής, 
είτα κατά τόν πόδα, έπιγνοίη Άν ή ψυχή τήν μεταξύ τούτων τών δρων 
διάστασιν, είτοΰν τήν έκτασιν.

Πάσα πρόσληψις ήμϊν δι’ ιδεών έμφύτων, ή έπεισάκτων, ή πεποιη- 
μένων έγγίνεται δυνάμει τοΰ παρά τοΰ Θεοΰ τεθέντος δεσμοΰ μεταξύ 
ψυχής τε καί σώματος, Γνα άφορμή τών, έν τφ έγκεφάλω γινομένων 
κινήσεων, ποικίλαι ήμών ταϊς εύχαΐς ίδέαι. είτοΰν προσλήψει [....] οί δέ 
τρόποι (ί. 212) καθ’ δν έκαστα ήμών τή διανοία παρίσταται. καί αύτή 
πως ξυμφύεται πέντε, καί πρώτη μέν τρόπος έστί καθ’ δν τι έν έαυτφ 
καθοράναι, δν τόν τρόπον ό Θεός μόνος έπιγινώσκεται, δεύτερος δέ καθ’ 
δν ούκ, έν έαυτφ νοείται, άλλά δι’ ίδέας έναργοΰς, ήτις μόνη τφ τής

Ένστασις πρώτη
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Ιδέας όφείλεται όνόματι τής τό δν, ή τόν τρόπον τοΰ δντος τφ νφ 
παριστώσης. τρίτος δέ κατ’ αϊσθησιν ένδογενή, είτοΰν κατά συνείδησιν, 
οϊα δή ή ψυχή τάς διαθέσεις, καί τά αίσθήματα αύτής ξύνοιδεν, ό δέ 
τέταρτος έξ είκασίας άνύεται, δν δή τρόπον αί τών άλλων άνθρώπων 
ψυχαί ήμΐν καταφανείς γίγνονται, καί πέμπτος καθ’ δν κατά άποκάλυψιν 
θείαν, είτοΰν έκ πίστεως τά τής νοήσεως γίγνεται. άλλά περί τούτου έν 
τή θεολογίφ συν θεφ είρησόμεθα.

’Αντίστασις

Εΐπερ ό Θεός έν έαυτφ παρ' ήμών νοείται ήμεν άν μακάριοι, άλλά 
ψευδές τό έπόμενον. άρ: καί τό ήγούμενον.

Άπόκρισις

Διαιρώ τήν μείζονα. εϊπερ ό Θεός έν έαυτώ παρ’ ήμών οϊος έστί 
νοεϊσθαι εντελώς, τουτέστιν εϊγε δαψιλεστέρφ φωτί τφ δόξης λεγομένω, 
τήν ψυχήν ήμών καταυγάζει, καί έξαίρει, πρός τό έποπτικώς αύτόν, καί 
οίονεί άπαρακαλύπτω τφ προσώπφ ήμεν &ν μακάριοι όμολογώ, εί δέ γε 
άτελέστερον θεωροϊτο, καί τφ παρά τής φύσεως άμέλει φωτί άποφάσκω.

Αντίστασις

Τφ Θεφ έκτασις ούκ ένεστιν άσωμάτω δντι. πώς ούν τό τής έκτά- 
σεως είδος ήμΐν έξ αύτοΰ παραστήσηται;

Άπόκρισις

Τφ Θεφ έκτασις ούκ ένεστιν είδικώς, άλλ’ έξόχως καί ύψηλοτέρω 
τρόπο) καί μάλα. καί γάρ τά σωματικά πάντα παρ’ αύτοΰ δημιουργηθέντα 
νοερφ τινί τούλάχιστον τρόπω έν έαυτφ περιέχεται, ήτοι κατ’ έκτασιν 
νοεράν, ού κατ’ έκτασιν τοπικήν, διά τοι τοΰτο παρισταν ήμΐν έχει αύτά 
ό Θεός, ή άμέσως, ή άφορμή τινών σωματικών κινήσεων.

Θέσις

(ί. 213) Αί έπείσακτοι ίδέαι, ή ούδόλως είσίν, ή πάντως ψευδείς, καί 
συγκεχυμένοι.

Δεϊξις

Ίδέαι έπείσακτοι λέγονται αί έξ άφορμής τών σωματικών κινήσεων 
ήμΐν έπερχόμεναι, εϊσί δέ μάλιστα τοιαΰται αί τών αισθητικών ποιοτήτων 
άλλ: αί τοιαΰται ίδέαι, ή ούδαμώς είσίν, ή ψευδείς, καί συγκεχυμένοι, 
πρώτον μέν γάρ ληφθεΐσαι άντί τών διαθέσεων τοΰ νοός τών έξ άφορμής 
τών κινήσεων τοΰ σώματος έξεγειρομένων ούκ εϊσί κυρίως ίδέαι, ά τε
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δή μηδέν κυρίως παριστώσαι, οϊον ή διάθεσις ή τινί ό έν ήμΐν νοΰς 
αισθάνεται θερμότητος, ή ψύχους, ή ήχου, ή άλλης τινός ποιότητος 
ούδέν κυρίως παρίστησιν, έστι δέ μόνον αϊσθησις τίς ένδοτάτη, ήπερ ό 
άνθρώπειος νοΰς συγκεχυμένος τί έν έαυτφ αισθάνεται, δεύτερον δέ έάν 
ληφθώσι άντί τών άντικειμένων ποιοτήτων, ή αύται προσλαμβάνονται 
ψευδείς εΐσίν, ή συγκεχυμένοι, ψευδείς μέν καθ’ δ τό μηδαμώς δν έν τοϊς 
σώμασιν ήμών παριστώσαι, συγκεχυμένοι δέ ή τήν ειδικήν ιδέαν ήτις ή 
αύτή τοΰ νοός έστίν πρόσληψις, είτοΰν αϊσθησις μετά τοΰ ένοΰντος τοϊς 
πράγμασι συγχέουσι, καίπερ ούδεμιάς έγχωρούσης μεταξύ τών σωματι
κών ποιοτήτων, καί τών έπ’ έκείνων έξεγειρομένων αίσθήσεων, όμοιότη- 
τος. άρ: αί έπείσακτοι ίδέαι, ή ούδόλως εΐσίν, ή ψευδείς, καί συγκεχυμέ
νοι.

Αί πεποιημέναι ίδέαι, ή έκ τών έμφύτων συντίθενται, ή έκ τής συνα- 
φείας τής ένδοτάτης συναισθήσεως κατά τής καθαράς ιδέας παράγονται, 
ή δέ συνάφεια αΰτη ού γίνεται έκ τής διανοίας τής πάσχειν μάλλον 
έοικυίας ή ένεργεΐν. γίνεται δέ έν τή διανοίςι, ή έξ άφορμής τής τεταραγ
μένης τών ζωτικών πνευμάτων κινήσεως οΐα που συμβαίνει τοϊς πυρέσ- 
σουσι, ή κατά ένέργειαν βουλητικήν, ώς δτε φέρ’ είπεϊν, ή θέλησις μετά 
τής ιδέας τής έκτάσεως, ή τοΰ δγκου, τής παριστώσης ήμών τή διανοίφ 
τοιαύτην τινά τών ζωτικών πνευμάτων κίνησιν διορίζει οΐα έστίν ή (ί. 
214) αϊσθησιν χρώματος ξανθοΰ, ή χρυσοΰ έξεγείρουσα, καί τό τε δή 
δγκον, ή δρος χρυσοΰν ένθυμούμεθα, ή δτε τήν ιδέαν τοΰ άνθρώπου 
μετά τής ιδέας τοΰ σώματος τοΰ ιχθύος, εϊτε έξ άφορμής τής τών ζωτικών 
πνευμάτων κινήσεως, εϊτε καί έκ τοΰ διορισμοΰ τής θελήσεως συζεύγνυ- 
μεν, καί σειρήνα άναπλάττομεν. έν τούτοις γοΰν άπασιν ή τών ζωτικών 
πνευμάτων κίνησις, ή άλλως ή τής βουλήσεως ένέργεια έγχωρεϊν άναγ
καίως, [....], άφ’ ής ή άμέσως, καί ή έμμέσως ή τοιαύτη σκέψις διευθύ
νεται, έν φ καί κρίσις πολλάκις ύπολανθάνει, καθ’ ήν τό πράγμα, είμή 
ένεργείςι, άλλά γοΰν δυνάμει τουλάχιστον ύφίστασθαι κρίνεται.

Έρεϊς πρός ταΰτα ■

Εί τοΰθ’ οΰτως έχει, τούλάχιστον ή πεποιημένη ίδέα ύπό τής ήμών 
διανοίας έχει λαβοΰσα τήν σύνθεσιν, ούδ’ άλλοθεν ήμΐν έγγίνεται. άρ: 
ούκ έχει έξωθεν ήμών ό νοΰς ταϊς τών πραγμάτων διαμορφοΰται είκόσιν.

Άπόκρισις

Διαιρώ τό προηγούμενον, ή πεποιημένη ίδέα ούκ άλλοθεν έπιγίγνε- 
ται θεωρουμένη τφ λόγφ τής συνθέσεως ξύμφ: τφ λόγφ τών ιδεών έξ ών, 
ώς έκ μερών ξυντίθεται άπόφ: Τήν τοΰ Θεοΰ ΰπαρξιν έν τή καθαρό:
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αύτοΰ Ιδέςι περιεχομένην κατανοοΰμεν. έν γάρ τή ίδέα τοΰ ύπερτελοΰς 
δντος, ή ϋπαρξις τελειότης τις ούσα άναγκαίως συνεπινοεϊται περιεχο- 
μένη ώς είπόντες έφθημεν.

Τήν τής ήμών ψυχής ΰπαρξιν διά τίνος συνειδήσεως, είτοΰν ένδοτά- 
της συναισθήσεως, καθ’ ήν τάς οικείας διανοήσεις έαυτή σύνοιδεν άρί- 
δηλον ήμΐν είναι, παντί τφ προσέχοντι καταφανές γίγνεται, ού γάρ εχο- 
μεν διανοεΐσθαι, καί μή είδέναι δτι διανοούμεθα, καί δτι ύπάρχομεν 
έπομένως ένδομυχούση τινί συνειδήσει, καί συναισθήσει. Τών λοιπών 
πνευμάτων, οϊον άγγέλων, καί ψυχών τών ήμών διακεκριμένων τήν ΰπαρ- 
ξιν ϊσμεν, άπό τών άποτελεσμάτων τών είς ήμάς προέρχεσθαι (ί. 215) 
παρ’ αύτών νοουμένων.

Θέσις

Τά σώματα ύπάρχειν καί τινών εύμοιρεϊν ποιοτήτων ϊσμεν διά τινων 
έκτυπώσεων έξ ών ώς έξ άφορμών διαθέσεις τινές είτοΰν αισθήσεις άκ- 
μαϊαι άπαράτρυπτος, αϊ κατά τόν αύτόν άεί λόγον ήμών ταϊς ψυχαϊς 
άνεγείρονται. Οΰτω δικαστέον ήμΐν, καί περί τών άλλων σωμάτων καθ’ 
& δή καί περί τοΰ ήλιου, άλλ: τόν ήλιον ύπάρχειν καί φωτεινόν είναι, 
καί θερμόν οϊδαμεν διά τής προσβολής τοΰ φωτός, καί τής θερμότητος, 
ή άλλων τινών ποιοτήτων, έξ ών ώς έξ άφορμών διαθέσεις τινές, καί 
αισθήσεις άκμαΐαι άπαρατρέπτως, καί κατά τόν αύτόν άεί λόγον ήμών 
ταϊς ψυχαϊς άνεγείρονται. εί γάρ αί τοιαΰται διαθέσεις άνευ τινός αίσθή- 
σεως ήμΐν δι’ δλου τοϋ βίου άνεγείροντο, ό Θεός δήθεν (δπερ ούδέ νοεΐν 
θέμις) ήν άν ήμάς φρεναπατών. &ρ: τά σώματα ύπάρχειν καί τινών εύπο- 
ρεΐν ποιοτήτων διά τινων προσβολών, καί έντυπώσεων σαφώς ϊσμεν.

Έκ τών είρημένων είσβαλεϊν έσται. τίς ποτε εϊη ή τών ίδεών «πα
σών αρχή. άπασαι γάρ άπό Θεοΰ εϊτε προσεχώς, καί άμέσως, εϊτε έμμέ- 
σως διά τών σωματικών κινήσεων προέρχονται, καί τή διανοητική δυνά
μει έξεγείρονται. Ή μνήμη έπ’ άνθρώπου έστί δύναμις τής λογικής ψυ
χής. δι’ ής τών προεγνωσμένων μεμνήμεθα. έστι δ’ ούδέν άλλο, εί μή 
αύτός ό νοΰς καθ' δ άφορμή τών έν τφ έγκεφάλφ έναποληφθέντων ιχνών, 
καί τών ζωτικών πνευμάτων τών διά τών ιχνών τούτων διατρεχόντων, 
πρός τινα έννοιαν διορίζεται, ή δέ φαντασία δύναμις δι’ ής ό άνθρώπειος 
νοΰς τά σωματικά ύπό είκόσι σωματικαΐς προσλαμβάνει, ή μάλλον είπεΐν 
αύτός έστίν ό νοΰς καθ’ δ άπό τών έκτετυπωμένων τφ έγκεφάλφ ιχνών 
κινήσει τών ζωτικών πνευμάτων τών διά τούτων διϊόντων έπί τήν γνώσιν 
σωματικού τινός ύπό σωματική είκόνι έγείρεται. λόγος δέ δύναμις έστί 
τοΰ συλλογίζεσθαι, καί όρθώς έτερον έξ έτέρου έπιφέρειν, καί οδτος ούχ 
δπως τήν διαγνωστικήν τής ψυχής δύναμιν συνεκφέρει, άλλά καί τήν 
βούλησιν περί ής ρητέον.
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Κεφάλαιον δέκατον όγδοον81

(ί. 216) Περί άνθρωπίνης βουλήσεως, καί έλενθερίας.

Ή βούλησις, δύναμις όρίζεται, τό κατά γένος άγαθόν παρά τής 
διανοίας προβληθέν, θηρωμένη, καί τό κακόν άποτροπιάζονσα, είτοΰν ό 
νοΰς έστί καθ' δ έπί τό έγνωσμένον άγαθόν έπιρρέπει, καί τοΰ πονηροΰ 
άφίσταται. οΰ γάρ έστί τίς όντότης τοΰ νοός πράγματι διακεκριμένη, 
άλλ’ ώσπερ ό νοΰς ή νοεί διάνοια λέγεται, οΰτως ή βούλεται βούλησις 
όνομάζεται. ενθεντοι ούκ όρθώς τυφλή ή βούλησις άκούει. ή γάρ δύναμις 
ή πράγματι ταυτουμένη τή δυνάμει τή διανοούση ούκ όρθώς τυφλή άπο- 
καλεϊται. Άλλ: ή βούλησις πράγματι ταυτοΰται τή διανοούση δυνάμει, 
είτοΰν τή διανοίφ. διάνοια γάρ, καί βούλησις ό αύτός νοΰς εΐσί διαφόρως 
θεωρούμενος καί κατονομαζόμενος, ούκ όρθώς άρα ή βούλησις τυφλή 
έξωνόμασται.

’Επειδή δέ έτερον έστί διανοεϊν, καί έτερον βούλεσθαι, ούδέ τι ή 
ψυχή διά τής βουλήσεως θηραται, ή άποτρέπεται, δ μή πρότερον συγκε
χυμένη τινί, τουλάχιστον γνώσει διέγνω διάτοι τοΰτο ή τής διανοίας 
πρόσληψις προηγεΐσθαι λέγεται τής κατά τήν βούλησιν κινήσεως, καί 
οίονεί δαδοΰχος τίς ή διάνοια προηγείται τής βουλήσεως, άλλά ού παρά 
τοΰτο ή βούλησις τυφλή, εικότως ρηθήσεται οΰ γάρ άν τυφλή δύναμις 
τή φερούση τόν πυρσόν όρθώς παρακολούθησειεν, ήδη δέ ώσπερ ή 
διάνοια τφ φυσικφ αύτής φωτί, τότε δν κατά γένος, καί τόν τρόπον τοΰ 
δντος έπινοεΐν δύναται, οΰτως ή βούλησις πρός τό άγαθόν καθόλου, 
ήτοι πρός τόν Θεόν αυτόν συνεπτυγμένη τούλάχιστον, εί μή άνεπτυγμέ- 
νως καί διεγνωσμένως φυσική ροπή σπεύδει, αΰθις δέ ώσπερ ή τοΰ έπί 
μέρους πρόσληψις ούδέν έτερον έοικεν, ή συστολή τις τοΰ κατά φύσιν 
φωτός, δι’ οΰ τό καθόλου δν είτοΰν τόν Θεόν γινώσκομεν, οΰτω τοι καί 
ή ροπή τής θελήσεως έπί τά καθ’ εκαστα διορισμός τίς έστί τής κατά 
γένος όρμής κλίσεως, δι’ ού τινι ίδία μερικφ άγαθφ προσκολλάται.

’Εκ τούτου τοΰ πλάτους τής άρχής τής βουλήσεως, φ τό κατά γένος 
άγαθόν θηραται, καί μόνφ τφ άμεταπτώτφ, καί άπείρω άγαθφ κορε'σθήναι 
δύναται τήν άρχήν ί'σχει, καί τό περί τά καθ’ εκαστα άγαθά αύτής άδιά
φορον, διό άναγκαίως τούτοις ου προσιζάνει.

(ί. 217) Ή έλευθερία τοΰ άνθρώπου ούδέν είναι δοκεΐ έτερον, ή 
αύτή δή ή θέλησις καθ’ δ έν τή τοΰ άγαθοΰ θήρφ, καί τή άποτροπή τοΰ 
κακοΰ έλευθέρα έστίν άπό άνάγκης έξωτερικής, καί ποτέ καί άπό έσωτε- 
ρικής. διττή γάρ ένταΰθα ή άνάγκη, έξωτέρα ήτις καί βία καλείται, καί

81. Παραλείπονται στά ΧΡΑ τό δέκατο έκτο καί δέκατο έβδομο 
κεφάλαιο.
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έσωτέρα φυσική τις ούσα, καί άναγκαία έπί τό άγαθόν ροπή, καί φυγή 
άπό τοΰ κακοΰ. διττή ούν καί ή τής θελήσεως ελευθερία, εϊ μέν έστίν 
άπό βίας έλευθερία, εί δέ άπό τής άνάγκης τής κατά φύσιν ροπής τε καί 
κλίσεως, καί έλευθερία άπό βίας έστίν άσφάλεια άνθρωπίνης θελήσεως 
άφ’ οίασοϋν δννάμεως έξωτερικής έπί τε τή θήρί} τοΰ άγαθοΰ, καί έπί 
τή φυγή τοΰ κακοΰ. βίαν δέ καί άνάγκην έξωτέραν άποκαλοΰμεν, τήν 
άπό έξωτερικής άρχής έπαγομένην τινί κατά τής ιδίας κλίσεως όπου 
θεωρητέον μηδεμίαν βίαν δύνασθαι έπαχθήναι τή θελήσει κατά τάς ένδο- 
τέρας αύτής ένεργείας, οϊον κατά τε τήν αγάπην, καί τό μίσος, ού γάρ 
έχει βιασθήναι πρός τό άγαπήσαι κατά τής ιδίας ροπής, άλλως ήγάπα 
άν καί ούκ ήγάπα τό αύτό, καί ήθελεν άμα, καί ούκ ήθελεν, καί ήθελεν 
άκουσα, ό άντιφάσει περιπίπτει, αΰτη δέ βίαν έχει παθεϊν κατά τάς 
έξωτερικάς, καί σωματικάς τών κινήσεων, άς ώς άφορμή τφ σώματι 
άνεγείρει. οϊον έχει τις άκων άν κατέχεσθαι δρόμον μελετών, ή ώθεΐσθαι, 
καί κινεΐσθαι ήρεμε ΐν έφιέμενος. πρόδηλον ούν τήν θέλησιν άεί έλευθέ- 
ραν είναι οίασοΰν βίας κατά τάς Ιδίας ένεργείας, ήτοι κατά τάς έξωτερι
κάς, ή ό ταυτόν έστί, πάσαν τήν θελητικήν ένέργειαν άεί έλευθέραν 
είναι άνάγκης, ού μήν δέ τής κατά φύσιν. ή γάρ έλευθερία άπό τής κατά 
φύσιν άνάγκης, ήτις αύτεξούσιον καλείται, καί προαίρεσις. είτοΰν έλευ
θερία περί τήν αϊρεσιν έστίν ή πάσα δλως άνάγκην έξωτερικήν τε καί 
έσωτερικήν έκτοξεύουσα. έστι δ’ άνάγκη έσωτερική τουτέστιν άνάγκη 
φύσεως, ή άνάγκη φυσικής ροπής, κλίσις τής βουλήσεως άναγκαία έπί 
τή θήρςι τοΰ άγαθοΰ, καί άποτροπή τοΰ κακοΰ ούκοΰν ούκ έσμέν έλεύ- 
θεροι τής κατά φύσιν άνάγκης, καί τής έξωτερικής (ί. 218) περί τε τόν 
έρωτα τοΰ καλοΰ οΰσης, καί περί τήν άπέχθειαν τοΰ κακοΰ κατά γένος, 
ού γάρ έχομεν μή άγαπάν τ’ άγαθόν κατά γένος, είτοΰν τήν εύδαιμονίαν, 
ούδέ τό κακόν κατά γένος μή μισεΐν, είτοΰν τήν κακοδαιμονίαν, άλλ’ 
ούχ οΰτω τά ίδιάζοντα άγαθά, ήμΐν γάρ τήν βούλησιν έφ’ έαυτά έξ 
άνάγκης ού θέλει, έχομεν γοΰν έπί τή τούτων αίρέσει δύναμιν έλευθερίας, 
καί δυνάμεθα έτερον ετέρου προελέσθαι, καί τοΰτο μέν άσπάσασθαι, 
τοΰτο δέ άποδιοπομπήσαι ούκ άνευ άδιαφορίας.

Θέσις

Ή κρίσις τή βουλήσει, ού μήν δέ τή διανοίςι άνήκει.

Δείξις

Ή τής βουλήσεως ένέργεια τή βουλήσει πάντως άνήκει, ού μήν δέ 
τή διανοίςι. άλλ’ ή κρίσις έστίν ένέργεια βουλήσεως. έστι γάρ κατάφασις
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τοΰ άληθοΰς καί άπόφασις τοΰ ψευδοΰς, είτοΰν κατάνενσις έστιν, ή 
κατάνευσις, δι’ ής ή βούλησις τί δοκιμάζει, ή άποδοκιμάζει, καί έαυτήν 
πρός κατάφασιν κάμπτει, ή πρός άπόφασιν, δπως άν αί ίδέαι ξυμφωνεΓεν 
άλλήλαις, ή διαφωνεΐεν. άρ’ ή κρίσις τή βουλήσει άνήκει, ού μήν δέ τή 
διανοία. Καίτοι ήμών ή πρόσληψις καί άκούσιος κατά νοΰν έξεγείρεται, 
ή κρίσις μέντοι άεί έστίν έθελούσιος.

Άπόκρισις

‘Εθελούσιον καλείται τό κατά ροπής τής θελήσεως γινόμενον, ή καί 
μετά διορισμού έλεύθερον. άλλά πάσα κρίσις μετά ροπής άεί τής βουλή
σεως γίγνεται, καί ποτέ καί μετά έλευθέρου διορισμού, είτοΰν έξ αίρέ- 
σεως. ή γάρ ή συνάφεια, καί ή διάζευξις τοΰ ύποκειμένου, καί κατηγο
ρουμένου έστί σαφής, καί τότε δή ή βούλησις είς κατάφασιν, καί άπό- 
φασιν ήδιστα φέρεται ή ή συνάφεια αΰτη μικρφ άσαφεστέρα έστί, καί 
τότε δή ή θέλησις έξ αίρέσεως ήτοι μετά διορισμού [....] καταφάσκει, (ί. 
219) ή άποφάσκει, ώς έν ταϊς μετά τόλμης, καί θρασύτητος ξυμβαίνει, 
γινομέναις κινήσεσι. πάσα αρα κρίσις άεί τυγχάνει έθελούσιος.

Δεϊξις

Ού σπανίως ήμών ή κρίσις έλευθέρα τυγχάνει έλευθερίφ αίρέσεως 
καί πάσαν άνάγκην, καί έσωτερικήν, καί κατά φύσιν άποκλείουσα. 
’Εκείνο έλεύθερον καλείται πάσης άνάγκης, δπερ έπαχθήναι έχει, καί 
μή πρός άρέσκειαν. άλλ’ ή κρίσις πολλάκις έπαχθήναι έχει καί μή πρός 
άρέσκειαν. ήνίκα δηλονότι ουτε καθαρά, ούτε άναγκαία έστίν ή τοΰ 
κατηγορουμένου, μετά τοΰ πλοκή, καί διά τοΰτο αί τολμηραί κρίσεις82 
έπεγείρονται, καί άποδοκιμάζονται ώς έλεύθεραι οΰσαι, καί έφ’ ήμϊν 
κείμεναι. άρ’ ή κρίσις τά πολλά έλευθέρα τυγχάνει έλευθερίφ αυτεξου
σίου, είτοΰν αίρέσεως τήν πάσαν άνάγκην καί έσωτερικήν, καί έξωτερι- 
κήν άποκλειούση.

Ένστασις

Κρίσις έστί γνώσις. άλλ’ ή γνώσις άνήκει τή διανοίφ καί ούχί τή 
θελήσει τή κοινώς καλούμενη τυφλή, άρ’ ή κρίσις άνήκει τή διανοίφ, 
είτοΰν τφ διαγνωστικφ τής ψυχής μορίφ.

Άπόκρισις

Άπό φ: τήν μείζονα, δ γάρ έστίν υστερογενές τής γνώσεως, είτοΰν 
τής έννοιας ούκ έστι γνώσις, ούδ’ έννοια, άλλ’ ή κρίσις υστερογενής 
έστί τής έννοιας, έστι γάρ κατάφασις τοΰ άληθοΰς, ή άπόφασις τοΰ

82. Στά ΧΡΑ: κρίσις.



276

ψευδοΰς, είτοΰν κάτάνευσις έστίν, ή άνάνευσις τής ψυχής δοκιμαζούσης 
τι, ή άποδοκιμαζούσης, προηγουμένην τήν τών πραγμάτων γνώσιν άπαι- 
τοΰσα, διό καί μή ακριβώς τοϋ πράγματος γινωσκομένου, τολμηρά έσεται 
ή κρίσις, ώς άπαντες λε'γουσιν.

’Άρ’ ή κρίσις ούκ έστι γνώσις, αλλά τή γνώσει παρέπεται.

’Αντίστασις

Μόνη ή διάνοια ένασχολεΐσθαι λέγεται περί τ’ άληθές, ή δέ θέλησις 
περί τ’ άγαθοΰ. άλλ: ή κρίσις έστίν περί τ’ άληθές, άρα τής διανοίας 
έ'ργον έστί, (ί. 220) καί ούχί τής θελήσεως.

Άπόκρισις

Διαιρώ τήν μείζονα, μόνη ή διάνοια ένασχολεϊται περί τό άληθές, 
ή άπλώς νοητόν ξύμφ: ή καταφατόν, ή άποφατόν άπόφ: ή τοίνυν κατά- 
φασις τοΰ άληθοΰς, καί άπόφασις τοΰ ψευδοΰς, είτοΰν ή συνάφεια, καί 
ή διάζευξις τών άλλοτρίων Ιδεών Θήρα τις τοΰ άγαθοΰ πάντως τυγχάνει, 
τήν έπί τό άγαθόν έπαγομένην βούλησιν δτι μάλιστα θέλγουσα.

Ένστασις

Κρίσις τά πολλά ούκ έστιν έλευθέρα, άλλ’ άναγκαία ούκ άρα ήρτη- 
ται άπό τής βουλήσεως.

Άπόκρισις

Άπόφ: τήν συνέπειαν, ή γάρ κρίσις καν ένίοτε μή fj έλευθέρα. άεί 
άλλ’ έστίν εθελούσια ούδενί γάρ ούδέποτε άκοντες συγκατατιθέμεθα, 
ούδέ διαφωνοΰμεν, είμή τυχόν άχρι χειλέων, ή φόβφ τιμωρίας, ή έλπίδι 
ώφελείας ή γνώμη θωπείας, ή άλλω τινί άδίκω λόγω, πολλά δέ άπλώς 
έννοοΰμεν κατά τής ροπής τής θελήσεως, είτοΰν πολλαί ήμΐν ένεγείρον- 
ται προσλήψεις, ών έλευθέρους ήμάς αύτούς άφιέμεθα. δθεν καί αί μο
χθηροί κρίσεις έν ευθύνη ήμΐν προσνέμονται ούχ οΰτω δέ καί αί τών 
μοχθηρών προσλήψεις, ήτοι ίδέαι, δτι ούτε κακαί ένθυμήσεις, έχουσι 
ρηθήναι τής έλευθέρας συγκαταθέσεως μή προσιούσης.

Ή αύτή ψυχή καθ’ δ μέν νοεί άνευ εικόνων σωματικών διάνοια 
καλείται, καθ’ δ δέ σωματικαΐς είκόσιν έποπτεύει τφ πράγματι φαντασία, 
έξ άφορμής δέ τής τών ζωτικών πνευμάτων κινήσεως άναμιμνησκομένη 
τινός μνήμη, έτερον δέ έξ έτέρου έπιφέρουσα, λόγος, έφιεμένη δέ τίνος 
άνευ σωματικής κινήσεως, θέλησις, καί έξ άφορμής κινήσεως σωματι
κής, ήτις ή έπιθυμίας έστίν δρεξις, ή όργής. Ή έξις, ποιότης, τοΰ 
πρώτου είδους προσεπιγιγνομένη τή δυνάμει, καί ταύτην πρός τό ένερ- 
γεΐν βοηθούσα, χρίεται ποιότης τοϋ πρώτου είδους, δτι τέτταρα (f. 221)
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διμελή είδη τής ποιότητος, πρόσκειται δέ προσεπιγιγνομένη τή δυνάμει, 
ού γάρ ταύτην έκ φύσεως έχομεν, εΐ μή τφ λόγω τής άρχής, έστι δέ ή 
θεόθεν έκκεχυμένη, ή πυκνάϊς ένεργείαις έπίκτητος, καί τελευταϊον λέ
γεται τή δυνάμει βοηθεΐν είς ένέργειαν, δτι τή έπικουρία τής έξεως 
ράδιον, καί έτοιμότερον ένεργεΐν πεφύκαμεν.

Των έξεων αί μέν εΐσίν ύπέρ φύσιν, οϊον ή πίστις, ή έλπίς, καί ή 
άγάπη, αί δέ είσί φυσικαί διηνεκέσιν ένεργείαις ποριζόμεναι, καί διά 
τοΰτο έπίκτητοι προσειρημέναι. Διτταί δέ αύται σωματικοί, καί πνευμα
τικοί, πνευματικοί μέν ούν αί τή νοερά δυνάμει βοηθοΰσαι, σωματικοί 
δέ αί τήν σωματικήν δύναμιν έπί τό ένεργεΐν διορίζουσαι, έκάτεραι δέ ή 
άγαθαί πεφύκασιν, καί άρεταί άκούουσιν, ή φαΰλαι καί κακίαι, είτοΰν 
έλαττώματα ονομάζονται, ή δέ πνευματική έξις, ή διανοητική έστίν, ή 
ήθική. διανοητική μέν λέγεται ή τή διανοήσει τε, καί τή γνώσει τής 
ψυχής βοηθούσα, καί διά τοΰτο τή διανοίςι μάλιστα έπανήκουσα. ή γάρ 
πρόσληψις είτοΰν ή γνώσις, ήτις τό κυριώτερον μέρος τής τοιαύτης 
έξεως, τής διανοίας έστίν. πέντε δέ εΐσίν αί διανοητικοί έξεις, νοΰς, 
σοφία, φρόνησις, έπιστήμη, καί τέχνη, άγαθαί δέ ούσαι άρεταί διανοίας 
λέγονται, ώσπερ δή καί ή άπάτη, καί ή αϊρεσις μή τοιαΰται τυγχάνουσαι 
έλαττώματα νοός, άλλά καί ή ύπόληψις ή έξ ένδόξου λαμβανομένη, καί 
ή πίστις ή άνθρωπίνη μόνη μαρτύριο, άνθρώπου [....] έξεις καλούνται 
άδιάφοροι, ήθική δέ ή κλίνουσα τήν θέλησιν ή έπί τό άγαθόν, ή έπί τό 
φαΰλον, καί ή μέν έπί τό άγαθόν κλίνουσα άρετή ήθική, ή δέ έπί τό 
πονηρόν, έλάττωμα ήθικόν άκούει.

Έν τίνι ή τών πνευμάτων έξεων κεϊται φύσις; ΐνα τούτο τής άναπτύ- 
ξεως τύχη προσημειωτέον τήν ψυχήν ήμών θεσμφ τοΰ κτίσαντος υπό 
τών σωματικών κινήσεων ώς έξ άφορμών διορίζεσθαι, καί τανάπαλιν τάς 
σωματικάς κινήσεις έκ τών εύνοήσεων ώς έξ άφορμών πολλάκις έγείρε- 
σθαι. αΰτη γάρ έστίν ή τοΰ σώματος, καί τής ψυχής έταιρεία, καν τούτο) 
(ί. 222) κεϊται, ώς μηδεμίαν ήγεΐσθαι διανόησιν ή μή παραυτίκα έφέποι- 
το τών ζωτικών πνευμάτων τίς κίνησις, ώσπερ ούδεμία έν τφ έγκεφάλω 
κίνησις έπισυμβαίνει fj διανόησις τις οΰ παρακολουθεί, πάσα δέ κίνησις 
σωματική τή ροή τών ζωτικών πνευμάτων άποτελεϊται. ταΰτα δέ ούδέν 
εΐσίν έτερον, ή ή λεπτοτέρα, καί καθαρωτέρα τοΰ αίματος μοίρα, ή 
άποκαθαρθεϊσα, καί έξαγνισθεϊσα έν ταΐς τοΰ έγκεφάλου σχισμαΐς, καί 
τά έντεϋθεν άρχόμενα νεΰρα ύπεισδύουσα διά τε τούτων, ώς διά σωλήνων 
έκαστα τοΰ σώματος μέρη διιοΰσα. πολλάκις ούν άφορμή τινών διανοή
σεων έπί τά αύτά μέρη διενεχθέντα τά ζωτικά πνεύματα τρίβους, έαυτοΐς 
κατά βραχύ διήνοιξαν πλατυτέρας, καί μείζους αύλακας ΐν’ οΰτως εί'πω,
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διέσκαψαν, δι’ ών έπανακάμπτοντα ταϊς έξ ών τήν άρχήν έσχον ϊδέαις 
άφορμήν διδόασιν.

Αί διανοητικαί έξεις οϊα έστίν ή έπιστήμη ούκ είσίν άπλαϊ ποιότη
τες πνευματικοί τφ τοΰ άνθρώπου νφ έφιζάνουσαι83, άλλά τό πλεΐστον 
μέρος έν τοΐς έγκεκολαμμένοις τφ έγκεφάλφ ί'χνεσι, καί τή ρφοτέρα, καί 
εύπορωτέρφ τών ζωτικών πνευμάτων ροή, καί τή άπαγωγή άπαξαπάντων 
τών κωλυμάτων ύφι'στανται.

Δεϊξις

Εϊπερ ήσαν αί διανοητικοί έξεις άπλαί ποιότητες τφ νφ έφιζάνου- 
σαι, ήσαν αν ή διαθέσεις τινές, είτοΰν τρόποι τής άνθρωπίνης διανοίας, 
ή όντότητες τινές πνευματικοί τφ νφ προσεπιγιγνόμεναι. άλλ’ ούτε δια
θέσεις εΐσί καί τρόποι μόνον πνευματικοί, ούδέ όντότητες τφ νφ προσε- 
πιτιθεμέναι, καί οίονεί μεταπεφυτευμέναι. άπλή γάρ νοός διάθεσις ολό
κληρον έπιστήμην έκ πολλών μερών συγκειμένην συμπεριλαβεΐν έχει, 
ήκιστα δοκεΐ. είτα δέ ή πνευματική τοΰ νοός διάθεσις, ούδέ νοσήματι 
έπισκήψαντι, ούδ’ ύπόχρονου μεσολαβήσαντος έχει έξαληφθήναι, ώσπου 
τάς έπιστήμας όσημέραι έξαλείφεσθαι καθορώμεν, καί τάς διανοητικάς 
έξεις (ί. 223) ύπολαμβάνοντες όντότητας είναι τφ νφ προσεπερχομένφ 
τάς τοιαύτας όντότητας, ή τά παραγόμενα ύπό τοϋ ένεργεία νοός εϊδη 
νοοΰσιν ώσανεί όρους τινάς ή φασίν ζωτικών ένεργειών, είτοΰν τής 
διανοήσεως, είτοΰν άποτελέσματα τινά μετά τήν διανόησιν έναπολειπό- 
μενα, ούχ οία γεμήν έστίν ή κτιστή διάνοια, τάς τοιαύτας όντότητας έκ 
τοΰ μηδενός παραγαγεϊν. Θεφ γάρ μόνω τοΰτο οίκεΐον, έπειτα ή διάνοια 
ήμών ούκ έστιν ένεργητική, άλλά παθητική, ώς άποδέδεικται. Τελευταΐον 
εϊπερ αί διανοητικοί έξεις όντότητες ήσαν τφ νφ προσαυξάνουσαι, έπειτ’ 
αν έντεΰθεν καί τοΰ νοός έκτός έχειν αύτάς ύποστήναι, δπερ άτοπώτατον. 
τών γάρ θεολογούν των τήν ποσότητα, καί τά λοιπά συμβεβηκό τα έπί 
τής θείας εύχαριστίας έκτός τοϋ υποκειμένου ύφίστασθαι διδασκόντων, 
τήν έπιστήμην, καί τήν σοφίαν έκτός δυνάμεως νοός ύποστήναι ούδείς 
άν φαίη. Άρ: αί διανοητικοί έξεις, οϊαι είσίν αί έπιστήμαι, ούκ είσίν 
άπλαί ποιότητες πνευματικοί τφ νφ έφιζάνουσαι.

Ένστασις

Ή διανοητική έξις εύκολία έστί τοΰ διανοεϊν τά εϊδη προδιανοηθέν-

83. Έφιζάνω = κάθομαι έπάνω σέ κάτι.



τα, καί έπαναλαμβάνειν τά πολλάκις προεπιληφθέντα. Άλλ’ ή ευκολία 
αϋτη τό πλεϊστον έν τοϊς έγκεκολαμμένοις τφ έγκεφάλφ ϊχνεσι, καί τή 
έτοιμοτέρφ, καί άπορωτέρα τών ζωτικών πνευμάτων ροή, καί τή τών 
κωλυμάτων άπαξαπάντων άπαγωγή ύφίσταται. ή γάρ τοιαύτη τών πνευ
μάτων ροή τε καί κίνησις διά τούτου δημιουργού νόμον ταϊς τής ψυχής 
διανοήσεσιν οΰτω συνέζευκται, ώς άεί άμα συμπαρίστασθαι, καί δσον 
ευπορότερα ίχνη έγκεκολάφθαι τφ έγκεφάλφ, τοιούτου εύπορωτέραν εί
ναι τήν κίνησιν τών πνευμάτων καί έναργεστέρας γίγνεσθαι τάς έννοιας. 
Άρ’ αί διανοητικοί έξεις, οϊαι είσίν αί έπιστήμαι τό πλεϊστον μέρος έν 
τοϊς έγκεκολαμμένοις τφ έγκεφάλφ ϊχνεσι, καί τή ενπορωτέρα δι’ αύτών 
τών ζωτικών πνευμάτων ροή, καί τή άπαγωγή τών νοημάτων άπάντων 
κεϊνται υφιστάμενοι. Αί διανοητικοί έξεις παρά τήν τής ψυχής διανόη- 
σιν, δ μέρος αύτών τυγχάνει (ί. 224) τό κυριώτερον, καί τινας σωματικάς 
διαθέσεις συμπερικλείουσι τάς τήν τοιαύτην γνώσιν ώς άφορμάς διορι- 
ζούσας. Αί διανοητικοί έξεις, οϊον δικαιοσύνη, άδικία, έγκράτεια, άκρα- 
σία, καί αί έξής παρά τήν τού νοός, είτοΰν τήν τής θελήσεως διάθεσιν, 
ήτις μέρος έστίν άνώτερον τής ηθικής έξεως, εύχέρειάν τινα άπαιτοΰσιν 
έπί τό ένεργεϊν έν τοϊς έγκεκολαμμένοις τφ έγκεφάλφ ϊχνεσι, καί τή 
εύπόρφ, καί έτοιμη τών ζωτικών πνευμάτων κινήσει, καί άπαγωγή τών 
κωλυμάτων ύφισταμένην.

Άπόκρισις

"Εξεις είδικαί είσίν αί τήν θέλησιν, ή έπί τό άγαθόν, ή έπί τό κακόν 
τό ήθικόν κλίνουσαι, οϊον δικαιοσύνη, άδικία, έγκράτεια, άκρασία, καί 
έξής. Άλλ’ αί τοιαΰται έξεις παρά τήν άγαθήν, ή κακήν, τοΰ νοός 
ποιότητα, τουτέστιν παρά τόν έδραϊον, καί σταθερόν έρωτα, τής τάξεως, 
έάν ή έξις άγαθή παρά τε τήν άπό τής τάξεως έκτροπήν, έάν fj έξις 
κακή, εύχέρειάν έτι τινά τοΰ ένεργεϊν άπαθούσι τή τών πνευμάτων κινή
σει, καί ταϊς διαθέσεσι τοΰ σώματος ύφισταμένη. φύσει γάρ ή θέλησις 
μόνη έννοίφ έπί τό ένεργεϊν διορίζεται, καί ού κατέχεται, ούδ’ έπιβραδύ- 
νεται, εί μή άπό τών άποτελεσμάτων, ήτοι τών σωματικών κινήσεων, 
άνθ’ δτου νικητέα έστίν ή ένστασις ή άπό τοΰ σώματος διά τής έναντίας 
τοΰ αύτοΰ σώματος διαθέσεως, ήτις έν τή τών πνευμάτων κινήσει τό 
είναι παν έχει. άρ’ αί ήθικαί έξεις παρά τήν τοΰ νοός, είτοΰν τής θελή
σεως διάθεσιν, καί τά έκτετυπωμένα τφ έγκεφάλφ ϊχνη, καί τήν έτοίμην 
τών ζωτικών πνευμάτων φοράν, καί τήν άπαγωγή ν τών κωλυμάτων άπάν
των προσαπαιτούσιν.
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Εΐπερ αί διανοητικοί έξεις ύφίστανται έν τοϊς έγκεκολαμμένοις τοΰ 
έγκεφάλου ϊχνεσι σωματικοί δήθεν έσονται, ού πνευματικοί.

Άπόκρισις

Διαιρώ τήν πρότασιν σωματικοί, ο ό πνευματικοί κατ’ ούσίαν ξύμφ: 
κατά τήν χρήσιν άπόφ: ού γάρ διά τοΰτο αί διανοητικοί έξεις πνευματι
κοί λέγονται, ότι τούτων ή ούσία πνευματική δλως καθέστηκεν, άλλ’ δτι 
δυνάμει πνευματική, ήτοι τφ νφ, δεσμφ τφ τεθέντι μεταξύ τούτου καί 
τοϋ σώματος συνοικειοΰται, ένθεντοι καί πνευματικοί λέγονται κατά τήν 
χρήσιν μόνον, ού κατ’ ούσίαν ούκ άπαναινόμεθα δήθεν καινάς τινάς 
διαθέσεις, καί τρόπους εϊτ’ άγαθούς, εϊτε κακούς τφ νφ προσεπέρχεσθαι, 
άλλ’ έν αύτοΐς τάς φυσικάς καί έπικτήτους έξεις ύφίστασθαι ήκιστα 
ξυγχωροϋμεν. αί γάρ τοιαΰται διαθέσεις καί τρόποι υπό πάθους τινός, 
καί νοσήματος έξαλειφθήναι ούκ εχουσιν οΐα πού τήν τής επιστήμης 
εξιν, καί πολλών τήν μνήμην νοσήματι χρονίφ έξώσθαι, καί δλως έξη- 
λεΐφθαι ούχ άπαξ οϊδαμεν.

Αντίστασις

Αί διανοητικοί έξεις, δι’ ένεργειών παράγονται πνευματικών κατά 
τήν ούσίαν, εΐσίν άρα πνευματικοί κατ' ούσίαν.

Άπόκρισις

Διαιρώ τό προηγούμενον, παράγονται δι’ ένεργειών πνευματικών ώς 
έξ άφορμών ξύμφ: ώς έξ αίτιων άπόφ.

Ένστασις

Ούδεμία έντύπωσις έγγινομένη τφ έγκεφάλω, ίδέαν πνευματικού 
πράγματος έχει έκδηλώσαι. άρ’ αί διανοητικοί έξεις διά τών έντυπώσεων 
τών σωματικών ού καλώς άναπτύσσονται.

Άπόκρισις

Διαιρώ τό προηγούμενον. ούδεμία έντύπωσις έγγινομένη τφ έγκεφά- 
λω ιδέαν πραγματικού πράγματος ύποδηλοΰν πέφυκεν. άλλ’ έχει άφορμή 
έκείνης γενέσθαι ξύμφ: άλλως άπόφ: δθεν άποφάσκω τήν συνέπειαν, ού 
γάρ έχει τό έγκολαφθέν τφ έγκεφάλφ ίχνος πνευματικόν τι καθ’ αύτό 
παριστφν, έχει δέ έκ βουλήσεως τοΰ δημιουργού άφορμή γενέσθαι τφ νφ 
πρός τήν τών πνευματικών διανόησιν, ώσπερ αί φωναί, αίς ούδεμία μετά 
(ί. 226) τών σημειουμένων ένεστιν οίκειότης, έπί γεμήν τήν έκείνων 
κατανόησιν ώς άφορμαί τινές τήν ψυχήν διευθύνουσιν καί διορίζουσιν.

Ένστασις
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Έξις διανοητική γνώσις έστίν καθ’ έξιν, ήτοι ευχέρεια έπί τό γινώ- 
σκειν, καί ούχί ένέργεια. άλλ’ ή καθ’ έξιν γνώσις έν αΰτφ τφ νφ, ούκ 
έν τοΐς σωματικοΐς εϊδεσι κεΐται. Άρ’ αί διανοητικοί έξεις έν μόνω τφ 
νφ εΐσί κείμενοι, καί ούκ έν τοΐς σωματικοΐς εϊδεσιν.

Άπόκρισις

Διαιρώ τήν μείζονα, ή έξις ή διανοητική έστί γνώσις καθ’ έξιν, ήτοι 
ευχέρεια έπί τό γινώσκειν ύπό τών έν τφ έγκεφάλφ ιχνών, καί τής έπί 
ζωτικών πνευμάτων κινήσεως ώς έξ άφορμών διοριζόμενοι ξύμφ: έστί 
γνώσις καθ’ έξιν άνευ τής τοιαύτης κινήσεως έξεγειρομένη ώς όντότης, 
τφ νφ προαυξάνουσα, καί τούτω προσπεφυκεία άπόφ: τόν αυτόν τρόπον, 
διαιρώ τήν έλάττονα, ή καθ’ έξιν γνώσις έν αύτφ τφ νφ ούκ έν τοΐς 
σωματικοΐς εϊδεσι κεΐται ύφισταμένη, καί μην ύπό τών σωματικών κινή
σεων, ώς ύπό άφορμών κατά τόν τοΰ δημιουργού νόμον τφ νφ έξεγείρε- 
ται. ξύμφ: άλλως άπόφ: καί γε συναπόφημι τήν συνέπειαν.

Ένστασις

Εί ύπέρ φύσιν έξις, καί θεόθεν έκκεχυμέναι, οϊον πίστις, έλπίς, καί 
άγάπη, όντότητες είσί τφ νφ προσεπιτεθειμέναι, καί αύτοΰ διακεκριμέ
νοι. Άρ: καί αί ήθικαί, καί έπίκτητοι έξεις όντότητες είσί πνευματικοί 
τφ νφ προσεπικείμεναι.

Άπόκρισις

Άπόφ: τήν συνέπειαν, καί τήν όμοίωσιν, ό δέ λόγος τής άνομοιό- 
τητος έστίν, δτι αί μέν ύπέρ φύσιν έξεις ήμϊν παρά θεοΰ, καί ήμών 
άνίενται, αί δέ έπίκτητοι, είτοΰν διανοητικοί είτοΰν ήθικαί άφορμή τινών 
κινήσεων τών έν τφ έγκεφάλφ γιγνομένων ήμϊν αΰθις προσεπέρχονται. 
(f. 227)

Δεϊξις ■

Άπόφ: τό προηγούμενον. ούδέ γάρ τό κατεπεΐγον τήν πίστιν, τήν 
έλπίδα, τήν Αγάπην, καί τάς παραπλήσιους έξεις, ώς όντότητας τινάς 
πνευματικός, καί τοΰ νοός χωριστάς, ώς καί αύτοΰ Άνευ έχειν ύφίστασθαι 
διομολογεΐν, πώς γάρ Άν σωθείη ή πίστις έκ τοΰ πιστεύοντος, ήτε έλπίς 
χωρίς τοΰ έλπίζοντος, καί ή άγάπη τοΰ άγαπώντος καί τούτων φανερόν 
αιτίας ποιητικός τών κατά φύσιν έξεων, καί αί τών δή τών πνευματικών 
δύνασθαι ρηθήναι τάς έπαναλαμβανομένας ένεργείας, ή μάλλον τά ζωτι
κά πνεύματα, καθ’ δ δι’ ένεργειών έπαναληφθεισών διοριζόμενα όδούς 
ύπανοίγουσιν έαυτοΐς εύπορωτέρας, καί βαθύτερα έγκολάπτουσιν ϊχνη

’Αντίστασις
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τφ έγκεφάλφ. έκεΐνο γάρ τής κατά φύσιν έξεως αίτια καθέστηκε τούλά- 
χιστον κατ’ άφορμήν άφ’ οΰ ή κατά φύσιν έξις ώς έξ άφορμής παράγε
ται. άλλ’ ή κατά φύσιν έξις κ&ν φυσική τύχη ούσα άπό τών ζωτικών 
πνευμάτων ώς έξ άφορμών παράγεται, καθ’ ό ταΰτα δι' έπαναληφθεισών 
ένεργειών διοριζόμενα, όδούς σφίσιν ύπανοίγουσιν εύρυχωροτέρας, καί 
βαθύτερα έγκολάπτουσιν ϊχνη τφ έγκεφάλφ. άρα τών κατά φύσιν έξεων 
κ&ν πνευματικοί ώσιν τυγχάνουσιν τά ζωτικά πνεύματα, είτοΰν αί έπανει- 
λημμέναι ένέργειαι, ή διά τών πνευμάτων ϊχνη τινά τφ έγκεφάλφ έγγλύ- 
φουσιν.

Μόλις ή κατά φύσιν έξις διά μιας μόνης ένεργείας έγγίνεται. καί 
γάρ ή φυσική έξις εύχέρεια έστί πρός τό ένεργεϊν τοϊς έγκολαφθεϊσιν 
τφ έγκεφάλφ ϊχνεσι, καί τή εύπορωτέρφ τών πνευμάτων φορζί, καί διόδφ 
ύφισταμένη μονιμωτέρα ούσα, ούδ’ έν άκαρεϊ οίχομένη. άλλ’ ή τοιαύτη 
ευχέρεια διά μιας μόνης ένεργείας έγγινέσθαι έχειν ήκιστα δοκεϊ. ού 
γάρ διά ταύτης τής ένεργείας δσον τά ϊχνη διαχαράττεται, ούδ’ άποχρών- 
τως έχουσιν διαπτυχθήναι, οί τών πνευμάτων πόροι, καί πάντα τά έκπο- 
δών γινόμενα άπαχθήναι, εί μήπου τυχόν όγροτάτη fj ή τοΰ έγκεφάλου 
ούσία, όπότε δή καί ή έξις ίση εύκολίφ έξαλείφεται, ώσπερ δή καί 
έντετύπωται. ένθεντοι ούδεμία κυρίως έναπότευκται έξις. αΰτη γάρ μόνι
μος είναι όφείλουσα στερρότητα τινά κατά (ί. 228) τήν έγκεφάλου ού
σίαν έναπαιτεΐ.

Άρ: ή φυσική έξις διά μιας μόνης ένεργείας έγγίνεσθαι ού δύναται. 
Πάσαι αί κατά φύσιν έξεις διά βαθυτέρας τών ίχνών έν τφ έγκεφάλφ 
έντυπώσεως, καί τής άπορωτέρας τών πνευμάτων φοράς έπαύξονται, στη
ρίζονται, καί έκτείνονται.

Φθίνουσιν αί φυσικαί έξεις, καί μειοΰνται, ήτοι άνίενται διά τούς 
έναντίους λόγους, οίς αΰξονται, καί έπιτείνεσθαι πεφύκασιν τών έγκεκο- 
λαμμένων άμέλει τφ έγκεφάλφ Ιχνών κατά βραχύ άποσμηχομένων. δταν 
δέ τά ίχνη τέλειον άπαλειφθή, καί δλως έμφραγώσιν οί πόροι τηνικαΰτα 
δέ καί αί έξεις παντελώς έξαλειφθήσονται.

Τέλος, καί μόνφ Θεφ δόξα κράτος84.

84. Μετά τό τέλος τής «Μεταφυσικής» ύπάρχει ή σημείωση: Έγρά- 
φη διά χειρός τοΟ έλαχίστου έν συσχολασταΐς καί φοιτηταΐς μαθητών 
Ιεροδιδασκάλου Κυρίου Θεοδώρου Καβαλλιώτου τοΟ έκ Μοσχοπόλεως. 
Ναούμ ’Αναστασίου Ντάτας.



SUMMARY

The research about the origin, studies, and the manifold 
activity and his work as an author of the «most learned, most 
reverend teacher, preacher and protopapas Mr. Theodore Ana- 
stasios Kavalliotis of Moschopolis» is pushed forward by this 
study.
I. In spite of the emerging problems owing to the silence of the 
sources, the research was led for the first time to the systematic 
biographical restoration of Kavalliotis, with a determination of 
the period of his life from 1718 till 1789 and place of his birth 
Moschopolis. Kavala was probably his father’s native town. He 
studied in important educational centers of that time (Moschopo
lis, Ioannina) having as his teachers the eminent intellectual 
minds (Chalkeas, Leontiadis, Voulgaris). Armed with an exce
ptional education he returned to his home city in about 1746 and 
taught in the Academy. In 1748 he succeeded his teacher Seva- 
stos Leontiadis in the direction of the school which he directed 
more than twenty years (1748-1769). His supremely (presence in 
the New Academy, at a time of critical ideological and social 
fermentations, led the school to its highest point of educational 
radiation and changed in into a bastion of resistance against the 
Ottoman tyranny and heterodox propaganda.

Through his students he enlightened not only the balkan 
people but he also contributed to the foundation of the modern 
European civilization. He got married to Kyranna of Moschopolis 
and he had a son named Anastasios. He was ordained a priest 
after 1750 and was appointed as a preacher of the Archidiocese 
of First Justinian of Achrida and Protopapas of Moschopolis.
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After the destruction of Moschopolis (1769) probably for a short 
period of time he remained in the Hungarian town Tokaj. In 
1773 he returned to his home town and shared its gradual, eco
nomical, social and spiritual decline. He himself did not suspend 
his activity but he continued his radiant leading presence in the 
ecclesiastical and educational facts. He died in Moschopolis on 
the 11th of August 1789.
II. His work as an author was very productive and varied «Logi
cal essay», «Physical essay», «Metaphysics» (1750-1755), «Introd
uction to Grammar» (1760 and 1774) and «Protopeiria» (1770) 
consist his basical works. In addition to the above, the following 
works are attributed to Kavalliotis, the care of the text of a 
church book containing the eight orders of sounds (missal) and 
the writing of the «History of the Academy of Moschopolis», 
which is lost, certain epic poems in Homeric dialect and «Poe
tics». His most important work is the «Protopeiria» which in
cludes a dictionary in three languages (Greek-Vlachian-Alba- 
nian). That’s why it is classified among the founders of the Alba
nian literature and the pioneers of the comparative linguistics. 
The civilizing transformation being accomplished during the 18th 
century, in which the Greek education plays a leading part, is 
reflected in these works. Manuscripts of his three philosopical 
works (Logical essay, Physical essay and Metaphysics), unique in 
the Greek area, were found in the framework of the present 
research, in the library of the second elementary school of Siati- 
sta. So the already existing (Tirana, Bucharest) manuscripts of 
the philosophical «trilogy» of Kavalliotis were increased.

III. The exactness of the information which the German profes
sor Thunmann provides in 1774 in his laconic curriculum vitae 
about Kavalliotis is corrobarated by this research.

There he refers to his place and time of birth, to his tea
chers, studies and the writing of philosophical works unpublished 
at that time. The wrong carrying of this curriculum over the 
bibliographical work of Legrand is indicated parallely so that 
biographical elements concerning the financer of «Protopeiria» 
George Trikoupa to be attributed to Kavalliotis. Thus a correc-
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tion is caused in the bibliographical works of Legrand, Bibliogra
phie Hellenique and Bibliographie Albanaise.
IV. Kavalliotis is considered not only a student of Evgenios Vo- 
ulgaris but also a follower of his own critical attitude against the 
new philosophical and ideological messages coming from the 
West. He does not renounce the Aristotelian thought but does 
not thoughtlessly submit to it either. The Orthodox faith and the 
teaching of Church conist his supreme valuing criterion of Kaval
liotis. He not only treasures it up in his works as a writer but 
he also tries to inspire it to his students. He wants to combine 
a high scientific level with out overlooking the faith. He feels 
distinctly that any one-sided progress financial or scientific, wi
thout its parallel spiritual foundation it will turn out to be fatal 
for man.
V. The high level of studies in the New Academy is indicated by 
the life and work of Kavalliotis, which consists a characteristical 
sample of spiritual revival in the middle of the 18th century.

Kavalliotis himself consists a typical standard of a teacher of 
our nation, as a teacher of the New Academy, as a priest and 
preacher of the Orthodox Church and as a social factor, who 
plays a leading part in deeds of altruism and love.
VI. The personality of Kavalliotis is examined closely and views 
of previous researchers, who had considered him as a Rumanian 
or Albanian or formerly as «a propagandizes in the service of 
the Ecumenical Patriarchate, are reconsidered now. At the same 
time his ecclesiastic, social and educational physiognomy is outli
ned so that an equilibrium to occur in the historical research 
which so far had evalued him mainly as the author of the three- 
lingual dictionary overlooking his sacerdotal and property as a 
teacher which is the most prevailing. Of course, even after this 
effort, and in spite of the fact that we have searched the existing 
sources and we have evaluated all the possibilities we believe 
that there is still a broad field for the historian of the future, if 
he intends to search even more, the important points of the life 
and action of this most eminent spiritual man, teacher of our 
nation who is one of the many enlightened forerunners of the 
national miracle of twenty-one (1821).
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