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fiPO O IM IO N  VO X  Μ ΕΤ Λ Φ ΡΑ 2Τ Ο Υ '

Ι.βίς τον βίον του 2υγγραφε'ως Οε'λει ίδει δ άναγνώςης 

δύο από τάς αίτιας , αί όποίαι ρ.ε παοεκίνησαν νά ρι«· 

ταφράσοί τον παρόντα Λόγον' πρώτον, ώς καλλίς*ην πρα- 

παρασκευήν εις την σπουδήν της φιλοσοφίας’ καί δεύτερον, 

ώς περιέχοντα τους ορθότερους κανόνας του φιλοσοφεΓν , 

η ζητεΐν την αλήθειαν.

Μέ ταΰτα τά προτερήματα, διά τά όποια τό σύγγραρι- 

{Λα τούτο του Π α τ ρ ό ς  τ η ς  α λ η θ ο ύ ς  φ ι λ ο σ ο *  

φ ί α ς ( ι ) νου.ίζεται κλασικόν, εΰρίσκονται ενωμένα καί 

άλλα, τά όποια τό συ μένουν όχι όλιγώτερον. Κ.άνέν 

βιβλίον ίσως δεν είναι επιτηδειότεοον νά έρεθίζγι την 

περιέργειαν καί φιλοαα'Οειαν , η νά διεγείρη την Ενέρ

γειαν τού λόγου καί της σκίψεως. Ο λυγγραφευς , »ν ω 

παραμένει συνοψιν όλων των υποκειμένων της ανθρώπινης 

γνώσεως , τά εκθέτει ριέ τρόπον ίλκυςικόν , καί ριέ τδ

θέλγητρον της ηδονής βοηθει ακόμη την προ σοχην τον
» / ♦ αν αγ ιν ωο κοντος.

( ΐ )  Ω; τΐν ίνοαάζιι ό ίν^ξο; Dugald Stewart τγιν «<τορίβν 
•rr,; ού.'.σ',γ.χς. ΐ£. Napier’s Suj pleuxent to the £ncyclop3|dui 
r>» famuca , vol. i .  p. HG , i v i .
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Ισως το προτέρημα τούτο οανη ελάττιομα :>ς εκείνους, 

σσοι πρώτην αρετήν των διδακτικών βιβλίων νομίζουν τήν 

ξηρότητα* ίσως μη εύρίσκοντες είς αυτό ορισμούς καί 

ύφορισμούς , διαιρέσεις καί υποδιαιρέσεις, προτάσεις καί 

συμπεράσματα , σχόλια καί παρασγόλια , μάλιγα δε 

ασυνήθεις καί τρομακτικάς λέξεις, το κατακρίνουν ως άτε- 

χνον καί άχρης-ον. Εϊς αυτούς συμφέρει νά διϊσγυρίζωνται 

τοιαύτην γνώμην, καί ακολούθως είναι αδύνατον νά μετα- 

πεισθουν. ()ΐ δέ όρθιος φρονούντες ήςεύρουν , καί οί μη 

προκατειλημμένοι εύκολα καταλαμβάνουν , ότι

Ουτ*ζ αΐν χανάριςδί , ίς Ά'̂ ΐς ον'ίατι (ν'αγη,

Φυρ.όν άκουοντισσίν όαώ{ τέί7το>ν , ί-Γ ά=ςΜν.

Η αληθής μέθοδος τής διδασκαλίας συνί^αται εις την 

τάςιν, τήν συνάρτησιν καί σαφήνειαν των ιδεών , καί ό/ι 

εις έπιτετηδευμένα σχήματα. Λ ύτη, παρασκευάζουσα ευ

μάθειαν, όδοποιεί τήν ηδονήν, τήν οποίαν αυξάνει ή εύκαι

ρος χρήσις των γλαφυρών νοημάτων, καί τής φράσεω; τό 

εύάρμο^ον. Η δε φορτική εκείνη καί σχολάεική διάταξις 

ούτε τήν κρίσιν , ούτε τήν μνήμην βοηθεί, αλλά μόνον 

ψυχραίνει καί άηδίζει τούς σπουδάζοντας. Αντί λοιπόν 

κατηγορίας δίκαιον είναι ν’ απολαύουν έπαινον και χάριν 

εκείνοι, όσοι καταπατούντες τάζ προλήψεις άπέφυγαν τα 

κακά , κ* έτόλμησαν νά δείξουν τά καλά καθαρά καί μόνα.

Η ίγορία των μεγαλοφυών άνδρών είναι ίγορία του 

«νθοωπίνου πνεύυ.ατοι. Κατα τούτον τον λόγον τ > *.νί



y/’pa; ^'jyypmy.a είναι τυ.ήί/.α φιλοσόφου 1700 ίας πολύτι 

(λον* περιγράφει καί την κατα7 ασιν, είς την οποίαν

ευρηκεν ό Καρτεσιος τάς επ^ηυ.ας, καί την γενοικένην δι 

«ΰτου άνόρΟωσιν’ επομένως ορίζει την εποχήν , δίς την 

οποίαν διελυΟη το σκότος της πγολ'χ.ςι/.γ,ς , καί «νελαφ/ψε 

το φως της όγιου; φιλοσοφία; ( ι ). Μετά την ευρεσιν 

της καλής ρ.εθό^ου ακόλουθον η τον ν’ αυτανη καί να προ- 

κόπτη, έπειόή αρχή καί ψυχή της ορθή; φιλοσοφία; είναι ή 

ορθή j/.εθοόος ( ν, ).

Λλλ' άρα γε (Οελειτις είτε'. ) καί ή ρ.έΟο̂ ος αυτή δεν 
ετελειοποιήθη εκ τότε; καί μετά τον Λόγον του Καρτεσίου, 
καλόν καί ώφελιαον δια τον καιρόν, είς τον όποιον εφανη, 
δέν εγραφΟησαν άλλα περί τής αυτής Ολης. άκριβεφερβι, 
καί ακολούθως άςιώτερα (Α-ταφράσεως; Το κατ’ ευ.έ όαο- 
λογω οτι δέν γν(ορίζω καν εν τυιουτον, καί ή κρίσις πολλών 
σοφών καί άςιοπί7 ων άντρων ρ.έ καο.νει να φρονώ ότι δεν 
Υπάρχει ( 3 ). Δια να |κή βαρύνω τον άναγνώφην ν.Ι πλή-

( ι )  Ο  Jjlru rk rr, ό Hulile καί ό T cn n cm n n n , ί<;ο:ο·ίντε; τχ τν·
Καοτεαίβυ, c/voTXrx «ναχοουν τον Trio! ΛίεΟο ο̂υ Λογον" ος·.'. ε; »χ· 
κχτ* ά/.γ.Οειχν εΐχων τχ ; νοχτιχχς ζ^χ; τον, κχΐ βΐνοψ·.; τώ/ φλ-.ου 
ς.ιχών τον <?ογΐΑ«τον·

( ο. ) Το’σον οτ>τ.:οοο3ΧΜ.εν6ΐ χσχν ct Κ>υχν»; r  iot ο ίί; χλ .'!·' >■ C
τχνττ.ί, ώηί εις τήν “γλώσσαν αυτών τό> Μ / Ο ο ό ο ς ?·/.- /·χ ·ν, · 
ττ,σει συνώνυρ.ον ιι.έ τό, Κ or t r  τ; u r. |·)\ Λγ’-ΤΟ:-/ HO:/.. N·/.·.- 
ρ.χη. Α» *.

( 3 ) Σηε^ΰν χεριττον εΓνχι «χ όλ·α ν >'·.'·» ο .. ·.'■/.· ·.» ουγγο» / -f.v.rx 
f ϊ-ίτ Τ 'ίίς  xxc ρ.ονον χ ίο ΐ ΛΗΟ,ίου χ (. .··/., ν, it & ν ο γ ο ο
•ν · '· ς ; /./.· 1/κ ττεοιχοτ.χ;. »·ΐ >οχςχ· τ\; ' · · ·'· χ·' ttvsca;.', ./ 
ρ.ο νο/.ΐιν χ',ω,ν τ/.ν I ς· ο f. ί α ν μ # o' t :·. / ο /, r /. ι·.ν η  0 ν 
Ο >ν . του Ό'.υοΰ I ) c j ; t T a i i( lo j  70,; Τ »;. α α ·/.·υ .',ν  ο.. ·■  · ·*

■ ' ” · οι : .υ τ ό τέλος του Kvposi’r dos ti\i\an\ d ϊ.ι < f 
<Γ Ju-Mk,..'· ol ale lideratitro aiioionnr, prm lanl l’a im  ·<*4 ι ^ ι υ .



#ος μαρτυριών, άρκουμαι να φέρω ίδώ μίαν μόνην, ra& 

ενός έτους γεαοθείσαν άττό συνετόν καί πεται^ευμένον Γάλ» 

λον. « Ο τεοί Μεθόδου Λόγος είναι £ν άττό τάριςΌυργη-

« αατα του άνθοωτίνου νοο'ς..............Κανείς βέν θελει

" ττοτέ τροτεινη φρονιμωτερας συμβουλάς εις τους ζη- 

*· το Οντας τ/,ν αλήθειαν, όυόέ φανή ίκανώτερος να εμττνεη

* λογισμούς ορθούς , καί υψηλά φρονήματα. Τότε θέλω 
° τις-ευσει οτι σπουδάζεται μεταζυ ημ,ών ή φιλοσοφία ,

* όταν ιόώ τον Λόγον εκείνον άνά /είρας όλων των νέων,

« οσοι οοιτώσιν εις τάς ημετερας Ακαδημίας ( ι ). ·>

ΙΙρός τουτοις των μεγάλων άνόρών τα συγγράμματα 

6/ου σι κάττοιον ε;αίρετον /άρισμα, τό οττυΐον τα φυλάττει 

διά τταντίς άςιοσττουόατ'α. Με τ/,ν ομιλίαν αυτών ό νους 

θ/ι [/.όνον φωτίζεται, άλλα καί μεγαλυνεται καί κραταιου* 

ται' ο/ι [/-όνον άττοκτά , αλλά καί λαμβάνει αφορμήν νά. 

γέννα* ο/ι μόνον άτοδε'/εται, άλλα καί θαυμάζει* ε 'α ττό  - 

μένος 0ε ά~ο ζήλον γίνεται κρείττων εαυτό Ο , καί φθάνει 

το ακρον, εις το όττοϊον ελα/εν ατό τ/,ν φύσιν νά ΰψωθν*.

Των τοιούτων άνβοών καί τά  σοάλαατα άκόαη είναιV I I 4

ωφέλιμα* βιότι είναι σφάλματα μεγαλονοίας, καί δεικνύουν 

εναργώς τά όρια της δυνάμεως καί αδυναμίας ημών , τάς 

ςΰκάρττους /μόρας, όσας /ρεως^υμεν νά καλλιεργώμεν, καί 

τάς άβατους καί ύψικρημνους τετράς, εις τάς ότοίας νά

( ι ) De la philosophic morale, ; ar Joseph Droz , p. 274. 
Λ; iijV, ά/.ί 'J.Y,, i,r·.; i'Z~y, τςν άξώλιγς,ν χα: /.lZTlu.tf.|V‘piv {"«’'’Ο  
->j Dchtutt— Tracv, E la n ’ d ‘ Ideolog ic , l. 3 .*, p, j  -  6·



ιΛ
προοέχωαεν αη [Λ«ς αποπλάνηση υπερβολική τολαη καί 

περιέργεια.

ΙΙαρόαοια σφάλιεατα απαντώνται και εις τον παρόντα 

Λόγον" τα περισσότερα ό'ικω; εζ αυτών άναφερονται είς 

την Φυσικήν και την Φυσιολογίαν. Εν γένει, περιττόν =70- 

χάσΟην ν’ αΰζησω τον όγκον του βιβλίου ιαέ αναιρέσεις* 

διότι οί {λεν ειόηαονες τα διακρίνουσίν άφ’ εαυτών" οί δί 

ριαϋητευοντες ( διά τους οποίους ε'αιρέτως έγεινεν ή υ-ετά* 
φρασις ) οδηγούνται να τα γνιυρίσουν άπό τους διδασκά

λου; τβυν. Οί άλλοι δεν έχουν κάριαίαν βλάβην νά φοβηθούν.

Εις τό τέλος καλόν ρι’ εφάνη νά προσθέσω ρ,έρος της 

ονοαας·ης Λογικής του Λρνάλδου , το όποιον περιέχει δι

δασκαλίας τίνάς του Καρτεσίου περί ζητηαάτων , καί 

πρακτικωτέραν άνάπτυζιν των κανόνων της (ΛεΟόδου. Ε 

γραψα δέ καί σημειώσεις, όσας ό καιρός μ* έσυγχώρησε, κ’ 

ένόμισα άναγκαιοτέρας. Αί ποοσΟήκαι αύται είναι βέβαια 

μικραί , καί δεν ήθελα τάς αναφέρει, άν δεν ηλπιζα ό'τΐ 

μαρτυοουσαι την προθυμίαν μου θέλουν κινήσει τόν άνα- 

γνώς-ην εις περισσοτέραν σνγκατάβασιν.

Κν Κέρκυρα, 5 Νοεμβρίου, ϊ8υ 4·



B I O S  T O Y  Ϊ Υ Γ Π ’ Λ Φ Κ Ι Π ,

ΣΥΝ'ΓΚ«ΚΪΣ ΜΙ.Ν ΥΠΟ ΜΟΎΟϊ ΚΛ! Ψ Μ Ϊ'λ ΑΡ.Τ·»Υ , 

ΥΚΛΟβΕΙΣ ΛΠ ΚΙ2 ΤΗΝ Ν.Λ^>0\ΙΜ1Ν Τ<5θΓί«ΛΨΓ\Ν. ( * )

Τ^ενάτος Καρτεσιος ( Rone D o s ra rtc s )  εγεννη'Οη ίάς 
την Αγην της Τουρωνίας ( la  llayi* on 'I'ou rain e ) την 
3 r  Μαρτίου, ι h/>, άττό γονείς εύπατρίδας, καταγόμενους 
α~ο την ΙΟ, χττον α Βρετανίαν ( ι ). 11τον είς την νηττιότη- 
τά του άσΟενετάτης κοάσεως , ε/t.jv τούτο /.οίνον μέ πολ
λούς άλλους μεγαλοφυείς άνΛρας, <ος ν* ενεργού ο αν έλευΟε- 
ρώτερα αί νοητικαί δυνάμεις είς σώμα αδύνατον. Λνετράφη 
<̂ έ άπο τους Ιη σουίτας νεωτί καταταΟέντας είς το γύμνα
σών της Φλεςίας ( la H tV lie ) ,  καί όέν άργησε νά yV.a- 
πρέψη μέ την άκραν του φιλομάΟειαν. Λύτου οίκειώΟη με 
τον Μερσεννον , τον μετέπειτα μινορίτην μοναγον ( r e l i 
g io n * ln in i in c ) ,  η φιλία του οποίου ^ιέμεινε κατόπιν 
καί 7717'/) καί ωφέλιμος. Αφ’ οΰ ε’τελεάοσε τά σγολατικά του

( * )  IJiographie universolle , art. D f.sc \htks , compose par 
ΛΙ. iJl()T of I' ki: rr.t.KT. To ovou.% tvj Kioto» etvxt γνωςών είς 
ίλονς εκείνους, ία'.'. ίχουν y.xivotxv ivir.aiv φυσικής. Ο Φευίλλετος 
έΓΐ? ν,<;>0·* αττο τ·5 ΓΙχνε τής Γαλλίας 'ίιά τά βοερά* raj
Υ rr ο ρ. ν y; [λ α π ε « ΐ \ ρ χ σ ε ω ς τ ή ς  ά α ί λ λ υ> ς ε ί ς  r r, ν 
α γ ω γ ή ν ,  το όττοΓον άςίως επαινείται άπο τον (Jie n ie r  £>; τύ 
Tableau <lc la litteratlire , κχϊ ήΟελεν είναι καλόν νά αεταφοασίίί 

τήν γλώσσαν ;/.ας.
i t )  Britannia m inor  ̂ A rm orica ( Γαλλ. Bretagne) επαρχία 

τά' l'%)/.·■■ ·. :τ'.ίτ <ίιας·&λχν τής Μεγάλης Βρετανίας ( Britannia
IlKi j o i , '.<7 ί/77;· ι ·; -  B r e ta g n e ) ,  τ,τις πιοιλα'χοχνίΐ τχν Αγγλίαν
<α; 2/.'. τ:ά,
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μαθήματα καί τήν λεγομένην τό τε  φιλοσοφίαν, είδε πάρΛ 

αυτα τήν μα τα ιότητα  αυτών' έμ,αγεύθη όμως άπό τά ς 

μαθηματικάς έπ ις-ήμ α ς, ώρισμένος ών άπό τήν φύσιν να 

τά ς ανακαίνιση. Εξελθών δε άπό τό σχολείον , παραίτησε 

προ πάντων όλα τά  βιβλία , ώς αυτός διηγείται εις τον 

περί Μεθόδου Λόγον, καί έπεχείρησε νά έςαλείψη από τον 

νουν του ό, τ ι  «βέβαιον είχε μ ά θ ει, με σκοπόν νά μη δε- 

χθή εις τό εζής παρ- όσα τον φανουν αποδεδειγμένα από 

τον λόγον καί την πείραν. Εφεύρηκεν έκτοτε την ζ η τη τ ι

κήν καί άπορητικήν εκείνην μέθοδον , ή τις άπέβη μ ετά  

τα ΰ τα  πρώ τη άρχή πάσης πραγματικής ημών γνώσεως. 

Την ση'μ,ερον δεν αισθανόμεθα εντελώς τό μέγεθος τοιού- 
του άγιον ο , διόιιοτι επαιδεύθημεν εις αυτήν ταυτην την

διδασκαλίαν , καί μας φαίνεται φυσική όσον καί εύλογος* 
πρέπει όμως νά άναδράμωμεν εις τον καιρόν κατά τον 

όποιον έζη ό Καρτέσιος , τον καιρόν εκείνον, ότε ή Α ρι- 
ς-οτελική φιλοσοφία εξούσιαζε δεσποτικώς όλα τά  πνεύμα

τ α , κατέχουσα τά ς πόλεις καί τά  σχολεία, κ ’ έφαίνετο μά- 

λ ις α  άναγκαίον τή ς θρησκείας ς-ήριγμα. Τ ό  ν’ άμφιβαλη 

τις  τό τε  εις τά  του Αρις-οτέλους, δεν ήτον άπλώ ς νειοτε- 

ρισμός, άλλ’ άσυγχώρητος Ορασύτης, καί τρόπον τινά έγ

κλημα. Πόσον ίό^υρον νούν έπρεπε νά έχ7) δεκαεννέα χρό

νων νέος, διά νά τολμήση νά συντρίψη τοιοΰτον είδωλον , 

και νά επιχείρησή όλων των ιδίων αυτού κρίσειον την διόρ- 

θω σ ιν ! Επ ίσης θαυμάζει τ ις  ευρίσκων, ότι εις αυτήν εκεί

νην τήν ηλικίαν ό Καρτέσιος είχε κάμει τά ς ωραιότε

ρα; αύτου γεω μ ετρικά ; ανακαλύψεις, καθώς φαίνεται μαρ- 

τυρούμενον άναντιρρήτως άπό τήν ίςορίαν τή ς ζωής του. 
Αλλ* αύτος δεν εκρινεν ακόμη εύκαιρον νά κοινοποίηση τάς 

νέας ιδέας του , ς-οχαζόμενος ό τ ι ,  αν περιηγηθή -Cy



ιε
Περισσοτέρους ανθρώπους, θέλει λάβει πλειοτέρας άφορμάς 
να τελειωθη εις τλν άληθινην φιλοσοφίαν. Αρχισε λοιπόν 

να π ερ ιηγ ητα ι, και κατά τον μόνον αρμόδιον τρόπον εις 

την κατάς-ασιν αυτού και εις τούς καιρούς εκείνους, έμβαί- 

νων είς τα  πολεμικά ( ι 6 ι 6 ) .  Εςφάτευσε κατά διαδοχήν, 
ώς εθελοντής, με τά  Ολλανδικά ς-ρατεύματα καί του Δου- 
κός τη ς Βαυαρίας, καί κατά το ιύ’^ο ετυ/εν είς την πο
λιορκίαν τη ς  Πράγας. Α λλ’ άν καί διά την θερμότητα της 

νεότητος εύρισκε κάποιαν ηδονήν είς τοιοΰτον ταραχώδη 
καί πολυθόρυβον βίον, ές·άθη. πάλιν ικανός νά κατακρινή 

δικαίως τούς αίματωδες-άτους εκείνους αγώνας , καί χωρίς 
νά ζητη'άη μ ή τε  προβιβασμόν, (Λητέ πλούτον, συγκα τέ- 
νευσε τόσον μόνον νά γείνη μέτοχος αυτών, όσον έχρειάζετο 

διά ν’ άκολουθή ανθρώπους , τούς οποίους ήθελε νά παρα- 
τηρη έγγύθεν. Δεν επαυεν όμως ουδέ εν μέσω  των ς·ρατο- 
πέδων τά ς μεταφυσικάς καί μαθηματικάς θεωρίας του , 
άλλα καί τά ς  έφη'ρμοζεν , οσάκις ηρχετο ευκαιρία. Εν ω 
εφρούρει είς την Βρέδαν , είδε κατά τύχην πρόγραμμ,α είς 

Βελγικήν γλώσσαν, έμπροσθεν του όποιου πολλοί εύρίσκοντο 
συναγμένοι’ διελάμβανε δέ αυτό γεωμετρικόν πρόβλημ,α , 
Προβαλλόμ.ενον άπό άγνωςον τινά είς τούς μαθηματικούς, 

κα τά  την συνήθειαν του καιρού εκείνου. Ο  Κ,αρτεσιος , μη 
καταλαμβάνων τά  Βελγικά , παρεκάλεσεν ένα τω ν θεατών 

νά τού εζηγήση το πρόβλημα. Ο  παρακαλούμενος ήτον ό 
Βέκμανος, μαθηματικός καί αυτός , καί γυμνασιάρχης τού 
Δορτινού σχολείου ( d e  D o r t ) .  Εύρίσκων δ ε τ ό  πρόβλημα 

δυσκολώτατον, εδειξεν απορίαν πώς νέος καί ς-ρατιωτικός 

ίρω τα  περί τοιούτω ν, καί , άποκρινόμ.ενο; είς αυτόν , με· 

τεχειρίσθη ήθος σχολας-ικόν καί αξιωματικόν, αρκετά συν/· 

> ς τ«ύ ς ομοτέχνους του, Μ εγά λω ; όμως εθαύμασεν ,



tr
όταν ό ς-ρατιώτης ΰπεσχέθη χωρίς ύλς-αγμόν την λύσιν τού 
προβλήματος, καί την εφερεν είς αυτόν την επαύριον  ̂ ι ).

Ο Καρτέσιος διγίγαγε τινάς χρόνους την φιλοσοφικήν 
ταυ την και πολεμικήν ζωήν' τελευταίου όμως , ιδών αΰ- 
τοψεί τάς περί την Ουγγαρίαν δυσπραγίας καί συμφοράς , 
«ηδίασε τά  ς·ρ«τιωτικά, τα  παραίτησε, καί εξακολούθησε 
να περιηγηται ώς απλούς ιδιώτης. Εν τούτω τω  μεταξύ 
ό/ίγον ελειψε νά χαθη εις πονηρόν τ ι συνάντησα. Εν ώ, 
μετά την έπίσκεψιν της βορείου Γερμανίας , έπές-ρεφε δια 
(ίαλάσσης εις Ολλανδίαν , οί ναύται τού πλοίου , εις τό 
όποιον εύρίσκετο , βλέποντες αυτόν πραον καί ησυχον, 
τον υπελαβαν άπρακτον καί «νίδεον νέον, κ’ ένόμισαν εύκο
λου νά τον σκοτώσουν διάνα κυριεύσουν τά πράγματάτου, 
εν ω μάλις-α δεν είχεν άλλον σύντροφον παρά ενα μόνον 
Γάλλον υπηρέτην. Ακολούθως, έβαλαν συμβούλιου αναμε
ταξύ των περί τού πώς νά έκτελέσιοσι τούτον τον σκοπόν , 
καί δεν εδί^ασαν νά τό κάμουν επί παρουσία αυτού, ς*ο- 
χαζόμενοι ότι , ως ξένος, δεν τους έκαταλάμβανεν. Α λλ’ 
ο Καρτέσιος εννοησας τά βουλεύματά τω ν , σηκόνεται αί- 
ονηδίως , σύρει μέ ορμήν τό σπαθίον του , καί άποτεινό- 
μενος προς τούς αχρείους εκείνους εις την γλώσσαν των 
καί με θαρραλέου, τόνον τούς φοβερίζει παρευθύς νά τούς 
κόψη , άν τολμήσουν παραμικρόν νά τον πειράξουν. Τότβ 
αυτοί , φοβηθέντες την τόλμην του , τον ώ δη γη σαν όπου 
ηθελησε.

( I ) Εις rr.v εν Βρέ^α ίιειτρ'.βτόν tw έσύνταξεν ό Καρτ*·ιος τ* 
compendium m usic* , To croio* (jura θάνατον αύτοΰ ίξείοβτο .» 
Ργΐν·περ«ιία. (U tr e c h t) ,  ji65o , εις £·ον Κφάνη ρ.ετα<ρρΛσΜ.ϊνον 
Γαλλιςί ά«4 τίν Ωρατοριανόν Πατ. Ποιβσώνα ( Poisson ) , *.ατΐ"”·· 
τχς Μτ,/.«νικίς τςϋ Καρτεριού, *ν Παρ'-τί ςις > ι6 6 8 , εις i.av
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Διψών δέ άσοες-αν δίψαν θεαμάτων καί ακουσμάτων 

παντοδαπών, έπεσκεφθη άλληλοδιαδόχως τήν Ολλανδίαν, 
τήν Γαλλίαν, την Ιταλίαν, την Ελβετίαν, την Τυρολίαν, 
την Βενετίαν καί την Ρώμην. Αλλά, πράγμα ττ&οάδοςον ! 
δεν είδε τ·ν Γαλιλαίον εις τήν Ιταλίαν , τον Γαλιλαίον 
τον 77ρδ μικρού άνοίζαντα της πειραματικής φιλοσοφίας τδ 
f-άδιον ! Τδ δ’ ετι παραδοςότερον , ποτέ δεν αίσθάνθη τήν 
αξίαν του μεγάλου εκείνου άνδρός, καί τΌΰτο μόνον ήθελε 
δείξει οτι ό Καρτέσιος, «ξιοθαύμαςως εις την γεωμετρίαν, 
δεν εγνώρισε την μέθοδον την μύχην. ικανήν νά προκόψη 
αληθώς την φυσικήν. Κπις-ρέψας δέ άπό τάς rεpιoδeίας 
του , άνεθεώρησε τά διάφορα των άνθρώπων επιτηδεύματα, 
καί έκατάλαβεν ότι τδ μόλων αρμόδιον εις αϋτδν η τον ή 
καλλιέργεια του νοός του. Θερμότατος δέ ών καί όξύτατοζ 
εις όλα, έ<ςοχάσθη ότι, άν μείνη είς την Γαλλίαν,. δεν θέλει 
είναι αρκετά μονη'ρης , οΰδ’ ελεύθερος. Επώλησε λοιττδν 
με'ρος των ύπυς-ατικών του, καί άνεχιορησεν είς Ολλαν
δίαν ( 1 6 2 9 ) , ώς διατριβήν ήσυχων καί έξαιρε'τως άρμο- 
δίαν εις ατάραχων καί έλευθέραν μελέτην. Εκεί έδόθη είς 
την σπουδήν της μεταφυσικής, τής άνατομίας, τής χη
μείας καίτήςάς-ρονομίας. 2 υνέγραψεκαί περί συς-ήματος του 
τταντδς, καθώς τότε τδ εννοούσεν, άπέκρυψεν σμως τδ πό- 
νηυ.α το ύτο , άκούων τήν φυλάκωσιν τού Γαλιλαίου , καί 
ίσως διά φόβον παρομοίας καταδρομής έδέχθη ΰς-ερώτερά 
τήν άπίθανον δόξαν, κατά τήν οποίαν ύ ήλιος καί τδ σύ- 
ς-ηαα των πλανήτου 7 ρεφονται όμού περί τήν γην, καθώς 
770ο αυτου εοοςα^εν ο Iυχοοραης.

Μέ/φι τοΰδε ό Καρτέσιος δεν είχεν εκδώσει κάνέν μα
θηματικόν σύγγραμμα όπωσουν έκτεταυενον* πλήν ή εύ- 
yoi-. 'συ είς τάς περί τδ ποσόν επ ίθημ α ;, καί ή άπείοος
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τινάς λόγους , διά των όποιων εσυνάπτετο ή άλγεβρα μβ 
ιδέας μήκους, επιφάνειας καί ς-ερεότητος. Αλλ’ η άλγεβρα 
είναι γλώσσα, ίδιον εργον καί κυρίαν (όφελειαν έχουσα τό 
νά εκφραζη καθαρώς καί άκράτως τους άφηρημ.ένους των 
ποσοτήτων λόγους. Διά νά έπιόώση λοιμόν , έπρεπε πρό 
πάντων νά έλευθερωΟή άπό τά περιοριζοντα αυτήν άλλό- 
τρια θεωρήματα , καί τούτο πρώτον έκεοδησεν άπό τον 
Καρτε'σιον. Τό μεταφυσικόν αύτου πνεύμα, το όπαίον τον 
ί'βλαψεν είς τάς έφηρμοσμένας επις-ήμας j μεγάλο>ς τον 
ώφέλησεν εις ταυτήν τήν περίς-ασιν. Κατά τον παλαιόν 
εκείνον περιορισμόν τής άλγεβρας, τά αλλεπάλληλα τής αυ
τής ποσότητος προκύπτοντα έπαραςήνοντο είς τάς τρεις 
πρώτας διαβάσεις τής έκτάσεως μέ σκιαγραφημένον τετρά
γωνον καί κύβον, άλλοτε δέ μέ τό ς·οιχείον Τ  ή Κ σημειω- 
μενον επάνω τής ποσότητας* καί άλλοτε, τελευταΐον, μέ τήν 
έπανάληψιν του ς-οιχείου του έμφαίνοντο; τήν ποσότητα. 
Είς τόπον τούτων όλων των οχληρών σημείων των άνιε- 
γαιτιζόντων τήν διάνοιαν, ό Καρτέσιος έοαλεν άλλα σαφή, 
άπλά , γενικά, εςαιρέτως δέ λογικά, έπινοήσας νά θετή έν 
ψηφίον ( chiffre ) επάνω τής ποσότητος, με του όποιου 
τάς διαφόρους άςίας έφανέρονε τάς ποικίλας εκείνης δυνά
μεις. Διά νά αίσβανβή τις όλον τό όφελος τής εΰρέσεως 
ταύτης, αρκεί νά ρίψη εν βλέμμα είς τους παλαιοί/ς τύπους, 
καί νά συγκρίνη τήν άκραν περιπλοκήν αυτών μέ τό άπλοον 
καί εύκατάληπτον σχήμα, τό όποιον έλαβαν μέ τών εκθε
τών τήν χρήσιν.

Εργον τής άλγεβρας είναι , καθώς είπαμεν, νά έκφραση 
τούς άφηρημένους τών ποσοτήτων λόγους άκριβές'ατα’ τε~ 
λειοτης δέ αυτής, νά τους δεικνύη με πληρες*άτην ενάργειαν, 
Άο7c ί νους άντιλαμβανόμενος χωρίς κανένα κόπον τούί



Λ
/.όνους εκείνους, ούνα^αι να «.εταγεισισθή όλγν τήν οζότγνα 
καί ενέργειαν αυτού εις αυτήν τν:ς αλγεβρικής φράσεως την 
«τ.μγ,νείαν , εις τν.ν όποιαν ανάγεται τοιουτοτρόπως κάθε 
ζητημα. IlapojAOiov είναι το προτέρημα καί τής (χεγάλης 
άνακαλύνεως τού Καοτεσίου πεοί τν.ν έοαο,μονήν τής άλ- 
γεβ.οας εις τν.ν γεωμετρίαν. ΙΙρό αυτού εΐγαν ε~ινονσει να 
εκΟετωοιν άλγεβρικώς τινά γεωμετρικά προβλήματα, παρα< 
ς-ενοντες τας άγνώς-ους αυτών ;/.έ ς-οιγεία, καί ζητουντες 
τν.ν λύσιν των εξισώσεων , εις τάς οποίας ώ^ηγούσεν η 
αλγεβρική εκΟεσις* καί ούτως έτερο σκότιζαν ρ.ε τον 
λογισμόν , όσα των παλαιών ή σύνΟεσις ήθελε προσδιορίσει 
αε κατασκευάς. Αλλά τού Καρτεσίου το εύρημα είναι πολύ 
άνώτερον. Αυτός επενόησεν ότι πάσης καμπύλης ή φύτις 
πρέπει νά εκφράζεται καί νά ορίζεται διά τίνος αναφορά.; 
ρ/.εταόύ δύω μεταβλητών γραμμών, των όποίθ)ν ή ρ'-̂ ν 
είκονίζει τάς άττοτετρ.τ.ρ.ένας, ή δέ τάς τεταγμενας. ΙΙρός 
εύρεσιν δε τής ρηΟείσης αναφοράς , αρκετόν ές·ογάσ(ίη νά 
γραφή είς άλγεβεικήν γλώσσαν αίαν από τάς γαρακτηριςτ- 
κας ιόιόεν,τας τάς καμπύλης* τού κύκλου, φέρ’ είπεΐν , ό'τι 
εινα·. επίπεδος καμπύλη, τής οποίας όλα τά σημεία άπε- 
γουσιν εθίσου από το αυτό σηιχεΐον. Τούτο είχε 6αυρ.ας·όν 
ή άνακάλυψις αύτη , ότι άφ’ ού (λίαν φοράν ιαετεφράζετο 
ν. άνήγετο εις τύπον ή φύσις τής καμπύλης , δέν έπρό- 
κειτο πλέον παρά νά ΟεωρηΟη άφηρηαενως ή συίλβαίνουσα 
εντεύθεν έςίσωσις, διά νά συναγΟώσιν έκ ταύτης αί λοιπαί 
γμωμετρικάι ιδιότητες πάσαι όμού, ώς συνεπτυγμελ-ως πε- 
ριεγόρεεναι είς τον πρώτον ορισμόν, ίΐ έφοδος αυτή, ή 
οποία τό πάλαι έχρειάζετο σύντασιν νοός έπιπονωτάτην , 
καί πολλάκι; ώρεοίαζε πλέον μέ μαντείαν παρά με ό̂ Ο.  ̂
ζήτησιν , κατηντησεν ούτως εις εύκολο ν έξη γ ιο - '. ,



κ *
τρόπον τινα , παιδιάν, τ'τις μη απαιτούσα κανένα άνω να 
τον νοος , τον άφινε νά δοθλ όλοτελώς εις άνάπτυξιν των 
«τημειωδες·έρων η αναγκαιότερων συνδυασμών του τόπου. 
Και δεν ές-άθη αυτού ό Καρτέσιος , άλλ’ εκαμεν άνακάλυ- 
ψεν άντίς·ροφον , ούτως ειπεΐν , της προηγούμενης* δώτι , 
άφ' ού εμαθί νά έκφράζη και νά γνωρίζη τάς ιδιότητας 
■των καμπύλων δΐ αλγεβρικών εξισώσεων , ταύτας μεν 
έθεώρησε του λοιπού ώς καμπύλης σύμβολα τεμνόμενα εις 
τινά σημεία, τάς δε ρίζας των εξισώσεων , ώς άποτετμη- 
μ.ενας. Τοιούτων γενικών μεθόδων εγκρατής γενόμενος , 
εδυνηΟη εφεξής νά εκθέτη εις αλγεβρικήν γλώσσαν καί νά 
λυχ εύθυβόλως γεωμετρικά προβλήματα άλυτα εις όλους 
τους παλαιούς, καθώς αυτός το δεικνύει μέ τό πρώτον 
ζητημα, τό όποιον επιχειρεί εις την γεωμετρίαν του’ καί 
τώρα καταλαμβάνει ό άναγνώς-ης πώς, εγων τοιαύτην τεώ 
γνην, έδυνατο, ώς προείπαμεν, νά παίζη μέ τά περισσο'- 
τερα ζητήματα, τά όποια κατεζάλιζαν τους συγχρόνους 
αύτου μαθηματικούς. Ητον δέ ή γεωμετρία του πολλά 
δυσνόητος εις τον καιρόν του, καί αύτός ομολογεί οτι δεν 
εσπουδασε νά ανάπτυξη κατά πλάτος τάς ιδίας αυτού 
εφόδους , διά νά δείξη βέβαια εις τούς έγθιούς του την 
μεγάλην αυτού ύπερογην μέ την δυσκολίαν, όσην έμελλαν 
νά δοκιμάσουν εις τό νά τον καταλάβουν. Την σήμερον 
όμως αί μέθοδοι έκείναι παραδίδοντα: πρώτοι εις τους νέους, 
καί διά τούτο μας φαίνονται πολύ εύκολώτεραι. Μεταξύ δέ 
άθλιον ευρημάτων περιεχομένων εις τό ρηθέν σύγγραμμα , 
δεν είναι δίκαιον ν’ άποσιωπησωμεν τον δοθεντ* ϋπό του 
Καρτ εσίου κανόνα προς διάγνωσιν τού ενδεχομένου αριθμού 
τ/~ωπραγματικών £ιζών τίνος έξισώσεως, από μόνας τας έναλ< 
λαγάς ο ου σημείων μεταξύ των συνις-ςόντων αυτήν ορω>.
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Τά γεωμετεικά του Καρτεσίου, Trs.pL των οποίων διε- 

λάβαμεν, βεβαιονουσιν εις αυτόν δόζαν αθάνατον. Αλλ’ 
άο  οΰ άπεδώκαυ.εν τον δίκαιον τούτον έπαινον , Οελου.εν 
τολμήσει να φανώ μ εν έείσου φιλαλήθεις όμιλουντες ττερν 
των άλλων αύτου συγγραμμάτων. Ο περί Διοπτρικης αυτού 
Λόγος περιέγει ώοαύτο>ς πολλά ς γ^ωμ-ετρικάς έφαρμογάς 
άγγινουτάτας* των αδυνάτων όμως ήτον νά ύπάρςη Διο- 
πτρικη, εν οσω η άνισος 6λας·ότης των αχτίνων του φωτός 
εμενεν άγνωμος. Μ ’όλον τούτο καί αύτου δίδει ό Καρτε- 
σιος νεον δείγμα της περινοίας του με την «νακάλυψιν 
τού αληθούς νόμου της θλάσεως. Αμφισβήτησε μέν ό Οΰ- 
γενιος μετά θάνατον εκείνου περί της άνακαλύψεως τχυ- 
της , προφασισμένος ότι εΰρίσκιται εις τά συγγράμματα 
του Σνελλίου, όπου την είδε τάμα ό Καρπικός διατριβών 
εις Ολλανδίαν' άλλ ή τοιαύτη όψιφανής άντίρόησις, γενο
μεντ, εις καιρόν εν ώ ό Καρτεσιος δεν εδύνατο πλέον ν’ 
άπολογηΟη, δέν άρκεΐ νά τού αφαίρεση τό εύρημα , τά 
οποίον κανείς δεν οίκειοποιηΟη, ζώντος αύτου' διότι εις τάς 
επις-ημας δεν ύπάργει άλλος τρόπος γνησιότητος, παρά 
την οανεοωσιν.

Το όε Περί μετεώρων , περιεγόμενον ωσαύτως εις τό 
ΙΙερί μεθόδου , είναι πολύ άτελές-ερον της Διοπτρικης. Εις 
αυτό ό Καρτε'σιος, άναπτερόνων την φαντασίαν του , έπι- 
γείρει νά έςηγηση όλα τά μετεωρολογικά φαινόμενα , ε<ος 
καί την γένεσιν του κεραυνού. Αυτός εκείνος, ό συς-ησχς 
επιμόνως τό άμφιβάλλειν καί άπορεΐν , φαντάζεται ότι, 
δια ν’ άποδώση την άληΟη αιτίαν όποισυδηποτε οαινομε- 
νου , αρκεί νά προτείνη άδιορίς-ως τινά δυνατόν τμόπον 
αύτου , γωρίς νά ς-ογασθνί , ότι τολμών νά μαντευτ 
Επιβολήν τάς άργάς των πραγμάτων, άπειράνς τ.νκνώ τί-
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ρον είναι ν άπατηθη, παρά να επιτυχή. Μ ’ δλον τούτο *
μίαν a.oV/5v φοράν παρεκτρε'πεται ό Καρτε'σιος άπο τ/.ν 
υποθετικήν τ  αν την όδον, καί ή παρεκτροπή τον χαρακτηρί
ζεται αέ νέαν άνακάλυψιν' δ ώ τι δίδει την αληθή θεωοίαν 
της ΐριδος, οσον ήτον έν α τό ν  νά δοθη , έν όίσω ηγνοείτο 
"δ ανισος του φο>τός Ολας-οτης' είναι δέ ά'ιον σημειώσεως, 
οτι, με ολην την έλλειψ'-y του αναγκαιότατου τούτου διδό
μενου, ή θεωρία του πάλιν είναι ακριβής, διότι το άναπλη- 
ροΐ μέ πείραμα. Τ ω  οντι , προσδιορίζει πρώτον διά τού 
λογισμού την κίνησ ιν των φωτοβολών άκτίνων , αί όποίαι 
διαπερώσιν εις ρανίδα ύδατος , καί έςέρχονται ύπερον απ’ 
αυτήν μετά αίαν η περισσοτε'ρας θλάσεις. Ο λογισμός τον 
πληροφορεί δτι απ’ δλας τάς ακτίνας τάς ουτω ποοσβαλτ 
λούσας είς την ρανίδα, μονον αί διαπερώσχι ΰπό γωνίαν 
τινά δύνανται νά έπιςφέψωσι προς τον θεατήν /ωοίς νά 
χωρισθώσιν απ’ άλλήλων, καί ακολούθως χωρίς ν’ ά δυνατή- 
σωσι. Με τούτον τον τρόπον προσδιορίζει ε’ζ αρχής τάς 
αληθείς περις-άσεις, εις τάς οποίας το φαινόμενον της ίρι- 
δος η απορεί νά γευνηθή, καί ή παρατηρησις τάς έηηκυρόνει. 
Κμενε δε ν’ άποδοθη ή αιτία των χρωμάτων , καί ό Καρ- 
τέσιος , χωρίς νά την γνωρίζη , άγχινούτατα την ανάγει 
εις άλλο καί άπλούφερον φαινοαενον, την διά του πρίσμα- 
τ ο ς , λε'γο>, διάκρισιν του φιυτος , καί δεικνύει την ς-ενή,ν 
σχεσιν καί οικειότητα των δύο τούτων διασκορπίσεων
(d is p e rs io n s ) . Ιδού αληθή; φυσική με μαθηματικήν , 
άνάγουσα διά τού λογισμού τά  φαινόμενα εις άλλα φαινο'- 
μενα, έκτος πάσης ύποθέσεως, καί τοιουτοτρόπως συνδεου- 
σα αύτά μέ άρρηκτου; δεσμούς. Πόσον άςΐολν7?7;τον είνοα, 
4>τι τοιούτος με'γας νους δεν έγνώοισεν $070 αύτάς τάς 
ίό'ιας του κατορθώσεις τά προτερήματα παρομοίας μεθόύον?



4
αλλά καθ’ υλχς τάς λοιπάς αυτού' ζητήσεις έδόύη εί; χσυ 
κλώνους καν απίθανους υποθέσεις , αν όποια». πρέτ 
εκπλήττουν εκείνους μάλις-α, ό'σοι κλίνουν περισσότερον εις 
το να τον Οαυαάζουν !ι

ΙΙολύ δε ύποΟετικώτερος έδείχθη εις τάς A ρ χ ά ς 
φ ι λ ο σ ο φ ί α ς ,  τας οποίας έζέδωκε τό ιβ 4 4  έτος, 
εχων ηλικίαν τεσσαράκοντα εννέα χρόνων* τό σύγγραμμα 
τούτο διαιρείται εις τέσσαρα μέρη* καί τό μεν πρώτον, 
( περί του όποιου θέλομεν ομιλήσει πάλιν κατωτέρω ) , 
πραγματευόμενον την λογικήν φιλοσοφίαν η μεταφυσικήν , 
εκ Οέ τει τάς άρχάς όλων των άνθριοπίνων γνώσειον. Τό όε 
δεύτερον περιέχει τάς άρχάς των φυσικών πραγμάτων , 
οπού ό Καρτέσιας έςηγεί ακόμη εις τ ί συνίςαται η φύσι; 
των σωμάτων, τ ί  είναι διάβημα, τόπος, ηρεμία, κίνησις. 
Ελευθεριάζει δέ εις τάς υποδέσεις του έως καί νά είπη , 
παραδείγματος χάριν , οτι η γη καί οί ουρανοί δεν 
η μ π ο ρ ο ύ ν  νά ήναι κατεσκευασμένοι εΐμή από μίαν 
καί την αυτήν ύλην, ώς νά ή τον δυνατόν νά έχωμεν 
παραμικράν το ιό ντων είδησιν. Εις τό μέρος τούτο εκθέτει 
ωσαύτως νόμους τάχα κινήσεως , οί όποιοι , όχ_ι μόνον 
είναι ψευδείς , αλλά καί ασυνάρτητοι προς άλληλους. 
Τ α  δέ τελευταία δυο μέρη περιέχοΰσι την θεωρίαν τού συ- 
φήμαχος τού παντός. Κ ατ' αυτόν , ό ήλιος καί οί λοιπ®ί 
απλανείς αγέρες είναι κέντρα δινών λεπτής ύλης, αί όποίαι 
βιάζουν άλλα μικρότερα σόίματα νά ςρέφωνται περί αυ
τούς. Η ήμετέρα δίνη, λόγου χάριν, παρασύρει όλους 
τούς πλανήτας πεοί τόν ήλιον’ καί επειδή κα_ά την ιζ 
εκατονταετηρίδα ήναγκάζοντο οί φυσικοί νά /τώσι την 
γην ακίνητον , διά νά μην ύποπέσωσιν εις κχ :α δ*υ· 
μάς, ολόκληρος ή δίνη του ήλιου καί των πλάνη 7 ;'η*



κί
φέτα’. r .zu  την γην. Λεπτή όε ύλη των όινών είναι, εκείνη, 
την οποίαν ο Καρτέσιος ονομάζει πρώτον ς-οιγεΐον. Μετά 
ταύτα επινοεί δεύτερον «ςοιχεΐον , συγκείμενον ωσαύτως 
από λεπτά , άλλα ς-ρογγυλα μόρια , καί τρίτον άλλο καί 
τελευταίον , συγκείμενον άπό μόρια γαρακο>με'να με αυλά
κια , διά των ό~οίων τα  μόρια των άλλων τοιγείων η μ
πορούν νά κινούνται , καί τώ  οντι περιφέρονται, κατ' αυ
τόν , παντοίας περιφοράς. Με τά υποθετικά ταυτα διδό
μενα επιχειρεί νά εςηγηση όλα τά φαινόμενα της φυσεως* 
καί όντως τά έςηγεί κατά τον ίδιον αύτου τρόπον, λέγο>ν, 
παραδείγματος χάριν, ότι αί της μαγνητιδος ιδιότητες 
παράγονται άπό κίνησιν τινά της λεπτής ύλης διά της 
χαρακωμένης. Αλλ’ είναι παντάπασιν άπίΟανος , ός-ις δίδει 
τοιαυτας ε’πινοίας με τοιουτους άδιορίτους λόγους , ώς 
αληθείς των φαινομένων αιτίας. Αν ό Καρτε'σιος ειχεν αλη
θώς το κλειδίον του συς-ηματος του παντός, δεν έπρεπε νά 
λέγη μόνον ότι τό δείνα φαινόμενον κρέμαται άπό τό δείνα 
τοι/εΐον , άλλ’ έπρεπε νά τό άποδεικνυη, καί όχι απλώ ς, 
αλλά διά του λογισμού, διδάσκων πώς τά φαινόμενα είναι 
άναγκαίαι καί όρις·άι συνέπειχι των ύποτεΟεντων αίτιοί'/. 
Τούτο κατώρΟωσεν ό Νεύτο>ν , καί προς εκτέλεσιν αύτου 
δεν έόρίφΟη πρώτον εις τολμηράς υποθέσεις, ούδ' έπενόησε 
ς»αντας·ικάς αιτίας, διά νά τάς δοκιμάση υς-ερον' άλλα 
όοαώαενος άπό τούς παοατηοηΟέντας ύπό του Κεπλέοου 
νόμους των ούρανάον κινη'σεων , καί εις αυτούς εφαρμόζουν 
τούς των κεντρικών δυνάμεων τούς άνακαλυφΟε'ντας άπό 
7 ον Ούγένιον , έζη'τησε κατά ποιαν ανάγκην καί ποιον 
θεσμόν πρέπει νά κατεπείγωνται τά  ουράνια σώματα , ώςε 
νά κινώνται κινήσεις τοιαυτας, όποίαι φανερόνονται εις 
την τταρατηρησιν. Κατά τούτον τον τρόπον ώόηγηΌη εΰ-



6 έως καί ασφαλώς είς τ^ν αρχήν καί τον νόμον τής ελ- 
ζεο>ς , τά οποία ποτέ δέν ήθελε μαντεύσει βαδίζων τήν 
όδον του Καρτεσίου , ή δέν ήτον δυνατόν να τα εύρη τότε 
παβά κατά συγκυρίαν ακατανόητου. Λφ ου δέ άπας έφθατ 
σεν εις τούτον τον όρον, το κέντρον όλων τών φαινομένων, 
κατώρθωσε περιπλεον τα αδύνατα εις τον Καρτέσιον, 
ερευνήσας διά του λογισμού όλα τα κατά μέρος φαινόμενα, 
και άνακαλύψας τάς αληθείς αυτών σχέσεις , αί όποια*. , 
χωρίς αυτόν, χωρίς την φρόνιμον καί ασφαλή μέθούυν 
του , δεν ήθελαν ποτέ φανερωθή.

Ερρέθη πολλάκις οτι ό Καρτέσιος προήγαγβ τον Νευ- 
τωνα. Ει μέν περί γεωμετρίας ύ λόγος , τό πράγμα δεν 
επιδέχεται κάμμίαν αμφιβολίαν’ εί δέ περί πειραματικές 
φιλοσοφίας, τό λεγόμενον είναι τελείως ψευδές. Οποιος ί~ 
σπούδασε τον ένα καί τον άλλον , καί είναι ικανός νά τους 
έννοήση , πρέπει νά αισθάνεται οτι μεταςύ Καρτεσίου καί 
Νεύτωνος είναι χάσμα μέγις*ον. Αν κανείς ήμπορή νά 
καυχηθή ότι προωδοποίησε τόν Νεύτωνα εις τήν πειραμα
τικόν φιλοσοφίαν, είναι αναντίρρητους ό Γαλιλαίος. Κατά 
δέ τόν φιλοσοφίαν , ώς γενικήν μέθοδον εΰρέσεως καί 
ζητήσεως , ό ?ΐεύτων ανήκει προφανώς εις τό μέγα σχο- 
λείον του Βάκωνος , ος-ις δεν έχει άλλο τι κοινόν μέ τόν 
Καρτέσιον παρά τήν αρχήν καί αφορμήν’ διότι ή φιλο
σοφική αμφιβολία του δευτέρου είναι καθ’ αυτό τό δόγμα 
του προότου περί τής αναγκαίας άνακαινίσεως του νοός , 
πλήν κατ’ άλλην όψιν παρας-ημένον. Ο Καρτέσιος τόσον 
προκατελήφθη διά τά φαντας·-** του συς·ήματα , ώς*ε 
κατήντησε νά είπή ότι ή μπορεί νά δείςη μ ’ εύκολωτάτην 
άπαρίθμησιν οτι δεν είναι κάνέν φαινόμενον είς τήν φύσιν. 
τό όποιον νά μήν έζηγήθη είς τό βιβλίοντου’ καί προσθε*



τει on γ/)ελόν είναι υβρις εις τον Θεόν αυτόν να νομίση 
τις ψευδή τα συναχΟέντα τοιουτοτρόπως άπ' αυτόν συμ
περάσματα, χωρίς νά ς-ογχσί)?, ο τ ι εις την μέθοδον , μλ 
την όποιαν τά επιφέρει από τάς άρχάς , δέχεται τόσας 
υποθέτεις όσα καί πράγματα. Θαυμάζει τις ά/Λταπάυς-ως 
τη αλήθεια, άναγινώσκων το παράδοξον έκεΓνο σύγγραμμα, 
πω; ή φαντασία κυριεύει τοιοΰτον μ,έγαν νουν , καί τον 
αναγκάζει νά άγεται ώς εναργή τοιαυτα απίθανα, καί ει 
άσβενε^άτας βάσεις ς-ηριζόμενα. Αλλ’ όμ,ως μεταξύ τούτων 
όλων των σφαλμάτων , δεν πρέπίΐ νά παραβλέψωμεν την 
μεγάλην ιδέαν την οποίαν πρώτος αυτός συνέλαβε νά άνα- 
πτύξη διά μονών των νόμων της μηχανικής όλα τά φυσι
κά φαινο'αενα ( ι ),

Μέχρι τουδε επασχίσαμεν νά γνωςΌποιήσωμεν τά κυ
ρία συγγράμ.ματα του Καρτεσίου, καί νά δείςοιμεν τά 
αληθή αυτού δικαιώματα καθο γεωμέτρου και φυσικού. 
Μένει δέ νά ομιλήσω μ εν περί άλλης έπις-ήμης , τής λογι
κής φιλοσοφίας , ή μεταφυσικής, ήτις εχρημ.άτισεν ιδία 
μελέτη όλης τής ζωής του, πρωτεύουσα τρόποι τινά με
ταξύ των άλλων του σπουδασμάτων , καί διά τής όποιας 
μάλκςα. ένήργησε περισσότερον εις τους συγχρόνους του , 
καί απέκτησε μεγαλητέραν φήμην. Κν γένει τά μεταφυσι
κά του φέρουσι τους αυτούς χαρακτήρας μέ τά φυσικά. 
Καθώς εις ταυτα, οΰτω καί εις εκείνα δεικνύει νουν ισχυ
ρόν καί αρχέτυπον , ΙλεύΟερον καί τολμηρόν , ίκανοίτατον 
είς μελέτην καί γονιμώτατον* πάντοτε όμως επιρρεπή εις

ι Ε ’ί τοϋτον τον πκράγραφιν τελοονει, νομίζω» τό βυνταχΟϊν 
irro τόν Βιοτ&ν μέρος > καί μί τον άχολινθον άρηίζει το τιν 
♦ϊν ΐκτ-β ν  j  ό'ίΛτιΐνον μεχ,Ρ* τέλους.

■* \



*η
cueχαχτικάς θεωρίας * καί ανυπότακτου ί'.ς πειραματικά; 
μεθόδους. Ολα ζητεί με την ιδίαν του juvxu.iv νά τά 
εύρη, όλα νά τά άνά;η είς αίαν πρώτην αρχήν, διά νά 
νά συμπεράνη έζ αυτής ολας τά ; άλλας. Οργανον εις τα ; 
ζητήσεις του μεταχειρίζεται άμεταΟέτως την σύνΟεσιν , η 
μάλλον την εκ  τ ω ν  π ρ ο τ έ ρ ω ν  μέθοδον, ήτις άπα 
«οηοηαένα άςιώαατα όοαωαένη κχταβαινει εις τά ; επί 
μέρους αλήθειας. Ακολουθεί σχεδόν τυφλά τούτον τον 
σφαλερόν ώς επί το πλεις-ον οδηγόν , και παρασυρόμενος 
από αυτόν άποπλανάται τόσον, ό>ςι ό ένδοζσς θεμελιωτής 
της λ.ογικής αμφιβολία; , όςκζ ευτυχέςκτα έτελείωσε την 
καθαίρεσιν του σγολας:·-κου δογματισμού, γίνεται εν μέρει 
αρχηγός φιλοσοφικού δογματισμού το ιού του, ως-ε , άν δεν 
καταργή, καθώς ό -τρωτός , την ενέργειαν του ανθρωπίνου 
νοος , βραδύνει πάντοτε σχεδόν την πρόοδον του με ψευ- 
όζις οόηγιας.

Εις τον περίφημον Λ ό γ ο ν  π ε ρ ί  μ. ε Ο ο δ ο ύ  τ ο υ  
ό δ η γ ε ΐ ν  κ α λ ώ ς  τ ο ν  ν ο υ ν ,  κ α ί  ζ η τ  ε Γ ν 
τ η ν  α λ ή θ ε ι α ν  ε ι ς  τ ά ς  έ π ι <7 η μ α ς , τον 
εκδοΟέντα κατά τό ι 637 έτος, ό Καρτέσιος είχεν ήδη 
φανερώσει τά κυριώτερα κεφάλαια της διδασκαλία; του , 
έπιτρέχων τά πλέον άφηρημένα ζητήματα τη ; (Μεταφυσι
κής. Αλλ’ επραγματεύθη τά αυτά μέ περισσότερόν τάςιν 
καί έκτασιν εις τό όχι όλιγώτερον περίφημον σύγγραμμα , 
το έκδοθεν κατά το 16 4 1, καί επιγραφομ.ενον Μ ε λ έ τ α ι 
π ε ρ ί  τ η ς  π ρ ώ τ η ς  φ ι λ ο σ ο φ ί α ς ,  ο π ο ύ  
υ π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι  ή ύ π α ρ ξ ι ς  τ ο υ  Θ ε ο ύ  
κ α ί ή α θ α ν α σ ί α  τ η ς  ψ υ χ ή ς .  Αί μελέται αύ- 
ται είναι εξ τον αριθμόν, συγκροτουσαι βιβλίον μικρόν μεν 
καθ' αυτό, μεγάλως δέ αύξηθεν μέ τάς εντάσεις πολλών



μεταφυσικών σου καιρού εκείνου, μεταζύ των οποίων &ta~ 
πρέπουσιν ό Αρνάλ^ο; , Γασσένδος , καί Οβοης , καί μέ 
τας απαντήσεις, όσας εκαμεν εις αύτάς ό Καρτέσιος. Εξέ- 
όωκε £έ τάς Μελετάς Λατινιςύ, , $ιοτι , λέγει εις το προ 
υίμιον , « Ο δρόμος, τον όποιον άκ,ολουΟώ , είναι τόσον 
»· ολίγον πατημένος , καί τόσον μακρυσμένος από τον κοι- 
·' νον καί συνηθη , ώ ςε  &έν έκρινα ωφέλιμον να τον όείζω 
<ι εις λόγον γραμμένον Γαλλις-ί, καί άναγνω^όν είς όλους, 
« φοβούμενος μτ{πως οι ασθενείς τον νουν νομίσω σι συγ» 
“ χωρημένον εις αύτους να δοκιμάσωσι τοιαύτην όοόν. » 
Κατά τό ιϋ'42 , ό &ούζ Λουυνης ( tic Luyncs ) μετέ- 
φρασεν είς τό Γαλλικόν τάς Μελέτας , ό $ε Κλερσελιε'ρος 
( Clerselier ) τάς ένς·άσε;ς καί τάς απαντήσεις. Οντως 
άνάρμος*ος είς τους αδυνάτους ή τον ό άνοιγόμενος από τον 
Καρτεσιον δρόμος είς τό σύγγραμμα τούτο, μάλις-α 
^ιαφορώτατος από εκείνον , τον οποίον οί σύγχρονοι τ«υ 
είχαν συνήθειαν ν’ άκολουθώσιν είς την σπουδήν της φίλο - 
σοφίας. Είς αύτό, καΟίυς καί είς τον Περί μεθόδου Λόγον, 
καί είς τό προσημειωθεν βιβλίον των Α ρ ώ ν , τό 
όποιον έ^άνη είς φως μετά τάς Μελέτας, αρχίζει από τουώ 
το το άςίωμα, ό'τι « Ο Οελων νά φθάση είς τ·/)ν αλήθειαν, 
« πρέπει μίαν φοράν είς την ζωήν του νά έλευθερωθη άπό 
« όλας τάς δόςας , όσας ποτέ έ^εχΟη , καί νά άνακτίση 
« ες ύπαρχης καί έκ θεμελίων όλον τό σύς-ημα των γνώ̂  
« σεών του «. Οθεν, ή μαρτυρία των αισθήσεων , ή ΰπαρ- 
ζις των σωμάτων, καί τού ί ί̂ου του σώματος, ακόμη καί 
τού Θεού , ολα κατ’ άρχάς γίνονται είς αυτόν ύποπτα καί 
αμφέβαλα. Εκούεται πάσαν πίτιν , καί συ μέλλει την επ'* 
<ςημν > του ολην είς τό μοναδικόν τούτο γινόμενον, η την 
•πρότλοίν. « Λτοώ, άρα υπάρχω », την μόνην εναργή Si



αυτόν. Επειτα ίσχυριζόμενος είς το λογικόν άςίωμχ « Ο τι 
" ό νους δύναται να βεβαίωση περί τίνος πράγματος παν 
·< ο , τι περιέγεται είς την τούτου ίδέαν “, καί μεταβάλλων 
αυτό είς μεταφυσικήν αργήν , από την βεβαιότατα τής 
νοήσεως ή ψυχής μεταβαίνει είς τήν τής ύπάρξεως του 
Θεού, καί ταύτης πάλιν το αναμφίβολον λαμβάνει κρητ.ίδ* 
καί ασφάλειαν του ανθρωπίνου λόγού είς ό'λας τάς άπλώς 
νοεράς γνώσεις. Τάς έςετάζει δέ έπιτροχάδην δί άφ,,ρη'/.ε- 
νων αξιωμάτων , και άνανεόνει το Πλατωνικόν δόγμα των 
εμφύτων ίδεών η εννοιών , συφέλλων όμως τον αριθμόν 
αυτών , καί μεταποιών τον χαρακτήρα των.

Αλλά μέγρι τουδε ό Καρτεσως ευρίσκεται είς μόνην την 
σφαίραν των ιδίων του λογισμών, καί άλλην ύπαρςιν δεν 
γνωρίζει είς το παν παρά την νόησιν καί τον Θεόν. Επειδή 
δεν άπεδωκε πρώτον είς τάς αισθήσεις κάνέν άμ,εσον κύρος, 
εν (I) τίποτε άλλο παρ αυτάς δεν ήμπορει νά μάς ζεναγω- 
γήση είς τον Ολικόν κόσμον , άπορον είναι πώς μέλλει ν’ 
αποφυγή τον άφευκτον τούτον ιδανισμόν, ο ς ις  καί άπεπλά- 
νησε τώ  όντι πολλούς ένδόζους φιλοσόφους είς τά  ίχνη 
εκείνου βαδίζοντας. Απαλλάττεται δέ πάλιν με τό άίψευ- 
rov του Θεού, επικαλούμενος αυτό είς πίφωσιν της τών 
αισθήσεων μαρτυρίας , ήτις από του νυν καί εςής δεν τον 
φαίνεται πλέον ύποπτος. « Τώρα, λ έγ ει, επειδή γνωρίζω 
« τον εαυτόν ρ.ου ( δηλ. την ψυχήν μου) καί γνωρίζω 
<« τον Θεόν, δεν έχω πλέον λόγους ν’ άρ.φιβαλλω ώς προ* 
« τερον. ΙΙάν ό, τι διδάσκει ή φύσις ( φύσιν δ ’ έννοώ τον 
“ Θεόν αυτόν, ή την τάςιν καί οικονομίαν, τήν οποίαν 
« αυτός έΟεσεν είς τά κτις-ά ) , περιέχει τινά αλήθειαν. 
'< Γνωρίζω είς έμαυτόν διαφόρους νοητικάς δυνάμεις’ οίον 
" τήν δύναμ.ιν τού i ν ν ο ε ι ν, ήτις ανήκει μόνον είς τήν



fi ψυχήν μου *
Λ ο α ν τ ά ζ ε σ θ α ι

ην δυναμίν του « ί α Ο α ν ε σ δ α ! ,  καί.
ητις δέν είναι άλλο παρά έπι-■ φ α ν τ α  ς ε σ υ α ι ,  ητις οεν είναι άλλο παρα 

'»· βολή της νοητικης δυνάμεως εις το σώμα το όποιον 
« συνάπτεται άμεσους μέ αυτήν , καί ακολούθως υπάρχει. 
f* Υπάρχουσι λοιπόν τά ενυλα , και αί λαμβανόμεναι διά 
« των αισθήσεων προσβολαί , και διαποοθμευόμ.εναι είς 
« την ψυχήν, η οποία τάς έςετάζει και τάς κρίνει, δέν 
« είναι παντελώς φαντάσματα. » Ούτιος άνακτίζεται όλο- 
κληρον τό οικοδόμημα των ανθρωπίνων γνώσεων , τό πρό- 
τερον καθηρημένον έως είς τό έ'δαφος. Ο Καρτεσιος φαντά
ζεται, οτι καί την γνησιότητα αυτών άνευρηκε καί επεκύ* 
ρωσε , καί την αρχήν των άνεκάλυψε , καί την γένεσιν 
έπερίγραψε, καί τά όργανά των διέκρινε καί κατέταζε* 
νομίζει, έν συντόμω, τό πρόβλημα παντελώς λυμένον. 
Αλλ' οί μεταγενε^εροι έκατάλαβαν ότι όχι μόνον δέν ελυ~ 
θη, άλλ’ ουδέ θέλει ποτέ λυθη, έν οσω μέ τοιάύτην έφοδον 
ε'πιχειρεΤται, διότι μάλις*α επιδέχεται τοιουτοτρόπως παν· 
τοδαπάς λύσεις. Την σήμερον συνειθισμένοι όντες μ£ κα- 
λητερας μεθόδους, εύκολα διακρίνομεν όσα τό συς·ημα του 
Καρτεσίου έχει ψευδή , καί βλέπορ.εν ότι ό φιλόσοφος ου- 
τος, θελων τό παν να εύρη εις την συνέπειαν ριιάς μόνης 
αρχής, όχι αληθώς άλλα κατά τό φαινάμενον περιορίζει 
κατ’ άρχάς τον νοητικόν άνθρο>πον εις εν καί μόνον γινό
μενον , την μαρτυρίαν της συνεώ'ησεως , επειδή αμέσως 
υς-ερον αναλαμβάνει όσα τάχα ήθελε ν’ απόρριψη. Εύθυς 
τότε παύει η όφθαλμοπλανία, καί τό κτισθέν καταπίπτει 
καί αφανίζεται. Ας μη λησρ.ονώμεν όμως ότι μέρος εις 
τον Καρτέσιον αυτόν χοεως·ουνται τά όπλα μέ τά όποια 
πολεμείται. Ας μη λησρονώμεν ότι μέ τά συγγράμματα 
τά περιε'χοντα τάς λαμπράς ταύτας φαντασίας ό μέγα;



λ 3'I
ούτο; άνήρ έδίδ*'£  του; πατέρας ημών νά μεταχειρίζωνΤαι 
αν ri (Λεν λέζεων εόεας , αντί δέ ματαίων τύπων καθαρά; 
έννοιας , αντί δέ (Λαχανικών νοητικάς μεθο'δους* ζηλωτήν 
δέ άνέδειξε την μελέτην , καί προσδιώρισβν εις αυτήν κα
νόνας > -των οποίων ορθότεροι δέν εύρέθησαν μέχρι τής σή
μερον. Ας μη λησμονώμεν τέλος πάντων ότι αν του τό πα
ράγγελμα καί παράδειγμα, άναγκάζοντα τον ανθρώπινον 
νουν νά άνακρίνη αυτηρά τάς ιδίας του γνώμας καί τους 
λόγους, εις τούς όποιους αναπαύονται , τον ελευθέρωσαν 
άπο τον ζυγόν τής αύθεντείας, καί τον έφεραν πάλιν νά 
συναισθανθώ τό κοάτος εαυτού καί άςίιααα. Ταυτα ενθυαού- 
μενοι θέλομεν ομολογήσει ότι δικαιότατα έπεκράτησεν ο 
άνήρ εις τον αίώνά του, καί είναι άςιος. προσέτι νά τιμάται 
μέ τούς γνησίους άνακαινιςάς της περί τον νουν έπις-ήμης.

Τ ά  δόγματα τού Καρτεσίου διεδόθησαν τα χέω ς, καί 
μ ετ ’ ολίγον παντού σχεδόν έπεπολασαν. Ιίκς την Γαλλίαν 
μάλ'τα  ή καινοτομία των υποθέσεων , τό μεγαλείον καί 
τολμηρόν των θεωρημάτων, τό σαφές των ιδεών , καί ή 
καθόλου, ή τούλάχις-ον φαινομένη τοιάυτη, μέθοδος αυτού, 
παρέσυραν όλιγώτερον ή περισσότερον όλους τούς πλέον 
πεπαιδευμένους άνδρας του λαμπρού αίώνος Λουδοβίκου 
τού ΙΔ . ΪΙαρετηρήθη δέ ότι οί οπαδοί του ήσαν ώς επί τό 
πολύ άπό την τάςιν έκείνιον, όσοι έφρονουσαν έλευθερώτατα. 
Ο ]  Βοσσουέτος μέ τον Φενελώνα, ό Μαλεβράγχιος καί οί 
κυριώτεροι των ίΐρατοριανών , όλοι σχεδόν οί συγγραφείς 
οί συνιςκοντες την περίφημου σχολήν τού P o r l-H o y a l, 
έδέχθησαν την νέαν φιλοσοφίαν, καί ό Πασχάλιος απήλαυ- 
σεν ές αυτής την θαυμαζομένην εις τάς περί Ιησουιτών 
έπι^ολά; του διαλεκτικήν δεινότητα. Τό τάγμα τούτο έ
κλινε ν αργότερα’ τό δέ πανδ'.δακτήριον μόλις υ-εχωρησεν



£'.ς τήν εσχάτην ανάγκην και όχι πάλιν εντε/ώς. Αλλ’ ή 
μεταφυσική του Καρτεσίου επαΟεν εις τήν διάδοσίν της 
ο, τι πρε'πει να πάθη πάσα δογματική φιλοσοφία. Καθείς, 
αφού τήν παρεδε'χΟη , την μετεσχημάτισε κατά τον δια
νοητικόν ή ηθικόν αυτού χαρακτήρα’ καθείς την επήρε καί 
την άφησεν οπού τον εσυμφερε, διά νά συνάςη συμπεράσ
ματα, τά όποια πάλιν εγε'ννησαν νεα συφήματα. Τοιουτο
τρόπως καί τά πλέον αντικείμενα προς άλληλά κατάγον
ται από την αυτήν Καρτεσιανήν φιλοσοφίαν. Ο [λεν Μαλε- 
βράγχιος εποτίσΟη εκειΟεν τον [λυρικόν πνευματισμόν του, 
ό δέ Βερκελε'ύς τον καθαρόν ιδανισμόν του, καθώς ό Σπι- 
νόσας έλαίεν απ’ αυτήν τό σπέρμα του λεγομένου Ολισμού 
του. Εις ταυ την ίμοίως τήν κοινήν πηγήν δυνκνται νά 
άναοεεΟώσιν αί πεοισσοτεοαι φιλοσοφικά', αίοεσβις , όσια 
όιεόεγΟησαν άλλήλας εις τήν Γερμανίαν από τήν εποχήν 
του Καρτεσίου. Κατ’ ευτυχίαν όμως , μεταξύ τόσων διά
κενων θεωριών , ή πειραματική μέθοδος εφύλαξε πίθους 
οπαδούς , είς τήν τάζιν των οποίων δίκαιον είναι νά εχη 
τά πρωτεία ό Γάλλος Γασσενδος , φισόσοφος εξίσου βαθύς 
καί μετειοοοων , ο’σις επολε'μη σε τον Καοτεσιον θαυμάξων 
τήν μεγαλοφυίαν του* οδηγούμενος δε άπό τήν ιδίαν αυ
τού περίνοιαν, ήκολουΟησε τά ίχνη του Βάκωνος, εφηρμοσί 
καί ανέπτυξε τήν διδασκαλίαν του [λεγάλου τούτου άνδρός, 
καί ούτως εγεινεν αληθής αρχηγός τής νε'ας περί τόν νουν 
φιλοσοφίας , πάμπολλα προοδοποιησας είς τόν διάδοχον 
χύτου Λώκιον. Του του δε τά Οαυμαφά έργα, καί οί άξιοι 
μαΟηταί ε τελείωσαν τήν μεταβολήν , διά τής όποιας ή 
μεταφυσική μετεμορφώΟη [λεταξό ή ίλών είς παρατηρητικήν 
έπιφημην. Τοιαότη ούσα δυναται μεν νά ταχυνη όλων τών 
άλλων τας προόδους, δεν ήμπορεΐ δε καί αυτή νά προκόφη.



παρά καθ' όσον ακολουθώ την μέθοδον εκείνην } η όποίύί 
πρέπει εις όλας κοινώς να επικρατή.

Μ όλον ότι ή Καρτεσιανή αίρεσις χρησιμεύει την σήμε
ρον εις την Γαλλίαν ώς άνάμνησις μόνον μιας των μ,εγάλων 
εποχών της οίλοσοφίας, πάντα ου.ως η άνάγνιυσις των κυ
ρ ιωτέρων συγγραμμάτων του Καρτεσίου θέλει δίδει ωφέ
λιμον καί τερπνήν έν ταύτω άσκησιν είς τους η δη συγκρο
τημένους , καί αγαπώντας νά καλλιεργώσι την εςιν του 
«κέπτεσθαι καί μελετάν. Ο φιλόσοφος οΰτος διασώζει τού- 
λάχις-ον το δικαίωμα νά τιμάται ώς αρχαίος* καί βέβαια, 
έν ώ δεν είναι κάνενός δεύτερος κατά την δεινότητα, πάν- 
τότε υπερτερεί είς σαφκίνειαν τον δείνα καί τον δείνα, των 
οποίων την σπουδήν νοικίζοικεν άπαοαίτητον. Του περί 
Μεθόδου Λόγου τά πρώτα μ.έρη είναι εξαίρετος εισαγωγή 
είς την σπουδήν της φιλοσοφίας. Το ύφος τθυ πονκίματος 
τούτου δεν είναι ίσιος όλιγώτερον επαινετόν παρά τά 
νοήματα' καί άν ςο/ασΟώμεν είς ποιαν εποχήν έγράφη , 
Οέλομεν γν(ορίσει οτι ο Καρτέσιος , σιμά είς άλλα κατορ
θώματα, ές-άΟη κ’ ένας άπυ τούς πατέρας της Γαλλικές 
γλώσσα,ς, κ έδιοκεν είς αυτήν περισσοτέραν ακρίβειαν μετά 
σαφήνειας, καί συςμοφην μετά σαθερότητος* τόσον μ.εγά- 
λην ροπήν έχει η τέχνη του νοείν είς την τέχνην τού γρά- 
φειν ! Τά δέ άλλα του μεταφυσικά καί ηθικά συγγάμματα, 
οιον αί 3\Ι ε λ έ τ  α ι, το χρώτον βιβλίον των A ρ y <~> ν, 
το Π ε ρ ί  π α 0 ώ ν , καί μέγα μέρος των Επιςτολών 
του , πλουτουσι πολυτίμους αλήθειας ιδίως άπ’ αυτόν 
εύρη μ ένας , γενναία καί μεγάλα νοήματα, φρόνιμα αξιώ
ματα, ευφυείς καί ορθάς σκέψεις, αναλύσεις με ρίκας λε
πτό τάτ ας καί άκριβες-άτας’ τά οποία μετεκενιυθησαν μεν 
άπό τά έδικάτου πονκμ.ατα είς άλλα νεώτερα? δια.σώζουσιν



of/.ίος εις εκείνα τον ιδιόμορφου χαρακτήρα, τον οποίον <5 
αδούλωτος καί σκεπτικότατος αυτού νους ένετύπονεν είς 
ολα του τά γεννήματα

Η ύπεροχή του Καρτεσίου προς τους περισσοτέρους 
των συγχρόνων, η φύσις των πραγματευθέντοιν ύπ' αύτου 
υποκειμένων, και ή σφοδρά συγκίνησις την οποίαν έπροςε- 
νουσαν τα συγγράμματα του εις όλων τά πνεύματα, η τον 
αδύνατον να μην εξοπλίσουν κατά της άναπαυσεώς του την 
ζηλνΟτ υπίαν, την αμάθειαν καί την δεισιδαιμονίαν. Ανθρω
πος φιλοτιμούμενος ν’ απόδειξη την υπαοξιν τού Θεού , 
την αθανασίαν της ψυχής, την αρχήν καί βεβαιότητα των 
γνούσεών μας με τρόπον διάφορον παρά τούς προ αυτού’ 
0 7 ις κατεγίνετο , έ'λεγαν , είς μηχανικήν έξη'γησιν όλων 
των φαινομένων της «ρύσεως, κ’ έδέχετο πλήθος νέο>ν γνω- 
μ.ών, έως καί την περί κυκλοφορίας τού αίματος* όή-ις , 
τέλος πάντων, έπολέμει αναφανδόν την σχολ«7 ΐκήν φιλοσο
φίαν* πώς ό τοιούτος νά μή εν σε ίση μεγάλους φόβους εις 
τούς ζωοτροοουμένους καί δοξαζόμενους μέ τήν διδαχήν 
των ύπ’ αύτου ανατρεπομένων δογμάτων j Οικονόμησαν δέ 
ούτοι τάς προσβολάς αυτών κατά τού νεω-ρερ^ού μέ τήν 
συνήθη μέθοδον’ άρχισαν μέ κατακρίσεις , έπειτα ήλθαν 
εις φιλονεικίας, καί τ?λευταίογ εις καταδρομήν. π ?  έπει 
μ.’ ολον τούτο νά σημειούσο)μεν , ότι οί Λατίνοι Θεολόγοι 
δεν κατεδίωξαν τον Καρτέσιον. Είς μέν τήν Ρώμην , 
όπου αί Μ ε λ έ τ  α ι είσχ ούρησαν κατά τό ιβήδ έ
τος , έξήλΟε δόγμα παρά συνεδρίου καρδιναλίου , 
άπαγορεύον « iN’a μή τυπωΟη , άναγνωσΟή ή και 
« κρατηΟη τό σύγγραμμα τούτο , μηδέ κάνέν άλλο τού 
« Γάλλου φιλοσόφου »·* χειρότερα όμως δεν έπραξαν. Είς 
δε τούς ΓΙαρισίους, αντείπαν προς τό βιβλίον, κ’ επολέμησαν



την διδασκαλίαν του συγγραφε'ως* επαίνεσαν ojaw;  κατά 
το δίκαιον την καθαρότητα των αρχών αυτού , και ρ.ε 
ηδονην ώ[Αθλόγησαν το αγαθόν τη ; προαιρέσεώς του. ΓΙλην 
δεν επραςαν ραοίως εις Ολλανδίαν οί [α ετ αρ ρυ0jaι συι ένο ι 
θεολόγοι, οίτινες πρότερον [Αεν δεινοπαθούντές εζητουν την 
ανοχήν προς χάριν εαυτών , τότε δε έφάνησαν δριριυτεροι 
διώκται παρά εκείνου; , από τους οποίους άπεκρουοντο. 
Αλλ’ εις τάς θρησκευτικά; αίρε'σεις η μεταξύ διωγιχού καί 
ανοχής διαφορά δεν είναι πολλάκις είρ.η διαφορά δυνατού 
προς αουνατον. Η όοςα του Καρτεσίου οεν ετυφλονε καν
ένα εις Παρισιού; και εις Ροψ.ην , όπου αύτός δεν εύ- 
ρίσκετο* κατελαρ,πεν όριως πάσαν την Ολλανδίαν , καί 
πολλοί διδάσκαλοι των δοκιριωτερων αυτής παν διδακτη
ρίου , φιλίαν έχοντες υ.έ τον φιλόσοφον , άρχιζαν νά δια
δίδουν την διδασκαλίαν του. Οί δε φιλάρχαιοι ζηλοτυ- 
πουντες την άρ.αυρόνουσαν αυτού; φη{Αην τού Καρτεσίου , 
επάσχισαν νά τον σβυσουν , η τούλάχις-ον νά κάιχουν νά 
διωχθη από την Ολλανδίαν. Α.^λ' άγριοότατος {Αεταςύ 
όλων των εχθρών του έδείχθη q Γισβέρτος Βόετος (V o e t) ,  
άρχιδιδάσκαλο; της θεολογίας εις το πανδιδακτηριον τη ; 
Γηνοπεραίας. Ο άνθρωπος οΰτος, άπολαυων (Αεγάλην ύπό- 
ληψιν καί διά το σεβάσμιον τού υπουργήματος , καί διά 
την αύφηρότητα των τρόπων του, εκίνησε πρώτον άλλους 
να πολεμήσουν την διδασκαλίαν του Καρτεσίου με δημο- 
σίας θέσεις, εις τάς όποιας, χωρίς νά τον ονομάσουν ? 
^κατηγορούσαν ώς άθεον τον φιλόσοφον αυτόν , οςις

.............................. ιτάσας

Ε'ίέτασεν , πάντα, δ' ί%<ίςχ<αν «ρενΐ »

τρός εύρεσιν νέων αποδείξεων της ύ^άρξεως του Θεού,



Υ·

Αλλ' όταν ό μισών όμιλη ποός μωροπίς·θυς , τόσην άκρι- 
βολογίαν ^έν χρειάζεται. Ο μεταρρυθμισμένος θεολόγος 
της Ρηνοπεραίας έσπούδαζεν εν ταύτω *ά παρακίνηση τον 
Π ατ. Μερσέννον, τον οίκειότερον καί αγαπητότερου φίλον 
του Καρτεσίου , να γράψη δημοσίως κατά τούτου πρός 
ύπεράσπι'σιν της Λατινικής θρησκείας* άπέτυχεν όμως εί; 
την ελπίδα του. Ο Μερσέννος διεύθυνε την προς αυτόν 
άπόκρισίν του ανοικτήν είς τόν Καρτεσιον, καί ούτος με
τριοπαθών την ές-ειλε χωρίς κάμμίαν επίπληςιν κατά την 
επιγραφήν της. Πλην 6 Βόετος ερεθίσθη από τούτο ακόμη 
περισσότερον , καί δεν έπαυσε νά πολεμή την μεταφυσι
κήν του Καρτεσίου , ως εναντίαν τής θρησκείας. Επειδή 
δέ άλλος διδ άσκαλος του αυτού παν διδακτηρίου ή θέλησε 
νά τήν διϊσχυρισθνί εις τάς ακροάσεις του, ό Βόετος έζη'τησε 
νά τόν εμποδίσουν από τό νά τήν παραδίδιρ, καί πις-ευθείς 
έπέτυχεν. Ο δε Καρτέσιος, ήσυχάζων είς τήν χαριες·άτην 
αύτού μοναξίαν, όλως έκδοτος είς τάς σπουδάς του , απο
λαύουν φιλοφρόνησιν καί αγάπην από τήν Παλατίνην Πριγ- 
κίπισσαν Ελισά βετ, ή'τις ειχεν εκλέξει τήν Αγην ώς δια
τριβήν τ η ς , όλίγην προσοχήν έ'διδεν είς ταυτας τάς αντι
λογίας. Τέλος πάντων όμως ήναγκάσθη νά διακοψη τήν 
σιωπήν, καί ν’ άποκριθη είς τούς αντιπάλους του , όταν ό 
Βόετος , ύποποιουμενος τό όνομα τινός νέου διδασκάλου , 
αίσχρως συγκατανεύσαντος είς τούτο , έζεδωκε κατά τού 
Καρτεσίου σύγγραμμα χωριςών , γέμον άπό δεινοτάτας 
κατηγορίας , καί άπανθρωποτάτας ύβρεις. Ο Καρτέσιος 
τό αναίρεσε, κ’ ές-ειλεν αντίτυπα τής άπαντη'σεώς του νά 
έγγειρισθώσιν είς τούς πολιτάρχας τής Ρηνοπεραίας. Πλήν 
αί κακοτεχνία', τού Βοέτου τούς είχαν ήδη παρασύρει, 
καί ό Καρτέσιος μεγάλως απόρησε μανθάνων μετά τινάς

λζ



λνί
εβδομάδας, οτι ή άναίρ εσίς του είχεν είσαχθη καί κατα- 
κοιθη εις το δικας-η'ριον αυτών. Τούς Ιγραψε διά νά τούς.» 
εξηγόση τα  αίτια του φερσίματός του, ύποδεικνύων όμως 
εις αύτούς ότι, ώς ξένος, δεν ύπόκειται εις την aptotv των. 
Βλέποντες τοιαύτην μετριοπάθειαν , άρχιζαν νά αίσθάνων* 
ται ότι είχαν ύπερβή τά όρια’ άλλα τούτο έδειξε καί εις 
τον Βόετον ότι έπρεπε ν’ άκολουθη'ση άλλην μέθοδον, καί 
νά μην άφη'ση μέσον άποκρίσεως εις άνθρωπον, του οπαίου 
αί άπαντη'σεις έπροξενουσαν τοιουτον αποτέλεσμα. Εςακο- 
λούθησε λοιπόν νά πλέκ^ μηχανάς κατά του Γάλλου φιλο
σόφου , καί νά παροξύνη τους δυνατούς κατ’ αύτου, άλλά 
τόσον μυςτκά, ώς*ε , χωρίς νά δυνηθη ούτος νά λάβη πα- 
ραμικράν ειδησιν της άλλοκότου δίκης , τά δυο τελευταία 
τούσυγγράμματακατεψηφίσθησαν ώς ς-ηλιτευτικοί Λιβελλοι, 
καί αυτός εκαλεσθη προσώπικώς ώς ένοχος. Ο Καρτέσιος 
άγνοών παντάπασι τά γινόμενα, ησυχαζεν εις την μονα
ξιάν* κάνεις άπό τούς εν Ρηνοπεραια φίλους του δεν 
τον έμη'νυσε τίποτε, καί πολλαί εβδομάδες έπέρασαν μετά 
την κατάκρισιν του βάίου, πριν αυτός άκουσν) λόγον περί 
αυτής. Την εμαθε τέλος πάντων άπό δύο γράμματα ανώ
νυμα, εις τά  όποια τον εφανέροναν τόν γενομένην κατ’ 
αύτου κρίσιν. Κ ατ’ άρχάς δεν τά  έψηφισε, νομίζων άδύ- 
νατον νά μη τόν μήνυσή κάνεις τόσον καιρόν τόιάυτην ρ.ε- 
γάλην ύπόθεσιν. Π λλν, άφ’ ού έσυλλογίσθή , άπεφάσισε νά 
ύπάγΥ3 εις Α γην, καί αύτου εμαθεν , 'ότι τό μεν πράγμα 
ητον προ πολλού εις όλους γν’ως-όν, καί εις μόνον αυτόν 
ακόμη άγνως·ον* έπρόκειτο δε νά ύπάγη νά δώστι λόγον 
εις Ρηνοπεραίαν όχι περί μικρών, άλλά περί εγκλημά
των, τό μέν ώς άμαρτη'σας πρός τόν Θεόν δί άθε'ί'ας , 
τό δέ ώς συκοφάντησα; τίμιον άνθρωπον. Ο Καρτεάιος^'
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ρλος απορία καί έκπληςις, κατέφυγεν εις τον πρεσουν της 
Ραλλίας, επικαλούμενος τα δίκαιοίματα του έθνους του. 
Εκείνος δέ προσέδραμεν ευθύς εις τον Αραυσιώνος Πρίγκι
πα ( prince d’ Orange ), 071; έγραψε δυνατά προς τούς 
αργόντας της Ρηνοπεραίας να ικανοποιήσουν τόν Καρτε- 
σιον. Αλλ’ ή προτασία πολλά αργά έφθασε* διότι ό Βόετος 
είχε παρασκευάσει τάς μηγανάς του τόσον καλά , και με 
τόσην σπουδήν εκινηθη, η καταδίκη ή τον ηδη τυπω
μένη , δημοσιευμένη , καί το ιγ ο κολλημένη είς όλας τάς 
κυρ*ωτέρας πόλεις των Ηνωμένων Επαργιών. Ελαβαν 
ακραν προφυλαςιν διά το μυ7ΐκον , εως και νά μην *άνα- 
γνώσουν είς το συμβούλων την κατά του Καρτεσίου άπό- 
φασιν είς την συνειθισμένην ώραν, άλλ’ είς έκτακτον άλ
λην , κατά την όποιαν δεν έμελλε νά παρευρεΟη βέβαιά 
κανείς άπ’ εκείνους , όσοι τυχόν ήθελαν μηνύσει τί είς τον 
κρινόμενον. Οί εχθροί του νομίζοντες ότι δεν θέλει μάθει 
Την άγωγην , ηλπιζαν νά καταδικασθη ερη'μην είς μεγάλα; 
ζημίας , καί νά καούν τά βιβλία του. Αέγεται μάλΐ7« οτι 
ό Βόετος είχεν ηδη συμφωνήσει μέ τον δήμιον νά έτοιμάση 
εκείνην την ημέραν πυράν ύψηλοτάτην. Αφ’ ού τούτο 
έγίνετο καί διεθρυλλεΐτό, ό Καρτέσιος δεν ημπορούσε 
πλέον νά δειχθη πουποτε , χωρίς νά ίδη το όνομά του 
7ηλιτευμένον , το δέ των εναντίων έντιμον. Τοιούτον 
η τον το σγέδιον της ουτιδανής ταύτης μηχανορραφίας. 
Α λ λ ’ όταν είδαν ότι ό ΚαρτέσΛς προαπαντούσε με 7?$ος 
τούς εχθρούς του , καί είχεν εύ'ρει όυνατάς προ7«σίας, οί 
δικα7αί άρχισαν νά εντρέπωνται δί όσα έπραζαν* καί 
Ιιπορρίπτοντες την ςιίσχυνην αυτών είς τον Βόετον , άνε- 
κάλυψαν ολην την βδελυοίαν των πράςεων αυτού. Ο Καρ- 
τέσιος εύκολα κατασκεύασε την απολογίαν του, άποδειςας



οτι ό μιαρός Λίβελλος ό με πλας-ον όνομα κατ αύτΟυ 
διαδοθείς ήτον έργον του Βοέτου* καί ό πρότερον λεγόμενός 
πατήρ του βιβλιαρίου , ώμολόγησε την αλήθειαν επί 
κριτηρίου.

Τοιουτον τέλος ελαβεν ή καταδρομή, διά την οποίαν 
Ις’έρη'θή προς καιρόν ό Καρτέσιός την άπραγμοσύνην καί 
ησυχίαν του. Μ* δλον τοϋτο, έξέδωκε μετ’ ολίγον το μέγά 
του σύγγραμμα περί σύρματος του Ξαντός, καί ουτος 
ήτον αληθώς ό γενναιότερος τρόπος νά έκδικηθη τους 
iy Ορους του. Αλλά της αδικίας ή πληγή εμενεν έκτοτε. 
Ο Καρτέσιός έβλεπε μέ λόπην ότι τό μέπαφυσικόν μέρος 
τών συγγραμμάτων του , τό όποιον ενόμιζε πολύτι^ο'τα- 
τον , δεν έπαυε νά τον έμβάζ*4 είς νέας φίλονεικίας. 
Τάς δέ γεωμετρικάς ανακαλύψεις του τόσον ολίγοι τάς 
Iκαταλάμβαναν κ* έτιμουσαν άξίως, ώς·ε κάμμίαν σχε
δόν ανταμοιβήν δεν ή μπορούσε νά εύρη εις αύτάς. 
Μετενόησε λοιπόν τότε διά την φη'μην του , καί ποθών 
τά  τερπνά της αφανούς καί άγνωρίς-ου ζωής , έλαβε 
παράσημου τό Λ ά θ ε  β ι ώ σ α ς .  Αυξηό’ε δε τάς 
δυσαρέσκειας του καί η νέα καταδρομή ή διεγερθεΤσα 
κατ’ αύτου από τους Θεολόγους του Βαταυίκοΰ Λόυγ- 
δουνου. Είς τοιαύΐην διάθεσίν ευρισκόμενόν ή βασιλίσσα 
την Σουηκίας Χρΐς*ίνα τόν έπρόβαλε νά έλθή νά ήσυ- 
χάσνι είς την αυλήν της. Ο δε Κ,αρτέσιος , άν καί 
υπεραγαποΰσε την ανεξαρτησίαν , και , καθώς αυτός 
έλεγε $ τόσην τιμήν διώριζεν είς τήν ελευθερίαν του ,  
ώς-ε όλοι οί βασιλείς τής γης δεν ήμπορουσαν νά τήν 
πληρώσουν , έδέχθη όμως τό πρόβλημα , καί μέ δίκαιον 
λόγον. Καθώς έπασχε τό τε , γλυκύτατον έπρεπε νά ήναι 
είς αυτόν νά ποθήται από μεγάλην βασίλισσαν, και νά



μα
προσκαλήται πλησίον της , καί ή τοιαύτη τιμή επρεπεν 
ακόμη νά συνεογηση εις το ν’ άπος-ομώση τους διώκτας 
του. Απεφάσισε λοιπον ν’ <xcpvf<rvi την εις Εγμοΰνδον 
( Egm ond ) προ σφ ίλες-άτην αυτού άναχούρησιν , και νά 
ύπάγη νά ζη'ση εις το τραχύ της Σουηκίας κλίμα. Φθάσας 
δέ εις την αυλήν , ήξιώθη έπιφανες-άτην υποδοχήν άπύ 
την βασίλισσαν , καί ο, τι είς άλλους ήθελε φανή δυς*ύ- 
χη μ α , αυτός εζη'τησε καί άπε'λαυσεν ώς χάριν , το νά 
ήναι έξηρημένος άπο τάς αύλικάς παρατάξεις , καί νά 
φαίνεται είς το παλάτιον , οσάκις μοναν προσκαλεσθϊί. 
Προς ανταλλαγήν όμως της ελευθερίας ταυ της, η βασί
λισσα τον ηθελησε νά έρχεται καθημερινώς , τήν πέμπτην 
εωθινήν ώραν, νά συνομιλή μέ αυτήν είς τήν βιβλιοθη'κην 
της. Αναγκασμένος διά τήν ύποχρέωσιν ταύτην ν’ άλλάξη 
δίαιταν , έν ώ καί το'τε καί πάντοτε είχε μεγάλην χρείαν 
άναπαύσεως , καί τά τής υγείας του απαιτούσαν πολλήν 
θεραπείαν , δεν ήμπο'ρεσεν ό φιλόσοφος ν* άνθεξη , καί μά- 
λις*α είς κλίμα ψυχρότατον , καί εις τήν ακμήν τού χει
μώνας. Εκτυπήθη δέ μετ’ ολίγον άπο κατάρρουν ς~/)θικον 
φανερωθέντα μέ παραφροσύνην , καί άπέθανε τήν ι ι  
Φεβρουάριου , ι 65ο, πριν ακόμη τελείωση το πεντηκοςών 
τέταρτον έτος τής ηλικίας του. Η βασίλισσα ήθέλησε νά 
τον θάψουν είς τά μνη'ματα των άρίς-ων τής 2ουηκίας* 
αλλά κατά τήν άπαίτησιν τού πρέσβεως τής Γαλλίας 
Χανούτου ( C h a n u t) έτάφη είς το κοιμητήριον των συμ
πατριωτών του , καί το λείψανον αύτου άνεκομίσθη «ς  
Παρίσιους κατά το ιβββ.

Εσημειώσαμεν ήδη προς τιμήν τής Γαλλίας δτι αί 
καταδρομαί, οσας έπαθεν ό Καρτέσιος , εκινήθησαν ολαι 
άτςο ξε'νους* πρεπει δέ νά προσθέσωμεν οτι το ονομα αυτ·υ,
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ζώντος ακόμη, εδοζάσθη καί έ τιμή  9 η εις την πατρίδα του, 
Ο  Καρδινάλιος Μαζαρΐνος ένη'ργησί νά τον δοθη ζ ις  τα  

ϊ 6 4 ^  ? μέ τον χλέον έντιμον τρόχον , ταγίνιον 3 ,ο ο ο  
λ ιτ  ρων, το όχοιον, μέ όλας τά ς ταραμάς του β α σιλείου , 

εχληρώθη τα κτικά . Τον έδόθη ακόμη τό ακόλουθον έτος 

χρυσόβουλλον άλλου ταγινίου άςιολογωτέρου μ έ μεγί^ους 

«χαίνους συνωδευμένον. Α λ λ ’ άφ’ οΰ έχληρωσε τό συνηθες 

δόσιμον , δεν ηκουσε χλε'ον λόγον περί αύτου* διά τό 

όχοιον έλεγεν , ότι π ο τέ δεν ηγόρασεν άκριβωτε'ραν 
διφθεραν.

Ο  φιλόσοφος ουτος έ'ζησεν άγαμος, και άχε'θανεν άτεκνος. 

Φ αίνεται όμως >.ο τ ι  ευρισκεν ιδιαίτερον φίλτρον εις την 

συναναστροφήν τω ν γυναικών , κ ' ενοτιμευετο χολυ την 
συνομιλίαν τω ν. Ε ίχ ε  θυγατέρα άνε'γγυον , όνόματι Φ οαγ- 

κίνην , την όχοίαν άνετρεφε χλησίον του μ έ χολλην φίλο- 

ςτργίαν καί άγάχην. Την έχασε δέ κατά τό  ι 6 4 ο  εις 

Αμεσφόρτον , κ ’ έλυχηθη σφοδρά διά τον θάνατόν τη ς 
( ι ).  Α ί ηθικαί άρεταί του είχαν ομοίως μ έ τά ς νοητικάς

( ι ) Ο Βαϊλλε'τος (B a il le t )  ίμιλεϊ περί της άνεγγύου ταύτης 
θυγατρδς εις τό# γραφε'ντα ύπ’ αυτού Βίον του Καρτεριού' άλλ’ 4 
Αργόναίος Καρθουσιανδς ( le C hartreux d’ A rgonne ) λεγει εις 
τά Σύμμ.ικτα αΰτου> τά περιφερόμενα υπό το ίνομα V tgneul dc 
M arv ille ,  οτι είναι π λ ά σ μ α  έιςινοημε'νον άπό τούς εχθρούς τού 
Καρτεσίου έξ άφορμης τίνος αυτομάτου κόρης5 την όποιαν ουτος 
κατεσκεύασε με πολλην τε'χνην, διά να δείξη οτι τά ζώα δεν έχουν 
ψυχήν , άλλ’ είναι πολυσύνθετοι μηχαναί* Ο Καρτεσιος εβαλε τάχα 
την αυτόματόν ταύτην κόρην εις εν κοιράβιον > και 4 κυβερνήτης 
έ'λαβε πιριε'ργειαν «/άνοιξη τδ περιεχον αυτήν κιβώτιον' εξεπλάγη δέ. 
παρατηρών κινήσεις εις την μηχανην , ητις εφαίνετο έμψυχος , καί 
νομίσας on είναι S διάβελος, τ^ν είρριψεν εις την Θάλασσαν. Αλλά 
καί τούτο τδ διηγημάτων » y i  ίποϊον 4 Καρθουσιανδς λε'γει οτι 
ηκουσεν από Καρτεσιανόν > έ'χει οψιν άκράτευ πλάσματος.

Σημειωσις τού Villenave.



υψηλόν καί άρρενικόν χαρακτήρα, συγκερασμένον όμως μέ 
την διάθεσιν τής αληθούς μετριοφροσύνης , μέ την έ'ξιν 
τής μετριοπάθειας , και μέ των ηθών τήν απλότητα.

Η Γαλλική Ακαδημία έπρόβαλε το έγκώμιον του Καο- 
τεσίου κατά τό ijO'J,  και ό Θωμάς έκέρδησε το βραβείον* 
Ο λόγος τούτου είναι γραμμένος μέ καλλις-ην προαίρεσιν. 
ΤΙλήν εις πολλά μέρη δύσκολον ήτον εις τον έγκωμιας-ήν 
νά διακρίνη ακριβώς τά επαινετά καί τά ψεκτά*' προς 
τούτοις καί άν ήτον ικανός νά κάμη τοιαύτην διάκρισιν, 
ή συνήθεια τήν άπηγόρευεν. Ο Βολταιρος συνέχαρη μεγά
λος τον Θωμαν διά τον λόγον τούτον, έξ αιτίας μάλΐ7α 
τής είκόνος τού Βοέτου, τήν όποιαν ό ρήτωρ είχε προσά
ψει γενικώτερον. Αλλ’ όταν αυτός ήθέλησε νά γράψη περί 
τού Καρτεσίου εις ίδιον αυτού όνομα , πολλά διάφορον 
δρόμον ήκολούθησε, κ’ έφάνη ίσως αύς-ηρότερος. τού δέοντος 
εις τό άρθρον Κ α ρ τ ε σ ι α σ  μ ό ς  τού Φ ι λ ο σ ο 
φ ι κ ο ύ  Λ ε ξ ι κ ο ύ .  Αλλέως όμως τό ά'οθρον τούτο 
είναι άρις-ούργημα ορθής καί φιλοσόφου κρίσεως. Αυτό καί 
τό περί ζωών διανοίας του ρηθέντος συγγράμματος μέ 
φαίνονται δεξιώταταί καί άκριβές-αται εκτιμήσεις τής 
μεταφυσικής τού Καρτεσίου* καί είναι θαύμα πώς τοιούτος 
μέγας Ποιητής έκρινε μέ τόσην βαθύτητα καί σύνεσιν 
τοιοΰτον γεωμέτρην καί μεταφυσικόν, όποιος ό Καρτέσιος.

Τά συγγράμματα του φιλοσόφου τούτου έξεδόθησαν 
ένωμένά μέ επιγραφήν Opera o m n ia , Amstelodami , 
1 6 9 0 * 1 7 0 1 , 9 ™ μ. 8.*ν Η Γαλλική έκδοσις περιέ
χει ι 3 τόμ. είς ΐ 2 ^  , ήτοι: A , les principes de la 
p h ilosop h ic, ecrits en latin p ar D escartes, et tra-  
duits en frai^ais par un de ses amis ( P ic o t  ) , 
1 7 2 4 ,  είς i a cv , μετατυπωμένα κατά τήν εκδοσιν τήν



επιδε<ΰρηθεΐσαν από τον Claude Clerselier. Β , L ’ Iloirt- 
me de Rene Descartes c t la formation du foetus, 
avec les remarques de Louis dc L a fo rg e , 1 7 2 9 ,  
εις ΐ2 βν. Γ ,  Meditations m etaphysiques, 172/1,  2  
τόμ. είς 12«v, εκ μεταφράσεως τοϊ Δουκός de Luynes. Δ, 
L es passions de T a m e ,  le monde ,  o u  T raite de 
la lum iere, e t  la geom etrie; nouvelle edition, aug- 
m entee d’ un discours sur le mouvement local et  
sur la fievre, suivant les principes du meme auteur, 
1 7 2 6  , ιίς 1 E , Discours de la mckhode pour 
bien conduire sa raison et chercher la verite dans 
les sciences; p lus , la dioptrique et les m eteorcs , 
la mecanique et la m usique, qui sont des essais 
de Cette m eth od e, 1 7 2 4 ,  2 τόμ. εις At ση
μειώσεις εις τον Λόγον τούτον είναι του Ν. Ποϊσσώνος 
(Poisson) Ωρατοριανού ίερε'ως. L ettres, 1 7 2 4 - 1 7 ^  
6 τόμ. εις Ι2 0ν. Εσημειώσαμεν έ$ώ μόνον τάς καλητε'ρας 
εκδόσεις* τάς άλλας είναι περιττόν νά τάς μνημονεύσω μεν, 
Ο Βαΐλος ( Bayle ) έ^ε^ωκε Recueil de quelques 
pieces curieuses , concernant la pliilosophie de 
D e sca rte s , 1624 εις i 2 0v.. Από τους συγγράψαντας 
υπέρ ν ,'εσίου η κατ’αυτού, αξιοσημείωτοι είναι 6 Πατ. 
Δ αν 17/ και 6 Αβρίγκης Υε'τιος. Ο κατά Βαϊλλε'τον βίος
αυτού έτυπώθη εις Παρισίους, 1691 ,  2 με'ρη άποτελουντα 
ύπέρ χιλίας σεΧίό'ας εις 4 0ν* ή επίτομη αύτου κατά 
τό 1692 ( ι ) εις ΐ 2 ον. 0  Πατ. Βοσχε'τος ( Boschet ) 
έξείωκεν Ε  π ι ς  α σ ί α ς εις τον Β ί ο ν τούτον, έν Αγνι 
( Παρισίοις ) , 1 6 9 2 ,  εις' ΐ2«ν.

( ί ) Εις τέ πρωτότυπον φιρεται 1672, τό όποιον σφάλμα «ντ&- 
πις·« ό Ιταλός μεταφραστές.



Λ Ο Γ Ο Σ

Π Ε Ρ Ι

Μ Ε Θ Ο Δ Ο Υ

1

ΤΟΓ OMiTEiNy*KAAlU ΤΟΝ ΝΟΤΝ ΚΑΙ ΖΗΤΕΙΝ ΤΗΝ 

ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΕΙΣ ΤΑ.Σ ΕΟΙΣΤΗΜΑΣ.

* β 9 6 9 9 9 9 6 9 · 8 β β θ 9 * β · θ 9 Μ 9 9 8 & β Μ 8 φ 6 * * * φ

Μ Ε Ρ 0 2  I I P & T Q N .

I ίποτε εις τον κόσμον δεν είναι καλύτερα μοιρασμένο* 
άπό τόν.ν&ΰν’ διότι καθένας νομίζει ότ* έχει τόσον πολυν, 
ώ^ε καί οί πλέον δυσάρεστοι εις τάλλα δεν συ^ιθίζουν να: 
επιθυμούν περισσότερον απ’ δσον έχουν. Εις τό όποιον 
δεν είναι πιθανόν oXot ν’ απατών ται* άλλα τούτο μάλλον 
μαρτυρεί δτι ή δυναμις του κρινειν όρθώς καί διαγινώ- 
σκειν τό αληθές από τό ψευδές, νίτις είναι κυρίως τό όνο- 
μαζόμενον νους η ορθός λόγος, είναι φυσικά ίση εις όλους 
τους ανθρώπους. Καί ουτω διαφε'ρψεν οι άνθρωποι κατά 
τάς γνώμας, όχι διότι είμεθα άλλοι άλλΤον λογικώτεροι, αλλά 
μόνον διότι διαφόρως θεωρουν τες τά αυτά πράγματα κα- 
ταντουμεν εις άνόριοια συμπεράσματα. Τώ δντι, δεν φθάτ 
νει νά εχη τις νουν καλόν, αλλά τό κύριον είναι νά τον μ** 
τα/ειρίζεται καλά. Αί μεγαλύτεροι ψυχαί είναι επιδεκτι- 
καί μεγίς-ων κακιών, καθώς καί μεγίς·ων αρετών* καί οί 
βραδύτατα βαδίζοντες η μπορούν νά προχωρήσουν πολι> 
περισσότερον , άν ακολουθούν πάντοτε την ευθείαν όδόν ,  
παρά τους τρεχοντας μέν, άλλ' εκτ ρεπομένους άπ άυτ&ν.

I
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Οσον St εμέ, ποτέ δεν έφαντάσθην ότι δ νους μου είναι 

κατά τι τελειότερος χαρά τον νουν των κοινών ανθρώπων* 
πολλάκις μάλιστα εύγήθην νά ομοιάζω άλλους κατά την 
οξύτητα της νοήσεως, ή κατά την ευκρίνειαν και καθαρότητα 
της φαντασίας, η ΧΛτά τδ ευρύχωρου , η έτοιμον της 
μνήμης. Παρά ταυτα άλλα προτερήματα δεν γνωρίζω 
συντελικά της ευφυΐας* -διότι τον λόγον , η τον νουν , 
επειδή αύτδς μόνος μάς κάμνει ανθρώπους , και μάς 
διακρίνει άπδ τά ζώα , πις·εύω ότι είναι ολόκληρος 
εις καθένα , και κατά τούτο ακολουθώ την κοινήν 
γνώμην των φιλοσόφων, οίτινες λέγουν ότι μόνον εις 
τά σ υ μ β ε β ή κ ό τ α είναι τδ μάλλον καί ήττον , 
και οχι ’εις τάς ο υ σ ί α ς  ή τάς φύσεις των ά τ ό μ ω ν 
του άυτου ε ί S ο*υ ς.

2τοχάζομαι όμως , και δεν φοβούμαι νά τδ είπώ, ότι 
ευρέθην έκ νεαράς ηλικίας εις ευτυχείς δρόμους, και ώδη· 
γήθην εις σκέψεις και γνώμας τοιαύτας, ώστε νά συνθέσω 
άπ’ άυτάς Μέθοδον, μέ την οποίαν εύρηκα, νομίζω, τρό
πον ν* αυξήσω βαθμηδόν τάς γνώσεις μου, και νά τάς ανα
βιβάσω είςν τδ μεγαλήτερον ύψος , όπου ή μετριότης του 
νοός μου και ή βραχύτης τής ζωής μου τάς συγχωρούν νά 
φθάσουν. Διότι εσύναξα ήδη απ’ αυτήν τοιούτους καρπούς, 
ώστε, μ’ όλον ότι σπουδάζω πλέον νά δυσπιστώ παρά νά 
θαρρώ εις όσας κρίσεις κάμνω περί έμαυτου , καί θεωρών 
μέ φιλοσοφικόν δμμα τάς διαφόρους πράξεις καί επιχειρή
σεις των ανθρώπων, τάς βλέπω όλας σχεδόν ματαίας καί 
ανωφελείς* πάλιν όμως αισθάνομαι άκραν εύχαρίςησιν διά 
τήν πρόοδον, την οποίαν, ώς φαντάζομαι, έκαμα εις την 
ζήτησιν τής αλήθειας, .καί τοιαύτας ελπίδας συλλαμβάνω 
δώ τδ μέλλον, ώστε, αν μεταξύ τών ασχολιών των άν·
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θρώπων, ώς απλώς ανθρώπων, ηναι κάμμία βεβαίως καλ·& 
και άςιυλογος . τολμώ νά πιςεύσω ότι είναι εκείνη , την 
όποιαν εγώ έδιάλεξα.

Μ ’ ολον τούτο ενάγεται ν’ άπατώμαι, και ίσως sTyiSct 
ολίγον χάλκωμα καί ύαλί ο, τι έγώ ς-οχάζο μαι χρυ&άφι 
καί διαμάντια. Ηξεύρω πόσον ύποκειμεθα εις άπαταν iti* 
ρί των οικείων, καί πόσον ομοίως πρέπει νά ύποπτευώμε- 
8α τά ς κρίσεις των φίλων μας, όταν ηνοςι προς χάρινμας* 
θέλω όριως νά δείξω είς τούτον τον λόγον ποιους δρόμους 
ηκολούΟησα , καί νά παρας-ήσω τήν ζωήν μου , ωσάν είς 
εικόνα, διά νά ήμπορή καθείς νά κρίν^, κ’ εγώ μανθάνων 
από την κοινήν φήμην τάς περί τούτου γνώμας , νά δι
δαχθώ με τό νέον τούτο μέσον , καί νά τό προσθέσω είς 
εκείνα , τά οποία συνήθως μεταχειρίζομαι.

Τοιουτοτρόπως, 6 σκοπός μου δεν είναι νά διδάξω τήν 
Μέθοδον , την οποίαν πρέπει καθείς ν’ άκολουθη διά νά 
όδηγη καλά τό λογικόν του, αλλά μόνον νά δείξω μέ ποιον 
τρόπον έφρόντισα νά κυβερνώ εγώ τό έδικόν μου. Οσοι 
επαγγέλλονται νά διδάσκουν, πρέπει νά νομίζωνται έμπει- 
ρότεροι από τούς διδασκόμενους, καί είναι μεμπτοί, άν 
σράλλουν είς τό παραμικρόν. Αλλά προβάλλων απλώς 
σύγγραμμα τούτο ώς ιστορίαν , η , άν αγαπάς καλύτερα, 
ώς μύθον , είς τον όποιον , μεταξύ τινών άξιων μιμήσεως 
παραδειγμάτων , θέλουν εύρεθή ίσως καί άλλα δικαίως, 
φευκτά , ελπίζω οτι αυτό θέλει ωφελήσει τινάς , χωρίς νά 
βλαψη κανένα, καί ότι όλοι θέλουν με ομολογήσει χαριν 
διά την ειλικρίνειαν μου.

Ανετράφην είς τά γράμματα έκ νεαράς ήλικίας ^ καί 
έπειδη μ ’ εβεβαίοναν ότι δί αύτών ήμπορείτις ν’ άποκτήστί 
σαφή καί βεβαίαν γνώσιν όλων των βιωφελών ^ραγμάι^ων)
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$!χα άκραν επιθυμίαν να τά μάθω. Αλλ’ ευθύς άφ’ οΰ έτε- 
λείωσα το στάδιον εκείνο τής σπουδής , μετά το όποιον 
έμβαίνειτις συνήθως εις τήν τάξιν των λογιών , άλλαξα 
διόλου γνώμην. Διότι εύρισκόμην περιπλεγμένος εις τόσας 
αμφιβολίας και άπατας, ώς-ε μ ’ έφαίνετο ότι δεν έκέρδη- 
σα άλλο από τήν φιλομάθειαν, παρά νά γνωρίσω έπί μάλ
λον τήν άγνοιαν μου. Και όμως ήμην εις έν από τά περι
φημότερα σχολεία τής Εύρώπης, κ’ ένόμιζα δτι , άν 
ήναι σοφοί εις τον κόσμον, έπρεπε καί αύτοΰ νά εύρίσκων- 
ται. Είχα μάθει έκεΐ όσα έμάνθαναν καί οί άλλοι' καί 
μάλις-α μην εύχαριστούμενος μέ τάς παραδιδομένας αυ
τόθι έπις-ήμας, είχα διατρέξει όσα βιβλία έπεσαν εις 
χείράς μου πραγματευόμενα περί των περιεργοτέρων καί 
σπανιωτέρων κατά τήν κοινήν γνώμην. Προς τούτοις ήξευρα 
τί έκριναν οί άλλοι περί έμοΰ , καί δεν έβλεπα νά μέ στο- 
χάζωνται κατώτερον των συμμαθητών μου , μ ’ όλον ότι 
εύρίσκοντο ή'δη μεταξύ αύτών τινές προωρισμένοι νά δια- 
δεγθώσι τούς διδασκάλους μας. Τέλος πάντων, ό ήμέτερος 
αιών μ’ έφαίνετο άκμαΐος καί εύφορος εις ευφυείς άνδρας , 
όσον καί άλλος κανείς άπό τούς προλαβόντας. Διά τούτο 
έτολμουσα νά κρίνω άπό τόν εαυτόν μου όλους, καί νά 
φρονώ OTt δεν υπάρχει εις τόν κόσμον σ*φία τοιαύτη , 
όποιαν μέ είχαν δώσει πρώτον νά ελπίζω.

Πάλιν όμως δεν έκαταφρονουσα τά  συνειθισμένα εις τά 
σχολεία παιδευματα καί γυμνάσματα. Ηξευρα ότι αί μέν 
παραδιδόμεναι εκεί γλώσσαι είναι αναγκαία* προς κατάλη- 
ψιν τών παλαιών βιβλίων’ ή δέ χάρις των μύθων έξυπνα 
τό πνεύμα* τά δέ άξιομνημόνευτα τών ιστοριών έργα τό 
άνυψόνουν, καί, άναγινωσκόμενα μέ σκέψιν, συμβάλλουν εις 
καταρτισμόν τής κρίσεως’ ή δέ άνάγνωσις παντός καλού
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βιβλίου είναι ώς συνομιλία ριέ του; γαριεστέρους ανθρώ
πους των παρελθόντων αιώνων , τούς καί συγγραψαντας 
αυτά' συνομιλία μάλιστα μελετημένη καί έντεχνος, εις την 
όποιαν {λάς φανερόνουν μόνον τούς καλητέρους στοχασμούς 
των* η δέ ρητορεία έχει δύναμιν καί κάλλος ανυπέρβλητον' 
ή δέ ποίησις, χάριτας καί γλυκύτητας θεσπεσίας* ή δέ 
μαθηματική, λεπτοτάτας εφευρέσεις, εις άκρον επιτήδειας 
καί τούς περιέργους να εύχαρις·ησουν , καί τάς τέχνας νά 
ευκολύνουν, καί τον κόπον των ανθρώπων νά ολιγοστεύσουν* 
τά δέ περί ηθών συγγράμματα περιέχουσι πολλά; διδα
σκαλίας καί προτροπάς εις άρετήν ώφελιμωτάτας* η δέ 
θεολογία διδάσκει νά κερδαίνωμεν τον ουρανόν' η δέ φιλο
σοφία κατασταίνει ικανούς τούς ζηλωτάς αΟτης νά ομιλώ- 
σι πιθανώς περί πάντων , καί νά θαυμάζωνται καί άπο 
τούς άριαθεστάτους' η δέ νομική , η ιατρική, καί αί άλλαι 
έπιστήμαι φέρουσι τιμάς καί πλούτη εις τού; σπουδάζον
τας περί αύτάς' καί τελευταιον, ήξευρα ότι καλόν είναι νά 
τάς έξετάση τις ό'λας , έως καί τάς πλέον ριωράς καί ψευ
δείς , διά νά γνωρίση σωστά την αξίαν των,  καί νά φυ- 
λάττεται μή τον άπατη'σουν.

Ενόμιζα όμως ότι αρκετόν καιρόν είχα έξςδεύσίΐ εις 
τάς γλώσσας , καί εις την άνάγνωσιν ακόμη των πα
λαιών βιβλίων , καί εις τούς μύθους , καί εί; *τάς 
ιστορίας' διότι τό νά συνομιλή τις μέ τούς ανθρώπους, 
τών παρελθόντων αιώνων είναι σχεδόν τό αυτό καί 
νά περιηγήται. Καλόν είναι νά γνωρίζωμεν όπωσουν 
τά ήθη τών διαφόρων λαών, διά νά κρίνωμεν υγιέστερα 
περί τών έδικών μας, καί νά μή νομίζωμεν , ό'τι παν τό 
εναντίον εις τάς συνήθειας ημών είναι άλογον και γελοιον, 
καθώς κρίνουσιν ώς επί τό πλεΐστον εκείνοι, όσοι δεν είδαν
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τίποτε. Αλλ’ ότ;Λ πολύν καιρόν ταξειδεύη τις , καταντά 
πλέον ζένος εις τον τοποντου' καί όταν πολύ περιεργάζε
σαι τά των άλλων αιώνων, μένει ώς επί το πλεΐς-ον εις 
μεγάλην άγνοιαν των πραττομένων εις τούς χρόνους του. 
Προς τούτοις, οι μύθοι μάς κάμνουν νά φανταζώμεθα πολλά 
αούννατα ώς δυνατά, και αύται ακόμη at πιστοταται ίστο- 
ριαι, άν δεν άλλάσσουν η μεγαλύνουν^τά πράγματα διά νά 
τά κάμουν άζιώτερα άναγνώσεως, τούλάχις-ον παραλείπουν 
πάντοτε σχεδόν τάς ταπεινοτέρας και άδοζοτέρας περι
στάσεις. Διά τούτο τά λοιπά δέν φαίνονται όποια πρέπει 
νά ηναι, και οί ρυθμίζοντες την διαγωγήν αυτών κατά τά 
Ιστορικά παραδείγματα, κινδυνεύουν νά πίπτωσιν εις τάς 
παραφροσύνας τών μυθιστορικών μας ηρώων, καί νά συλ- 
λαμβάνωσι σκοπούς ανώτερους άπο τάς δυνάμεις των.

Είχα μεγάλην ύπδληψιν διά την ρητορείαν, καί έρωτα 
σφοδρόν διά την ποίησιν. Εφρονοΰσα όμως ότι καί ή μία 
καί η άλλη είναι πλέον χαρίσματα ψυχικά , παρά καρποί 
της σπουδής. Οσοι συλλογίζονται ίσχυρώτερα, καί μελε- 
τώσιν ακριβέστερα τά νοη'ματά των διά νά τά κάμουν 
καθαρά καί εύληπτα, 'είναι πάντοτε έπιτηδειότεροι νά 
καταπείθουν, καί Αρβανίτικα άς ομιλούν , καί ^ητορικην 
ποτέ άς- μην έμαθαν. Οσοι δε πλάττουν νοστιμώτερα 
Ελάσματα, καί ηζεύρουν νά τά εκφράζουν με περισσό τέραν 
καλλονήν καί γλυκύτητα, θέλουν είναι πάντοτε οί καλτίτε* 
pot ποιηταί, καί άν δέν γνωρίζωσιν ακόμη τήν ποιητικη'ν.

Ενοστιμεοόμην προ πάντων την μαθηματικήν, διά την 
βεβαιότητα καί ένάργειαν τώ ; λόγων αυτής* πλήν δέν 
έβλεπα ακόμη την άληθη χρησίν της , καί ς-οχαζόμενος 
ίτ ι  μόνον εις τάς μηχανικάς τέχνας χρησιμεύει, απορούσα 
«ώ ςείς τά θέμελιά της, ςερίώτχτοι καί σταθερώτατα όντα*
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δέν siχε κτ\ο*θη τίποτε ύψηλότερον. Εξ έναντίας, τά συγ
γράμματα τών παλαιών εθνικών, τά περί ηθών πραγμα·. 
τευόμενα , τα έσύγκρινα pie ύπερνίφανα και μεγαλοπρε· 
πέστατα παλάτια, κτισμένα οαως εις άριριον και λάσ
πην. Αυτοί ύπερυψονουν τάς άρετάς, και τάς δεικνύουν 
άξιοτιμτίτους υπέρ πάντα τά επίγεια' δεν διδάσκουν 
οαως αρκετά τά  γνωρίσματάτων, καί πολλάκις <J, τι 
ονομάζουν μέ το σεμνότατον της αρετής όνομα, είναι 
άπλώς αναισθησία, η τύφος , ή απελπισία, η μιαιφονία.

Εσεβόμην την θεολογίαν μας,-καί είχα προαίρεσιν, όσην 
καί κάθε άλλος, νά κερδη'σω τον ουρανόν. Αλλά μαθών , 
ώ ; αναμφίβολον πράγμα, ότι ό μεν ούρανος είναι avot- 
κτος εις τούς άμαθες*ά τους,  καθώς καί εις τούς πλέον 
σοφούς , αί δέ εξ άποκαλύψεως άλη'θειαι αί οδηγοΰσαι 
εις αυτόν είναι υπέρ πάσαν άνθρωπίνην κατάληψιν, δεν 
ετολμουσα νά τάς υποβάλω εις τούς ασθενείς μου λογι
σμούς, κ’ «νόμιζα οτι, διά νά έπιχειρισθη τις την εξε'τα* 
σιν αυτών καί νά επιτυχή, χρειάζεται νά £χη κάποιαν 
εξαίρετον βοη'θειαν τού Θεού, καί νά ήναι υπέρ άνθρωπον.

Τίποτε δεν θέλω είπεϊ περί της Φιλοσοφίας , είμή ότι 
βλέπων αυτήν καλλιεργημένην άπο τούς εύφυες-ερους τόσων 
αιώνων άνδρας, καί όμως μή εχουσαν ακόμη τίποτε άναμφισ- 
βητητον καί ακολούθως αναμφίβολον , δεν είχα τόσην 
οίησιν , ώςτε νά ελπίσω καλητέραν επιτυχίαν παρά τούς 
άλλους' καί προσεπιλογιζομενος ποσας διάφορους γνώμας 
δύνανται σοφοί άνδρες νά διϊσχυρισθώσι περί του αυτοί 
πράγματος, έν ω δεν η μπορεί παρά μία μόνον ν’ άληθέυν), 
παν το άπλώς πιθανόν το είχα σχεδόν ψευδές.

Περί δέ των άλλων έπιτημών, επειδή αύταί δανείζον
ται τάς άρχάς των άπο την φιλοσοφίαν  ̂ Ικρινα οτι τίποτε
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στερεόν δεν ηρπορουσε νά ήναι κτισρένον εις τοιαυτα σαθρά 
θερέλια* καί ούτε η τιρ/η, ούτε το κέρδος , τά όποια υπό
σχονται, δεν ησαν αρκετά νά pi παρακινήσουν νά τάς ράθω. 
‘Διό™ δεν ηρην , χάριτι Θεία, είς τοιαύτην κατάστασιν, 
Λς-e νά βιασθώ νά κάρω πορισρόν την έπις"όρην , προς 
παραρυθίαν της τύχης ρου/ Δεν επαγγελλόταν κυνίκην της 
δόξης καταφρόνασιν* όλιγώτατον υρως έψηφουσα την ψευ- 
δώς και άναξίως αποκτώρένην. Τέλος δέ περί των κακών 
διδασκαλιών, ένόριζα ότι ηξευρα ηδη πόσον αξίζουν διά νά 
ρη κινδυνεύω πλέον ν’ άπατηθώ, ρνίτε από τάς υποσχέσεις 
των άλχηριστών, ρτ(τε από τάς προρρήσεις των άστρολό- 
γων, ρνίτε από τάς πλάνας των ράγων, ρτίτε από τά σοφί- 
©ρατα η την ρεγαλαυχίαν κάνενός εκείνων, οιτννες επαγγέλ
λονται περισσότερα άπ’ όσα ηξεύρουν.

Διά τούτο, άφ’ ού εφθασα εις ηλικίαν νά ελευθερωθώ από 
τόν υποταγήν των διδασκάλων ρου, παραίτησα διόλου την 
σπουδήν των γραρράτων , και άποφασίσας νά p i  ζητώ 
'άλλην έπις~όρην παρά την εύρετην είς τυν εαυτόν ρ,ου, $  
*ίς τό ρέγα βιβλίον του κόσρου, ρετεχειρίσθην τό επίλοι
που της νεότατος ρου είς περιηγήσεις, είς επίσκεψιν βασιλι
δών αυλών καί κρατών , είς όριλίας ανθρώπων διαφόρων 
χαρακτήρων καί καταστάσεων , είς συλλογήν ποικίλων πει· 
ραράτων, είς δοκιρασίαν του έαυτου ρου κατά τάς περί- 
©τάσεις, τάς οποίας ρ* έπρόσφερεν i  τύχη, καί είς τό νά 
πάρω παντού σκέψεις περί των συρβαΐνόντων έπιτηδείας 

, νά ρέ φέρουν κάποιον όφελος* διότι ρ ’ έφαίνετο οτι *ηρπο- 
ρουσα να ίύρω πολλά περισσοτέραν αλήθειαν είς τούς συλ- 
λογισρούς ενός έκαστου περί των ίδιων αύτου συρφερόντων, 
των 'οποίων ή εκβασις έχει ρετ’ ολίγον νά τον τιρωρ^ση , 
πν έκρινε σφαλερά , παρά είς όσα, διανοτίρατα κάρνει τις
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λόγιος εις τό ριελετητηριόν του πέρί άπρακτων θεωριών, άχό 
τάς οποίας άλλο διάφορον δεν έχει , χαρά νά καριαρόνη 
ίσως τόσον περισσότερον , οσον πλέον χαρεκτρέφονται από 
τον κοινόν λόγον , διότι και περισσοτέραν οξύτητα και τέ
χνην έχρειάσθη νά τάς κάριη πιθανάς. Εγώ δέ είχα πάντο
τε άκραν έπιθυριίαν νά ριάθω νά διακρίνω την άλη'θειαν 
από τό ψευδός, διά νά βλέπω καθαρά τα Χράκτε'ον, και νά 
βαδ ίζω ασφαλώς εις τό στάδιον τού βίοι*.

Αληθινά , έν ω εξέταζα ριόνον τά ηθη των ανθρώπων , 
δέν εύρισκα σχεδόν τίποτε βέβαιον, άλλ’ ε’παρατηρούσα εις 
αύτά τόσην ποικιλίαν, όσην καί εις τάς γνώριας των φίλο* 
σόφων χρότερον* ώς-ε τό ριεγαλητε'ρόν ριου κέρδος από την 
ερευνάν ταύτην ήτον , ότι βλέχων Χολλά πράγριατα, *?ά 
όποια εις ήριάς ρ,έν φαίνονται αλλόκοτα καί. γελοία., εις 
άλλα δέ ριεγάλα .έ'θνη είναι κοινώς δεκτά καί έχαινετά , 
εριάνθανα νά ριην ίσχυρογνωριονώ εις οσα ριόνον κατά παρά» 
δειγρια καί συνήθειαν είχα χιστεύσει* καί ούτως έλευθερο- 
νόριην κατ’ ολίγον αχό χολλάς άπατας, δυνατάς ν’ άποσκο- 
τίσουν τό φυσικόν φώς τού λογικού ριας, καί νά ριάς κα
ταστήσουν άνεπιτηδειοτερους ν’ άκούωριεν λόγον. Ά λλ ’ άφ’ 
©ΰ κάριχόσους χρόνους έσπούδασα τοιουτοτρόχως εις τό 
βέβλίον του κόσριου, κ’ έπάσχισα ν’ αποκτήσω κάποιαν έρι- 
χειρίαν , άπεφάσισα ριίαν ημέραν νά σπουδάσω εις τον 
έαυτόν ριου, καί νά ριεταχειρισθώ όλας τάς δυνάρ/.εις τού 
νοός ριου εις τό νά διακρίνω ποιους δρόριους έπρεπε νά όια- 
λέξω  καί ν’ ακολουθήσω* καί εις τούτο πολύ καλητερα επέ

τυχα, νοριίζω, παρ άν δεν είχα ποτέ άποριακρυνθη ούτε 
άπό τον τόπον ριου, ούτε από τά βιβλία ριου.
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Ευρισκόμην τότε εις Γερμανίαν έ ; αφορμής τών εισέτι 
έπικοατούντων έχει πολέμων* και έν ώ έπέστρεφα άπο τήν 
στέψιν του αύτοκράτορος προς το στράτευμα, ηναγκάσθην 
άπο τον άρχίζοντα χειμώνα νά σταθώ εις εν χειμάδιον, 
οπού μη έύρίσκων κάμμίαν εύφρόνυνον συναναστροφήν , 
και μη ταραττόμενος, κατ’ ευτυχίαν , μήτε άπο φροντί
δας μη'τε άπο πάθη, έμενα όλην την ημέραν κλεισμένος 
μόνος είς οίκημα μέ στούφαν, καί είχα πάσαν ευκαιρίαν νά 
καταγίνωμαι μέ τούς στοχασμούς μου. ''Εν άπο τά πρώτα 
μέβ ήλθε νά σκεφθώ δτι πολλάκις τά  πολυμερή έργα τά  
κατασκευασμένα άπο χειρ ας διάφορων τεχνιτών δεν είναι 
τόσον τέλεια, δσον εκείνα, είς τά όποια ένας μονος έδούλευ- 
1?εν. Ούτω βλέπομεν οτι τά κτίρια, τά όποια ένας μονος 
άρχιτέκτων άρχισε κ’ έτελείωσεν , είναι κοινώς ωραιότερα 
καί εύρυθμότερα παρά ό'σα πολλοί έκοπίασαν νά επισκευά
σουν , συμπεριλαμβάνοντες παλαιούς τοίχους κτισμένους 
πρότερον δί άλλα τέλη. Ούτως αί παλαιαί χώραι , αί 
όποίαι κατ’ άρχάς ούσαι κώμαι έγειναν, προϊόντος τού και
ρού, μεγαλοπόλεις, είναι, ώς επί το πλεΐστον, ρυμοτομημέ- 
ναι κάκιστα ώς προς τά κανονικά φρούρια , τά  όποια ό 
άρχιτέκτων σχεδιάζει κατά την φαντασίαν του εις τινά 
πεδιάδα* ώστε, αν καί τά κτίρια εκείνων Θεωρούμενα καθ’ε'κα- 
στα δεικνύωσι πολλάκις ίσην · τέχνην, ή καί περισσοτέραν 
παρά τά τφν άλλων, μ ’ όλον τούτο βλέπων τις πώς είναι 
διατεταγμένα, εδώ μεγάλα, εκεί μικρά, καί πώς κάμνουν 
τούς δρόμους σκολιούς καί ανωμάλους, ηθελεν εϊπεί ό'τι κα-ι 
τά  τύχην μάλλλον παρά κατά Θέλησιν λογικών ανθρώπων
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διετέθησαν τοιουτοτρόπως. Καί αν στοχασθη τις οτι ε$ς 
κάθε καιρόν ησαν αστυνόμοι διωρισμένοι νά Αμελούνται 
τά κτίρια των ίδιωτων προς κοινήν ευπρέπειαν, θέλει καρ 
ταλάβει ότι δύσκολον είναι νά κάμη τις έργα τέλεια επερ· 
γαζόμενος τά των άλλων. Παρομοίως, όσοι λαοί, βάρβαροι 
τό πάλαι οντες, έπολιτεύθησαν κατ’ ολίγον, κ’ έθεσαν νό
θους καθόσον ηνα*γκάζοντο άπο την βλάβην των κακούργη· 
μάτων καί των ερίδων, αύται δέν ήμπορουν νά έχουν τόσην 
ευνομίαν, όσην οί φυλάξαντες άπ’ άρχης της συναθρόισεώς 
των τό σύστημα τίνος φρονίμου νομοθέτου* καθώς βέβαιό· 
τατα τό πολίτευρ.α της αληθούς θρησκείας , τό όποιον 
ριόνος ό Θεός διέταξε, πρέπει νά η ναι άσυγκρίτως όρθότε- 
ρον παρά κάθε άλλο. Καί διά νά όμιλη'σωμεν περί άνθρω· 
πίνων, νομίζω ότι ή Σπάρτη ηκμασε πάλαι ποτέ, οχι διά 
την χρηστότητα ένος έκάςου των νόριων αύτης , επειδή 
πολλοί εξ αυτών ησαν αλλόκοτοι, μάλις-α καί'ενάντιοι εις 
τά  χρηστά ηθη* αλλά διότι, από ένα καί μόνον έπινοημέ* 
νοι, έτειναν όλοι προς τό αυτό τέλος. Τό αυτό συμβαίνει 
καί εις τάς έπιστ/μας των βιβλίων , έκείνας τούλάχιςον , 
όσαι μόνον πιθανούς λόγους έχουσα; στερούνται' παντάπα· 
σιν αποδείξεων. Αύταί, επειδή συνετάχθησαν καί ηυξη'θη· 
σαν κατ’ ολίγον από γνώμας πολλών καί διαφόρων άνθρώ· 
πων, δεν πλησιάζουν τόσον εις την άληθειαν, όσον οι ά· 
πλοι συλλογισμοί, τους οποίους, κάμνει φυσικά ό νουνεχής 
άνθρωπος περί τών προσπιπτόντων. Τό αυτό συμβαίνει άκό· 
μη καί εις ημάς. Εστάθημεν παιδία προ του νά γείνωμεν 
ά'*δρες, κ’ έγρειάσθη νά κυβερνηθωμεν πολυν καιρόν πότε 
από τάς ορέξεις, καί πότε από τους διδασκάλους ημών, 
λαμβάνοντες από τούτους καί από έκείνας συμβουλάς 
Εναντίας, καί Ισως οχι πάντοτε τάς καλητέρας. Διά τούτο,
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αδύνατον σχεδόν είναι να έχω μεν κρίνεις καθαράς και βά
σιμους , καθώς αν έμεταχειριζόμεθα μ,’ εντέλειαν έκ πρώτης 
γενετής το λογικήν μας, και δεν έλαμβάναμεν ποτέ άλλον 
«δηγον παρ* αυτό.
. Αληθινά , δεν βλέπομεν νά ^ηχνουν κατά γης όλβους 
τούς οίκους τίνος πόλεως διά μόνον τον σκοπον νά τούς 
ανακτήσουν άλλοιοτρόπως, καί νά καταστήσουν ωραιότερους 
τούς δρόμους. Βλέπομεν όμως ότι πολλοί κρημνίζουν τούς 
ίδικούς των, διά νά τούς ανοικοδομήσουν, όταν κινδυνεύουν 
νά πέσουν άφ’ έαυτών, καί δεν έχουν ς*ερεά θεμέλια. Τούτο 
τδ παράδειγμα μ* έπληροφόρησεν, ότι είναι πάντη άπίθα* 
νον \ά βάλ^ σκοπον ένας ιδιώτης νά μεταρρύθμιση τινά 
πολιτείαν, μεταβάλλων καί ανατροπών το παν. έκ θεμελίων, 
διά νά το άνορθώση* αλλά μηδέ το σύστημα των επιστή
μων, ft τ^ν έπικρατούσαν εις τά σχολεία τάξιν της παρα- 
δόσεως. Οσος δέ γνώμας είχα παραλάβει έως τότε, εστο- 
χάσθην δτι το καλύτερον είναι νά τάς άποβάλω όλας 
διά μιας, διά νά δεχθ ώ έπειτα ft άλλος όρθοτέρας, η τάς 
αύτάς, άφ* ού τάς προσαρμόσω εις την στάθμην του λόγου* 
κ’ έπίστευσα σταθερά δτι μέ τούτον τον τρόπον ήθελα 
κατορθώσει νά κυβερνήσω τήν ζωήν μου πολύ καλύτερα, 
πα£ άν έκτιζα εις παλαιά θεμέλια, καί έπις-ηριζόμην μόνον 
είς τάς άρχάς, τάς οποίας είχα ποτισθη νέος, χωρίς ποτέ 
νά έξετάσω άν ηναι άληθιναί. Διότι, άν καί το πράγμα 
έδειχνε διαφόρους δυσκολίας, δεν ησαν όμως αθεράπευτοι, 
ούδέ άζιαι νά συγκριθώσι μέ τάς άπαντωμένας εις την με
ταρρύθμισή των παραμικροτέρων πραγμάτων των άποβλε- 
πόντων τά κοινά. Τά μεγάλα ταυτα σώματα μέ άκραν 
δυσκολίαν άνεγείρονται άφ’ ού κρημνισθούν, ft καί δυσκοι 
λώτατα κρατούνται άφ* ού κλονηθούν* καί ποτέ δέν πίπτου-
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σιν ελαφρά, άλλ’ εξάπαντος βαρύτατα. Επειτα τάς are* 
λείας των (άν έχωσιν άτελείας, καθώς ή μόνη μεταξύ αίκ 
τών διαφορά αρκεί εις πολλά νά το φανερώσνι) άναμφιβά» 
λως η συνήθεια πολύ τάς Ιμετρίασε, μάλιστα δέ και άπί* 
φυγεν η διόρθωσεν άνεπαισθη'τως οχι όλίγας, at όποίαι δίν 
ήτον δυνατόν νά θεραπευθώσι τόσον καλά έκ φροννίσεω;* 
Τέλος πάντων, αύται είναι πάντοτε σχεδόν ύποφερτοτερ« 
παρά την μεταβολήν των, απαράλλακτα καθώς οί μεγάλκ 
δρόμοι ι, οσοι κλωθογυρίζουν εις τά βουνά ,  γίνονται κατ' 
ολίγον τοσον όμάλοί και εύβατοι από τό συχνόν πάτημα, 
ώστε πολλά συμφερώτερον είναι νά τούς άκολουθώμεν, 
παρά νά βαδίζωμεν ευθύτερα, έρπύζοντες εις τούς βράχους 
καί καταβαινοντες έως είς τον πάτον των κρημνών.

Διά τούτο δεν ημπορώ κατ’ ούδένα τρόπον νά έγκρίν* 
τούς πολυπράγμονας εκείνους καί άνησύχους, οι όποιοι, χωρίς 
νά ήναι καλεσμένοι μνίτε διά τό γένος , μη'τε διά τώ 
πλούτον αυτών είς ττ}ν διαχείρισή τών κοινών, δεν παρών 
νά τά διορθόνουν πάντοτε κατά φαντασίαν* και άν έστοχε- 
ζόμην οτι είς τούτο το σύγγραμμαεύρίσκεται παραμικρόν ά, 
διά τό όποιον νά ύποπτευθοΰν είς εμέ τοιαύτην μωρίοο , 
δεν ήθελα υποφέρει νά εκδοθη. Ο σκοπός μου δέν άπέβλψε 
ποτέ είς άλλο παρά είς τό νά μεταρρυθμίσω τούς ιδους 
μου στοχασμούς, καί νά κτίσω είς έδαφος διόλου έδ.κον 
μου. Επειδή τό έργον μου μέ άρεσεν αρκετά, δε»ινύω εδώ 
τό παράδειγμά του* δέν θέλω όμως κανένα νά συμβουλεύσω 
νά τό μιμηθη. Οσοι έλαχαν θεόθεν μεγαλη'τερα' χαρίσματα, 
θέλουν συλλάβει ίσως υψηλότερους σκοπούς* εγώ δέ φοβού» 
μαι μη'πως καί ό παρών φανη είς πολλούς υπέρ τό δέον 
τολμηρός. Τώ δντι, δέν είναι τού παντός ν’ αποφασίση ν’ 
απόρριψη ολας τάς προκατειλημμένα; γνώμαςτου* καί το
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iJucov μου παραδαγμχ $ίν αρμόζει ΐΓαντάΐΓ&κν είς δύ$
τάξεις ανθρώπων, από τάς όποιας ολον σχεδόν το πλήθος 
σννίσταται. Εννοώ πρώτον εκείνους, οί όποιοι φανταζόμενοι 
σιφώτεροι παρ ό, τι είναι, βιάζονται νά κρίνωσι προπετώς, 
xcl δεν υπομένουν νά διευθύνωσι τακτικά όλους τούς 
λζγισμούς των. Διά-τούτο, άν λάβουν άπαξ ελευθερίαν ν* 
♦^ριβάλουν περί τών προκατειλημμένων αυτών αρχών, 
κ$ψ νά παρεκτραπώσιν από τον κοινόν δρόμον, ποτέ δεν θέ- 
λιυν δυνηθη νά βαδίσουν σταθερά την εύθυτέραν καί συν- 
τομωτέραν τρίβον, την οποίαν πρέπει ν’ ακολουθούν, αλλά 
<έλουν μείνη άποπλανημένοι επί ζωής των. Δεύτερον δ έ , 
Όυς συνετωτέρους η μετριοφρονεστέρους εκείνους, οί όποιοι 
Όμίζοντες ότι είναι όλιγώτερον επιτήδειοι είς την διάκρισιν 
*ης αλήθειας καί τού ψεύδους παρ άλλους ικανούς νά τούς 
ΰδάξουν, πρέπει πολύ πλέον ν’ άκολουθώσι τούτων τάς 
γίώμας, παρά νά ζητώσιν αυτοί δι έαυτών όρθοτέρας.

Τό κατ’ εμέ, ήθελα χωρίς αμφιβολίαν συναοιθμείσθαι μέ 
τ>ύς -τελευταίους, άν είς Ιΐα  μόνουν διδάκαλον είχα μαθη- 
τιύσει, η άν δεν είχα γνωρίσει τάς διαφοράς, αί όποιαι πάν· 
τιτε διεχώρισαν τάς δόξας τών σοφωτερων άνδρών. Πλήν 
έμχθά ακόμη από τό σγολεΐον, ότι αδύνατον νά φαντασθη 
άνίρωπος τίποτε παράδοξον η άπίστευτον, τό όποιον νά 
μήι είπε τίς φιλόσοφος* έπειτα έπληροφορη'θην είς τάς 
περιηγήσεις μου, ότι οί άντιφερόμενοι είς τά φρρνη'ματά 
μας δεν είναι όλοι βάρβαροι, ουδέ άγριοε, αλλά μάλιστα 
πολλοί έξ αυτών συλλογίζονται όσον καί ημείς, η ακόμη 
περισσότερον. Μετά ταύτα έστοχάσθην πόσον ό αυτός 
άνθρωπος μέ τόαύτό πνεύμα, άνατρεφόμενος μεταξύ Γάλ
λων η Γερμανών, γίνεται διάφορος άπ’ ό, τι ηθελεν είναι, 
iv είχε πάντοτε ζήσει μέ Κινέζους ή Καννιβάλονς* και
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*ως, εως καί εις τά σχήματα Των φορεμάτων μας , αυτό 
Εκείνο το όποιον μάς άρεσε προ δέκα χρόνων , και θέλει 
ίσως μάς άρε'σει προ του να περάσουν άλλοι τόσοι , μας 
φαίνεται τώρα, άλλόκοτον και γελοιον’ ώστε πολύ πλέον 
άγόμεθα άπό τήν συνήθειαν και τό παράδειγμα παρά άπό 
βεβαίαν τινά γνώσιν. Και όμως η πλειότης των Λ̂ η'φων 
δεν είναι άπόδειξις λόγου άξια εις τάς δυσεύρετους όπωσοΰν 
άληθείας , επειδή Ϋιναι πολλά πιθανώτερον νά τάς άνακ#· 
λύψη ένας μόνος άνθρωπος παρά ολόκληρος λαός. Διά ταυ· 
τα  κάνενός δόγματα δεν μ’ έφάνησαν προτιμότερα παρά 
άλλων, και μη δυνάμενος νά εκλέξω οδηγόν , ήναγκάσθην 
τρόπον τινά νά οδηγήσω αυτός εμαυτόν.

Αλλ’, ώς άνθρωπος βαδίζων μόνος και εις τά σκοτεινά, 
άπεφάσισα νά περιπατώ τόσον άργά, και νά μεταχειριστώ 
τόσην περίσκεψιν εις ολα τά κινήματα, ώστε , άν πολί» 
δεν προγωρησω, τουλάχιστον νά φυλ.αχθώ καλα άπό τό νά 
πέσω. Μάλιφα κάμμίαν άπό τάς γνώμας , όσαι είχαν 
παρεισδύσει άλλοτε εις τον νουν μου , χωρίς νά είσα- 
χθώσιν άπό τον ορθόν λόγον, δεν ήθέλησα αμέσως νά την 
άπορρίψω μέ την ολότητα, προ του νά ρ.ελετήσω αρκετόν 
καιρόν τό σγέδιον του άνά α<ς έργου, καί νά ζητήσω 
την άληθινήν με'θοδον διά νά φθάσω εις δλας τάς άληθείας  ̂
οσας ητον ικανός νά καταλάβη ό νους μου.

Νεώτερος ών , είχα σπουδάσει οπωσουν άπό μέν τά 
με'ρη της φιλοσοφίας την λογικήν, <κτρο δέ τά μαθηματικά 
τήν άνάλυσιν των γεωμέτρων, καί τήν άλγεβραν, αι όποιοι 
τρεις τέχναι,  ή επιστήμαι, έφαίνοντο χρήσιμοι εις τον 
σκοπόν μου. Αλλ’ έξατάζων αύτάς παρετήρησα, ότι της μεν 
λογικής οt συλλογισμοί καίτά πλειότεραάλλα διδάγματα πε
ρισσότερον μάς χρησιμεύουν εις τό νά εξηγώμεν εις άλλους
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oσα ήζευρομεν, ή, κατά την τέχνην του Λουλλίου, νά ομιλώμεν 
άκρίτως περί όσων άγνοουμεν, παρά είς το νά τά μανθά- 
νωμεν. Καί μ' δλον ότι αυτή περιέχει τώ δντι πολλά πα
ραγγέλματα κάλλιστα καί αληθέστατα , ευρίσκονται όμως 
με αυτά μεμιγμένα τόσα βλαβερά η περιττά, ώστε δυσκο- 
λον είναι νά τά χωρίση τις, σχεδόν καθώς καί τό νά εβγάλη 
Αθήναν ή Αρτεμιν από μάρμαρον άδιατύπωτον. Η δέ 
άνάλυσις των παλαιών καί η άλγεβρα τών νεωτέρων , επει
δή στρέφονται μόνον εις τά άφνιρημένα, φαίνονται διόλου 
άχρηστοι. Καί ή μεν πρώτη, πάντοτε περιωρισμένη εις την 
θεωρίαν τών σχημάτων, δεν η μπορεί νά γύμναση τόν νουν, 
χωρίς νά ταλαιπωρη'ση πολύ την φαντασίαν' την δέ τε- 
λευταίαν τόσον τήν έφορτωσαν μέ κοκόνας τινάς καί 
με κάποια σύμβολα , ώστε , αντί έπιστη' μης επιτή
δειας νά φωτίση τον νουν , κατηντησε συγκεχυμένη καί 
σκοτεινή τέχνη, η οποία μόνον τον ζαλίζει. Οθεν έστοχά- 
σθην άναγκαιον νά ζητήσω άλλην τινά μέθοδ ον , ητις , 
συμπεριλαμβάνουσα τά προτερήματα τών τριών εκείνων , 
νά ηνθι ελεύθερα από τά ελλείμματα των. Επειδή δέ το 
πλήθος τών νόμων δίδει πολλάκις άπολογηματα εις τάς 
κακίας, και έζ εναντίας η πολιτεία καλητερα κυβερνάται 
μέ ολίγους μέν, ακριβέστατα δέ φυλαττομένους, διά τούτο, 
αντί τών πολυαρίθμων εκείνων παραγγελμάτων τών συνι- 
στώντων την λογικήν, ένόμισα δτι θέλουν μέ έξαρκέσει τά  
έςής τεσσαρα, άν μόνον αποφασίσω σταθεράν καί άσάλεντον 
άπόφασιν νά μή τά παραβαίνω ποτέ.

Τό πρώτον ήτον, νά μή δέχωμαι ποτέ κάνέν πράγμα 
ως αληθές, άν δέν τό γνωρίσω εναργέστατα τοιουτον* δη
λαδή, ν’ αποφεύγω έπιμελώς τήν προπέτειαν καί τήν προ- 
ληψιν, καί νά μή παραλαμβάνω εις τάς κρίσεις μου, παρ



f lE P I  ΜΕΘΟΔΟΙ
r l, -ft r!0cV'v είΛφανισθί τότον καθαρής y .r'. c ίΧοννώ; z lc  

τον νουν μ ο υ , ώ σ τε νά μή {/.ου μένη κάμμία αφορμή 

αμφιβολίας.
Το δεύτερον, να διαιρώ καθεμιάν από τάς Ιςεταζομένας 

δυσκολίας εις όσα μέρη eivat δυνατόν ,  και αναγκαίο ν 
προς τελειοτέραν αύτής λύσιν.

Το τρίτον , να διευθύνω τακτικά τούς λογισμούς μου , 
«οχόμενος από τά άπλοόστατα και έύγνωστότατα , καί 
άναβαίνων κατά μικρόν και ώς διά βαθμίδων εως εις την 
γνώσιν των πλέον συνθέτων* μάλιστα υπόθετων τάξω καί 
εις εκείνα, τά όποια δεν είναι φύσει συντεταγμένα.

Και τό τελευταίον, νά κάμνω πάντοτε τελεία; απαριθ
μήσεις και γενικά; επιθεώρίας , ώς*ε νά ή [/.at βέβαιος 
ότι δεν παρέλιπα τίποτε.

Βλέπων τάς διεξοδικάς σειράς άπλουστάτων καί εύκο- 
λωτάτων λόγων* τάς όποιας συνειθίζουν νά μεταχειρίζονται 
οί γεωμέτραι διά νά φθάνουν εις τάς πλέον δύσκολους 
αποδείξεις, έλαβα αφορμήν νά στοχασθώ, ότι όλα τά ύπο- 
πίπτοντα εις τήν γνώσιν τού άνθρώπου συνδέονται μέ 
α όν αυτόν τρόπον* καί άν μόνον άπέχη τις από τό νά 

{ } εται ώς αληθές τό μή τοιούτον, καί φυλάττη πάντοτε 
.ήν τάξιν με τήν οποίαν πρέπει νά ποριζωνται τό έν άπό 
ό άλλο, φθάνει τέλος πάντων καί εις τά πλέον άπομα- 

/ ρυσμένα, καί ανακαλύπτει τά κρυφιοίτατα. Δεν έχρειάσθην 
έ πολύν καιρόν νά ζητώ πόθεν είναι άναγκαϊον ν’ αρχίσω’ 

·:ιότι ήξευρα ήδη ότι πρέπει από τά άπλσύστερα καί γνω- 
.ιμώτερα* καί συλλογιζόμενος ότι άπ’ όλους τούς πρότερον 
ζητήσαντας τήν αλήθειαν εις τάς επιστήμας μόνοι οί μα
θηματικοί κατο/ρθωσαν νά εύρωσι τινάς αποδείξεις , ή'γουν 
βεβαίους καί εναργείς λόγους, δεν άμφίβα>α ότι πρέπει ν’
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ασχοληθώ πρώτον ζίς δσα αυτοί εξέτασαν , ρ.’ ολο$ 
δτι δέν ήλπιζα άλλην ωφέλειαν άπ’ αυτά , παρά το 
νά συνειθίσω τον νουν μου νά τρέφεται μέ αλήθειας, 
και νά ρ,ήν εύχαριστήται ρ,έ ψευδείς λογους. Δεν έβα
λα δμως σκοπδν νά μάθω ολας έκείνας τάς ιδιαιτέρας 
Γ’πιστήμας τάς κοινώς λεγομένας. μ α θ η' ρ, α τ  α , η 
μ α θ η μ α τ ι κ ή ' *  βλέπων δέ, δτι, άν και τά ύποκείρχνα αυ
τών ήναι διάφορα, δλαι συμφωνως δέν θεωρουσιν είμή τους 
λδγσυς η τάς αναλογίας τάς εύρισκομένας εις αυτά, έκρινα 
συμφερώτερον νά ερευνήσω μονον τάς αναλογίας έκείνας εν- 
γένει, χωρίς νά τάς υποθέσω παρά εις πράγματα επιτήδεια 
νά μ ’ ευκολύνω σι την κατάληψίν των, μάλις-α και χωρίς νά 
τάς περιορίσω παντάπασιν εις αυτά, διά νά ή μπορώ καλη- 
τερα νά τάς εφαρμόζω ύστερον εις παν άλλο οίκειον καί 
ευάρμος-ον. Μετά ταυτα παρατηρών δτι, διά νά τάς γνω
ρίσω, θέλω χρειασθη άλλοτε μέν νά τάς θεωρήσω καθεμιάν 
ιδιαιτέρως, άλλοτε δέ ριόνον̂  νά τάς άπομνημονεύσω-y ή νά 
συμπεριλάβω πολλάς όρ,ου-, έςΌχάσθην δτί ,  διά νά τάς 
θεωρώ μέν καλη'τερα ιδιαιτέρως, πρέπει νά τάς υποθέτω εις 
γραμμάς , επειδή δεν εύρισκα τίποτε άλλο άπλούστερον , 
ουδέ παραστατικώτερον εις την φαντασίαν καί τάς αισθή
σεις μου* διά νά τάς άπομνημονεύω δέ, ή νά σομπεριλαμ- 
βάνω πολλάς όμοΰ, χρειάζεται νά τάς εξηγώ ριέ τά ενδε
χόμενα βραχύτατα ψηφία* καί ριέ τούτον τον τρόπον ένορ.ί
σα δτι θέλω άπανθίσει τδ κάλλιστον τής γεωμετρικής άνα- 
λύσεως καί τής άλγεβρας, καί διορθώσει δλα τά έλλείμρ,ατα 
της μιας μέ την άλλην.

Τώ δντι , τολμώ νά είπώ , δτι ή ακριβής φύλαξις 
των ολίγων τούτων καί εκλεκτών παραγγελμάτων μ’ 
εδωκε τοιαύτην ευκολίαν νά διευκρινώ δλα τά ζητη'ρ.ατ*
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τα  υπαγόμενα εις τά ς ανωτέρω δύο επι^ηριας, ώ υτε εις 6\ίο 

?) τρεΤς [χήνας, όσους {χετεχειρίσθην εις έςέτασιν αυτών, άρ- 

γίσας από τ ά  άπλούστατα καί γενικώ τα τα , καί ακολουθών 

έκαστον τών ευρισκόμενων αληθειών ώς κανόνα προς ευρεσιν 

άλλων, οχι (χόνον έλυσα πολλά, τά  όποια είχα  κρίνει άλλοτε 

δυσκολώ τατα , άλλα jx’ έφάνη άκό[χη προς τό τέλος ότι 

η[χπο.'ρουσα νά προσδιορίσω, καί. δί αυτά τά  άδηλα καί, 

άπορα εις έ|χέ, [χέ τίνα |χέσα και (χέχρι τίνος είναι δυνατόν 

νά λυθώσιν. Ε ις  τούτο δεν θέλω σέ φανίι ίσως πηλλά κενό

δ ο ξο ς, άν συλλογισθης, ότι παντός πράγματος (χία μόνον 

είναι ή αλήθεια, καί οποίος την έυρη, τό  ηξεύρει όσον είναι 

δυνατόν νά τό  ηξευρωριεν. Ο ταν, λόγου χάριν, τό  διδαγθέν 

την αριθμητικήν πατδίον, κάμιρ τινά πρόσθεσή κατά τους 

κανόνας, α ύΐό  βεβαιότατα ευρηκεν, ώς πρός τό  προκείμενον 

άθροισμα, παν τό εφικτόν εις τον ανθρώπινον νουν* διότι ,
...... ... Λ ~*s ~
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λ ίσ τα  τούτο τ,Οελεν ε ίν α ι εναντίον εις  την οριζομένην ΰ.ώ 
της μεθόδου τάζιν. Παρατηρησας δε ο τ ι  αί μέν έπιστημ αι 
πάσαι πρέπει νά δανείζωνται τάς άρχάςτων άπό την φιλο
σοφίαν, αυτή δέ βεβαίας άρχάς ακόμη δεν είχε , πρώτης 
αυτής έκρινα άναγκαίον να ύποστρώσω τά  θεμέλια. Καί 
έπειδή εις τούτο το μέγιστον καί άζιολογώτατον απ’ όλα 
η προπέτεια καί ή πρόληψις ησαν μάλις-α επικίνδυνοι , 

δεν εστοχάσθην πρέπον να τό έπιχειρισθώ , πριν φθάσω 
εις ώριμιοτεραν ηλικίαν παρά την είκοσιτριών χρόνων , την 
οποίαν είχα τό τε , καί προετοιμασΟώ πολύν καιρόν ακόμη 
εις αυτό, είτε έκριζόνων από τόν νουν μου ο σας στρεβλάς 
δόξας- είχα δεχθη προτητερα, είτε συνάθροισών πολλά πει
ράματα, ώς (ίλην των μελλόντων συλλογισμών μου , καί 
γυμναζόμενος πάντοτε εις τήν προτεθεΐσαν μέθοδον, διά νά· 
στερεωθώ επί μάλλον καί μάλλον εις αυτήν»

1! WBiHfc’ C Η
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Τελευταιον, κα θώ ς, δια ν’ άρχίση τις να άνακτίζη τδ 
οίκημα οπού διατριβές δεν φθάνει νά τδ κρηρ.νίση και να 
συνάςη όλην και αρχιτέκτονας, ή νά γυμνασθή αύτδς εί; 
την Αρχιτεκτονικήν, και νά σκιαγράφηση επιτελώ ς τδ σχέ- 
διόν του , άλλά χρειάζεται ακόμη νά πρόβλεψη κάνέν άλλο, 
διά νά ήσυχάζη «ίς αύτδ έν δσω δουλεύουν εις εκείνο" 
ούτως, διά νά μην αμφιβάλλω περί των πρακτεων, εν δσω 
ό λόγος ήθελε με αναγκάζει νά επεχω  εις τάς κρίσεις μου , 
αλλά νά ζήσω εύΟυς άπδ τό τε  δσον δυνατδν εύτυχεστερα , 
ε’σύνταξα προς ώραν εί; ιδίαν μου χρήσιν ηθικήν τ ιν α , 
συνισταμενην εις τρία ή τέσσαρα αξιώματα , τά  όποια 

μ ετά  χαράς θέλω σέ κοινοποιήσει.
Τδ πρώτον ήτον, νά ύποτάσσωμαι εις τους νομούς και τα  

έθιμα του τόπου μου, φυλάττων μεν σταθερά την θρησκείαν, 
είς την οποίαν, κατά Οείαν χάριν, έπαιδεύθην έκ νεότητας , 
πολιτευόμενος δέ εις δλα τά  λοιπά κατά τάς μετριω τάτας 
και τάς πλέον έλευθε'ρας άπδ υπερβολήν πρακτικας γνώμας, 
τάς κοινώς άκολουθουμενας άπδ τους φρονιμωτέρους μεταςυ 
εκείνων , μ« τους οποίους είχα να ζήσω. Αφ’ ου αρχιζα 
εκτοτε νά μή ψηφώ διά τ ίπ ο τε τάς έδικάς μ ου , θε- 
λων νά τάς υποβάλω όλας εις έξετασιν , κάλλιστον αναμ- 
φιβόλως ήτον ν’ ακολουθώ τάς των φρονιμωτέρων. Κ αί μ 
όλον ό'τι εύρίσκονται ίσιος όχι κατώτεροι εις φρόνησιν μετα

ξύ των ϋεοσών ή Κινέζων παρά μεταξύ ημών, μ ’ έτάι/ετο
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ώφελιμώτερον ν* λάβω παράδειγμα εκείνους , με τούς 
οποίους έμελλα νά ζη'σω. Διά νά πληροφορήσω δε ποιας 
γνώμας είγαν αληθώς, άναγκαιον έκρινα νά παρατηρώ τάς 
πράξεις μάλλον παρά τούς λόγους αυτών* διότι, κατά την 
διαφθοράν τών ηθών μας, όλιγώτατοι θέλουν νά λέγουν ο, 
τι φρονούν, και πολλοί ουδέ το ηξεύρουν. Τώ δντι, η ένέρ- 
γβια του ναός, Sioc της οποίας πιστέυομεν τί, είναι διάφορος 
άπ εκείνην, διά της όποιας γνωρίζομεν ότι το πις·ευομεν , 
και διά τούτο πολλάκι  ̂ η μία συμβαίνει χωρίς την άλλην. 
Από δε τάς «ζίσου δεκτάς γνώμας , έδιάλεγα μόνον 
τάς μετριωτέρας, διότι αύταί είναι αί πλέον εύχρηστοι είς 
την πράξιν, και πιθανώς αί όρθότεραι, επειδή πάσα υπερ
βολή είναι ώς επί τό πλεις*ον κακή7. Προς τούτοις, άν τυχόν 
έσφαλλα, όλιγώτερον παρεκτρεπόμην από τον αληθινόν δρό̂  
μον , παρά άν είχα διαλέξει άπο τά δύο άκρα τό εναντίον 
του δέοντος. Εξαιρέτως δέ έθετα είς την τάξιν τών υπερ
βολών όλας τάς υποσχέσεις, διά των όποιων άφαιρει τις 
μ.έρος της ελευθερίας του. Δεν άπεδοκίμαζα τούς νόμους, οί 
όποιοι, διά νά θεραπεύσουν τό άστατον τών όλιγοφρόνων, η 
καί δί ασφάλειαν τών συναλλαγμάτων, σνγχωρουσιν εις τούς 
έχοντας καλόν, η καί άδιάφορον όλως σκοπόν, νά κάμνωσι 
ταξίματα η συμφωνίας , είς τάς όποιας ύποχρεόνονται νά 
επιμένουν* άλλ’ επειδή δεν έβλεπα τίποτε είς τον κόσμον 
διαμένον πάντοτε είς τήν αυτήν κατάστασιν , τό κατ’ εμέ 
δέ σκοπόν είχα νά διορθώσω επί μάλλον καί μάλλον τάς 
χρίσεις μου , χαί οχι νά τάς διαστρέψω, μεγάλως ήθελα 
σφάλει, άν , διότι ένέκρινα κάνέν πράγμα τότε, υπο- 
χρεονόμην νά τό υπολαμβάνω καλόν, καί άφ’ ού ίσως ηθελ$ 
παυσει αυτό νά ηναι, η έγώ νά τό νομίζω τοιοΰτον.

Τό δεύτερον αξίωμά μού ητον, νά ί  μαι, όσον το δυνατόν̂
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«ταύρος και απροφάσιστος εις τάς πράξεις μου, και ν* 
ακολουθώ άμεταβλη'τως τάς πλέον αμφίβολους γνώμας , 
άφ’ ού μίαν φοράν τάς εκλέξω, καθώς και άν ίσον βέβαιο» 
ταται* μιμούμενος κατά τούτο τούς οδοιπόρους. Οταν 
αυτοί άποπλανηθουν εις κάνέν δάσος, δεν πρέπει νά γυ· 
ρίξουν πότε έδώθε ,  πότε έκεϊθε, μηδε νά στέκουν εις τδν 
αυτόν τόπον, άλλα νά περιπατούν πάντοτε όσον δυνατόν 
ευθύτερα προς το αυτό μέρος f και νά μη το άλλάσσουν 
διά μικράς αιτίας, μ’ όλον ότι κατά τύχην ίσως τό έδιά- 
λεξαν ε’ς την αρχήν* δ to τι μέ τούτον τον τρόπον, αν δεν 
-υπάγουν σωστά όπου έπιθυμούν , τούλάχις-ον φθάνουν ώς 
τό τέλος εις κάποιον τόπον , όπου πιθανόν θέλουν είναι 
καλύτερα παρά εις τό μέσον τού δάσους. Ούτως , έπειδή 
πολλάκις αί βιωτικάι πράξεις κάμμίαν αναβολήν δέν έπι- 
δέχονται, βεβαιότατη αλήθεια είναι ότι, οσάκις δέν η μ* 
πορούμεν νά διακρίνωμεν τάς άληθεστέρας γνώμας, πρέπει 
ν* άκολουθώμεν τάς πιθανωτέρας. Μάλιστα , και άν δέν 
-βλέπωμεν περισσοτέραν πιθανότητα εις τάς δείνα παρά εις 
άλλος, πρέπει πάλιν νά προκρίνωμεν τινάς, και νά τάς 8εω- 
ρώμεν έπειτα, όχι πλέον ώς αμφιβόλους καθόσον άποβλέ- 
πουσι τήν πράξιν, αλλά ώς αληθέστατος και βεβαιότατος,, 
επειδή τοιούτος είναι και ό λόγος, διά τον όποιον προαιρέ- 
θημεν νά τάς δεχθώμεν. Τούτο ές·άθη αρκετόν νά μ* έλευ- 
θερώση έκτοτε άπ* όλος τάς μετάνοιας και μεταμέλειας , 
δσαι κοινώς ταραττουσι τήν συνειδησεν των όλιγοφρόνων 
καί παλιμβόλων έκείνών ανθρώπων, οι όποιοι παρασύρονται 
νά πράττωσιν ώς κοίλα, όσα κατακρίνουσιν έπειτα ώς κακά.

Τό τρίτον αξίωμά μου ίτον, νά πασχίζω πάντοτε νά νικώ 
μάλλον τον έαυτόν μου παρά τήν τύχην, και νά μεταβάλ· 
λ »  πλέον τάς επιθυμίας μου παρά τήν τάξιν τού κόσμου*
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καί έν γένει νά συνειθίσω νά πιστεύω ότι τίποτε άλλο not* 
ρά τούς στοχασμούς μας δεν είναι εντελώς εις την έςουσίαν 
αας* ώστε άφ’ ού κάμωμεν τά  δυνατά μας διά τά  εκτός 
ημών πράγματα, όλα εκείνα, εις τά  όποια δεν έπιτυχαίνο- 
μεν , είναι ώς προς ημάς διόλου αδύνατα. Τούτο μ ’ έφαι- 
νετο αρκετόν νά μ ’ εμποδίση τού νά επιθυμώ είς τό μέλλον 
παν ο, τ ι  με ήτον αδύνατον ν’ αποκτήσω, και ακολουθία; 
να μέ κάμη αυτάρκη και εύχαρψτημενον’ διότι η θέλησίς 
μας κινείται φυτικά εκείνα μόνον νά έπιθυμη, οσα 6 νους 
•τής παοαστένει τρόπον τινά ό;ς δυνατά. ΟΟεν βέβαιον είναι 
υτι, άν Οεοίρη'σωμεν όλα τά  εκτός ημών αγαθά ώς επίσης 
ανέφικτα είς την δύναμίν μ α ς, δεν θέλομεν πονεί δί όσα 
φαίνονται όφειλόμενα είς την ευγένειαν μας , όταν τά  στε
ρηθώ μεν χωρίς έδικόν μας σφάλμα , παρομοίως καθώς δεν 
λυπούμεθα ότι δεν εχομεν τής Κίνας ή του Μεςικού τό  
Βασίλειον* άλλα κάμνοντ ε ς ,  κατά τον κοινόν λόγον , την 
ανάγκην φιλοτιμίαν , δεν θέλομεν επιθυμεί νά ύγιαίνωμεν 
έν ώ άσθενούμεν, η νά ήμεθα ελεύθεροι έν ώ φυλακωμένοι, 
καθώς ού δ ’ εύχόμεθα τώρα νά εχο>μεν σώματα άφθαφτα 
καί άδιάρρηκτα, ώς οί άδάμαντες , ή πτερά νά πετώμεν , 
ώς τά  πτηνά. Ομολογώ όμως ότι χρειάζεται μεγάλη γυ- 
μνασις καί συχνότατη μελέτη διά νά συνειθίσωμεν νά 
θεωρώμεν τά  πράγματα κατά τούτον τον τρόπον* καί νο
μίζω ότι εις τούτο εζαιρέτως συνίστατο ή τέχνη των φι
λοσόφων εκείνων, οιτινες κατώρθωσαν άλλοτε ν’ απαλλαχθώ- 
σιν άπο την δεσποτείαν τής τύχης , καί, έν μέσω των. 
πόνων καί τής πτωχίας , νά συνερίζωνται με τους 
Θεούς των είς ευδαιμονίαν. Διότι προσέγοντες άδια- 
λείπ τω ς είς τα  θεμένα από την φύσνι» όρια , εντελέστατα 

^πληροφορούντο δ»ι τίπ οτε παρά το ίς  r-οχασμούς αυτών
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riev είναι ilc, τήν εξουσίαν των , καί τούτο έφθανε ν’ 
«τοκόψη πάσαν προσπάθειαν αυτών εις οποια^η'ποτε άλλα 
πράγματα. Εξουσιάζοντες S i  παντελώς τούς λογισμούς τω ν, 
εύλογως πως ένομίζοντο καί πλουσιώτεροι και δυνατώτεροι 
χ ν ί έλευθερώτεροι καί εύδαιμονέστεροι παρά πάντας τούς 
άλλους ανθρώπους, οί οποίοι, μή φιλοσοφούντες ομοίως, όσα. 
χαρίσματα και άν έχουν της φύσεως καί της τύχης, π οτέ 
άέν εξουσιάζουν , καθώς έκεινοι, ο, τ ι  καί άν θε'λουν.

Ω ς τέλος $έ καί κεφάλαιον της ηθικής μου, έστοχάσθην 
νά άναθεωρη'σω τά  διάφορα των άνθρώπο>ν επιτηδεύματα 
εις ταύτην την ζωήν , διά νά έκλε'ξο) το καλήτερον. Δεν 
είναι χρεία νά είπώ τίπ ο τε διά τά  των άλλων’ εις εμέ δέ 
κάλλιστον έκρινα νά εξακολουθήσω εκείνο , εις το όποιον 
κατεγινομην , ήτοι νά μεταχειρισθώ όλην μου την ζωήν 
εις καλλιέργειαν τού λογικού μου , καί νά προχο^ρήσω τό  
κατά δύναμιν εις την γνώσιν της αλήθειας κατά την εγκρι- 
βεΐσαν ύπ’ εμού με'θοδον. Τοιαύτας καί τοσαύτας ήδονάς 
είχα απολαύσει με την χρήσΐν τή ς είοημενης μεθυ'δαυ, ώστε 
αδύνατον ένομιζα νά δοκιμάση άνθρωπος γλυκυτέρας ή 
άθωοτέρας εις την παρούσαν ζωήν. Λνεκάλυπτα δί αυτής 
/ ·:·θ’ ημέραν τινάς αλήθειας, αί όποίαι μ’ έφαίνοντο αρκετά 
•νΐιολογοι, καί ώς επί το πολύ άγνιοστοι εις τούς άλλους 

ρώπους , καί τούτο έγέμιζε την ψυχήν μου μέ τόσην 
εύχαρίστησιν , ώστε δί ό'λα τά  λοιπά τίπ οτε δεν μ ' έ'μελε. 
Γϊρός τούτοις, τά  προηγούμενα τρία αξιώματα έθεμελιονοντο 
καί αύτά εις τον σκοπόν, τον όποιο·' είχα, νά έξακολουθ?]- 

τ ή ;  ιχάθησίν μου* διότι άφ’ ού ό Θεός έ'δωκεν εις έκα
στον ημών φώς προς διάκρισιν τής αλήθειας καί του ψεύ
δους, δεν ήθελα νομίσει ποέπον νά ευχαριστηθώ εις άλ- 

λοτρίας γνώμας ουδέ μίαν στιγμήν , άν δεν εσκοπευα νά
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μεταχειρισθώ τό ίδιον λογικόν μου εις εξέτασιν αύτών εν 

καιρω τω  δέοντι’ ουδέ ήθελα τάς ακολουθεί με άτάραχον 
συνείδησιν , άν δέν ήλπιζα νά μή παραβλέψω κάμμίαν 
αφορμήν του να εύρο> τυχόν καλητέρας* καί τέλος , δέν 
ήθελα δυνηθή νά περιορίσω τάς επιθυμίας μου, μηδέ νά ζώ 
ευχαριστημένος , άν δέν ακολουθούσα δρόμον , διά του 
οποίου βέβαιον νομίζων τον πορισμόν όλων των δυνατών 
εις εμέ γνώσεων, βεβαίαν ομοίως είχα τήν άπόκτησιν ολο)ν 
των εφικτών εις τά ς δυνάμεις μου άληθών αγαθών. Τ φ  οντι, 
επειδή η θέλησίς μας δεν κινείται εις ζήτησιν η αποφυγήν 
τίνος πράγματος, είμή καθ’ όσον ό νους το παρα^τένει είς 
αυτήν καλόν ή κακόν, αρκεί λοιπόν νά κρίνη τ ις  ορθά διά 
νά π ρά ττη  ωσαύτως, καί νά κρίνη όσον ήμπορεί καλήτερα, 
διά νά πράττη καλά τό κατά δύναμιν’ τ ο υ τ έ σ τ ι , διά ν’ 
«ποκτήση όλας τάς άρετάς, καί έν τα ύτω  όλα τάλλα ενδε

χόμενα άγαθά. Οταν δέ ήναι βέβαιος ότι ούτως έχει, έξά* 
παντός είναι καί εύχαριστημένος.

Α φ’ ου έπληροφορήθην περί των αξιωμάτων τούτων, 
καί τά  έβαλα κατά μέρος όμού με τάς αλήθειας τής 
π ίςεω ς , αί όποίαι πάντοτε είχαν τά  πρωτεία είς τήν πε* 
ποίθησίν μου , έκρινα οτι όλας τά ς λοιπάς δοξασίας μου 
ημπορουσα ελεύθερα νά τά ς άποβάλω. Επειδή δέ ήλπιζα 
νά τό  κατορθώσω καλήτερα άναστρεφόμενος μέ τους αν
θρώπους , παρά άν έμενα περισσότερον καιρόν κλεισμένος 
είς τό οίκημά , όπου είχα κάμει όλους τους προλαβόντας 
στοχασμούς, άρχισα εύθυς νά περιηγούμαι πριν ακόμη τ ε -  
λειώση καλά ό χειμώνας. Ολους λοιπόν τους εξής εννέα χρό
νους δέν έκαμα άλλο παράνά γυρίζω άνω κάτω , προσπαθών 
νά ήμαι πλέον θεατής παρά άγωνις-ής είς όλας τάς κωμω
δίας τά ς παραστενομένας είς τό μέγα θέατρον του κόσμου*
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£η τώ ν  Ve μάλις-α εις πάσαν ύποθεσιν πω ς αί ίνέαιμας 
νοθεύονται, και μάς παρασύρουν εις απάτην, έξερρίζονα έν 
τοσούτω όλας τά ς πλάνας, ocat είχαν παρεισδύσει προτέ- 
ρον εις τον νουν μου. Δεν έμιμούμην όμως τούς σκεπτικούς, 
οιτινες έπέχουν &ιά νά έπέχουν, και επ ιν εύ ο ν τ α ι νά ήναι. 
πάντοτε άμφίνοζοι* άλλ’ ές εναντίας ολος ό σκοπός μου 
άπέβλεπε νά βεβα ιω θώ , και ν’ άπορρίψωτό άς-ατον χώρια 
καί τον. άμμον Via νά εύρω την πέτραν η την άργιλον. 
Ε ;ς  το όποιον έπετύχαινα, νομίζω, αρκετά* V io n , φοον- 
τίζων νά ελέγχω τό ψευδές η άβέβαιον των άνακρινομένών 
αξιωμάτων όχι ρ.έ άμυ&ράς εικασίας, αλλά ριέ σαφείς καί 
ασφαλείς συλλογισμούς, έσύναγα πάντοτε καί από τά  
πλέον αμφίβολος κάποιον συμπέρασμα αρκετά βέβαιον, 
άν οχι κ α τ’ ά λλο , τούλάχις-ον κα τ’ αυτό το ύ το , ότι Vsv 
περιείχαν τίπ ο τε βέβαιον. Κ αί καθώς ό κρημνίζων τινά 
παλ^αιάν οικίαν αποταμιεύει ώς επί τό πλείστον τά  ερείπιά 
τη ς εις οικοδομήν νέας, ούτω ς, άνατρέπων όλα μου τά  
Νύγματα όσα έκρινα σαθρά εκαμνα διαφόρους παρατη
ρήσεις, καί έθησαύριζα παντοίας πείρας, αί όποίαι μ ’ έχρη- 
σίμευσαν μ ετέπ ειτα  εις βεβαιότεροι γνωμών σύστασιν. 
Προς τούτοις , έγυμν άζυμη ν άνιαλείπτως εις την π ροτε- 
θείσαν μέθονον* διότι όχι μόνον έφρόντιζα νά οδηγώ 
όλ,ους μου τούς λογισμούς κατά τούς κανόνας α υτής, αλλά 
καί είχα νιωρισμένας άπό καιρόν εις καιρόν τινάς έυρας, κατά 
τάς οποίας την έμεταχειριζόμην έξαιρέτως εις μαθηματικά; 
απορίας, η καί άλλας τινάς, όσας ημπορουσα νά έξομοιοίσω 
σχενόν μ ’ εκείνας* τάς έχώριζα όμως άπό πάσαν άλλην 
επίσημονικήν αρχήν, την οπ;οίαν ^έν εύρισκα ίκανώς β ε- 
βαίαν, καθώς θέλεις ίδεί οτι έκαμα εις πολλάς των έξηγου- 
μένουν είς τό παρόν βιβλίον ουσλολιών. Ο ύ τω ς, έν ώ είς
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το φανερόν ό βίος «.ον δεν δι έφερεν άπο την ζωήν εκείνων, 
οί όποιοι, μόνον εργον εχοντες να διάγωσιν εύθύμως καί 
άθώως, χωρίζουσι προσεκτικά τάς ηδονάς άπο τάς κακίας, 
κα ί, διά νά χαίρωνται τον καιρόν χωρίς αηδίαν, τρέπον
ται προς πάσαν τιμίαν διασκεδασιν* πάλιν εξακολουθούσα 
τον σκοπόν μου καί έπροκοπτα εις την γνώσιν της αλητείας 
περισσότερόν ίσιος, παρά άν έμελετουσα μόνον βιβ λία , η 
συνανεστρεφόμην τούς λογίους μονούς.

Μ ’ ολον το ύ το , οί εννέα χρόνοι είχαν διατρέξει, πριν 
ακόμη κρίνω περί των κοινώς άπορουμένων άπο τούς σοφούς, 
καί πριν αρχίσω νά ζητώ τά θεμέλια τίνος φιλοσοφίας βε- 
βαιοτέρας άπο την χυδαίαν. Το παράδειγμα πολλών εύφυε- 
τάτω ν άνδρών, οίτινες άποβλέψαντες άλλοτε εις τούτον 
τον σκοπον είχαν άποτυχει κατά την κρίσιν μου-, μ  εκαμνε 
νά φαντάζωμαι το εργον τόσον δύσκολον, ω ςε  δεν ήθελα 
ίσως τολμήσει άκόμη νά το επιχειρήσω, άν πολλοί, ώ ; 
ηκουσα, δεν διέδιδαν φη'μην ότι καί το εκατόρθωσα. Δεν 
ήξεύρο> νά είπώ εις τ ί  έθεμελώναν την γνώμην των. Αν εγώ 
μέ τούς λόγους μου συνεισέφερα τ ίπ ο τε , τούτο πρέπει νά 
το έκαμα όχι καυχώμενος εις σοφίαν τινά, άλλά μάλλον 
εξομολογούμενος την άγνοιαν μου μέ περισσοτέραν είλ -  
κρ'νειαν παρ όσην κοινώς μεταχειρίζονται οί σπουδάσαντες 
υπωσούν* ίσως δέ καί δεικνύων τούς λόγους διά τούς 
όποιους άμφίβαλα περί πολλών πραγμάτων, βεβαίων άπο 
άλλους νομιζομένων. Εχων όμως άρκετά καλήν \αρδίαν, 
καί μή ς-ιργων νά μέ νομίζωσι τοιουτον, όποιος δέν ημην, 
πρέπον έκρινα νά φροντίσω μέ όλα μου τά  δυνατά νά φανώ 
άξιος της ύποληψεως, την όποιαν μ ’ έδιδαν. Είναι τώρα 
όγδοος χρόνος, άφ’ ού διά την επιθυμών ταύτην απεφάσισα 
νά μακρυνθώ άπ’ ολα τά  μέρη οπού είχα γνωρίμου; , καί
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να άναχο)ρτ'σ« .εις τούτον τον το'πον, ο^ου <5ιά τήν μακράν 
διάρκειαν του πολέμου έβαλαν το ι αυτήν τα ζιν , ώς’ε τα  
τρεφόμενα αύτου στρατεύματα φαίνονται να y ρησιμεύωσι 
μονον εις βεβαιοτε'ραν άπολαυσιν των καρπών της είρηνης. 
Εν μέσω λοιπόν του μεγάλου τούτου και φιλοπονωτάτου 

λαού, οί όποιοι περισσότερόν αγαπούν νά φροντίζουν δια τα  
οικεία παρά νά πολυπραγμονώσιν εις τά  άλλο'τρια , χωρίς 
νά στερηθώ κάμμίαν άπό τάς αναπαύσεις των πολυανθρω- 
ποτάτων πόλεων, έ£υν*ίθην νά ζησο> μονηρης καί ακοινώνη

τ ο ς , ώσάν εις ερημιάν άβατον.
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Δεν ηξεύρω αν πρέπή νά σε ομιλη'σω περί των Ερώτων 
μελετών , τάς οποίας έμ.ελέτησα εκεί* διότι, ώς πολλά 
μ,εταφυσικαί καί ασυνήθεις , δεν θέλουν ίσως ευαρεστήσει 
εί; όλους. Καί ο «.ως, διά νά ίδουν αν έδιαλεξα στερεά; 
βάσεις, είμαι τρόπον τινά βιασμένος νά ομιλήσω περί αυτών. 
Είχα προ πολλου παρατηρήσει ότι εις τά περί ηθών είναι 
γρεία κάποτε ν’ άκολουθώμεν γνώμας όμολογουμ;νως αμ
φιβόλους, ώςκαί άν ησαν αναντίρρητοι, καθώς άνωτέρω είπα. 
Αλλ’ επειδή τότε έπεθυμουν ν’ ασχοληθώ μόνον εις ζη'τησιν 
της αλήθειας, εστοχάσθην ότι επρεπε νά κάμω ολον το ε
ναντίον, καί ν’ άπορρίψω ώς παντελώς ψευδές κάθε τί, περί 
του όποιου ήθελε μ ’ ελθει παραμικρά αμφιβολία, διά νάιδώ

V  V  Λ  \ / V f  V /  ,  /  »αν επειτα οα μεινη τι αςιον να πιστεύεται ως παντη αναμ- 
<ρίβολον. Οθεν , επειδή αί αίσθη'σεις ριάς άπατώσιν ενίοτε, 
ηθελησα νά υποθέσω ότι δεν υπάρχει κανέν πράγμα τοιου- 
τον, όποια ριάς δίδουν αύταί νά φανταζώμεθα" καί επειδή 
τινές σφάλλουν συλλογισμένοι έως καί περί τών άπλουστά- 
το̂ ν της γεωμετρίας υποκειμένων, καί παραλογίζονται περί 
αυτών, νομίζων ότι υπόκειμαι κ’ έγώ, οσον καί κάθε άλλος, 
νά σφάλλω, άπέρριψα ώς ψευδείς όλους τους λόγους, όσους 
είχα πρώτα δεχθη ώς αποδείξεις. Τελευταϊον, σκεπτόμενος 
ότι όσα διανοούμεθα έξυπνοι, ημποραυν τά αύτά νά μάς 
έλθωσι κοιμωμένους γωρίς ν’ άληθέυη τότε κάνέν εξ αυτών., 
άπεφάσισα νά υποθέσω ότι όσα ποτέ έμβήκαν εις τον νον<
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μοο ο ίν  ήσαν άληθέστερα από των όνείριον τα φάσματα. 
Αλλ’ εύθυς έπειτα παρετη'οησα, ότι εν ω ούτως έσπούδαζά 
νά φρονώ οτι ολα είναι ψευδή , έπρεπεν εξ ανάγκης εγώ ό 
τούτο φρονών νά ήμαι κάτι τί* καί παρατηρήσας οτι "ή 
αλήθεια α υτη, Φ ρ ο ν ώ ,  ά ρ α  υ π ά ρ χ ω ,  είναι τόσον 
στερεά καί βάσιμος , ώστε καί αί πλέον παράδοξοι 
των σκεπτικών υποδέσεις δεν είναι ίκαναί νά την κλονίσουν, 
έκρινα συγχωρημένον νά την δεχθώ άδιστάκτως, ώς πρώ~ 
την αρχήν της ζητούμενης φιλοσοφίας.

Επειτα^ ε’ξετάζων μέ προσοχήν τί είμαι, εύρηκα δυνα
τόν μέν νά υποθέσω έμαυτον χωρίς σώ μα, καί πάντα λ 
κόσμον καί τόπον ανύπαρκτον* αδύνατον δ», νά υποθέσω 
οτι εγώ δεν υπάρχω. Εξ εναντίας , έκ τούτου μάλις-α οτι 
«σκοπούσα ν’ αμφιβάλω περί της αλήθειας τών άλλων 
πραγμάτων , έσυνάγετο εναργές-ατα καί βεβαιότατα οτι 
εγώ ύπάργω* έν ώ άν μόνον έπαυα νά φρονώ y δεΨ είγα 
πλέον κανένα λόγον νά τδ πιστεύοω, καί άς αλήθευαν όλα 
τάλλα όσα ποτέ έφάντάσθην. Εντεύθεν έγνώρκία ό'τι είμαι 
ύποστασις , ουσία της όποιας η φύσις είναι μονον τό φρο-* 
νειν η νοεΐν, καί διά νά ύπάρχη δεν χρειάζεται κανένα τό- 
πον, ούδε κρέμαται άπό τίποτε υλικόν* ώστε ή έαυτοτης 
μου , δηλαδή η ψυχή διά της οποίας είμαι ό, τι είμ α ι, 
παντελώς διακρίνεται άπό τό σώμα* είναι δέ καί εύγνωστο- 
τέρα πα£ αύτό , και ήθελεν ακόμη είναι μέ ό'λας τάς ίδιο* 
τητάς της , άν έκεΐνο ούδ’ υπήρχε παντάπασιν.

Μετά ταυτα, εξέτασα έν γε'νει τ ί απαιτείται εις όποιαν- 
δήποτε πρότασιν διά νά ήναι αληθής καί βεβαία’ στόχαζό- 
μενος ό τ ι, επειδή την προ ολίγου εύρημένην την ήξευρα 
τοιαύτην, έπρεπε νά ήξεύρω καί εις τ ί  συνίς·*ται ή βεβαιό- 
της αυτής. Παρετήρησα λοιπόν ότι εις τό Φ  ρ ο ν ώ , ά ρ α
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w π ά p χ ω ,  βλέπω σαφέστατα το ύπάρχειν άναγκα'ιον ον 
ε·ς το φρονείν , καί παρά τούτο τίποτε άλλο δεν μέ 
βεβαιόνει οτι λέγω την άλ'όθειαν, προφέρων την ρηΟεΐοαν 
πρότασιν. OOtv εύλογον έκρινα νά λάβω ώς γενικόν κανόνα, 
οτι τά μέν σαφώς καί εύκρινώς εννοούμενα είναι ολα αλη
θέστατα’ ποια δ’ εννοούνται εύκρινώς, τούτο είναι όπωσούν 
δυσδιάκριτυν.

Επειτα έσυλλογίσθην οτι, επειδή αμφιβάλλω , το είναι 
μου δεν είναι τέλειον’ διότι εβλεπα σαφώς, οτι τελιοοτερον 
είναι το γινώσκειν παρά το αμφιβάλλει. Εστοχάσθην λοι
πόν νά έρευνησο) πόθεν έμαθα νά εννοώ πράγμα τελειότερου 
εμού* καί έγνώρισα έναργώς οτι πρέπει νά το έμαθα άπό 
φύσιν τινά τώ  ovTt τελειοτέραν. Οσον διά τάς έννοιας πολ
λών πραγμάτων έκτος εμού οντων , οίον ούρανου , γης , 
φωτός , θερμότητος, καί μυρίων άλλων, δεν μέ ητον πολλά 
δύσκολον νά καταλάβο> πόθεν πηγάζουσι' διότι, μή εύρί- 
σκων εις αύτάς τίποτε άνώτερον ερίου, ημπορούσα νά πι- 
στεύσο> οτι, εί μέν αληθεύουν, είναι συμβεβηκότα της ιδίας 
μου φύσεως , καθό μετεχούσης τελειότητος’ εί δέ μη , οτι 
τάς έλαβα από το μη όν, ηγουν εύρίσκονται εις έριέ καθό 
μετέγοντα άτελείας. Αλλά δεν ημ.πορούσε νά ηναι τό αυτό 
περί της ιδέας όντος τελειοτέρου παρά τό είναι μου. διότι 
νά την έχω άπό τό μ.η όν, ητον φανερα αδύνατον’ καί ε’πει- 
δή τυ νά ήναι τό τελειότερον έπακολούθησις καί συμβεβη- 
κος του άτελεστέρου αντιμάχεται εις τον ορθόν λόγον , ώς 
καί τό νά γίνεται τί έκ του μηδενός, δεν ητον άρα δυνατόν νά 
την έχω ουδέ άπό τον εαυτόν μου. Οθεν έλείπετο νά την 
πιστεύσω ένσπαρμένην εις εμέ άπό φύσιν όντως τελειοτέραν 
εμού , καί έχουσαν μάλιστα όλας τάς νοητάς εις εμέ τε
λειότητας’ απλώς είπεΐν , άπό τον Θεόν. Εσυλλογίσθην
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ποός τούτο'ις, ότι, επειδή γνωρίζω τινάς τελειότητας τάς 
όποια; δέν έχω , δεν είρ.αι το ρ.ονον ύπαρχον ον ( ά; ρ.έ 
οτυγ^ορηΟη να ρ.εταχειρισθώ ελεύθερα τα ; σχολαστικά; 
λέςεις ), άλλ’ ότι εζ ανάγκη; πρέπει νά ήναι και άλλο τε
λείά τεοον , από το όποιον έςαοτώιχαι , καί έλαβα ο, -rt καί 
«ν έχω* διότι άν ήρ.ην (χάνο; καί παντελώς άνεςάρτητο;^ ώστε 
νά έχω άφ’εαυτού ρ.ου όλα εκείνα, καθ’ όσα ρ,ετέχω aro  το 
τέλειον 6ν , ήρπορούσα διά τον αύτδν λόγον νά εχο» άφ’ 
εαυτού ρ.ου παν το πεοιπλέον τδ όποιον ήςεύρω ότι ρ.έ λεί
πει, καί ουτω να ήρ.αι αυτός έγο> άπειρος, αιώνιος, άτρε- 
πτος, πάνσοφος , παντοδύναμος , καί τέλος νά έγω όλα; 
τα ; παρατηρουρ.ένας εί; τον Θεόν τελειότητας. Διοπ , 
κατά του; προηγουμένου; συλλογισμούς , διά νά γνο>ρίσο> 
τήν φύσιν αυτού κατά δύναρ,ιν της εδικης ρ.ου, έφθανε νά 
έέετάσω άν όλα εκείνα, των όποιων ευρισκα τινά ιδέαν εί<̂  
τον εαυτόν ρ.ου, ήναι τελειότητες, η όχι, εις τον έχοντα , 
καί έπληροφορούρ-ην ότι τά jxsv κατηγοοουντα τινά ατέ
λειαν λείπουσι παντάπασιν, όλα δέ τά άλλα είναι εις τον 
Θεόν. Ούτως έβλεπα ότι η αμφιβολία , η ακαταστασία, η 
λύτΐη, καί τά ό*χοια δεν ήρ,πορούν νά ήναι εις αυτόν, επειδή 
καί εγώ αγαπούσα νά ήρ.αι άπ’ αυτά ελεύθερος. Εκτός δέ 
τούτων , είχα ιδέας πολλών αισθητών καί σωματικών 
πραγμάτων' διότι, άν καί υπέθετα έρ.αυτόν όνειρευόρ.εναν, 
όλα δέ τά ορατά η φανταστά ψευδή , όέν ρ.έ ήτον όρκος 
δυνατόν ν’ άρνηθώ οτι· αί ίδέαι αυτών είναι αληθώς είς τον 
νουν ρ,ου. Αλλ’ επειδή σαφέστατα είχα γνωρίσει εις τον 
εαυτόν ρ.ου τήν ετερότητα τής νοητικής φυσεω; παρά τήν 
σωρ,ατικήν , συλλογιζορ.ενος οτι παν τό σύνθετον ελέγχει· 
έςάρτησιν, ή δε έςάρτησις είναι προφανώς έλλειρ,ρ.α, έσυρ,- 
πέρανκ έκ τ©ύτου ότι εις ρ.έν τον Θεόν δέν ήρ.πορεί νά
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η ναι τελειότης να σύγκειται από τάς είρημένα; δύο φύσεις, 
καί ακολούθως είναι απλούς" εάν δέ εύρίσκωνται εις τον 
κόσμον σώματα , η νοήσεις , η άλλαι φύσεις όχι τέλειαν 
κατά πάντα ,· το είναι αυτών πρέπει τόσον νά έςαρτάται 
από την δύναμιν εκείνου , ώστε νά μην η μπορούν χωρίς 
αυτόν μηδέ (Λίαν στιγμήν νά ύφίστανται.

Η θέλησα μετά ταυ τα νά ζητησω άλλας αλήθειας , καί 
έδιάλεςα το υποκείμενον των γεωμετρών , τό οποίον εν
νοούσα ώς συνεγές σώμα, η διάστημά άορίστο>ς έκτεταμένον 
κατα μήκος, πλάτος , καί ύψος η βάθος" διαιρετόν δέ εις 
διάφορα μέρη επιδεκτικά πολυειδών σ/ημάτων καί μεγε
θών, καί παντοίιυς κινητά η μετατοπιστά" διότι οί γεω- 
μέτοαι ολα ταυτα τά ύποθέτουσιν εις τό θεωρούμενον απ’ 
αυτούς υποκείμενον. Διετρεςα τινάς από τάς άπλουστέρας 
αυτών αποδείξεις" καί παρατηρών ότι η παρά πάντων 
αποδιδόμενη εις αυτάς μεγάλη βεβαιοτης θεμελιόνεται , 
κατά τον προειρημένον κανόνα , απλώς καί ρ.όνον εις τήν 
εναργή αυτών εύνοησιν , παρετηρησα έν ταύτω ότι τίποτε 
δεν έγουν νά μ.έ βεβαιόνη περί της ύπάρξεως του 
υποκειμένου , περί τό όποιον στρέφονται. Εβλεπα, λόγου 
χάριν, ότι, δοθέντος τινός τριγώνου, πρέπει εξάπαντος νά 
ηναι αί τρεις γωνίαι του ίσαι μέ δύο όρθάς* δεν εβλεπα 
όμως κάμμίαν βεβαίωσιν , ότι καί υπάρχει αυτό εις τον 
κόσμον* έν ω έξετάζων πάλιν την εις τόν νουν μου ιδέαν 
τού τελείου όντος, εύρισκα την υπαρξιν περιεχομένην .εις 
αυτήν με τόσην τουλάχιστον ένάργειαν, μέ όσην 4\ μέν 
ιδέα του τριγώνου συνεμφαίνει μσότητα τριών γωνεών μέ 
δύο όρθάς, η δέ της σφαίρ'ας την επίσης άπόστασιν όλων 
των μερών αύτης άπο τό κέντρον. Ακολούθως έσυμπέρανα * 
ότι η ύπαρξις τού Θεού, η τελειότατου όντος , έχει τού-
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λάχιστον τόσην βεβαιότητα , όσην και όποιαδη'ποτε γεω* 
μετρική άπόδειξις.

Πολλοί δέ νομίζουν δύσκολον να γνωρίσωσι τον Θεόν , 
η καί την ιδίαν αυτών ψυχήν, διότι δεν «νακύπτουσ: 
ποτέ ατό τα αισθητά , καί είναι τόσον συνειθισμενοι να 
θεωρώσι τά πάντα μέ την φαντασίαν, δια της οποίας εν
νοούνται ιδίως τα υλικά , ώστε παν τό μή φανταστόν 
φαίνεται εις αύτους ακατανόητου. Τούτο μαρ^υρείται αρκε
τά καί άπό τους φιλοσόφους εκείνους , όσοι διϊσχυρίζονται 
ώς άςίωμα εις τά σχολεία , ότι « Ούδέν έν τω  νώ ό ρ.ή 
πρότερον εν τη αίσθη'σει ». Καί όμως είναι βέβαιον οτι 
αί ίδέαι Θεοΰ καί ψυχής δεν εισήλθαν ποτέ διά της 
αίσθη'σεως* ώστε οί θέλοντες νά τάς καταλάβουν μέ την 
φαντασίαν, ομοιάζουν, κατά την γνώμην p-ου, μέ ανθρώ
πους ζητοΰντας ν’ άκουωσιν ήχους η νά όσφραίνωνται όσ- 
ρ.άς ρ.έ τούς οφθαλμούς. Είναι όρκος πάλιν διαφορά , καθ’ 
ό, τι ή ορασις μάς βεβαιόνβι περί της αλήθειας των άνα- 
φερομενων εις αυτήν αισθημάτων , καθώς καί η οσφρησις 
καί ή ακοή περί των ιδίων αυτών’ έν ω ούτε φαντασία, 
ούτε αίσθησις δεν ήμποροΰν ποτέ νά μάς βεβαιώσουν περί 
της απολύτου ύπάρξεως τίνος πράγματος άν δέν μεσολα- 
βη'ση ό νους.

Τέλος, άν 'flvat ακόμη άνθρωποι, οιτινες δέν κατεπείσθη- 
*αν αρκετά &κο τού<:  ̂ προηγούμενους λόγου; περί της 
ύπάρξεως του Θεοΰ καί της ιδίας ψυχής των, άς μάθωσιν 
οί τοιοΰτοι, ότι όλα τάλλα πράγματα, περί των οποίων 
νομίζουν ίσως ότι είναι περισσότερον πληροφορημένοι ,
(  καθώς τό νά έχουν σώμα , τό νά υπάρχουν άστρα, καί 
γη , καί τά όμοια) είναι όλιγώτερον βέβαια. Εχομεν, ναι, 
ηθικήν βεβαιότητα τοιαύτην, ώστε μάς φαίνεται αδύνατο*
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ν? ά μς ιβάλλη τις ττερί αυτών , άν δέν παραφρονεί, 
Α λλ’ όταν ό λόγος ήναι ττερί μεταφυσικής βεβαιότατος , 
κάνεις δέν η απορεί ν’ άρνηΟη , αν δέν ήναι αλόγιστος, ότι 
αρκετή πρόφασις δισταγμού περί των τοιουτων είναι τό να 
φανταζώμεθα άπαραλλάκτως εις τον ύπνον , ότι έχομεν 
άλλο σώμα, και βλέπομεν άλλα άστρα, άλλην γην, χωρίς 
αυτά νά ή ναι. Τώ όντι, πόΟεν ήζεύρομεν ότι αί κατ’ όναρ 
άδέα ι είναι ψευδέστεραι από τάς άλλας, εν ω πολλίβας δέν 
eivai κατώτεραι εις ζωηρότητα καί ενάργειαν ; Ας τό 
«ςετάσουν, όσον θέλουν, οί ευφυέστατοι καί δεινότατοι, 
καί δεν πιστεύω νά δώσουν κανένα λόγον ικανόν ν’ άπο- 
διώςη πάσαν αμφιβολίαν , άν δεν προϋποθέσουν του Θεού 
την ύπαρΕιν. Καί ή πρότασις την οποίαν ελαβα άνο>τέρω 
ως κανόνα, ότι δηλαδή τά σαφώς καί εύκρινώς εννοούμενα 
*ίναι αληθή, δεν άληΟ εύει ουδέ αυτή , παρά διότι υπάρχει 
Θ εός, καί είναι ον τέλειον, καί μας έχορήγησεν ό, τ ι και 
άν έχωμεν. Αί ίδέαιλοιπόν η έννοιαι τών ανθρώπων, επειδή 
4ίναι όντως όντα, καί πηγάζουσι θεόθεν, πρέπει έςάπαντος 
ν’ αληθεύουν καθόσον είναι, σαφείς καί ευκρινείς. Οσαι δέ 
περιέχουσι ψεύδος, όποιας πολλάκις συμβαίνει νά έχωμεν, 
αύταί πρέπει νά ήναι μολυσμέναι μέ σκοτεινόν τι καί συγ- 
κεχυμένον διά την μέθεςιν αυτών από τό μη όν, τουτέστιν 
είναι συγκεχυμέναι, διότι ημείς δεν εΐρεθα τέλειοί επειδή 
είναι φανερά άτοπον νά προέρχεται από τον Θεόν τό ψευδές 
ή ατελές, καθό τοιούτον, καθώς καί τό νά προέρχεται το 
αληθές η τέλειον από τό μη ον. Αν όμως δεν ήζεύραμεν 
ότι παν τό έν ήμΐν αληθές καί πραγματικόν πηγάζει από 
όν τέλειον καί άπειρον, όσον μεγάλη καί άν ήτον η σαφή
νεια καί ευκρίνεια των ιδεών μας, κανένας λόγος δεν ήθελε 
μάς βεβαιόνει ότι έχουσι την τελειότητα τού άληθεύειν,
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Αφ' ου ή γνώσις του Θεού καί τής ψυχής μάς έπληρο-

φόρησεν ούτω ττερί του ειρημένου κανόνας, εύκολου είναι να
καταλάβιοαεν ότι τά όνείοατα. οσα ©ανταζυαεθα κοίαώ αεί V 7 · - k k t
νοι, δεν πρέπει να μάς δίδουν κάμμίαν αμφιβολίαν περί 
τής αλήθειας των εννοιών , τάς όποιας εχομεν οντες έςυ- 
πνοΓ διότι , αν τύχη νά λάβη τις καί καθ’ ύπνους ιδέαν 
τινά εύκρινεςτάτην, ό γεωμέτρης, παραδείγματος χάριν, νά 
•ύρη κάμμίαν νέαν άπόδειξιν , ό ύπνος του δεν αναιρεί τήν 
άλήθειαν αυτής. JI  κοινότερα απάτη των όνείρο>ν σύνίστα- 
ται εις τδ νά μάς παραστένουν διάφορα πράγματα άπαραλ- 
λάκτως καθώς αί έςωτερικαί ημών αισθήσεις* δεν βλάπτει 
όμως , άν αύτη μάς δίδη αφορμήν νά δυσπις-ώμεν περί 
τής αλήθειας των δι αίσθήσεως ιδεών , επειδή αύταί μάς 
άπατώσι πολλάκις καί χωρίς νά κοιμώμεθα. Οί πάσχοντες 
ίκτερον, φέρ είπείν, βλέπούσι τά πάντα κίτρινα* καί τά 
άστρα , ή άλλα μακράν άπέχοντα σώματα μάς φαίνονται 
ασυγκρίτως μικρότερα απ’ ό, τι είναι. Εν γένει λοιπόν γ 
είτε εςυπνοι είμεθά , είτε ύπνώττομεν, δεν πρέπει ποτέ 
νά πιστεύω μεν παρά την ενάργειαν τού λογικού μας. 2η- 
ρ,είωσε δε ότι τού λογικού μας λέγω, καί οχι τής φαντα
σίας ούδέ των αισθήσεων’ διότι, άν καί βλέπωμεν καθα- 
ρώτατα τον ήλιον, δεν πρέπει νά κρίνωμεν ότι τόσον 
μόνον μέγεθος εχει , όσον είναι εις ημάς ορατόν’ καί μ’ 
ολον ότι φανταζόμεθα κεφαλήν λέοντας συναρμοσμένην με 
σώμα αίγός, δεν συμπεραίνομεν όμως έκ τουτου ότι καί 
ύπάργει εις τον κόσμ,ον Χίμαιρα. Τω  ovTt, ό λόγος δεν 
μάς διδάσκει ότι όσα βλέπομεν ή φανταζόμεθα, αληθεύ
ουν’ αλλά μάς λέγει άπλώς ότι εις όλας ημών τάς ιδέας 
ή έννοιας πρέπει νά ήναι κάποια βάσις αλήθειας’ διότι 
αλλέως δεν ήθελεν είναι δυνατόν νά τάς ένσπείοη εις τον
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νουν μας 6 Θεός 6 παναληθης καί παντέλειβς. Ημών τά 
νοήματα οέν είναι κατά πάντα άληΟη, £ιοτι ού&έ ημείς 
είμεθα τέλειοι κατά πάντα. Α λλ’ «ν και τά φαντάσματα 
μας τ,ναι ζωηρά καί ευκρινή εις τον ύπνον , οσον καί είς 
την έγρηγορσιν, η καί ακόμη περισσότερόν , οί συλλογισμοί 
μας , έξ εναντίας , είναι έναργές·εροι καί άκεραιότερΓΗ είς 
ταύτην παρά εις έκείνην την κατάστασιν. Διά τούτο ό 
ορΟος λογος μάς λέγει πάλιν οτι, όσην άλη'θειαν έπι^έχον 
ται τά νοηματά μας, αύτή πρέπει έςάπαντος νά εύρίσκεται 
είς εκείνα, ς>α νοουμιν ε’γρηγορότες, παρά είς τά ενύπνια.



ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΟΥ

©3S 3® 3 3 S  3 ®® ®SB® 3  3 3  3 d  BO TB  3 s  $© $ $ $

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ε Μ Π Τ Ο Ν .

'h

^«©κκ-

Πολύ αγαπούσα να εξακολουθήσω Ισώ καί να δείξω κατά 
σειράν τάς άλλας αλτ,θείας, τάς όποιας έσύνα^α από τάς 
πρώτας. Αλλ' επειδή πρός τούτο ήθελε χρειασθή νά όμιλη- 
σω τώρα περί πολλών ζητημάτων άμφισβη τουμ νων από 
τους σοφούς, μέ τους οποίους δέν επιθυμώ νά «υγκρουσθώ, 
καλητερον νομίζιυ νά μή τάς εκθέσω , άλλα νά φανερώσω 
μόνον έν γένει ποΐαι είναι, διά ν’ άφη'σω τους φρονιμωτέ- 
ρους νά κρίνουν άν συμφέρη νά τάς μάθη τό κοινόν λεπτο
μερέστερα, Εμεινα πάντοτε σταθερός εις την προτέραν 
μου άπόφασιν νά μην υποθέσω κάμμία* άλλην άρχάν παρά 
εκείνην, την οποίαν μετεχειρίσθην ανωτέρω πρός άπόδειξιν 
τής ύπάρξεως του Θεού καί της ψυχής, καί νά μη δε'χω- 
μαι τίποτε ώς αληθές , άν δεν μέ φανη σαφέστερον καί 
βεβαιότερον παρά τάς γεωμετμκάς άπο^ε ίζεις. Καί όμως 
τολμώ νά είπώ ότι όχι μόνον εύρηκα τρόπον νά ευπορήσω 
έντός «λίγου λύσεις των κυριωτέρων δυσκολιών , περί των 
όποιων άπορουσι κοινώς ot διατρίβοντες περί φιλοσοφίαν, 
αλλά καί παρετηρησα τινάς νόμους, τούς όποιους ύ Θεός 
βύτω διώρισεν εις την φύσιν , καί τοιαύτας έννοιας αυτών 
ένεχάραξεν εις την ψυχήν μας , ώστε μετά ικανήν σκέψιν 
δεν ήμποροΰμεν ν’ άμφιβάλλωμεν ότι φυλάττονται ακριβώς 
εί; όλα τά όντα ή γινόμενα εις τον κόσμον. Επειτα , 
Ιρευνών την έπακολούθησιν τών ρηθεντων νόμων «νεκάλυψα, 
νομίζω, πολλάς αλήθειας ώφελιμωτέρας καί άξιολογωτέρας 
απ’ όσα είχα μάθει, ή καί ήλπιζα πρότερον νά μάθω.
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Αλλ επειδή επάσχισα νά άναπτύςω τάς κυριωτέρας ες 

Λυτών εις άλλο σύγγραμμα , το όποιον διά τινάς λογβυς 
εμ.ποδίζομαι να έκόώσω , δέν ή μπορώ καλή τέρα νά τάς 
γνωστοποιήσω, είμή λεγων κεφαλαιώδους τά περιεχομ.εν* 
εις εκείνο. Προ του να το γράψω, 6 σκοπός μ.ου ήτον να 
συμ/περιλάβοο εις αύτδ ο, τι και άν ήςευρα ιΐερί της φύσεως 
των υλικών πραγμάτων. Αλλα καθώς οι ζωγράφοι , μ.ή 
δυνάμενοι επίσης καλά νά παραστήσουν εις επίπεδον 
πίνακα δλας τάς όψεις τίνος στερεού σώματος , διαλέγουν 
μίαν άπδ τάς κυριωτέρας, καί αυτήν έκθετουσι προς τδ φως* 
συσκιάζοντες δέ τάς άλλας , τόσον μδνον τάς δε.κνύουν , 
όσον. νά συνθεωρουνται μ ’ εκείνην* οϋτω, φοβούμενος μή 
δέν η μπορέσω νά βάλω εις τον λόγον μου δλα τά κατά 
νουν, έπεχείρησα νά εκθέσω πληρέστατα μονον την περί 
φωτός δόξαν μου* έπειτα, έζ αφορμής τούτου , νά προσθέ
σω ολίγα τινά , περί μέν του ήλιου καί των απλανών 
αστέρων , διότι όλον σχεδόν απ’ αυτούς πηγάζει* περί δε 
των ούρανών , διότι αυτοί τδ διαπορΟμεύουν* περί δέ των 
πλανητών, τών κομητών καί τής γης $ διότι τδ άντανα- 
κλώσι* ίδίως δέ περί όλων τών επί γης σωμάτων, διότι 
είναι η χρωματισμένα , η διαφανή , ή φωτεινά* καί τελευ- 
ταΐον περί του ανθρώπου , διότι είναι θεατής αυτού. Μά
λιστα διά νά συσκιάσω όπωσουν ολα τά ανωτέρω, καί νά 
ήμ,πορέσου νά είπώ έλευθερώτερα την περί αυτών κρίσιν μου, 
χωρίς νά άναγκασθώ μήτε ν’ ακολουθήσω, μήτε να αναι
ρέσω τά άρέσκουτα εις τούς σοφούς, άπεφάσισα ν’ άφήσω 
όλον τδν παρόντα κόσμ.ον εις τάς φιλονεικίας των , καί νά 
ομιλήσω μονον περί τού τι ήθελε συ μ. ο ή εις άλλον νέόν, άν 
6 Θεός ε δημιουργούσε τώρα εις κάνέν μέρος τών φανταστούν - 
διαστημάτων αρκετήν ύλην προς σύνθεσιν αυτού, καί
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«κινούσε διαφόρως και άτάκτως όλα της τά μέρη, ώστε να 
τήν καταστήση χάος συγκεχυμένου , οποίον οί ποιηταί 
πλάττουσιν’ καί δεν έκαανεν έπειτα άλλο παοά να δώση

Λ . k '  '

την συνήθη αΰτου συνδρομήν εις την φυσιν , και να την 
άφήση να ένεογη κατά τους νομούς, τους όποιους διώρισεν 
εις αυτη^. ΟΟεν Ιπερίγραψά πρώτον την ίίλην εκείνην , κ’ 
«πάσχισα νά την παραστήσώ τοιαύτην, ώστε, άν εξαίρεσης 
τά  προειρημένα περί Θεού καί περί ψυχής, δεν είναι τίπο
τε, νομίζω, εις τον κόσμον σαφέστερου καί καταληπτότε
ρου απ’ αυτήν. Διότι καί ύπεΟεσά ρητώς ότι δεν έ'γει κάνέν 
άπό τά είδη ή τάς ποιότητας , πέοί των οποίων φιλονεικει- 
ται είς τά σχολεία’ έξ εναντίας , όσα καί άν άπε'δωκα εις 
αυτήν, ή γνώσίς των είναι τόσον φυσική είς τήν ψυγήν μας, 
ώστε δεν ήμπορεΓ κανείς μηδε νά προσποιηθή άγνοιαν. Προς 
τουτοις έ'όειξα τινες είναι τής φυσειος οί νόμοι, καί χωρίς 
νά ίσγυρισθώ εις κάμμίαν^άλλην άοχήν παρά τάς απείρους 
τελειότητας του Θεού, έπάσχισα ν’ αποδείξω τους έπιδε/ο- 
μένους κάποιαν αμφιβολίαν , καί νά παραστήσω ότι είναι- 
τοιοΰτοι, ώς·ε, καί άν είχε κτίσει ό Θεός πολλούς κόσμους, 
η τον άδυνατον νά μή φυλαχθούν είς όλους χωρίς εξαίρε- 
σιν. Μετά ταΰτα εδειξα πώς τό με'γιστον μέρος τής ύλης 
του χάους εκείνου έπρεπε, κατά συνέπειαν- τών νόμων, νά 
διατεθή καί νά συνταχθή, ώς-ε νά όμοιάζη μέ τον έδικόν 
μας ουρανόν’ πώς πάλιν τινά μέν τών μερών αυτής έπρεπε 
νά συστήσουν γην, τινά δέ πλανήτας καί κομήτας, τινά 
δέ ήλιον καί απλανείς άστε'ρας. Ενταύθα , έξακριβών τά 
περί του φωτός, εξήγησα κατά πλάτος όποιον πρέπει νά 
εύρίσκεται είς τον ήλιον καί τους άστε'οας, καί πώς διαπε* 
ρα είς μίαν στιγμήν τα αχανή διαστήματα τών ουρανών, 
καί πώς ανακλάται άπό τους πλανήτας κφά τους κομήτας

ό
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•προς τήν γην. Επρόσθεσα δέ πολλά και περί τής ύποστά- 
σειος, της θέσεως, των κλήσεων, καί όλων των ποιοτήτιυν 
των ουρανών και αστέρων εκείνων. Εν συντόμω , είπα 

* αρκετά, κατά την γνώμην [/.ου, διά νά δείξω δτι όσα βλέ- 
πομεν εις τά ούράν*α του κόσμου τούτου, άναγκαΐον , η 
τουλάχιστον δυνατόν είναι νά φαίνωνται απαράλλακτα εις 
τά του πεοιγραφομένου.

Μετά ταυτα όμιλών ιδιαιτέρως περί της γης του 
τελευταίου , εξηγούσα πώς δλα τά μέρη αυτής τείνουσιν 
ακριβώς προς τύ κέντρον , άν καί £ητώς υπέθεσα δτι δεν 
έβαλεν ό Θεδς κάριμίαν βαρύτητα εις την ύλην από την 
οποίαν αυτή σύγκειται* πώς εις τήν επιφάνειαν αυτής , 
έχουσαν ύδωρ καί αέρα , ή. διακόσμησις τιυν ουρανών καί 
άστρων, μάλιστα δέ τής σελη'νης, πρέπει νά προξενη παλίρ
ροιαν κατά πάντα όμοίαν μέ τήν παρατηρουμένην εις τάς 
ήμετέρας θαλάσσας , καί προσέτι κάποιον ρεύμα καί του 
ίΓδατος καί του άέρος εζ ανατολών προς δυσμάς , όποιον 
ωσαύτως παρατηρεϊται μεταξύ τών τροπικών* πώς τά δρη, 
αί θάλασσαι, αί βρύσεις, κ’ οί ποταμοί ήμπορούν φυσικά 
νά σχηματισθούν εις αυτήν, καί τά μέταλλα νά προέλθουν 
εις τά μεταλλεία, καί τά φυτά νά βλαστήσουν εις τάς 
πεδιάδας, καί, απλώς είπείν, πώς όλα τά σώματα νά γεν
νηθούν τά ονομαζόμενα μικτά ή σύνθετα. Επεέδή δέ 
μετά τούς αστέρας δεν γνωρίζω εις τον κόσμον τίποτε 
άλλο φωτογο'νον παρά τό πυρ, έσπούδασα νά έξηγη'σω κα- 
θαρώτατα δλας τάς ιδιότητας τής φύσεως αύτου* πώς γί
νεται , πώς τρέφεται, πώς άλλοτε μέν έχει μόνον θερμό
τητα χωρίς φώς, άλλοτε δέ μόνον φώς χωρίς θερμότητα* 
πώς ήμπορεί νά είσάγη διάφορα χρώματα εις διάφορα 
δώματα, καί άλλας ποικίλας ποιότητας* πώς τινά μέν
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τήκει, άλλα δε σκληρύνει’ πώς δύναται νά τά φθείρη σ/ε-
δον ολα, η νά τά αεταβάλλη εις στακτήν καί καπνόν’ καί ' * *
τέλος πάντων, πώς από την στακτήν μέ μόνην την σφο- 
δρότητα τής ένεργείας του άποτελεΐ ύαλον* διότι ή μεταλ
λαγή της στακτής εις ύαλον μ’ έφαίνετο μίά από τάς θαυ- 
μαστοτέρας της φυσεως , και διά τούτο μέ ιδιαιτέραν η
δονήν την έπερίγραψα.

Μ ’ ό'λα ταυτα, δεν ήθελα νά συμπεοάνω από τάς θεω
ρίας μου οτι ·ό κόσμο; έδημιουργήθη κατά τον προβαλλό
μενου ύπ’ έμ.ου τρόπον’ διότι είναι πολλά πιθανώτερον ότι 
απ’ αργής ο Θεός τον έκαμε τοιούτον, οποίος έπρεπε νά 
ηναι. Δεν χωρεΐ όριως αμφιβολία , καθώς φρονούσιν έν γένει 
καί οί θεολόγοι, οτι η ενέργεια, διά της οποίας τον συντη
ρεί , είναι η αύτή εκείνη, μέ την όποιαν τον έκτισεν. Ημ- 
ποροΰριεν λοιπόν νά πιστεύσωμεν , χωρίς νά βλάψιομεν τό 
θαύμα της δημιουργίας , οτ ι κατ’ άρχάς μεν έ'δωκεν εις 
αυτόν μορφήν γάους* άφ’ ού δέ διιορισε τούς νόμους τής 
φυσεως, την εβοη'θησε νά ενεργή κατά τό σι^ηθες, καί τού
το έφθασε νά καταστήση μέ τον καιρόν W a  τά απλώς 
ύλικά , οποία τώρα φαίνονται. Οταν μέ τούτον τον τρόπον 
τά  βλέπωμεν γενν.ώμενα κατ’ ολίγον , πολύ εύκολώτερα 
κατανοουμεν την φύσιν αυτών , παρ’ όταν τά θεωρώμεν 
τέλεια.

Από την περιγραφήν των άψυχων σωμάτων καί τών 
φυτών μετεβην εις την τών ζώων , καί ιδίως τών ανθρώ
πων. Πλήν δεν τά έγνώριζα ακόμη αρκετά, ώστε νά όμι- 
λήσω περί αυτών μέ τό αυτό ύφος ώς καί περί τών λοιπών, 
ήτοι άποδεικνυων τά αποτελέσματα διά τών αιτιών, καί 
έςηγών από 'ποια σπέρματα καί μέ ποιον τρόπον πρέπει νά 
τά γέννα ή φύσις. Διά τούτο εύχαριστηθην νά υποθέσω ότι
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6 Θεός πλάσας ανθρώπινον σώχα πάντη όριοιον με το έδι- 
κον μας, τόσον κατά την εξωτερικήν μορφήν τών μελών y 
ccov και κατά την εσωτερικήν διάπλασιν των οργάνων , το 
έσυνθεσεν από την έξ αρχής περιγραφθείσαν ύλην, καί δεν εβά
λε κατά πρώτον εις αύτό κάμμίαν λογικήν ψυχήν, η τίποτε 
άλλο άντί φυτικής η αισθητικής, άλλα μόνον διήγειρεν εις 
την καρδίαν του είδος τι του προξξηγημένου άφεγγους πυ- 
ρός, τδ όποιον νομίζω όμοφυες μέ τδ θερυ.αίνον τά χορτά
ρια, όταν στιβάζωνται χλίορά, η ρά τδ άναβράζον τά νέα κρα- 
c ia , όταν άφίνωνται εις τδν ληνόν μέ τά στέμφυλα. Τ ώ  όντι, 
έξετάζων τάς έκ της ΰποθέσεως ταυτης έπακολουθούσας εις 
τδ σώμα εκείνο ένεργείας, ευρισκα άκριβώς όλας τάς συ(Λ- 
βαινουσας έντδς ημών χωρίς είδησίν μας , καί εντεύθεν 
έσυμπέρανα ότι δεν συνεισφέρει εις αύτάς ή ψυχή ημών , 
η γουν τδ χωριστόν άπδ τδ σώμα μέρος, του οποίου φυσις, 
καθώς ανωτέρω είπα , είναι μόνον τδ νοείν. Προς τουτοις 
αύταί είναι δλαι όμοειδεΐς, καί κατά τούτο ήμπορουμεν νά 
είπουμεν οτ^Γα άλογα ζώα ρ.άς ομοιάζουν. Δέν ευρισκα 
όμως ούδεμιάν τών έξαρτωμένων άπδ τδν νουν, τάς όποιας 
(λ ον ας εχομεν ιδίας καθδ άνθρωποι , έν ώ μ ετ’ ολίγον τάς 
ευρισκα ολας, ύποΟέτων ότι ό Θεδς, πλάσας λογικήν ψυχήν, 
την ήνωσε μέ τδ σώμα κατά τινα τρόπο’ν , τδν οποίον 
έπεείγεα οα.

Λ/λά διά νά ίδής πώς ξπραγ|χατευόμη ν το ύποκείμενον 
τούτο , άς εξηγήσω εδώ την κίνησιν τής καρδίας καί τών 
αρτηριών. Επειδή είναι ή ποώτη καί γενικωτέρα άπδ τάς 
παρατήσουριένας εις τά ζώα κινήσεις, εύκολα θέλεις κρίνει 
έξ αυτής τι πρέπει νά φρονής περί όλων τών άλλων. Πλήν 
διά νά καταλάβουν ρι’ όλιγώτερον κόπον όσα μέλλω νά 
ίίπώ περί αυτής οί χ̂η ειδήμονες τής ανατομίας , καλόν
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έ?ναι , πριν άναγνώσουν τα παρόντα , να παραζαλίσουν 
κανένα εατειρον νά σχίσω ενώπιον αυτών τήν καρδίαν 
τίνος μεγάλου ζώου εχοντος πνεύμονας ( £ιοτι εις ολα τα 
ζώα όίλοιάζει αρκετά pi των ανθρωπίνων), καί νά. τους ^είζω 
τ^ς <̂ ύο κοιλίας αυτής’ πρώτον των του ^εςιου ρ.ε'ρους, εις 
την όποιαν άντις*οιχοΰσι $ύο πλατύτατοι σωλήνες, ωγουν ω 
άρτωριώό'ως φλέβα ( ι ), [ ω ρ.άλλον, πνευαονικλ άρΛτωρία J 
καί ω κοίλη φλέβα , ητις είναι κύριον δοχεϊον του αίρ.ατος 
καί τρόπον τινά στέλεχος τού $έν£ρου , του όποιου κλάδοι 
είναι ό'λαι του σώρ.ατος αί λοιπαί φλέβες. Επειτα, την τού 
'άρις-ερού ρ.ερους κονίαν , εις την όποιαν άντις-οιχουσιν 
'όρ.οίως $ύο σωλήνες ίσοι , άν όχι καί πλατύτεροι από τους 
προωγουρ,ένους , ωγουν ω φλεβώοως αρτηρία ( 2 ), [ η [/.άλ
λον > πνευρ,ονικη φλέβα] καί ω άορτη , ω ρ.εγίς-ω αρτηρία,

( ι ) Κακώς ώνομάοΟη ούτω , διότι είναι άλΥ.θώς αρτηρία , λαμ- 
βάνουσα άρχάν από την καρδίαν> καί διαιρούμενη με.ά  ττ,ν ί’ςού'ο 
αΰτως εις πολλούς κλάδου;, οί οποίοι διασκορπίζονται παντού εις 
τους πνεύμονας.

( 2 ) Κακώς ώνομάσΟη καί αΰτη , διότι άλλο δεν είναι παρά 
φλεοα παραγομ,ένη άπό τους πνεύμονας, οπού διαιρείται είς πολλούς 
κλάδους περιπλεκόμενους pi τούς της άρτηριώδους φλεβός καί τών 
'βράγχιων* διά τών οποίων ε’μ.βαίνει ό άναπνεομενος ο.ν,ο·

ΣΗΜ· Τ Ο Ϊ ΜΕΤΑΨΡΑΣΤΟΤ. Κις το πρωτότυπόν αί παρατηρή
σεις αΰται είναι συνΛρασμεναι μέ. το κείμενον , καί μακρύνουααι το 
νόημα υπέρ το μετρ ον , φέρουν σύγχυσιν καί ασάφειαν. Λεν ηνον 
άυνατόν άπό παρενΟε'σεις νά τάς μεταβάλω εις αυτοτελείς περιόδους, 
.χωρίς νά βλάψω την συνάφειαν τούν εννοιών. Αναγκαΐον λοιπόν έκρινα 
νά τάς έκΟε'σω έν είδει σημειώσεων·

Η άρτηριώδης φλέβα λέγεται των σήαερον άρτηρία πνευμονική’ τ, 
•δέ φλεβώδης αρτηρία , φλέβα πνευμονική , η μάλλον φλε'βες πνευμο·*- 
νικαί, διότι δέν είναι μία, άλλα τεσσαρες, και ενίοτε πέντε· Κυλογον 
,μ έφάνω νά μεταχειρισΟώ είς την μετάτρασιν τάς ονομασίας ταύτας 
αντί τών παλαιών, αί όποϊαι δικαίως κατακρίνονται άπο τόν συγγραφε'α. 
As cr,μειώσω άκο'μη οτι αί πνευμόνι καί φλέβες δέ- έχουα δικλίδας.
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ητις χροκύχτουσα άχο την καρδίαν ς-έλλει τούς κλάδους της 
εις δλον τό σώμα. Εχε θύμουν άκομη να τούς δείξη έχιμελώς 
τούς ένδεκα υμένας (α)οί όχοίοε, χαρο'μοιοι μέ μικράςθύρας, 
ανοίγουν καί κλεί υν τά τέσσαοα ανοίγματα τά ευρισκόμενα 
εις τάς δύο κοιλίας. Τρεις μεν έ ; αυτών είναι εις την είσοδον 
της κοίλες φλεβος διατεθειμένοι με τοιουτον τροχον , ώς*ε 
αφίνουν το χερεεχομενον αίμα νά χύνεται εις την δεςιάν κοι
λίαν τ*ης καρδίας, έμχοδίζουν όμως τελείως της έπις·ροφη'ν 
του. Τρεις δέ εις την είσοδον της χνευμονικης αρτηρίας, οί 
οχοίοι, χάντη ε'ναντίως διατεθ ειμένοι, αφίνουν το εις την 
κοιλίαν ταύτην αίμα νά διαβαίνη εις τούς χνεύμονας, χλήν 
οχι το εις τούς χνεύμονας νά έχις-ρέφη εις αυτήν. Δύο χάρο* 
μοίως εις την είσοδον της πνευμονικ*?,ς φλεβός , διά των 
όχοίων η μπορεί το αίμα νά χύνεται άχο τούς χνεύμονας εις 
την άρι^εράν κοιλίαν της καρδίας, δχι όμως νά γυρίζν) 
όχίσω. Τελευταΐον, τρεις κατά την είσοδον της αορτής , οί 
όχοΐοι το αφίνουν νά έκβαίνη άχο την καρδίαν , το έμχο
δίζουν δμιος νά έχιςφέφη εις αύτη'ν. Εχειδή δέ το άνοιγμα 
της χνευμονικης φλεβος εχει σχήμα ωοειδές έζ αιτίας του 
μέρους , όχου εύρίσκεται, εύ'κολα κλείεται μέ δύο μονον 
υμένας, έν ω τά άλλα, ώς ς-ρογγυλά, κλείονται καλη'τερα 
μέ τρεις. Τοιούτος είναι ο λογος του αριθμού των υμένων, 
καί δέν είναι χηρεία νά ζητώμεν άλλον χαρ’ αυτόν. Εχεθύ- 
μουν προς τούτοις νά παρατηρηθούν οί φιλομαθείς πρώτον, 
δτι η μέν αορτή καί ή πνευμονικη αρτηρία έχουν σύς-ασιν 
πολύ σκληροτέραν καί ς-ερροτέραν παρά την πνευμονικην 
φλέβα καί την κοίλην, αΰται δέ χλατύνονται πριν έμβωσιν 
εις την καρδίαν , άποτελουσαι τροπον τινά δύο θυλάκια , 
ονομαζόμενα ώτα της καρδίας, καί συνις-άμενα άπο σάρκα

( λ) Τάς λεγομενας £ικλί£ας (valvules).
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<ρ;αν μέ την αυτής* δεύτερον, ότι περισσότερα θερμότης 
εύρίσκεται πάντοτε εις τήν καρδίαν παρά εις άλλο τι με'ρος 
'τού σώματος* καί τελευταιον, δτι ή ρηθιϊσα θερμότης είναι 
ίκαν*̂  νά έξογκόνη ταχέως και νά πλατύνη κάδε ς-αλαγμον 
αϊαατος πίπτοντα εις την καρδίαν, καθώς πάσχουσιν δλα 
τά  υγρά κατας-άζοντα εις άγγεΐον θερμότατον.

Προς έξηγησιν της κινήσεως της καρδίας αρκεί νά προσ
θέσω εις τά είρημένα δτι εις τάς κοιλίας αυτής, όταν δεν 
ή ναι γεμάται, Ιξ ανάγκης τρέχει αίμα, άπδ μέν την κοίλην 
φλέβα εις την δεξιάν, άπδ δε την πνευμονικήν εις την 
άρις-εράν. Διότι τά δύο ταυτα αγγεία είναι πάντοτε πλη'- 
ρη, καί τά ανοίγματα αυτών προς την καρδίαν δεν ήμπο- 
ροΟν τότε νά ήναι κλεισμένα. Αλλ’ άφ* ού έμβωσιν οΰτω 
δύο σταλαγμοί αίριατος, ένας εις καθεμίαν άπδ τάς κοι
λία ' αυτοί μεγάλοι άναγκαίως δντες καί διά ^τδ πλάτος 
των’ ’ ανοιγμάτων, καί διά την μεστότητα των* αγγείων, 
άραιόνονται ευθύς καί πλατύνονται άπδ την θερμότητα της 
καρδίας. Με τούτο τδ μέσον εξογκόνοντες αύτην ώθούσι 
καί κλείουσι τάς πέντε μικράς θύρας, τάς κειμένας είς τάς 
εισόδους των δύο άγγείων, καί ούτως έμποδίζουσι νά χυθ*?ί 
περισσότερον αίμα εις τήν καρδίαν. Αραιούμενοι^ δέ επί 
μάλλον καί μάλλον , ώθοΰσι καί άνοίγουσι τάς άλλας εξ 
μικράς θύρας τάς εύρισκομένας εις τάς εισόδους των άλλων 
δύω άγγείων, καί εξέρχονται δί αυτών, εξογκόνοντες όλους 
τούς κλάδους της πνευμονικης άρτηρίας καί της αορτής ί  
συγχρόνως σχεδόν με την καρδίαν. Αύτη δέ συς-έλλεται 
άιχέσως, καθώς καί αί άρτηρίαι, διά τδ κρύωμα τού είσελ- 
θόντος αίματος* καί τά  μέν εξ θυρίδια κλείονται πάλιν , 
τά δέ πέντε τής κοίλης καί τής πνευμονικης φλεβδς 
ανοίγονται ττρος δίοδον άλλων δυο «ταλαγμών αίματος ,
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«ίτινες έςογκύνουσι πάλιν την καρδίαν και τάς αρτηρίας , 
καθώς καί οί πρυτεροι. Επειδή δε το χυνομενον εις την 
καρδίαν αίμα διαβαίνει διά των δύο θυλακίων αυτής τών 
λεγου.ένων ώτων , διά τούτο ταυ τα κινούνται έναντίως 
προς εκείνην, καί συς-ε'λλονται, έν ώ αυτή διας-έλλεται. 
Περιπλε'ον , διά νά μη τολμήσουν ν’άρνηθώσιν «νεξετάς-ως 
τά είρημένα οί μη γινώσκοντες την δύναμιν των μαθημα
τικών άποδείξεονν, καί μη συνειθισμένοι εις την διάκρισιν 
των αληθών λόγων άπο τούς πιθανούς, λέγο> προς αυτούς 
νά θειυρησουν καί μέ γυ[χνά όριριάτια την διάθ εσιν τών 
οργάνων της καρδίας, νά δοκιμάσουν καί με τά δάκτυλα 
την θερμότητα της , καί νά γνωρίσουν διά της πείρας την 
φύσιν τού αίματος. Απο ταύτα τοσον άναγκαίως ακολουθεί 
η εςηγηθεισα κίνησις , δσον καί η του ωρολογίου άπο την 
ίσγύν , τ/ν θέσιν καί το σχήμα τών άντισηκο3μάτων καί 
τρογών αυτού.-

Αλλ’ άν έρωτη'ση τις πώς το αίμα τών φλεβών δεν τελεία* 
νει y υνομεν ον διηνεκώς εις την καρδίαν, καί πώς αίάρτηρίαι 
δεν γεμίζονται υπέρ το μέτρον, άφ’ οΰ το διερχομενον διά 
της καρδίας καταντά δλον εις αυτάς, δεν χρειάζομαι άλλην 
άποκρισιν, παρά τά γραφθέντα η δη άπο τον Αγγλον έκείνον 
ιατρόν ( ι ), οςις  πρέπει νά έπαινηται ώς πρώτος τολμη'σας 
νά όδοποιη'σγι εις ταύτην την ζητησιν, καί πρώτος διδάξας 
ότι εις τάς άκρας τών αρτηριών είναι πολλαί μικραί δίοδοι, 
διά τών οποίων το αίμα, το ερχόμενόν εις έκείνας άπο την 
καρδίαν, έμβαίνει εις τά μικρά κλαδία τών φλεβών καί εντεύ
θεν έπις·ρέφει πάλιν εις την καρδίαν. Είναι λοιπόν ο δρομος 
αυτού διηνεκής κυκλοφορία* καί το άποδεικνύει κάλλις-α

( r ) Guill. Harv^vs, de motu cordis
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με την συνη'Οη πράςιν των χειρούογων, ot οποίοι Τένοντες 
ρ.ετρίως τον βραχίονα υπέρ το μέρος, ο του άνοίγουσι την 
φλέβα, προτρέπουσι το αίρ.α να χύνεται άφΟονώτερα. Το 
εναντίον δέ ήθελε συμβή, αν τον έόεναν η πολλά σφιχτά , 
η κατωτέρο> μεταξύ τής χειρός καί τής τομής. Τώ οντι 
φανερόν είναι ότι ό μετρίοις σφικτός δεσμός εμποδίζει μέν το 
εις τον βραχίονα αίμα νά γυρίση προς την καρδία> διά των 
φλεβών , δεν εμποδίζει όμως νά έρχεται πάντ)τε άλλο 
νέον διά των αρτηριών, διότι αύται κείμεναι υπό τάς φλέ- 
βας, καί έχουσαι υμένας σκληρότερους πιέζονται δυσκολώ- 
τέρα. Προς τούτοις, τό από την καρδίαν ερχόμενόν αίμα 
τείνει με περισσοτέραν δύναμιν νά πέραση δί αυτών εις την 
χεφα , παρά νά έπις-ρέψη εντεύθεν προς την καρδίαν διά 
τών φλεβών. Καί επειδή αυτό ε’κχύνεται από τον βραχίονα 
διά τής τομής τής γενομένης εις ρ.ίαν από τάς φλέβας , 
πρέπει εξάπαντος νά ήναι τινές δίοδοι κατιυτέρω του δεσ- 
μού, ήγουν προς τά άκρα του· βραχίονος , διά των οποίων 
ήμπορει νά διαβαίνη είς την ρηΟεΐσαν φλέβα από τάς αρ
τηρίας. Κάλλι^α προσέτι φιλοσοφεί περί κυκλοφορίας του 
αίματος , δεικνύων ότι είναι είς διάφορα μέρη τών φλεβών 
τινές υμένες, τών οποίων ή διάΟεσις είναι τοιαύτη , <072 
δεν άφίνουν τό αίμα νά διαβαί νη από την μέσην τού σώ
ματος προς τά άκρα, αλλά μονον νά έπιστρέφη από τά 
άκρα προς την καρδίαν. Δεικνύει περιπλέον οτι όσον αίμα 
εύρίσκεται είς τό σώμα, ήμπορει’ νά κενωΒή δλον είς όλιγώ- 
τατον καιρόν όιά μιας μονής αρτηρίας , όταν αυτή κοπή. 
Γίνεται δε τό πείραμα ουτω' δίνεται σφικτά ή αρτηρία 
πλησίον τής καρδίας, καί κο'πτεται μεταςό τχύτης καί του 
δεσμού, διά νά μην εχη τις κάμρ.ίαν πρόφασιν νά ύπο- 
πτευΟή , ότι τό εκρέον αίμα πηγάζει ά'λλοβεν.
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Πλήν τούτων , πολλά άλλα μαρτυρούσιν ότι αληθής 

αιτία της κινήσεως του αίματος είναι εκείνη , την οποίαν 
έςεθηκα. Πρώτον , η διάφορά μεταςύ του έκρέοντος άπό 
τάς φλέβας , καί του εκρεοντος άπό τάς αρτηρίας , εκ 
τούτου μονον προέρχεται, ότι το άρτηριώδες άραιωΟέν καί 
τροπον τινά κατας-αλαχΟέν είς την καρΟιαν, είναι λεπτοτε- 
ρον καί ζωηροτερον καί Οερμοτερον ευθύς μετά την έκείθεν 
μετάβασίν του είς τάς αρτηρίας, παρά πριν έμβη είς αύτάς, 
έν ω δηλαδή εύρίσκεται είς τάς φλέβας* καί άν προσέςη 
τις, θέλει ίδεί, οτι η διαφορά αυτή φαίνεται καλά μόνον 
προς την καοδίαν, καί όχι τούτον είς τά πλέον μακρυσμένα 
απ' αυτήν μέρη. Ε π ειτα , η σκληροτης των υφασμάτων , 
από τά όποια σύγκεινται η πνευμονική αρτηρία καί /η 
αορτή , αρκετά δεικνύει ότι τό aiy.cc σφύζει είς αύτάς μέ 
περισσό τέραν δύναμιν , παρα εις τας φλέβας. Καί διατί 
τάχα ή άριφερά κοιλία της καρδίας καί η αορτή είναι 
εύρυχωρύτεραι καί πλατύτεραι παρά την δεξιάν κοιλίαν 
καί την πνευιζονικήν αρτηρίαν ; Οχι δί άλλο, παρά διότι 
τό αίμα τής πνευμονικής φλεβός , επειδή μονον είς τούς 
πνεύμονας έφάθη μετά τήν έξοδον του από τήν καρδίαν , 
είναι λεπτύτερον, καί άραιονεται περισσότερόν καί έυκολώτε- 
ρον , παρά τό ερχόμενον αμέσως από τήν κοίλην φλέβα. 
Καί τί ήμποροΰν να μαντεύσουν οί ιατροί δοκιμάζοντες 
τον σφυγμόν, άν δεν ήςεύρουν ότι τό αίμα άραιονεται από 
τήν θερμο'τητα τής καρδίας δυνατώτερα ή γληγορο'τερα, 
άδυνατώτερα ή αργότερα, κατά τά πάθη, τά όποια μετα
βάλλουν τήν φύσιν του ; Καί άν έξετάση τις πώς ή θερμο'- 
της αύτη διαδίδεται είς τά  άλλα μέλη , δεν πρέπει νά 
όμολογη'ση ότι διά τού αίματος, τό όποιον θερμαίνεται δια- 
β αίνον διά τής καρδίας., καί εντεύθεν δια^πείρεται είς
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ολον τθ σώμα; Δια τούτο όταν αφαίρεση αίμα από κάνέν 
μεοος, άφαιοεΐται εν ταυ τώ καί η Οερμότης. Η καρδία y 
και αν η τον καυςτό, ώς σίδηρος πεπυρακτωμένος, δεν ήθελε 
πάλιν εςαρκέσει να Οερμαίνη τούς πύδας και τάς χείρας, άν 
δεν έςέπεμπεν άκαταπαύ7<*ννέον αίμα εις ταύτα τά μέλη. 
Ινπειτα πληροφορούμεθα εις τί χρησιμεύει αληθώς η άνα- 
πνοή. Λύτη φέυει δροσερόν αέρα εις τον πνεύμονα , όσος 
^οειάζεται διά να πυκνονη το ερχόμενον εκεί άπό την δε
ξιάν κοιλίαν της καρδίας αίμα, καί άπο αραιόν καί άτμώ- 
δες, όποιον έγεινεν εις αυτήν, νά το άποκατας-ε'νη υγρόν, 
ποίν πεση πάλιν εις την άριτ^ράν κοιλίαν' διότι αλλέως 
δεν ήθελεν είναι επιτήδειον νά θρέψη τό εύοισκο'μενον είς 
ταυτήν πυρ. Ινπικύρωσις δε τούτου είναι, ότι όσα ζώα 
βλέπου.εν /ωρίς πνεύμονας, αυτών καί ή καρδία είναι μονό- 
κοίλος' καί τά έμβρυα, άπνευς-α όντα είς την μήτραν, έχουν 
κάποιον άνοιγμα, διά τού όποιου έμβαίνει αίμα από την 
κοίλην φλέβα είς την άρις-εράν κοιλίαν της καρδίας , καί 
κάποιον αγωγόν, διά τού όποιου χύνεται από την πνευμο- 
νικην αρτηρίαν είς την αορτήν, χωρίς να πέραση από τούς 
πνεύμονας. Επειτα , πώς ήθελε γίνεσθαι η πέψις είς τον 
ς-όμαχον , άν η καρδία δεν εστελλεν είς αυτόν θερμότητα 
διά των αρτηριών, καί sv ταύτω τινά των ρευ^οτάτων μο
ρίων τού αίματος, προς διάλυσιν των είσαγομένων αύτοσε 
κρεάτων; Την δέ ενέργειαν, διά της όποιας ύ χυλός τούτων 
μεταβάλλεται είς αίμα, δεν είναι εύκολον νά την καταλά- 
βοκ/.εν, άν θεωρήσω μεν ό'τι διαβαΐνον πάλιν καί πάλιν άπο 
την καοδίαν κατας^αλάζεται ίσως υπέρ τάς εκατόν η καί 
διακοσίας φοράς καθ’ ημέραν; Καί τί άλλο χρειάζεται προς 
έςήγησιν τής Ορέψεως κάΐ τής γενέσεως των διαφόρων χυ
μών τού σώματος, παρά νά είπούμεν ότι διά την δύναμιν,
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pi την οποίαν τό αιμα άραιούμενον μεταβαίνει από την 
καρδίαν εις τά άκρα των αρτηριών, τινά των μορίων αυ
τού, χωρουντα όια των μ.ελών, αποπιώ κουτί μόοια τούτων, 
καί μένουσιν εις τοπον των διωγΟέντων; Κατά δε την 
θέσιν , η το σχήμα, η την μικρότητα των άπαντωμένων 
πόρων , τινά μεν διαβαίνουσιν εις το δείνα τό μέρος, τινά 
δέ εις άλλο, καθώς από διάφορα κόσκινα ( διά νά μεταχει- 
ρισΟώ παράδειγμα εις όλους γνωςών ), διαφόρως τρυπημένα, 
διάφοροι κόκκοι χωρίζονται απ’ άλληλιυν. Τέλος, τό Οαυ- 
ματότερον απ' όλα είναι ή γένεσις τών ζιυτικών πνευμ.άτα>ν, 
τά όποια ομοιάζουν μέ λεπτότατον αέρα , η μάλλον μέ 
/αΟαρωτάτην καί ό;υτάτην φλόγα, ητις άναβαίνουσα άδια- 
λείπτως καί εις μεγάλην ποσότητα από την καρδίαν προς 
τον εγκέφαλον , όιασπειρεται εντεύθεν όια των νεύριυν εις 
τούς μυώνας, καί δίδει κίνησιν εις τά μέλη. Διατί δέ τά 
μόρια τού αίματος, τα εύκινητότερα καί διαπεραστικώ- 
τερα καί διά τούτο έπιτηδειότερα εις σύστασιν τών πνευ
μάτων, τρέπονται κατά προτίμησιν εις τον εγκέφαλον ; 
Αλλην αιτίαν τούτου δεν είναι χρεία νά φαντασΟώμεν 
παρά την έξης, Αι φερουσαι αύτα άρτηρίαι προβαίνουσιν 
από την καρδίαν έυΟυπορώτερα παρά τάς άλλας, καί κατά 
τούς κανόνας της μηχανικής, τούς αυτούς μέ της φύσεως , 
όταν πολλά πράγμ,ατα έν κινήσει τείνοχτι πρός έν καί τό 
Λυτό μέρος, τό όποιον δεν τά χωρεί ολα ( καθώς τά από 
την άρις^ράν κοιλίαν της καρδίας αιματώδη μέρια φέρον
ται πρός τον εγκέφαλον), τά άσθενές-ερα καί δυσκινητότερα 
παραγκωνίζονται άπό τά δυνατώτερα, καί ού'τω μόνα τά 
τελευταία φθάνουσιν εις τον ώρισμένον τόπον.

Εξηγούσα τό υποκείμενον τούτο'μέ αρκετήν λεπτομέρειαν 
εις το σύγγραμμα, τό όποιον είχα πρώτα σκοπόν νά $κδώ-
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<το). Μετά, ταϋτα εδείκνυα ποία πρέτret, νχ ή vat, η κατασκευή 
των νεύρων καί των μυώνων διά να ήμπορούν τα ζωτικά 
πνεύματα νά κινώσι τα μέλη τού ανθρωπίνου σώματος , 
καθώς αί κεφαλαί, ολίγον τι μετά την άποτομήν, κινούνται 
ακόμη καί δαγκάνουν την γην, μ ολον ότι δεν είναι πλέον 
εμψυχωμέναι' ποιαι μεταβολαί πρέπει νά συμβαίνουν εις 
τον εγκέφαλον, ώς-ε νά προξενούν την έγρήγορσιν, τον ύπνον, 
και τά ονείρατα* πώς το φως, οί ήχοι, αί όσμαί, οί χυμοί, 
ή Οερμότης καί αί λοιπαί των εξωτερικών πραγμάτων 
ποιότητες έντυ πόνουν εις αυτόν παν το δαπάς έννοιας διά 
τών αισθήσεων' πώς at ίδέαι της πείνας, τής δίψας καί 
των άλλων ε’σωτερικών παθών διαπορθμεύονται εκεί ' ποιον 
μέρος αυτού πρέπει νά εκλάμβανε τα' ώς κοινή αισΟησις, δε- 
χο μένη τάς ιδέας’ ώς μνήμη , διατηρούσα αύτάς' ώς φαν
τασία, δυναμένη νά τάς μετασχηματίζη πολυτρόπως καί 
νά συνθέτη νέας, καί προσέτι, μέ την διαμοιρασιν τών ζω
τικών πνευμάτων εις τούς μυώνας , νά κινή τά μέλη τού 
υποτεθειμένου σώματος εξ αφορμής καί τών έξωθεν προσβο
λών καί έμπτώσεων, καί τών ενδομύχων τιαΟών καί διαθέ
σεων, όπως κινούνται τά ήμέτερα χωρίς οδηγίαν τής Οελη7- 
σεως. 'Γούτο δεν θέλει φαν ή ούδαμώς παράδοξον εις εκεί
νους , όσοι γινώσκοντες πόσα είδη α υ τ ο μ ά τ ω ν  ή κι- 
νουμένων μηχανών κατασκευάζει ή ανθρώπινη τέχνη, καίμε 
όλιγώτατα κομμάτια ώς προ το πλήθος τών κοκκάλων , 
τών μυώνων, τών νεύρων, τών αρτηριών, τών φλεβών καί 
όλιυν τών ά'λλων μερών τού σώματος παντός ζώου , θέλουν 
θεωρήσει τό σώμα τούτο, ώς μηχανήν κατασκευασμένην άπό 
τάς χεΐοας τού Θεού, καί διά τούτο άσυγκρίτως εύρυθμο- 
τέραν καί έχουσαν έσωτερικάς κινήσει; Οαυ μ ας· ο τέρας παρά
«•'-s \ ’Χ  S 5 / y Λ  / Τ "  Τ  ^
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τρίψει πολύ εις τούτο , δια νά δείζω ότι , άν εύρίοκοντο 
τοιαΰται ρ.ηγαναί έγουσαι όργανα καί έςωτερικόν σχην.α 
πίθηκος, η άλλου τινός άλογου ζώου, δεν ηθέλαρ.εν έχει 
κάνέν ρ,έσον νά γνωρίσωρ.εν ότι δεν είναι όρ.οφυ εις ρ.έ ταυτατα 
ζώα. Αν όρκος εύ ρίσκο ντο άλλα», όρ,οιάζουσαι τά ηρ.έτερα 
σώρ,ατα, καί ρ.ιρ.ούρ.εναι τάς πράξεις η ρεών όσον ηθικώς εν
δέχεται , ηθέλαρ.εν εγει πάντοτε δύο ρ.έσα άσφαλε'τατα να 
γνωρίσον/.εν ότι δεν είναι αληθινοί άνθρωποι. Πρώτον ρ.εν, 
ποτέ δεν ήθελαν δυνηθη νά ρ.εταχειρισθώσι λόγους, η άλλα 
σηρ.εία, συντάττουσαι αύτά, καθώς ηρ.εις διά νά φανερώσω- 
ρεεν εις άλλους τά νοηρ.ατά ρ.ας. Ηρ.πορούρ.εν, ναι, νά φαν- 
τασθώρ.εν ρ.ηγανην κατεσκευασρ.ένην ρ.έ τρόπον , ώ<7* νά 
προφέρη λόγους άπλώς, η καί ές άφορρ.ης των σωρ.ατικών προ
σβολών , οσαι προΕενουσι τινά ρ,εταβυλην εις τα όργανα 
της’ άν, λόγου /άριν, την έγγίσουν ε»!ς τό δείνα ρ.έρος, να 
έρωτα, τί θέλουν’ άν εις τό δείνα, νά φο>νάζη , ότι πονεΓ, 
καί τά όρ.οια' όγι όρκος καί νά συνθέτη τους λόγους ποικί
λους, δια ν’ αποκρίνεται εις τό νόηρ.α των λεγορ.ένιον έρ.- 
προσθεν τη ς , πράγρ.α δυνατόν καί εις τους ηλιθιωτατους 
των άνΟριόπιον. Δεύτερον, καί άν αί ρηθείσαι ρ.ηχαναι έκτε- 
λώσι τινά έργα καλητερα ίσιος απ’ όλους ήρ.άς, εις άλλα 
θέλουν σφάλει εξάπαντος* από τό όποιον βάλλει γνωρισθη 
οτι δεν ενεργούν ρ.έ γνώσιν, αλλά ρ.όνον κατα την διαθεσιν 
των ιδίων αυτών οργάνων. Διότι, έν ω τό λογικον είναι 
καθολικόν όργανον εις παντοίας περιστάσεις επιτήδειον, τα 
όργανα εις πάσαν ιδιαιτέραν πράςιν χρειάζονται κάποιαν 
ιδιαιτέραν διαθεσιν. ΟΟεν ηθικώς αδύνατον είναι να ύπαρ
χουν τόσαι πολλαί καί ποικίλαι διαθέσεις εις ρ.ιαν ρ.ηχανην, 
ώς-ε νά ενεργή δί αυτών εις όλας τας π^ριτασεις τ '^  ζω'^> 
καθώς 'if/ενς διά του λογικού. Μέ ταύτα λοιπον τα δυο.
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{λέσα η(λπορού[Αεν εύκολα νά γνωρίσωυ.εν την μεταξύ άν- 
θριυπων καί ζώων διαφοράν. Τω ον τι σηυ.ειιυσευ)ς άζιον 
είναι, οτι δεν εύρίσκονται άνθρωποι τόσον ριωροί και ηλί
θιοι, χωρίς να έςαιρέσωριεν φ,ηδέ τούς άφρονας, ώςε  να 
μ.ην η απορούν να συντάττουν διάφορους λέγεις, καί νά συν
θέτουν άπό αύτάς λόγον δηλωτικόν των νοημάτων αυτών. 
Εξ εναντίας κάνεν άλλο ζώον , όσον τέλειον καί εύγενές 
αν ήναι, δεν η απορεί να και/.η το αυτό. Τοιαυτη αδυναμία 
δεν προέρχεται άπό έΟίλειψιν οργάνων’ διότι βλέποριεν ό'-ςι 
αί κίσσαι καί οί ψιττακοί προφέρουν λέξεις , καθώς τψ,εΐς , 
καί οο.ως δεν η μπορούν να ό'Λιλησουν ομοίως αέ ηαάς , 
δεικνύοντες δηλαδη ότι φρονούσι τα λεγόυ.ενα* έν ώ μεταξύ 
των ανθρώπων, όσοι γεννηρ.ένοι κωφοί καί βουβοί <7ερ^ύ'νται 
όσον καί τα ζώα , η άκόυ.η περισσότερον , τα χρήσιμα εις 
τον λόγον όργανα, πάλιν ευρίσκουν αύτοδίδακτοι σηριεΐα 
τινά, [λέ τά όποια φανερόνουσι τάς έννοιας αύτών είς τούς 
συζώντας συνήθως αε αυτούς, καί εύκαιρούντας νά |χάθο)σι 
την γλώσσαν το>ν. Τούτο δεν {/.αοτυρεί υ.όνον ότι τά ζώα 
έχουν όλιγώτερον νουν παρά τούς ανθρώπους, άλλα καί ότι 
δεν έχουν παντάπασι* διότι βλέποριεν πόσον ολίγος χρειάζε
ται διά νά ηςεύρη τις νά όαιλη. Προς τούτοις , καθώς είς 
τούς ανθρώπους , οϋτω καί αεταςύ των υριοφύλων ζώων 
παρατηρειται άνισότης , καί τινά έξ αυτών παιδεύονται 
εύκολώτερα παρ άλλα. Πώς λοιπόν είναι πιστευτόν ότι 
πίθηκος, η ψιττακός, τελειότατος είς το είδος του, δεν 
ήθελε φθάσει κατά τούτο κάνεν ηλιθιώτατον παιδίον , η 
τουλάχιστον αέ νουν σαλευιαένον, άν η ψυχή εκείνων δεν 
ήτον πάντη διάφορος την φύσιν άπόι την έδτκην (7.α ς; Δεν 
πρέπει δέ νά συ γ χέω ρ. εν τά λόγια ρ/.ε τά δηλωτικά παθών 
φυσικά κινηαατα , τά εύν.ίυ.ητα από ριηχανάς, καθώς καί
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άπό ζώα, μηδέ να γρονώμε./, ώς τινες τώ'» παλαιών, ότι 
όμιλουοι ρ.εν τά κτήνη, άλλ ημείς δεν >.αταλαρ.βάνορ.εν 
την γλώσσαν τιον. Διότι, άν τούτο άλήΟευεν, επειδή ενουν 
πολλά όργανα ανάλογα ρ.έ τά έδικά ο.ας. τί ο ά εμπόδιζε 
νά έζηγουν καί εις ήρ.άς τάς έννοιας το>ν , καθώς εις τά 
άδελφ ά των ζώα ς Είναι ακόμη προσοχής άζιον ότι, άν και 
πολλά ές αυτών δεικνύουν περισσοτεραν τέχνην άπό ήρ.άς 
εις τινά έργα, είναι όμως διόλου ανεπιτήδεια εις αλλα όχι 
ολίγα, ώστε η κατ’ εκείνα υπέροχη των δεν δεικνύει ότι 
ίχουσι νουν (διότι κατά τούτον τον λόγον ήθελαν είναι παν
τός ανθρώπου νοητικώτερα, καί εΐς πάν άλλο τεχνικώτερα), 
αλλά ρ.άλλον ότι είναι πάντη άραηρα λόγου , καί ρ.όνη ή 
φύσις ενεργεί' εις αυτά κατά τήν διάΟεσιν των όργάνο,ν 
έκάστου. Παρομοίως το ωρολογίου, τό οποίον δεν έχει άλλα 
συστατικά παρά τροχούς καί ελατήρια, αριθμεί τάς ώρας 
καί μέτρα τον καιρόν άκριβέσ :ερα άπό ημάς μέ όλην ρ.ας 
την φρόνησίν.

Επερίγραφα μετά ταυτα την λογικήν ψυχήν, κ έδείκνυα 
πάντη αδύνατον νά προέρχεται άπό την δυναμιν της όλης, 
καθώς τά άλλα πράγματα, περί των οποίων είχα ομιλήσει’ 
άναγκαίον δε νά ήναι έπ ίση δες δημιουργημένη. Γ,ηγόυσα 
άκόρ.η πώς δεν φθάνει νά κατοική εις το άνθρωπ·. .ον σώρ.α, 
ιός κυβερνήτης εις πλοιον , πάρες ίσο», διά νά κινη τά 
ρ.ελη του’ αλλά χρειάζεται νά ήναι συν δε ο ερ ίνη καί ενωμένη 
στενώτερα ρ.έ αυτό, διά νά εχη προσέτι αίσθήρ.ατα καί 
όρέζεις όμοιας ρ.έ τάς έδικάς μας, καί ουτο) νά συνιστα 
αληθινόν άνθρωπον. Περιπλέον, ώ μίλησα έόω πλατυτέρα 
όπωσουν περί ψυχής , διότι τό υποκείμενον τούτο είναι 
άπό τά άςιολογώτερα. Τώ ον τ ι ,  μετά την πλάνην των 
«ρνουμένων τον Θεόν , την οποίαν νομίζω ότι αρκετά
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αναίρεσα, Λεν είναι αλΧνι εττιτηοειοτε'ρα να εκτρεπη 
τά αδύνατα πνεύρατα ά;:ο την ευθείαν της αρετής 
όάίν, πα,,ά το να φαντάζονται οτι η ψυχή των ζώων είναι 
τής αυτής φύσεως ρε την s δικήν ρας , και άκολούΟως δεν 
εχορεν νά φοβούρεΟα, ρηδέ νά ελπίζο>ρεν ρετά τήν παρού
σαν ζωήν τίποτε τνερισσο'τερον άπο τάς ρυίγας καί τους 
ρύρρηκας. Οταν ορως ήςεύρωρεν ποτον διαφέρουν , κατα- 
λαρβάνορεν καλή τέρα τούς λογους , διά των οποίων άπο- 
δεικνύεται οτι τής ψυχής ήρων ή ουσία παντάπασι δεν 
κρέραται άπο το σώρα, καί διά ταυτα ούδε ύττύκειται ν’ 
άποΟάνη ρε αυτό' επειτα, ρή βλέποντες κάρρίαν άλλην 
αιτίαν φΟαρτικήν αυτής > φυτικά όδηγούρεΟα νά κρίνωρεν 
εντεύθεν οτι είναι αθάνατος.
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Είναι τώρα τρεις y ρόνοι άφ’ ου ετελείωσα το περί παν-* 

το>ν των προειρημενών σύγγραμμα, καί άρ/ιζα να το επι

θεωρώ, διά να το εγχειρίσω ε;ς τον τυπογράφον. Α λλ έρ.α- 

Οα τότε ότι άντρες τινες τους οποίους σέβομαι , και τών 

όποιων το κύρος ε^ει τόσην σ '̂εδον δυναρ.ιν εις τας 

πράςεις ρ.ου , όσην τό ίδιον ρ.ου λογικόν εις τας διά

νοιας μου, είγ·5ιν άποδοκιμάσει μίαν γνώμην τίνος φυσικού 

ολίγον τ ί άρχητεοα δη ρ. ο σ ι ε υ με νη ν . Δεν λέγω ότι έσυρ.φω- 

νουσα ρ.έ αυτόν' τούλάγιστόν ορ.ως προ της κατακρίσεως 

εκείνων δεν εΐγα παρατηρήσει εις την γνώμην του τίποτε 

ικανόν νά βλάψη την θρησκείαν, η την πόλιν , καί ακολού

θως δεν ήθελα ερ.ποδισΟη νά την γράψω, άν ό λόγος ρ.’ 
έπειθε νά τνν δεγΟώ. Τούτο ρ.’ έκαμε νά φοβηθώ ρ.ηπως 

και εις τα έδικά ρ.ου δόγρ.ατα ευρίσκεται τ ί σφαλρ.ενον, ρ. 

ολον οτι εοαλα πάντοτε ακραν προσογην και φρόντισα να 

ρ.ή πιστευσο> νέας γνώρ,ας , γωρίς νά έχω βεβαιοτάτας 

άποδείςει; αυτών, καί νά ρ.ή γράψω τίποτε ένδεχόρ.ενον νά 

βλάψη τον τυρόν τα. Ο  φόβος ούτος εστάΟη αρκετός νά ρ.έ 

άποτρέψη από τό νά τά δηρ.ασιευσω. Μ ’ ολον ό'τι άπόι 

ισχυρότατους λίγους κινούρ.ενος είχα αποφασίσει πρότερον 

την έ'κδοσιν αυτών, η φυσική καί παντοτεινη ρ.ου αποστρο

φή προς την εργασίαν του συγγράφειν ρ.ε ύπαγόρευσεν 

άρ.έσως άρκετάς δικαιολογίας παραιτήσεως. II φύσις των 

αντικειρ.ένων τούτων 7.όγων είναι τοιαυτη, ώστε συρ.φερει 

όπωσουν είε εμέ νά τους οανεεώσω έ όώ. ίσως δέ καί εις το 

κοινόν νά τους ρ.άΟη.
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ΙΙοτε δεν έ ψήφισα πολύ, του νους μου τα γεννήματα* 

και εν οσω ύεν άπέλαυσα άλλον καρπόν άπο την εις ιδίαν 
μου f  φήσιυ μέθοδον παρά νά ευπορήσω λύσεις τινών δυσκο
λιών εις τάς θεωρητικές έπιστήμας, η νά έπιμεληΟώ περί 
την διακοσμησιν των ηθών μου κατά τούς διδασκόμενους 
άπο εκείνην λόγους , δέν έκρινα y ρέος μου νά γράψι*> 
τίποτε. Διότι εις τα περί ηθών καθείς έχει μεγάςην 
δοκησ ι σ ο φ ί«ν, καί ήθελαν εύοεΟή τοσοι άνακαινισταί , οσαι 
κεφαλαί, άν εσυγχωρουντο μεταοολαί κατά τούτο εις άλ
λους παρά τούς ταχΟεντας άπο τον Θεόν εις κυβερνησιν 
τών λαών αυτού, η τούς άςιωΟέντας άνωθεν χάοιν καί ζή
λον προφητείας. Καί μ ’ ολον οτι αί Οεωριαι μου πολύ μ ’ 
ευαρεστούσαν, έστοχάσΟην οτι καί άλλοι έχουν τάς έδικάς 
των, εις τάς οποίας ευαρεστούνται ίσως πεοισσοτεοον. Λλλ’ 
άφ’ οΰ απέκτησα τινάς γενικάς ιδέας φυσικής, καί δοκιμά
ζουν αύτάς εις διάφορους μερικάς δυσκολίας παρετηρησα έως 
πού δύνανται νά μάς οδηγήσουν, καί ποσον διαφέρουν άπο 
τάς μέχρι τυυδε ακολούθουμένα ς άρχάς, αδύνατον μ ’ έφάνη 
νά τάς φυλάςω περισσότερόν καιρόν κρυμμένα;, y ουρίς ν’ 
άμαρτήσ<υ μεγάλως εις τον νο'μον τον προστάσσοντα νά 
ώφελώμεν κατά δύναμ.ιν ολην την ανθρωπότητα. Διο'τι 
αύταί ρ/ έπληροφυ'ρησαν οτι είναι δυνατόν νά φΟάσωμεν 
εις γνώσεις βιωφελεστάτας, καί, αντί της θεωρητικής φιλο
σοφίας τής διδασκόμενης εις τά σχολεία, νά εύροψ.εν άλλην 
τινά πρακτικήν, διά τής οποίας (ΑανΟάνοντες την δύναμ.ιν 
καί ενέργειαν τού πυοος, τού' ύδατος, τού άέοος, τών άστρων, 
τών ουρανών καί ολιυν τών άλλων περί ημάς σωμάτων με 
όσην ευκρίνειαν γνωρίζομεν τάς διάφορους μηχανάς τών τε
χνιτών μας, Οέλομεν δυνηΟή νά τά μεταγειριζώμεθα ομοίως 
$ΐς πάσαν αρμόδιόν χρείαν, καί νά κατασταΟώμεν κύριοι
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τρόπον τινά καί δεσπότat της ρύσεως. Τούτο είναι εύκταίον 
διά την έφεύρεσιν άπειρων ρ,ηχανών, ρ.ε τάς όποιας ήθέλα- 
ρ,εν απολαύει άκόπως τους καρπούς της γης καί όλα τα 
εις τούς κόλπους αύτής επιτήδεια* κατ’ έζοχήν ό'ρ.ως διά 
την συντήρησιν της υγείας, η όποια χωρίς άρ.φιβολίαν είναι 
τό πρώτον καί βάσις όλων των άλλων αγαθών της παρού- 
σης ζωής. Διότι καί τό πνεΰρ,α τόσον πολύ κρέρ.εται από 
την κράσιν τού σώρ.ατος, καί την διάθεσιν τφν οργάνων 
τούτου, ώς·ε άν ήναι δυνατόν νά εύρεΟη ρ.έσον επιτήδειον 
νά καταστήση εν γένει τούς ανθρώπους φρονιρ.ωτέρους καί 
δεξιωτέρους άπ’ ό', τι έστάΟησαν εως τώρα, εις την ιατρι
κήν νορ.ιζω ό'τι πρέπει νά τό ζητήσωρ.εν. Την αλήθειαν, η 
νυν επικρατούσα ολίγα περιέχει τοιαύτης ρ.εγάλης ώφελείας 
πρόζενα. ΙΙλην δεν άρ,φιβάλλω, καί τό λέγω χωρίς σκοπόν 
νά την καταφρονήσω, ό'τι καί από τούς ες έπαγγέλρ,ατος 
ιατρούς κανείς δεν είναι, όστις δεν όρ,ολογεί ότι τα  piv 
γνωστά της ιατρικής είναι σχεδόν τίποτε ώς προς τά εύρε- 
τέα, δυνατόν δε νά έλευΟερωθόύρ.εν από απείρους αρρώστιας 
καί σώρ.ατος καί ψυχής, ίσως ρ.άλιστα καί ώπό την εζασθέ
νη σιν του γήρατος, άν γνωρίσωρ.εν αρκετά τάς αιτίας 
αύτών , καί όσα ιατρικά ή φύσις ρ.άς έπρορ/ήθευσεν. Οθεν 
σκοπών νά ρ,εταχειρισθώ την ζωήν ρ.ου όλην εις ζήτησιν 
τοιαύτης αναγκαιότατης έπιστήρ.ης , καί τυχών δρόρ,ον 
έπιτη'δειον, κατά την γνώρ.ην ρ.ου, νά ύδηγη'ση εξάπαντος 
εις εύρεσιν τούς βαδίζοντας αυτόν, παρεκτός άν έρ.ποδι- 
σθώσιν η διά την βραχύτητά του βίου, ή δί έλλειψιν πει- 
ραρ,άτων, έκρινα ότι τό καλη'τερον ιατρικόν κατά των δύο 
τούτων έρ.ποδίων είναι νά φανερώσω πιστά εις τό κοινόν 
τά ολίγα όσα εύρηκα, καί νά προτρέψω τούς όρθώς φρονούν- 
τας νά προχωρήσουν περαιτέρω , συνεισφέροντε;, έκαστος
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κατά την ιδίαν αυτου κλισιν και δυναμιν, εις Tot «παιτου- 
p.sva πειράματα, καί δηλοποιουντες ωσαύτως εις το κοινόν 
χαν ο, τι μάΟωσι. Τοιουτοτρόπως οί ύστεροι αρχίζουν 
οπού οί προλαβόντες έτελείωσαν , καί συνδέοντες τούς 
βίους καί τούς κόπους πολλών, ύπάγομεν δλοι όμού πολύ 
μακρύτερα παρά καθείς χωριστά.

Επαρατη ρησα μάλιστα δτι τα πειράματα είναι τόσον 
αναγκαιότερα, δσον πλέον προκόπτομεν εις γνώσεις* δ ιότι, 
κατ' άρ/ας συμφερωτερον είναι να μεταχειριζοιμεθα τα 
προσπίπτοντα αφ εαυτών εις τας αισθήσεις, τα οποία με 
όλίγην προσοχήν καί σκε'ψιν δεν είναι δυνατόν ν’ άγνοηΟώ- 
σ ι ,  παρά να* ζητώμεν σπανιώτερα καί έντεχνώτερα. Ο 
λόγος τούτου είναι, δτι τά σπανιώτερα άπατώσι πολλάκις 
τούς μη γινώσκοντας τάς αίτιας των κοινότερων , καί αι 
περιστάσεις, από τάς οποία; έκεΐνα έξηρτηνται, μέ μεγάλην 
δυσκολίαν παρατηρούνται, διότι είναι πάντοτε'  σχεδόν μι
κρότατα! καί ιδιαίταται. Εφύλαξα δέ κατά τούτο τήν 
ακόλουθον τάξιν* πρώτον, έσπούδασα νά εύρω έν γένει τάς 
άργάς , η πρώτα; αιτίας δλων τών όντων η ενδεχόμενων 
εις τον κόσμον, άποβλέπων μόνον εις τον δημιουργόν τού 
παντός Θεόν, καί λαμβάνων τάς ζητουμένας άρχάς από τά 
φύσει έναποκείμενα εις τάς ψυχάς ημών σπέρματα άλη. 
θείας. Μετά ταύτα εξέτασα ποια είναι τά πρώτα καί συνη- 
Οέστατα αποτελέσματα , τά όποια συνάγονται από τάς 
αίτιας εκείνα;’ καί με τούτον τον τρόπον εύρηκα, νομίζω, ού-

ρανους, άτρα, Υ'«ν> |'-*>'ι5τα * α1 3* ωΡ ί π ' aC,T' f  Κα1 άέ?α 
καί πυρ, καί ορυκτά καί άλλα τοιαΰτα κοινότατα, καί
άπλουστατα, καί διά τούτο εΰγνωστότατα. Επειτα, όταν 
ήΟέλησα νά ερευνήσω τα μερικωτερα, απηντησα παμπολλα 
καί διάφορα' εαπροσΟέν ριου, κ’ έστο/άσΟκν αδύνατον εις
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τον άνθοώπινον νουν νά διακρίνη τάς ουσίαςητά είδη τώνεπι 
γνίς σο>ρ.άτων από άπειρα άλλα ένδεχόρ.ενα νά υπάρξουν, αν 
η τον Οέληρ.α Θεού νά φανώσιν εις αυτήν* αδύνατον, ακο
λούθως, καί νά όείξη εις τί ρ.άς χρησιρ.εύουν , πάρεξ άν 
άττο τά άποτελέσρ.ατα άνατρέχη προς τάς αιτίας, δοκιρ.ά- 
ζων πολλά καί ιδιαίτερα πειράρ.ατα. Μετά ταύτα, άναττο- 
λών κατά νουν όσα ποτέ ύπέπεσαν εις τάς αισθήσεις [/.ου , 
τολρ.ώ νά είπώ ότι τίποτε δεν άπηντησα , τό οποίον δεν 
ηρ.ποοούσα pi αρκετήν ευκολίαν νά έξηγησω διά των 
προευρηρ.ένών αρχών [/.ου* πρέπει όρκος καί νά όρ.ολογησω 
ότι η δύναυ.ις της φύσεως είναι ύπεορ.εγέΟης καί άρ,ετρος , 
αί δε apyai αυτής άπλούσταται καί γενικώταται, ώστε 
δεν βλέπω σχεδόν πλέον κάνέν ρ.ερικον άποτέλεσρ.α, y/ορίς 
νά γνωρίσω ευθύς ότι η μπορεί νά συνανΟη απ’ αύτάς κατάJ k 1 ' / . ι ·
πολλούς καί διάφορους τρόπους, καί η ρ.εγαλητέρα ρ.ου 
δυσκολία συνίσταται, ώς επί το πλείστον, νά εύρω κατά 
ποιον από τούτους τούς τρόπους παράγεται. Γ.ΐς τούτο άλ
λην θεραπείαν δεν γνωρίζω παρά νά δοκιρ.άζωρ.εν νέα τινά 
πειράρ.ατα, τά οποία νά ρ.ην όρ.οιάζουν κατά την έκβασιν , 
διά νά πληροφορηΟώρ.εν άν πρέπη p i τον δείνα τρόπον η 
pi τον δείνα νά έξηγηΟη. ΪΙεριπλέον έφΟασα , νορ.ίζω, νά 
καταλάβω αρκετά pi ποιαν τέχνην καί ρ.εΟοδείαν πρέπει 
νά γίνωνται τά περισσότερα απ’ όσα ηρ.πορουν νά χρησι- 
ρ.εύσουν εις τούτο τό τέλος. Βλέπω όρκος έν ταύτω ότι 
eivat τοιαύτα καί τοσαύτα, οίστε ουτ’ αί χείρες, ούτε τό 
είσόδηυ.ά ρ.ου, καί νιλιοπλάσιον άν η τον τού παρόντος, δεν 
ήθελαν έξαρκέσει εις όλα. Κατά δέ τό πλήθος, η την όλι- 
γοτητα των όσα ευπορήσω νά κάρκο εις τό έξης , θέλω 
προκόψει περισσότερον η όλιγώτερον εις την γνοίσιν της 
φύσεως. Ταύτα ηλπιζα νά δείξω ρέ τό σύγγραρρα; το όποιον
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είχα φιλόπονη σει, καί να παραστήσω τόσον φανερά την έξ 
αυτών ωφέλειαν ό\ά το κοινόν , ώστε οί έπιδυρούντες εν 
γένει το καλόν των ανθρώπων, η γουν οί ρή κατά προσποίη
σήν η ψιλήν ύπόληψιν, αλλά κατ’ αλήθειαν ενάρετοι, νά 
παρακινηθώοιν όλοι, και νά ρ.εταόώσωσιν εις έρέ οσα πει- 
ρ ά ρ α τα  έκαραν, και νά ρέ βοηΟήσωσιν εις την ζήτησιν 
των λειπορένων.

Επειτα όρως faετέβαλα γνώρην βί άλλους λόγους. Γϊρέ- 
πον έστοχάσΟην νά εξακολουθήσω νά γράφω ό, τι ρέ φαν ή 
λόγου αςιον καί αληθές, και ρέ τόσην επιρέλειαν , όσην 
ήθελα καταβάλει, άν έρελλα νά τά τυπώσω* πρώτον ρ.έν 
ό'ιά νά τα ε’ςακριβώ καλήτερα* διότι πάντα περισσότερον 
προσέχορ.εν εις εκείνα, τα όποια vop.iCop.av ότι θέλουν 
βειγΟη εις πολλούς παρά εις όσα κάρνορεν ρόνον διά τον 
εαυτόν ρας* καί πολλάκις ό, τι ρ. έφ αίνε το αληθές κατά

επιχειρών ,νά τό γρά-πρώτην επίνοιαν, το ευρισκα 
ψω* δεύτερον, άν ήραι ικανός νά ωφελήσω τό κοινόν, νά ρή 
ρ.ένω εις κάρρίαν ευκαιρίαν άχρηστος* καί άν τά συγγράρ- 
ρατά ρου εχωσι τί άξιον , νά ηρπορεσουν οί κληρονόροι 
ρ.ου νά τά ρεταγειρισΟουν κατά τό άρροδιώτερον. Δέν έ
κρινα όρως πρέπον νά συγκατανεύσω εις έκδοσιν αυτών επί 
ζωής ρου, διά νά ρή ζηριόνωραι τον όσον καιρόν ρέλλω 
νά ρεταχειρισΟώ εις ράΟησίν ρου, ρήτε διά τάς αντιστά
σεις καί αντιλογίας, εις τάς οποίας ήθελαν ίσως ύποπέσει, 
ρήτε άκόρη διά την ρετρίαν ύπόληψιν, την οποίαν ήθελαν 
τυγόν ρέ προξενήσει. Διότι , άν καί άληΟεύτ) ότι πας άν
θρωπος /ρεωστεί νά ώφελή τό κατά δυναριν τους άλλους, 
καί καθ’ αυτό αχρείος είναι ό ρή χρήσιρος εις κανένα, αλη
θεύει παλιν καί τούτο, ότι δεν πρέπει νά προνοώρεν ρόνον 
£ιά τά παρόντα, αλλά καί διά ρακρυνόιερα , καί συρφέοει
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να παράλείπωμεν τινά ωφέλιμα ίσως εις τούς ζώντας , 
όταν τούτο γίνεται μέ σκοπόν νά κάμωμεν άλλα , τά 
οποία μέλλουν νά φανούν γρησιμούτερα εις τούς άπο- 
γόνους μας. Τω όντι , επιθυμώ νά γνωσθνί ότι όσα 
έμαθα είναι σ/εδόν το ούδεν ως ττρος εκείνα , τά οποία 
δεν λ'ευ ρω , καί είμαι πάντα τε εύελπις νά μάθω. Οί Κατ’ 
ολίγον εύρίσκοντες τήν αλήθειαν εις τάς έπις·ημας είναι 
σχεδόν καθώς ο»; άρχίζοντες νά πλουτίζουν , οί όποιοt δεν 
δυσκολεύονται τόσον νά κάμουν μεγάλα κέρδη, όσον έκο- 
πίασαν, πτινγότεροι όντες, διά μικρότερα καί ευτελέστερα. 
Ημπορουμεν δέ νά τούς συγκρίνιομεν καί μέ τούς ςφατη- 
γούς, τών οποίων at δυνάμεις αυξάνουν άναλόγως μέ τάς 
νικάς το>ν, καί περισσοτέραν φρυνησιν χρειάζονται νά δια- 
σωθώσι μετά την ήτταν , παρά νά κυριευωσι πόλεις καί 
επαρχίας μετά την νίκην. Διότι μάχεται αληθώς ό άγωνι- 
ζόμενος νά νικήση ολας τάς δυσκολίας καί άπατας, αί 
όποιαι μάς εμποδίζουν νά φθάσωμεν εις διάγνωσή της 
αλήθειας, καί νικάται δεχόμενος τινά ψευδή δόξαν περί 
γενικού όπο>σούν καί άςιολόγου υποκείμενου. Μετά δέ 
τοιουτον σφάλμα, χρειάζεται περισσοτέραν έπιτηδειότητα 
διά νά έπιςφέψη εις την προτέραν του κατάστασιν , παρά 
νά κάμη μεγάλας προόδους, άφ’ ού φΟάση νά εχη βεβαίας 
άρχάς. Τό κατ’ εμέ, άν εύρηκα πρώην τινάς έπιστημονικάς 
αλήθειας ( ελπίζω δέ ότι από τά περιεχόμενα εις το παρόν 
βιβλίον ό αναγνώστης θέλει κρίνει ότι εύρηκα), η μπορώ 
νά είπώ ότι είναι συνέπειαι καί άκολουθίαι των πε'ντε η εξ 
κυρίο)ν δυσκολιών, τάς οποίας ύπερέβην, η πολέμων ένίκη- 
σα. Δέν φοβούμαι μάλις·α νά είπώ ό τ ι, κατά την γνώμην 
(λου, δύο μόνον η τρεις παρόμοιας νίκας χρειάζομαι ακόμη 
νά κερδησιο, διά νά κατορθώσου όλότελα τούς σκοπούς μου*
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ούδ’ είμ.αι τόσον ηλικιωμένος, ώστε, κατά τόν συνηθη της 
φύσεο ς̂ τάςιν, νά μην έχω αρκετόν διάστημα προς τούτο. 
Αλλ’ όσον πλέον ελπίζω νά μεταχειρισΟώ καλά τόν άπο- 
λειπόμενον καιρόν, τόσον περισσότερον νομίζω χρέος μου 
νά τον οικονομώ* καί ήθελα βέβαια τύχει πολλάς άφορμάς 
νά τόν φΟείριο, άν έξέδιδα τάς άρχάς της φυσι ν/ς μου. 
Μ ’ όλον ότι έχουν όλαι σχεδόν τόσην ενάργειαν, ό> —ε αρκεί 
νά τάς άκούση τις διά νά τάς πιστεύση, καί δον είναι, 
θαρρώ, κάμμία την όποιαν δεν ημπορώ ν’ άποδείςο)’ άλλ* 
όμως, διά τό αδύνατον νά συμφωνήσουν μέ τάς διαφόρους 
γνώμας των άλλων ανθρώπων , προβλέπω οτι θέλουν διε* 
γείρει αντιστάσεις, αί όποίαι μέλλουν εξάπαντος νά ρέ 
φέρουν περισπασμούς.

Ενδέχεται νά είπη τις ότι από τάς αντιστάσεις θέλο'ζε* 
ώφελ/)θη κ’ έγο> κα$ οι άλλοι* διότι εγώ μέν θέλω γνωρίσει 
τά σφάλματά μου’ οί δε άλλοι, άν έχω τ ί καλόν, θέλουν 
τό καταλάβει μέ τούτον τόν τρόπον εντελέστερα* καί επειδή 
οί πολλοί βλέπουν καλη'τερα παρά τόν ένα, άρχίζοντες 
από τώρα νά τό μεταχειρίζωνται, θέλουν μέ βοηθήσει καί 
μέ τάς εφευρέσεις των. Ηςεύρω κ’ εγώ ότι υπόκειμαι υπερ
βολικά είς απάτην, καί δέν εμπιστεύομαι σχεδόν ποτέ εις 
τους λογισμούς, όσοι μ ’ έρχονται κατά πρώτον* γνωρίζω 
όμως έν ταύτώ έκ πείρας, όπο/ας αντιρρήσεις ημπορουν οί 
άλλοι νά κάμουν , καί διά τούτο δέν ελπίζω απ’ αύτάς 
κάνέν όφελος. Πολλάκις ηδη έδοκίμασα τάς κρίσεις καί 
εκείνων τους οποίους εστοχαζόμην φίλους μου, καί άλλων 
προς τους οποίους ένόμιζα ότι είμαι αδιάφορος, καί τινών 
ακόμη , τών οποίων ή πονηρία καί ό φθόνος έμελλαν με 
αρκετήν επιμέλειαν νά σκαλίσουν όσα  ̂ αγάπη έκρυψε 
τυχόν είς τους φίλους μου* σπανίως όμως συνέβη ν’ ακούσω
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κάαμίαν ενστασιν, την όποιαν δεν είχα ουδόλως προϊόεΓ, 
παοικτός αν ήτον πολλά μακρυσμένχ, από την ύπόθεσιν* 

μεταςυ εκείνων, όσοι άνέκριναν τάς γνώμας μου, κανέ
να δεν έτυ^α σχεδόν, ό όποιος δεν μ ’ έφάνη η όλιγώτβρον 
ακριβοδίκαιος, η όλιγώτερον επιεικής παρ εμέ. Παρετηρησα 
προς τουτοις, ότι καί μέ τάς συνειθισμένας εις τά σκολεία 
φιλονεικίας δεν εΰρέθη ποτέ κάμμάα αλήθεια πρότερον 
αγνοουμένη* διότι καθείς φιλοτιμουμενος νά νικηση, 
γυμνάζεται πολύ πλέον εις τό ν’ αύςάνη την πιθανότητα, 
παρά νά ζυγιάζη τους άντιφερομένους λόγους. Μη γάρ 
όσοι εΥάθησαν πυλυν καιρόν συνήγοροι a^iot, φαίνονται 
Srspov καλητεροι κριταί ;

Αλλ' ούτε οί άλλοι ήθελαν απολαύσει πολλά μεγάλην 
ω φ έλεια ν  άπό την κοινοποίησιν των ιδεών μου’ διότι δεν 
τάς άνέπτυςα ακόμη εντελώς , καί χρειάζονται πολλά; 
προσ^ηκας , πριν έφαρμοσθώσιν είς την πράςιν. Οθεν ημ- 
πορώ, μέ φαίνεται, νά είπώ χωρίς καυχησιν* ότι άν ηναι 
καί άλλος νά τάς άναπληρώση , φυσικά είς τούτο είμαι 
άρμοδιώτερος εγώ. Δεν λέγω ότι δεν εύρίσκονται είς τον 
κόσμον πολλοί άνθρωποι άσυγκρίτως εύφυέστέροι έμου* 
πλην αδύνατον νά έννονίση τις καί νά οίκειοποιηθη τόσον 
καλά τά παραδιδόμενα άπό άλ)ους, όσον τά εφευρισκόμενα 
άπ’ αυτόν’ καί τούτο αληθεύει μάλιστα είς την παρούσαν ύπο- 
θεσιν. Πολλάκις έξηγησα τινά των δογμάτων μου είς νοη- 
μονες·άτους άνδρας, κ’ έφαινοντο, εν ώ εγώ τους ώμ.ιλουσα, 
ότι τά  εννοούν ευκρινέστατα* μ ’ ολον τούτο, όταν τά έπανέ- 
λαβαν, τά παρετηρησα πάντοτε σχεδόν τόσον αλλαγμένα, 
ώ^β δεν ημπορουσα πλέον νά τά όμολογη'σω έδικά μου. 
Διά τοΰτο παρακαλώ εδώ τους μεταγενες-έρους νά μη 
πις·δ*^υν ποτέ όσα τους παρας-η'σουν άλλοι ώς γεννήματα
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νοός μου , άν εγώ δέν τά βξέδωκα. Τή αλήθεια, δέν 

θαυμάζω παντάπασι διά τάς άτοπίας τάς άτοδιδομένας 
*ίς όλους εκείνους μεταξύ των παλαιών φιλοσόφων, των ό
ποιων δεν «χομεν τα συγγράμματα* συμπεραίνω δέ ότι 
κακώς μάς παρέδωκαν τάς ιδέας των οί ίστορησαντες τά 
κατ’ αύτους, όχι ότι εκείνοι έφρονουσαν τόσον αλλόκοτα, 
όντες οι ευφυέστεροι του καιρού των. Βλέπομεν ά<.όμη ότι 
ποτέ σχεδόν δεν έτυχε νά τους υπερβή κάνεις από τους ο
παδούς των* και δεν αμφιβάλλω ότι οί θερμότατοι άπό τους 
νυν ζηλωτάς του Αριστοτέλους ήθελαν νομίσει ευτυχίαν των 
νά γνωρίζουν εξίσου μέ αυτόν τά της φυσεως, έστω και 
νά μη μάθουν ποτέ περισσότερα. Αυτοί ομοιάζουν μέ τον 
κισσόν , ό όποιος δέν τείνει νά ύψωθή ανωτέρω άπό τά 
ΰποτηρίζ°ντα αύ™ν δένδρα, «**·* πολλάκις μάλις-α , άφ’ 
ου φθάση εις την κορυφήν, καταιβαίνει πάλιν οπίσω. Πα- 
οομοίως έπκτρέφουν προς τά κάτω, ήτοι γίνονται τρόπον 
τινά άσοφώτεροι παρ’ άν δέν εσπουδαζαν έξ αρχής, όσοι μή 
άρκουμενοι εις τήν γνώσιν των κατάληπτώς εξηγημένων εις 
τον σπουδαζόμενον συγγραφέα, θέλουν ακόμη νά ευρίσκουν 
εις αυτόν τήν λύσιν πολλών αποριών , τάς οποία; παντά- 
πασι δέν αναφέρει, ή καί δέν Μ χάσθη ίσως ποτέ. ί\Γ 
όλον τούτο , τοιαυτη φιλοσοφίας μέθοδος είναι πολλά 
ευ/ρης-ος εις τους έχοντας νουν ταπεινότατον. Τό σκό
τος τών διάκρισήν καί των αρχών , τάς οποίας με
ταχειρίζονται, τους κάμνει ικανούς νά όμιλώσι τολμη
ρότατα περί πάντων, ώ ; καί άν τά ήξευραν, καί νά διϊσχυ- 
ρίζωνται προ τους πλέον δεινούς καί λεπτολόγους, χωρίς 
νά ήμπορη κανείς νά τους έξελέγξη. Κατά τούτο μέ φαί
νονται όμοιοι με τυφλόν, δςις, διά νά παλεύτη ίσοκινδύνως 
μέ τον βλέποντα, τον cr*f* εις τέν πάτον σκοτεινότατου
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υπογείου. Ημπορώ να ειπώ ότι συμφέρον των τοιούτων 
είναι νά μη δημοσιεύσω τάς άργάς της φιλοσοφίας την 
οποίαν εγώ μεταχειρίζομαι' επειδή είναι άπλούς-αται καί 
έναργές-αται, το να τάς έκδώσω ηθελεν είναι τό αύτο καί 
νά άνοίςω τά παράθυρα, καί νά έρ.βάσω φως εις το υπό
γειόν , οπού αύτοί κατέβησαν νά παλεύσουν. Λλλά δεν 
εγουν πρόφασιν ούδ’ αύτοί οί εύφυές-ατοι νά εύγα>νται νά 
τάς γνωρίσουν. Δ ιότι, εί μέν αγαπούν νά μάθουν περί 
πάντων νά ομιλούν καί ν’ αποκτήσουν ύπόληψιν πολυμαθίας, 
εύκολώτερα θέλουν επιτύχει, άρκούρ.ενοι εις την πιθανότη
τα , η τις είναι εις παντοίας πραγματείας εύπόρις-ος, παρά 
ζητούντες την αλήθειαν, η οποία κατ’ ολίγον καί εις ολίγα 
μόνον ανακαλύπτεται, περί δέ των λοιπών μάς αναγκάζει 
νά όμολογώμεν είλικρινώς την άγνοιάνμας. Κι δέ προτιμώσι 
την γνώσιν ολίγων τινών αληθειών, καθώς καί είναι βέβαια 
προτιμότερα, από ματαίαν έπίδειζιν πανσοφίας, καί θέλουν 
ν’ άκολουθηο'ουν σκοπόν όμοιον μέ τον έδικόν μου , δεν 
εχουν γρείαν νά τούς είπώ τίποτε περισσότερον από τά 
λ δη είρημένα εις τον παρόντα Λόγον. Διότι άν ηναι ικανοί 
νά προκόψουν περισσότερον απ’ εμέ , πολλώ μ.άλλον θέλουν 
δυνηθη νά εύρωσιν άφ’ εαυτών όσα εγώ νομίζω ότι εύρηκα. 
Επειδή μάλις-α μέ τάζιν πάντοτε έςέτασα τά πράγματα , 
αμφιβολία δεν μένει, οτι όσα μέλλουν νά εύρεθούν, είναι 
καθ’ αυτά δυσκολώτερα καί κρυφιώτερα παρ όσα πρότερον 
άπηντησα, καί πολύ γλυκύτερου θέλει τούς είναι νά τά 
μάθωσιν άφ’ εαυτών παρά νά τ ’ άκούσωσιν απ’ ε’με. Προς 
τούτοις, η εζις την όποιαν έχουν ν’ αποκτήσουν ζητούντες 
πρώτον τά εύ'κολα, καί μεταβαίνοντες κατ’ ολίγον καί 
βαθμηδόν εις άλλα δυσκολώτερα , θέλει τοψς χρησιμεύσει 
καλνίτερα απ’ όλας τάς διδασκαλίας μου, · Τό κατ’ εμέ
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δεν άμφιβάλλο), οτι αν είχα διδαχθη εκ. νεότητος όλας τάς 
αλήθειας των οποίων έζη'τησα ύς-ερώτερα τάς αποδείξεις , 
καί δεν είχα κοπιάσει παντελώς νά τάς μάθω , ποτέ ’ίσιος 
δεν -ίίθελα γνωρίσει κάμμίαν άλλην, η ποτέ τούλάχις-ον δεν 
ήθελα αποκτήσει, καθώς νομίζω δτι έχω , την έξιν καί 
ευκολίαν νά ευρίσκω πάντοτε νέας, καθ’ όσον καταγίνομαι 
εις ζητησιν αύτών. Κν συντόμω, αν άλλο τι εις τον κόσμον, 
το έργον , είς το όποιον ασχολούμαι, είναι τοιοΰτον , ώς& 
δεν η μπορεί νά τέλειωθη εί μή απ' αυτόν εκείνον, όςκς 
καί τό άρχισεν.

Αδύνατον είναι , ομολογώ, νά προφθάση ένας μόνος 
άνθρωπος ολα τά χρειώδη είς αυτό πειράματα. ΙΙλήν ώσαύ- 
τως αδύνατον είναι νά βοηθηθη είς αυτά ώφελίμως άπό 
χεΓρας άλλων , είμη τεχνιτών η τοιούτων μισθο^τών 
ανθρώπων, τους όποιους ή ελπίς τού κέρδους, μέσον δρα- 
ς-ηοιώτατον, παρακινεί νά έκτελώσιν ακριβώς ο, τι καί άν 
προςταχθώσιν άπ’ αυτόν. Διότι όσοι διά περιέργειαν η φίλο- 
μάθειοΛ ήθελαν ίσως άναδεχθη θεληματικώς νά τον βοηθή
σουν , αυτοί υπόσχονται ως επί τό πλεϊς-ον περισσότερα 
παρά έκτελούν, καί προβάλλουν μόνον εύπρεπές-ατα προ
βλήματα, τά όποια ποτέ δεν κατορθόνονταΓ αλλά καί ζη
τούν εξάπαντος νά πληρόνωνται μέ την έξη'γησιν τινών 
αποριών, η τούλάχις-ον μέ φιλοφρονήσεις καί ομιλίας ανω
φελείς, μέ τάς οποίας, όσον ολίγον καιρόν καί άν έξοδεύη , 
πάλιν ζημιόνεται. Τά δέ έκτελεσθέντα άπ’ άλλους πειράμα
τα , οί μεν όνομάζοντες αύτά μυςπκά η κρύφια, ποτέ δεν 
τά κοινοποιούν* καί άν θελησουν όμως τινές νά τά φανερώ
σουν, τά περισσότερα περιέχουν άπειρους περις-άσεις η μοι
χεία περιττά, καί ακολούθως δυσκολώτατα διακοίνεται είς- 
αύτά ή αλήθεια. Προς τούτοις θέλει τά εύρει ολα σχεδόν



κακώς εξηγημένα, η καί ψευδές-ατα, διότι οί παρασκευάσαν- 
τες αυτά έπροσπάθησαν νά τά δείξουν σύμφωνα με τάς 
ιδίας άρχάς των* καί άν τ,ναι τινά μεταξύ χρήσιμα εις τον 
σκοπόν του, δεν αξίζουν πάλιν τον άπαιτούμενον εις εκλο
γήν καιρόν. Δί όλα ταΰτα, άν εύρίσκετο εις τον κόσμον άν
θρωπος όμολογουμένως καί βεβαίως ικανός νά εΰρη τά 
ένδεχόμενα μέγις-α καί ώφελιμώτατα εις τό κοινόν, καί διά 
ταύτην την αιτίαν έφιλοτιμούντο οί άλλοι νά τον βοηθή
σουν παντοίώ τρόπω εις κατόρθωσιν του σκοπού του, δεν 
βλέπω πώς άλλως έδύναντο νά τον συνδράμουν, ει μή χο- 
ρηγουντες την δαπάνην των άναγκαίων πειραμάτων , καί 
περιπλέρν προνοουντες νά μένη ανενόχλητος, διά νά μή 
ζημιόνεται τόν καιρόν του. Πλήν ρύτε τοσΟν άλαζών είμαι, 
ως-ε νά ύποσχεθώ τ ι εςαίσιον , ούτε βόσκομαι τόσον μέ 
κούφους αέρας , C07S νά φαντάζωμαι ότι τό κοινόν πρέπει 
νά λ«βτ μεγάλην φροντίδα διά τους σκοπούς μου* άλλ’ 
ούτε πάλιν έχω ψυχήν τόσον ταπεινήν, ώς*ε νά ςέρζω  νά 
δεχθώ παρ ούτινος καί άν ήναι παραμικράν χάριν, της 
όποιας ήθελαν με ςογα,α^Ύι ανάξιον.

Διά τούτους όλους όμού τούς λογισμούς, δεν η θέλησα προ 
τριών χρόνων νά δημοσιεύσω τό σύγγραμμα, τό όποιον είχα 
έτοιμον εις χειράς μου* καί άπεφάσισα μάλις*α νά μην 
εκδώσω ε’πί ζωής μου κάνέν άλλο επίσης γενικόν μ εκείνο, 
η έπιτήδειον νά υπόδειξη τάς βάσεις τής φυσικής μου. 
Επειτα όμως άλλοι δύο λόγοι μέ ήνάγκασαν πάλιν νά 
όκθέσω έδώ τινά μερικά δοκίμια, καί νά ςς*ορνίσου εις το 
κοινόν τάς πράξεις καί τούς σκοπούς μου. Πρώτον μεν, 
άν δεν τό έκαμνα , πολλοί γινώσκοντες ότι έμελετουσα 
πρύτερον νά τυπώσω τινά συγγράμματα, ήθελαν ίσως με 
«Γοχασθή παραιτημένου δί αιτίας άπαισιωτέρας άπό τας
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αληθείς. Μ’ δλον ότι δεν αγαπώ τήν δόξαν μέ υπερβολήν, 
ή καί την αιτώ μάλις-α, αν μέ συγ/ωρήται νά τό είπώ, 
καθό την κρίνω εναντίαν εις την άνάπαυσιν, την οποίαν 
τιμώ υπέρ πάντα* πάλιν όμως δεν έσπούδασα ποτέ νά 
κρύπτω τά εργάτου, ώς εγκλήματα, ουδέ μετεχειρίσθην 
πολλά; προφυλάξεις διά νά μείνω άγνωμος* μέρος μέν £ο- 
χαξομενος δτι ήθελα αδικήσει τον έαυτδν μου* μέρος δε , 
δτι τούτο ήθελε μέ δώσει κάποιαν ανησυχίαν , ωσαύτως 
εναντίαν εις την τελείαν της ψυχής αταραξίαν τήν οποίαν 
ποθώ καί ζητώ. Επειδή δέ ή τοιαύτη αδιαφορία μου εις το 
νά γνωρισθώ, ή νά (χείνω αφανής, δεν [λ’ έφυλαξεν άπδ τά 
ν’ αποκτήσω κάποιαν υπόληψιν, χρέος μου Ινόμισα νά πα- 
σγίσω κατά δύναμίν ν’ άποφύγω τούλάχις-ον τήν κακήν. 
Το δέ άλλο αίτιον, διά-τδ όποιον ήναγκάσΟην νά γράψω 
τά παρόντα, είναι τό εξής. Βλέπω καθ’ ημέραν άργοπορου- 
[χένην επί μάλλον καί μάλλον τήν σκοπουμένην μάΟησίν 
μου διά τήν χρείαν άπειρων πειραμάτων, τά όποια δεν είναι 
δυνατόν νά γείνουν γωρίς ξένην βοήθειαν’ καί μ δλον δτι 
δεν φαντάζομαι τόσον, ώςε νά ελπίσω δτι τό κοινόν θέλε», 
φροντίσει πολύ διά τά κατ’ εμέ, δεν θέλω πάλιν ν’ ά δική* 
$ω τον εαυτόν μου δίδων αφορμήν εις εκείνους , προ των 
όποιων τύχη ν’ άποΟάνω, νά μ ’ έπιπλήττωσι ποτέ, λέγον- 
τες δτι ήθελα τους αφήσει πολλά έργα άσυγκρίτως καλήτε^ 
ρα, άν δεν άμελοβσα νά τους φανερώσω κατά τί έδύναντο 
νά συνεισφέρωσιν εις τους σκοπού; μου»

Εύκολον δέ μ ’ έφάνη νά εκλέξω τινά κεφάλαια, μήτε 
Οποκείμενα εις πολλά; αντιλογίας, μήτε όποια νά μέ άνα- 
γκάσουν νά φανερώσω περισσότερον μέρος των αρχών μου 
άπ’ όσον επιθυμώ* άλλ’ όμως επιτήδεια νά δειαυσι μέ 
ικανήν ένάργειαν τί δύναμαι ή όχι εΐ; τάς επίθημα:. Εις
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τούτο δέν ήμποοώ νά είπώ άν επέτυχα, καί δεν θέλω νά 
προλάβω κάνενός τήν κρίσιν, όμιλών αυτός περί των ιδίιυν 
συγγραμμάτων μ.ου* επιθυμώ όμως νά τά ανακρίνουν, καί, 
διά νά λάβωσι περισσοτέρας άφορμάς εις τούτο, παρακαλώ 
όλους ε’κείνους, όσοι ήθελαν έχει τινάς ένς-άσεις , νά τάς 
πέμπω σιν εις τον βιβλιοπώλην ριου, από τον όποιον πλη
ροφορούμενος θέλω πασχίζει νά έκδίδιυ συγχρόνως με αύτάς 
την άπόκρισίν μου. Μέ τούτο το μέσον οΐ άναγνώς-αι, βλέ- 
ποντε; όμου τούς άντικε^μένους λόγους, θέλουν κρίνει εύκο- 
λώτερα την αλήθειαν’ διότι δεν υπόσχομαι νά κάμω ποτέ 
διεξοδικάς άποχρίσεις αλλά μ,όνον νά ομολογώ είλικρινώς 
τά σφάλματά μου, όταν η μπορώ νά τά γνωρίσω* οσάκις δέ 
έκφεύγουν την όρασίν μου, νά λέγο  ̂ απλώς ό, τι ςπ/αα^ω  
άναγκαιον προς ύπεράσπισιν των γεγραμμένων , χωρίς νά 
προσθέσω έζη'γησιν κάμμιάς νέας πραγματείας, διά νά μην 
έμπλεχθώ άτελευτήτως από μίαν εις άλλ,ην.

Εάν δέ τινά εξ εκείνων , περί τών όποιων ώμίλησα εις 
την αρχήν τών Διοπτρικών καί του Περί Μετεώρων, 
προσκρούσωσι κατά πρώτον, διότι τά ονομάζω υποθέ
σεις, καί φαίνομαι ότι δεν θελιό νά τ ’ αποδείξω , άς λάβ^ 
υπομονήν ό άναγνώπης νά διαβάση όλον τό σύνταγμα μέ 
προσοχήν , κ’ ελπίζω ότι θέλει μείνη εύχαρις-ημένος. 
Μέ φαίνεται ότι εις αύτό οι λόγοι μέ τοιούτον τρόπον συ
ναρτώντας ώς·ε οί μεν τελευταίοι υποδεικνύονται από τούς 
πρώτους, ώς αιτίας, ούτοι δέ πάλιν από τούς τελευταίους, 
ώς αποτελέσματα. Καί μή ς-οχασθή τις ότι κάμνω εδώ τον 
παραλογισμ.όν τον λεγόμενον διάλληλον από τούς λογικούς* 
διότι ή πείρα δεικνύει τά περισσότερα τούτων τών αποτε
λεσμάτων βεβαιότατα, καί ακολούθως αί αίτίαι, από τάς 
οποίας τά πορίζω, δεν χρησιμεύουν τόσον εις άτ,όειξιν ,
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όσον εις εξηγησιν αυτών' άλλα τουναντίον μαλι^α εκείναι δει
κνύονται. μέ αυτά. Τάς ώνόμασα δε υποθέσεις , μόνον διά 
νά γείνη γνως-όν ότι ισχυρίζομαι νά τάς συνάζω από τά$ 
π ρωτάς αλήθειας, περί των όποιων ώμίλησα άνιοτέρω. Επί
τηδες όμως δεν η θέλησα νά τό κάμω' διότι εύρίσκονται άν- 
θρωποι, οί οποίοι φαντάζονται ότι κατέχουν εις (χίαν ημέραν 
οσα άλλος έμελέτησεν είκοσι χρόνους, ευθύς άφ’ ού ακούσουν 
από το ς όρια του δύο τρία λόγια* καί τόσον πλέον είναι 
υποκείμενοι εις την απάτην, καί απρόσιτοι εις την αλήθειαν, 
όσον άγχινού^εροι καί οξυδερκές^pot. Κφοβήθην λοιπόν μη 
δώσω αφορμήν εις τους τοιούτους νά κτίσουν εις τάς πα- 
ρεξηγημένας άπ’ αυτούς άρχάς μου αλλόκοτου τινά φιλοσο
φίαν, καί κατηγορηθώ εγώ ώς αίτιος. Διότι τάς όλως ϊόι- 
κάς μου γνώμας δεν τάς δικαιολογώ ώς νέας, μηδόλως 
άμφιβάλλων ότι αν έςετάση τις τούς λόγους αυτών , θέλει 
τάς εύρει άπλους-άτας καί συμφωνοτάτας με τόν κοινόν 
λόγον, καί τότε θέλουν φανη όλιγώτερον παράδοξοι καί 
παράξενοι παρ ό, τι άλλο ενδέχεται νά φρόνηση περί τών 
αύ τών π ρ αγμ ά τ οο ν. Ού£έ καυχώμαι ότι πρώτος εύρηκα 
τινας ες αυτών , αλλ οτι ποτέ όεν τας εόεχυην μήτε ως 
είοημένας ατό άλλους, μήτε ώς μή είρημένας, αλλά μόνον 
διότι ό ορθός λόγος μέ τάς έπληροφόρησεν.

Εάν δε ήναι δύσκολου εις τούς τεχνίτας νά κατασκευά
σουν εντός ολίγου την εξηγημένων εις τά Διοπτρικά μη
χανήν , δεν ήμπορεί τ ις , πις-εύω , νά όνομάση διά τούτο 
κακήν την επίνοιαν. Χρειάζεται έπιδεξιότης καί συνήθεια 
προς εξεργασίαν άνελλειπή, καί τελείαν συναρμογήν τών 
μηχανών, τάς όποιας επερίγραψα* καί ήθελα θαυμάσει, άν 
ευθύς εις τήν άοχήν τάς έκατόρθοναν εκείνοι, καθώς καί 
άν ε’μάνθανε τ ί; νά κιθα,ρίζη κάλλι^α είς μίαν ημέραν, οχ;
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δί άλλο παρά διότι ετυγε καλόν διαγραρ.μα. Γράφω δ ; 
Γαλλικά, την γλώσσαν του τόπου ρ.ου, καί ο/ι Λατινικά, 
την γλώσσαν των διδασκάλων ρ.ου , ελπίζων ότι οί μετα- 
χειριζόρ.ενοι καθαρώς καί άκράτως τον φυσικόν νουν , θέ- 
λουσι κρίνει ορθότερα τάς γνώρ.ας ρ.ου παρά τους πις·εύον- 
τας μόνον εις παλαιά βιβλία. Οί δέ ρ.ιγνύοντες καί συγκιρ- 
νώντες την σπουδήν μέ τον κοινόν λόγον , τους οποί- 
ους μόνους εύχορ.αι νά λάβιυ κριτάς , αυτοί <5“έν θέλουν 
δείξει, θαρρώ, τόσην πρόσκλισιν εις τά  Λατινικά , ώς-ε νά 
μή θελησουν ν’ ακούσουν τούς λόγους μου, διότι τάγα τούς 
εξηγώ εις κοινόν γλώσσαν.

Ιϊεριπλέον, δέν θελιό νά όμιλησο* εδώ ιδιαιτέρως περί 
της μελλούσης και έλπιζορ.ένης κατ’ εμέ προκοπής μου εις 
τάς έπις-τίρ.ας, μήτε να ύποσχεθώ προς τό κοινόν κάμμίαν 
ύποσχεσιν , την οποίαν δεν είρ,αι βέβαιος νά έκτελέσω. 
Λέγω δέ απλώς ότι άπεφάσισα νά ρ.εταγειρισθό> τον έπί- 
λοιπον της ζωής ρ.ου καιρόν μόνον εις τό ν’ αποκτήσω 
γνώσιν της φύσειυς τοιαύτην, οποία νά χορήγησή εις την 
ιατρικήν κανόνας άσφαλεετέρους άπ’ όσους είγε μέγρι της 
«τίμερον. Επειτα ομολογώ, ότι ή φυσική ρ.ου διάθεσις ισχυ
ρότατα μέ άποτρέπει από άλλα έργα, έξόχως δέ από εκεί
να, τά  όποια δεν ημπορούν νά οχρελησουν μερικούς παρά 
μέ βλάβην άλλων. Οθεν νομίζιο ότι, άν αί περιζώσεις μ ’ 
έβίαζαν νά δοθώ εις τοιαυτα, δεν ήθελα επιτύχει παντάπα- 
σιν. Η ομολογία ρου αΰτη δεν είναι επιτήδεια νά ρ.έ συζώ* 
ση εις τούς πολιτευομένους* άλλ’ ούδ’ εγώ φροντίζω νά 
ευδοκιμώ μεταξύ αυτών. Θέλω δέ πάντοτε ευγνωμονεί 
περισσότερον , άν μέ άφ*όσουν ν’ απολαύω την εύκαιρίαν 
καί ησυγίαν μου άνεμποδίζ-ως, παρά άν ρ.’ ε’πρόσφεραν τά 
έντιρ.ότερα αξιώματα της οίκουρ.ένης,

Τ  Γ  Λ Ο Σ.



-  )

Α ν  ό παρ«ν λόγοςφανή πολλά μάκρος, ως·* να ίιαβασίή 

ολος &ιά ριιάς, ή«.πορεΐ ύ άναγνώς·ης να τον διαίρεση εις 

ί \  [Λε'ρη. Και εις αέν το πρώτον θέλει εύρει διαφόρους περί 

των επιςτήριών σκέψεις. Κίς δε το δεύτερον, τους κυρίους 

της Μεθόδου κανόνας τούς ζητηθέντας άπο τον συγγραφέα. 

Εις δέ το τρίτον, τινάς ηθικούς , τούς όποιους έσύναςεν 

άπο την ^ηθεΐσαν Μέθοδον. Εις δέ το τέταρτον, τού; 

λόγους, διά των οποίων άποδεικνύει την ύπαρζιν τού Θεού 

καί της ανθρώπινης ψυχής, οιτινες είναι βάσεις της Μ ετα

φυσικής του. Εις δέ το πέριπτον, την τάξιν των έςετασθέν- 

των ύπ’ αυτού ζητημάτω ν, καί ιδίως την έςήγησιν τής 

κινη'σεως τής καρδίας , καί άλλιυν τινών δυσκολιών εις 

την Ιατρικήν άναφεροριένων* £τι δέ την διαφοράν τής 

ανθρώπινης ψυχής άπύ την των άλογων ζώων. Είς δέ 

το τελευταΐον , ποια νορείζει αναγκαία διά νά προκόψουν 

περισσότερον απ’ αυτόν οι έρευνώντες τά  τής φ ύ σ εις , 

καί άπο ποίας αιτίας έκινη'θη νά γράψη.
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Π Ε Ρ Ι  Δ Ι Τ Τ Η Σ  Μ Ε Θ Ο Δ Ο Υ ,

Η Τ Ο Ι  Λ Ν Λ Λ Υ Σ Ε Ω Σ  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ε Ω Σ ·*  

Π Α Ρ Α Α Ε Ι Γ Μ Α  Α Ν Α Λ Υ Σ Ε  Ω Σ .  (α ) .

------- ------------------- -

ΤΤμπορουμεν νά όνομάσωμεν έν γενει μέθοδον την τέχνην 
του καλώς '^ιατάττειν πολλών εννοιών σειράν, ή προς άνακά- 
λυψιν αγνοουμένης αλήθειας, η ττρός άπόοειζιν γνως-ής.

Είναι λοιπόν η μέθοδος καί η μεν ποος άνακά-
λυψιν της αλήθειας, ονομάζεται Λ ν ά λ υ σ ι ς η μ έ θ ο 
δ ο ς  α ν α λ υ τ ι κ ή ,  καί ή μπορεί" ακόμη νά όνομασθη 
έ υ ρ ε τ  ι κ η'* ή £ έ , προς παρά&οσ/ν ευρημένης αλήθειας, 
ονομάζεται Σ υ ν θ ε σ ι ς  ή μ ί  θ ο ^ ο ς σ υ ν θ ε τ ι κ ή ,  
καί ή μπορεί προσε'τι νά όνομ.ασθή £ ι $  α κ τ  ι κ ή.

Συνη'θως &έν πραγματευόμεθα όλον το συς-ημα τίνος 
έπις’ήμης μ.ε την αναλυτικήν μέθοδον' άλλά τήν μεταχει- 
ριζόμεθα μόνον εις λυσιν τινών ζητημάτων. (*)

Είναι τά ζητη'ματα όλα ή λεκτικά, ή πραγματικά. 
Λεκτικά έ^ώ ονομάζω όχι εκείνα εις τά όποια ζητούν

ται λέζεις , άλλά εκείνα εις τά  όποια £ιά των λέςεων ζη
τούνται τά  πράγμ,ατα, καθώς όταν πράκηται νά ευρωμεν

*
( α )  Εκ τίίς Λογικής η Τεχνϊΐς τοϋ νοϊΐν τοΰ Amaud καί Nicole, 

Map. Α , Κεφ. Β\
(*) Απ’ οσα λέγομεν ε<$ω περί ζητΥΐρ.άτων τά πβρκταοτερα είναι

ίρανισιχενα άπο χειρόγραφόν του μ,ακαρίτου Καρτεαίου, τ$ όποιον
φιλοΦρονως {λάς έ ί“άνεισεν ο κ. Κλερσελυρος·
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το νόημα τίνος αινίγματος, η να εζηγνίσωμεν τί ηθέλησε 
να «ίπη ό δείνα συγγραφευς μέ σκοτΑ.νά καί λοζά λόγια.

Τ α  δέ πραγματικά λύνονται να άναχθώσιν είς τέσσαρα
/ νΝ

κυρίως nor,.
Πρώτον μεν,  όταν ζητώμεν τα αίτια διά των αποτε

λεσμάτων. Ηξ£ΰ ρω, λόγου χάριν, τά διάφορα αποτελέσματα 
της μαγνητιδος, καί ζητώ τά,ν αιτίαν αυτών. Γνωρίζω τά 
διάφορα αποτελέσματα, όσα κοινώς αποδίδονται εις την 
φρίκην του κενού* ζητώ άν αυτή ήναι άληθης τούτων 
αιτία, καί ευρίσκω ότι δεν είναι. Γνωρίζω την παλίρροιαν της 
θαλάσσης, καί ζητώ την αιτίαν της μεγίς-ης ταύτης καί 
τακτικωτάτης κι νησεως.

Δεύτερο'/ , όταν ζητώμεν τάποτελέσματα διά τών 
«ιτιών.

Ητον γνω^όν ές αρχής, παραδείγματος γαριν, ότι ό 
άνεμος καί τό νερόν κινουσι με μεγαλην δύναμιν τά σώμα
τα. Αλλ’ οι παλαιοί, μη έςετάσαντες ίκανώς τά ένδεγόμενα 
τών αιτιών τούτων αποτελέσματα, δέν τάς έφηρμοσαν, 
καθώς οί μεταγενές-εροι, διά τών ανεμομύλων εις πάμπολλα 
ώφελιμώτατα προς την κοινωνίαν πράγματα, καί τά όποια 
μεγάλως ελαφρύνουν τον κόπον τιον άνθρώπιον. Τοιοΰτος δέ 
πρέπει νά ηναι ό καρπός της αληθούς φυσικής* καί ημπορού- 
μεν νάείποΰμεν ότι τό μεν θεωρητικόν αυτής συνίς-αται όλον 
εις τό πρώτον ε ιδος τών ζητημάτων, τών επί τάς άργάς* 
τό δε πρακτικόν εις τό δεύτερον , τό από τών αργών.

Τό δέ τρίτον είδος είναι, όταν διά τών μερών ζητώμεν 
τό 0λον, καθώς όταν εχοντες πολλούς αριθμούς ζητώμεν 
τό άθροισμα αυτών διά της προσθέσεως* η εχοντες δύο , 
ζητώμεν τό προκύπτον δια τού πολλαπλασιασμού.

Τό δέ τέταρτον είναι, όταν εχοντες τό όλον καί μέρος τ ί,
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ζητώμεν άλλο μέρος' καθώς όταν , εγοντες τον άφαιρε* 
τίον καί τον αφαιρέτην, ζητώμεν το κατάλοιπον’ η έχοντες 
τινά αριθμόν, ζητίυμεν ποιον είναι το τόσον μέρος αυτού.

2 ημειωτέον όμως, ότι διά να έςαπλο>θώσι περισσότερον 
τα δύο τελευταία τών ζητημάτων είδη, και να συμπερι- 
λάβωσιν ό, τι δεν ή μπο ρεί" κυρίως να ταγθη υπό τά δύο 
πρώτα, πρέπει ή λέςις Μ έ ρ ο ς, γενικώτερον νοούμενη, νά 
σημαίνη κάθε τ ι, τό όποιον περιλαμβάνεται εις τό πράγματ 
οίον τους τρόπους, τά άκρα,  τά συμοεβηκότα, τάς ιδιό
τητας, καί άπλώς όλα τά προσόντα αύτου. Κατά τούτον 
τον λόγον, ό ζητών το εμβαδόν τίνος τριγώνου διά τού ύψους 
καί της βασεως’ αύτου , ζητεί τό ολον διά τών μερών. Ε ς  
εναντίας, ό ζητών την πλευράν ορθογωνίου διά της γνώ- 
σεως τού εμοαδοΰ καί μιας των πλευρών αυτού, ζητεί" 
μέρος διά τού όλου καί ενός άλλου των μερών.

Οποίον δέ καί άν ήναι τό λυτέον ζη'τημα , πρώτον άπ’ 
όλα πρέπει νά εννοήσωμεν καθαρώς καί εύκρινώς τί ζητεΓ- 
ται καθ αυτό , ηγουν τις είναι ακριβώς η ςάβ'.ς τού 
ζητήυ.ατος.

Διότι πρέπει ν’ άποφεύγωμεν την ορμήν καί προπέτειαν, 
μέ την οποίαν τινές έπιγειρούσι την λύσιν τού προβαλλό
μενου, πριν έςετάσωσιν ίκανώς από ποια σημεία μέλλουν νά 
γνωρίσουν τό ζητούμενου, όπόταν εύρεθη. Αύτοί ομοιάζουν 
μέ υπηρέτην, ός*ις προς-αττόμενος νά ζητηση τινά φίλον 
τού κυρίου του,  βιάζεται νά ΰπάγη , προ τού νά μάθη με- 
ρικώτερα άπό τούτον τις καί ποιος είναι ό ζητούμενος φίλος* 

Εις κάθε πρόβλημα εύρίσκεται τί άγνωςΌν, επειδή αλ
λέως δεν ηθελεν είναι κάμμία ζη'τησις. Μ ’ όλον τούτο 
πρέπει καί τό άγνως-ον νά ήναι ύπόδηλον καί σημειωμένον 
με προσδιορισμούς τινάς, διά τους οποίους ποοαιρούμεθα
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το δείνα ο.άλλον να ζητησωμεν παρά το όείνα , καί από 
τους οποίους ημπορουμεν νά κρίνωμεν , όταν το ευρωμεν,  
©τι αυτό είναι το ζητουμενον.

Τουτους λοιπόν τους προσδιορισμους πρέπει πρώτον να 
έςετάζωμενκαλά, προσέ/οντες μ*ότε να προσθέτωμεν άλλους, 
οί οποίοι 0 έν περιέγονται εις τό προβαλλόμενου , μήτε νά 
παραλείπωμεν κανένα από τους περιλαμβανόμενους εις 
αυτό. Διότι ενδέχεται νά σφάλη τις κατά τούτον, η κα τ’
εκείνον τον τροπον.

Σφάλλει , παραδείγματος γάριν , κατά τον πρώτον 
τοοπον , οτις έρωτώμενος ποιον είναι τό ζώον , τό όποιον 
τό πωρνόν περιπατεΐ μέ τέσσερα ποδάρια, τό μεσημέρι 
μέ δυο, καίτό βράδυ μ.ε τρία, νομίζει απαραίτητον νά ε'κ- 
λάβη τάς λέ;εις π ο ο a ρ t , π ω ρ ν ό ν ,  μ ε σ η μ έ- 
ρ ι , β ρ ά δ υ ,  εις την κυρίαν καί φυσικήν αυτών σημα
σίαν. Ο προβαλλων τό αίνιγμα τούτο δεν προσδιώρι- 
σεν ώς αναγκαίου νά εκληφΟώσιν ούτως. Αρκεί λοιπόν νά 
προσαρμόζωνται (χεταφορικώς εις άλλο πράγμα, καί ακο
λούθως τό ζητημα λύεται καλά , όταν είπουμεν ότι τό 
ζώον εκείνο είναι ό άνθρωπος.

Ας ύποθέσωμεν ακόμη, ότι έρωτώ»χεΟα μ.ε ποιαν τέγνην 
ενδένετο νά ή ναι κατασκευασμένου εν άγαλμα Ταντάλου, 
ό>ις κολλημένος εις ς-'όλην εν μέσω τίνος αγγείου, καί 6ε- 
σιν έγων ανθρώπου σκυπτοντος διά νά πίη , δεν έδυνατό 
ποτέ νά ιό κατορθώση* διότι τό νερόν ανέβαινε μ.έν έως 
εις τό σόμα του, έφευγεν όμως όλον άπό τό άγγείον, αμέ
σως άφ’ ου εφθανεν έως εις τά χείλη του Ταντάλου. Ηθελε 
σφάλει τις καί είσάξει προσδιορισμούς πάντη άγ ρήσους εις 
την λύσιν του έρωτη'ματος, άν έκάθετο νά ζητη εις τό 
σχήμα του Ταντάλου κρυφιον τ ί  καί τεράςτον , διά τό
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όποιον τα/?. ηναγκάζετο το νεοον νά οεύγη, ά©’ οο ίοΟανεν 
έως ε»; τα 73ίλη εκείνου. Τίποτε τοιούτον δεν πεοιέ- 
/εται εις το ζη'τηαα’ και ός-ις το εννοεί καλά , πρέπει 
νά το άνάςη εις τους έςής ορούς. Ας κατασκευαστή 
άγγείον , το όποιον να κράτη τό νερόν |χέχρι τινός 
ύψους , καί να τό άφίνη να έκτρεχη όλον, άφ’ ο j 
γείΛίσθη περισσότερον. Τούτο όέ είναι εύκολώτατυν' 
διότι αρκεί* νά κρυφΟη εις την ς-ηλην ένα; σίφων , 
του οποίου τό {Λεν βραδύτερου σκέλος ανοίγεται πρό; τόν 
πάτον του αγγείου , καί δέχεται τό νερόν’ τό δε (ίακρό- 
τερον ανοίγεται έςω υπό την βάσιν τού αγγείου. Εν οσω 
το γυνόυ.ενον νερόν δεν φθάνει εις τό ύψος τού σίφωνος, p.e- 
νει εί; τό αγγείον. Αλλ’ όταν φΟαση εκεί, θέλει φύγει όλον 
διά τού {χακρού σκέλους τού σίφωνος, τό οποίον είναι αν
οικτόν υπό τόν βάσιν τού αγγείου.

Ερωτάται προσέτι ποιον άραγε η τον τό {χυς-ικόν τού ύ- 
δροπότου εκείνου, όστις έπεδείχΟη εις Παρισίους, καί πώς 
ή τον δυνατόν, έν ώ έρριπτεν άπό τό στό'χα τού νερόν, νά 
γειχίζη έν ταύτώ πέντε η ές διάφορα ποτήρια (χέ νερά δια- 
φόρως χρω»χατισ(χένα. Λν ς-οχασΟη τις ότι τά διαφόρως 
γρωυ.ατισιχένα νερά εύρίσκοντο εις τόν 7 >ό{χαχόν του , καί 
ριπτό’χενα εγωρίζοντο, τό (χέν εις τούτο τό ποτη'οιον, τό 
δέ εις εκείνο, δεν θέλει εύρει ποτέ το ζητούυ.ενον //υλικόν, 
διότι είναι αδύνατον. Αν όυ,ως ζητηση διατί τό έξεργό- 
ι,χενον έν ταύτώ έκ τού αυτού ς-οριατος νερόνν έφαινετο 
διαφόρως χρονχατισιχένον εις εκατόν των ποτηρίίαν, πιΟα
νώτατα θέλει εύρει οτι ό αγύρτης είχε βάλει κάποιαν 
βαφην εις τό βάθος αυτών.

Διά τούτο, όσοι αγαπούν νά προβάλλουν δύσλυτα ζη- 
τηυ.ατα , επιτηδεύονται νά τά σκοτίζουν ρ.έ τόσους
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προσδιορισμούς περιττούς καί άγρη/ςους εις την ευρεσιν 1 
ώ<7£ να μην ήμπορή τις να διακρινη εύκολα την αληθή 
**άσιν του ζητουμ.ένου, και ούτω να κατατριβή τον καιρόν 
καί να ταλαίπωρη άνωφελώς τον νουν του , προσεχών εις 
πράγματα πάντη άσυντελή εις την λύσιν.

Χφάλλομεν δέ κατά τύν άλλον τρόπον εις την έςετασιν 
των προσδιορισρκον τού ζητούμενου, όταν παραλ«ίπο>μ.εν 
τινάς εζ αυτών ούσιώδεις. Εις την φύσιν ήςευρομεν ότι 
είναι κινήσεις αίσιοι, καθώς αί των πηγών, τών ποταμών, 
των άς·ρων. ΙΙροβάλλεται λοιπόν νά εύρωμεν κίνησιν άιοιον 
τεχνικήν. ΊΓινες φανταζόρ.ενοι ότι η γη ς-ρεφεται περί το 
κέντρον αυτής, και δεν είναι άλλο παρά μεγΐ7 η μαγνήτις, 
όρ.οία καΟ όλα; τάς ιδιότητας ρ.ε την όμώνυρ.ον λίθον , 
«νόμισαν ωσαύτως δυνατόν νά διατεΟη τοιαυτη λίθος με 
τρόπον, ω ςε  νά περιφέρεται πάντοτε κυκλικώς. Αλλά καί 
αν τό κατώρθοναν, πάλιν δεν ήθελαν ε’κπληρώσει τά  τού 
προβλη'ματος, ήγουν την ευρεσιν αίσιου κινησεως τεχνικής’ 
διότι ή κίνησις εκείνη της ρ,αγνητιδος ήθεύεν είναι φυσική, 
καθώς καί ή του τροχού, τον όποιον έμβάλλορ.εν εις τό 
ρεύμα τού ποταμού.

Αφ’ ου λοιπόν έςετάσωμεν τους προσδιορισρ.ούς τους 
έμφαίνοντας καί ύποδηλούντας τά άγνωμα τού ζητήματος, 
πρέπει έπειτα νά έρευνησωρ,εν τά γνω^ά, επειδή διά τούτων 
μιλλομεν νά φθάσωμεν εις άνακάλυψιν τών αγνοουμένων. 
Δεν πρέπει δέ νά 7 οχαζώμε6α ότι εχομεν νά εύρωμεν άλλο 
τ ι  γένος όντων , επειδή το φώς τού λογικού μας τόσον 
μόνον ισχύει ,  όσον νά μάς κάμνη νά διακρίνωμεν ότι τό 
ζητούμενον μετέχει κατά τον δείνα ή δείνα τρόπον άπό 
τήν φυσιν τών γνωμών εις ημάς πραγμάτων. Αν ήναι τ ις , 
παραδείγματος χάριν , τυφλός εκ γενετής , μάτην Θέλεις
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κοπιάσει ζητών επιχειρήματα καί άποδείςεις διά να μετά- 
δώσης εις αυτόν αληθείς ιδέας των χρωμάτων , οποία;

λαμβάνομεν διά της αίσΟη'σεως. Παρομοίως , άν η 
μ αγνή τις και τάλλα πώματα , των οποίων ζητείται ή 
φύσις , ήσαν νέα γένη οντων , καί τοιαύτα , οποία ποτέ 
δεν έννοησαμεν, δεν ήτον δυνατόν να τα γνωρίσωμεν ποτέ 
μέ συλλογισμούς , άλλ’ ηθέλαμεν χρειασΟη προς τούτο 
άλλον νουν παρά εκείνον , τον οποίον εχομεν. Αν λοιπόν 
δυνηθώμεν νά εννοησωμεν εύκρινώς τοιαύτην μίζιν των 
γνιο^ών εις ημάς οντων καί ουσιών , ώ ςε  νά γεννώνται 
απ’ αυτήν όλα τάποτελέσματα , όσα βλέπομεν εις την 
μαγνητιν, πρέπει νά ς-ογασΟώμεν άτι εύρηκαμεν παν ό, τ ι 
είναι εφικτόν άς την άνθρωπίνην διάνοιαν.

Η άναλυσις συνί^αται κυρίο>ς εις την προσοχήν, μέ την 
οποίαν έςετάζομεν τά γνως-ά τού λυτέου ζητήματος* διότι 
όλη η τέχνη είναι νά συνάςωμ.εν από την τοιαύτην εςέτα- 
σιν. πολλάς αλήθειας ίκανάς νά μάς οδηγήσουν είς την 
γνώσιν τού ζητούμενου.

Μάς προβάλλεται, λόγου χάριν, Α ν  ή ψ υ χ ή  τ ο υ  
α ν θ ρ ώ π ο υ  η ν a t α θ ά ν α τ ο ς .  Αρχίζομεν την 
ζη'τησιν θεωρούντες την φύσιν της ψυχής, καί παρατηρου- 
ρ.εν ποώτον οτι ίδιον αυτής είναι τό νοείν, καί δύναται 
περί παντός άλλου ν’ άμφιβάλη , παρεκτός τού ότι νοεί, 
επειδή καί η αμφιβολία είναι νο'ησις. Εςετάζομεν έπειτα 
τ ί  είναι τό νοείν* καί μη βλέποντες εις την ιδέαν της 
νοη'σεως τίποτε από τά περιεχόμενα εις την ιδέαν της 
εκτατής ουσίας της όνομαζομένης σώμα, άλλ’ εΰρίσκοντες 
μάλΐ7 α δυνατόν ν’ άρνηΟώμεν περί της νοη'σεως όλα τά 
εις τό σώμ.α ίδια , οίον μήκος, π λ ά το ς, βάθος , πολύ- 
μέρειαν , σχηματισμόν , μερισμόν κ. τ . λ, , χωρίς νί
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«φανισθη με τούτο ή τής νόησε ως ιδέα , συμπεραίνομεν 
ότι η νor.<7ις δεν είναι ίδιο της ή τρόπος της εκτατής ου
σίας* διότι θύσει αδύνατον ε;.ναι να εννοήσιομεν τ ι ώς 
τρόπον άλλου, όταν τούτο άποδειγθή πάντγι άλλότριον εκεί
νου. Εντεύθεν ε’π-.ρεοοαεν άκου/η οτι, επειδή r  νότοιc δεν εΐ- 
ναι τρόπος τής εκτατής ο ΰ οι ας, πρέπει νά κατηγορτ.ται εις 
άλλην ουσίαν , και ακολούθως τό νοούν και το εκτατόν νά 
y.vat δύο ούσίαι όντως διακεκοιιχέναι άπ άλληλων. ΕντεΟ- 
θεν επεται ότι ή φθορά τής αίας δεν συνεισάγει την φθο
ράν τής άλλης , άφ’ ου ρ-άλι^α ουδέ το εκτατόν φθείρεται 
κυρίως. Διότι τ ί συμβαίνει εις την λεγομένην φθοράν; Oyt 
άλ.λο παρά μεταβολή ή διαλυσις τινών αέρων τής ύλης , 
τά όποια μένουσι πάντοτε εις την φύσω. Δεν φθείρεται 
βέβαια μηδέ πολλος^όν μόριον ουσίας , όταν συντριφθώσιν 
όλοι οί Tpoyoi τίνος ωρολογίου , μ ’ ολον ότι αυτό λέγεται 
τότε φθαρμένον ή άφανισμένον. Α λλ’ επειδή ή ψυγή είναι 
άμερής και αδιαίρετος, φανερόν ότι δεν ή μπορεί νά χςρθή, 
και ακολούθως είναι αθάνατος.

ΤοιαύτΥι είναι ή άνάλυσις, ή αναλυτική μέθοδος. Πρέπει 
δε νά παρατηρήσωμεν A , ότι εις αυτόν , καθώς καί εις 
τ/.ν Συνθετικήν , άναγκαίον νά μεταβαίνωμεν από τά 
γνω^ότερα εις τά  άδηλότερα* διότι κάμμία μέθοδος αλη
θινή δεν ή μπορεί νά έξαιρεθη από τούτον τον κανόνα.

Β . Διαφέρει όμως ή άνάλυσις άπό την σύνθεσιν , καθ’ 
•τι εις εκείνην "λαρ-βάνομεν τάς γνωςτάς αλήθειας άπό την 
μερικήν εξέτασή του πράγματος, τό όποιον ζητουμεν νά 
γνωρίσωμεν , καί όχι άπό γενικώτερα θεωρήματα , καθώς 
εις την συνθετικήν. Ούτως , εις τό άνωτέρω παράδειγμα , 
δεν εθέσαμεν κατά πρώτον τάς γενικά; προτάσεις , ότι 
κάμμία ουσία, Κυρίως είπειν, δεν αφανίζεται’ ότι ή λεγομένη
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οΟορα ΐιναι απλώς μεταβολή μ,ερών* ότι ακολούδο>ς τό 
«α ^ ές ε ιναι ά<ρΟ άρτον , κτλ. αλλ’ ανεβήκαμε ν βαδμηδόν 
ίις τας γενικωτε'οας ταύτας γνώσεις.

Γ . Κίς την άνάλυσιν δεν προτείνονται τά σαφή καί. 
«ναργη άςιώματα παρά οπού καί. όταν χρειασΟούν* tv <* εις 
την σύνΟεσιν Οέτονται ευθύς ές αργής , ώ ; βε'λομεν ίδεί 
κατωτέρου.

Δ. Και τελευταίον , αί δύο ρηθεΐσαι μέθοδοι τόσον 
διαφέρουν η μ ί’ από την άλλον , όσον η άνάβασις από 
την κατάβασιν διά τον αυτού δρόμΛυ* η οσον διαφε'ρουν 
οι δύο τρόποι, p i τούς όποιους ημπορεί ν’ άποδείςη τις 
ότι ό δείνα κατάγεται από τον Πε'λοπα. Ο ένας τροπος 
είναι να παρας-ηση ότι εκείνου πατήρ είναι ό δείνα, ού τος 
δέ υιός του δεινός , ούτος δε άλλου τίνος, και εφεςης 
ομοίως ράχρι τού Πελοπος. Ο άλλος τρόπος είναι ν’ άργίση 
από τον ΙΙέλοπα, καί νά δείξη ότι αυτός'είχε τούς δείνα 
υιούς , οΰτοι δέ άλλους , καί ούτως έφεςης νά καταιβη 
έως εις τον γενεαλογούμενον» Ί ο  παράδειγμα τούτο αρμό
ζει έςαιρέτως εις τό προκείρ.ενον. Τ ώ  οντι διά νά 
εύρωμεν άγνως-ον τινά γενεαλογίαν , πρέπει βεβαιότατα 
νά άναδράρ,ωμεν από τον υιόν εις τον πατέρα" έν ο> διά 
νά την έςηγησωμεν άφ' ου εύρεθη, ώς επί τό πλεϊς-ον άρ-
γι'ομεν απο τον γεναρχών και δεικνύυομ.εν κατόπιν τους
απογόνους του* Τό αυτό γίνεται συνήθως καί ςίς τάς επι- 
ςτνίμας, εις τας οποίας, αφ ού διά της άναλύσεως εύρωμεν 
τινάς αλήθειας , μεταχειριζόμ-εθα την άλλην μέθοδον εις 
έζνίγησιν αυτών.

Ε κ  τούτου η απορεί νά καταλάβη καθείς τ ί  είναι των 
γεωμετρών ή ανάλυσις. Οταν αυτοί έρωτηθωσι τι ζητημκ, 
τού όποιου, θεωρήματος μ.εν όντος, άγνοούσι την αληΟααν
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ή τό ψευδός, προβλήματος δ ε , το δυνατόν, ή αδύνατον, 
υποθέτουν πρώτον ότι το πράγμα είναι όπως προβάλλεται. 
Επ ειτα  έςετάζοντες τί ακολουθεί από την ύπόθεσιν ταυτήν, 
εάν μεν καταντήσουν εις φανεράν αλήθειαν, άπό την όποιαν 
πηγάζει άναγκαίως τό ζητούμενον, συμπεραίνουν τότε ότι 
αυτό αληθεύει* καί άργίζοντες πάλιν έκείθεν , όπου είγαν 
τελειώσει , τό άποδεικνύουν διά της άλλης μεθόδου της 
λεγομένης συνθετικής. Εάν όμως πέσουν , κατ’ άναγκαίαν 
συνέπειαν τον ζητούμενου, εις ά'τοπον η αδύνατον, τότε 
συμπεραίνουν ότι και εκείνο είναι τοιούτον.

Ταυτα γενικώς περί της άναλύσεως, η οποία συνΐ7 αται 
ρ.άλλον εις την εΰς:ο/ίαν καί δεινότητα του νοός , παρά 
εις μερικούς κανόνας. Αν και οι τέσοαρες , τους οποίους 
προβάλλει ό Καρτέσιος, έφαρμοζωνται εις παν είδος μεθό
δου, καί όγι μόνον εις την άνάλυσιν, είναι όμως καλοί νά 
προφυλάττωσιν άπό την απάτην τους ζητουντας την αλή
θειαν εις τάς έπιςτίμας. Οθεν ωφέλιμον είναι νά τους 
έχωμεν πάντοτε προ οφθαλμών, καί νά τους άκολουθώμεν 
κατά δυναμιν , εάν θέλωμεν νά ευρωμεν την αλήθειαν διά 
του λόγου , καί νά την γνωρίσωμεν , όσον είναι εφικτόν 
εις τον νουν μας.

Κ Ε Φ .  Γ .

Περί Συνθετικής μεθόδου , και μάλις^α τής 
ακολουθούμενης άπο τους Γεωμέτρας.

Εις τό προλαβόν Κεφάλαιον έλάβαμεν η δη κάποιαν ιδέαν 
τής Συνθετικής μεθόδου, ήτις είναι ή αναγκαιότερα, επειδή 
αυτήν μεταγειριζόμεθα εις πάσης επίσημης παράδοσιν. 

2 υνίς«ται δέ κυρίως εις το ν’ άρχίζωμεν άπό τά γςνι-
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χωτατα /.or. άπλους-ατα , καί νά μετάβαίνωμεν εις τά 
μερικώτερα καί συνθετώτερα. Με τούτον τον τρόπον άπο- 
φευγομεν τάς επαναλήψεις* εάν δ’ ες εναντίας έπραγμα- 
τευόμεθα τα είδη καί το γένος ύαου , ήθελε χρειασθή νά 
εςηγώμεν τήν φύσιν του γένους εις τον παράδοσιν έκάπου 
είδους , επειδή είναι αδύνατον να γνωρισθη τούτο καλώς ,
αγνοουμένου εκείνου.

Χρειάζονται ακόμη άλλα πολλά διά νά γείνη ή μέθοδος 
α'ίτη εντελής και αρμόδιος εις τό σκοποόμενον 7 ήγαυν εις 
τό νά όίδη σαφή και ευκρινή γνώσιν τής αλήθειας. Αλλ’ 
έηυιδή οί γενικοί κανόνες , y «ορισμένοι οντες άπϋ πάσαν 
υ) ν,ν , ' ιναι δυσνόητοι, διά τούτο θελομεν Χάβει ο>; παρά
δειγμα τήν μέθοδον των Γεωμετρών, ήτις ένομίσθη πάν
τοτε έπιτηδειοτερα άπ’ όλας εις πβςωσιν τής αλήθειας * 
και τελείαν π)ητοιοοείαν του πνευιχατος’ και θελοαεν δε&ει 
πρώτον μεν τ ί έγει καλόν, έπειτα δε τ( φαίνεται ελ· 
λίΐπον εις αυτήν.

Οί Γεωμέτραι σπουδάζοντας νά τροοαλλ(υΉ πάντοτε 
αναντίρρητα πραγματα, εςΌγάσΟησαν δυνατόν νά ε’πιτυγωσι 
το σκοποόμενον, φυλάττοντες έν γενει τά έςής τρία* ήτοι

Α , Ν ά μ  ή ν ά ο ί ν ο υ ·/ χ. ά (/ μ ι α ν  ά μ φ ι- 
β ο  λ ί α ν  ε ι ς  τ α ς λ έ γ ε ι ς  καί διά τούτο τό 
τέλος μεταχειρίζονται τους ορισμούς.

Β , Ν α  θ ε if. c X ι ο ν ο υ ν τ ο υ ς  σ υ λ  λ ο γ ι σ·  
μ ο υ ς τ ω ν  ε ι ς  σ α φ ε ί ς  κ α ί  ε ν α ρ γ ε ί ς  ά ρ· 
y ά ς , τάς οποίας κάνεις άνθρωπος με σώας φρένας δεν 
ήμπορει ν’ άρνηθή’ Διά τούτο θετουσι προ πάντων τά  
αξιώματα, λαμβάνοντες αύτά ώς όμολογουμενα, επειδή 
είναι τόσον σαφή , ώςε τά  σκοτίζει τις , «ν «πιχειρήσ^ 
να • · > ττ y j:οΉιΐη.
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Γ  , Ν α  κ α τ α σ κ ε υ α ζ ω σ ι ν ά r  ο  ̂ t  ι κ τ  ι· 

χ. ώ ς ό λ α  τ α  ~ ρ ο τ  ί ι ν ο α ί ν α σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α ,  
επιχειρουντες μονον απυ τους τεΟεντας όρισρ.ούς , άπό 
τάς όμολογν.θεισας έναργε7 «τας άρχάς, η τάς προτάξεις, 
όσας λογικώς εσύναςαν έκείΟεν, διότι και αύταί γίνονται 
κατόπιν άρχαί.

Εις ταυτα λοιπον τα τρία ν,μπορουμεν να ττεριορίσο^χεν 
τα  μέσα, τά  όποια μεταχειρίζονται οί Γεωμέτραι προς 
πληροφορίαν του νοός, καί να τά συμπεριλάβωμεν όλα εις 
τους εςχς πεντε ουοιωοε^ατους κανόνας.

Κ α  νόνες αναγκαί ο»*

Δ ια  τ ο υ ς  ο ρ ι σ μ ο ύ ς .

A , νά μην άφίνωμεν κάμμιαν λεζιν όπωσοΰν σκοτεινήν 
γ, αμφίβολον , χωρίς να τη ν  όρίσωμεν.

I» , νά μη μεταχειριζώμεΟα εις τους ορισμούς «ίμη 
λέίεις εντελώς γνω^άς η προείίηγημένας.

' Δι ά τ ά  α ξ ι ώ μ α τ α .

Γ  , νά μή ζητώμεν ως άςιώματα είμη πράγματα 
εναργεσατα.

Δι ά τ  ά ς αποδε ί ξ ε ι ς .
Δ , ν’ άποδεικνύωμεν όλας τάς όπωσούν σκοτεινά; προ

τάσεις , μεταχειριζόμενοι μόνον τους προηγηθε'ντας ορι
σμούς, η τά  ύμολογηβε'ντα άςιώματα, ή τάς προαποδειγ- 
μένας προτάσεις, η την κατασκευήν του προκειμένου , 
οσάκις άπαιτεΐται κατασκευή.

Ε  , νά ρ.η σοφίζω μ ε6α ποτέ παρά τη ν  αμφιβολίαν των 
λέξει»)ν, αλλά νά συνεννοώμεν πάντοτε με αυτάς τούς 
ορισμούς , οί όποιοι τάς περιορίζουν και τάς εςηγοΰν.
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Ταυτα ένοιχισαν οί Γεω[χέτραι αναγκαία διά να κάιχουν 

τας αποδείξεις καταπειςκκάς καί αναντίρρητους* καί πρεπει 
να όιχολογήσωιχεν ότι ή (χετά προσοχής τήοησις των ανώ
τερο) κανόνων είναι αρκετή να ρ.άς προφυλάττη από παοα- 
λογισρ-ους , όταν πραγ|χατευώμε6α τινά ιπ ις '/ ί^ ν . Τούτο 
άνααφιοολως είναι. τό ουσιωδές-ατον* όλα δέ τα λοιπά 
δυνανται να όνοιχασθώσι (χάλλον ώφέλιρια παρ αναγκαία.

( Εις τά έζής κεφάλαια, δ ,  ε7, καί ς-\ ό συγγραφευς 
αναπτύσσει τους άνωτε/ρο) κανόνας’ εις δέ τό ζ όίόει τινα 
ουσιώδη άξιαψ.ατα , αντί άλλων παλαιών καί άχρή^ων* 
εις τό ή εξηγεί τους κανόνας των αποδείξεων’ εις τό 0 
καί ί ανακρίνει τινά ελλείμματα μεθόδου άπαντυψ.ενα κοι
νώς εις τά  συγγράρΐίΑβττα τό>ν Γεωμετρών , τάς οποίας 
κρίσεις αποδέχεται ό φιλόσοφος (χαΟηρ.ατικός L acro ix  
\ Essai sur Γ c n sn g u e m cn t, e tc . υ .Γ ed it., ρ. 3ο8-< )). 
Τέλος εις το ιά Κεφαλαίου συμπεραίνει ότι προς τελειο- 
ποίησιν τής μεθόδου αναγκαίου να ποος^Οώσιν οι ακόλουθοι 
τρεις κανόνες )

Δ ι α  τ α  ά  ξ  ι ώ  μ  α  τ  <%.

A , να δεχώρ.εθα <ής εναργή , όσα άπαιτουσιν όλιγωτά- 

την προσοχήν διά νά γνωρισΟώσιν αληθή.

Δι α την  μέθοδον.

Β ,  νά πραγματευώμεΟα, όσον ενδέχεται, τά υποκείμενα 
κατά την φυσικήν αυτών τάξιν, άρχίζοντες από τά γενι- 
κώτατα καί άπλούς-ατα, καί έξηγούντες όλα τά προσόντα 
εις τό γένος, πριν (χεταβώ(χεν εις τά (χερικά είδη.

Γ ,  νά διαιρώυ,εν, όσον ενδέχεται, εκατόν γένος εις
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πάντα τκ Or αύτο είδη, έκας-ον όλ.ον εις π άντα  τα. (χέρη, 
και έκάς-ην δυσκολίαν εις πάσα; αυτής τάς περιπτώσεις.

Εκόλασα ( λ έ γ ε ι) τους δύο τούτους κανόνας (χ έ τ ο  
ό σ ο ν  ε ν δ έ χ ε τ α ι ,  διότι εις πολλά; περις-άσεις αδύ
νατον είναι να φυλαχθώσιν ακριβώς, είτε διά τά όρια του 
ανθρωπίνου νοός , είτε δί εκείνα , τά  οποία κατ’ ανάγκην 
δίδονται εις πάσαν έπιςνκην.

Διά τούτο πραγιχατευό|χεΟα πολλάκις περί τίνος είδους, 
χωρίς νά ώχπορέσωιχεν νά πραγματευθώιχεν έν ταυτώ όλα 
τά εις το γένος ίδια' καθώς εις την κοινήν Γειυριετρίαν 
παραγ?χατευονται περί τού κύκλου , ο ς ις  είναι είδος , 
/ωρις να ειπούν τίποτε περί τού γένους , ήγουν τή ς 
καρ.πυλης , τήν οποίαν ευχαρι^ουνται μόνον νά ορίσουν.

Δεν ήμπορούμεν ωσαύτως νά έκΟέσωμεν ολα τά  ίδια 
τίνος γένους, διότι πολλάκις τούτο ήΟελεν είναι υπέρμετρα 
διεξοδικόν* αρκεί όμως νά είπωμεν περί εκείνου οσα είναι 
αναγκαία, πριν μ.εταβώμεν εις τά είδη.

Νομίζω δε αδύνατον νά πραγμ.ατευθή τις εντελώς κάμ- 
μίαν έπις'ήιχην, αν δεν δώση μεγάλην προσοχήν εις τούς 
δύο τελευταίους κανόνας , καθώς και εις τούς άλλους* 
παρεκτός άν άποφασίση νά τούς παραίτηση δί ανάγκην 
τιν ά , ή μεγάλην ωφέλειαν.

Εδώ  τελειόνει ό Συγγραφείς τής Τέχνης τού νοείν , 
οςιτ, ομολογεί εις το προοίμ.ιον του οτι έλαβε τούς ανωτέρω 
κανόνας άπο τό ανέκδοτον τότε σύγγραμμα τού Πασχα- 
λίου το έπιγραφόμ.ενον Στοχασμοί. ΙΙαρέλιπε δέ τούς 
άκολούθους τρεις , τούς οποίους ουδέ ό Ιϊασχάλιος κρίνει 
απαραίτητους ( Pensees , ρ. 6 γ  , ed it, de L e fcv re  ).

Λ , νά ίλήν όιί^ωυ.εν κάνέν απ’ εκείνα , τά όποια είναι' .' V \ * k /



τόσον γνως·α , <’«>7 i δεν i'yομεν λ ε ;ε ι ; σαφί7 ερα: προ; 
έ^ήγνίσιν αυτών.

β  , [εις πάσαν άναγκαίαν αργήν [ ή άςίωυ.α ] , όσον 
σαφής και εναργής αν ή ναι, νά μή λείπωμεν να εροι- 
τώμεν , αν την ομολογούν.

Γ ,  νά μήν έπιχειρώμεν ν άποδεικεύοψ.εν κάνέν απ’ 
•κείνα , τα όποια είναι τόσον εναργή άφ’ εαυτών , ό>7 ε 
δεν εχομεν τίποτε σαφε'7 ερον πρός άπόδειαν των.

Ωφέλιμος καί άομόζουσα προσθήκη εις τα ανωτέρω μέ φαί - 
νεται ή εξής συμβουλή του L a cro ix . ■ Λεν πρέπει , λέγει) ν’ 
« αμελή ο διδάσκχλος [ τής μαθηματικής | νά προβαλλη 
« εις τους διδασκόμενους ώς παράδειγμα ένός τών διαφό- 
“ ρων τρόπων του διανοήματος τάς γεο)αετρίκας άποδεί- 
« ζεις , και νά παράξενη πώς οί κανόνες του Καρτεσίου 
* καί του ΙΙασχαλίου φυλάττονται εις αύτάς , καί πώς 
« τό βέβαιον τής Γεωμετρίας προέργεται άπό τον ακριβή 
.« προσδιορισμόν τών Οειυρουμένων ύπ’ αυτής υποκειμένων, 
ι< τών οποίων εκατόν, έπιδεγόμενον έζέτασιν κατ όλιγας 
« μόνον όψεις επιδέχεται ωσαύτως τελείας απαριθμήσεις , 
« καί διά τούτο δεν μένει εις τον νουν κάμμία αμφιβολία 
« περί του αποτελέσματος τών διανοήματος. Τά ςοιχεια 
« τής Γεωμετρίας παραδιδόμενα ουτιος, ήθελαν γείνη τρό- 
'* πον τινά κάλλι^α λογικής [πρακτικής] ς οιχεία . . . . Οί 
« κανόνες πρέπει νά ήναι άπλουτ^^οι καί όλιγώτατοι. Οί 
<« του Καρτεσίου καί του ΙΙασ/αλίου μέ φαίνονται αρκετοί 
« διά τους έχοντας νουν ορθόν* διά δέ τους άλλους τό 
« γεωμετρεΐν είναι άδυ'νατον ( Kssai sur I’en seignem en t 
e tc . p .  3 0 9  ) ». Τά αυτά σγεδόν λέγει καί ό P ro v o st, 
JEssais de philosophic, t. 11 , ρ. 155.

Τ Ε Λ Ο Σ  Τ Ο Ϊ  Π Λ ΡΛ Ρ Ή ΓΜ Α Τ Ο Σ ,
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Σίλ ■ Χ-Ί . ς / · ι i , Ο ττ c ι e ς ΐ c r  ο ύ ί  « β : τ · ν ί ν α κ. α ' 
τ ο ν  ά λ λ ο ν ,  κ. τ. λ ] ()<jcv άςιοττις-ος καί άν τ.ναι c Γ>ιοτο; » 
κάνίι; «̂ν ή/).ίι fLxjaptrr.ftrj , νοαίζω ,  νά ννωροστ, και ττ.ν -prom** 
τοϋ Ααλίμοίβτου , κριτ&ϋ άραο^ιωτάτου €πις·τ,ϋΐονικ«ς ράλις·* 
•ιλοσοφικάς υζοθιοίΐς. ( ’»’ qui a surtout im m ortalise cc  grand 
hom m e, v ost 1 ’ application qti* il a su fairc de I’ algebre a 
la g eo m etric : idee des plus vastes el des plus hcurenses 
que Γ esprit liumain ait jamais eues , el qui sera tou jou rs 
la clef des plus profondes ι c«l»<*rrhes , non seulcm ent dans 
la geom etric sublime, mais dans toutes les sciences physico- 
m afliem atiqiies.

Lom m c philosophc, il a peu t-etre etc aussi grand , mais 
ii n’ a pas etc si heuretix. La geom etric qui par la nature 
do son o b jrt doit toujours gagner sans perdre, no pouvaif 
m anquor, of ant m aniee par un si grand genie, de faire des 
progres fros-sonsiblos et apparens pour tout le m ondc. 
I-a pbilosopluo ( c Σο-ρ^αφϊυς συα” ερΐΛαι/.(/άνει ίΐζ το ονορ.'τ 
rciirc χτ\ τάς ουσικάς ιπς-r,y.a; ) se trouvait dans un <Mat. 
bien d ifferent: font v etait a recorm nrncer; et que ne co n 
tent pas las premiers pas on tout genre ! La m erite de les 
fairc dispense de eelui d’ cn faire <le grands. S i D escartes 
qui nons a ouveit la ro u te , η* v a pas ele aussi loin que 
ses seclateurs le croient, i! s’ en faut de beaucoup que les scion 
cos lui doivent aussi pen quo le pretendent ses adversaries. 
Sa M ethodc seule aurait suffi ]>our le rendre immortel ; sa 
D ioptrique est la plus grande et la plus belle application 
qn4 on cul faite encore de la geom etric a la physique ; on 
voit eufin , dans ses ouvrages memo les inoins lus inainte- 
n a n t, briller partout 1c genie im cn tcu r. Si on jnge sans 
partialite res tourbillons derenus aujourd’ lmi prcsfjue ridi- 
<u jes, on conviendra , j ’ ose le d ire , qu’ on ne pom  ait 
alo is Imagine!· ricn de m ieux. Les observations aslion o-



miqnes qui out servi a les detrmre , rtaienl encore ini par* 
but<’·> <>(i pen constatees; rien n* eta it plus naturel que <le 
-opposer mi fluids qui transportat les planetes; il n’ y 
a % ait qu’ unc longue suite <le phenomcnes, de raisonnemens 
ct dc cnlculs, et par consequent une longue suite d’ annees, 
qui put faire renoncer a une theorie si seduisante. Elle 
avail d” ailleurs Γ avantage singulier dc rend re raison de la 
gravitation dcs corps par la i’orcc centrifuge du tourhillon 
menu*; rt je no crains point d’avancer qnc cetfe explication 
ilr la pesanteur esl urn· dcs plus belles et de.·» plus inge- 
nieuses hypotheses que la philosophic ait jamais iinaginees. 
Vussi a - t  -  il fallu, pour Γ abandonner, que les physi- 

ciens event etc entraines , rommo nialgre eux , par la 
fluoric des forces centrales et par des experiences faites 
longterns apres. Fleconnaissons done que Descartes, force de 
creer une physique tonto nonvelle . i f « [>n la crecr meil- 
len re ; qu’ il a fallu, pour ainsi dire, passer par les tour- 
billons pour arriver an vrai systeme du monde ; et <jue s’ 
i) s’ est trompe sur les lois du niouvement , il a du moins 
deviue le premier qu’ il devait y en avoir ( Discout v pro -  
liminaire. dc Γ Encyclopedic , p. i i i  et suiv. ).* Κατωτέρω 
(σε),. t 'd  ) προσθέτει ό φιλόσοφος τά έςνίς· H y a peut-etro plus 
loin des formes substantielles aux tourbillons, que de tour- 
billons a la gravitation universelle ; cotnnic il v a pent - 
etre un plus grand intervallc enlre l’algebrc pure et I’idee 
dc I’appUquer a la geometric, qu’ entre le petit triangle dc 
barrow et le calcul differenticl. i<£. καί τον Keid, Essays on 
the. intellectual pow ers o f  m a n , vol. i ,  p. iq V 5 .

Σελ· λ , στ- 7 s ~ <* ς ά π λ ώ ; γ ο ε ρ ά ς γ ν λ» η ε ι ς ] -γρ. ν$· 
ν,τ«κά; ένεργείας. Το πρώτον έτυπώΟ’Λ καί εμεΐνε κατά παρα ρ̂οιχνίν.

ΛύτοΟ. στ- , έ μ φ υ τ ω ν  ΐ $  ε ώ ν J ιι σοφο; Earom iguiere 
ε^ειξεν εναντίον τίς κοινές *^νώμχς, ότι ό Καρτέσι^ ^έν ε’^εχετ· 
τά; εμφύτους ι^έας κατά τάν άπο ι̂^ομένν,ν κοινώ; εϊ; τό Ιίμφυτος 
σημασίαν’ ωνόμαζε <ϊε με τούτο το όνομα εκείνα;, όσαι <£ εν προ
έρχονται μάτε άπο τά εξωτερικά υποκείμενα, μνίτε άπό ττ,ν προ
αίρεσήν μ α ;, άλλ* άπο μόνυν ττ̂ ν ^ύναμιν τοϋ νοεΐν. Ουτο), λ. χ. , 
ή ί<5“έα του θεοΰ είναι κατ’ αυτόν έμφυτο;, καβότ: ά φύσι; μάς 
ε£ωκε ίύναμιν να έννοάσωμεν τον θεόν Λιά τοϋτο τά; τοιαύτας 
ί& ίχ ς  τά; (’ονόμαζε καί φυσικά;· Περιπλέον άγχινούς-ατα εξηγεί » 
αυτός «υγγβαφίύ; τάν αιτία» τό>ν φαινομέ/ων αντιφάσεων του Καρ-



ρ *
tie-ley, iiXi' εί; ά/.λα με'ρτ., καί,!,; w i εις τβν παρόντα A0M 7 
( -»;}.■ *\"> ) cu.ii.il trip * ι^εών ε'νσ ταρμε'νων εί; ττ,ν ψυχίίν ( ($.
I.econs de phi losophic ,  t ,  i r p. r t  suiv.  ).

ΛυτΆ. στ- Μ ,  μ έ τ a π ο >. ών re v  χ α ρ α κ τ ή ρ α  τ ω ν ]  
Ο Πλάτων όριζε τα; εμφύτους ί^ια; /.ατά τό καβάλου* · $% Καρ- 
Ttoic; κατά ττ,ν ε π-.βλτ.τικτ,ν αυτών ενάργειαν-

Χ(Χ· λ-, · 77.· * χα. ωθ ·, Ο Π α σ χ α λ ι ο ς  - · . ε ι ς  τ α ;  i r c pi  
f  τ. a 6 υ ι τ ω v έ π t ς- · λ ά ς t '/j . ]  Αΰτα- κατά πρώτον ζ̂ε ό̂Οτ,σαν 
α’ «πιγραφτν Lett res ecrites par I.ouis tic jVlontalte a un 
Provincial de ses amis, άγουν Κπις-ολαί γραφβείσαι άπο τον 
ττρος φίλον του Γπαρχ'.ωττ.ν- Ιοντευβεν επεχράττ.σε νά λίγων τα» 
Frtco/αΐ Κττ«ρχ·.ωτ·.κ*ί, Vi καί. άπλώ; Επαρχιωτικαί ( Jes P ro v in 
ciates ) , TO όποιον cvc.ua £iv στ,μαίνει τίποτε, C'j &'ί/ν . κάααΐαν 
σχίβ·.ν μέ τά πραγματευόμενα ει’; αυτά; υποκείμενα- Ο IVicolc £(·; 
ττ,ν Λατινικτ,ν μετάφρασίν του τά; επεγραψεν άραο^ιώτατα Littera* 
de m orali ct politic» lesmtarum disciplina. Κηροτίαυσα ττ,ν
όν*μασ-αν, μέ ττ,ν οποίαν τα; <ί»«>.Ρα, μόνον Ti oyv70a<1)ri?cv.

2ελ- λ<$*- C7- π  , Π ά ν τ ο τ ε  ύ π ε ρ τ ε ρ * ; * { ς σ α ?  y;_
ν ε ι α ν,  χ. τ. λ. 1 Κατά τον Apvx/.Jov, ό Καρτεσιος εχει τόστ.ν ευ
κρίνειαν , όστ.ν . ©ί άλ>οι βύγχυσιν εί; τά νονίματα ( L o^ iqu e, ι ,** 
disc. , ρ. χχιν ). Rationis ordincm  tenet, Uy.i i Πτιος, rt 
connexionem  rerum ; in suinma copia brevis e s t ; in «υιιιηιλ 
brevitate et snbtilitate diluridus: Quibus postremis laudibus 
eum vel veternm , vel reccntiorum  philosophorum  iequiparat 
nemo (Censur. Philos, cartes., p. , 4S). ο  Λ ώ «.;  ,Γχ, 
*.τιτ:άβί·.αν π?1< ττ,ν (ίΰ.cscckxv ,ζ αιτίας τίς οχ'.λας-,ν.ΐ; φλυαρίας 
τχν ire-lav είχεν άναγχασθνί ν’ άκούτ, εις το σχολείον. Αλλ’ άφ’ ου «ν·- 
γνωβε τά συγγράμματα του Καρτεσίου, τ, άπίςροφτ; του μετεβλχβη «ί; 
άγάΓΤ.ν, καί ό ζήλο; του προς τά; άλλας έ πιζάμας, καί μάλις-α ττ?· ;  
ττ,ν ίατρικτ.ν, έγεινε πολύ σφοδρότερος- Καί α’ολον ότι δε*ν άπεδεχετο 
Τίνά τ·υ Γάλλου φιλοσόφου δόγματα, τον «προτίμοΰσεν όμως άπ’ όλου; 
^ά ττ,ν μεγάλτ,ν του σαφτνειαν- Ο δε Μαλεβράγχιος , άναγινώσκων 
χατά πρώτον τόν Περί ανθρώπου Λόγον τού Καρτεσίου, ε'χυρ ύ̂βη 
άπό παλαού; χαρδίας τόσον βια-Ιου; , ώς-ε πολλά/.·.; τναγχάσδη νά 
(J'taxoyT, ττ,ν ρελεττ,ν. Από τον καιρόν τοϋ Πλάτωνος, χάνενός άλλου 
μεταφυσικού συγγράμματα ^έν επροξεντ,σαν ίσως τοιαΰτα άπο- 
νελεσματα-

Σελ- XcS 77- Ι9> *  γ ρ t ώ τ α τ ο ς . . . Β ς ε τ ο ς]. Εχλ*τι- 
νΐζεται Voetius, ^ιότι ά χατάλτξις είς ius είναι κοινότερα εις τά 
i  ,μ,αϊκά ονόματα- Λεν ΐφύρω όμως ίιατί τον έγραψαν τίνες εις” τλυ



?)·*
γλώσσαν u x :  Κοχθιον * μολύνΟντες ίν  άπό τα έ χ ίο 'ό τ ίο χ  καί < , ;£ * -  
σμιω τερ* τών αρχαίων ονομάτων. Ι·π ίσ χ ς  ct'/vc/Τ» i h i r i  τό R f H j t n s  

ιξελλχνίσθχ Ρχνάρ'ίος , κ t . >..

Σελ- λζ7» <7‘·/.· 7 * » Γ o όνομα rive; ί ? ου «ίιΛ'ασκάλου ] τού Mil I-  
tin Schook. () λίβιλλος επιγράφεται PJilosophia cartesian*, sire 
admiranda methodus novae philosophise Renali Descartes.

Σελ· μ*, ςάχ. 7» Ιό ξ * $  ω κ ε · · τ ό { λ ε γ ά τ ο ν  σ ύ γ γ ρ α μ* 
μ. α - · · ν ά ) χ ί  ι κ,τ, Or τ ο ύ ;  ε χ θ ρ ο ύ ς  τ ο υ ]  Αίνίττεται * 
Συγγραφεΰς τάς Α ρ / 7. ;  Ί ί  λ β σ ο ρ ί α < ( P rm rip ia  p h ilo so 
phise ). Ητον *ϊε χ τοιαύτχ ε κ £  ί κ χ  a t  ς άξια τού εtττοντος , 
·< Οταν τι ;  με ύορίζχ , προσπαθώ νά ύψωσω το πνεύμα μου τόσον * 
r ο»ς·ι να μ χ  με φθάσχ χ ύορις Μόνον το απόφθεγμα τούτο τίτον 
αρκετόν νά £είςχ πόσον ό Καρτε'σιος χτον ελεύθερος άπό μνχσικακίαν, 
χαί " πρός τούς χαλεπχναντα; καί πλχμμελχσαντας εύανακλχτως καί 
« εύίλαλλάκτως , έπειθαν τάχις*  αυτοί επανελθεί·/ έθελχσωσι , <ίια- 
ft KtiiAlvoc C Μίοκ- Λντωνίν· Λ , ζ ,  ) » .  Α λ α  -χΐ πρά-ει; του μαρτυ- 
ρουσι ττιν <5,·.αθϊ<ιΐν τα'-ιτν;* <xr.op.x .-ναργετ^ρχ Λ:ν εχριιάίιτο ·,ο<·ι; 
tcoXaT μεγαλοψυχία <̂ ια να φιλιωθχ με τον I ασβϊν<ίον μεγις-ον «αω; 
ά·τον να r » p c x * π ΐ ’.θόμενο; εις τάς παρακινχσεις τών φίλων του* νά 
«Καλλαχθχ καί με τον Ρ·β-ροάλον, καί με αυτόν βίκομχ τόν Βόετον. 
ΚΧΚ ό μέν πρώτος, όταν συνευρε'θχ μέ τόν Καρτ&τ-.ον, άρχισε να 
φίλονεικχ περί τού κενού * καί τόσον άναψε , λέγει ό Brucker, ως·* 
σχεδόν ε'ςερνοϋσε φλόγα; κατά τού φιλοσόφου, κ έζχτούσε παντοιοτρό- 
πως πρόφασιν νά τόν £αγκάσχ : nisi in congressu virorum 
doctorum , de vacuo ad mptum ncccssario disputant! ma- 
thematico ( sc. Robervalio) adeo ebulliisset sanguis, ut totu* 
igne acccnsus, non nisi flammas contra Cartesiuin evomeret, 
omnemquc occasionem cum mordendi anxie perquireret 
( Histor. Critic, tom. V, p. 2/|i). Ο «5ε χρως Βόετος, λαμπρώ; 
Ιοιαίλβεύων * άπερριψί πάσαν ^ιαλΧαγχν , καί ύπεσχέθχ νά καιροφυ- 
λακτχσχ <$λά να εξακολουθχσχ τούς άθλου; τον ( Αύτοθ. * σελ. ·>Λη ). 
Παρομοίως ό <£ούξ τχς Φερράρας, άφ’ου με’ τάς τυραννία; του εφερεν 
εις παραφροσύνην τόν Τάσσον, ^εν χθελχσε νά τόν α υ γ χ ω ρ e σ η. 
Τόσον άλχθε’ς tlvat οτι οί περισσο'τεροι γίνονται άσπονδοι εχθροί 
ίκιίνων , τους οποίου; ε’κακοπόιχσαν.

Λύτόθ. , ς·ίχ· α ι ,  Τ ο ύ ς  θ ε ο λ ό γ ο υ ς  τ ο ύ  Ϊ Ι α τ α υ ΐ κ ο δ  
Α ο υ γ ί ο ύ ν ο υ ]  Πιθανολογούσε τινές οτι είχαν κινηθή κρυφίως άπ· 
τάς σκευωρία; τού Βοέτου- Δεν «φθασαν όμως την κακίαν του * καί 
τ»ι όνό'ΐατα αυτών ^έν είναι διαβόητα ώς το ενικόν του- Ισως 
γ)8ελαν α'ίνχ τ. χντχ άγνωμοι * άν «Νν είχαν ύΝυσφχμισ9χ με τχν



ωνομά^ετο Ιάκωβοςκατα<ίρομτν των κατά του Καρτεσίου. Ο ενχ;
Ρεΰίος, /.at ο άλλος Ιάκωβος Τριγλάν^ιος.

Σε; · α';' , Τ’·/.* 7°> Λ ε ξ ι ω τ α τ α ι  κ α ί  ά κ ρ t β £ ς· α τ  a  t έ χ- 
τ ι  ;α r  β · ·. ;  τ χ ς μ ε τ α φ υ σ ι κ χ ς  τ ο ΰ  K a p r s o i c u  j 
Τοιτΰται είναι άλχθώς αί χρίσεις τοΰ Αυγ. Στεyapτευ , καί <5άν 
άαφιβα/λω «τι ό Συγγράφει»; χθελε <$ώσει εις αυτά; τα πρωτεία , 
*ν είχαν φχνχ» ·ταν έγραφε C τ8 14 )- Τά ^ύο τοΰ Βολταίρου άρθρα 
( (iartcsianisnM· καί Am e, sort, m )  <̂ ·, με μαίνονται, ομολογώ, 
άςιχ τόσων επαίνων. Το πρώτον είναι ςχρα άπαρίθμχσις τών σφαλ
μάτων τοΰ Καρτεσίου, είς ιη  βραχύτατα κεφάλαια συνιςαμε'νχ, άπο 
τά όποια ι<> άναφερονται είς τχν φυσικχν , 6  ε ί ;  τχν φυσιολογίαν, 
χαι ίυο ιίΛνον ( το κε και κξ ) είς τχν μεταφυσικχν. Καί τό μέν 
/.«είναι απλώς ειρωνεία ί. περί τοΰ χωνχρίου). τό <ίε τελευταϊον, κα· 
τάκρισις τχ ;  περί ζωων #Γοςτ,ς. Γενικώς J's περί τοΰ Καρτεσίου λεγει 
-αΰτα : >1 »<* substitua qu’ un rliaos au chaos d* Aristotr.
Par ·· la il relarda <lo plus de cinquante ans les progres dc 
t lnimain ! - . . . .  Γί> <?έ άλλο άρθριν «ί'όν είναι οΰτε <?ι-
^α/.τι/.ώτερον, οΰτε «ίικαιοτερον. Κίς αυτό (Sect, ν ΐϊΐ)  συγκαταλέγει 
τν . Καρτεσιον καί τον Μαλεβράγχιον με τόν Πλάτωνα καί τον 
4 ο · · 7 « τ π λ τ . ν  τούτο 'ίεν είναι τιμνί <ίιοτι κατ αυτόν οί <̂ υ> 
τελευταίοι ^εν χίαν παοα τυφλοί τυφλούς ό'ίκγοΰντες» καί ^κ^άσ/.χ- 
λοι π)χνχς ί maitrcs d crro u r ). Τό προς τούς μεγαλοφυείς άντρας 
σέβα ;, όταν μεταβάλλεται είς άλογον λατρείαν, γίνεται άναμφιβόλως 
βλαβερόν και αξιοκατάκριτον <ίεν χξεύρω όμως άν <ϊέν χναι συγγνω* 
ς-ότερον παρά τχν τόσην αγνωμοσύνην καί προπέτειαν· Ο φι
λόσοφος κατά τούτο «̂ ιάφε'ρει είς τάς κρίσεις του, ότι κρατεί το μ έ 
σον , καί αποφεύγει τχν μίαν καί τχν άλλχν ύπερβολ.νίν- Κι^εν ανω
τέρω ό άναγνωπχ,ς τόν άλχθώς φιλοσοφικόν τρόπον τοΰ Δαλεμβερτου· 
Παρόμοιος είναι καί 6 τών συγγραφέων τοΰ παρο'ντος βίου , 
καί τ, κατ’ αύτοΰς υποτύπωσις τχς Καρτεσιανά; φιλοσοφίας μέ φαίνεται 
πο/ύ προτιμότερα παρά τά σχμειωδεντα άρθρα τοΰ Βολταίρου. 
Ηθελα άνχφερει έ ίω  καί τινάς κρίσεις τοΰ Στευάοτου, άν <5εν εσκο~ 
ποΰσα να μεταφράσω τχν άςιόλογον ίφορίαν, εί; τχν οποίαν εΰρίσκονται.

Σελ. μ ^ ,  πίχ. 5 > Ε κ  ρ. ε τ χ φ ρ ά σ ε ω ς  τ ο ϋ Δ ϋ υ κ ό ς  
Luyncs  ] Ο Καρτεσιο; έπεθεώρχσε τχν μετάφρασιν ταύτχν , καθώς 
καί τχν τών «νφάσεων κ. τ· λ·, τχνέςεργασθεϊσαν υπο τοΰ C l f l ’se l ic r .

Αντόθ. . ς-ίχ. τ /| , A t  σ χ μ ε ι ώ σ ε ι ς . . . . τ ο ύ  Π ο ί σ σ ώ ' 
ν ο ς ^ Κατά τόν τελευταϊον εκ<ίότχν A . A . R e n o u a r d  , ό Πατ. 
Ποισσών άλλ.αςεν είς πολλά μερχ ,  καί «ίιώρθωσεν άν αρμόζω; τό 
κείμενον τοΰ περί Μεθόδου Λόγου’ αυτός ί ε  τό άπεκατεπχβεν εί;
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trw άρχίχήν του κχβχρότητα ,  πκρχοκλων ja; ακρίβειαν τάς πρω τχς 
ίκ^όσει; τχ ; τυπωθείσκ; εί; τήν Γαλλίαν κχί άλλον». Τχύτην τον» 
R c n o u a r d  τήν άκ<ίοσιν ( ΐν Πχρισίοι;, i 8 x 'n  εις ι 8 .ον) μετε/ει- 
ρίτθην |ΐ; τή» μ.ετά;ρκτ ν ρ,ου. Εί; αυτήν περιεχοντχι μόνον όσα, 
μετέφρασα, κχί «ύντομο; τού Καρτεσίου βίο; ίιττο A. A. M ic h e lo t .  
Μετεφράσθη £* <5 ττεI Μεθόδου Λόγο; αέ τήν Λιοπ.* κίν χ. τ- λ·» 
i i ;  τήν Νκτινιχήν γλώσιχν άπό τον <$V?xixxXov (le C ourCflles ,  
χχί εξε^όθη rb lb\\ «ν Λουγ^ούνω τύ» Βχτχνον ιΐ; /,-ον μ  
έτ-.γραφήν S p e c i m i m  p h i lo s o p h ic ,  sive D i i ie r ta t io  do M e t h o d s  
etc .  O Κ.αρτίσιο; «ττιβχώρο-τεν ά.τ’ αρχή; μέχρι τε'λο»; τήν μετάρρα* 
•tv τσύτ/ιν, (ύςι <?ικχ·ω; ΐ/ι·. τόσον χ»ρο;, οσον χχί το πρ ιτότυπον.

Αχο γρχλχχ φίλου ύιχτρίβοντο; εί; Π χρίσ ου; μχνθά'ω on ί  
περίφημο; <ίι<ίάσκχλο; Cousin ΐπιχείρησ» νίχ» εκίοσιν των συγ
γραμμάτων τού Καρτεσίου. Δί ίλλειψιν φιλολογικών εφημερίδων μέ 
είναι κκτα δυ^υχ xv αδύνατον νχ δύσω εί; τού; Κ\λη·»κ; λεπτομε- 
ρεςάρχν είδησιν τή; εκΚσεω; τχίτη;' πλήν τέ όνομα roi exiiro’J 
εγγυκται ίκχνώ; τήν άξισν ▼*,<·

Σελ. ι , στίχ· λ > Δ ε ν  · · . · ε π ι θ υ μ ο ύ ν  x i p t i o o r t p y  
Α π ’ ο σ  ον έ χ ο υ ν · ]  Είπε xxt ό Charon ότε σ To ωραιότερο· 
χάρισχκ, to όποιον εκχμεν ό Θεό; i t ;  τού; Ανθρώπου;, είναι 
κρίσι;· Διότι χαθεί; ευχαριστείται εί; την εδικήντου,·* κχί νομίζει 0 π  
ίχει αρκετήν· * Πλήν ακολουθεί άρά γε εκ τούτου οτι ή δύναμι; κύτη 
είναι ιση εί; όλου;; Η πχρχτήρητ ; χχί ή πείρα δεικνύουν όη  με
ταξύ ανθρώπων τρχφεντων χχί πχι^ευθε»:ων μ· τον αυτόν τρόπο· 
καί εί; τ α ;  αυτά; περιστάσεις , σπάνιον είναι δύο κάν νχ όμοιάσου· 
έντιλό»; εί; τα ; Ιξεις. Κάνει; δεν ήκ.ηρεί ν’ άρνηθρ τήν μεγίς·η· 
τ η ;  ρείθ ρου ^οετήν* <5"έν πρεττει ορ.ο>; ν άττο£ <^ετχι τό πχ» είς 
χύτην* ( ι̂ότι « άρχή πάντων ή φύσι;' » ή <?ε παιδεία χχί ή όρθτ̂  
ρ.εδο<ίος αναπτύσσουν χχί αυξάνουν τα ; συνάιχει; έκαστου άνχοόγως 
|χε την έχ φύσεω; αφορμήν χχί χορηγίαν. — Ολοι συναισθάνονται, 
ώ ;  φαίνεται, τήν υπεροχήν τή ;  κρίσεω; πρό; τ α ;  άλλα; ιί^νχΑει;, 
χχί ί ι χ  τήν φυσικήν εί; όλους φιλαυτίαν κανείς ί*έν 6 πορ:-. νά 
•τοχχσθτρ ότι είναι άκριτο;, ή (κωρο'ς· Τοιοϋτος είναι y νομίζω , 6 

άληθή; λόγο; τής κοινής πληροφορίας.
Αύτόθ. 7τίχ. ι ι ,  ίιαφόρως θεωροϋντε; τα αύτ* πράγαατ x κατ- 

«ντουμ,ΐν εί; άνόμοια συ[χπεράσ{ΑΧτα. ] Πληο-ε^ερον εί; τη< λ ξιν 
του πρωτοτύπου ήΌελεν είναι, άν έ|χετάφραζα ούτως* « ϋ^,γυ.ριεν 
« τά ; νοήσεις ήμιών κατά διαφόρους τρρ'που;, καί «̂ έν θεω;ούΐΑεν 
« τχ  αυτά ι^άγ|χχτα. * Πλήν έπροτίριησα ν’ άποακκρυνθώ όπ>>ο>ν 
άττ# τό γράμμα* ^ιχ ν* εξηγήσω σαφε^ρΛ (  ί>; νομίζω^ τυ πνευ^
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y 8
Ui. Η εξής περικοπή τού Destutt —  Tracy ( L ogiqu r, p. 1 9 $ )

μέ φαίνεται χρτ,σιμο; άνάπτυξις τού ανωτέρω λογικού αξιώματος.
« Οταν Γ/οντες -παρούσα; εις τον νούν <ϊυο ί£έας κρίνωμεν ότι τ, 
μία περιέχει ττ.ν ά)λτ,ν , ή με άλλα; λέξεις, ότι ή λεγομένη χ « -  
τ τ, γ δ ρ « μ *  είναι εν άπύ τά συς-αφ-.κά τής ) εγομένης ΰ π ο χ ι  ί- 
μ ί ν δ ν ,  άναμφιβόλως ή κρίσις αληθεύει , καί λέγω μάλιστα ότι 
είναι αδύνατον νά μτ,ν άληθεύη . . · · · ·

« Τώ όντι, έ κρίνων ότι ιό1 ία τις είναι μεταξύ τών συς-ατιικόν άλ
λης, βλε'πει, ή αισθάνεται την πρώττ,ν εις την Δευτέραν· Αλλ επειδή 
μόνον είς τον νουν μας ύπάρχουσιν at i$ iat, και ίέπ είναι άλλ· 
σταρ ό,τι συναισθανεμεθα , -πάντοτε και εξ ανάγκης είναι τειαϋται, ό
ποιας τάς αΐσθανόμεθα" καί λοιπόν μ·α iS'ta περιέχει όντως άλλην 
i  π ό τ α ν κ ρ ί ν ω μ ι ν ο ύ τ ω ς ,  <£ιότι καί μόνον ούτως κρίν ο μέν

α Διά τούτο έρθω; λέγεται ότι «̂ ύο άνθρωποι εχοντες ακριβώς 
£ύο καί τάς αύτάς ί ε̂'ας , -πάντοτε και ίξ ανάγκης τάς κρίνουσιν 
Απαραλλάκτως. Αν 6 πρώτος κρίνίρ 2το ή ρ.ϊα περιέχει ττ,ν άλλην» 
εν ώ ό δεύτερος κρίνει οτι ί'ΐν ττ,ν τ.ιρι«'χ*ι, τότε είς ττ.ν ΐ^έαν, 
την ούσαν υποκείμενον τής κρίσεως τού πρώτου , περιλαμβάνεται 
Αληθώς Γν συφατικόν περισσότερον , καί άκολεύθως αυτός <£έν εχει 
ακριβώς την αυτήν ί ε̂'αν με τόν δεύτερον.

*» Λιά τούτο όμοίως αληθεύει οτι <$υο άνθρωποι ΐννοοϋντες εντελε'- 
^ατα ένας τον άλλον, είναι πάντοτε σύμφωνοι* όταν <5"έ φιλονει- 
κύσι, νομίζουν μεν ότι εννοούνται, τώ οντι όμως άεν καταλαμβά
νονται ε'ντελώς. Λιότι άφ ου ττ.ν ΐό'εαν, την οποίαν νομίζουσι την 
αύττ,ν , φθάσουν νά την εξηγήσουν ό ένας είς τόν άλλον μέ τοιούτον 
τρόπον, ώς-ε νά περιεχ-ρ καί ί'ιά τούς £ύο τά αύτά συς-ατικά, 
πάντοτε καί ίξ ανάγκης κρίνουσι περί αύτής απαράλλακτα· Μ 

Σελ. 6 . ς·ίχ· 13 τ ω ν  μ υ θ ε ς - ο ρ ι κ ώ ν  μ α ς  η ρ ώ ω ν ]  dcs 
paladins dc nos romans. Αν καί τών μυθευομενων παλαιών 
ήρώων ό βίος όμοιάζτ, Αρκετά μέ τόν βίον τών άπό τούς νεωτε- 
ρους μυθις-ορουμενων, εχει όμως καί διαφοράς, μάλις·α κατά την 
γυναικοσεβειαν· Διά τούτο ήθελα προτιμήσει νά ί'εχθώ ττ,ν λεξίν 
Π α λ α ^ ϊ ν ο ς  ώς ίς-ορικήν, άν τά τών Παλα^ίνων ήσαν εις ήμάς 
γνως-ότερα·

Σελ· ιΓ», ς·ίχ· τ> κατά την τε'χνην του Λουλλίου ] ϊ£· τήν Σύνβ- 
ψιν τής Ιςτ^ρ. τής Φιλοσοφ· τού Τεννεμάννου, «ελ· 1 67 ·

Αύτό$· στ· 3 κάτωθ· , Δ η λ α δ ή ,  ν’ α π ο φ ε ύ γ ω ,  κ· τ*· λ ] 
Τό μέρος τούτο τού κανόνος είναι πολύ άκριβε'στερα Ιρμηνευμ,ενβν 
εις την Λατινικήν μετάφρασιν, τής οποίας £έν γν^ίζω ·ψ.ή τας 
«Γερικοπάς τάς άναφιρομε'νας άπό τόν Brucker κοκ τόν T cnnc·



manrr έ'χ«ι δ· ο5τ«ς" ut omnrm prnecipitantiara atque anti· 
cipationem in jmlicarnlo diligcntissimc vitarem , mhilque 
amplius conclusionc com plecterer, elc. >ίγ<,υν , ν’ χποφεύγε» 
i s ιμελώς πάσαν προπέτειαν καί πρόλτ,ψιν « ί ς τ ά ς κ ρ ί σ ε ι ς ,  
καί νά μτ> πίριλαμβάνω τίποτε περισσότερον ε ις  τ ά σ υ μ π e ρ ά- 
* μ α τ ά μου , παρ 2,rt, κ· τ. λ·

Σελ· a4 » *τίχ· υ > τ ούς  β τ ο χ *  οτμούς μ α ς ]  Ηθελα γρά- 
ψ*ι τ ί * πο λ · « ψε ι ς μχ ς  κχι Ιδώ καί εις άλλα δυο μέρκ τοΰ 
παρόντος παραγράφου , άν δεν μ ιφαίνετο προκριτώτερον ν άκο· 
λουθτίσω πιστά ττ,ν φιλοσοφικήν γλώσσαν τοΰ Συ“}γραφεως. ΐδ· τά 
αημειωθέντα eίς ττ,ν 3ι σιλ·

Σελ. ay , στίχ· τελευτ· Ο σ ά ν « ί ς έ ρ η ρ. ί α ν ά β α τ ό ν ]  
♦άαυμασίως περιγράφει & Καρτε'σιος ττ,ν φιλοσοφικήν εν Ολ/ανδία 
ζωτ,ν τευ εις ττν προς τον Balzac έπιστολήν ( ι5 Μαΐου , if>3i )♦ 
Ι ι; αϋττ,ν μάλιστα φαίνεται ©τι « Ούδαμοϋ ούτε τ,συχιωτερον, ούτε 
τ πρχγυ.ονίστερον άνθρωπος άνχχωρε' , »ί *ί; ττ,ν εαυτού ψυχτ,ν. ”

£ελ. 3t , στίχ. 4» φ ρ ο ν ώ,  άρα υ π ά ρ χ ω ]  Μετεχειρίσθτν 
έδώ τ· <9 ρ ο ν ύ αντί τοΰ συντθεστε'ρου {'•οώ, <̂ ιοτι «κείνο συνά* 
πτεται κα/.ττερχ με το προτγουμενον· Ιν.ναι γνωστ&ν οτι *ις ττ,ν 
Κλληνικτν γ/.ώσ«χν συνωνυμοϋσι πολλακις > καθώς jtat τά όνόματα 
Νοΰς καί Φρόντ,σις ( ίδ· Κορατ στ,μ. εις τά Αριστοτέλ· Πολιτικ, , 
*«λ· αβι )· Λαμβάνει δέ ό Καρτε'σιος τό Νοώ «ϊς πολλά έκτεταμί' 
ντ.ν στ.μασίαν , καί φανερόν ει δί χύτου ολας τάς αλλοιώσεις , δσαι 
γίνονται *ίς τμάς με συνείδτσιν, οΓον έννοιας, θελήσεις, φαντασίας 
ε'τι (ίο καί αΐσθταχτ*. Cogilationis nomine intelligo ista om*- 
nia , quse nobis cunsciis in nobis Hunt , quatenus comm 
in nobis conscientia cst. Atque ita non niodo intelligerc , 
vclle, i inaginaii , sed ctiain sentirc idem rst hie quod co- 
gilare ( Princip. philosoph. I , g  ). Ατελεύτττον τ,Οελεν είναι 
νά ιστορτίσνι ί'ις οσα έρρε'θνισαν υπέρ τοΰ Καρτεσιανού ένΟυρχζρ,ατος, 
•η κατ’ αυτού· Τα έςνίς ολίγα είναι καί τά ουσιωδέστατα· « Ο Γασ- 
σε'νδος ( λέγει ό Buhle ) ό δεινότερος άπό τους άνταγωνεστάς τοΰ 
Καρτισίου, παρώδτ,σε το ένβύ(λτ,ρ.α τούτου, λέγων « Περιπαίζομαι 
άρα υπάρχω ( ludificor , ergo sum ). * Αυτός ένομιζε το συμ· 
πέρασμα νοΟον’ eivat όμως άκολουθον· Τώ οντι, πριν ρ.ε περιπαίξιρ 
τις , πρε'πει νά υπάρχω" ιΐμπορώ λοιπόν νά συνάξω τό δεύτερον άπό 
το πρώτον, καί τό "περιπαίζομαι, άρα υπάρχω ν αντιστοιχεί εντε
λέστατα με τό, Νοώ, άρα υπάρχω· Αλλοι δε έμε'μφδςσαν τόν τρόπο» 
τού ενθυμήματος , ώς διάλληλον, έπειδη ισοδυναμεΐ ρ.έ τό « Κι’μαι 
νοών , άρα είμαι" » Αλλά τοΰτβ σίτον άφευκτον. Ο Καρτίσι»; ϊζν,τ·ναο
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too
μίαν πρώτον άρχτν, καί δια νά ττ.ν εύρη, φυσικόν ίτον * *  αναδρο
μή ίως etc ττ,ν ιδίαν του ΰπαρξιν. Χωρίς τοιοΰτον σκοπόν , γελεΐον 
ίζάπαντος νίθελεν είναι νά χ*ρ.τη τόσον κόπον ο φιλόσοφος διά ν’ άπ·- 
δ» ξτ, ότι υπάρχει- Αυτός ε'θεωρούσι ττ,ν ΰπαρξίν του ώς πράγμα βε· 
€α·.ον* άλ/ά πώς εφθανεν εις ττ,ν γνώσιν τούτου του πράγματος \ 
£tx ττς νοτ,σεως. Οθεν ώριζ* ττ.ν νοτ,σιν πρώτον γνώρισα» τάς ΰπάρ. 
ξεω ςτου, χα'ι άρχτ.ν έναργτ. πχστ.ς γνώσεις- Η προτασις αΰτεΰ 
δέν διαφέρει καθ’ αυτό άπο τό πολυθρύλλτ.τον αξίωμα τού Φίχτνι τ4 
« ειρ.αι έγο , καί εγώ θέτω ε μ χυτόν- » Ίο η ιγώ είμαι εγώ 
είναι κοισις, χχί ίσοδυναμεΐ με τό Λ εγώ κρίνω, χ νοώ, καί θέτω 
έμαυτόν διά ττς νοτ,σεως “ τ,γουν » New, άρα ύπάρχω. » Η διά
φορά ττ,ν οποίαν ίσχυρίζετο νά δεξη ο Φίχττ,ς μεταξύ ττς ιδίας 
αυτού άρχτϊ; καί Ή;ς τού Καρτεσίου, ε'ναι καθαρά λεπτολογία. Μό
νον άνε'πτυξεν αυτός ττ.ν πρότασίν του μέ περισσοτεραν ακολουθίαν παρά 
i  Καρτε'σιος ( Hist, de la philos. m odern., t .  3 , p. 10, 1 6 4 ). > — 
Αντε τοϋ Καρτεσιανού ένθυμτ.μχ;οί e M aine— Biran ελαβε τό εςίς’ 
« Αΐ'.θάχμαι τ. χαταναμβάνω ιμαυτον αΓτεον ελεύθερον* είμαι λοιπόν αιτι- 
•ν- »» Λλλά το Νοώ συνεμφαίνει έν-'ργειαν, θελτ,σιν, αιτίαν. Λεν διώρθωσε 
λοί" ν, άλλα μόνον διεσάφισεν ο ότ.θείς μεταφυσικός ττ,ν πρότασίν τού Καρ
τεσίου ( Massias, R apport do ία  nature a  V hom m e  ,  etc. 
t. 2% p. 28o )·

Αύτοθ· στίχ. j t ,  ά ί * ϋ τ ι  τ ί ΐ ς μ ο υ )  Μέ ττ.ν λέξιν ταύττ,ν, ττ,ν 
δποίαν μεταχειρίζεται ό Πρόχλος ( εις ττ.ν Πλάτων- θεολογ· , σελ. 
328 ) ,  εξτίγτ,σα τ« moi. Αλ>.οι, κατά τό παράδειγμα των αλλογενών, 
μετεσχκμάτισαν ττ,ν αντωνυμίαν Γγώ εις ουσιαστικόν όνομα* cfov 
« Εάν i, φιλοσοφι'α είναι γόνος χαί τ-'χνον αγλαόν τού Εγώ, άναγκαίως 
τό Εγώ πρε'πει νά είναι Λρχτ» και παττ,ρ καί δημιουργό; έκείνκς. Μ

Σελ. 3 a , στ- ΐ 2 , Α ί ΐ δ ε α ι  θ ε ο ύ  κ α ί  ψ υ χ ϋ ς δ έ ν  
« ί σ ν ί λ θ α ν  π ο τ έ  δ ι ά  τ ϋ ς α ι σ θ χ  σ ε ο » ς ]  Εχ τούτου 3υ.ως 
δέν ακολουθεί ότι είναι έμφυτοι· Διά νά τίναι γνάσιον τούτο τ« 
συμπέρασμα, ε'πρεπε νά δειχθη οτι δέν είναι κάνέν άλλο μέσον, 
Αιά τόν αυτόν λογον από ττ,ν ανυπαρξίαν των έμφυτων ιδεών δέν 
«πεται ότι ίλαιμα; αί ίδε'αι καί γνώσεις προε'ρχονται άπό μόντ(ν 
τάν αίσθτ,σιν ( V5 τάς έξωτερικάς αίσθτ,σεις )·

Σελ. 36 , στιχ· η > Πόθε» άςεύρσμεν ίτ ι αί κατ* οναρ ίδε'αι 
elvai ψευδίστεραι άπό τάς άλλας , χ. τ· λ· J Αναφέρει ό Πλά
των τό άμφισβηττ,μα τούτο ώ; συν/,θε'στατον εις τόν καιρόν του. 
*  Ο πολλάκις σε οίμαι άχ/(κοεναι ε’ρωτώντων , τί αν τις έχοι τεχ- 
μάριον άποδεΐξαι, εί τις εροιτο νύν ούτως εν τώ παρόντι, πότερον 
Μόεύδομεν χαί πάντα ά διανοςυμεθα όνειρώττομεν) τί έγρηγόραμεν τγ
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ΙΟΙ
*x t  υκαρ άλλτ,λοις ^ιαλεγορεβ* (  f h x t r n r .> «ελ. α5 α> ίχ£· B e c k ) » .
ί'νωρίζ'ϋ.* / <̂ ί r/.v ά.τχτΛν τών ονείρων χχτά νον Λχλ·ρ.ο*ρτον> κχ· 
τχλχρ-νχνον: ε; ρετχ τό ιξ-πτν/,αχ ότι ίσχ ίφκνταζορ.εθχ βλε π .ρ,ενχ» 
ΐγγ ιζ '(jtJvx τι ixovnuiva > <ϊ*ν ε/ουν *χρ.α.χν σχίσιν >j σ'ννχφεικν 
είτε ui τον τοττον , εύρ σ/..αεΟκ , ει ε ρ.« οσκ κχτα τήν ρ,χ·-
tviJ xv rvj; ρ.ν«ρ.Λ;> ίπράςχαΐν rporipov· Atx-o’vircu Xotir^v νι «γρττ 
γορεπ; xjto τον ύ.τνοι cita ττ,ν σνναχολουΟ χν χχΐ χλ'.*,λεν;ργ:λλ» 
τών ττοαςεών ρ χ ; .  Οτα» £ε τή ουνε/κ: χΰτύν σ εο χ  ^ιχχ-.τηρ άπ· 
τον ΰτνον , γ/. ρ '·.ρ·ν ij/.oλ» ς τα προςεν/ι9εν ret είττ χύτον ^άταχτα 
( FJc.n. tie philosophic, ρ. $(> ). Τά x j t x  χχΐ ό Ancillon , 
J£ s'* u is jthU isoj/fuqucs , t. 2 e , ρ. 1 5 <).

Σι α· 4 Ι »  aO , O r  xv  ρ. < τ ο ύ  r e v  τ ο ν  τ ρ ο π ο ν »  κ.
t -  λ· ] w lit '$n π ;  ες άρχ^; τχ κρχγαχτχ φορενχ βλεψειεν, ώβττιρ 
έν ret; x-./.etc χχΐ εν rovroti κχΑλίστ’ <xv ούτ<·> Οίωρτ.χειεν ( AptroreX- 
FIomti*. A , ot ). >» Κ,χτχ <ϊύτ "εχ/Xv τούτο *tς ttoaax ρ.χς itvxt ά- 
i> / a -ον. οπον βρω: y vt rx*. , *χτορ9ον«ται άχραλώς ττχρα ui
7 r.v xvxAMTtv > ί»  κχίώ ; αύτος πάλιν λεγει, ρ» τ·#ν ^χΐρεσιν τού 
CJvOiTOJ ρε^ρι τΑν άχυνθίτων» xxt όχι ρ.ί ύποΟ rxit;·

Σελ. 5 1 , <ττ χ. ι6  , κ ά π ο ι ο ν  ά ν ο ι γ ρ α ]  Το δνορχζορβνον 
JiorxAtov ( t ro l l  llotal ) ,  κε’ρενον εί;  τον ριτχξ')  τών ώτ«ν φρχγρον- 

-εϋτοΟ. , στίχ. ι8  , κ ά π ο ι ο ν  α γ ω γ ό ν ]  Τ·ν Χεγβρ*νον « ρ~ 
f  mp t a u c o v  π ο ρ β ν  ( ca n a l  a i te r ip i  ).
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M .r John F a lk , r e g * ............... ...  ....................... ...  . . . i
M .r Archibald Riddell . . .  ........................................................... 3
M .r S c o tt ,  M. D. . . . ................. .... . u
M .r C. (). Streatfield, L .‘ R . E . . . . ........................................ 2
Μ .Γ T. A. T oole ......................................... .... . . ....................... *>
Rev.·1 G. W in n o k , chaplain to the forces . . . . . . .  S
M .r Amherst W rig h t, R. A. . . . . . . . . . . . .  . . .  1

Ε ν  Ζ α κ ύ ν θ ω .

() Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ζακύνθου Γα(3ροοΧ . . . . . . .  ro
Ο Κόρ· Αγγελος Κυβετός , Αρχιερατικός Επίτροπος . . . . . .  a

—  Νικογεώργιος Κόκκινης , Αρχιερατικός Μεγας Οίκονόμος . 3 
-— Νικόλαος Καντούνης , Αρχιερατικός Μεγας Σακελλάριος . . j
—  IUv.s'vti»ς Λιί’αΟηνός , Αρχιερατικός Μεγας Χαρτοφύλαζ . . t
—  Στυλιανός Χαλκοματάς, Αρχιερατικός Πρωτοσύγγελλος . . ι
—  Διονύσιος Στουπάθης , Αρχιερατικός Εξαρχος............................ι
.—  Γεώργιος Μάνεσσης> Αρχιερατικός Αρχιμανδρίτης . . . . . ·»
.— Ιωάννης Νομικός , Αρχιερατικός Σακελλίων............................ ....
—. Αναστάσιος Τζεταδΐνος , Αρχιερατικός Πρωτίκδικος . . . . ;
—  Γεώργιος Ηε'νος} Αρχιερατικός Διδάσκαλος . . . . . . . .  χ
—  Διονύσιος Φαρισαίος , Αρχιερατικός Λογοθε'της . . . . . .  ι
—  Δημήτριος Κατζαούνης , Αρχιερατικός Καστρτόνσιος . . . . ι
—  Προκόπιος Ιερομόναχος Πατρηνός...........................................  ι
—  Αναστάσιος Γρόπας , Ιερεύ; . . . . . . . .  , .....................ι
—  Σπυρίδων Ξένος Ταβουλάρης , Ιερεύς ι
—  Μιχαήλ Καλοκύρις , Ιερεύς . . . . . . . . .  Τ  . . . . .  r
—  Κωνσταντίνος Τζαγκαρουσιάνος, Ιερεύς.................... .... · · · ι

. Διονύσιος Μανδρικάρδης , Ιερεύς ................................................ a
—  Αθανάσιος Καΐρης > Ιεροδιάκονος, ίξ Ανδρου..................... ι
—  Αθανάσιος Καμινάρης, Ιερομόναχος · · . . . ·  . , · * · α
.—  Κύριλλος Μοναχός ό £πίσ*®πος · .  . · ............................... ι
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ι ό4
Ο Κύρ. Σεραφιΐα βεριανο;, Ηγούμχνσς Στροτοο^ων . ' . . . . *  ‘; 

—— Ευστάθιος Γαλάττι; , Πρωτοσ^γγελλ*; Ιεροχάρυξ . . . . . .
—  Διονύσιος Kcvropoίση;» Ιερευς ............................................................
—  Γεώργιος Γχοϋσχος , Ιερεύς . . . . . . .  . . . . . . . .
—  Γεώργιος Καλογερά; , Ι ε ρ ε ύ ς .......................... ...................................
—  Διονύσιος Λινάρίο; , Ι ε ρ ε ύ ; ........................................ .... .....................
—  Κωνσταντίνος Αογοβιτνι; , Προν/γούριινος...................................

Ο Εύγεν. Κίμτ.ζ Διονυιιος 1' ω ρ . α ; .............................................................
-------- —---------- Κ CLvS '•οίνος Γ ώ ι * . * ; ................................................................
— — ------ - ) οβερτος Σολομούς...........................................................
-------- ------------- Λ/ανίτριος Σο/οιχος.......................................................
-------- ------------- Ιωάννα; Α ού ντζης...............................................................
—- —  ---- Αντώνιος Κ οτουβάλνι;...................................................
------- * — ·— ’ Διονύσιος Μαν<£ριχάρ'^ν;;..............................................
----—  — —“ Γεώργιος Λ ογοβίττ ,; .......................................................
— - Κωνσταντίνο' Μαρτίνεγγο;  .................................
-------- - Λύχτωρ φραγχΐσχο; Κ α ρ β ε / χ ; .................................................
-------- ---------------  Μαρίνο; Λιχόπουλο;.......................................................
-------- ------------- Μαρΐνο; Σ ιγ .Ο ρ ο ; ............................................................
-------- - -— -—  Αλοίσο; Κούρτζολας......................................................
--------- ---- Να^άλε; Βολτε'ρρας........................................................
-— -—--------------Λν,ρτ.τριο; Π . , - 'σ α ; ............................................................
-------- -   Tlaj/.o; Γ α ΐ ' α ς .....................................................

Ο Κ ύρ. Κωνστ. Στ ου ττάδνι; ? άναγνοιστ*;;.................................... .....  ·
—  Στυρί^ων Κοριατοπουλος > άναγ..........................................................
—  Αναστάσιος Κόχλος , άναγ....................................................................
-—  Σπυρίδων Μ/γγουλας, άναγ................... ............................................
*—  Σπυρίδων Τζούχος , ά ν α γ . ............................................ ....  . . . .
■—  Μι/ατ,λ Γιαχουμ,ε'λος Δαρεϊο; , άναγ.
—  Σοφιανός Βορίστ;;, άναγ. ...................................................................
—  Λτ((Ατ1τρι;ς Πάνος > άναγ. ............................................................... ...
—  Στυλιανό; Κόχλος , ά ν α γ . .................. .......................... ....
—  Παναγιώτ/,ς Βορρεύ; > άναγ. ..................................................... *
—  Ιωάννα Δράμ^σνι; , άναγ.......................................... .... .......................
—  NtxoX«W$ Χαττανά; .................................................................... .... · .
—-  Χρίστος Σχινάς...................  . · . . . * · . · *
*—  Γιραρ^ίντ,ς Ιάχο»βος ..................................................................... . *
—  Θεόφιλο; Φραγχόττουλος.............................. .........................................
—  ϊΰχόλαο; Νομ-ιχός ............................  *
—  Α^μητριος Β ιλ ια η ς  · » · · .  · / · · . · · : · · · *

i

Ί
·>.
a

ί
ι

t
X
ι
I
a
a
Ύ
a
a



I ο*
Κΰρ· Ιωάννης Μιρκάτης ................... .....
—  Ναδάλες Γεωργίου Λομενεγινη . . . . . . . . .
—  Διονύσιος Κε^χληνο; Νικολάου . .
—  Κωνσταντίνος . ) , , .. ,
__  Ιω,νν»}ς ) * ιΎουΡον Γεραχαρη ασιλ^οι ;

—  Νικόλαός Χαλιχιάς . · · · i · · ί . * . - · ·  ·
—  Κωνσταντίνος Κλάδης ·’ - ......................................;
—  Αντώνιος Κανδακίτης τοΰ Κωνσταντίνοι · > . ' · ·
—- Δημητριες Καρβελας................................................ * ·
—  Νιχο*λαος Αγγε'λλου Μ ιτα ξ ά ς ................... ϊ · · ·
—  Δημητριος Ιωάννου Δεονδαράκης . · · · · · - .
—  Παύλος Ιωάννου Νομικού : ........................... ..... · ί
—  Ευτύχιος Σωμερί της - ; - : - · ί ........................
- — Διονύσιος Μορχκης . . . . ; . · · · · · · · !
—  Δημητριος Ψ ιμάρης............................... ς · · - 5 .
—  Διονύσιος Γιαλιάς , ............................... .
—  Ευστάθιος Γεννήματα; τοΰ Στεφάνου · « » . . · «
—  Ανδρε'ας Ιωάννου Βλάσσης . . . . .
—  Παναγιώτης Ταβουλάρης . · ; · · ♦  · - . ·
—  Πε'τρος Σίγουρος
—  Αντώνιος Τχττίνης.......................... .... ί .......................
—  Διονύσιος Λαμουλιχνος . . . . , ...........................
—  Μαρίνος Νομικος . · ; » . · · « · ·  . . .  .
—  Σπυρίδων Κρωνδιροπουλος · . <
—  Αντώνιος Κυβιτίς Νικολάου........................> · ♦ *
—  Δημητριος Μελιγος . · , · ·
—  Χρίστος Μιταγδατίλης * . · :
—  Χρίστος Διακοττουλος . . ί .
—  Γεώργιος Καρρε'ρης . · ί J .
•—  Διονύσιος Γριπάρης...................
—  Ιωάννης Δομενιγίνης . · . · ·
—  Ιωάννης Γριητάρης . . : - * -
—  Αντώνιος Ρίφιος
—  Αντώνιος Πισκοποττουλο; - · *
—  Βασίλειος Κ ρ α σ ά ς...................
—  Αισνύσιος Ρίφιος . . . . . .
—  Διονύσιος Μ άτεσης...................
—  Νικο'λαος Ηίνος................. * ·
—  Αλέξανδρος Που-Χίκολας . · ·
—  Ιωάννη; Αί$ε'ρν,ς

; .

} ·
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Ο Κύρ· Νικόλαός Χωριατόπουλό; . . · . ; . . · · * · · ! · · ·
—  Γεώργιος Σκλαβουνάκτ; . . . . · : · . .................... ...  · .
—  Μαρίνος Λικοπουλο; · · · ......................... · · · . · . · . ·

ιο6

—  Διονύσιο; Στραβοποσέ; . . .  . . .
—  Σπυρίδων Μαρτελάος . . . .  . . .
—  Αναστάσιο; Γαμτ.£ιελές . . . . . .
—  Ιωάννέ; Βάρνας........................ .... . .
—  Αντώνιο; Στραβοποσέ; τού Ιαχώοου
—  Κωνσταντίνος Στράτχς . . . . . .
-— Διονύσιος Zaupcu îvc; . . . . . . .
—  Νικόλαός Κοριανίτές . . . . * . . .
—  Δέμέτριο; Μψτ αλίτζές . . . . . . .
—  Ιωάνντ.ς Βομβορές..................... . · ·
—  Δέμέτριο; Βενοπ,ουλο; . . . . . . .
—  Αντώνιος Πολίττ,ς τού Παπά . . . -

Ιωάννου ΧαλικιοπουλουΓεώργιος . . )
Παναγιώτές . )
Παύλος Βαφιοπουλος τού Αντωνίου* . . . . .  
Μάρκος Koxxivr; τού Παναγιώτου· · · . . . 
Κωνς-αντΐνο; Χαχαροπουλσς τού Παναγιώτου
Αλε'ξ· Αθανασίου Νικολάου.............................
Ιώσέπος Δαλυβίτές τού Δτ.μέτραυ· · . . · .
Διονύσιος Κοντομανολές Γεωργίου .....................
Νικόλαός Σπάθές τού Αντωνίου . . . . . . .
Γεώργ'.^ς Βιρίκιος τού Ιωάννου .............................
Αντώνιος Ιωάννου Παλαιολσγο; . . . . . . . .
Δέμέτριο; Μάρκου Μποτζαρτς . . . . . . . .
Ιωάννές Δέμχτρίου φούντας .................................
Νικόλαός θεοίωρου Δικοπουλ·;.............................
Δέμέτριο; Διονυσίου Καλλίνικος . . .  
Σπυρίδων Μπαρουτζέ; τού Παναγιώτου · · · 
Δέμέτριο; Κωνσταντίνου Νεράντζές * . . . · 
Σπυρίδων Διονυσίου Πελεκάσές · . . . · ·  
Δέμέτριο; Μπισ/.άρί'κς τού Νικολάου . · . ·
Αντώνιος Σιγούρος. Ιωάννου . ..............................
Ιωάννές Σκουταιρί^ές..................... ..... . . . .
Αν^ρεας Μέχανος Κ οκκίντς.................................

Ε ν  Κ ε ο α λ λ<ρ α Λ Λ 7) V 
Colonel C. J, papier? Resident, .

α.



t o y
M .r John Pitt Kennedy, L·.1 R. Iv.................. ? ·
Ο  Ελλο'γιμος διδάσκαλος Νεόφυτός Βάμβας ........................................
Ο Κύρ. Ιωάννας Χοίδάς ........................................................ .... . . · ·

—  Μαρίνος Δουβε'ρδος ........................................................................
—  Σπυρίδων Αννίνος Κ,αβαλιεράτος Ανδρε'ου . · . ....................
—  Νικόλαός Π άλιχας..........................................................................
—  Γεράσιμος Αευχεκιλος · . . · · » . » . · · · >  I . · · ·  *
—  Αναστάσιος Π ά λιχα ς.................... .... . . . * ........................
—  Γεώργιος Καλλιγάς . ............................................ * ...................
—  Βασίλειος Π α ν ά ς ...........................................................................
—  Γεράσιμος Σολομος.......................................................... - * ·
—  Σπυρίδων Χωραφάς................ ............................... ..
—  Σπυρίδων Μεταξάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—  Νιχολαος Κοργιαλίνιος............................................... · · . . . ·
—  Διονύσιος Βε'γιας .............................................................. ....  » . ·
—  Γεράσιμος Τζιτίελχς Κωνσταντίνου .........................................
—  Λ· Γεράσιμος Αννννος Καβαλιεράτος Ανδρε'ου......................
—  Κωνσταντίνος Ιγχλε'σης ..................................... . . . . . . .
—  Γεράσιμος Θεόφιλός Θεοφίλου .................................................  ·
—  Νιχολαος Σδρίνιας ..........................................................................
—  Αναστάσιος Αννινος Ανδρε'ου . . . . . . . . . . . . . .
—  Σπυρίδων Βε'γιας Ιωάννου ..............................· · » . · > · ·
—  Παναγτίς Μεταξάς ............................................................. . . .
—  Σπυρίδων Λεφαράνας Αρχιδιάκονος . . . . .  . . .  . · · ·
—  Γρτ.γο'ριος Καμινάρης Ιεροδιάκονος................................. .... . *
*— Παναγίς Βλάχος ϊερεύς . . . . ................ .... · .....................

ΣΗΜ· Τα λοιπά ονοματα δεν επροφΟασαν.

Ε ν  I 0 ά κ. η»«
Ο θεοφιλέστατος Επίσκοπος ΙΟάκνις...........................................  . . .
Ο Κόρ· Δοκτωρ Στελιάνός Μαράτος . . .  · · . · « · . . · »

---- Πάνος Πεταλάς Γεωργίου . ......................................... * -
—  Γεράσιρ.ος Γαλάτης Χριστοδούλου · . . . » . · . . » · ·
—  Αναστάσιος Πεταλάς Μαράτο* Ευστάθιου
—  Μανουάλ Ιερομόναχος ό τ«ς Ακακίοις Πεταλάς . . . . . .
r— Ι ’ρϊίγοριος Εανθοπουλος . . .
—  Δοκτωρ θεοδοσεος Τζιλιάνκς
—  Γεώργιος Ζαβός Φεορου . .
—  Ανδρέας Μουστοξύδν,ς - . ·
—  Γεράσιμος Λιβεράτο;
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Ο Κύρ- Λάμπρο; Ζαβός ....................................
—  Ευστάθιος Ζ α μ π ελη ς............................
—  Βασίλειος Πεταλάς π. Κωνσταντίνου

*—  Νικόλαός Ζ α β ό ;...................................
—  Επαμινώνιίας Βρετός . . . . . . .
—  Δημητριος Μ αχαλιώτης.......................
—  Ιωάννης Μαυροκορ^άτος Γεωργίου 
—— Γεώργιος Ζαβός Εύσταθίου . . . .
—  Σπυρίδων Νικολάου Βλασσοπουλος
—  Γεώργιος Πήλλικας . . . .  . . . .
—  Αν^ρεας Φωκάς Τ^ανετάτος Νικολάου
—  Τηλε'μαχος Παΐζης φ ω κ ά ......................
—  Παναγιώτης Κυπαρίσης....................
—  Ιωάννης Καραβίας Γιανοϋτζος
—  Στιλιανδς Πετρόπουλος Ακαρνανεύς
—  Σπυρίδων Καραβίας Γρχγορίου
—  Ιωάννης Γενοβίλης....................
—  Ευστάθιος Δημητρίου Αλευρά;
—  Γρηγοριος Ιωάννου Πεταλάς * .
—  Ζαφείρης Μ αρα'τος........................
—  ΝικοΤαος Ιωάννου Καραβίας . . .
—  Διαμάντης Ζαλογγίτης . . . . .
—  Γεράσιμος Γαλάτης Σπυρίδωνος
—  Σπυρίδων Δε^ομε'νιγος . . . . .
*— Δημητριος Ιωάννου Τζανετοπουλος
—  Ιωάννης Ζαβδς Πε'τρου . . . . .
—  Κωνσταντίνος Οίκονομος . . . .
—  Τριαντάφυλλο; Δκίασκαλοπουλος
—  Παναγιώτης Π ετα λά ς......................
—  Ευστάθιος Πέταλά; θεο^ώρου
—  Διονύσιος Μαχαλιώτης . . . .
—  Παναγης Βλασσοπουλος . · .
—  Ιωάννης Μάρκου Δεσπότη · .
—  Γεώργιος Γιωργοπουλος . . .
—  Δόκτωρ Καραβίας Ιωάννου
—  Παναγιώτης Δημητρίου Ανάγνου
—  Νικο'λαο; Παπά Θιτταλομάγνη'
—  Ιωάννης Κ ε ίο ς ........................... , ·
—»- Ιωανναν^ρε'ας Βρετό; . . . . .  .

Ο Θιοφιλε«;ατος Εΰ^οκιά'ϊ'ο; Γρηγόριο; ·

ιο8
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Λοκτωρ Σπύρος Πτίλλικας.......................................... . . . . . . .
Ο Κύρ. Αντώνιο; Κασιχνός  ......................................... .

—  Βαγγέλης Κ αραβίας Γιανοΰτζος.................., ........................
—  Κ «ν· ταντΐνος Ζαριπελης Γεο>ργιου........................................
—  Σπυρίδων Βλασσοπουλος ϊωάννου . . . ...............................
—  Θεόδωρο; Βλασσοπουλος Φίλιππου....................... ...  . . . .

Ε Ν  Κ ϊ θ ϋ Ρ Ο Ι ί .
Ο Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Κυθήρων Προκόπιος . . Τ · * · 
Ο Κύγεν Ιω. Μάχφελ Επαρχος . .................................

—  Σπυρίδων Βαλσαμάχης...............................
Ρ  Κύρ- Ιω. Κ αλούτζη;.......................................................................   ·

—  Αλέξανδρος Αριστοχλης.................................................................
—  Ιω. Κλάδος > Ια τρ ό ς .............................................. ....  . . . .
—  Μαρίνος Κλάδος » Αιδάσχαλο; . . . . .  . . . . . .
—  Μεθόδιός ϊωάννου 0ε<τα«λονιχεί>ς . ........................................
*—  Γεο'ιργιος Λεβούγης . - ...............................................................
—  Εμμανουήλ Ρενιερης Κ ρ η ς .........................................................
—  Ιωάννας Κ ασιμάτης........................................* . » · , · · ·
—  Αντώνιος Νάξος έχ Τ ή ν ο υ ........................................................
—  Ιωάννης Σ α γρά δο;............................. · · · · . . · . .
—  Ιωάννης Μ ιχελ η ;.............................* ..........................................
—  Λημητριος Νεστωρ , Αρχιδιδάσχχλος της σχολής................
—  Κυριάκός Διομήδη; χ·1 Νικολάου .............................................
—  Κωνσταντίνος Σεβαστόπουλος . . .
—  Γρηγόριος Αντωνιάδη;..................> .......................... ....
—  Μιχαήλ Ναύτης > ια τρ ό ς ...........................................................
—  Π αυλή; Λάτρης ............................................ ....  . . . . . . .

Κ Ν Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι  Ο,
Ρ  Κύρ- Αλέξανδρος Μαυροχορδάτος . ......................................... .... .

---  Γεώργιος Πραΐδηί . - - - ...................................................
—  Αλέξανδρο; Νε'γρη; ........................................................................
—  Μάγερ Ι α τ ρ ό ; ....................................................................... · .
—  Α. Παύλου..................... ...  · . , ..................... ................... ....
·*— Ιωάννης Καψάλης · · > . · · · · . · ·  . · . · . . . . 
— . Λημήτριος Αλεξιάδη;.................... · . = ......................... . .
—  Αλέξανδρος Π λα τύ χα ;................ .................................................
•—  Κωνσταντίνο; Γουλιμη; . » · · . . · · · . · · . · · ·  
—· Αποστόλη; Τριχούπη; · . · · · . ........................................
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Ο Κύρ. Γεώργιος Παπαδο'πουλος.......................... ......................
—  Αποστολής Ρ α ζά ς........................... ...  · · · - , . - . .
*—  Χαράλαμπος Ανδρε'ου · , .............................................  . . .
•— Σπυρίδων Παιδάκος i · · - , . * -
*—  Κύριλλος , προηγούμενος Προυσού
·— Νιχολαος Κωνς·- Κασομούλη Κοζανίττ,: . . . . .  . . .
—  Λημτ,τριος Κωνσταντίνου Αθανασίου . . . . . . . . . . .
—  Παύλος Πατρίκιος . " , ............... ' . . . . . . . . . . .
—  Δημτ.τριος Φιλάρετος........................... ... .................. ...
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Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι ΚΟ Ν  ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ-

ΣΕΛ. V , στίχ- γρ- προσοχήν —  ΣΕΛ. λβΓ , στίχ- ί ΐ  , γρ-
Οπαδοί-—  ΣΕΛ. λγ% στίχ- τι), γρ- ♦ιλιίσοφοο-—  ΣΕΛ- λτ,', στ·/-
*0» Τ?* βιβλίου- ΣΕΛ- μδ*, στίχ. εο», γρ- metcorcs. —  ΣΚΑ- ίο, 
στίχ. 6  , γρ- εύφρο'συνον —  ΣΕΛ. ι θ  , στίχ. ε ο>  γρ· ·ν —  ΣΕΛ.  
ΐ 9 ,  στίχ. ι 3 ,  γρ. παιδίον κάμτ, —  ΣΕΑ 3α, στίχ. 9 ’ Τ?* re £̂l“ 
οτερον — 2ΕΔ· 34» στιχ- 1 8 , γρ- εννδησιν — στίχ. αι ,  γρ· εξά
παντος —  ΣΕΛ. 3 5 , στιχ- »ο, γρ- νώ , —  στίχ- n  , γρ. πράγ
ματος, —  2ΕΑ· 4 ο , στίχ- 2ο,  γρ· κλώσιν" —  στίχ. *6 > Τ?· 
άρίσκοντα —  ΣΕΛ. 5ο , ΐττίχ- α5 , γρ- γλτ,γορώτερα .—  ΣΕΛ- Γ>4 , 
στίχ. α3 , γρ πρώην —  ΣΕΛ. 67» στίχ· 0.7 , γρ- πρός —  ΣΕΛ- 
6y, στίχ- 5, γρ- ε“ξιν— ΣΕΛ. 74» στίχ- ε6, ΤΡ* *πι —  ΣΕΛ· 8 ι, 
στιχ- ι8, γρ- του —  ΣΕΑ- 86, στίχ 9» γρ- τ&̂  —  ΣΕΑ- 8y στιχ. 
3 ο ,  γρ- δλιγωτάτην —  ΣΕΛ- ŷ » 07ιΧ· » ΎΡ· ês . · . .
—■— ΣΕΑ. 9i> στίχ. 5 ,  γρ· έμφυτους— στίχ. 6 ,  γρ· ίνάργειαν

Εις τον κατάλογον των *ν Κέρκυρα συνδρομητών ποδσθες :
I .,1 Marlon ............................... . , .....................a


