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«Διδασκαλάκια ὅσα εὐγενίζουν»: 

Η αντιπαράθεση του Αθανασίου Ψαλίδα 

με τον Σιατιστινό λόγιο Μιχαήλ Παπαγεωργίου 
 

 

 

τις 5 Μαΐου 1795 πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη από το τυπογραφείο 

του Γεωργίου Βεντότη (1757-1795) η πρώτη έκδοση της ελληνικής 

µετάφρασης της Λογικής του Friedrich Christian Baumeister (1709-1785),
1
 

εκπροσώπου του πρώιµου γερµανικού ∆ιαφωτισµού. Χορηγός της έκδοσης 

υπήρξε ο Αθανάσιος Μανούσης ([;] – μετά το 1830), μεγαλέμπορος από τη 

Σιάτιστα, ο οποίος φέρεται να υπογράφει την αφιέρωση, την επιστολή προς 

τον ηγεμόνα της Ουγγροβλαχίας Ιωάννη Αλέξανδρο Μουρούζη και το προ-

οίμιο προς τον αναγνώστη. Στην πραγματικότητα συντάκτης αυτών υπήρξε 

ο Αθανάσιος Ψαλίδας (1767-1829). Ο ίδιος μνημονευόταν μόνον ως επιμε-

λητής και διορθωτής της ελληνικής μετάφρασης, η οποία είχε εκπονηθεί και 

διδασκόταν τουλάχιστον 40 έτη νωρίτερα από τον Νικόλαο Βάρκοση ([;] – 

περ. 1782) κατά τη διάρκεια της διδασκαλικής δραστηριότητάς του στην 

Κοζάνη και τη Σιάτιστα.
2
 Λίγο µετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης ο 

                                                 
1. Φριδερίκου Χριστιανοῦ Βαϋμαϊστέρου Λογικὴ Συνεξυφανθεῖσα µὲν ὑπ’ αὐτοῦ Μεθόδῳ 

Μαθηµατικῇ κατὰ Βόλφιον· Μεταφρασθεῖσα δὲ ἀπὸ τῆς Λατινίδος εἰς τὴν Ἑλλάδα φωνὴν 

παρὰ τοῦ Σοφολογιωτάτου ἐν διδασκάλοις Κυρίου Νικολάου Βάρκοση Τοῦ ἐξ Ἰωαννί-

νων· Τύποις δὲ ἐκδοθεῖσα ἀναλώµασι τοῦ ἐντιµοτάτου ἐν πραγµατευταῖς Κυρίου Ἀθανα-

σίου Γεωργίου Μανούση τοῦ ἐκ Σιατίστης, δι’ ἐπιµελείας καὶ ἀκριβοῦς διορθώσεως 

Ἀθανασίου Πέτρου Ψαλίδα τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας 1795. Ἐν τῇ 

Ἑλληνικῇ Τυπογραφίᾳ Γεωργίου Βενδότη. Ο τίτλος του πρωτότυπου έργου είναι: Fride-

ricus Christianus Baumeister, Institutiones philosophicae rationalis methodo Wolfii 

conscriptae, Vitembergae 1735. 

2. Πβ. Ηλίας Τεμπέλης, «Η ελληνική μετάφραση της Λογικῆς του Friedrich Christian Bau-

meister (Βιέννη 1795). Το πλήρες προοίμιο των αποσυρθέντων αντιτύπων», [Πρακτικά 

Συνεδρίου “Λόγιοι της Τουρκοκρατίας”], Μνημοσύνη 19 (2013) 156-172. 

Σ 
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Ψαλίδας έδειξε αντίτυπο αυτής της έκδοσης σε δύο μη κατονομαζόμενα με-

λη της ελληνικής παροικίας της Βιέννης, που δυσφόρησαν έντονα εναντίον 

του, διότι στο προοίµιό της επιδεικνυόταν, κατά τη γνώµη τους, µεγάλη 

αυθάδεια σε βάρος του Ευγενίου Βούλγαρη (1716-1806),
3
 µέσα από την 

αναίρεση της δικής του Λογικής, η οποία ήταν διαθέσιµη σε τυπωµένη µορ-

φή ήδη από το 1766.
4
 Ο Ψαλίδας αρχικά ζήτησε από τους δύο κατηγόρους 

του «ἂν ἔχουν εἴδησιν περὶ τῶν τοιούτων πραγμάτων, ἂς τὸν δώσουν τὸν 

λόγον ἀναιροῦντες τὴν ἀναίρεσίν του εἴτε διὰ τοῦ προφορικοῦ λόγου παρευ-

θύς, εἴτε καὶ διὰ τοῦ γραπτοῦ».
5
 Αντ’ αυτού ακολούθησε ένα έντονο φραστι-

κό επεισόδιο, το οποίο, κατά τον Ψαλίδα, μπορούσε να παρομοιαστεί με 

εκείνο που είχε περιλάβει ο Λουκιανός στο έργο του Ζεὺς τραγωδός (52) 

μεταξύ του στωικού φιλοσόφου Τιμοκλή και του επικούρειου φιλοσόφου 

Δάμι. Ο Ψαλίδας ισχυρίστηκε ότι διατήρησε την πραότητά του, παρομοιά-

ζοντας τον εαυτό του με τον Δάμι, ο οποίος, αν και στήριζε με βάσιμα επι-

χειρήματα την άποψη ότι δεν υφίσταται θεία Πρόνοια, κατέληξε να ζητήσει 

από τον προβληματικό συνομιλητή του Τιμοκλή να διακόψουν οριστικά τη 

συζήτηση. Ο Ψαλίδας παρομοίασε τους αντιπάλους του με τον Τιμοκλή, ο 

οποίος εξοργισμένος άρχισε να προσβάλλει με ‘σκώμματα’ τον Δάμι.
6
 Ο 

                                                 
3. Σύμφωνα με τον Ψαλίδα, «Τὰ δύω οὖν ῥηθέντα ὑποκείμενα ἀναγνόντα ἕως ἐδὼ εὐθὺς 

ἄρχισαν, ὡς λέοντες ὑπὸ τοῦ λιμοῦ κατατυραννόμενοι νὰ ὀρύωνται, ἄρχισαν λέγω τὸν 

ῥηθέντα ἄνδρα νὰ ἀποπέρνουν λέγοντες, ποῖος εἶναι αὐτός, ὁποῦ αὐθαδιάζει νὰ ἀναι-

ρέσῃ τὸν Εὐγένιον, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ μεγαλήτερος καὶ σοφώτερος ἄνδρας τοῦ Κόσμου;» 

(Καλοκινήµατα ἤτοι ἐγχειρίδιον κατὰ φθόνου καὶ κατὰ τῆς Λογικῆς τοῦ Εὐγενίου. 

Συντεθὲν ὑπὸ τοῦ Δ...., Καὶ ἰδίοις ἀναλώµασι διὰ τύπων ἐκδοθὲν χάριν τῶν φιλαληθεστά-

των Ἑλλήνων. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας 1795, σ. 13). Ανατύπωση της έκδοσης των Κα-

λοκινηµάτων είναι διαθέσιµη στο Α. Θ. Φωτόπουλος (επιµ.), Φιλοσοφία και Ιδεολογία 

στον Νεοελληνικό Διαφωτισµό. Η διαµάχη για τη “Λογική” του Ευγένιου Βούλγαρη, 

Αθήνα 1999. 

4. Ευγένιος Βούλγαρης, Ἡ Λογικὴ ἐκ παλαιῶν τε καὶ νεωτέρων συνερανισθεῖσα. Ὑπὸ Εὐγε-

νίου Διακόνου τοῦ Βουλγάρεως. Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξονίας. Ἔτει ᾳψξϛ΄, προλεγ.-επιμ.-

ευρετ. Κ. Θ. Πέτσιος, [Πανεπ. Ιωαννίνων – Τομ. Φιλοσοφίας, Εργαστήριο Ερευνών 

Νεοελλ. Φιλοσοφίας], Ιωάννινα 2010. 

5. Καλοκινήματα, σ. 13. 

6. Ό.π., σ. 13-14: «αὐτοὶ δὲ ἄρχισαν παρευθὺς κατὰ τὴν τῶν βαρβάρων συνήθειαν νὰ προ-

φέρουν ὅλα ἐκεῖνα τὰ σκώμματα κατὰ τοῦ τοιούτου πρᾴου ἀνδρός, ὁποῦ ὁ Τιμοκλῆς ὁ 

Στωϊκὸς ἐναντίον εἰς τὸν Δάμιν τὸν ἐπικούρειον εἶπε μὴν ἠμπορῶντας νὰ τοῦ ἀποδώσῃ 

τὸν περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ λόγον, ὡς παρὰ Λουκιανῷ φαίνεται. 

‘Τιμοκλῆς: Ὁμολογεῖς τοίνυν ἡττῆσθαι προαπιών; 
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Ψαλίδας αποσύρθηκε, ενώ οι συμπάροικοί του εκδιώχθηκαν κατονειδιζόμε-

νοι από ένα άλλο επίσης μη κατονομαζόμενο παριστάμενο άτομο.
7
 

Οι κατήγοροι του Ψαλίδα στη συνέχεια συνάντησαν τον εκδότη και τον 

έπεισαν να αποσύρει άμεσα την εν λόγω έκδοση –από την οποία σήμερα 

είναι μόνον ένα αντίτυπο γνωστό– και να προχωρήσει σε δεύτερη. Με πρω-

τοβουλία του ενός από τους κατηγόρους του Ψαλίδα συντάχθηκαν εκ νέου η 

αφιέρωση, η επιστολή και το προοίμιο, στο οποίο προστέθηκε και ποίημα 

αποτελούμενο από 24 δεκαπεντασύλλαβους στίχους, ενώ επιπλέον απαλεί-

φθηκε από τον τίτλο η αναφορά στον Ψαλίδα ως επιμελητή και διορθωτή 

της μετάφρασης.
8
 Τα νέα κείμενα φέρουν επίσης την υπογραφή του Αθανα-

σίου Μανούση, ο οποίος τεκμαίρεται ότι έδωσε τη συγκατάθεσή του. Σε όσα 

συνέταξε ο αντίπαλος του Ψαλίδα, ο τελευταίος εντόπισε πολλές ατέλειες.
9
 

Σε αντίδραση ο Ψαλίδας, στο φυλλάδιο έκτασης 30 σελίδων, το οποίο εξέ-

δωσε με ψευδώνυμο τον Ιούλιο του 1795 υπό τον τίτλο Καλοκινήματα,
10

 

                                                                                                                   
Δάμις: Ναί, ὦ Τιμόκλεις· σὺ γάρ, ὥσπερ οἱ ὑπό τινων βιαζόμενοι ἐπὶ τοὺς βωμοὺς 

ἡμῖν καταπέφευγας· ὥστε, νὴ τὴν ἄγκυραν τὴν ἱεράν, ἐθέλω σπείσασθαι ἤδη πρὸς σέ, 

ἐπ’ αὐτῶν τε τῶν βωμῶν, ὡς μηκέτι περὶ τούτων ἐρίζοιμεν.  

Τιμοκλῆς: Εἰρωνεύῃ ταῦτα πρὸς ἐμέ, τυμβορύχε, καὶ μιαρέ, καὶ κατάπτυστε, καὶ 

μαστιγία, καὶ κάθαρμα· οὐ γὰρ ἴσμεν οὗτινος μὲν πατρὸς εἶ, πῶς δὲ ἡ μήτηρ σου ἐπορ-

νεύετο; καὶ ὡς τὸν ἀδελφὸν ἀπέκτεινας, καὶ μοιχεύεις, καὶ τὰ μειράκια διαφθείρεις, 

λιχνότατε καὶ ἀναισχυντότατε; μὴ φεῦγε δ’ οὖν, ἕως καὶ παρ’ ἐμοῦ πληγὰς λαβὼν 

ἀπέλθῃς· ἤδη γάρ σε τούτῳ τῷ ὀστράκῳ ἀποθραύσω παμμίαρον ὄντα’». 

7. Ό.π., σ. 14: «Ταῦτα δὲ τὰ σκώμματα ἀκούσας ὁ ἀνὴρ μετὰ λύπης εἰς τὸν θάλαμόν του 

ἀνεχώρησε· τὰ ῥηθέντα δὲ ὑποκείμενα τὰ ἐδίωξεν ἕνας του εὐγενέστατος, καὶ αἰσθητι-

κώτατος φίλος κατονειδίζωντάς τα». 

8. Ό.π.: «ὅθεν τὸ πρωὶ ἐπῆγαν εἰς τὸν ἐκδότην τῆς ῥηθείσης Λογικῆς, καὶ εὑρίσκοντές τον 

ἀμβλύνοα, καὶ ὡς εἰπεῖν Μαμμάκουθον, τὸν ἐκατάπεισαν νὰ εὐγάλῃ τὴν ἐπιστολὴν καὶ 

τὸ προοίμιον, καὶ νὰ μετατυπώσῃ ἄλλα, πρὸς τούτοις καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀνδρός, ὁποῦ 

τὴν ἐδιώρθωσε νὰ τὸ σβύσῃ· ὅθεν τὸ ἕνα ὑποκείμενον τῶν εἰρημένων ἐσύνθεσε μίαν 

ἐπιστολήν, καὶ ἕνα προοίμιον, καὶ ἔσβυσε καὶ τὸ ὄνομα τοῦ διορθωτοῦ, καθὼς εἰς τὴν 

Λογικὴν τώρα φαίνεται». 

9. Ό.π., σ. 14-15: «ὅσης ἀμαθίας ὄζει ἡ ἐπιστολὴ καὶ τὸ προοίμιον, κάθε νουνεχὴς ἀνα-

γνοὺς θέλει καταλάβῃ, καὶ μάλιστα οἱ χωλοὶ στίχοι τοῦ προοιμίου, καὶ τὸ εἰς τὸν τίτλον 

προστεθέν· 

Δι’ ἐπιμελείας καὶ ἀκριβοῦς διορθώσεως σπουδαίου τινὸς περὶ 

τὰ ἐνταῦθα φιλοσοφικὰ μαθήματα ἐνασχολουμένου. 

ὡσὰν νὰ διέφερον (ὁμιλεῖ) τὰ ἐνταῦθα φιλοσοφικὰ τῶν ἄλλων, ἢ ὡσὰν τὰ ἐνταῦθα 

φιλοσοφικὰ νὰ ἦτον ἐπίγεια, καὶ τῶν ἄλλων πόλεων οὐράνια, ἢ τὰ ἐνταῦθα ψευδῆ, καὶ 

τῶν ἄλλων ἀληθῆ, καὶ ἀνάπαλιν».  

10. Για την κριτική του Ψαλίδα εναντίον του Βούλγαρη μέσω των Καλοκινημάτων βλ. εν-

δεικτικά Λέανδρος Ι. Βρανούσης, Αθανάσιος Ψαλίδας, ο Διδάσκαλος του Γένους (1767-

1829): Ο πατριώτης – ο πολιτικός – ο αγωνιστής, [Ηπειρωτική Εστία], Ιωάννινα 1952, 
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μεταξύ άλλων, κατέστησε γνωστό το εν λόγω περιστατικό σκιαγραφώντας 

τους κατηγόρους του με περιγραφές, οι οποίες αναμενόταν να γίνουν αντι-

ληπτές τόσο από τα μέλη της παροικίας, όσο και ευρύτερα, προκειμένου 

αυτοί να χαρακτηριστούν όπως τους αρμόζει.
11

 

Ειδικότερα, ο Ψαλίδας αναφέρεται στον ισχυρότερο από τους δύο 

κατηγόρους του, παραθέτοντας τα λεγόμενα και τις πράξεις του για να κατα-

δειχθεί ότι είναι υπερβολικά προσκολλημένος οπαδός του Βούλγαρη, αρνού-

μενος κάθε αμφισβήτηση προς αυτόν. Από άποψη επιστημονικής, επαγγελ-

ματικής και συγγραφικής δραστηριότητας φαίνεται ότι τον κατατάσσει σε 

εκείνους που υπερηφανεύονται για τη συμβολή τους στη φιλοσοφία, ενώ 

στην πραγματικότητα έχουν μείνει στο επίπεδο της μετάφρασης γραμματι-

κών, της διδασκαλίας συναφών αντικειμένων, όπως είναι η γραμματική του 

Θεοδώρου Γαζή, και της σύνθεσης λίγων ποιητικών στίχων, οι οποίοι φανε-

ρώνουν απλώς τη λεξιθηρία τους.
12

 Τον παρομοιάζει «μὲ μίαν τεχνικὴν μη-

χανήν, ὁποῦ χρειάζεταί τις μίαν ὑπερβολικὴν δύναμιν νὰ τὴν κινήσῃ· ὅθεν 

καὶ τεσσαράκοντα χρόνους σπουδάζει, καὶ οὐδὲ ἑαυτοῦ σχεδὸν κρεῖττον 

ἐγένετο, ἀλλὰ πάντα παιδαγωγὸς μένει».
13

 Για τον χαρακτήρα αυτού του 

αντιπάλου του ο Ψαλίδας γράφει ότι διακατέχεται μεν από φθόνο, αλλά απο-

φεύγει τη δημόσια αντιπαράθεση με συγκεκριμένα επιχειρήματα, επιλέγο-

ντας, κατά περίπτωση, να σιωπά, να ψιθυρίζει, να σατυρίζει και να φωνα-

σκεί. Σχετικά με τη φυσική περιγραφή του αντιπάλου του, ο Ψαλίδας αρκεί-

ται στο ότι αυτός έχει πλείστα ελαττώματα και φέρει φενάκη. Θεωρεί ότι 

                                                                                                                   
σ. 17-24· Ελένη Κουρμαντζή-Παναγιωτάκου, Η Νεοελληνική Αναγέννηση στα Γιάννενα. 

Από τον πάροικο έμπορο στον Αθανάσιο Ψαλίδα και τον Ιωάννη Βηλαρά (17ος – αρχές 

19ου αιώνα), εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2007, σ. 138-141· Α. Γ. Κάρμης, Ευγένιος Βούλ-

γαρις και οι πνευματικές ζυμώσεις του ΙΗ΄ αιώνα, εκδ. Παρρησία, Αθήνα 2008, σ. 63-

74. 

11. Καλοκινήματα, σ. 15: «περιγράφωντας ὅλα τὰ χαρακτηριστικά των σημεῖα διὰ νὰ γνω-

ρίζωνται τὰ τοιαῦτα φθονερὰ καὶ χαμερπῆ ὑποκείμενα, καὶ νὰ μυσάττωνται ὡς ὀλέθρια 

καὶ φθοροποιὰ μέλη τῆς κοινότητος, καὶ ὡς καταισχύνη καὶ ὄνειδος τοῦ ποτὲ περιφή-

μου γένους μας». 

12. Ό.π., σ. 29: «(ἀγκαλὰ καὶ ὅλοι σχεδὸν οἱ διδάσκαλοι τοῦ γένους μας εἶναι διδασκαλά-

κια, τὰ ὁποῖα ἤτοι μεταφράζοντα κᾀμμίαν γραμματικίτζαν, ἢ διδάσκοντα τὸ τύπτω, καὶ 

τὸ ἐκ τρίτου, καὶ ἐκ τετάρτου τοῦ Γαζῆ, ἢ συγγράφοντα τρεῖς τέσσερας στίχους ποιη-

τικοὺς νομίζουν, ὅτι ἔκαμαν μεγάλόν τι εἰς τὸ κοινόν, ἢ αὔξησαν κᾀνένα μέρος τῆς 

Φιλοσοφίας· ὅθεν κομπάζουν θέλοντες νὰ ὀνομάζωνται Φιλόσοφοι οἱ ἀνόητοι, διὰ τὰ 

λεξίδια οἱ λεξιθῆραι)». 

13. Ό.π., σ. 16. 
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αυτά τα δεδομένα καθιστούν τον αντίπαλό του έναν ανόητο που εξαπατά 

τους αμαθείς, στους οποίους διδάσκει.
14

 Απευθυνόμενος στους αναγνώστες 

των Καλοκινημάτων, ο Ψαλίδας τους καλεί εμφατικά να πείσουν τα θιγόμε-

να «διδασκαλάκια», που ακολουθούν ή μιμούνται τον Ευγένιο Βούλγαρη 

(«εὐγενίζουν»), ότι αν θέλουν να αντιδράσουν σωστά, πρέπει να απαντή-

σουν δημόσια με συγκεκριμένα γραπτά επιχειρήματα, όπως «εἶναι ἴδιον ... 

τοῦ Σοφοῦ καὶ Ἐπιστήμονος».
15

 Στον Ψαλίδα, τελικά, δεν απάντησε κανείς 

από τους κατηγόρους του στη Βιέννη, αλλά ο ίδιος ο Βούλγαρης με εκτενές 

λιβελλογράφημα τυπωθέν το 1797.
16

 

                                                 
14. Ό.π.: «τὸ μὲν ἐστόλισται μὲ τόσα ἐλαττώματα τῆς φύσεως, καὶ μάλιστα μὲ τὴν μαμμα-

κουθότητα», «τὸ ἕνα φέρει ἐπὶ κεφαλῆς φενάκην, ἵνα φενακίζῃ τοὺς τυφλοὺς καὶ ἀμα-

θεῖς ἀνθρώπους». 

15. Ό.π., σ. 29: «Δὲν ἀμφιβάλλω δέ, ὅτι πολλοὶ Διδάσκαλοι, καὶ Διδασκαλάκια ὅσα εὐγενί-

ζουν ... εἰς τὰ οἰκίδια καὶ γωνίας θέλουν σᾶς ψιθυρίζῃ, διάφορα καὶ ἐναντία κατὰ τῆς 

ἀληθείας ταύτης, ἀφ’ οὗ ἀναγνώσουν τὸ παρὸν βιβλιαράκι· ὑμεῖς δὲ ἠμπορεῖτε πολλὰ 

εὔκολα νὰ τοὺς ἀπολογηθῆτε, ὅτι ἂν ἰξεύρητε, διδασκαλάκια! κᾀμμίαν ἀλήθειαν καλλι-

τέραν ἀπὸ αὐτήν, λάβετε τὸν ὑπομονητικὸν κάλαμον, καὶ τὸ ἀδιάφορον χαρτί, καὶ γρά-

ψατε δημοσίᾳ, καθὼς δημοσίᾳ ἐγράφη καὶ ἡ παροῦσα ἀλήθεια· ἐπειδὴ δὲν κατασταί-

νουν ἀριπρεπέας τοὺς ἄνδρας τὰ οἰκίδια, καὶ αἱ γωνίαι, ἀλλ’ αἱ ἀγοραί, ἀλλὰ τὰ δημό-

σια, ἀλλὰ τὸ κοινόν· καὶ τότε θέλετε ἰδῇ, πῶς θέλουν μείνῃ ἄφωνοι, ὡς ἰχθύες, ἢ πῶς 

θέλουν κοάζῃ, ὡς οἱ βάτραχοι· ἐπειδὴ τὸ νὰ ὑβρίζῃ καὶ νὰ σατυρίζῃ ἠμπορεῖ κάθε ἕνας, 

καὶ ὁ ἀμαθέστατος σχεδὸν καὶ βαρβαρώτατος, ὡς αὐτῶν ἴδιον ὄν, τὸ νὰ ἀναιρέσῃ δὲ 

μίαν ὑπόθεσιν μετὰ λόγου, καὶ νὰ δημοσιεύσῃ μίαν ἀλήθειαν δὲν εἶναι ἴδιον τοῦ κάθ’ 

ἑνός, ἀλλὰ τοῦ Σοφοῦ καὶ Ἐπιστήμονος». Αντίστοιχη πρόσκληση για δημόσια αντιπα-

ράθεση είχε απευθύνει ο Ψαλίδας με πολύ ηπιότερη φρασεολογία και στους αναγνώ-

στες της διδακτορικής διατριβής του: «ἂν δὲ καί τις ἄλλος ἤθελε εἰπῇ τι ἐναντίον τοῦ 

παρόντος βιβλίου, τὸν τοιοῦτον παρακαλοῦμεν νὰ μὴ λέγῃ εἰς τὰς γωνίας καὶ οἰκίδια, 

ἀλλὰ νὰ γράψῃ κοινῶς καὶ δημοσίᾳ, τὸ ὁποῖον δὲν πιστεύω ὁποῦ νὰ τὸ κάμῃ τινάς» 

(Ἀληθὴς Εὐδαιµονία ἤτοι βάσις πάσης θρησκείας, συντεθεῖσα ὑπὸ Ἀθανασίου Πέτρου 

Ψαλίδα τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων, εἰς τὴν ἁπλῆν διάλεκτον, καὶ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὴν Λατινικὴν 

µεταφρασθεῖσα. Τόµος Α΄. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας 1791. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Ἰωσὴφ τοῦ 

Βαουµαϋστέρου. Vera Felicitas sive fundamentum omnis religionis. Graece et Latine. 

Authore Athanasio Petride Psalida Joanninensi ex Epiro. Tomus I. Viennae, 1791. In 

Typographia Baumeisteriana, φ. [18v]). 

16. Ευγένιος Βούλγαρης, Ἐπιστολὴ τοῦ σοφωτάτου κυρίου Εὐγενίου Ἀρχιεπισκόπου πρώην 

Σλαβωνίου καὶ Χερσῶνος. Τεργεστίῳ. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ Ἰωάννου Μπατίστα Σπε-

ρανδίου, 1797. Σε αυτό το αποτελούμενο από 54 σελίδες έργο του, ο Βούλγαρης απά-

ντησε λεπτομερώς σε όλες τις αιτιάσεις του Ψαλίδα. Ούτε εκείνος κατονόμασε τον 

ισχυρό αντίπαλο του Ψαλίδα, αλλά επανέλαβε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του (σ. 8: 

«ὁ μὲν ἐκείνων Μαμμάκουθός τις, ὡς λέγει, ἀμβλύνους, φενακοφόρος, ἀπατεών») και 

εξεθείασε, επίσης συνοπτικά, την επιστημοσύνη των γραμματικών και φιλολόγων της 

εποχής (σ. 17: «οὐ διαλείπουσι καὶ καθ’ ἡμᾶς τῶν ἡμετέρων συχνοί, οὐ μόνον γραμμα-

τικοὶ ἀκριβέστατοι, ἀλλὰ καὶ φιλόλογοι ἀξιολογώτατοι, καὶ ἐπιστήμονες ἄριστοι, ὧν 

οὐδὲ τὸν ἱμάντα τῶν ποδῶν αὐτὸς λῦσαι ἄξιος»). 
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Με βάση τη σκιαγράφηση του Ψαλίδα και τους δηµοσιευµένους κώδι-

κες της Ελληνικής Κοινότητας της Βιέννης, έχει ήδη υποστηριχθεί
17

 ότι ο λι-

γότερο ισχυρός από τους κατηγόρους του ήταν πιθανότατα ο αρχιμανδρίτης 

Νικόλαος, που ανήκε στους τοπικούς εκκλησιαστικούς κύκλους. Ειδικότε-

ρα μάλιστα, προφανώς µε παρασκηνιακή παρέµβαση του Ψαλίδα, στις 27 

Μαΐου 1795 οι επίτροποι του ναού του Αγ. Γεωργίου απέβαλαν τον αρχιµ. 

Νικόλαο, γεγονός που υπαινίχθηκε με ικανοποίηση και ο Ψαλίδας στα 

Καλοκινήµατα, γράφοντας σε έντονο ύφος για το ποιόν τού εν λόγω ιερωµέ-

νου, ο οποίος είχε καταστεί αντίπαλός του. Ο άλλος κατήγορος του Ψαλίδα 

ήταν δυσκολότερος αντίπαλος, επειδή –όπως φαίνεται από τις περιγραφές 

του– ήταν φανατικότερος οπαδός του Βούλγαρη και κίνησε μία όχι συνήθη 

διαδικασία, με στόχο όχι μόνον την απόσυρση της πρώτης έκδοσης, αλλά 

και την εκτύπωση δεύτερης, απαλείφοντας από αυτή το όνομα του Ψαλίδα 

και συντάσσοντας εκ νέου αφιέρωση, επιστολή και προοίμιο. 

Στη συνέχεια αξιοποιούνται οι ενδείξεις και οι υπαινιγμοί του Ψαλίδα 

και γίνεται συσχετισμός ιστορικοφιλοσοφικών, βιβλιογραφικών και βιογρα-

φικών δεδομένων από ποικίλες πηγές, προκειμένου να καταδειχθεί ότι ο 

ισχυρότερος κατήγορός του ήταν πιθανότατα ο Σιατιστινός λόγιος, δάσκα-

λος και συγγραφέας Μιχαήλ Παπαγεωργίου (1727-1796).
18

 Ο συσχετισμός 

δεδομένων αφορά τη μαθητεία του Παπαγεωργίου στον Βούλγαρη, τις 

σπουδές του στη φιλοσοφία και τη λογική, τη θέση της φιλοσοφίας στο 

διδακτικό έργο του, το συγγραφικό έργο του σχετικά με τη γλωσσική διδα-

σκαλία, την επαγγελματική δραστηριότητά του, τις συνεργασίες του με τον 

Βεντότη, την εξοικείωσή του με την επιμέλεια εκδόσεων και τροποποιημέ-

νων επανεκδόσεων, τις σχέσεις του στην ελληνική παροικία της Βιέννης με 

                                                 
17. Βλ. αναλυτικά Τεμπέλης, ό.π., σ. 164-166.  

18. Η ταύτιση του Παπαγεωργίου ως του ενός από τους μη κατονομαζόμενους αντιπάλους 

του Ψαλίδα δεν ήταν μέχρι πρότινος δυνατή, διότι εκείνη την εποχή στη Βιέννη δεν λει-

τουργούσε ακόµη Ελληνικό σχολείο, ενώ για τους οικοδιδασκάλους δεν ήταν διαθέσι-

µα επαρκή στοιχεία. Την ταύτιση διευκόλυνε κατά πολύ η συνθετική εργασία του 

Αναστ. Α. Παπά, Μιχαήλ Παπαγεωργίου ο Σιατιστεύς: Ο λόγιος δάσκαλος του 18ου αιώ-

να και το συγγραφικό του έργο, Θεσσαλονίκη 2015. Πβ. Αναστ. Παπάς, «Μιχαήλ Παπα-

γεωργίου ο Σιατιστεύς: ο λόγιος δάσκαλος του 18ου αιώνα και το συγγραφικό του 

έργο», Η Δυτική Μακεδονία στους Νεότερους Χρόνους, Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Ιστορίας 

Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενά 2-5 Οκτωβρίου 2014, επιμ. Χαρ. Καρανάσιος, Κ. Ντίνας, 

Δ. Μυλωνάς, [Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών, Επιστημονικές Εκδόσεις 1], 

Γρεβενά 2016, σ. 673-692. 
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κύκλους συμπατριωτών του, όπως η οικογένεια Μανούση, καθώς επίσης και 

το διδακτικό και συγγραφικό έργο του Βάρκοση και άλλων λογίων στη Σιά-

τιστα και την Κοζάνη. Από αυτά προκύπτει ότι ο Παπαγεωργίου πιθανότατα 

συνέχιζε να συνδέεται με τον Βούλγαρη επί μακρό διάστημα μετά τη μαθη-

τεία του σε αυτόν και γνώριζε πολύ καλά το γενικότερο πλαίσιο, εντός του 

οποίου εκδηλωνόταν η σταθερή επιδίωξη του Βάρκοση ήδη από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1750 να εκτοπιστεί η Λογική του Βούλγαρη μέσω της διδα-

σκαλίας άλλων αντίστοιχων έργων, όπως η Λογική του Friedrich Christian 

Baumeister. Έτσι, ο Παπαγεωργίου ήταν αποφασισμένος να προβεί σε εντυ-

πωσιακές, στοχευμένες και άμεσες παρεμβάσεις, προκειμένου να χρησιμο-

ποιήσει με ευφυή τρόπο προς όφελος του παλαιού δασκάλου του το μέσον 

με το οποίο ο Ψαλίδας το 1795 επιχείρησε να ανατρέψει το κύρος του στον 

τομέα της λογικής και γενικά της φιλοσοφίας. Μέσα από αυτούς τους συ-

σχετισμούς, διαγράφεται πληρέστερα πλέον μία διάσταση της άνευ προη-

γουμένου περιπέτειας των εκδόσεων της εν λόγω µετάφρασης, που έχει 

χαρακτηριστεί «εκδοτικό επεισόδιο»
19

 της εποχής του νεοελληνικού Διαφω-

τισμού με «µεγάλο εκδοτικό, βιβλιογραφικό και βιβλιοφιλικό ενδιαφέ-

ρον».
20

 

Ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου, ο οποίος από τον συγγενή, μαθητή και βιο-

γράφο του Γεώργιο Ζαβίρα (1744-1804) αποκαλείται, μεταξύ άλλων, «διδά-

σκαλος», «ποιητής», «φιλόσοφος» και «ἰατροφιλόσοφος»,
21

 γεννήθηκε στη 

                                                 
19. Παν. Νούτσος, Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός. Τα όρια της διακινδύνευσης, εκδ. Ελληνικά 

Γράµµατα, Αθήνα 2005, σ. 424. 

20. K. Σπ. Στάικος, Τα τυπωµένα στη Βιέννη ελληνικά βιβλία 1749-1800, [Ίδρυµα Ελληνι-

κού Πολιτισµού], Αθήνα 1995, σ. 266. 

21. Γ. Ζαβίρας, Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον, εκδοθέν υπό Γεωργίου Π. Κρέμου, Αθή-

νησι, Τύποις Εφημερίδος των Συζητήσεων, 1872, σ. 461 (ανατύπ. με επιμ.-εισ.-ευρετ. 

Τάσου Α. Γριτσοπούλου, Σειρά Φιλολογική και Θεολογική 11, Εταιρεία Μακεδονικών 

Σπουδών, Αθήνα 1972). Επίσης, βλ. χειρόγραφο του Ζαβίρα με βιογραφία του Παπαγε-

ωργίου στο Παπάς, Μιχαήλ Παπαγεωργίου ο Σιατιστεύς, σ. 187: «τοῦ ἐν διδασκάλοις 

καὶ ἰατροφιλοσόφοις ἀρίστου κυρίου μηχαήλου θείου μου». Για τον βίο και το έργο του 

Ζαβίρα βλ. ενδεικτικά Τάσος Α. Γριτσόπουλος, «Γεώργιος Ζαβίρας, ο Σιατιστεύς, 

θεράπων του λογίου Ερμού και του κερδῴου», Πνευματικοί άνδρες της Μακεδονίας 

κατά την Τουρκοκρατίαν, [Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη 23, Εταιρεία Μακεδονικών 

Σπου-δών, Θεσσαλονίκη 1972], σ. 135-184. Δεδομένου ότι ο Ζαβίρας ήταν ανεψιός και 

μαθητής του Παπαγεωργίου, αυτές οι ιδιότητες προφανώς προβάλλονταν από τον 

τελευταίο για τον εαυτό του και ο Ζαβίρας θα συμφωνούσε. Τις ίδιες ιδιότητες αποδίδει 

και ο Ψαλίδας στον Παπαγεωργίου, όταν γράφει για αυτόν χωρίς να τον κατονομάζει, 

αλλά θεωρεί ότι αποδείχθηκε πολύ κατώτερος των αντίστοιχων προσδοκιών. 
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Σιάτιστα πιθανότατα στις 26 Φεβρ. 1727. Στη γενέτειρά του διδάχθηκε τα 

πρώτα γράμματα αρχικά από τον κληρικό πατέρα του και στη συνέχεια πιο 

συστηματικά από τον οπαδό του κορυδαλισμού Παΐσιο Δήμαρο (αρχές 18ου 

αι. – 1789), ο οποίος δίδασκε εκεί από τα 1735/6 έως το 1742.
22

 Στα Ιωάννι-

να ο Παπαγεωργίου διδάχθηκε, μεταξύ άλλων, φιλοσοφία, και ειδικότερα 

λογική και μεταφυσική,
23

 από τον Βούλγαρη στη Μαρουτσαία σχολή (1742-

1745), όπου η συνολική διάρκεια της μαθητείας του εικάζεται ότι εκτεινόταν 

ως το 1750. Εκτιμάται ότι ο Παπαγεωργίου παρακολούθησε μέρος ή το 

σύνολο των μαθημάτων του Βούλγαρη και δέχθηκε τις επιδράσεις του δα-

σκάλου του, ο οποίος προφανώς του εμφύσησε το ελεύθερο πνεύμα του 

ευρωπαϊκού Διαφωτισμού
24

 και την αντίθεση προς τον κορυδαλισμό. Μετα-

ξύ των ετών 1750-1755 ο Παπαγεωργίου δίδαξε στη Σιάτιστα και σε γύρω 

περιοχές, αλλά η εργασιακή σχέση του ως οικοδιδασκάλου ή ως διδασκάλου 

περισσότερων μαθητών παραμένει αδιευκρίνιστη. Περί το 1752 φαίνεται ότι 

διατέλεσε σχολάρχης στη Σιάτιστα και εκτιμάται ότι στα αντικείμενα της 

διδασκαλίας του περιλαμβανόταν και η φιλοσοφία,
25

 αν και δεν είναι γνω-

στές συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Στη συνέχεια υπήρξε χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο στη Σιάτιστα δίδασκαν ο Παπαγεωργίου, ο επίσης Σιατιστινός 

                                                 
22. Ζαβίρας, Νέα Ελλάς, σ. 506-507: «Παΐσιος ὁ παραμυθίας ὁ τοῦ Δημάρου ἐξ Ἰωαννίνων 

... συνέθετο οὗτος ... Ἐπιτομὴν τῆς λογικῆς τοῦ Κορυδαλέως ἥτις σώζεται χειρόγρα-

φος». Για τον βίο και το έργο του Παϊσίου Δημάρου, βλ. επίσης Κ. Ν. Σάθας, Νεοελλη-

νική Φιλολογία. Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων από της κατά-

λύσεως της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι της Ελληνικής εθνεγερσίας (1453-1821), 

τυπογρ. τέκνων Ανδρέου Κορομηλά, Αθήνα 1868, σ. 482 (ανατύπ. εκδ. Κουλτούρα, 

χ.χ.)· Π. Αραβαντινός, Βιογραφική συλλογή λογίων της Τουρκοκρατίας, εισ.-επιμ. Κ. Θ. 

Δημαράς, [Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών], Ιωάννινα 1960, σ. 51· Β. Κραψίτης, Λό-

γιοι της Ηπείρου (1430-1912), τ. 1, Αθήνα 1979, σ. 39· Φίλ. Αγ. Ζυγούρης, Ιστορικά 

σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, επιμ. Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου, 

Σιάτιστα 2010, σ. 244. 

23. Ζαβίρας, ό.π., σ. 461: «Ἐμαθητεύθη ... τὰ δὲ φιλόσοφα ἐν ἰωαννίνοις παρὰ τῷ κλεινῷ 

εὐγενίῳ τῷ Βουλγάρει τῷ τότε ἐκεῖ σχολαρχήσαντι». Σύμφωνα με χειρόγραφο του Ζα-

βίρα, ο Παπαγεωργίου διδάχθηκε ειδικότερα «τὴν δὲ λογικήν, ῥητορικήν, μαθηματικήν, 

καὶ μεταφυσικὴν ἐν τῇ πόλει ἰωαννίνων» (Παπάς, ό.π., σ. 187). 

24. Παπάς, ό.π., σ. 43-46. 

25. Ό.π., σ. 49. Για τη λειτουργία της σχολής της Σιάτιστας ως ανώτερης κατά τη δεκαετία 

1750-1760 βλ. Αναστ. Ν. Δάρδας, Ίδρυση και λειτουργία του Τραμπαντζείου Γυμνασίου 

Σιατίστης με την εποπτεία της Εκκλησίας, [Ανάλεκτα Βλατάδων, τ. 61, Πατριαρχικόν 

Ίδρυμα Πατερικών Μελετών], Θεσσαλονίκη 1997, σ. 18-20. 
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αλλά οπαδός του κορυδαλισμού ιερέας Μιχαήλ,
26

 καθώς και ο Βάρκοσης. 

Στους δύο τελευταίους ο Βούλγαρης απηύθυνε επιστολές, ήδη από το 1748 

όταν ο ίδιος σχολαρχούσε ακόμη στην Κοζάνη, προσπαθώντας, όπως φαίνε-

ται, να αντικρούσει τις επιθέσεις τους εναντίον του.
27

 Ο Βάρκοσης ανέλαβε 

στη σχολή της Σιάτιστας το 1755 ως επόμενος ή μεθεπόμενος διάδοχος του 

Παπαγεωργίου για μια εξαετία,
28

 διδάσκοντας τον Γ. Ζαβίρα, μεταξύ άλλων, 

αφενός τη Λογική του Γεράσιμου Βλάχου (1605/7-1685), ο οποίος κατά το 

                                                 
26. Ο εν λόγω ιεροδιδάσκαλος, αν και σχολάρχης στη Σιάτιστα και με καταγωγή από εκεί, 

δεν βιογραφείται ξεχωριστά από τον Ζαβίρα και στην πραγματικότητα δεν βιογραφείται 

καθόλου από τον Αραβαντινό (ό.π., σ. 124), ο οποίος τον συγχέει με τον Μιχαήλ Παπα-

γεωργίου. Ως οπαδός του κορυδαλισμού (πβ. Ζαβίρας, Νέα Ελλάς, σ. 277: «τὰ Ἀριστο-

τελικὰ φιλοσοφικά, τὰ κατὰ τὸν ὑπομνηματιστὴν Κορυδαλλέα ... παρὰ τῷ Ἱεροσοφολο-

γιωτάτῳ Παπᾶ Μιχαάλ»), ο ιερέας Μιχαήλ πρέπει να υπήρξε και φιλοσοφικός αντίπα-

λος κυρίως του Βούλγαρη και δευτερευόντως του Παπαγεωργίου· πβ. Δ. Β. Οικονομί-

δης, «Περί των εκ Σιατίστης ιατροφιλοσόφων Δημητρίου και Κωνσταντίνου Λουκά ή 

Καρακάσση και του Αλεξάνδρου Odobescu», Γέρας Αντωνίου Κεραμοπούλλου, [Επι-

στημονικαί Πραγματείαι, Σειρά Φιλολογική και Θεολογική 9, Εταιρεία Μακεδονικών 

Σπουδών], Τυπογρ. Μυρτίδη, Αθήνα 1953, σ. 207, σημ. 1. Η παράλειψη του Ζαβίρα 

δεν πρέπει να θεωρείται τυχαία, ούτε άσχετη με τις πιθανολογούμενες προβληματικές 

σχέσεις του ιερέα Μιχαήλ με τον Βούλγαρη και τον Παπαγεωργίου. 

27. Ο Βούλγαρης είχε απευθύνει τρεις επιστολές στον ιερέα Μιχαήλ, τις οποίες κατείχε ο 

Ζαβίρας (πβ. Μ. Ι. Γεδεών, Χρονικά της Πατριαρχικής Ακαδημίας. Ιστορικαί ειδήσεις 

περί της Μεγάλης του Γένους Σχολής 1454-1830, Πατριαρχικό Τυπογρ., Κωνσταντινού-

πολη, 1883, σ. 173), γνωρίζοντας έτσι, προφανώς, το περιεχόμενο των αντικρούσεων 

του Βούλγαρη, που φαίνεται να αναπτύσσεται σε αυτές. Σύμφωνα με την περιγραφή 

του Ζαβίρα (ό.π., σ. 297), οι επιστολές άρχιζαν ως εξής: 

«θ΄. Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Παπᾶ Μιχαὴλ τὸν Σιατιστέα Ἱεροδιδάσκαλον· ἄρχ. Καίτοι 

δεινὰς περὶ τὸ δικάζειν· 1748· μαρτ: κβ΄ (...). 

ια΄ Ἑτέρα τῷ ἄνω Παπᾶ Μιχαὴλ τῷ Σιατιστεῖ· ἄρχ: Εἰ οὕτως ἡ δαίμων ἡμᾶς φιλοτι-

μουμένη. 

[ἑτέρα πρὸς τὸν αὐτόν· ἄρχ: Εἰ οὕτως ἡμᾶς ἡ δαίμων φιλοτιμουμένη]». 

Ο Ζαβίρας κατείχε και επιστολή του Βούλγαρη προς τον Βάρκοση, για την οποία 

γράφει σχετικά (ό.π., σ. 297): «ι΄ Ἑτέρα πρὸς τὸν Σοφολογιώτατον Νικόλαον τὸν 

Μπάρκοσιν· ἄρχ: Δι’ ἅρματος ἡμῖν ἀληθῶς ἀδελφὲ ἐξήστραψας». 

28. Για τα χρονικά διαστήματα διδασκαλίας και σχολαρχίας του ιερέα Μιχαήλ σε σχέση με 

τα αντίστοιχα του Παπαγεωργίου και του Βάρκοση υπάρχει ασάφεια. Πβ. Δάρδας, ό.π., 

σ. 19: «Ο ιερέας Μιχαήλ, Σιατιστινός ιερωμένος και δάσκαλος αξιόλογος, δίδαξε και 

σχολάρχησε την ίδια εποχή που δίδασκαν ο Παπαγεωργίου και ο Νικόλαος Βάρκοσης»· 

σ. 20: «Ο Νικόλαος Βάρκοσης, αξιόλογος δάσκαλος από τα Γιάννινα, δίδαξε στη Σιά-

τιστα για μια εξαετία όπου και σχολάρχησε μετά τη σχολαρχία του ιερέα Μιχαήλ». Πβ. 

επίσης Ζυγούρης, ό.π., σ. 245: «Ο ιερεύς Μιχαήλ ... εχρημάτισε διδάσκαλος δύο περιό-

δους, την πρώτη περίοδο πρωτύτερα από τα 1730 και στη δεύτερη πρωτύτερα από τα 

1750 ... Ύστερα από τον ιερέα Μιχαήλ εδίδαξεν ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου, 1752»· 

σ. 247: «Ύστερα από τον Παπαγεωργίου δίδαξε στη Σιάτιστα ο Νικόλαος Μπάρκοσης 

από Ιωάννινα στα 1755-1761». 
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β΄ ήμισυ του 17ου αι. είχε αποστασιοποιηθεί ώς έναν βαθμό από τον κορυ-

δαλισμό, αφετέρου τη Λογική του Baumeister.
29

 Αυτό το δεδομένο καταδει-

κνύει ότι ο Παπαγεωργίου, μαθητής και οπαδός του Βούλγαρη, στη σχολή 

της γενέτειράς του περιστοιχιζόταν από συναδέλφους του δασκάλους που 

δεν δίδασκαν τη Λογική εκείνου, είτε επειδή έμεναν προσκολλημένοι στα 

παλαιά αριστοτελικά σχήματα σκέψης, είτε επειδή εφάρμοζαν τη διαδικασία 

μετακένωσης από τη μη ορθόδοξη Δύση του νεωτερικού τρόπου θεώρησης 

της πραγματικότητας. Με τον ιερέα Μιχαήλ επανακυριάρχησε στη διδασκα-

λία της φιλοσοφίας στη Σιάτιστα ο κορυδαλισμός, όπως ακριβώς συνέβαινε 

και επί των ημερών του Παϊσίου Δημάρου, ενώ ακολούθως με τον Βάρκοση 

–εκτός του ότι ήλθε στο προσκήνιο και ο γερμανικός Διαφωτισμός–, επι-

πλέον, ως απάντηση στον κορυδαλισμό, επιλέχθηκε η Λογική του Βλάχου 

και όχι του Βούλγαρη. Πιθανώς αυτά τα γεγονότα προκάλεσαν δυσφορία 

στον Παπαγεωργίου και συνέτειναν στην απόφασή του να εγκαταλείψει ορι-

στικά τη Σιάτιστα
30

 το 1755, έτος ανάληψης της σχολαρχίας εκεί από τον 

                                                 
29. Ο Ζαβίρας (ό.π., σ. 246) γράφει ότι διδάχθηκε «τὴν δὲ λογικὴν τοῦ Γερασίμου Βλάχου, 

καὶ τὴν τοῦ Βαουμαϊ[σ]τέρου ... παρὰ τῷ ἐπισήμῳ Διδασκάλῳ Νικολάῳ Βάρκοσῃ τῷ ἐξ 

Ἰωαννίνων». Επίσης, ο Ζαβίρας (ό.π., σ. 489) διέθετε χειρόγραφο με τη μετάφραση της 

Λογικής του Baumeister από τον Βάρκοση, η οποία χρονολογείται «κατὰ τὸ 1756 ἔτος 

ἐν μηνὶ νοεμβρίῳ». Για τη συγγένεια, αλλά και τις χαρακτηριστικές διαφορές απόψεων 

του Βλάχου προς εκείνες του Κορυδαλέα σε θέματα λογικής, βλ. Β. Ν. Τατάκης, Γερά-

σιμος Βλάχος ο Κρης (1605/7-1685), φιλόφοφος, θεολόγος, φιλόλογος, [Βιβλιοθήκη του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών 5], Βενε-

τία 1973, σ. 42-43, 96-133. Κατά τον Γριτσόπουλο (ό.π., σ. 157, σημ. 1) αξιοσημείωτη 

για τη διάδοση των δύο βιβλίων (Βλάχου και μετάφρασης Βάρκοση) σε χειρόγραφη 

μορφή είναι η ύπαρξή τους στον κώδ. 246 της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας. Ο 

Βάρκοσης θεωρείται ότι προσπάθησε να εισαγάγει στο διδακτικό έργο του και τον 

τρόπο σκέψης των εκπροσώπων της δυτικής διανόησης, με συνέπεια η επιλογή του ως 

σχολάρχη να δίδει το προβάδισμα στη νεωτερική σκέψη. Για το ευρύτερο περιεχόμενο 

των φιλοσοφικών μαθημάτων στη σχολή της Σιάτιστας και γενικότερα στη Μακεδονία 

βλ. Ν. Ψημμένος, «Η συμβολή των Σιατιστέων στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό», Η Σιά-

τιστα μπροστά στο 2000. Προβλήματα και προοπτικές. Α΄ Αναπτυξιακό Συνέδριο Δήμου 

Σιάτιστας 19-21 Αυγούστου 1994, [Δήμος Σιάτιστας], Σιάτιστα 1995, σ. 17-35 (αναδημ. 

στο Ν. Ψημμένος, Βαθμίδες παιδείας προς την του πρώην Ελικώνος της Ελλάδος ανάβα-

σιν, εκδ. Θεοδωρίδη, Ιωάννινα 2010, σ. 49-69)· ο ίδιος, «Η φιλοσοφία στη Μακεδονία 

των χρόνων της Τουρκοκρατίας (1453-1821)», Μακεδονία, τ. 2: Αρχαιολογία – Πολιτι-

σμός, Ελληνική Εθνική Γραμμή, Αθήνα 1993, σ. 285-291 (αναδημ. στο Ψημμένος, 

Βαθμίδες παιδείας, σ. 13-26)· Δάρδας, ό.π. 

30. Πβ. Παπάς, ό.π., σ. 50, όπου πιθανολογείται ότι ο Παπαγεωργίου μετοίκησε εκτός των 

ορίων της γενέτειράς του και εγκαταστάθηκε στο Μελένικο, επειδή δεν εξασφάλισε 

τους επιθυμητούς όρους της παραμονής του στη Σιάτιστα και τη γύρω περιοχή. 
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Βάρκοση, ο οποίος πρέπει να δίδασκε ταυτόχρονα και ως οικοδιδάσκαλος 

στην Κοζάνη. Δεδομένου, μάλιστα, ότι η πρόσκληση στον Βάρκοση για 

διδασκαλία στη Σιάτιστα απευθυνόταν από τους προύχοντές της,
31

 αυτό θα 

ερμηνεύτηκε από τον Παπαγεωργίου ως απόρριψη από τους συντοπίτες του 

τόσο του ιδίου, όσο και του Βούλγαρη. 

Κατά το διάστημα 1755-1767 ο Παπαγεωργίου δραστηριοποιήθηκε ως 

δάσκαλος, ιεροκήρυκας και σπουδαστής στο Μελένικο, τη Γερμανία και τη 

Βιέννη. Ειδικότερα, για ένα ικανό αλλά απροσδιόριστο διάστημα εργάστηκε 

ως δάσκαλος και ιεροκήρυκας στο Μελένικο. Αργότερα, με σκοπό την 

πραγματοποίηση ανώτατων σπουδών, ο Παπαγεωργίου μετέβη στη Γερμα-

νία για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας. Με αυτά τα εφόδια, σπού-

δασε λατινικά και ιατρική, παρακολούθησε μαθήματα νεότερης φιλοσο-

φίας
32

 και διατέλεσε δάσκαλος ελληνοπαίδων. Αν και δεν είναι γνωστές 

λεπτομέρειες για την παραμονή του Παπαγεωργίου στη Γερμανία, μπορεί να 

υποτεθεί ότι εκεί ανήκε στον κύκλο του Βούλγαρη, ο οποίος έμεινε στη 

Λειψία από το 1764 μέχρι το 1771.
33

 Ακολούθως ο Παπαγεωργίου εγκατα-

στάθηκε στη Βιέννη (1767-1778 και 1792-1796) εργαζόμενος ως οικοδιδά-

σκαλος, όπως επίσης και ως καθηγητής Ελληνικών στο Κολλέγιο της Αγίας 

Βαρβάρας, για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπου «ἐδίδαξε πολλοὺς τῶν λατί-

νων ἱερεῖς τε καὶ Κληρικούς».
34

 Επειδή η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας στη 

                                                 
31. Ο Ζαβίρας (ό.π., σ. 488) γράφει για τον Βάρκοση: «ὕστερον κληθεὶς ὑπὸ τῶν ἐν Σιατί-

στῃ προὐχόντων κατέστη διδάσκαλος ἐν τῇ ἐκεῖ σχολῇ ἐν ᾗ ἐδίδαξε πλέον ἑξαετίας». 

32. Ζαβίρας, ό.π., σ. 461: «ὕστερον ἀπελθὼν εἰς τὸ ἐκεῖ πανδιδακτήριον ἠκροάσατο τὰ 

φιλοσοφικὰ κατὰ τοὺς νεωτέρους μαθήματα». Πβ. Ι. Αποστόλου, Ιστορία της Σιατίστης, 

εκδ. Δημητράκου ΑΕ, Αθήνα 1929, σ. 63: «ἀπῆλθεν εἰς Γερμανίαν καὶ μετὰ τὴν ἐκμά-

θησιν τῆς Γερμανικῆς καὶ Λατινικῆς ἠκροάσατο τὴν φιλοσοφίαν»· Στάικος, ό.π., σ. 26. 

33. Πβ. Günther S. Henrich, «Ο Ευγένιος Βούλγαρης και η Λιψία», Ευγένιος Βούλγαρης, 

Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Ιστορίας, 

Κέρκυρα, 1-3 Δεκ. 2006, επιμ. Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, εκδ. Κανάκη, Αθήνα 

2009, σ. 77-88. 

34. Ζαβίρας, ό.π., σ. 461· Παπάς, ό.π., σ. 59. Tην περίοδο, κατά την οποία ο Παπαμιχαήλ 

εργαζόταν στη Βιέννη ως καθηγητής «ἐν τῷ συλλόγῳ (collegio) τῷ λεγομένῳ τῆς Ἁγίας 

βαρβάρας», τo εκπαιδευτικό ίδρυμα που θα μπορούσε να αντιστοιχηθεί προς αυτήν την 

απόδοση ήταν γνωστό με τις επωνυμίες «Collegium Graeco-catholicum ad Sanctam 

Barbaram» ή «Regium Generale Seminarium Graeco-catholicum Viennae ad Sanctam 

Barbaram». Πβ. Ernst Christoph Suttner, Staaten und Kirchen in der Völkerwelt des 

östlichen Europa. Entwicklungen der Neuzeit, [Studia Oecumenica Friburgensia, τ. 49], 

Academic Press Freiburg, Freiburg 2007, σ. 422. Για την εκτίμηση ότι ο Παπαγεωργίου 
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Βιέννη ήταν ήδη από το 1784 η πρώτη εκτός Ουκρανίας ενορία Ουκρανών 

Ουνιτών,
35

 και δεδομένης της έντονης, συστηματικής και πολυετούς προ-

σπάθειας του Βούλγαρη για την επιστροφή των Ουνιτών –όπως αυτοί της 

Ουκρανίας– στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας,
36

 πιθανολογείται ότι ο 

Παπαγεωργίου κατά παρότρυνση του παλαιού δασκάλου του, ανέλαβε με 

αυτόν τον σκοπό τη διδασκαλία Ουνιτών κληρικών. Περαιτέρω, ο Παπαγε-

ωργίου, διαθέτοντας συγγραφικό έργο και σε θεολογικά ζητήματα,
37

 και 

λόγω αυτής της πτυχής της διδασκαλικής δραστηριότητάς του μπορεί να 

θεωρηθεί ότι συμφωνούσε με τον Βούλγαρη σχετικά με την πολύ μεγάλη 

έμφαση την οποία απέδιδε εκείνος στην αξία της αρμόζουσας εκπαίδευσης 

και μόρφωσης για τους Ουνίτες κληρικούς, από κατάλληλους διδάσκοντες, 

σύμφωνα με τα παραδοσιακά κριτήρια της Ορθοδοξίας, ελπίζοντας ότι αυτά 

θα συντελούσαν στη λύση του προβλήματος της Ουνίας. Μεταξύ των ετών 

1778-1792 ο Παπαγεωργίου δίδασκε σε σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων 

της Ουγγαρίας. Έμεινε άγαμος, ενώ στα τέλη της ζωής του ήταν και πτωχός, 

δεδομένου ότι τα καταγεγραμμένα υπάρχοντά του ήταν ελάχιστα. Απεβίωσε 

στη Βιέννη στις 18/19 Ιουνίου 1796 από σφοδρή νόσο. 

Ο Παπαγεωργίου, ο οποίος εκτιμάται ότι επί 40 έτη ελάμβανε εγκύκλια, 

ανώτερη και ανώτατη μόρφωση, όχι μόνο στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα 

αλλά και στην Κεντρική Ευρώπη, υπήρξε συγγραφέας οκτώ διδακτικών 

εγχειριδίων, κυρίως για την εκμάθηση της ελληνικής και της γερμανικής 

γλώσσας. Επίσης, κατά τη συνήθεια της εποχής συνέθεσε μικρά ποιήματα, 

επιγράμματα, ηρωελεγεία και ωδές για να κοσμήσει με αυτά σελίδες άλλων 

συγγραμμάτων, ενώ διατέλεσε επιμελητής εκδόσεων και συγγραφέας προ-

                                                                                                                   
δίδαξε στο Καισαροβασιλικό Κολλέγιο της Αγ. Βαρβάρας (Kaiserliches Kollegium der 

Convictores zu St. Barbara) βλ. Παπάς, «Μιχαήλ Παπαγεωργίου ο Σιατιστεύς», σ. 675. 

35. Myron Hornykewitsch, Griechisch-Katholische Zentralpfarrei zu St. Barbara in Wien, 

Wien 1934· Willibald M. Plöchl, St. Barbara zu Wien. Die Geschichte der griechisch-

katholischen Kirche und Zentralpfarre St. Barbara, [Kirche und Recht. Beihefte zum 

Österr. Archiv für Kirchenrecht, τ. 13-14], εκδ. Herder, Βιέννη 1975. 

36. Πβ. Β. Ν. Μακρίδης, «Ένα παραμελημένο κείμενο του Ευγένιου Βούλγαρη από τη Ρω-

σία το 1793 για την Ουνία: Πρόδρομη ανακοίνωση», Ευγένιος Βούλγαρης, Πρακτικά 

Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σ. 139-154 (βλ. παραπάνω, 

σημ. 33).  

37. Παπάς, Μιχαήλ Παπαγεωργίου ο Σιατιστεύς, σ. 99-100, 108-110. 
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λόγων.
38

 Για τις γραμματικές του άντλησε πολύτιμο υλικό από παλαιότερες 

γραμματικές, όπως εκείνη του Θεοδώρου Γαζή.
39

 Δεδομένου ότι ο Παπαγε-

ωργίου δεν συνέγραψε εκτενή φιλοσοφικά έργα, ο Ψαλίδας δεν του αναγνω-

ρίζει καμμία συμβολή στη φιλοσοφία και τον ψέγει για τη φιλοδοξία του να 

θεωρεί τον εαυτό του φιλόσοφο. Στην πραγματικότητα ο Ψαλίδας τον χαρα-

κτηρισμό του φιλοσόφου ήθελε να τον στερήσει και από τον ίδιο τον Βούλ-

γαρη. Όπως προκύπτει από το προοίµιο της πρώτης έκδοσης της μετά-

φρασης της Λογικής του Baumeister, ο Ψαλίδας αντιµετώπιζε ή µάλλον 

κατηγορούσε τον Βούλγαρη ως «θεολογοῦντα» (σ. [12]). Αυτή η διατύπωση 

ήταν ακραία, διότι δεν αναγνώριζε στον Βούλγαρη καθόλου φιλοσοφική 

σκέψη. Όπως είχε ήδη φανεί από τη διδακτορική διατριβή του, έτσι και τον 

Μάιο του 1795 ο Ψαλίδας καταφερόταν γενικά εναντίον του Βούλγαρη, και 

όχι µόνον εναντίον της Λογικής του.
40

 Όταν, λοιπόν, στερούσε από εκείνον 

τον χαρακτηρισμό του φιλοσόφου, κατά μείζονα λόγο τον στερούσε και από 

τους μαθητές του, όπως ο Παπαγεωργίου. 

Εδώ τίθεται το ερώτημα γιατί ο Παπαγεωργίου, που είχε παλαιότερα 

εγκαταλείψει οριστικά τη Σιάτιστα μετά την επικράτηση του Βάρκοση, προ-

κάλεσε και επέβαλε τη δεύτερη έκδοση της δικής του μετάφρασης της Λογι-

κής του Baumeister. Κατά μία έννοια, θα του αρκούσε μόνον η πλήρης από-

συρση της πρώτης έκδοσης. Όμως, ο Παπαγεωργίου, όπως και ο Βούλγα-

ρης, είχαν άμεση γνώση του γεγονότος ότι ο Βάρκοσης, αφότου ανέλαβε 

καθήκοντα στη Σιάτιστα και επί μία εξαετία, δεν δίδασκε τη Λογική του 

Κερκυραίου σοφού, αλλά εκείνη του Baumeister, και προφανώς επίσης 

γνώριζαν ότι και στη σχολή της Κοζάνης την ίδια ευρύτερη χρονική περίο-

δο, η πρακτική του Βάρκοση ήταν παρόμοια. Ειδικότερα, στην Κοζάνη ο 

Βάρκοσης, ως σχολάρχης λίγα έτη μετά τον Βούλγαρη, δεν συνέχισε το 

διδακτικό έργο του, ούτε ενίσχυσε συστηματικά τη διάδοση των μαθημάτων 

του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Βάρκοσης, που είχε προταθεί αρχικά από 

                                                 
38. Ό.π., σ. 80-99, 100-107. Αν ληφθεί υπόψιν και η ύπαρξη ανέκδοτων έργων του Παπα-

γεωργίου, τα οποία, όμως, δεν έχουν εντοπιστεί ή ταυτιστεί πλήρως, συμπεραίνεται ότι 

ο ίδιος δοκιμάστηκε στο πεδίο της συγγραφής σε διάφορους τομείς. Είχε μάλιστα εντα-

χθεί στους κύκλους των διανοουμένων τόσο της Βιέννης, όσο και της Βουδαπέστης, με 

τους οποίους επικοινωνούσε προσδοκώντας την ανάγνωση των κειμένων του (στο ίδιο, 

σ. 107-113). 

39. Στάικος, ό.π., σ. 358. 

40. Τεμπέλης, ό.π., σ. 156-157, 160, 164. 
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τον Βούλγαρη ως «μερικός» ή «οἰκειακός» δάσκαλος στο αρχοντικό των 

Σακελλάριων, δεν ήταν η πρώτη επιλογή του Βούλγαρη ως άμεσου διαδό-

χου του, αν και διέθετε διδακτική εμπειρία και είχε προ πολλού ολοκληρώ-

σει και πανεπιστημιακές σπουδές φιλοσοφίας στη Γερμανία. Έτσι πιθανώς 

εξηγείται το ότι ο Βούλγαρης, ως άμεσο διάδοχό του πρότεινε τον Διονύσιο 

εκ Ραψάνης, έναν άσημο τότε ιεροδιάκονο και μάλιστα μαθητή του, ο οποί-

ος τελικά δίδαξε εκεί για διάστημα δύο ετών. Αν και ο Βούλγαρης συνέστη-

σε στη συνέχεια τον Βάρκοση –που παρέμενε ώς τότε οικοδιδάσκαλος– ως 

«κοινόν» δάσκαλο της σχολής της Κοζάνης, εκείνος τον Ιανουάριο του 1755 

δίδασκε τη μετάφραση της Λογικής του Baumeister, την οποία μαζί με τη 

μετάφραση της Μεταφυσικής του ίδιου συγγραφέα αντέγραφε ο μαθητής του 

Κωνσταντίνος Σακελλάριος.
41

 Την έκδοση αυτής της μετάφρασης της 

Λογικής του Baumeister χρησιμοποίησε προγραμματισμένα το 1795 και ο 

Ψαλίδας ακριβώς προς αντικατάσταση της Λογικής του Βούλγαρη, αναφέρο-

ντας μία φορά τον Βάρκοση ως μεταφραστή της. Ο Παπαγεωργίου όμως 

στην επιστολή και στο προοίμιο, όπως τα συνέθεσε ο ίδιος με την προσθήκη 

συναφούς ποιητικής κατακλείδας,
42

 πρόβαλε περισσότερο και μάλιστα επαι-

νετικότατα τον Βάρκοση ως αρχικό μεταφραστή
43

 ενός έργου στην ελληνική 

                                                 
41. Ηλίας Τεμπέλης, «Ο Καρδινάλιος της Καθολικής Εκκλησίας και Επίσκοπος Σερβίων 

και Κοζάνης Μελέτιος Κατακάλου», Η Δυτική Μακεδονία στους Νεότερους Χρόνους, 

σ. 637-638 (βλ. παραπάνω, σημ. 18)· πβ. K. Θ. Πέτσιος, «Η διδασκαλία της Λογικής 

κατά την περίοδο του νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού», Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός (από-

πειρα µιας νέας ερευνητικής συγκοµιδής), Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου, Κοζάνη 8-

10 Νοεµ. 1996, Κοζάνη 1999, σ. 367 (σηµ. 71)· ο ίδιος, «Παρατηρήσεις στο δηµοσιευ-

µένο έργο του Αθανασίου Ψαλίδα (1767-1829)», Ηπειρωτικά Γράµµατα 3 (2003) 192, 

σηµ. 82. 

42. Στο Παράρτημα του παρόντος άρθρου παρατίθεται το ποίημα του Παπαγεωργίου, το 

οποίο φέρεται να έχει συνταχθεί από τον χορηγό της έκδοσης Αθ. Μανούση· πβ. Γ. 

Λάιος, Η Σιάτιστα και οι εμπορικοί οίκοι Χατζημιχαήλ και Μανούση (17ος-19ος αι.), 

[Μακεδονική Βιβλιοθήκη, 60, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών], Θεσσαλονίκη 1982, 

σ. 155. Αυτό είναι το εκτενέστερο ποίημα του Παπαγεωργίου και το μοναδικό με περιε-

χόμενο σχετικό με τη λογική. Ο Ζαβίρας (ό.π., σ. 462) γνώριζε πολλά «ἔπη ἡρωελεγικὰ 

Ἰαμβικά» του Παπαγεωργίου, όπως αυτά που περιλαμβάνονται στο έργο του Μανουήλ 

Μοσχόπουλου Περὶ σχεδῶν – Γραμματική (Βιέννη 1773), αλλά και αυτά φέρονται να 

έχουν συνταχθεί από άλλον, δηλ. τον Κ. Χ. Γ. Τζεχάνη (Παπάς, ό.π., σ. 101). 

43. Φριδερίκου Χριστιανοῦ Βαϋµαϊστέρου, Λογική. Ξυνυφανθεῖσα µὲν ὑπ’ αὐτοῦ Λατινιστὶ 

Μεθόδῳ Μαθηµατικῇ κατὰ Βόλφιον· Μεταφρασθεῖσα δὲ ἀπὸ τῆς Λατινίδος εἰς τὴν Ἑλλά-

δα φωνὴν παρὰ τοῦ Σοφολογιωτάτου Διδασκάλου Κυρίου Νικολάου Βάρκοση Τοῦ ἐξ 

Ἰωαννίνων· Τύποις ἐκδοθεῖσα ἀναλώµασιν Ἀθανασίου Γεωργίου Μανούση Τοῦ ἐκ Σιατί-

στης. Δι’ ἐπιµελείας καὶ ἀκριβοῦς διορθώσεως σπουδαίου τινὸς περὶ τὰ ἐνταῦθα φιλο-
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γλώσσα άξιου να προστεθεί στα ήδη διαθέσιμα ελληνικά έργα λογικής.
44

 

Έτσι, χρησιμοποίησε το όπλο του Ψαλίδα, ακριβώς για την επίτευξη του 

αντίθετου σκοπού, προκειμένου να διασκεδαστεί και η εντύπωση ότι ο 

Βάρκοσης, ο οποίος εν τω μεταξύ είχε αποβιώσει, επεδίωκε να εκτοπίσει το 

αντίστοιχο έργο του Βούλγαρη. 

Ο Παπαγεωργίου πρέπει να είχε συνεργαστεί με τον Βεντότη τουλά-

χιστον τρεις φορές, προτού εκείνος εκδώσει το 1795 τη μετάφραση της 

Λογικής του Friedrich Christian Baumeister. Οι δύο πρώτες συνεργασίες 

τους ολοκληρώθηκαν το 1783. Ειδικότερα, στην έκδοση της Εκκλησιαστικής 

Ιστορίας του Μελετίου, η οποία πραγματοποιήθηκε τότε στο τυπογραφείο 

του Josef Edler von Baumeister στη Βιέννη, υπάρχουν τρία επιγράμματα του 

Παπαγεωργίου και ένας διευκρινιστικός για το σύγγραμμα πρόλογος του 

Βεντότη.
45

 Στις αρχές της δεκαετίας του 1780 οι Παπαγεωργίου και Βεντό-

της ζούσαν στην Ουγγαρία εργαζόμενοι ως δάσκαλοι σε σχολεία των ελλη-

                                                                                                                   
σοφικὰ Μαθήµατα ἐνασχολουµένου. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας 1795. Ἐν τῇ Ἑλληνικῇ 

Τυπογραφίᾳ Γεωργίου Βενδότη, σ. [7]: «ἀπὸ τῆς τῶν ῥωμαίων καὶ εἰς τὴν τῶν Ἑλλήνων 

φωνὴν μετενεχθεῖσαν παρὰ τοῦ ἤδη μακαρίτου τοὔνομάτε καὶ τοὐπίκλην Νικολάου 

Βάρκοση, τοῦ καὶ τῇ ὑμετέρᾳ θεοσεβεστάτῃ ὑψηλότητι γνωρίμου, ὡς ἡ φήμη, ποτὲ 

γενομένου», σ. [11]: «ἔπειτα δὲ ἀπὸ τῆς Λατινίδος καὶ εἰς τὴν καθ’ Ἕλληνας φωνὴν 

μεταφρασθεῖσα παρὰ Κυρίου Νικολάου τοὐπίκλην Βάρκοση». 

44. Ό.π., σ. [12]: «ὅτι τοίνυν τοιαύτη, ἤγουν ἀρίστη αὐτὴ ἡ Λογικὴ τοῦ Βαϋμαϊστέρου, οὐ-

δενός, ὡς προλαβόντες εἴπομεν, δεῖται λόγου, ὅτι δὲ ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τὰς ἄλλας, ἃς εἰς τὴν 

Ἑλληνικὴν γλῶσσαν ἔχομεν λογικὰς (διατὶ τὸ ἐν ἅπασι τοῖς συγγράμμασι παλαιοῖς τε 

καὶ νέοις ζητεῖν τὸ τέλειον, εἶναι καὶ ἀδιάκριτον, ἴσως δὲ ἀδύνατον) ἠμπορεῖ τὰ μέγιστα 

καὶ κατὰ πολλὰ νὰ χρησιμεύσῃ, καὶ μάλιστα εἰς τὴν τοῦ Εὐγενίου ὄντως Λογικήν, μὰ 

δηλίου τινος, τὸ τοῦ λόγου, δεομένων εἰς κατάληψιν τοῦ κολυμβητοῦ, τοῦτο ἀναγνό-

ντες αὐτὴν καὶ ἰδόντες ἐμπράκτως τὴν ἀπ’ αὐτῆς καὶ εἰς ὅλας ἐκείνας, ἃς τυπωμένας 

ἔχομεν εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Λογικάς, θέλετε τὸ ὁμολογήσει καὶ οἱ ἴδιοι ἑκόντες τε ἀέκοντι, 

καθ’ Ὅμηρον εἰπεῖν, θυμῷ». 

45. Μελέτιος μητροπ. Αθηνών, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Μελετίου Μητροπολίτου Ἀθηνῶν, 

Μετενεχθεῖσα ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς εἰς τὴν ἡμετέραν ἁπλοελληνικὴν φράσιν, εἰς τόμους τρεῖς 

διαιρεθεῖσα· καὶ πλουτισθεῖσα μὲ πολλὰς χρησίμους, καὶ ἀναγκαίας ὑποσημειώσεις, καὶ 

ἀκριβεῖς πίνακας· παρὰ Γεωργίου Βενδότη ἐκ Ζακύνθου, καὶ παρ’ αὐτοῦ διορθωθεῖσα. 

Νῦν πρῶτον Τύποις ἐκδοθεῖσα δὲ ἐπιστασίας, καὶ ἀκριβοῦς ἐπιμελείας Πολυζώη Λαμπα-

νιτζιώτη τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Καὶ παρ’ αὐτοῦ προσφωνηθεῖσα Τῷ Ὑψηλοτάτῳ, Εὐσεβε-

στάτῳ, καὶ Γαληνοτάτῳ Αὐθέντη, καὶ Ἡγεμόνι πάσης Οὐγγροβλαχίας Κυρίῳ Κυρίῳ Ἰω-

άννῃ Νικολάῳ Καραντζᾷ. Τόμος Α. Περιέχων πρῶτον μὲν μίαν πολυμαθεστάτην Εἰσαγω-

γὴν εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἱστορίαν, μετὰ ταῦτα δὲ ἄρχεται ἀπὸ Χριστοῦ Γεννήσεως ἕως 

τοὺς Τετρακοσίους Χρόνους. ˏαψπγ΄. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας. 1783. Παρὰ Ἰωσήπῳ 

Βαουμεϊστέρῳ, Νομοδιδασκάλῳ, καὶ Τυπογράφῳ, σ. ιβ΄-ιθ΄, κβ΄-κγ΄. Βλ. Παπάς, ό.π., 

σ. 103-104· Στάικος, ό.π., σ. 62.  
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νικών κοινοτήτων της Βούδας και της Πέστης.
46

 Ο Βεντότης στην Ουγγαρία 

έμεινε λιγότερο από δύο έτη, διότι, ως ανήσυχο πνεύμα, δυσφορούσε με τη 

γενικότερη πνευματική ατμόσφαιρα και δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί από 

τον δικό του εκπαιδευτικό ρόλο. Ο Παπαγεωργίου όμως, παραμένοντας και 

διδάσκοντας εκεί, προφανώς χρειάστηκε έντυπο διδακτικό εγχειρίδιο, για 

την προετοιμασία της εκτύπωσης του οποίου θα μπορούσε να εμπιστευτεί 

τον πρώην συνάδελφό του και αργότερα τυπογράφο Βεντότη, ο οποίος εν τω 

μεταξύ είχε εγκατασταθεί στη Βιέννη. Ο Παπαγεωργίου για τις ανάγκες των 

μαθητών του στην Ουγγαρία εξέδωσε το 1783 το βιβλίο του Οἰκιακὸς καὶ 

Πρόχειρος Διδάσκαλος τῶν ἀρχαρίων τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης στο τυπογρα-

φείο του Josef Edler von Baumeister στη Βιέννη.
47

 Δεδομένου ότι σε αυτό 

το τυπογραφείο ο Βεντότης εργαζόταν περίπου από τα τέλη του 1781 και ότι 

όλα τα ελληνικά έντυπα από το ίδιο τυπογραφείο εκδόθηκαν κατόπιν δικής 

του επιμέλειας,
48

 θεωρείται πολύ πιθανό ότι ο Παπαγεωργίου αναφερόταν 

και στον Βεντότη, όταν έγραφε στη δεύτερη έκδοση του ως άνω βιβλίου του 

σχετικά με την προετοιμασία του, ότι δηλ. το καταμέρισε «εἰς δύο Τυποθέ-

τας, διὰ νὰ εὔγῃ μίαν ὥραν προτήτερα ἀπὸ τὸν Τύπον».
49

 Σημειωτέον ότι 

                                                 
46. Στάικος, ό.π., σ. 126· Παπάς, ό.π., σ. 60. 

47. Μιχαήλ Παπαγεωργίου, Οἰκιακός, καὶ Πρόχειρος Διδάσκαλος, τῶν ἀρχαρίων τῆς Ἑλλη-

νικῆς Γλώσσης. Τουτέστι Βιβλίον ἀπὸ τὸ ὁποῖον ὁ ἐπιμελὴς μαθητής, μόνος του δύναται 

νὰ μάθῃ, οὐ μόνον Λέξεις ἱκανὰς τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ὡσὰν ὁποῦ περιέχει. Α΄ Ὀνο-

μαστικὸν Μικρόν. ἀλλ’ ἀκόμι Β΄, καὶ Περιόδους, ἐν αἷς εἰσὶ καὶ Γνῶμαί τινες, καὶ Παροι-

μίαι. καὶ Γ΄, Διαλόγους, ὁποῦ ἕως τὴν σήμερον, ἄλλο τοιοῦτον εἰς τὸ Γένος τῶν Ῥωμελι-

τῶν δὲν ἐφάνη. καὶ πολλοὶ μετὰ προθυμίας τὸ ἐζητοῦσαν. ἐρανισθέν. Παρὰ Μιχαὴλ παπᾶ 

Γεωργίου, τοῦ Σιατιστέως· τύποις ἐξεδόθη, διὰ κοινὴν ὠφέλειαν ὅλων τῶν Ῥωμελιτῶν 

νέων, δι’ ἐξόδων καὶ δαπάνης, τῶν Ἐντιμελλογιμωτάτων αὐταδέλφων, Κυρίου Ναούμ, 

καὶ Κυρίου Κωσταντίνου, Μόσχα· τῶν τῆς Οὐγγαρίας Εὐγενῶν. ˏαψπγ΄. Ἐν Βιέννῃ τῆς 

Ἀουστρίας. 1783. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ, Ἰωσήπου Βαουμεϊστέρου, τοῦ Νομοδιδασκάλου. 

48. Στάικος, ό.π., σ. 127: «Είναι αμφίβολο κατά πόσον ο Ιωσήφ Βαουμάιστερ τύπωσε ποτέ 

ελληνικό βιβλίο και το πιθανότερο είναι ότι όλα τα ελληνικά έντυπα βγήκαν από τα χέ-

ρια του Βεντότη ... ενώ δεν αποκλείεται να τυπώθηκαν με τον κόπο κάποιου ανώνυμου 

Έλληνα τυπουργού. Ο Βεντότης τύπωνε στα πιεστήρια του Βαουμάιστερ, προετοίμαζε 

μεταφραστική εργασία για το τυπογραφείο και, ταυτόχρονα, επιμελείτο και αποκαθι-

στούσε ελληνικά χειρόγραφα προς έκδοση». 

49. Παπαγεωργίου, ό.π., Δεύτερη έκδοση, «Ἀλφαβητάριον» («Τῷ Εὐγνώμονι Ἀναγνώστῃ», 

σ. [1]). Σύμφωνα με επαληθευθείσα υπόθεση του Παπά (ό.π., σ. 97-98, σημ. 311), αυτό 

το έργο του Παπαγεωργίου γνώρισε δύο διαφορετικές εκδόσεις με τα ίδια τυπογραφικά 

βιβλιολογικά στοιχεία. Ο Σιατιστινός λόγιος εξηγεί στην ίδια σελίδα της δεύτερης έκδο-

σης: «Ἀφ’ οὗ μὲ ἀρέσκειαν πολλήν, εἶδον τινὲς τῶν ἐλλογίμων, τὸ παρὸν Βιβλίον τετυ-

πωμένον ... μὲ ἐσυμβούλευσαν ἀδελφικῶς, ὅτι εἰς τὸ τέλος τοῦ Βιβλίου νὰ βάλλω καὶ 
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από τον οίκο του Josef Edler von Baumeister εκδόθηκε το 1791 και η διδα-

κτορική διατριβή του Ψαλίδα, στους συνδρομητές της οποίας περιλαμβάνο-

νται και οι Αθανάσιος Μανούσης, Γεώργιος Ζαβίρας και Κωνσταντίνος 

Ζαβίρας.
50

 Το 1793 ο Παπαγεωργίου εξέδωσε στο τυπογραφείο του ίδιου 

του Βεντότη την τρίτη έκδοση του βιβλίου του Πρόχειρος καὶ Ευπόριστος 

Διδάσκαλος τῶν πρωτοπείρων Ῥωμελιτῶν τῆς Γερμανικῆς Γλώσσης·
51

 αυτή 

ήταν η τρίτη μεταξύ τους συνεργασία. Έτσι, προκύπτει ότι ήδη πριν από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1780 και έως το 1795 ο Παπαγεωργίου, ο Ψαλίδας, 

ο Βεντότης, ο Αθανάσιος Μανούσης και οι αδελφοί Γεώργιος και Κωνστα-

ντίνος Ζαβίρας κινούνταν –ο καθένας με την ιδιότητά του– στον εκδοτικό 

χώρο της Βιέννης, έχοντας αναπτύξει και συναφείς συνεργασίες. 

Σημειωτέον επιπλέον ότι στην επικράτηση του Παπαγεωργίου κατά την 

αντιπαράθεσή του με τον Ψαλίδα πρέπει έμμεσα να συνέτεινε το γεγονός ότι 

ο Παπαγεωργίου συνδεόταν λόγω καταγωγής και φιλίας με τον Σιατιστινό 

έμπορο Αθανάσιο Μανούση, τον χορηγό της έκδοσης. Γενικότερα, το πρώτο 

γραπτό τεκμήριο για το οικογενειακό όνομα Μανούση στη Σιάτιστα ανάγε-

ται στα 1715, δηλ. λίγα έτη πριν από τη γέννηση του Παπαγεωργίου. Ο 

Γεώργιος Μανούσης ([;]-1790) μάλιστα, πατέρας του Αθανασίου, ήταν 

δραστήριο μέλος της ελληνικής παροικίας της Βιέννης έχοντας ιδρύσει εκεί 

εμπορικό οίκο. Ο Αθανάσιος Μανούσης διαδέχθηκε τον πατέρα του στον 

εμπορικό οίκο, αλλά, επίσης, ανέπτυξε σχέση με τα γράμματα τόσο ως χο-

                                                                                                                   
Ἀλφαβητάριον, λέγοντες, ὅτι τὰ προεκδοθέντα σου Ἀλφαβητάρια ἔγεναν σπάνια, ὅθεν 

καλὸν ἦτον νὰ προστεθῇ εἰς αὐτὸ τὸ Βιβλίον, καὶ Ἀλφαβητάριον». 

50. Ψαλίδας, Ἀληθὴς Εὐδαιµονία, φ. [20v]-[24r]· Λάιος, ό.π., σ. 155, σημ. 2. Για τον Κων. 

Ζαβίρα, αδελφό του Γεωργίου, βλ. Γριτσόπουλος, ό.π., σ. 160: «Το περιβάλλον του Ζα-

βίρα ήτο εκ πάσης πλευράς εκλεκτόν ... Μεταξύ των συγγενών και φίλων, που τον περι-

έβαλλον, πρώτος πρέπει να μνημονευθή ο αδελφός του Κωνσταντίνος». 

51. Μιχαήλ Παπαγεωργίου, Πρόχειρος καὶ εὐπόριστος διδάσκαλος, τῶν πρωτοπείρων Ῥω-

μελιτῶν τῆς Γερμανικῆς Γλώσσης. Τοὐτέστι, Βιβλίον ἐπωφελέστατον, καὶ ἀναγκαιότατον 

εἰς ἐκείνους τοὺς Ῥωμελίτας ὁποῦ ποθοῦσι, διὰ νὰ μάθωσι τῶν Γερμανικῶν Γραμμάτων 

τὴν Ἀνάγνωσιν· διαφόρων πραγμάτων Ὀνομασίας, καὶ Συνομιλίας ἀναγκαιοτάτας· ὡσὰν 

ὁποῦ περιέχει πρῶτον, Γερμανικὸν Ἀλφαβητάριον· δεύτερον, Ῥωμαιϊκογερμανικὸν Λεξι-

κόν· καὶ τρίτον, Γερμανορωμαιϊκοδιαλόγους· διὰ περισσοτέραν ὠφέλειαν τῶν ἀρχαρίων 

τῆς Γερμανικῆς Γλώσσης, συγγραφέντα μὲν τὰ Γερμανικά, καὶ μὲ Γερμανικά, καὶ Ἑλλη-

νικὰ Γράμματα, καὶ ἐρανισθέντα, παρὰ Μιχαὴλ παπᾶ Γεωργίου, τοῦ Σιατιστέως. Νῦν τὸ 

δεύτερον ἐκδοθέντα, μετὰ τῆς προσθήκης ἐν τῷ τέλει, Ἱστοριῶν τινῶν συνοπτικῶν ἠθι-

κῶν, πρὸς γύμνασιν τῶν νέων φιλοτίμῳ δαπάνῃ τοῦ τιμιωτάτου Κωνσταντίνου Κουσκου-

ρούλη. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας ˏαψϟγ΄. Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας Γεωργίου 

Βεντότη. 
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ρηγός εκδόσεων, όσο και ως αντιγραφέας και κάτοχος χειρογράφων με 

πραγματείες, όπως εκείνες του Πρόκλου, του Ιωσήφ Βρυεννίου και του 

Johann Friedrich Wucherer.
52

 Δεδομένου ότι ο Παπαγεωργίου πρέπει να 

ήταν περίπου συνομήλικος με τον Γεώργιο Μανούση, τότε προφανώς ο 

τελευταίος θα γνώριζε το διδακτικό έργο του Παπαγεωργίου όχι μόνο στη 

Σιάτιστα, όπου και σχολάρχησε στις αρχές της δεκαετίας του 1750, αλλά και 

αργότερα στη Βιέννη και αλλού. Περαιτέρω, και ο κατά πολύ νεότερος Αθα-

νάσιος Μανούσης θα γνώριζε αυτήν τη δραστηριότητα του Παπαγεωργίου, 

καθώς επίσης και την πολυετή συνεργασία του με τον Βεντότη, εκδόσεις του 

οποίου ο ίδιος χρηματοδοτούσε, όπως συνέβη με εκείνη της μετάφρασης της 

Λογικής του Baumeister. 

 

 
 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι στα 1795 ο Παπαγεωργίου, σε ηλικία 

68 ετών, διέθετε από το παρελθόν την εμπειρία της μαθητείας στον Βούλγα-

ρη, όπως επίσης και γνώση των επιλογών των συναδέλφων του ιερέα Μιχα-

ήλ και Βάρκοση ως προς τη διδασκαλία της αριστοτελικής φιλοσοφίας και 

λογικής υπό το πρίσμα του κορυδαλισμού. Προφανώς, ο Παπαγεωργίου 

γνώριζε το έντονο περιεχόμενο των επιστολών, τις οποίες απηύθυνε σε αυ-

τούς ο Βούλγαρης ήδη από το 1748. Η διαμάχη κατέληξε το 1755 όχι μόνο 

με την επικράτηση των αντιπάλων του Βούλγαρη στις σχολές της Σιάτιστας 

και της Κοζάνης, αλλά και με την οριστική απομάκρυνση του Παπαγεωρ-

γίου από τη γενέτειρά του. Στα επόμενα έτη ο Παπαγεωργίου πρέπει να δια-

τήρησε επαφή με τον Βούλγαρη και να συνέβαλε στην υλοποίηση κάποιων 

στόχων του, ειδικά όσον αφορά το ζήτημα της Ουνίας. Στην ελληνική 

παροικία της Βιέννης, όπου ζούσε ήδη από το 1767, ο Παπαγεωργίου συνερ-

γάστηκε και με τον Βεντότη και εξοικειώθηκε γενικότερα με τους μηχανι-

σμούς παραγωγής του βιβλίου, ενώ ήταν δεδομένη η οικογενειακή φιλία του 

με τον συντοπίτη του Αθανάσιο Μανούση. Όταν ο Ψαλίδας παρουσίασε 

στον Παπαγεωργίου την πρώτη έκδοση της Λογικής του Friedrich Christian 

Baumeister, πιθανότατα ένιωθε ότι ευρισκόταν σε οικείο περιβάλλον, 

δεδομένου και του ότι οι ανεψιοί του Παπαγεωργίου υπήρξαν στο παρελθόν 

                                                 
52. Βάσω Σειρηνίδου, Έλληνες στη Βιέννη (18ος – µέσα 19ου αἰώνα), εκδ. Ηρόδοτος, Αθή-

να 2011, σ. 176, 198, 225, 309, 328· Λάιος, ό.π., σ. 150-155. 
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συνδρομητές της διδακτορικής διατριβής του. Ο Παπαγεωργίου μετά τη 

δυσάρεστη έκπληξη από την ανάγνωση του προοιμίου, από κάθε άποψη είχε 

τον τρόπο να αποτανθεί άμεσα τόσο στον χορηγό, όσο και στον ίδιο τον 

εκδότη, απαιτώντας την αντικατάσταση της έκδοσης, μέσω της οποίας, με 

ευθύνη του 28χρονου Ψαλίδα, είδε να θίγεται για άλλη μια φορά το κύρος 

του Βούλγαρη, του γηραιού πλέον δασκάλου του. Διαθέτοντας σχετική άνε-

ση, επίσης εύκολα ο Παπαγεωργίου προχώρησε στην εκ νέου σύνταξη αφιέ-

ρωσης, επιστολής και προοιμίου για τη δεύτερη έκδοση. Έτσι, στη Βιέννη ο 

Παπαγεωργίου πέτυχε εκεί ακριβώς που είχε ο ίδιος αποτύχει στη σχολή της 

γενέτειράς του Σιάτιστας: να αναχαιτίσει στο πρόσωπο του Ψαλίδα τους Έλ-

ληνες αντιπάλους του Βούλγαρη και να καταστήσει τη Λογική του Friedrich 

Christian Baumeister συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική εκείνης του 

Βούλγαρη. Με τον επιχειρηθέντα συσχετισμό ποικίλων δεδοµένων, φωτίζε-

ται πλέον μία σημαντική πτυχή της πνευµατικής και ιδεολογικής διαµάχης 

µεταξύ των εκπροσώπων του νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού Αθανασίου Ψαλί-

δα και Ευγενίου Βούλγαρη, ένα επεισόδιο της οποίας, λόγω της δυναμικής 

παρέμβασης του Μιχαήλ Παπαγεωργίου, προκάλεσε σηµαντική πολυεπίπε-

δη αναστάτωση στην ελληνική παροικία της Βιέννης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Δημοσιευμένο στο: Φριδερίκου Χριστιανοῦ Βαϋµαϊστέρου, Λογική. Ξυνυφανθεῖσα µὲν ὑπ’ 

αὐτοῦ Λατινιστὶ Μεθόδῳ Μαθηµατικῇ κατὰ Βόλφιον· Μεταφρασθεῖσα δὲ ἀπὸ τῆς Λατινίδος εἰς 

τὴν Ἑλλάδα φωνὴν παρὰ τοῦ Σοφολογιωτάτου Διδασκάλου Κυρίου Νικολάου Βάρκοση Τοῦ ἐξ 

Ἰωαννίνων· Τύποις ἐκδοθεῖσα ἀναλώµασιν Ἀθανασίου Γεωργίου Μανούση Τοῦ ἐκ Σιατίστης. 

Δι’ ἐπιµελείας καὶ ἀκριβοῦς διορθώσεως σπουδαίου τινὸς περὶ τὰ ἐνταῦθα φιλοσοφικὰ Μαθή-

µατα ἐνασχολουµένου. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας 1795. Ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Τυπογραφίᾳ Γεωργίου 

Βενδότη, σ. [13]. 

 
 

[ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ] 

Δέξασθε, κ’ ἀναδρέψασθε, ἅπερ αὐτὴ προσφέρει 

Ὑμῖν ἄνθη καὶ ὄφελος, εἰς ὠφέλειαν πάντων. 

Τὶ γὰρ τινὰς ἐκ Λογικῆς ἰδεῖν οὐχὶ προσμένει; 

Οὐ διευθύνει Λογικὴ τὰς ἐνεργείας πάντων; 

Νοὸς οὐχ αὕτη πέφυκεν εὐθύτης καὶ ἡ στάθμη; 

Οὐ δι’ αὐτῆς οἱ ἄνθρωποι καλῶς νοεῖν ποθοῦσι; 

Καὶ συλλογίζεσθαι καλῶς αὐτὴ εἶναι ἡ στάθμη, 

Καὶ συμπεραίνειν ἄπταιστα, αὐτὴν ὅσοι ζητοῦσι 

Μανθάνουσι, διδάσκονται, ἀλλὰ καὶ γαυριῶσι, 

Ἐὰν ὑπόκουφοι εἰσί, μὰ ἂς εἰπῇ καὶ ἄλλος 

Τὴν ἀπ’ αὐτῆς ὠφέλειαν, ἔστω δὲ καὶ τὸ κάλλος, 

ᾯπερ ψυχὴ καλλύνεται, ὅσοι δὲ γαυριῶσι, 

Τὴν Λογικὴν οὐκ ἔμαθον, καθὼς αὐτὴ διδάσκει. 

Διδάσκει γὰρ αὐτὴ καλῶς νὰ μεταχειρισθῶμεν 

Κι’ αὐτήν, καὶ ἄλλην μάθησιν, μὰ ὄχι νὰ πηδῶμεν, 

Μωραίνοντες, τυφλώττοντες, καθὼς αὐτὴ οὐ φάσκει. 

Φῶς γὰρ ἐστὶν ἡ μάθησις, καὶ σκότος φυγαδεύει, 

Ἐὰν μόνον τινὰς αὐτὴν καλῶς τὴν ἐκμανθάνῃ, 

Φεύγων ἅπερ αὐτὴ φευκτὰ λέγει καὶ φυγαδεύει, 

Διώκων δὲ καὶ ἐκζητῶν, ἅπερ πᾶσιν ἀνδάνει. 

Δέξασθε, λέγω, ἅπαντες νέοι καὶ πατριῶται! 

Δέξασθε, κ’ ἀναμνήσθητε κἀμοῦ τοῦ πατριώτου, 

Ὃς καὶ εἰμὶ καὶ ἔσομαι φίλος, ὦ πατριῶται! 

Καθὼς καὶ ὑπογράφομαι, υἱὸς ὢν πατριώτου, 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ 

 

 


