ΚΩΣΤΑΣ Θ. Π Ε Τ Σ ΙΟ Σ

ΕΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟ Τ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟ ΤΓΔΟ ΤΡΗ (ΜΕ
ΣΑ 17ου at. - 1725): ΟΙ ΧΕΙΡΟ ΓΡΑ Φ ΕΣ Δ ΙΑ Λ Ε Ξ Ε ΙΣ Ε ΙΣ ΤΑ
Τ Ο Υ Φ ΙΛΟΣΟ Φ Ο Υ Π Ε Ρ Ι ΓΕΝ ΕΣΕΩ Σ Κ Α Ι Φ Θ ΟΡΑΣ (1674)
Διερευνώντας τό πλαίσιο μέσα στο όποιο διαμορφόίθηκαν οί σχέσεις
φιλοσοφίας και επιστήμης στδ νεοελληνικό πνευματικό χώρο του 17ου καί
18ου αιώνα, μέ στόχο τήν κατανόηση των έπί μέρους πτυχώσεων τής πε
ριπατητικής καί τής νεότερης σκέψης, είχα τήν εύκαιρία νά μελετήσω, άνάμεσα σέ άλλα ελάχιστα γνωστά χειρόγραφα κείμενα πού άπτονται τής πα
ραπάνω θεματικής12, καί ενα χειρόγραφο ύπομνηματιστικό κείμενο του Γε
ωργίου Σουγδουρή πού έπιγράφεται Εις τά τον Φιλοσόφου περί γενέσεως
καί φθοράς. Διαλέξεις. ’Έ χει συγγράφει στη Βενετία τό 1674 καί παραδίδεται άπό τον κώδικα άρ. 87 του Μετοχιού του Παναγίου Τάφου. Πρόκει
ται για «τεύχος χάρτινον έκ φύ?.λων 110 (μήκους 0,215, πλ. 0,16), ού τό
κείμενον εν μια των σελίδων έκάστη μονόστηλον έκ γραμμών 21», όπως
τον περιγράφει ό ΆΟ. Παπαδόπουλος - Κεραμεύς, και είναι «αύτόγραφος
κώδιξ Γεωργίου τού Σουγδουρή». «*Εν τή αρχή αυτού κόσμημά τι υπάρχει
φιλόκαλον, τό δέ τούτο περιέχον έν έαντω φνλλον έχει και τό σημείωμα τοδε' *έκ των τού διδασκάλου *Α[να]νίου άφιερώθη τώ Παναγίω Τάφω κατά
τό αψοον [=1770] έτος, και πας τις τάς προγεγραμμένας Θύραθεν άράς άναγνώτο) »*. ’Από τήν εξέταση τού κώδικα διαπίστωσα ότι άποτελειται άπό
115 φύλλα. Τά φφ. 1 - 2 είναι άγραφα, στο φ. 3α ύπάρχει τό «φιλόκαλον»
σχήμα καί στο φ. 3β «τό σημείου μα». Τό κείμενο άρχίζει άπό τό φ. 4 α καί
ολοκληρώνεται στο φ. 113α. Στήν ώα τού φ. 3α διαβάζουμε: «1674. Γ Ε Ω 'Ρ Γ ΙΟ Σ ΙΕ ΡΟ Δ ΙΆ Κ Ο Ν Ο Σ ΣΟ ΤΓΔΟ ΤΡΗ Σ. Στήν ωα τού φ. 4α μέ δια1. Κώστας Θ. Πέτσιος, Ή περί φνσεως συζήτηση στ ή Νεοελληνική Σ κέψ η. "Ο
ψεις τή ς φιλοσοφικής όιερεννησης άπό τόν i<5° ώς τον 19° αϊώνα, Ιωάννινα, 20Q2,
σσ. 135 κέ.
2. Ά θ . Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, rΙεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι κατάλογος τών
εν τα ϊς Βιβλ,ιοθήκαις του άγιοπάτου άποστολικον τε καί καθολικού όρθοδόξον Π ατριαρ
χικόν θρόνον τών *Ιεροσόλυμα» καί πόσης Π αλαιστίνης άποκειμένων έλληνικών κο)δΙκυ>ν, Τόμος 4, Bruxelles, 1963 (Έ ν Πετρουπόλει, 1899), σσ. 94-95.
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φορετικο μελάνι σημειώνεται: «γέγραπται υπό τον διδασκάλου Γεωργίου Ί ερέως Σουγδουρή», Τά φφ. 113β - 115β είναι άγραφα. *Η στάχωση είναι
άπδ χαρτόνι καί διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση3.
’Αρχή (φ. 4α): «9Επεί μεν δ τής (ρύσεως μύστης αδύτων εν τή των πε
ρί Ουρανού έκδόσει>το εν των τού φυσικού σώματος ειδών, το ούράνιον άμέλει καί φθαρτόν έξηκριβώσατο, καί των λοιπών ειδών την άκροτάτην θέαν,
καί μάλιστα την γεννητού καί φθαρτού σώματος τώ κοινώ άνθρώποιν γένει τά νύν παρατίθησι». Τέλος (φ. 113α): «Καί περί τών στοιχείων καί τών
περί γενέσεως καί φθοράς, άρκείσθω τοσαύτα. Γεώργιος ιεροδιάκονος σουγ
δουρής έκ πόλεως 9Ιωαννίνων, 1674 φευρουαρίου 16 εν τή τών ' Ενετιών».
Τύ κείμενο άπηχεΐ τήν ερμηνεία τών σχολιαστών τού Άριστοτέλους,
τού ’Αλέξανδρου Άφροδισιέως, του Σιμπλίκιου, τού Avicenna, τού Averroes καί τών σχολαστικών. Τή σχολαστική, άλλωστε, γνωσιοθεο:>ρητική διδα
σκαλία για τά είδη (species) φαίνεται νά υιοθετεί ό Σουγδουρής, όταν γρά
φει ότι «κατά [...] τήν κοινήν δόξαν ή ψυχή ή ήμετέρα συν τοις έντυπουμένοις ειδεσι συντρέχει εις τήν ποίησιν τών αυτής νοητικών ενεργειών»4.
Ό ίδιος συγκαταλέγει τόν εαυτό του στο «σύλλογο τών περιπατητικών»5
καί ενώ συμφωνεί σέ άρκετά σημεία με τούς οπαδούς τού Thomas Aqui
nas, τούς «περί Θωμάν»6, φαίνεται νά συντάσσεται, στά περισσότερα θέ
ματα, με τήν ερμηνεία τού Duns Scotus, με τύν όποιο συμφονούν «κοινώς
οι θεολόγοι τε καί φυσιο?ώγοι [...] άπαντες»7.
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Τδ σημείωμα στδ φ. 3β του χφ. 87 του ΜΠΤ.
3. *0 Γίαπαδόπουλος-Κεραμεύς δεν συνυπολόγισε τά άγραφα φύλλα καί τδ φύλλο
πού περιέχει τδ σχήμα. Τδν ακολούθησα στην παρουσίαση τού χφ. στό: Κώστας Θ. Πέτσιος, «Οί χειρόγραφες 'Διαλέξεις* του Γεωργίου Σουγδουρή Έ ίς τά του φιλοσόφου πε
ρί γενέσεως καί φθοράς* (1674)», *0 *Ερανιστής22 (1999), σσ. 246-251. Στήν παρού
σα έργασία οί παραπομπές γίνονται σύμφωνα μέ τή νέα άρίθμηση.
4. Γεώργιος Σουγδουρής, Εις τά του Φιλοσόφου περί γενέσεω ς καί φθοράς. Δ ιαλέ
ξεις, φ. 21α
5. Βλ. ένδεικτ., φ. 81α: «τέσσαρας κοινώς ό ήμέτερος τών περιπατητικών σύλλο
γος ποιότητας γινώ σκει, [...] τήν Θερμότητα , τήν ψυχρότητα, τήν ύγρότητα, και τήν
ξηρότητα».
6. " Ο .π ., φ. 13β: «τής οίκείας άναλύσειος μέχρι τής πρώ της ϋλης άριστα δοκοϋσι προνοούμενοι οί περί Θωμάν, τά κοινά τών συμβεβηκότων ούκ έν τη πρώτη ϋλη, αλλ
έν τ φ συνθέτω συμπεραίνοντες ύποκεϊσθαι» [...]. «"Η μείς γοϋν [...] αιρετιοτέραν την
εναντίαν κρίνωμεν δόξαν»' πβ. φ. 25α.
7. "Ο .π., φ. 40β.
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Γιά νά θεματοποιήσει τή διδασκαλία του Άριστοτέλους, συνοψίζει
«τά [...] τοϋ φιλοσόφου τήδε κακεϊσε σποράδην λεχΟέντα»8 καί συζητά έκτενώς, μέ συνεχείς άναφορές στο άριστοτελικδ Corpus, τδ ζήτημα των σχέ
σεων ούσίας καί συμβεβηκότων, στο πλαίσιο πού διαμόρφωσε ή άριστοτελική-σχολαστική παράδοση γιά τις ποιότητες. Μέσα άπό το θεωρητικό
πρίσμα αύτής τής παράδοσης ό Σουγδουρής άντιπαρατίθεται προς τούς ύποστηρικτές τής εύρέως διαδεδομένης κατά την Αναγέννηση θεωρίας γιά
τις «qualitates occultae», τις «κρυφές ποιότητες» τών πραγμάτων, χα
ρακτηρίζοντας «μειρακιώδη» τά έπιχειρήματά τους9.
Θά πρέπει νά παρατηρήσουμε στο σημείο αύτό ότι οί θέσεις πού εκ
φράζει ό Σουγδουρής, ώς παρέκβαση άπό τό καθαυτό συζητούμενο φιλο
σοφικό πρόβλημα τών ποιοτήτων και τών σχέσεων ούσίας-συμβεβηκότων,
ίσως σχετίζονται τόσο μέ την αινιγματική υπόδειξη του *Ανανία στο πα
ράφυλλο10, όσο καί μέ τη διαμάχη περί Θείας Ούσίας καί Ενεργειών, γιά
τήν οποία ό Σουγδουρής άναγκάσθηκε τό 1699 σέ 'Ομολογία Π ίστεως11.
Ό Σουγδουρής άναπτύσσοντας θέματα φυσικής φιλοσοφίας άναφέρεται
καί σέ ζητήματα θεολογικά, όπως μπορούμε νά διαπιστώσουμε άπό τό πα
ρακάτω άπόσπασμα:
Πιθανώτερον εστι τήν ποσότητα μεν αμέσως έν τή πρώτη νλη,
τά δέ κοινά τών συμβεβηκότων εν αυτή ύποκεϊσθαι τή ποσό'8 . "Ο .π., φ. 72α.
9.
”0 .π ., φ. 19β: «Φασι τινές τών άντιτεινόντων, τήν μέν ψ υχρότητα ουκ άναλαμ βάνεσβαι παρά τον είδους τον ϋόατος, άλλα παρά τίνος κρυπτής ποιότητας εν α ύ τφ τω
νδατι ένδομνχονσης. Μειρακιώδη δέ ταϋτα»' πβ. φ. 20α: « Ταντα δέ μάλλον ψευδή».
10. Βλ. παραπάνω, σ. 235 καί το πανομοιότυπο στη σ. 236. Πρόκειται γιά τον
Άνανία Άντιπάριο ( t μετά τό 1772), μαθητή του Δωροθέου Λεσβίου, ό όποιος χρη
μάτισε διδάσκαλος της Πατριαρχικής ’Ακαδημίας της Κωνσταντινούπολης καί ή σχέση
του μέ τό Μετόχιον του Παναγίου Τάφου προκύπτει, έκτος τών άλλων, και άπό τήν προ
μετωπίδα του έργου του, Σ πλάγχνου Γ ραμματικής ή περί μορίων..., Ένετίησιν, 1764,
όπου διαβάζουμε ότι έτυπώθη «άναλώμασι τον Π αναγίου και Ζωοδόχον Τάφου». Βλ.
firnile Legrand, B ib lio g ra p h ic H ellen iq u e ou description raisonnee des ouvrages
pu b lies p a r des Grecs au d ix -h u itie m e siecle..., Tome 2, Paris, 1928, σ. 28. Στόν
κώδικα 51 της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, φφ. 4α-5β, περιέχεται τό κεί
μενο Ν ικολάφ τω Σοφολογιοπάτω yΑνανίας ιερομόναχος εδ πράττειν, y ραμμένο τό 1759,
πού σχετίζεται μέ τή διαμάχη του Νικολάου Ζερζούλη μέ τόν Δωρόθεο Λέσβιο καί τόν
’Ανανία Άντιπάριο στήν Κωνσταντινούπολη. Βλ. τό κείμενο στό: Λίνος Γ . Μπενάκης,
Μ εταβυζαντινή Φιλοσοφία 17ος - 19ος αιώνας. ’Έρευνα σ τις πηγές, ’Αθήνα, 2001, σσ.
86-88. Γιά τήν άντιπαράθεση βλ. Κώστας Θ. Πέτσιος, Ή περί φύσεως συζήτηση στή
Νεοελληνική Σκέψη, σσ. 306 κέ.
11. Γιά τό κείμενο βλ. Ά θ . Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, rΙεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη,
Τόμος 4, σσ. 387-388. Ή παλαιότερη βιβλιογραφία σχετικά μέ τό θέμα παρατίθεται άπό
τόν Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, «'Ιστορικά Σημειώματα. Β \ Γεώργιος Σουγδουρής»,
Θεολογία 4 (1926), σσ. 8-10* πβ. Τάσος Ά θ . Γριτσόπουλος, «Σουγδουρής Γεώργιος»,
Θ .Η .Ε . 11 (1967) σσ. 287-289* Παναγιώτης Κ. Χρήστου, «Ή συχαστικαί άναζητήσεις
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τητι. Καί ταντην μεν την θέσιν πιθανωτέραν ποιεί το τής ε υχ α ρ ι σ τ ί α ς μ υ σ τ ή ρ ι ο ν , εν ω άμεινον έστίν δμολογειν
την ποσότητα των λοιπών σνμβεβηκότων υποκείμενον. "Αλλως τε
γάρ εΐεν ώσεί ψάμμος χωρίς ασβέστου, ονθ9 ενός κινούμενου ώφειλον καί τα λοιπά κινεϊσθαι. Καί μάλιστα διότι δοώμεν τα συμβεβηκότα έκεΐνα έκ των περισταμένων αιτιών θερμαίνεσθαι καί
ψυχραίνεσθαι. 9Επεί δε έκεϊσε ουσίαν οίνου, ή άρτου δμολογεϊν βλάσψημον, καί τα φυσικά των αιτίων πλάττειν αδύνατον,
ρητέον αν το θερμόν εκείνο, φέρε ειπείν, ονχί μέν έκ του εγγύς
δντος πυρός γεννάσθαι, άλλ9 υπό του Θεοϋ πλάττεσθαι. Ταϋτα
δε εί καί τω πολλαπλασιασμό) τών θαυμάτων σωζειν τις έχει,
άμεινον δ9 όμως έστί τής ανάγκης έκτος αυτά μη πολλαπλά-σιάζειν7 άλλ9 έρείν την ποσότητα είναι άμεσον [...] υποκεί
μενον τών συμβεβηκότων εκείνων32.
'Ό πω ς προκύπτει άπό τή διάταξη τής θεματικής, ή μέθοδός του συνίσταται στήν παράθεση τών άπόψεων τών «άντιπάλων»13, την άνασκευή
τής δόξας «τών εναντίων»14 καί τή διατύπωση τών δικών του θέσεων, τις
όποιες συχνά τεκμηριώνει μέ την επίκληση τής πείρας15. Ό Σουγδουρής
γνωρίζει καί συζητά τις άντιλήψεις τών νεοτέρων, «τών σταγειριτομάχων»,
όπως άποκαλει ορισμένους άπό αύτούς, άνάμεσα στους οποίους όνομαστικώς μνημονεύει τον Καρδανό16, μέ άφορμή τη συζήτηση για τα ζεύγη τών
ιδοτήτων, θερμόν-ψυχρόν, ξηρόν-υγρόν, πού ερμηνεύουν την ποικιλία τής
ύλης. Ό π ω ς επισημαίνει ό Σουγδουρής
υποκάτω τής σελήνης αμέσως δίδοσθαι το πυρ ήονήσαντο πρώ
τον τινές τών πάλαι φυσιολογούντων, οΐτινες τό τής γής κέντρον ίδιον έφασαν τόπον τοϋ πυρός, άτε δή τελειοτάτου τών
στοιχείων. 9Εν δε τοϊς νεωτέροις δ Καρδανός, καί τό ήμέτερον
ζΐς τά Ιωάννινα περί τό 1700», ΚΙ,ηρονομία 1 (1969), σσ. 337-352* Αίνος Μπενάκης,
«Σουγδουρής Γεώργιος», Π αγκόσμιο Βιογραφικό Λ εξικό 9α (1988), σ. 326* Gerhard
Podskalsky, G riechische Theologie in der Z e it der T u rken h errs h a ft 1453-1821,
M unchen, 1988, σσ. 44-45, 298-299. To θέμα θά πρέπει, ίσως, νά έξετασθεΖ καί μέσα
από τό πρίσμα τών άπόψεων που εκφράζει ό Σουγδουρής στό κείμενο πού παρουσιάζουμε.
12. Γεώργιος Σουγδουρής, Ε ις τά τον φιλοσόφου, φ. 15β* πβ. φ. 21β καί φ. 39β.
13. "0 .π ., σ. 20β.
14. "Ο .π., σ. 40β* πβ. φ. 68β: «*Λνασκενάσαντες γονν τάσόε τάς δόξας, έξόν εστιν
ή μ Γγ xai λέγει ν περί τή ς ήμετέρας. "Έστω γονν ή ήμετέρα».
15. Βλ. φ. 47α: «Την θέσιν επιδείκννσιν ή πείρα»' φ. 54α: «rΗ Θέσις έξ αυτής τής
πείρας έμφανεστάτοις παραόείγμασι φανεοονται»' φ. 62α: «*Η θέσις πιστονται προφα
νέστατο ις παραόείγμασι ν».
16. Πρόκειται για τον Girolamo (Hieronymus) Cardanus (1501-1576) [: D e
s u b tiiita le reru m , 1552* D e reru m varietate, 1556* A rcana a etern ita tis (= Opera
Omnia, I-X , Lugduni, 1663)].
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τοντί ά λ φ ες πυρ νπάρχον ήρνήσατο, και υποκάτω τής σελήνης
την οίκείαν έχειν σφαίραν φιλοσοφικής άπεφήνατο ληρωδίας έρεσχελίαν. ΤοντωΙ καί τινές άλλοι σννηκολούθησαν εκ των σταγειριτομάχων. Κατά τούτων γοϋν έστω ή ήμετέρα θέσις17.
eH επιχειρηματολογία του διαπνέεται άπο τήν ερμηνεία πού δεσπόζει
«εν τή των περιπατητικών χορεία»1*, καί παρά το γεγονός ορισμένων, ήσσονος σημασίας, διαφοροποιήσεων, παραμένει στο πλαίσιο τής αριστοτελι
κής φιλοσοφίας19. Συνιστά εδραία πεποίθηση τού Ήπειρώτη στοχαστή ότι
στο έργο τού Άριστοτέλους υπάρχουν είτε ad hoc εξηγήσεις για τά προ
βλήματα φυσικής φιλοσοφίας, είτε in posse, τις όποιες μπορούμε να άναδείξουμε μέσω τής συνάρθρωσης των επί μέρους θέσεων τού Σταγειρίτη
καί τής έρμηνευτικής συνδρομής των σχολιαστών του20.
*0 Σουγδουρής άποδέχεται τή διαίρεση τού σύμπαντος σέ ύποσελήνια
καί ύπερσελήνια περιοχή καί θεωρεί τήν ταξιθέτηση αύτή προϋποθετικό
στοιχείο τής κοσμικής εύταξίας καί εύαρμοστίας:
Α σύντακτος, γράφει, ή τον παντός κόσμον δημιουργία ειη
άν, των αύτοϋ μερών ον τή ορθή τάξει σνναπτομενων. Τά μεν
γοϋν τον άνώτερον, τά δε τον κατώτερον και τινά τον μέσον
εδει τόπον καταλαμβάνειν. Ε πειδή ή φνσις ον μόνον τώ νδατι
τήν οϊκείαν ψυχρότητα έχαρίσατο, αλλά και Ισχνν αντώ ένέβαλεν προς τήν εκείνης άνάκτησιν, δτ* αμελεί εκείνης τών εξω
τερικών αίτιων ola έστερείτο. Οντως έδει και τοις λοιποίς
τών δντων ισχνν μεταδιδόναι τον άνακτήσαι τον πρότερον και
προσήκοντα τόπον, όταν αμελεί νπ εκείνον εκ τών εξωτερικών
αίτιων έξεβάλλοντο. Οντωσί γάρ ή τάξις αντη και ή τον πα
ντός δημιουργία διατηρεϊσθαι μάλλον έδννατο. 'Όθεν τής κι
νητικής δυνάμεως έκτος, ήν έχονσι τά έμψυχα, και τοις άψνχοις δνναμις και Ισχύς έδόθη, ή προς τον οίκεϊον φέρονται τόπον.
"Οθεν το πυρ άνω, ή δε γή κάτω φέρεται και τά λοιπά ομοίως21.
17. "Ο .π., φ. 78α.
18. "Ο .π., φ. 77α. Συχνά υπογραμμίζει τις έρμηνευτικές δυσκολίες τών περιπατη
τικών, Βλ. φ. 76β: Σχετικά μέ τήν ύφη τών στοιχείου «συγχίζεται [...] ενταύθα και ό
ήμέτερος σύλλογος. Οί γάρ του ήμετέρου γένους περιπατητικοί τάς <5·*; τών ποιοτήτων,
είδη καί μορφάς ουσιώδεις τών <5®ν στοιχείων είναι φασί».
19. ’Αναλυτικά γιά τό θέμα βλ. Κώστας Θ. Πέτσιος, Ή περί φύσεως συζήτηση,
στη Νεοελληνική Σκέψη, σσ. 179 κέ.
20. Βλ. ένδεικτ., φ. 110β, οπού άναφέρεται στά ούσιώδη είδη τών στοιχείων: « 'Η
θέσις του φιλοσόφου έστίν. ”Ο σ η ς καν ενιαχού ταύτην διαλνσαι τήν απορίαν ούκ ήθέλη·
σε, άλλαχοϋ δε κατά τούς πάλαι αυτήν ώμολόγησεν. νΑλλοθι δμως ούτωσί τήν αυτόν
γνώ μην φανεράν έποιήσατο, ώστε άμφισβητεΐν τούς περιπατητικούς μή δύνασθαι περί
τού διδασκάλου. *Α κούσατε αυτού έν τ φ περί Ουρανού Γ<ν, ϋφει χγ® ένθα φησίν...».
21. "Ο .π., φφ. 99β-100α.
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Τυπικά άριστοτελική είναι καί ή άποψή του για το βαρύ καί το κου
φόν, τήν οποία άν-πτάσσει κατά «των νεωτέρων». ‘Ό πω ς σημειώνει,
ΰείκννσι γάρ ή πείρα, δτι τά κουφότερα εισϊ και άνωφερέστερα, τά όέ βαρύτερα κατωφερέστερα. "Αρ' οΰν ή δύναμις αϋτιι,
ή άνω και κάτο) φέρεται τά στοιχεία, ή βαρντης καί ή κονφότης έστί. Συμπληρώνει δέ δτι ορίζεται ώς βαρν μέν οΰν το
φέρεσΟαι πεφνκός έπι τό μέσον, κονφον δέ το άπό τοϋ μέσον.
9Αρχή τις άμέλει εσωτερική προσεχώς διορίζονσα τά στοιχεία
προς τήν άνω ή τοι προς τήν κάτω φορά}?2.
Το σημαντικό αυτό έργο πού παρουσιάζουμε εδώ2223, δέν είναι το μο
ναδικό το οποίο συνέγραψε ό Σουγδουρής στή Βενετία, στην οποία τον
συναντούμε ήδη το 16732425. Σύμφωνα μέ δσα σημειώνει στύ φ. 24β, οι γάρ
τοϋ Πλάτωνος άρχαιότεροι, ουσίας καινώς γεννάσθαι ήρνήσαντο' καί οι μέν
ήσαν οι των ατόμων προστάται, ών τούς λόγους εν τοις Φυσικό ις άνεσκενάσαμει?5, θά πρέπει νά είχε συγγράψει καί άλλο έργο μέ άντικείμενο τη
φυσική φιλοσοφία τού Άριστοτέλους πριν το 1674.
22. "Ο .η., φφ. 102α-β· πβ. φ. 105β: «ή Οέσις έστί κατά τινων των νεωτέρων, οίπερ
τήν κίνησιν των ξιπτομένων οΰτω σαφηνίζονσιν». Στά μέσα του 18ου αιώνα οί άπόψ«ς
αυτές έξακολουθοΰν νά έχουν ύποστηρικτές, όπως προκύπτει άπό τήν έπιστολιμαία δια
μάχη άνάμεσα στόν Νικόλαο Ζερζούλη καί τόν Δωρόθεο Αέσβιο (1759), πού υπερασπί
ζεται', 6πως καί δ Σουγδουρής, τήν άριστοτελική θέση. Γιά τό θέμα βλ. Κώστας Θ.
Πέτσιος, Ή περί φύσεως συζήτηση στή Νεοελληνική Σκέψη, σσ. 306 κέ.
23. Θά έκδοθει στή σειρά των Κειμένων Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, πού ετοιμάζει
τό Κέντρο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας (Τομέας Φιλοσοφίας) του Πανεπιστη
μίου Ίωαννίνων.
24. Βλ. Κωνσταντίνος Δ. Μέρτζιος, «Η πειρω τικά Σταχυολογήματα», *Η πειρω τική
*Ε στία 11 (1962) σσ. 382-383: «*Εν Β ενετίρ ό Σουγδουρής συι·ανταται πρώ την φοράν»
στις «13 Σ επτεμβρίου 1673, δτε υπογράφει ώς μάρτυς...». Τό 1679 φέρεται έγγεγραμμένος στο Πανεπιστήμιο τής Πάδοβας. Βλ. Γεώργιος Σ. Πλουμίδης, «ΑΙ πράξεις έγγραφής των Ελλήνων Σπουδαστών τής ΙΙαδούης (Μέρος A'. A rtisti). Συμπλήρωμα (έτη
1674-1701)», Θ ησαυρίσματα 8 (1971) σ. 191, άρ. 93: «S u g d u ri Georgio del Z a cca ria da G iannin a * 2n anno». To 1680 ήταν «in q u isito r» του έθνους του. Βλ. ’Αρι
στείδης Π . Στεργιέλλης, Τά δημοσιεύματα των Ε λλή νω ν σπουδαστών του Π α νεπ ισ τη 
μίου τή ς Π άδοβας, ’Αθήνα, 1970, σ. 160. Σημαντικά στοιχεία παρέχουν οί αύτόγραφες
έπιστολές τού Σουγδουρή πρός τήν άδελφή του Χάΐδω Γλυκή, άπό τά ’Ιωάννινα .στή
Βενετία (βλ. Κατάλογος Εγγράφω ν τής ‘Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Ε ταιρείας τής
Ελλάδος, χφ. άρ. 7854, 7856, 7857, 7867, 7870). Δημοσιεύθηκαν άπό τόν Μητροπο
λίτη Άθηναγόρα, «Σχολή Έπιφανείου Ηγουμένου», Η π ειρ ω τικ ά Χρονικά 4 (1929),
σσ. 70-78 ΆναδημοσιεύΟηκαν άπό τόν Στέφανο Μπέττη, «Γεώργιος‘Ιερεύς Σουγδουρής.
Ό Διδάσκαλος τού Γένους (1645-1725)», 'Η πειρω τική *Ε στία 12 (1963), σσ. 498-501,
605-608.
25.
Α υτόθι: «τήν μέν ουσίαν εάν όλικώς λ.άβωμεν, έφ' όσον δηλαδή τόδε τι και τό
σύνολον σημαίνει, κτιστό ν αίτιον όλικόν ούδέ έν γινώ σκει, ώς ήμίν έν το ις Φ υσικόH ήδη
δεδήλωται».
-
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Κώστας Θ. Πέτσιος

Παραθέτουμε στή συνέχεια την κεφαλαίωση [Περιεχόμενα] του κειμέ
νου, τον Πρόλογο καί τον Επίλογο.

[ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ]
φ. 4α:
φ. 4β:

φ. 5β:

φ. 9α:

φ. 9β:

φ. 13β:
φ. 14α:

φ. 15β:

φ. 19α:

φ. 19β:

τά τον Φιλοσόφου περί γενέσεως και φθοράς. Ζΐιαλεξεις
Διάλεξις Αη· Περί γενέσεως και φθοράς τής τε ουσιώδους, και
τής επουσιώδους.
Ζήτημα Α°ν· Τί έστιν ή γένεσις καί ή ουσιώδης των δντων φθορά;
Θέσις. 'Η άπλή γένεσις όρθώς ώρισται τω φύοσόφψ μεταβολή
του δλου εις δλον, του αυτού μή διαμένοντος αισθητού
υποκειμένου.
Ζήτημα Β°ν. Πότερον έν τή ούσιώδει φθορά πάντα τά συμβεβηκότα φθείρεται μέχρι τής aVZ ύλης διαλνσεως γενομένης.
Θέσις. 9Εν τή ούσιώδει φθορά πολλά του φθαρέντος συμβεβηκότα
έν τ φ γεγενημένω διαμένει. Ούτως ό τής 9Αραβικής χο
ρείας *Αβε$ρόης, ό ερμηνευτής 9Αλέξανδρος, ό τον νοϋν
οξύς Συμπλίκιος, συν τή λοιπή των ήμετέρων όξύτητι,
οίς σχεδόν ό των μεταγενεστέρων σύλλογος συνακολουθεί.
Ζήτημα Γον· Πότερον των κοινών συμβεβηκότων υποκείμενον
έστιν ή αΠ ΰλη, ή δλον το σύνθετον;
Θέσις Αη· 'Η ποσό της καί τά λοιπά κοινά συμβεβηκότα υποκεί
μενον εχουσι τήν αψ ύλην, ούδαμώς δε το είδος. Τήν θέσιν διαρρήδην ό φιλόσοφος ερμηνεύει έν τω Εψ των Φυ
σικών, Ιδιότητα μόνον τής ύλης τήν ποσότητα <κηρύττων> καί έν τω Ζφ τών Μεταφυσικών ϋφει κφ τήν ποσό
τητα λέγων α<νς έν τή ύλη νφίστασθαι.
Θέσις Β<*. Πιθανώτερον έστί τήν ποσότητα μέν αμέσως έν τή
αν ύλη, τά δέ κοινά τών συμβεβηκότων έν αυτή ύποκείσθαι τή ποσότητι.
Διάλεξις Β«· Περί του ποιητικού αιτίου τής γενέσεως.
Ζήτημα Αον. 'Οποίον έστί το αίτιον τό αμέσως ποιητικόν τών
συμβεβηκότων;
Θέσις Αη· 'Η ουσία δύναται μόνη έκείνα δή τά συμβεβηκότα ποιεϊν, απερ είσίν αυτή ίδια καί πάθη. Δύναται δέ καί ώς
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φ. 2 2 α :

φ. 2 3 α :
φ. 2 4 β :
, φ. 2 5 α :
φ. 2 6 α :

φ. 27(3:

φ. 2 8 α :
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κύριον αίτιον σνντρέχειν συν τοΐς σνμβεβηκόσι εις τ ινών εσωτερικών σνμβεβηκότων.
Θ έσ ις Β«· Δύναται προσέτι ή ουσία ήτοι ώς ολικόν, ήτοι ώς μ ε
ρικόν αίτιον εν τώ έξωτερικώ ύποκείμενον τά σνμβεβηκότα ποιείν.
Θ έσ ις Γη· Δύναται και τό σνμβεβηκός αυτό καθ’ αυτό έτερον
σνμβεβηκός ποιήσαι.
Ζ ή τ η μ α Β<>ν· Τις έστιν ή άμεσος αιτία τής ουσίας;
Θ έσ ις Αη· Τό κύριον και άμεσον αίτιον τής ουσίας, μόνον είναι
τό συμβεβηκός αδύνατον πάνυ.
Θ έσ ις Β«· Ούτε μην τό συμβεβηκός δύναται αμέσως γεννάν τήν
ουσίαν, κ$ν λέγηται ου τή ιδία άλλα τή τής ουσίας Ισχύϊ
ένεργεϊν.
Θ έσ ις Γη· Ου μόνον ούκ είσι τά συμβεβηκότα ολικόν καί άμεσον
τής ουσίας αίτιον, άλΧ οϋτε μήν μερικώς εις τήν τής ου
σίας γέννησιν συνδράμονσιν.
Θ έσ ις Δη· Τό άμεσον και ολικόν τής ουσίας αίτιον ή ουσία υπάρ
χω

φ. 3 2 α :

Δ ιά λ ε ξ ις Γη· Περί τής άλλοιώσεως, έπιτάσεως τε και άνέσεως.
Ζ ή τ η μ α Αον. Τί έστιν άλλοίωσις;

φ. 3 2 β :
φ. 3 5 α :
φ. 3 5 β :

φ. 3 7 β :
φ. 3 9 α :
φ. 4 0 β :

φ. 4 3 β :
φ. 4 4 α :

Θ έσ ις. 'Ο τής άλλοιώσεως προς του φιλοσόφου άποδοθείς ορι

σμός άληθής έστιν.
Ζ ή τ η μ α Β °ν· Πώς Συμβαίνει γίγνεσθαι τήν έπίτασιν;
Θ έσ ις Αη· 'Η έπίτασις ού γίγνεται γιγνόμένης τής τελειοτέρας
ποιότητος, και φθειρομένης τής προτέρας άτελεστέρας.
Οϋτε ή άνεσις κατά τό άνάπαλιν.
Θέσις Β«· rH έπίτασις ού γίγνεται άναιρουμένού του έναντίου
πάθους και φθειρόμενου έν τφ ύποκειμένψ:
Θ έσ ις Γη. eH έπίτασις ού γίνεται διά ταυτησί τής όιζώσεως τής
ποιότητος, κατά τον τρόπον δν είπομεν.
Ζ ή τ η μ α Γ°ν. Πότερον ή έπίτασις γίνεται παρατιθεμένων διαφό
ρων βαθμών έν τ φ αύτω του υποκειμένου μέρει;
Θέσις. 'Η έπίτασις γίνεται παρατιθεμένων βαθμών έν τφ αύτω
τοϋ υποκειμένου μέρει. Ούτως όμοθυμαδόν οι περί Σκότον, οίς κοινώς οι θεολόγοι τε καί φυσιολόγοι Συμβαί
νει άπαντες.
Ζ ή τ η μ α Δ°ν. Πότερον τά μέρη, είτοϋν οι βαθμοί τής έπιτάσεως
ομογενείς έστιν, ή ετερογενείς;
Θ έσ ις. fΟμογενείς είσίν οι τής έπιτάσεως βαθμοί πάντες.
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φ. 47α:

φ. 50α:

φ. 52α:

φ. 53β:
φ. 54α:
φ. 56α:
φ. 58α:
φ. 59β:
φ. 61α:
φ. 62α:

φ. 65α:
φ. 68β:

φ. 72α:

φ. 76β:

Κώστας Θ. Πέτσιος

Ζήτημα Εον· Πότερον και πώς ή ποιότης επιτείνεται εν τή αντίπεριατάαει;
Θέσις. 'Η τον εναντίον άντιπερίστασις διορίζει την περιεσφαλιμένην, καί ατε δη πολνορκ<ημένη> ποιότητα έπιτείνεσθαι.
Διάλεξις Δη. Περί τής σφαίρας των ποιοτήτων.
Ζήτημα Αον. Περί τής σφαίρας τής ένεργείας, καί τίνι τρόπω εν αντή ή ποιότης παρεκτείνεται;
Θέσις. 'Η ποιότης παρεκτείνεται έν τή οικεία τής ένεργείας
σφαίρα. 'Ομοίως άνομοίως κατά την γεωμετρικήν σνμμετρίαν.
Ζήτημα Β°ν. Πότερον το δμοιον ενεργεί προς το δμοιον;
Θέσις Αη· Το δμοιον ονκ ενεργεί φθαρτικώς προς τό δμοιον.
Θέσις Β<*· Οντε μην το δμοιον ενεργεί προς τό δμοιον τελεταρχική ένεργεία.
Ζήτημα Γον· Πότερον τό δμοιον ενεργεί προς τό δμοιον τουλά
χιστον έν τή ανακάμψει.
Θέσις. Οντε μην έν τή άνακαμπτική ένεργεία τό δμοιον ενερ
γ ε ί προς τό δμοιον.
Ζήτημα Δον. Πότερον ξνμβαίνει αντενέργεια έν ταϊς ένεργείαις
των ποιοτήτων.
Θέσις. 'Ομολογητέον την αντενέργειαν έν τοϊς έναντίοις των ένεργούντων, έν τω αντω χρόνφ καί μέρει τον νποκειμένον έστί τή φιλοσόφον καί κοινή των περιπατητικών
απάντων.
Ζήτημα Ε°ν. Πώς ξνμβαίνει γίγνεσθαι την μανότητα καί πνκνότητα.
Ζήτημα Σ Τ ον· 'Η άληθής τής μανώσεως δόξα σαφηνίζεται.
Θέσις: 'Η μάνωσις είδικώς γίγνεσθαι διά μείζονος πραγματικής
τών μερών έκτάσεως τής δλης, 6C ής έν μείζονι διαστήματι καί μείζοσι διαστάσεσι τάττεται, 'Η δέ πνκνωσις
διά μείζονος σνστολής τών αντών μερών άποτελεϊται. Α ίτιολογικώς δ9 έστίν έν ταϊς ποιότησι ταις γεγενημέναις
έν τή ϋλη έκείνην δη την μείζονα συστολήν, ήτοι έκτασιν έπιζητονσαις, 'Η θέσις έστί κοινή τών νεωτέρων.
Εις τό Βον Περί Γενέσεως καί φθοράς. ΕΓΤΟΤΝ περί
στοιχείων.
Διάλεξις ΑΆ· Περί τής φύσεως καί τον αριθμόν τών στοιχείων.
Ζήτημα Αον. Πότερον, καί τί, καί πόσα εΐσί τά στοιχεία;
Ζήτημα Β°ν. Πότερον τά στοιχεία έξ νλης καί ονσιώδονς μορ
φής σννίστανται;
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φ. 79α:

φ. 81α:
φ. 81 β:

φ. 82β:

φ. 86α:
φ. 86β:

φ. 90β:

φ. 91α:
φ. 91 β :

φ. 92α:
φ. 94β:
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Θέσις. Τά είδη ουσιώδη τών στοιχείων των a w και τεσσάρων
ποιοτήτων διενηνόχασιν.
Ζήτημα Γ^ν. Πότεοον ή σφαίρα τοϋ πνρός υποκάτω έστι τής σε
λήνης;
Θέσις. Πιθανόν έστιν υποκάτω τής σελήνης αμέσως είναι τό πυρ.
*Η δυάς έστι τοϋ φιλοσόφ>ου εν τω Γφ περί Γενέσεως
Ζώων, κεφ. ιαψ και εν τω Αψ των Μετεώρων κεφ. γψ
καί έν τώ περί Ουρανού Γφ ϋφει λδψ. Σννάδει δέ καί ό
θειος Πλάτων εν Τιμαίω, πολλοί τε και άλλοι έν τε τή
φιλοσοφία και αστρονομία διατρίψαντες.
Λιάλεξις Β«· Περί των ποιοτήτων των στοιχείων.
Ζήτημα Α°ν. Τίνες, και πόσαι at ποιότητες των στοιχείο jv .
Θέσις Αη· A l ααι των στοιχείων ποιότητες όρθώς ορίζονται τοϊς
λέγουσιν, έκείνας είναι, αιτινες ούτε έξ έτέρων, ούτε έξ
άλλήλων εϊσίν, άλλα πάσαι έκ τούτων γίγνονται.
Θέσις Β*. Αι α<*( ποιότητες 4 είσί μόνον. Οϋτω κοινώς έν Π ε
ριπάτα}.
Θέσις Γη· Πραγματικοί και αληθείς είσίν άπασαι at τεθεϊσαι
ποιότητες. 'Η θέσις έστι κοινή κατά τινοίν λεγόντων τήν
ψυχρότητα και ξηρότητα στερήσεις είναι, οϊς 6 Καρδανός συνηκολούθησε.
Ζήτημα Βον. Τίς 6 έν μερει ορισμός των α<»>’ ποιοτήτων;
Θέσις. *Ακριβώς και κατά τήν φιλοσοφικήν έρευναν ώρίσατο τάς
ποιότητας δ φιλόσοφος διά τοϋ συγκρίνειν και διακρίνειν, καί ένωρίστου και δυσο}οίστου.
Ζήτημα Γον. Πώς αι α<*< τών ποιοτήτων τοίς στοιχείοις ξυμβαίνουσι.
Θέσις Αη· 'Η γή ψυχρά έστι και ξηρά.
Θέσις Β«· Τό ϋδθ)ρ ψυχρόν τε έστι και υγρόν.
Θέσις Γη· rO άήρ υγρός τε έστι και θερμός. 'Η θέσις έστι κα
τά τοϋ *Εμπεδοκλέους και τών Στωϊκών, τον Γαληνόν,
Καρδανοϋ, *Αό$ιάγα, και έτέρων πολλών.
Θέσις Δη· Τό πϋρ θερμόν καί ξηρόν έστίν.
Θέσις Εη· Τώ πυρί ξυμβαίνει τό θερμόν έν άκρω, τό δέ ξηρόν έν
ΰπερβαίνοντι βαθμώ τούτέστιν βαθμώ τους τέτταρας
ΰπερβαίνοντι. Τώ άέρι ξυμβαίνει τό υγρόν έν άκρω, τό
δέ θερμόν έν ΰπερβαίνοντι. Τώ ϋδατι τό ψυχρόν έν ά
κρω, τό δέ υγρόν έν ΰπερβαίνοντι. Καί τέλος τή γή τό ξη
ρόν έν άκρο) καί τω ψυχρώ έν ΰπερβαίνοντι βαθμώ. Ού
τως άπεφήνατο δ Σταγειρίτης έν τω περί Γενέσεοις Βφ
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Κώστας Θ. Πέτσισς

ϋφει κγψ λίγω ν. Γή μεν γάρ ξηρόν μάλλον, ^ ψυχροϋ.
"Υδωρ δε ψυχροϋ ή ύγροϋ. 5Αήρ δέ υγρόν ή θερμού. Πυρ
[δ ί] θερμού ή ξηρού,
Διάλεξις Γη· Περί των κινητικών δυνάμεων τ&ν στοιχείων τε
και μικτών.
Ζήτημα Αον. Πότερον τά στοιχεία την οίκείαν εχουσι κινητικήν
δνναμιν και τι έστιν.
Θέσις Αη· ΑΙ κινητικαι δυνάμεις έσωτερικώς είσι τοϊς στοιχείοις, οΐς άφ εαυτών κινούνται προς κτήσιν τών οίκείων
τόπων, 'Η θέσις εστι προφανέστατα του φιλοσόφου εν
τω Δψ περί Ουρανόν, ϋφει κδφ λέγοντος. Πλήν δτι τά
μεν έν αύτοϊς δοκεϊ έχειν αρχήν τής μεταβολής, λέγω δέ
το βαρύ και το κοϋφον κλπ, Ξννάδει καί δ Σκότος, και
πολλοί τινες άλλοι τών νεωτέρων κοινώς.
Ζήτημα Βον. Σαφηνίζεται τά προς τήν κουφότητα καί βαρύτη
τα άνήκοντα.
Ζήτημα Γ°ν· Σαφηνίζεται τά πρός τήν κίνησιν τών §ιπτομένων
άνήκοντα,
Θέσις. 'Η βίαια κίνησις τών $ιπτομένων διά τίνος ποιότητος έκ
του κινητού καί ωστου γεγενημένης, ήτις ροπή και ωθησις έπωνόμασται, άποτελείται,
Διάλεξις Δη* Περί τής μεταλλάξεως τών στοιχείων.
Ζήτημα Αον. Τι, και πότερον έστιν ή μίξις;
Θέσις Λη· Όρθώς τήν ειδικήν μίξιν ό φιλόσοφος ώρίσατο εν τφ
έσχάτω ϋφει του Α°ν περί Γενέσεως λέγων, Ή μίξις εστί τών μικτών άλλοιωθέντων ένωσις,
Θέσις Βα. Δίδοται πραγματικώς ή παρ’ ημών όρισθεϊσα μίξις.
Ζήτημα Βον. Πότερον τά στοιχεία έν τοϊς μικτοϊς περιμένουσιν
έντελεχεία ή μόνον δυνάμει;
Θέσις. Τά ουσιώδη τών στοιχείων είδη έν τοϊς μικτοϊς έντελε
χεία ου περιμένουσιν, Οϋτως ή κοινή τών νεωτέρων δό
ξα.

ΙΊ ανέκδοτη Φυσική του Γεωργίου Σουγδουρή
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Κώστας Θ. Πέτσιος

[ΠΡΟΛΟΓΟΣ φ. 4α]
9Επεί μεν δ τής φύσεως μύστης άδύτων εν τή των περί Ου
ρανόν έκδόσει, το έν τών τον φυσικόν σώματος ειδών, τό ουράνιον
αμελεί και αφθάρτον έξηκριβώσατο, και τών λοιπών ειδών την
άκροτάτην θέαν, και μάλιστα την γεννητον και φθαρτόν σώμα
τος τώ κοινώ τών ανθρώπων γένει τα νυν παρατίθησι. Χρή γοϋν
και ημάς ενταύθα παραδιδόναι περί τε τής γενέσεως, ή γίγνεται,
και περί φθοράς, ή φθείρεται το φυσικόν σώμα. 'Ομοιους <5έ καί
περί τής άλλοιώσεως, ή διαφόρους λαβόν ποιότητας άλλοιοϋται. Καί τέλος περί τών άνηκόντων άπάντων είς τό γεννητόν τε
καί φθαρτόν σώμα. νΕστω γοϋν.

[ΕΠ ΙΛΟ ΓΟ Σ φφ. 112β-113α]
Φαμέν άτι τα στοιχεία εν τοΐς μικτόϊς διαμένειν λέγεται, διό
τι έν πάση καινή μίξει αναγκαίως έπιζητεϊται, καί μένουσιν έν
τοϊς μικτοις διορίαμένως κατά τάς αυτών ποιότητας άπάσας.
9Α λλ9 έν μικτόν ούκ έπιζητεϊται διορισμένως προς την έτέρου
γέννησιν, οϋτε μην διαμένει έν τώ γεγενημένφ κατά πάσας,
αλλά κατά τινας μόνον τών ποιοτήτων. “Οθεν ον λέγεται απο
λύτως έν τώ μικτώ διαμένειν. / Καί περί μεν τών στοιχείων
καί τών περί γενέσεως καί φθοράς άρκείσθω τοσαϋτα.
Γεώργιος ιεροδιάκονος σονγδουρής έκ πόλεως 9Ιωαννίν(ον. 1674
φενρουαρίου 16 έν τή τών 9Ενετιών.

