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ΦΪΑΑΑΔΙΟΝ ΕΚΤΟΝ.

& Φ Δ Β 1 Χ Ή Η λ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ.

Π ερί τής σπονδής χα ΐ τής ΐκ  τή<. διαδόοζως ώ γεΛ ίία ς  
x& r ΙΙο .Ιιτιχΰ* ' χα ί Ο ικονομικώ ν γνώοεων.

Μετε·ρράτΟη b. τοΰ ’Αγγλικοί* συγγράμματος Politicat Philosophic 
έχ&8ομένου ά-ό rijv μεγάλην Εταιρείαν ο The Society for the 
diffusion of useful Knowledge * , Iv Λονδίνω.

Εις τρεις μεγάλας κλάσεις δύναντ at κατά τά διά pop’ αντικείμε
νά των νά διαιρεθούν αί κατ’ εξοχήν ώρέλιμοι εις τον άνθρωπον 

και άξιοσπούδαστοι έπιστήμαι, αί όποΐαι, μετά τήν επιμέλειαν 
τής Θρησκείας καί τήν άσκησιν τής αρετής, ειν’ ή πηγή των κα- 
θαρωτάτων ηδονών του έν τώ  κόσμω. Τά δ αντικείμενα ταϋτα 

εΤν’ αί Σ χέσ ε ις  τω ν άφηψημένων Ίδ ιώ ν ,  αί Π οιότητες τής  
) Ά η ς ,  αί Ιδ ιό τη τες  τοϋ Ν ούς. Παν ο,τι άςιον επιστημονικής 

έρεύνης υπάγεται ϋπό μίαν των τριών τούτων κατηγοριών, καί επο
μένως πάσα επιστήμη Οπό τήν άνάλογον αύτ·?ί κλάσιν τής τριπλής 
διαιρέσεως.

Εις τήν πρώτην κλάσιν άνήκουσιν αί άφνιρημέναι ΐδέαι τοϋ Πο- 

σοϋ, τούτέστι τοϋ διαστήματος κατά τά διάφορα σχήματα καί 

μέρη του, περί τών οποίων πραγματεύεται ή Γεω μετρία"  αί άφιρ 

ριμέναι ΐδέαι τοϋ ’Αριδμοϋ, περί τών οποίων , ή ·— K a P i-Ιου t



A Jr tO p a , καί ή M e f i x  η ήτοι Κ ο ιν ή —  Α ριθμ ητική"  ή σύγ- 
κρισις καί διάταξις των ιδεών έν γένει, είτε άφτιρημένων, είτε μή, 
καί είτε ττρός τήν ύλην, εϊτε προς τ6ν νουν άναφερομένων, καί τού
το είν’ εργον τής Λ ο γ ιχ ψ : ,  τής επιστήμης τοϋ συλλογίζεσθαι καί 
διατάττειν.

Ί ΐ  πρώτη αίίττι κλάσις, πραγματευόμενη περί καθαρώς άφγιρη- 
μένων ιδεών, οϋδεμίαν έχει, άναγκαίαν τουλάχιστον, ττρός τάς ου
σίας η τά *Οντα αναφοράν. Ταϋτα είν’ άντικείμενον των δύο άλ
λων, αί όποΐαι, επομένως, δέν στηρίζονται ώς ή πρώτη, εϊς μόνον 
τον λόγον, άλλ’ εςαρτώντ ένταυτώ καί ά~'ο rry  πείραν. Η μία 
τούτων πραγματεύεται περί των υλικών ή φυσικών “Οντων, η τών 
ιδιοτήτων καί ενεργειών τής ΰλης, καί ονομάζεται φ ν α χ η ,  ή δε 
άλλη περί τών μη υλικών, τουτεστι τών νοητών, καί ονομάζεται 

Μ ετα φ υσ ική  η Ψ νχο .Ιο γ ία , η Καθό,Ιον Π 9ιχη ΦιΛοοογία.

' ί ΐ  Φυσική επιστήμη ύποδιαιρΐιτ’ εϊς διαφόρους κλάδους, οίον 

την Λ υ ν α μ ιχ η ν — Μ η χ α ν ικ ή ν  η Σ τα τ ικ ή ν ,  πραγματευομένην 
περί βαρύτητας καί κινήσεώς· την ’Α σ τρονομ ία ν , περί ουρανίων 
σωμάτων· την Ο π τικ ή ν ,  περί φωτός* την Χ η μ ε ta r ,  περί τών 

ιδιοτήτων καί τής συνΘέσεως τών ουσιών την Α ν α το μ ία ν  ή Φυ- 
c w lo y la r  περί τών ιδιοτήτων ζώντων σωμάτων τήν Φυοιχήν 

Ισ το ρ ία ν ,  περί τής εις γένη καί είδη διατάξεως τών φυσικών ον- 
τών. “θλα ι αυται είν’ έπιδεκτικαί «κριβοϋς παρατηρήσεως καί 

πείρας, τινες δέ καί τής εφαρμογής μαθηματικών αρχών, διά τής 
όποιας θαυμασίως προώδευσεν ό άνθρωπος εϊς τήν γνώσιν τών νό

μων τής φύσειος.
Εις δύο μεγάλους κλάδους υποδιαιρείται ωσαύτως ή τήν οποίαν 

ώνομάσαμεν Καθόλου ’Ηθικήν Επιστήμην. 'Ο πρώτος τούτων πραγ
ματεύεται περί τών δυνάμεων του Νοός, ενεργειών, παθών, τούτέ- 
CTt περί τε τών διανοητικών καί ηθικών δυνάμεων: περί τής νοή* 
σεως καί θελήσεως, περί τή,ς όρέξεως καί αίσθήσεως ώς καί περί 
«ντιλήψεως, καί έν γένει περί τών πνευματικών ή νοητών *Οντων 

από τής Μεγάλης Πρώτης Ουσίας, τοϋ 'ϊπερτάτου ‘Οντος, τοϋ
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Δημιουργού καί Συντηρητοΰ τοϋ Παντό;, έως τοϋ ναός '/.αί των έ
ξεων τοϋ ανθρώπου καί έως -ών ενεργειών καί τον αυθόρμητου των 

κατωτέρων ζώων, καί αυτη ονομάζεται Μ εταφυοιΧ η  η ψ υ χο 
λ ο γ ία ,  όταν διά τοϋ όρου τούτου δεν έκοράζουν τήν ολην ’Ηθικήν 
Επιστήμην. Ο δε δεύτερος κλάδος περιλαμβάνει τά  καθήκοντα 
τοϋ ανθρώπου πρός τον Θεόν καί πρός τους όμοιους του καί ονομά
ζεται γενικώς Η θική. ’Αλλ’ ή άρίστη καί όρθωτάτη ϊσως διαίρε- 
<7ΐς τής Καθόλου Ηθικής Επιστήμης είναι ή ϋττό τάς δύο έπόύεις 
ταύτας, τούτέστι καθ όσον αύτη πραγματεύεται περί τοϋ ανθρώ
που ώς άτομου, καί καθ’ όσον ώς μέλους κοινωνίας. Ο τελευταίος 
οΰτος κλάδος ονομάζεται 17o.lt τι χή  Ξ .π ο τή μ η ,  περί τής όποιας 
ιδίως θέλομεν πραγματευθή ενταύθα.

Ειπομεν ίδη , τί κατ' έςοχήν διακρίνει άμφοτέρους τους κλά
δους τή ς’Επιστήμης των "Οντων άπό τον των άριρρημένων ιδεών 
καί τών σχέσεών των. Αί άλήθειαι τής τε Φυσικής καί ’Ηθικής 

διαφέρουν άπό τάς τής ’Αοιρρημένης Επιβτήμης κυρίως κατά τού
το, ότι χρήζουν έν μέρει της πείρας καί όχι αποκλειστικής μόνου 

τοϋ συλλογίζεσθαι, ότι είν’ ένδεχόμεναι, όχι άναγκαΐαι, έπειδή ό 
ηθικός γ) υλικός κόσμος ήδύνατο νά τ,ν ούτω πως δημιουργημένος, 
ώστε, όλα όσα γνωρίζομεν εν τώ παρόντι ώς αληθή, νά μην η ναι 

τοιαϋτα, έν ώ, άπ’ έναντίας, αί άλήθειαι τών άφνιρημένων έπιστη- 
μών, τής ’Αριθμητική:, <ρέρ’ είπΐν, ειν’ ανεξάρτητοι παντός ενδε

χομένου, παντός συμβεβηκότος, ούδ’ είναι τής πείρας γεννήματα 
$ πορίσματα, ούδ* ήθελ’ εισθαι δυνατόν νά ηναι «λλο τι παρ δ,τι 
είναι. Δύσκολον δεν είναι νά συλλάβ?] τις ιδέαν κόσμου, έν ω τά 
σώματα ήθελον έλκει άλληλα δί όλως διαφόρου νόμου άπό τον τής 
βαρύτητος, άλλ’ ειν’ αδύνατον εις ήμας νά έννοήσωμεν κατάστα
σην πραγμάτων, έν ή δύο καί δύο δέν ήθελον αποτελεί τέσσαοα, ri 
αί τρεις γωνία·, τοϋ τριγώνου δεν ήθελον εισθαι ισαι δυσίν όρδαϊς. 

ν£πετ’ έκ τούτου, ότι εις τάς είρημένας δύο έπιςήμας ανάγκη ν’άρ- 
νώμεθα εις αποδείξεις κατωτέρας άπό τάς τών μαθηματικών, καί, 

ευχαριστούμενοι εις όσον μάς είναι έοικτός πιδανότητος βαθμόν,
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νά έςάγωμεν τά  πρακτικά μας συμπεράσματα μετά τίνος ενδοια
σμού, ό~οΐον τοιάύτη εύαπατησία φυσικώς υπαγόρευε’..

'Η πρώτη κλάσις, ή'τοι ή τών ά<ρνϊρν;>jtivο>ν επιστημών εφαρμό
ζεται σκοπιμώτατα έπι τών δύο άλλων. Δια της άκριβοΰς παρα- 
τηρήσεως τών ιδιοτήτων κ’ ενεργειών τής ύλης καί διά τής εϋκο- 
λίαςτοϋ νά τάς ύποβάλλωμεν εις δοκιμασίαν και πειράματα, δυ- 
νάμεθα μεν νά τάς έςετάσωμεν άνευ δυσκολίας καί νά έζάςωμεν 
γενικά συμπεράσματα μετά πολλής βεβαιότητος. Αλλ’ή δύναμις 
αυτή αυξάνει μεγάλως διά τής εφαρμογής τών μαθηματικών αρ
χών, διών συνάγομεν γενικά συμπεράσματα άπο τάς παρατηρήσεις 
μας, τών οποίων άποδεδεγμένης άπαξ τής άληΟείας, έπονται τά  
συμπεράσματα ταϋτα ώς απόλυτοι καί άναγκαΐαι, δχι ώς ενδεχό

μενα’. καί κατά ουμβεβηκός, άλήθειαι. Ούτω, φέρ ’εΐπεΐν, αί παρα
τηρήσεις τών Αστρονόμων άποδεικνύουν φαινόμενα τινα τών ου
ρανίων σωμάτων, αί τών μηχανικών, τινα τών πιπτόντων σωμά
των επί τής σφαίρας μας. Τής άληΟείας λοιπόν τών παρατηρή
σεων τούτων τεθείσης, μαθηματικός συλλογισμός ά~οδεΐκνύει α 
σφαλώς καί άναντιρρήτως, ό'τι ή δύναμις τής βαρύτητας έκτείνε- 
ται εϊς τον ουρανόν, καί δτι οί πλανήται περιστρέφονται περί τόν 
ήλιον ώς κέντρον των, διά τής αυτής δυνάμεως, καί διά την αυ
τήν αιτίαν, δί ήν λίθος, μή βασταζόμενος, π ίπτει επί τοϋ εδάφους. 
Τό συμπέρασμα τοϋτο είναι βεβαία καί αναγκαία αλήθεια, εάν 
τά  όποϊα μας διδάσκει ή παρατήρησις γεγονότα ψ  άληθή· τοιαύ- 
τη δε σύμμιξις αναγκαίων κ’ ενδεχομένων άληθειών αποτελεί τό 
μέγιστον μέρος τών φυσικών. επιστημών. ’Αλλ’ ώς πρός τάς ήθι. 
κάς έπιστήμας ν.ατ’ όλίγας μόνον περιπτώσεις έπιτυγχάνομεν 
τής άληθείας τοϋ μαθηματικού συλλογισμοϋ εις τό νά καταστή- 
σωμεν βέβαια καί αναγκαία τά συμπεράσματά μας, επειδή καί 
πολλά όλίγαι, κατά σύγκρισιν, ειν’ αί παρατηρήσεις καί δοκιμα- 
σίαι, τάς όποιας δυνάμεθα νά κάμωμεν επί τών ιδιοτήτων τοδΝοός. 
’Εντεύθεν ό κατώτερος βαθμός βεβαιότητος παρά τόν όποιον δυνά
μεθα νά φθάσωμεν εις τάς φυσικάς έπιστήμας,, καί διά τοϋτο ο-

3 6 8  ΠΕΡΙ ΤΓ12 2Π0ΓΛΗ3 ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ



ββίλομεν διττώς νά προφυλαττώμεθα άτ:ό δογματισμόν καί άνε- 
πιεικειαν —  άπαραδεςιαν των δοζασιών άλλων ανθρώπων, καθ' δ· 
λα τά μβρη τής ήττο* ακριβούς ταΰτης επιστήμης. Αί έγερθεϊσαι 

πολλάκις μεταξύ Μεταφυσικών αμφισβητήσεις καί έριδες άποδει- 
κνύουν έναργώς, πόσον όλίγην ό θετικό; δογματισμός καί ή απο

κλειστική άνεπιε&ειχ άνδρών ισχυρισμένων σύστημα τι δοξασιών 
κατα τών πρεσβευόντων άλλο τι, ειχεν αναλογίαν πρός τόν βαθμόν 
τής πεοι ής αί έρευναί των βεβαιότατος. Μαθηματικοί δέ, οΐτινες 
σπανίως, καί Φυσικοί, οί όποιοι μικρόν τ ι πλέον τών Μαθηματι- 
ών, έκπιπτουν εις άπατην, ουδέποτε κατάντησαν εις τοσαύτην 
ΐσχυρογνωμι'αν καί άνεπιείκειαν, ώς οί τών οποίων αί θεωριαι ΰπό- 
κεινται μάλλον η ήττον εις άμφιβολίαν. Πολΰ δέ μεγαλήτερον 

ιύρίσκομεν τόν κίνδυνον τοϋτον εις τους Πολιτικούς, οί όποιοι, εκτός 
τών αιτιών τών Μεταφυσικών, έχουν νέαν πηγήν άπατης καί πα
ραπτωμάτων, τήν έξαψιν, εις τήν όποιαν ή ιδιοτέλεια κινεί τών 
άνθρονπων τά  πάθη.

Αλλ’ όμως ή'θελ’ εισθαι επίσης άλογον καί πολΰ επικίνδυνον 
σφάλμα νά κατζντηση τις άπό τά έσχατα τοϋ δογματισμού εις 
τό αντίθετον άκρον τοϋ σκεπτισμοϋ, καί νά νομιζη, δτι, επειδή ή 

βεβαιοτης, επι τής όποιας στηρίζονται τά  συμπεράσματα μας εί» 
τας ήθικας επιστημας, είναι κατώτερα τών αποδείξεων της μαθη
ματικής καί αυτής ακόμη τής Φυσικής, διά τοϋτο δεν δυνάμεθα νά 
πεισθώμεν εις τά  έκ τών ηθικών αρχών πορίσματα; ή την εφαρμο

γήν τούτων εις τά πράγματα τών ανθρώπων καθό μελών πολΓ 
τικής κοινωνίας. Τά περιεργώτερα καί υψηλότερα τής Μεταφυσικής 
είναι τά περί ών Ιχομεν τάς μεγίστας αμφιβολίας. Μέρη τινα τής 
Ψυχολογίας ειν’ δλως ανέφικτα εις τοϋ ανθρώπου τάς δυνάμεις 
καί είναι πάντη άπίθανον άν θά φθάσωμέν ποτε νά βεβαιωθώμεν 
περί τής φύσεως τοϋ Νοός· άλλ’ εις τοσαΰτην ανικανότητα δεν 
ιίμεθα πλέον ώς πρός τήν βεβαιότητα περί τής έσχατης αιτίας 
τής βαρύτητος, ουδέ περί τών νόμων τών αρχικών συνδυασμών- 
τών μορίων τής υλης· έπειτα τά επισημότερα, καθό τά πρακτικώ*
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Tspz, άντιχεψΛνχ τών ερευνών μας περί τής φύσεως τοϋ ανΟρωττί 
νου ναός ν) οί νόμοι οί κανονίζοντες τοϋ ανθρώπου καθό άτιμου τά  
ΐθη, καί αί άρχαί καθ’ ας ενεργεί ό άνθρωπος, άπό τών οποίων 
ΐξαρτάται τής κοινωνίας ή σύστασις καί πρόοδος, δέν είναι τοσοΰ- 
τον ανέφικτα· Μετά τινων περιορισμών δυνάμεθα νά έξάξωμεν α
σφαλή συμπεράσματα περί τών επισήμων τούτων αντικειμένων. 
Δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν, συλλέξωμεν, γενικεύσωμεν τά γεγο
νότα, ό'χι μεν μετ’ εντελούς ακρίβειας ώς εις τήν φυσικήν, άλλά 
μεθ ικανής βεβαιότητος προς σύστασιν τής βάσεως σωτ/ιριωδών 
πρακτικών πορισμάτων. Κρίνοντες άπό τά  έξαγόμενα της πείρας 

δυνάμεθα νά ύποβάλλωμεν γενικάς ’Ηθική; καί Πολιτικής επ ι
στήμης άρχάς, έκ δέ τών αρχών τούτων νά παράξωμεν κανό
νας προς οδηγίαν μας έπωφελεστάτους εϊς τε  τήν διάταξιν τής 
ατομικής νοήσεως καί εις τήν διαχειρισιν τών πραγμάτων τών 
ανθρωπίνων κοινωνιών, Ίίθελ’ είσθαι ά'ρα έπίσης άλογον νά ισχυ
ρίζεται τις δτι ή ’Ηθική καί Πολιτική δέν δύνανται νά συστήσουν 

έπιστήμας, διότι αί άλήθειαι τής φυσικής έπιστηρίζονται εις ΐσχυ- 
ρωτέρας αποδείξεις καί χαρακτηρίζονται άκριβέστερον, ώς καί τά 
ν’ άπαξιοΐ τοΰ ονόματος αυτήν τήν Πειραματικήν επιστήμην, διό
τ ι  αί αποδείξεις αύτής ειν άνισχυρώτεραι καί αί προτάσεις της 

ηττον ώρισμέναι καί άλληλένδετοι |_παρά τάς της καθαράς Μαθη

ματικής.

Αλλ’ ένταΰθα πρόκειται είδικώτερον περί πολιτικής επιστήμης, 
τής οποίας αί άλήθειαι είναι καί άποδείξεως σαφεστέρας καί έκ- 
θέσεως άκριβεστέρας έπιδεκτικαί παρά τάς τών λοιπών κλάδων 
τής Καθόλου ’Ηθικής επιστήμης.

1. Καί πρώτον, άν καί εχτι πας άνθρωπος τήν συνείδησιν του 
δτι δύναται πάντοτε νά κάμννι παρατηρήσεις έπί τών ανθρωπίνων 
νοητικών δυνάμεων διά τής έπί τών ενεργειών τοΰ ΐδίου νοός προ
σοχής, ειν όμως γνω^όν, δτι μόλις υπάρχει έξις βραδύτερ άποκτω- 
μένη άπό τοΰς πάνυ ολίγους, οί όποιοι τήν μανθάνουν όλως, παρά 
τήν Ιξιν τοΰ νά «τρέφτρ τις προς τά  ένδαν τήν προσοχήν καί v i



«θισ τά  τόν νοϋν αντικείμενο'/ τών ίδιων παρατηρήσεων, παρατη* 

pvir/iv καί παρατηρούμενον. Τά έργον τοϋτο αναλαμβάνει μόλις εις 

μεταξύ δεκακιςμυρίων, έν ώ ή πληθύς τών ανθρώπων ειν’ όλοι σχε
δόν πολιτικοί παρατηρηταί. Αί κράξεις τής Κυβερνήσεως, αί συ- 
νήθειαι καί τά επιτηδεύματα τοϋ λαοϋ, ή διαγωγή τών κοινοτή
των, αί περιουσίαι των, τό μέλλον των, είναι τό καθημερινόν άν- 
τικείμενον σκέψεως όλων, καί αύτών τών καινότερων, εις πάσαν 
εύνομουμένην πολιτείαν, ούδ’ έκφεύγουν τήν παρατηρησιν τοϋ πλή
θους καί εις έκείνας ακόμη τάς κοινότητας, αί όποΐαι ύπόκεινται, 
ένεκα τοϋ είδους τής Κυβερνήσεώς των, εις τοιούτους περιορισμούς, 
ώστε δυσκόλως υπάρχει κλάσις τής κοινωνίας συζητούσα αναφαν

δόν τά τοιαϋτα. II παρατήρησις άρα τών πολιτικών συμβαινόν- 
των, ειτε συνειλεγμένων καί διατεταγμένων είτε μή, ένεργεΐται 

πανταχοϋ καί πάντοτε.
2. ’Εκ τούτου επεται, δεύτερον, ότι ή κλίσις πρός τά τοιαϋτα 

καί φιλθ[χάθεια είναι καθολικωτέρα παρά πρός πάσαν ψυχολογι
κήν ή ήθικήν γνώσιν, ότι μυρίους εις πάντα τόπον ενδιαφέρουν, ώς 
ίδια, τά πολιτικά, οί όποιοι ήθελον θεωρήσει ώς άλλοτρίαν πάσαν 
μεταφυσικήν σκέψιν, καί ό'τι πανταχού υπερνικά ή πρός γνώσιν 
τών τοιούτων όρμή, έκτος μόνων τών τόπων έκείνων, δπου ή κα

κή Κυβέρνησις κατήντησε τούς νόας αναίσθητους καί ηλιθίους.

3 . Τά γεγονότα, έπί τών οποίων θεμελιοϋται ή Πολιτική έπι- 
ίτήμη ειν’ άπλούστερα, σαφέστερα καί ψηλαφητότερα, έμπορεϊ τις 

νά εΐτ?„ παρά τά  τών άλλων κλάδων τής Καθόλου Ιίθικής. Καθό 
δέ τοιαϋτα, ήτοι εύκαταληπτότερα καί εϊς τάς αισθήσεις ύποπίπτον- 
τα  πολλάκις, δύνανται ν’ άριθμηθοϋν, νά μετρηθούν. 11 αυξησις ή 
έλάττωσις τής έθνικνς περιουσίας, ή εύτυχ ία η δυστυχία τοϋ λαοϋ, 
ή πρόοδος τοϋ πληθυσμού, ή ειρηνική ή τεταραγμένη κατάστασις 

τοϋ κράτους, ή υπεροχή ταύτης ίί έκείνης τής μερίδας τών πολι
τών, τ  αποτελέσματα άλλου τίνος είδους κυβερνήσεως, αί κατά 
συνέπειαν τοϋ μετασχηματισαοϋ της βελτιώσεις η τουναντίον, όλα 
ταϋτ* δύνανται νά παρατηρηθούν διακεκριμένος καί πολλά τού
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των νά καθυποβληδοαν εϊς ακριβείς υπολογισμούς. 'Αλλά ταΰτα 
καί τά  τοιαΰτα είναι τά  γεγονότα, έπί τών οποίων στηρίζεται ή 
Πολιτική έπιστήμη, ή δε ταύτης διδασκαλία είναι τό συμπέρασμα 
τών έπί τοιούτων γεγονότων συλλογισμών.

4. Αυτά μόνα τά  γεγονότα, πολιτικώς συντεταγμένα, ειν’ άξιο- 
λογώτερα καί ψυχαγοιγότερα παρά τά  έ~ί τών οποίων θεμελιοϋν- 
ται οί λοιποί κλάδοι της Ηθικής επιστήμης. II ίδιάζουσα ενέρ
γεια τών διανοητικών δυνάμεων η τών αισθημάτων και παθών δέν 
ειν’ ΰπόθεσις μεγάλης έκτάσεως. Παν δτι περί τούτων έξεύρομεν 
δύναται νά έκφρασθή έν όλίγοις, οΰδ’ είναι μεγάλη ή κατ’ άτομα 
διαφορά ώς πρός τοΰτο. *11 περιγραφή διαφόρων χαρακτήρων καί 

ή ατομική ιστορία ανθρώπων τινών, ή βιογρκφια, δύνανται καί νά 
ευχαριστήσουν καί σκέψεις σπουδαίας νά διεγείρουν, άλλ’ άν δέν 

συμπεριλαμβάνωνται εις τήν διήγησιν καί αί πράξεις τών υποκει

μένων, τό διαφέρον παύει καί ή ιστορία δέν προχωρεί, αί δέ πρά
ξεις αυται ανήκουν πάντοτε σχεδόν εις τήν σφαίραν τής Πολιτικής. 

Αί διανοητικαί καί ήθικαί ιδιότητες τών άνθρώπιον καθό ατόμων, 
χωρισμέναι άπό τόν πρακτικόν βίον των άποτελοΰσι σύντομόν τ ι 
μόνον καί όχι τόσω περίεργον κεφάλαιον τής ιστορίας τοΰ ανθρώ

που. 'Αλλά πόσον διάφορα τά γεγονότα εις τά όποια ένασχολεΐ- 
τα ι ό Πολιτικός Παρατηρητής! 'Απλή τών πραγμάτων τοΰ έθνους 
ή έξιστόρησις, τών δημοσίων συμβαινόντων ή διήγησις, αί μεταβο- 

λαί τής καταστάσεως καί τής περιουσίας ολοκλήρων μεγάλων κοι
νοτήτων, αί πρός άλλήλας σχέσεις των έν είρήνγι ή έν πολέμω, ή 
σύστασις ή έκπτωσις μεγάλων θεσμοθεσιών έπιβλαβών εϊς τήν ευ

δαιμονίαν πολλών μυριάδων ανθρώπων, ή πρόοδος πολίτικου συ

στήματος άπό τοΰ οποίου έξαρταται ή ευδαιμονία, έξαρταται αύτή 
ή ύπαρξις ολοκλήρων έθνών, αί διαφοραί καί ποικιλίαι τών Κυβερ

νήσεων υπό τάς οποίας τά  έθνη ταΰτα ζώσι, ή έπίδρασις τών Κυ 
βερνήσεων τούτων έπί τής καταστάσεως τών λαών, τ ’ άποτελέ. 
σματα τής πρός άλλα κράτη συγκοινωνίας των, όλα είναι καί καθ 
«αυτά, ήτοι ώ; άπλα γεγονότα, έπωφελεστάτης καί εύαρεστωτά·
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*ιης έρΐύνης άκν&ίμενβ, ολως ανεξάρτητα άπό γενικά; θεωρίας εις 
τάς δποίας δΰνανται νά δώσουν γέννησιν, η άπό πρακτικά συμπε

ράσματα, όποια δυνάμεθα νά συνάξώμεν έξ αυτών.
5. Σημειωτέον, τέλος, δτι έπειόή τά  περί ών 6 λόγος γεγονό

τα  είναι δημόσια, καί, καθό τοιαϋτα, εις όλους γνωστά είναι πο
λύ άοφαλέστερον νά έξετάζωνται ακριβώς, παρατηρώνται μετά. 
προσοχή; καί άναφέρωνται μετ’ άληθείας. II ιστορία, ή Καταν*- 
τική, διήγησις πολιτικών συμβεβηκότων, εκθεσις αναλυτική εθνι

κών πραγμάτων εΤν’ αί πηγαί τοϋ Πολιτικοϋ. Καταστήματα δέ 
καί θεσμοθεσίαι, νόμοι, πασίγνωστα έθιμα, πόλεμοι, συνθήκαι, ή 
εις τά  διάφορα μέρη τοϋ κόσμου κατά διαφόρους καιρούς κατά- 
στασις κ. τ. λ. είναι τά  γεγονότα, όποια ό Πολιτικός φιλόσοφος 
κρίνει, γενικεύει, συνάγει έξ αυτών τά  συμπεράσματα καί έποικο- 
δομεΐ τό σύστημά του. Αλλά πολύ εύκολώτερον καί κάλλιον θέ- 
λομεν εκτιμήσει τό ιδίως εξοχον της σπουδής ταύτης, εάν σ^εδιο- 

γραφήσωμεν ενταύθα αύτην τήν έπιστημην καί προσφέρωμεν εις 
τό δμμα τοϋ αναγνώστου ώσανεί πολιτειογραφικόν τινα Χάρτην, 
ακριβώς, ό'σον έ'νεστιν, όρογραφημένον καί εις επικρατεί ας καί τμή
ματα, ήτοι μέρη της επιστήμης δινιρημένον,

'Η διεσπαρμένη επί της γης μεγάλη της ανθρώπινης φυλής οι
κογένεια κατοικεί εις τά; διαφόρους χώοας κατά διάφορα σώμα
τα  η μεγάλας κοινότητας, τών όποιων έκάστη είναι διά τινων δε

σμών συνηνωμένη καί διακρίνεται μάλλον η ήττον τών λοιπών. 
Αί κοινότητες αύται διαφέρουν άλλη'λων κατά τά ήθη, τόν χαρα- 
τήοα, τάς θεσμοθεσίας, τάς καθ’ ό'λου σβέσεις των καί τον βαθμόν 
τοϋ πολιτισμού των. Τό είδος τών θεσμοθεσιών έκάστης, τών δια

φόρων δημοσίων καταστημάτων πρός επιτυχίαν κοινωφελών σκο
πών, τό είδος τής κυβερνήσεώς καί τής νομοθεσίας Οπό τήν όποιαν 
τά  μέλη έκάστης κοινότητας, είτε καταναγκασμένα, ειτε κατ’ 
ιδίαν εκλογήν και βούλησιν, ζώσι, έν ένί λόγω ή (σα τιρ ική  τών 
πραγμάτων διαχείρισις έκαστου κράτους είναι τό άντικείμενον 

τοϋ πρώτου μεγάλου κλάδου τ ις  Πολιτικής επιστήμης. *0 δε δεΰ-
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τερος πραγματεύεται περί τής συγκοινωνίας τών διαφόρων κοινο
τήτων τούτων ή κρατών, περί τών αμοιβαίων σχέσεών των, περί 
τών αρχών καί νόμων, όποιοι κανονίζουν τόν τρόπον τ ις  πρός αλ

λ/,λα συμπεριφοράς, έν συντόμφ, περί τών i^u irfpix& r  σχέσεων 
έκαστου κράτους, τουτέστι περί μόνων τών σχέσεων τών έδνών, 

θεωρουμέων ό'λων «υνάμα ώς μιας καθολικής κοινότατος, τά μέλη 
τής όποιας δεν ειν’ άτομα, αλλά διακεκριμένα κράτη. Τό πρώτον 

μέρος, vjTOt, παν ό',τι ανάγεται εις τήν εσωτερικήν Πολιτείαν, ονο
μάζεται έοωτεριχη, τό δε δεύτερον, τουτέστι δ,τι άναφέρεται εις 
τά  έκτος τοΰ κράτους, ϊζω τιρ ικη  llo .it tix ij.

Η Εοω τεριχη Π υ.Ιιτιχη  Υποδιαιρείται εις δύο κλάδους:
Πασα μεγάλνι κοινότ/,ς ΰπόκειται εις τ ι εΐ-ίος οργανισμού, ’Αρ

χής, Κυβερνήσεως, εί'ς τινα καθεστώσαν δύναμιν πρός περιορισμόν 
τών καταχρήσεων τών ατόμων, πρός αποτροπήν τών άδικημάτων, 
πρός σύστασιν καί ϋποστήριξιν τών δικαίων, πρός έπιτηρησιν καί 
προοό'οποίησιν τών ό'σα είν’ άναγκαϊα εϊς τήν κοινήν άσφάλειαν, 
καί άγοντα εις τήν κοινήν ευδαιμονίαν, τούτέστιν, όσα τοιαΰτα, 

έγκαταλελειμμένα εις τών μερικών ή ατόμων τήν προαίρεσιν καί 

ικανότητα, ουδέποτε ήθελον κατορθωθή, καί τέλος, πρός άντιπρο- 
σώπησιν τής δλ/,ς Κοινότατος εϊς τάς πρός άλλα κράτη σχέσεις 
της. Τό είδος τοΰτο τοΰ οργανισμού ή Κυβερνήσεως είναι διάφορον 

εις τά  διάφορα κράτη κατά τά διάφορα συμβεβηκότα καί περ

στατικά καί κατά τάς παραλλαγάς τοΰ κλίματος, τής γεωγραφι
κής θέσεως καί τοΰ έθνικοΰ χαρακτήρος. Τά διάφορα ταΰτα είδη 

Κυβερνήσεως, ήτοι αί διάφοροι Πολιτεία;, ή έν έκάστ·/) τούτων διαί- 
ρεσις τής δυνάμεως δϊ ής κυβερναται τό έθνος, αί άπό τάς διαφο
ράς ταύτας προκύπτουσαι διατάξεις, ή έπίδρασις τούτων έπί τής 
ασφαλείας, προόδου, ευζωίας καί ευτυχίας έκαστου έ'(ν;υς είναι 
τά  γεγονότα έκ τών οποίων συνάγονται αί άρχ&ί τής Kv6eprr\- 
τιχήζ ’Ε π ισ τήμ ης.

Η έπιστήμη λοιπόν αΰτη, ή πρώτη μεγάλη ΰποδιαίρεσις τής 
Εοωτεριχψ, IIoJiT txfjr  πραγματεύεται πεοί δύο επισήμων άν·
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τικει;Λένων, δηλαδή περί τών καθόλου άρχ&ν τής συστάσεως πά- 
σης Πολιτείας, επί τών όποιων στηρίζετα; ό κοινωνικός σύνδε
σμος, ή ποιά τις συνάφεια η σχέσις μεταξύ τού Κυριάρχου καί τοϋ 
λαοϋ· καί δεύτερον περί τών αργών τ ις  διαιρέσεως τής δυνάμεως 
εις τά  -διάφορα κράτη, έν ένί λόγω πραγματεύεται περί τών δια
φόρων Πολιτειών ή ειδών Κυβερνήσεώς εις τά διάφορα τοϋ κόσμου 
μέρη.

’Αλλ' εχομεν άλλην μεγάλην, ούδέν ήττον επίσημον της πρώ

της, ύποδιαίρεσιν της ίοω τεριχής Π ολιτική ς,  ή όποία, άν καί 
σφιγκτά συνδεδεμένη μετά της πρώτης, ευκόλως διακρίνεται 

άπ αυτήν. Ο τρόπος καθ 8ν οί άνθρωποι διαχειρίζονται τάς ιδιω
τικά ς των υποδέσεις, πώς διαπραγματεύονται τά  πρός άλλη- 
λους, πώς συναλλάσσουν, πώς μετέρχονται τήν βιομηχανίαν πρός 
συντηρησιν, άνεσιν καί εύζωΐαν των, ταϋτα όυνανται νά ένεργώνται 

ται όλως ανεξάρτητα άπό τό είδος τής κυβερνήσεώς υπό τήν ο
ποίαν τά μέλη τής κοινότατος ζώσι· καί τωόντι, επειδή ούδείς 
Κυριάρχης ενέχεται τ ι εις ταϋτα, άν έκαστη Κυβέρνησις έξεπλή- 
ρου τά  χρέη της, ό'λα ταϋτα ήδελον ακολουθεί τόν αυτόν σχεδόν 
δρόμον πανταχοϋ, κατά σύμπτωσιν μόνον παραποδιζόμενα ή τρο
πολογούμενα άπό τήν διαφοράν τοϋ είδους έκάστης Κυβερνήσεώς. 
’Α λλ, ό'πως καί έν τροπολογή ή άμεσος έπέμβασις ή ή έμμεσος 

επιρροή τών κυβερνήσεων, τήν διαγωγήν τών μερικών ώς πρός τάς 
ΐδιωτικάς των εργασίας καί υποθέσεις, αί άρχαί αί ίπο ΐα ι κανονί
ζουν τήν διαγωγήν ταύτην καί τά έκ ταύτης αποτελέσματα, ειν’ 
άντικείμενον σκέψεως προφανώς διακρινόμενον άπό τό τής Κυβερ
νητικής. Τοϋτο δε είναι τά περί πλούτου ή περιουσίας, περί πλη

θυσμού, περί αγωγής τοϋ έθνους καί περί διαγωγής τής Κυβερνή* 
σεως ώς πρός ταϋτα, τό όποιον ειν’ επίσημον μέρος τής περί τόν 
μέγαν τοϋτον κλάδον σπουδής. Ο κλάδος οΰτος ονομάζεται Οίκο- 

Υομιχι) ή Π ο.Ιιτιχη  Ο ίχο το μ ία  καθολικοίτερον, καθό πραγμα- 
τευομένη περί τής διαχειρίσεως τών οικιακών, ούτως εϊπεϊν, πολι
τείας ή έθνους τίνος πραγμάτων, ώς ή ιδιωτική ή κυρίως Οικονομία,
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περί τών άφορώντων ενα τινα οίκον, μίαν τινα οικογένειαν. Τό 
έπισηαότατον μέν τής Πολίτικης f Οικονομίας ειν’ ή «ΰξησις καί 
διανέμεσις τοϋ πλούτου δι.ολων τών κλάδων της παραγωγής, συμ

περιλαμβανομένου τοΰ τε ξενικού καί τοΰ εγχωρίου εμπορίου· άλλ' 

ή αυτή πραγματεύεται καί περί τών αρχών, αί όποΐαι κανονίζουν 
τήν συν τήρησιν, αΰξησιν η έλάττωσιν τών κατοίκων έπικρατείας 

τίνος, τήν θρησκευτικήν καί πολιτικήν αγωγήν τοΰ λαού, τ ’ αναγ
καία προς έξασφάλισιν τής πολιτικής^’καί ποινικής δικαιοδοσίας 
μέτρα, καί, καθό συντελούν εις ταΰτα, τήν διατήρησιν τής αστυ
νομίας, τάς άπαιτουμένας εις πορισμόν τών δημοσίων άναλωμά- 
των διατάξεις ή τά  Οικονομικά είδικώτερον (τήν δημόσιον Οικονο

μίαν), τ ’ αναγκαία πρός κοινήν ΰπεράσπισιν κ’ έξασφάλισιν μέτρα 
ήτοι τά  Στρατιωτικά, καί έν γένει δλας τάς κοινωφέλειαν τινα 
σκοπούσας θεσμοθεσίας καί καταστήματα, είτε άπό ιδιωτών συνέρ
γειαν, είτε άπό τήν Κυβέρνησιν συντηρούμενα (*).

Σφιγκτά με τήν Πολιτικήν Οικονομίαν συνδεδεμένη καί δί δλων 
τών υποδιαιρέσεων της χωρούσα, ειν’ ή Π υ.Ιιτ ιχη  Λ ρ ιθ μ η τίχή , 
ήτοι ή εφαρμογή τύπων είς τά  διάφορ’ αντικείμενα περί τών ό
ποιων πραγματεύται ή πολιτική Οικονομία, οίον τάς λεπτομερείας

(*) Μεθ’ ή μ ίσεω ς ήδη αίώνος διαφωνία; κ ’ έριδας τών Επιστημόνων 

ώ ς προς τ  αληθή ορ:ζ τή ς  Οικονομικής ή συζήτησις απέχει μακραν α 

κόμη  τοϋ τέρματός τ η ; .  Ο ί “Α γγλο ι καί τι-ιες τών Γ  άλλων περιορίζουν 
τήν Οικονομικήν εις τήν ’Ε π ισ τή μ η ν  τού πλουτέϊν—Πλουτολογίαν ή 

Πλουτονομίαν, La Siceuce des richesses, The paoduction of wealth. 
Ο ί ok Γερμανοί, πρός το ΰ ; οποίους φαίνεται συμφωνών και ό συγγρα

φ ε ίς  μας, καί τοι “Α γγλος, συμπεριλαμβάνουν, ώ ς ουσιώδες μέρος τή ς 

Πολιτικής Ο ικονομίας, καί τήν καθόλου Διοίκησιν τής Επικρατείας, 

βεωρούντες αδύνατον ν’ άποχωρ'σ& ή ή σύστασις αύξησ ς καί διάδοσις 
τών αγαθών άπό  τας πολιτικάς έθνους τίνος 0εσμοβεσίας. Τ ’ άφορώντα 

Ιδίως τήν Εσωτερικήν Διοίκησιν άποχω ρίζοντες τή ς Π ολιτικής Οικονο

μ ίας οι μ ή  άποδεχόμενοι τήν τώ ν  δύο μεγάλω ν κλάδων εϊς μίαν Ιπ ι-  

στημην ένοτητα, πραγματεύονται υπό τόν τίτλον ο Διοικητική ή τ ί  

Δ ιοικητικά— Fuactions of Soveruemut, Droit’a^ministratif, Staatsyer" 
waltuug.
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καί τά καθέκαστα περί δημοσίου περιουσίας, περί εμπορίου, περί 
αγωγής έν γένει, περί πόρων τοϋ Κράτους, περί πληθυσμού, περί 
πολιτικών καί στρατιωτικών καταστημάτων, τά  όποΐα δλα δύ- 
νανται νά γείνουν μάλλον η ήττον άντικείμενον υπολογισμού έκ 
δεδομένων γεγονότων. Η δέ Κ α τα ο τα τ ιχ η ,  ήτοι ή έκθεσις ολων 
τών άναφερομένων, εις την καθ ώρισμένην τινά χρόνου περίοδον 
κατάστασιν μιας τίνος, ή πλειόνων επικρατειών ώς προς τ  ανωτέ
ρω είρημένα, είναι κυρίως κλάδος της Πολιτικής Αριθμητικής.

'Η σύνταξις τών κατά καιρούς εις κυβέρνησιν κοινότητος τίνος 
αναγκαίων νόμων ειν’ έργον τής ύπερτάτης άρχής τοϋ κράτους· έκ- 
τελεΐται αρα τό επίσημον τοϋτο τής νομοθεσίας έργον διαφόρως 

εις ταύτην η έκείνην την επικράτειαν κατά τήν διάφορον έκάστης 
Πολιτείαν. Μέγα μέρος τών νόμων καθ’όλα τά  κράτη ειν’ έξ έθους 
κατά παράδοσιν καί πράξιν τηρούμενον διά πολλών γενεών. Τοϋτ" 
όνομ,άζεται Κοινός η “Αγραφος Νόμος, κατ’ άντίθεσιν πρός τόν Θε
σμόν η τόν Γραπτόν Νόμον, καί, αν καί έθνη τινα κατέστησαν έκ 
διαλειμμάτων Γραπτόν τόν Κοινόν Νόμον των, και συνέταξαν Κω- 

δηκας περιλαμβάνοντας δλους των σχεδόν τούς νόμους, ή διάκρισις 
τών δύο νόμων zl'J εύπαρατήρητος εις ολα τά νομ,οσυντάγμα- 

τα , καί όπου άκόμη υπάρχει κώδηξ νόμων είναι γνωστά όσα 
ποτε ησαν έξ έθους η Κοινού νόμου μέρη, επειδή τών άλλων, ήτοι 
τών του Γραπτού είναι γνωστός χρόνος τις ώρισμένος καθ 8ν 
είσήχθησαν, έν ώ ό Κοινός νόμος ητον έν χρήσει πριν ή κατασταθή 
Γραπτός. 01 διάφοροι νόμοι έκάστου κράτους υπάγονται εις τάς 
οποίας ανήκουν διαφόρους κλάσεις, αυται δέ ειν’ αί διάφοροι υπο
διαιρέσεις τών δύο μεγάλων κλάδων τής έσωτερικής Πολιτείας—  

τής Κυβερνητικής καί Οικονομικής, περί ών ήδη εϊπομεν. Αλλ’ 
υπάρχουν γενικαί τινες άρχαί νομοθεσίας, έφαρμοστέαι καθόλου, ώς 
υπάρχουν καί κυβερνητικαί καί οίκονομικαί άρχαί γενικαί και α

νεξάρτητοι άπό τάς διαφόρους καθεστώσας θεσμοθεσίας η άπό τά  
διάφορα συστήματα διαφόρων επικρατειών. Περί τών γενικών τού

των αρχών πραγματεύεται ή Νομική ή όποία δύναται νά θεωρηθί,
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ώς Παράρτημα, άλλά Παράρτημα επίσημον τού κλάδου τής εσω
τερικής Πολιτικής.

'θ  δεύτ£5θς μέγας κλάδος τ ις  Πολιτικές επιστήμης θεωρεί τά  
έθνη ώς άτομα η μέλη μεγάλης κοινότητος —  Κοινότητος εθνών, 
καί πραγματεύεται περί των αρχών καθ’ ας πρέπει νά κυβερνώνται 
εις τάς πρός άλληλα σχέσεις καί συναλλαγάς των. Ιναθό τοιαΰται 
αί άρχαί, έπί τών όποιων στηρίζεται ή επιστήμη τη ς ’Εξωτερικές 
η μεταξύ εθνών Πολιτικής, ειν’ άναντιρρήτως γέννημα έξευγενι- 
σα.οΰ τής κοινωνίας καί τών νεωτέρων Πολιτειών, επειδή κατά 
τάς άρχάς ταύτας κοινότητες, έκάστη τών όποιων εΙν’ εντελώς α
νεξάρτητος, ούδένα ΰπέρτερον άναγνωρίζουσα έπί γης, συγκατατί- 
θενται έκουσίως νά θεωρώνται ώς υποκείμενα', εις νόμους τινας ώς 
πρός τήν μετ’ άλλων εθνών συγκοινωνίαν των, νόμους, τούς όποιους , 

οϋδεμία κοινού ’’Αρχοντος δύναμις υποστηρίζει, άλλά τών όποιων 
τήν τήρησιν καθιστά άναγκαίαν τό συμφέρον όλων, καί διά τούτο 
θεωρούνται ώς υποχρεωτικοί.

Είναι δέ ούτοι ή συνετής πολιτικής η αΰστηράς δικαιοσύνης κα
νόνες. Εις τήν πρώτον κλάσιν άνήκουσιν άςιώματα τινα θεωρούμε
να ώς ωφέλιμα πρός κανονισμόν τής διαγωγής τών εθνών πρός ά’λ- 
ληλα, καθό όφείλοντα νά έχουν πρόνοιαν περί τής γενικής ασφα
λείας, προλαμβάνοντα τό νά κατασταθίί τ ι  έξ αυτών ίσχυρώτερον 
παραπολΰ κ’ επομένως επικίνδυνον εις τ/ιν τών άλλων άνεξαρτη- 
σίαν. Οί δέ τής δευτέρας κλάσεως αναγνωρίζουν δίκαια τινα, άνή- 
κοντα εις πάσαν κοινότητα, καταμηνύουν τήν παράβασιν τών δ ι

καίων τούτων ώς κοινήν άδικίαν, καί εγκρίνουν τήν διά βίας παρά, 
τοΰ άδικουμένου έπανόρθωσίν των. "Ωστε καί ό δεύτερος οΰτος 
κλάδος τής Πολιτικής ’Επιστήμης υποδιαιρείται εις δύο τμή ματα, 
τό πρώτον τών οποίων πραγματεύεται περί τών άρχών πο .Ιιτιχη ς  

πρός οδηγίαν τών εθνών εις τάς άμοιβαίας έν ειρήνη καί έν πολε
μώ σχέσεις των, εις συμβιβασμόν συνθηκών, σύστασιν συμμαχιών 
καί έπιμαχιών, ομοσπονδίαν άδυνάτων κρατών πρός ύπεράσπισιν 

εναντίον τίνος ίσχυρωτέρου, άναγκαίαν πρόνοιαν καί μέτρα εις τό
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νά προλαμβάνεται έν καιρώ ή υπερβολική αΰξησις τής δυνάμεως 
κράτους τίνος πρός βλάβην τής λεγομένης γενικής Ισορροπίας τής 
δυνάμεως· Καί αυται ειν’ αί άρχαί τής κυρίως ί£ω τιρ ιχής  
χιχης. Το δέ άλλο τμήμα πραγματεύεται περί των ό ιχα ίω ν  τών 
εθνών, εκείνων δηλονότι τών δικαίων, τά όποια κατά πάγκοινον συ- 
ναίνεσιν ανήκουν εϊς έκαστον έν ειρήνη καί έν πολέμω, έπειδή τά  κοι
νά τής άνθρωπότητος συμφέροντα, ή αποτροπή τοϋ πολέμου καί ή 
μετρίασις τών κακών του, οσάκις αναγκαίος, άπαιτούσι τοιαύτην 
γενικήν άναγνώρισιν καί συναίνεσιν· οί δε εις τό τμήμα τοϋτο 
αναγόμενοι κανόνες ονομάζονται J ix a to r  ή Ν όμος τώ ν έθνώ ν  
τοϋ ό~οίου ό αληθής ορισμός ήθελεν εισθαι: Κώδηξ δϊ ου κυβέρνα 

,  αι, ή πρέπει νά κυβερναται ή μεγάλη Κοινότης τών έθνών, καθό
σον άφορά τήν πρός άλληλα διαγωγήν των, ώς είν δ ποινικός π. χ .  
Νόμος, δί ου διοικοϋνται τ ’ άτομα, τά  μέλη μιας τινός κοινότητος εις 
τήν πρός άλληλα διαγωγήν των. Συνήθως, άλλά πολΰ έσφαλμένως 

συγχέουν τίνές τόν κλάδον τοϋτον τοϋ Δικαίου μετά τινων έκ τών 
εϊς ολα τά  έθνη έφαρμοζομένων γενικών άρχ_ών τής Νομικής καί 
ονομάζουν τό μέρος τοϋτο Δίκαιον τών έθνών.

’Από όλας τάς έπιστήμας ό'σας σπουδάζει ό άνθρωπος ειν" άπο- 
δεδειγμένον, ότι οϋδεμία εϊν’ ήδονικωτέρα καί μόλις όλίγαι τόσον 
ήδονικαί ώς ή τής οποίας έξεθέσαμεν καί περιγράψαμεν τό είδος καί 

τάς υποδιαιρέσεις. Καθώςοίδιάφοροικλάδοιτής Φυσικής επιστήμης 
πλουτεΐ καί αυτή τό άπό τήν σπουδήν καί ερευνάν επισήμων αληθει

ών προκΰπτον διαφέρον, τό όποιον ειν’ ή πρώτη καί καθαροτάτη τών 

■ηδονών, δσας είναι δυνατόν νά μάς προσφέρουν αί έπιστήμαι. Ειν’ 
ηδονικόν τωόντι καί εϋχάριστονή έξάσκησις τών διανοητικών δυνά

μεων εις τήν έρευναν τών μαθηματικών καί φυσικών αληθειών, τώ ν 

οπαίων ή θεωρία είναι, καί καθ έχυτήν, ηδονική κ’ ευάρεστος εϊς 
τόν νοϋν. Ειν’ αναντίρρητος ή ήδονή τοϋ νά έξιχνεύτ) τις τάς σχέσεις 

μεταξύ σχημάτων καί ουσιών, ν άνευρίσκη άπροσδοκήτως τάς ομοιό
τητας μεταξΰ τών διαφοροφανών, τάς ακριβείς διαφοράς σχήματος 
καί σχήματος, ή σώματος καί σώματος. Οΰτω, φέρ είπεϊν, τό νά εΰρ^
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τις ίτ ι  το άθροισμα τών γωνιών φαντός τριγώνου, όποίοιωήποχτ 
μεγέθους ή σχήματος, είναι πάντοτε τό αύτό, ή ότι όλοι οί κύκλοι 
άπό τόν μέγαν δίσκον τοϋ f Ιλίου έως τοΰ ωροδείκτου τοΰ μικροτά- 
του ώρολογίου, έχουν πρός άλλήλους ώρισμένην καί σταθεράν ανα
λογίαν, ώς τά τετράγωνα τών διαμέτρων των, είναι, διά την φύ- 
σιν αυτήν τοΰ νοός μας, καί εις τήν θεωρίαν ηδονικόν καί εις τήν 
μάθησιν καί άνάμνησιν εύαρεστότατον. Ωσαύτως είναι μεγάλη τις, 
ειν’ ασύγκριτος ηδονή νά μάδ/ι τις τήν σύνθεσιν τών σωμάτων, νά 
γνωιίσν) π . χ . ,  ότι τό ΰδωρ,νομιζομενον άλλοτε άττλοΰν στοιχεϊον, 
έγ κ ε ιτ α ι άπό τό άξιολογώτερον δύο οϋσιών, τό όποιον ένούμενον, 
διά τής Θερμότητας κατά τινα τρόπον, αποτελεί τόν φλεγόμενον καί 
άναπνεόμενον άέρα· ά'τι ό ιός είναι σύνΟεσις τοΰ τελευταίου τούτου 
μετά τών μετάλλων δτι ή φλόξ δ ια ιρ ε ίτα ι διά τούτου· δτι ή 
αναπνοή ειν’ αποτέλεσμά τούτου· δτι ΐοΰσΟαι, άναπνέειν, φλέγειν 
ειν' όμοειδεΐς ένέργειαι· ότι δύο άπό τ ’άλκαλικά άλατα ειν’ιός με- 
τάλλων, τών όποιων τά εν, έλαφρώτερον τοΰ ΰδατος, φλέγεται αύ- 
τοκινήτως άμα έκτεθή εϊς τόν άέρα, άνευ Οερμότητος, καί άποτελεΐ 
διά τής συνΟέσεώς του τό άλας. Η γνώσις τών τοιούτων, καί ή παρα- 
τήρησις τοσούτων σχέσεων μεταξύ σωμάτων η ενεργειών φαινομένων 
τόσον άνομοίων είν’ υπερβαλλόντως ευάρεστος, κάν οΰδεμίαν κάμη 
τ ις  πρακτικήν τούτων χρήσιν. Ωσαύτως αί ύψηλαί τής ’Ας-ρονομίας 
άλήθειαι προξενοΰν μεγίστην εϋχαρίστησιν εις τόν σπουδαστήν των. 
"Η άνακάλυψις δτι οί πλανήται καί κομήται, περιστρεφόμενοι περί 
τόν ήλιον μέ άπείρως μεγαλητέραν ταχύτητα παρά τήν τής σφαί

ρας τοϋ πυροβόλου, κρατούνται εις τάς άπειρομεγέθεις τροχιάς των 
άπό τήν αυτήν δύναυ,ιν, ήτις είν ή αιτία τής πτώσεοις τοϋ λίθου 

*πί τοϋ εδάφους· δτι ή δύναμις, μετά τών διαφόρων κινήσεων των, 
δίδει εις τά  σώματα ταϋτα τό όποιον έχουν σχήμα· δτι αί κινήσεις 

των καί ό κανονισμός τής περιφοράς των είν’ ή αιτία τής εις άλλη- 
λα αμοιβαίας ένεργείας εις τρόπον ώστε, καίτοι έκκλίνοντα πάντο
τε τοϋ δρόμου των, ουδέποτε υπερβαίνουν τό ώρισμένον σημεΐον- 

βτι ή εκκλισις αύτή γινόμενη κατά νόμους ταθεροΰς καί άπαρχβά-

372  ΠΕΡΙ Τ Η Ι ΣΠ0ΓΔΠ2 ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ



τον; ούδέτοτε δύναται νά ΰπερπηδησ·/!, καθ’ όποιανδηποτδ διεύθυν- 
σιν, τήν ώρισμένην μοίραν, ώστε διατηρείται ούτως ή αιώνιος 

τοϋ συστήματος διάρκεια —  άλήθειαι τοιαϋται θέλγουν τόν νουν 
καί τόν πληροϋσι καθαρά; καί άπαραμίκτου ηδονής, Καί αύτη είνα 
ή πρώτη καί δικαιοτάτη ήδονή τής επιστήμης. Τήν αύτήν ηδονήν 
καί εύχαρίστησιν προσφέρει επίσης ή θεωρία τών αληθειών τής 
Ιίθικής επιστήμης. Ν- άνιχνεύστι τις τήν πρός άλλήλας συνάφειαν 

τών νοηταών δυνάμεοιν^ νά γνωρίσει πώς ένισχύονταιηχαλαροϋνται, 

νά παρατηρήσν; τήν διαφοράν ή ομοιότητά των εις διάφορα άτομα, 
νά βεβαιωθτί περί τής επιρροής των εις τάς σωματίκάς λειτουργίας, 
καί άνάπαλιν τής τοϋ σώματος έπί τών τοϋ νοός, νά παραβάλλει 
τήν άνθρωπίνην πρός τήν τών κτηνών νοητικότητα,. ν άνερευνήση τά  

διάφορα είδη τοϋ ζωϊ/.οϋ αύθορμήτου (1 instinct animal), νά έξα- 
κριβώσνι τό μεθόριον μεταςΰ τοϋ αυθορμήτου καί τοϋ λόγου εις 
όλας τάς φυλάς καί γένη -—- ταϋτα ειν επίσης εύναοίστου σπου
δή» πηγή ώς όποιαςδήποτ» άφνιρημένης η φυσικής επιστήμης άλή- 
θειαι. Από τοιαύτας θεωρίας άπολαύομεν ηδονήν αμιγή παντός 
πόνου καί άνωτέραν παντός κινδύνου κορεσμού η δυσαρεσκείας, εϊς 
τά  όποια ΰπόκεινται αί μεγάλαι αίσθητικαί εύπάθειαι. Αλλά τού
των απάντων ούδέν ήττον ειν’ή σπουδή τής Πολιτικής ’Επιστήμης 
ηδονής πρόξενος. Η έρευνα τών άρχών, αί όποΐαι συνδέουν πρός 
άλλήλους τους ανθρώπους εις κοινωνίας καί τους καθιστώσιν ικα
νούς διά τούτου νά έξασκήσουν όλας των τάς διανοητικάς καί φυσι- 

κάς δυνάμεις κατά τόν σκοπιμώτατον, έπιτυχέστατον κ έπωφελέ- 
στατον τρόπον· ή γνώσις τών μέσων, δί ών εξασφαλίζεται κάλλι- 

στα ή ευδαιμονία των καί προ άγονται έπί τά άριστον αί άρεταί 
τω ν  ή έρευνα καί σπουδή τών διαφόρων τύπων ϋπάρξεως τοϋ 
κοινωνικού συστήματος· ή άνίχνευσις ολων τών τροπολογιών εις 
τάς όποιας ΰπόκεινται αί καθόλου «ρ/αί τής Ηθικής καί Πολιτι

κής κατά πάσαν μεταβολήν περιστάσεων φυσικών ή ηθικών ή άνα·. 

κάλυίις ομοιοτήτων έκεΐ όπου μόνον αντιθέσεις υποτίθενται· ή πα· 
ρατήρησις τών αποτελεσμάτων, ό:α Ιφερον καί φέρουν αί διαφοραί
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τών πολιτικών «στημάτω ν· οί κατά διαδοχήν σχηματΐ7μοί Πο
λιτείας άπό τάς άτελεστάτας άρχάς των μέχρι τής μεγαλητέρας 
των έντελείας· ή άναζήτησις τ ις  κατά βαθμούς άναπτύξεως μεγά- 
λής τινός άρχής καθ’ δλας τάς στιγμάς τής προόδου της —  τών 
τοιούτων ή σπουδή ήθελεν ενδιαφέρει λογικόν τ ι ον, καί άν ακόμη 
Λεν ήδύνατο νά συνάξη έξ αυτών πρακτικόν τ ι συμπέρασμα προς 
κανονισμόν τής ιδίας αϋτοϋ διαγωγής η ωφέλειαν τήν κοινωνίας είς 
-̂ ν άνη'κει, καί άν ακόμη άνήκεν εϊς άλλο γένος καί ητο μόνον ά- 
χλοΰς παρατηρητής τής ιστορίας καί τής καταστάσεως τής ανθρώ
πινης κοινωνίας χάριν περιεργείας, ώς π . χ . σπουδάζομεν τά  έργα 
τών μελισσών, τών καστόρων καί τών μυρμη'κων. Πόσω μεγαλή- 
τερον δέν ειν’ άρα το διαφέρον καί τά ώφέλιμον τοιούτων θεωριών^ 
δταν έξετάζωμεν αϋτάς τάςπολιτικάς έξεις τοϋ ίδίου μας γένους, καί, 
εκτός τής συμπαθεί ας, όποιαν φυσικώς αΐσθανόμεθα είς τάς τύχας 
τών όμοιων μας, κατοίκων άλλων τόπων, άλλων επικρατειών, κατά 
παν βήμα τής έρεύνηςμας, άπολαύομεν τήν εύχαρίστησιν τοϋ νά συγ- 
κρίνωμεν τάς θεσμοθεσίας των πρός τάς ίδικάς μας, νά -παρατηρώ- 
μεν τάς διαφοράς των και τάς συνεπείας τούτων έπί τής ευδαιμο
νίας η άθλιότΛ,τος πολλών έκατομυρίων όμοιων μ α ς! 'Π εύχαρίστ/·,- 
σις αυτή εχει μεγίστ/ιν άνίαλογίάν χρός τήν έκ τής Συγκριτικής 
’Ανατομίας, δΐ ης δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν τάς ομοιότητας καί 
διαφοράς μεταξύ τών σωμάτων άλλων ζώων και τών ιδικών μας.

’Από τήν θεωρίαν τών πολιτικών αληθειών ό νοϋς μας ΰψοϋται 

φυσικώς και διά τίνος ορθής κ’ επίσης λογικής εργασίας ώς ειν’ ή 
άνακαλύπτουσα τάς άληθείας ταύτας, πρός τόν Μέγαν Δημιουργόν 

τοΰ παντός, τήν Πηγήν δλών, δσα έθεωρη'σαμεν διά τοϋ φωτός τής 
έπιστη'μης, τόν Παντοδύναμον Ποιητήν τοϋ ούρανοϋ καί τής γής καί 

c σ υ ν ΐχο ν ΐα  π ά ν τα  τώ Λ όγφ  τής όννάμεω ς αΰτοα » . ’Αλλ" 
αυτός ουτος έδημιούργησε τόν νοΰν τοϋ ανθρώπου, τόν έχάρισε τήν 
δύναμίν τοΰ διανοέΐσθαι, τοϋ κρίνειν, τοϋ αισθάνεσθαι, τόν εθεσεν 

* ir  τώ μέσω τβΰ κόσμον τώ ν $ανμασ ίω νϋ, τόνέδωκε την δύνα* 
μιν τ»ϋ νά τόν έννοή και νά ΰψοΰται διά τής διανοίας εις τήν ννώ»
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ctv τή; Μεγάλη; Πρώτη; Αιτία;. O ήθικό; άρχ κόσμο; προ;θέτει 
εί; τήν άπόοειξιν τής Δημιουργοί* καί Συντηριτικής Δυνάμεωςκαί αί 
Οεωριχι τοϋ κόσμου τούτου υψώνουν τόν νοϋν εί; κοινωνίαν πρό; 
τόν πλάστην του. Μένει λοιπόν αμφιβολία τ ι; πλέον, οτι ή σπουδή 
τοϋ ανθρώπου, ώ; πολιτικού όντος, καί ή θεωρία τοϋ διοργανισμοϋ 
καί τών λειτουργιών τοϋ πολίτικου κόσμου ειν έπίση; ηδονική καί 
ώφελιμο;; Τό άκριβώ; κατάλληλον τούεϊδου; μα; εί; τήν κοινωνικήν 
κχτάστχσιν· ή αύξησί; τή ; δυνάμεώς μα; καί ό πολλαπλασιασμός 
τών αναπαύσεων κ’ ευχαριστήσεων διά τή ; ένώσεω; τών θελη'σεων 
χ  ενεργειών· ή καθυπόταξις τών διοικούντων τήν φύσιν καί τάς 
κινήσει; τοϋ ΰλικοϋ κόσμου νόμων εις τήν διάθεσιν καί χρήσιν τοϋ 

xoiYartxoo  ανθρώπου’ ή τάσι; τών νοητικών του δυνάμεων καί 
-ηθικών αισθημάτων εί; τό νά προοδοποιήσν) τήν κοινωνικήν βελτί- 
<ι>σιν· ή προδιάθεσις πολιτικών συνδυασμών, καίεί; δυστυχεί; ακόμη 
περιστάσεις, εί; τό νά προάξη καλόν τι, καί αί έμφυτοι δυνάμεις 
πρός αποφυγήν και θεραπείαν τοϋ κακού· οί παράδοξοι νόμοι, έν μέ- 
ρει φυσικοί κ έν μέρει ηθικοί, καθ’ οϋ; διατηρούνται οί αριθμοί τής 
ανθρώπινη; φυλή; καί μετ’ άσφαλοϋ; βεβαιότητα; διαφυλάττεται 

•ή ίσοσταθμία τών φύλων— ταϋτα είναι πολλοστημόριον μόνον τών 
θχυμασίων τών προβχλλομένων εί; τά δμματα τοϋ πολιτικού πα- 
ρατηριτοϋ καί έπισυρόντων τήν προσοχήν του, έπειδή δυσκόλως 
εϋρι'σκεται πολιτικόν τ>. σύστημα, τοϋ όποιου ό οργανισμό; καί αί 
λειτουργίαι δεν άποδεικνύον εμφανέστερα τά ; ικανότητα; τή; αν
θρώπινη; φύσεω; καί δεν λαμπρύνουν τήν δύναμιν καί τά  θαυμάσια 

τη ; θεία; Προνοία; πρό; τήν οποίαν δ άνθρωπο; ατενίζει ώ; τόν Πλά
στην καί Συντηρητήν του. Θεωρίαι τοιχϋται, αχώριστοι άπό πάντα 
κλάδον επιστήμη;, καί μόνον άπό τοΰ; έπιπολαίου; καί διεφθαρ
μένου; παραμελούμεναι ί| περιφρονούμεναι, είναι καί τών επιστη
μονικών πόνων αμοιβή, καί τής αληθούς εύσεβείας πηγή, καί. τής 

έμφρονο; καί έναρέτου συμπεριφορά; όδηγός· είναι τό άληθέ; τέλος 

όλης μα; τή; μαθήσεω;, καί δίδουν εί; jjStxv μερίδχ ταύτης δι- 
ρλήν αξίαν καί ΰψηλότερχ θίλγητρχ.
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Πολλοί, ΐσω; οί πλείονες, νομίζουν, δτι ή έσχάτη vjto'- ή μεγί- 
στη τών επιστημών ώρελεια εΐ·/1 ή πρακτική είς τάς χρείας τοϋ 

βίου εφαρμογή των. ’Αλλά τοϋτο δεν ειν’ άλνιΟες· είναι μάλιστα έκ 
διαμέτρου αντίθετον τοϋ άληδοϋς, νά ισχυρίζεται τ ΐ ί  δ η  τά μόνον 
δφέλο; άπό τάς επιστημονικά; ανακαλύψεις και φιλοσοφικά; ερεύ
να; καδίλου είναι τό πραγματικόν καί, ώ; είπεϊν, ψηλαφητόν τοϋτο 
κέρδο;. Λεν ΰΐϊάρχέι μεγαλήτερον σφάλμα, μεγαλητέρα σύγχυσις 

ιδεών χαρά τήν έ ; ης πηγάζει ή ανωτέρω οοςασίζ! Ειν έγγιστα 
συγγενές με τόν παρκλογισμόν, δτι εργασία παραγωγική η έττικερ- 
δής είναι μόνη ν; εργασία δί ής παράγονται ή παρασκευάζονται υλι
κά τινα χρειώδη* ώστε ήπλεΐον Χασών ώφελοϋσα την κοινότητα ερ
γασία, ήϋψηλοτέρακλάσις εργασίας, διά τής δποίαςκυβερνάται, υπε
ρασπίζεται, βελτιοϋται, ολόκληρος επικράτεια, αποκλείεται, κατά 
τήν επισφαλή ταύτην δοξασίαν, άπδ τήν κατηγορίαν τών παραγω
γικών εργασιών, διά μόνον τοϋτο, δτι, αντί ν αύξηση, τήν άξίαν 
jiepidoc τίνος τοϋ έδνικοϋ κεφαλαίου, έπαυξάνειτήν άςίαν τής οΛης 
Περιουσίας του, και έπιδετει εϊς αύτήν τής ασφαλείας τήν ιδιότη
τα  εκείνην, χωρίς τής οποίας πάσα άλλη ούδεμίαν εχει άξίαν. Ου- 
το»; οί άρνούμενοι τό άξιόλογον τής άπλής επιστημονικής θεωρίας 
καί άποκλείοντίς άπό τά ; ώφελεία; τής επιστήμης τήν καδαράν 
ν.αι άληδή ηδονήν τής άνακαλύψεω;, τής μαδήσεως, τής κατανοή* 

σεω; τών αληθειών της, λησμονούν πόσαι ήδοναΐ, γεννήματα τής 
λεγομενη; πρακτικής εφαρμογής τών έπιστημών, αναλύονται είς 

ευχαριστήσεις άπλής θεωρία;. *11 ατμομηχανή, φέρ είπεΐν, ή όποία 

είν’, όμολογουμένω;, ή ώφελιμωτέοα εφαρμογή τής μηχανικής και 
χημείας είς τάς τέχνας, δεν ήθελ’ είσδαι τό αύτό και άν δέν ητον 
είμή είς μόνην τ>,ν άτμοπλοίαν χρήσιμος, καί ούδείς μετεχειρίζε» 
το έν άτμόπλουν είμή είς μικρά; περιακτοπλοΐας πρός περιέργειαν 
καί διασκέδασιν; δεν ήδελ’ εΤοδαι τό αύτό καί άν δέν μετεχειρί- 
ζοντο τάς άτμομηχανάς, είμή εις μόνας τάς λεπτουργικάς τέχνας; 
'Ωσαύτως τό μικροσκόπιον είν’ έπίσης ώφέλιμος πρακτική τής 
οπτικής έφχβμογή ώς καί τό τηλβσκόπιον, τέ τηλεσκόπιον ή*
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$ελ' είτίχι τό αύτό κχί άν δέν τό μετεχειριζώμείχ, είμή εί; 

•/ωροτκοπίχν π  μ ;  άπλήν διχσκέδχσιν, η εις τό νά βλέπωμεν 

τ χ  άληθή σχήματα τών πλανητών, ούδεμί* δέ χρ·?,5ΐς έγίνε- 

το τούτου εί; τήν ναυτιλίαν η εί; τόν πόλεμον. Η άπλή άρα 

εύχαρίστησις τη; άνευρέσεω; σχέσεων, καί τή; θεωρίας γενι

κών νόμων εί; τόν Ολικόν, ηθικόν καί πολιτικόν κόσμον, ειν’ ή ά

μεσος καί δικαία ά;ίχ της επιστήμη;, καί όλαι αί έπιστ/ιμονικαί 

άλήθειαι είν επίσημοι διά τόν λόγον τούτον, είτε φέρουν βοήθειαν 

τινα εί; τήν κοινήν βιομηχανίαν, είτε όχι. Ωσαύτως ή πνευματι

κή εύ^αρίστησι; τών επιστημονικών θεωριών τής Θρησκείας είναι 

μεγάλης αξία;, έκτος τοϋ πολλά μεγαλύτερου πλεονεκτήματος 

τοϋ νά βελτιοίνουν τήν καρδίαν καί τελειοποιούν τόν νοϋν— πρός 

8ν επίσημον καί μεγαν σκοπόν τείνουν τωόντι όλαι, μάλλον η ήτ

τον αμέσως, αί θεωρίαι τής επιστήμη; καθ όλου, καί κατά τήν 

ΰψηλοτέραν ταύτην έννοιαν δύνανται ολ’ αί ήδοναί τής επιστήμης 

νά θ:ωοώνται δικαίως ώ; πρακτικώ; ωφέλιμοί.

’Αλλ’ έπίση; μεγάλη; άξία; είν ή εφαρμογή τών επιστημών εί; 
τά  γενικώς ονομαζόμενα κοινά πράγματα τοϋ βίου. Κατ’ εξοχήν 
πληθύουν αί φυσικαί έπιστήμαι εφαρμογών παντοίων καί ωφελί

μ ω ν  ούδ ειν' όλιγωτέρας ώφελεία; ή αξίας αί θεωρίαι τοϋ ηθικο
λόγου, τακτοποιούντο; διά τών διδασκαλιών του τόν νοϋν μ ας, 

βελτιοϋντος τά αισθήματα, καί καλλιεργούντο; τά ; έναρέτου; δια
θέσει;, πολΰ δε μεγαλητέρα; ά;ία; ειν' αί ΰπηρεσίαι του δταν συν
τελούν εΐ; τήν κυβέρνησιν τών ανθρώπων. ’Αλλ’ ή σπουδή τή ; Πο
λιτική; ειν’ αναντίρρητα»; ή ώφελιμωτάτη πασών τών λεγομένων 

συνήθω; πρακτικών κ" εύεργετικωτάτη ώ; πρός τ ’ αποτελέσματα 
της. ’Εάν, κατά τήν παροιμίαν α ή κυρία τοϋ άνθρώπου σπουδή 

είναι ό άνθρωπο; τ ,  ή άξιολογωτάτη εφαρμογή τών οσχ μά; διδά
σκει ή ’Ηθική ώ ; πρό; τήν φύσιν του είν’ άναντιρρήτως εκείνη, δί 
ή ; μανθχνομεν τήν κατάστασιν, τ ά ; έξει;, τά συμφέροντα, τά δ ί
καια, τά καθήκοντα του καθό μέλου; πολιτική; κοινωνίας. 'H έπι-C 
•τήμη, ήτι; πραγματ εύίτκι περί όργανισυοϋ κυβε:νήσεω;, ήτι
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μεταχειρίζεται τήν πείραν ενός τίνος Ιθνους εποχής ττρός εύποιίαν 
ένός άλλου, καί τό σώζει ούτως ά—ί> τάς θυσίας, άπό τον κίνδυνον, 
άπό τήν δυσαρέσκειαν άποτυχ.ών, έλέγχουσα τά  είς διάφορα συ
στήματα πολίτικης $ εμπορικής νομοθεσίας γενόμενα σφάλματα, 
δεικνύουσα τόν τρόπον τής διορθώσεως /.αί αποφυγές των, διδ ά. 
σ/.ουσα, πώς τοιαΰτα συστήματα δύνανται, κατά τόν έπιτυχέστα- 
τον καί άκινδυνώτατον τρόπον, νά βελτιωθούν πρός έξασφάλησι* 
τής ευδαιμονίας τοϋ λαοϋ· ή επιστήμη ή'τις έρμηνεύει τάς άρίστας 

νομοθεσίας, εξηγεί τάς αληθείς άρχάς της νομικές, εκθέτει τόν 
δραστηριώτερον τρόπον επίσης τοϋ πώς έκτελοΰνται ώς καί πώς 
γίνονται οί νόμοι· ητις ορίζει τά δίκαια καί καθήκοντα τών τε 
λαών καί τών ηγεμόνων, διασαφίζει τά  δίκαια έθνους πρός έθνος, 

καί άποδεικνύει τό χρέος καί τήν φρόνησιν τοϋ συμβιβάζειν ευνο
μίαν μ ελευθερίαν έσωτερικώς, καί ανεξαρτησίαν μέ ειρήνην ώς 
πρός τά  έξω— άναντιρρήτως ή επιστήμη αΰτη, άν δέν ηναι όλων 
τών άλλων ή ώφελιμωτάτη εις πάσαν Πολιτείαν, ναι, είς πάντα 
πολίτην άτομικώς, ούδεμιάς τουλάχιστον εχει τά  δευτερεϊα ώς 

πρός την πρακτικήν επισημότητα. Τά ευεργετήματα, τά  όποια 
δί αύτης επιτυγχάνομε», τά  σφάλματα, τά  όποια δί αύτί,ς δυνά- 

μ.εθα να διορθιότωμεν, οι κίνδυνοι, τούς όποιους διά συνδρομηί της 
«ποφεύγομεν, εΤναι τά  μέγιστα κ’ επισημότατα, επειδή ταΰτα τά  

ευεργετήματα, σφάλματα, κίνδυνοι άφορώσι τό ολον τών εθνικών 

πραγμάτων καί ώς έγγιστα έκαστον πολίτην, μέλος της κοινω
νίας, εμμέσως ί  αμέσως. Ούδέν εύληπτότερον τούτων· άλλά πολύ 
σαφεστερα καί λαμπρότερα θέλουν άποδειχθη της επιστήμης ταύτης 
τά  όφέλη, όταν έξετάσωμεν, έν παρόδω, τάς όσαι ενίοτε ήγέρθη- 
σαν ενστάσεις κατά τής διαδόσεως καί τΫ,ς διδασκαλίας αύτης. 
Αρκούμεθα ενταύθα είς μόνην τήν παρατήρησιν ότι ή ωφέλεια ή 
προκύπτουσα άπό την άνάλυσιν κ’ έξέτασιν τών ξένων πολιτειών 
εχει μεγίστ/,ν όμοιότητα μέ τά εύεργετηματα, όσα εφερεν είς τοϋ 
άνθρώττου τήν Φυσιολογίαν ή σπουδή τ «  ’Ανατομίας τών καΤ(->- 
,-ΐέρίΛν ζώων. 'Q &λάδος ούτο; τές Πολιτικής ’ Επιστήμης δύναται
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προσφυέστατα νά όνομασθ {) Σ υ γ κ ρ ιτ ικ ή  Α να το μ ία . Π ο .Ι ιτ ιιω τ  
εις τοϋ οποίου τήν σπουδήν αν καταγινώμεθα, προσεκτικοί πάντο
τε εις τάς γενικάς άρχάς τής Πολιτικής, εις τήν διασάφησιν τού

των οσον άπό τόν οργανισμόν καί τήν διοίκτ,σιν διαφόρων συστη
μάτων πολιτείας,' καί εις τήν τροπολογιών τήν οποίαν επιφέρουν 
εις αϋτάς αί ένός έκαστου διαφοραί, θέλομεν ώφεληβή μεγάλως ώς 
πρός τήν γνώσιν τής Καθόλου Πολιτικής Επιστήμες, καί θέλομεν 
προοδεύσει έπισήμως εί; τήν έςακρίβωσιν τοϋ ϊδικού μας συστή
ματος, απαράλλακτα ώς διά τής Συγκριτικής Ανατομίας τών σω
μάτων έκτείνομεν τάς γνώσεις μας έπί τής Φυσιολογίας καί γνω: 

ρίζομεν ακριβέστερα τό άνθρώπινον σώμα.

Ούδείς εις έλευθέραν τινα πολιτείαν, καί δυσκολώτατα εις πολι- 
τισμένον λαόν, ήρνήθη ποτέ τάς ώφελείας καί πλεονεκτήματα τής 

πολιτικής, ή άντέστη κατά τής διαδόσεως καί διδασκαλίας της εις 

τ ιν ά c κλάσεις. ’Αβελτηρίαν τοιαύτην δέν έτόλμησέ τις ακόμη. Αλλ 
ίσχυσε ποτέ γνώμη τις, ή όποία δέν στερείται καί τήν σήμερον ο

παδούς, δτι πολιτικά αντικείμενα δέν πρέπει νάσυζητώνται μετα
ξύ τού πλήθους, καί διά τοϋτο άνθρωποι οι ότοϊοι δέν άρνοϋνται εις 
τόν λαόν τήν εις άλλους κλάδους γνώσεων διδασκαλίαν, έναντιοΰν- 
τχ ι  ώς πρός τήν εις αύτόν διάδοσιν τών φώτοιν τής πολιτικής. 
«’Ας σπουδάζουν ταϋτα οί πλούσιοι καί δυνατοί, άς τά μανθάνουν 
οί κυβερνώντες καί νομοθετοΰντες τοϋ τό~ου ή αί άνώτεραι τής 
κοινωνίας κλάσεις· συγράμματα άς γράφωνται καί μαθήματ άς 
παοαδίδωνται εις αυτούς καί τά  τέκνα των ή εις εκλεκτούς συλ
λόγους περί τών μεγάλων αντικειμένων τής εθνικής Πολιτείας· ό 
λαός ό'μως δέν πρέ-ει νά φροντίζτι περί ούδενός τούτων. ’Ας άνα* 
γινώσκν) τάς εφημερίδας, άς παρευρίσκεται εις τάς έκλεκτικάς 
συνελεύσεις, άλλά πολίτικα*, ίδέαι είν’ άνώτεραι τής καταλήψεως 
'Οϋ λαού— είναι διά τούς άνωτέρους του, καί περί τούτων είναι 
κκί άνωφελές καί επικίνδυνον νά καταγίνωνται αί επιτηδεύματα 
καί κλάσεις ». Η έ~ο-/ή παρήλθε μέν, καί παρήλθεν άμεταστρε- 

τττί, καθ' ήν άλογοι τοιαϋται δοξασίζι >,δύν«ντο νά ευρουν γενικήν
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άποδο/ήν, κατ’ έξοχήν, έν Αγγλία καί Γαλλία, αν καί άλλα^»5» 
τής Εΰρώτης διατηρούνται έν μέρει άκου.·/) ώς όρδαί- άλλ' δμως 
καί είς τήν Γαλλίαν, καί Γερμανίαν καί είς αυτήν τήν ’Αγγλίαν 
σώζεται τροπολογία τις τής αύτής εσφαλμένης γνώμης, έτττρεά- 
ζουσα τάς κρίσεις άζιοσεβάστων άνδρών, έξ εκείνων μάλιστα τών 
όποιων άλλως αί δοξασία1, δέν είναι δουλακαί ούτ ανελεύθεροι. 

Τοϋτο δε είναι ή ισχυρά πρόληψις, τήν όποιαν έχουν κατά τής 
διαδόσεως πολιτικών γνώσεων, ή εύχή τοϋ ν’ ά::οτρε—εται άττό 
τά  τοιαΰτα αντικείμενα τοΰ λαοϋ ή δρεξις, καί ό φόβος μή κινδυ

νέυσα, έκ τούτου ή είοήνη καί τής κοινωνίας ή εύταξία. "Ωστε κα
ταντά χρέος μας νά έςετάσωμεν εγγύτερον τήν ένστασιν ταύτην» 

καί νά ίδοιμεν άν τωόντι εχτ, τινα δύναμιν. Ας άρχίσωμεν άπό 

τήν δέσιν τοΰ όποιου μεταχειρίζονται οί έναντίοι επιχειρήματος* 
άλλά προ πάντων βημειωτέον, δτι ή κατ’ εξοχήν ένστασις είναι 
κατά τής Π ο.Ιιτικής, κατ άντίδεσιν πρός τήν Ο ικονομικήν  
(Πολιτικήν Οικονομίαν), τούτέστι τής πρώτης ΰποδιαιρέσεως, τοϋ 
μεγάλου κλάδου τής Ε σω τερικής Π ο.Ιιτικής, ήτοι τής Κυ
βερνητικής. Περί δέ τών άλλων υποδιαιρέσεων, τούτέστι τής 
Οικονομικής  κυρίως, καί τοΰ δευτέρου κλάδου ητοι τής Ε ξω τε

ρικής η μ ετα ξύ  εθνών Π ο Μ τική ς , οί έναντίοι είν άμεριμνότεροι, 
καί τινες ήδελον προτιμήσει νά διδάσκεται ή προτέρα τούτων — - 
»/ Π οΛ ιτιχή  Ο ικονομ ία , έάν μόνον ή Π ο .ΐιτ ικ ή  κοινώς κα- 

λουμένη, ητοι αί περί Πολιτείας άοχαι, ό οργανισμός τής Κυβεο- 
νήσεως καί ή διοίκησις αύτής καθόλου, έξαιρώνται άπό τοΰ κοινού 
τήν περιέργειαν καί άποκλείωνται τοΰ κύκλου τής ένεργείας τοΰ 
δημοσιοδιδασκάλ,ου η δημοσιογράφου.

ΐδού τοίνυν πώς επιχειρούν οί έναντίοι: « Ούδεμία άνδρωπίν* 

δεσμοθεσία δύναται νά ην εντελής, αί δέ καδεστώσαι Πολιτεΐαι 
είς δλα τής Εύρώπης τά μέρη, εχουσαι τήν άρχήν των είς παλαιάς 
καί αφώτιστους έποχάς, μετέχουν άναμφιβόλως, πλέον ή έλασσον 
τής παρακολουδούση; τ ’ άνδρώπινα εργα άτελείας. Καδό λοιπόν

τοιαΰτα'-, έχουν πολ>λά των μέρη εύπρόςβλητα άπό τούς ζώντας* « '  ̂ .1 *



6ίς πλέον φωτισμένων καί εξευγενισμένων εποχήν τής κοινωνίας, 

Ούδ' είναι δυνατόν ν' άρνηθνί τις, δτι πολλά ήθέλαμεν παραλείψει 
ώς άλογα κ’ επικίνδυνα κατά τό παρόν, ΚΑΝ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ 
ΣΥΝΤΑΞΩΜΕΝ ΤΩΡΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΑΣΠΟΛΙΤΙΚΑΣ ΜΑΣ ΘΕΣΜΟ- 
ΘΕΣΙΑΣ. Επομένως καταντα αδύνατον νά έξετάσωμεν ^ τό ίδικόν 

μας η άλλα Πολιτεύματα χωρίς νά έξελέγξωμεν διάφορα σφάλ
ματά τω ν. ούδε δύναται ν άναπτύξνι τις υγιείς άρχάς πολιτικής 
χωρίς νά καταντήσνι φυσικώς εϊς συμπεράσματα διαφωνοΰντα πρός 
τά σύστημα υπό τό όποιον ζώμεν. Ναι, ήθελ είσθαι αδύνατον, καί, 
άν ητο δυνατόν, ήθελ’ είσΟαι άτιμον, ν άποφεύγη, τις πασαν άνα- 

φοράν πρός τά υπάρχοντα καί καθεστώτα, έν ώ έξηγεΐ τάς θεμε
λιώδεις άρχάς της ΰγιοϋς Πολίτικης, κατά τών όποιων προσκό
πτουν ολοφάνερα αί θεσμοθεσίαι τής Πολιτείας μας. » Εντεύθεν δέ 
συμπεραίνουν, δτι διδασκαλία καί γνώσις τών τοιούτων διεγείρουν 
τοϋ λαοϋ τήν δυσαρέσκειαν πρός τήν Κυβέρνησίν του καί τοϋ έξυ 
πνοϋν τήν έπιθυμίαν μεταβολής.

I . Καί πρώτον μεν παρατηρητέον ένταΰθα δτι ή άνωτέρω εν* 
οτασις απευθύνεται κατά τής φατριαστικής, χαμερποϋς, ίιπερμέ- 
τρου καί φίλον six, ου συζητήσεως πολιτικών πραγμάτων, όποιαν 
επιχειρεί ή εμπάθεια καί ή άσυνειδησία υπό τό πρόσχημα χρη

στής καί έντιμου κοινοδιδασκαλίας. Τίς άρνεΐται δτι διατριβαί 
καί, πολύ πλέον, μαθήματα πρός τόν λαάν δύνανται νά καταντή
σουν επικίνδυνα, δταν ό διδάσκων ή δημοσιογράφος καταχραται 
τοϋ έπαγγέλματός του καί γίνεται αύτάς ό ίδιος φατριαστής καί 
δημαγωγός; Αλλ έκ τούτου S ir  επεται, κατ’ ούδένα τρόπον, δτι 

8ιν επικίνδυνος ή διδασκαλία αΰτης  τής Πολιτικής. Επειδή, πρό 
~χντων, αύτη γ ι ' δλως πρακτική καί εμπειρική έπιστη'μη. Εάν 

^έν υπάρχουν καθόλου αί βλάβαι, δσαι προκύπτουν άπό τάς άνα- 

φερομένας ελλείψεις ώρισμένου τίνος πολιτεύματος· έάν τά εις αύ* 
τό αποδιδόμενα κακά ην’ άπλώς θεωρητικά καί παρ ολίγον φαν. 
ταστά· εάν ό λαός ούδεμίαν αισθάνεται δυςχέρειαν ενεκα τούτων 
ϊάν δέν φέρουν συνεχείας πασίδηλους καί άναντιρρήτους· έάν,
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έν ένί λόγω, ό λαός δεν πάσχη, δέν αίσθάνητχι τωόντι τό βάρος 

τών κακών, όπως παρατηρούν καί ομολογούν οί δημαγωγοΰντες 
αϋτόν— τότ έμπαροΰμεν νά ήμεδχ ασφαλέστατοι, δτι τάςάναφε- 

ρομένας ώς ύπχρχούσας ελλείψεις ό λαός θέλει άποδεχδή, η μάλ
λον θέλει περιφρονήσει, ώς ψευδείς καί «λόγους, επειδή αληθώς 
τό περί ού ό λόγος σύστηιη . δέν εχει τάς ελλείψεις ταύτας. Ούδε* 

μία ρητορεία, οΰϊέν επιχείρημα λόγου, ούδεμία πκρόρμησις συγγρα- 
οής η διδασκαλίας δύνχται νά πείση τους ανθρώπους ότι καταθλί- 
βονται η κακοκυβερνώνται η άλλως πως πάσχουν, όταν ην’ έν α
λήθεια έλεύθεροι κ’ εύδαίμονες* είν' αδύνατον νά κατορδώσγ) δημο- 
σιοδιδάσκαλος νά καταπείση τό κοινόν η τό άκροατήριόν τοι> ότι 

ζώσι στενοχωρημένοι καί πρέπει νά δυσαρεστώνται, όταν οΰτοι 
ξεύοουν κ’ αΐσθάνωνται ότι ζώσιν έν άνέσει καί πρέπει νά ην’ ευ
χάριστοι.

2 . ’Αλλ’ εάν αί ελλείψεις, τά σφάλματα, ΰπάρχωσι καί ό λαός 

ΰποοέρη τωόντι υπό τό βάρος των, τότε είναι καί πρέπον καί ά· 
ξιον καί άναγκαϊον ν’ άνερευνηθώσι καί βασανισθώσιν αί αΐτίαι 
■τοϋ κακοΰ καί νά έςελεγχθώσιν άπαρακαλύπτως· -/ωρίς τούτου 
είν άναμφίβολον, ότι δ λαός θέλει έ /ε ι πάντοτ’ αιτίας δυσαρέ

σκειας. ’Απ’ εναντίας, έάν αΐσθάνωνται μέν τήν κατάθλιψιν, άλλά 
δέν γνωρίζουν διακεκριμένους, πόθεν προέρχεται, τότε καί ν’ αϋξνί- 
σ /i υπέρ τό δέον ή δυσχρέσκειά των πιθανόν είναι, καί κακήν διεύ* 
Ουνσιν νά λάβη. 'Η δέ διδασκαλία, γινομένη άπό ευσυνείδητους, 
έντιμους και άξιους άνδρχς καί τά  παράπονα τοΰ λαοΰ περιστέλ
λει έντός τών ορίων της μετριότητας, καί άβλαβή τής Κυβερν/r 
σίως μέτρα, αθώους άνδρας, ανεπίληπτους δεσμοθεσίας άπό κατά- 
κρισιν καί ένοχοποίησιν προφυλάττει. *Αί άλλα ιστορικά παρα
δείγματα τών κινδύνων, είς τούς όποιους εκτίθεται ή ειρήνη καί * 
γενική ευτυχία έπικοατείας τίνος ενεκα τής άμαθείας τοΰ λαοΰ, 

δέν εϊχομεν, έδυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν τάς ταραχάς, ό'σας έπροξί- 
νησί πολλάκις καί προξενεί είς όλα τοϋ κόσμου τά  μέρη ή άλογοί 

άγανάκτησις τοϋ λαοΰ κατά τών έξαγόντων τόν σίτον έν κ*'·$
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«φορίας, η /.χ τχ  τή ; χρήσεως τών μηχανών έν καιρώ δυςχερείας 

τών χειροτεχνών. Μόνη δέ ή άγνοια τοϋ τ ί  έστί Πολιτεία, τ ί  ές·& 
Κυβέρνησις δύναται νά τταράξ·/) τοιαύτας συμφοράς.

Η αναγκη τοϋ περιορισμού τής ατομικής, μέχρι τίνος, ελευθε
ρίας, προς ευδαιμονίαν της όλης κοινωνίας, τό αδύνατον της κυ- 
fiapχίας τοϋ λαοϋ, τουτέστι τής έγκαταλείψεως τής ανώτατης 
άρχής εϊς τάς χεΐρας δλου έθνους, τά δυστυχέστατ’ αποτελέσματα 
της περιφρονήσεως καί παραβιάσεως τοϋ δικαίου τής ιδιοκτησίας 
— τού ακρογωνιαίου τούτου λίθου τής πολίτικης κοινωνίας, τά συμ
φέρον τό όποιον δλαι, μέχρι τών κατωτάτων, αί κλάσεις έχουν εις 
το νά προστατεύεται άπό τόν νόμον ή συσώρευσις τών κεφαλαίων, 

τά κακά τ ις  άντιστάσεως εϊς τήν καθεστώσαν Κυβέρνησίν (έκτός 
μόνον εϊς έσχάτας κ επομένως πάνυ σπανίας περιστάσεις), τά μέ- 

γα συμφέρον, δ,που δλος ό λαός, μεγάλοι καί μικροί ανάγκη νά 
έχουν εις την γενικήν ύπακοήν πρός τήν άνωτάτην αρχήν έν τώ  
κράτει— τόν Κυριάρχην ηγεμόνα, ή πανταχοϋ σχεδόν όμοία ανάγ

κη τοϋ νά γίνωνται δλαι αί μεταβολαί, καί αί σωτηριωδέσταται 
αύταί, ύπαρχούσης τίνος θεσμοθεσίας, βαθμηδόν καί μετά φρονή- 
σεως καί ησυχ ίας— ολα ταϋτα είναι τά πρώτιστα μαθήματα, τά  
όποία πας πολίτικο διδάσκαλος οφείλει νά έρμηνεΰση ακριβώς καί 
ίντυπωσΤί, αν ήναι τοϋ έπαγγέλματός του άξιος κ εχνι τήν κοινήν 
ίϋσυνειδησίαν, ούδέ δύναται νά κάμνι βήμα καθ’ όποιανδήποτε δι- 

ϊυθυνσιν εις τήν διδασκαλίαν του, χωρίς νά έχη αφορμήν νά διασα- 
9ί·'ΙΌ ‘καί ΰποστηρίξγ) τά θεμελιώδη ταϋτα μαθήματα διά τής κα
θημερινής πείρας τών ανθρώπων. Τί δέ είναι τά μαθήματα ταϋτα; 
Ειν αί αληθείς διδασκαλίαι της ευταξίας καί τής ειρηνικής διαγω
γής, είναι τά  δραστηριώτερα παρορμητικά εις πειθαρχίαν— πειθαρ
χίαν αξίαν πάσης εμπιστοσύνης, καθό έλλογον, παραγγελλομένην 

ί*αλιστ ά~' αύτάν τόν ορθόν λόγον, οχι έπιβαλλομένην άπό τήν 
υ~-?ισχύουααν βίαν, τήν έν συνειδήσει πειθαρχίαν, πεφωτισμένων 
* £~ομένως καλώς διατεθειμένων άνδρών, οχ; τήν τυφλήν ΰποτα- 
TW αμαθών ανδραπόδων. Κάτεχε τόν λαόν όσον θέλεις πάντοτε



είς το αύτό σκότος τήί άγνοιας περί τοϋ τ ί έστ'ι Κυβερνησις χ.αΐ
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κακά υπάρχουν, το πάσχειν ΰπό τό βάρος των κ.’ επομένως άγα, 

νακτεΐν, τό έγγίνετχι καί χωρΐςτινός διδασκαλίας. Κάτεχε τόν 
λαόν δσον θέλεις είς τήν αμάθειαν τό αίσθημα τοϋ άποκλεισμοϋ 
των άπό τήν δύναμιν, τήν όποιαν βλέπουν ένεργοϋντας τοΰς 
ανώτερους των —  αϊσθτ,μα πάντων άλγεινότατον, καί ή σύγκρι- 

<?ις τής τύ/ν;ς τοϋ πτωχοϋ πρός τήν τοϋ πλουσίου γείτονός 
του— ή αφόρητος αίίτ/ι μερίς τοϋ κλήρου των, ·η όποια θελει ε/.Οε- 

τει πάντοτε τή,ν κοινωνίαν είς τούς μεγίστους κίνδυνους, ειν αδύ
νατον νά μήν έκ -λ ϊ’ςη τόν νοϋν των, και, άν δ*ν κακαΟλιβων .αι 

άπό τήν ύπε:;ισχύουσαν δυναμιν, δεν θέλουν παυσει ποτ* να ενερ·· 
yoOv jas τήν ττ^εον ολέθριων cocc’tv γ.τ.'ζτ. τνίς sip/jv‘/)<j xoww- 

νιας, αέχρις ου ό λαός διδαχθή εντελώς τάς θεμελιώδεις άρχάς τής 
Πολιτείας, τό είδος τής κοινωνικής συνθήκες κ ’ ένταυτώ τάς ά> 
χάς τής Οικονομικής έπιστήμης. Αέν έχει χρείαν διδασκάλου 6 
τττω^οζ Sicc νά ^Oovvj το\> πλούσιοι» γειτονοζ τοο τν,ν τε 7702γ[ζα- 

tw /jv [ΐετοχτίν εις τήν κυβερν/^ν και τν,ν υττεραναλογον [Λερώα 

to ’j  εΐζ τ* ocyocOi τοΟ βίου* ocXX ο τϊθελεν έ&77Χ/',ρο>δ·ε$
κακώς τό καθήκον του, εάν άίρήστι τήν έλαχίσττ,ν άμφιβολίαν είς 
τόν νοϋν τοϋ πτω/οτάτου ανθρώπου, ό'στις τόν άναγινώσκει η τόν 

άκοοάζεται, δτι τάς επαναστάσεις καί αναρχίας ακολουθεί πάντο- 

τε ν) άθλιότη; όλων τών jc^iwswv τν|£ xoivot/jto^j οτι vj scvitfQ* 

διαίρεσις τής δυνάμεως ειν’ αναγκαία εί; πασαν κυβερνησιν, καί 

ή άνισος διανομή τής ιδιοκτησίας είναι τών ών ούκ άνευ είς τήν 
ΰπαρξιν αυτήν τής Πολιτείας* επειδή 71 ίδεα τοϋ παραπολυ η πα« 

ρολίγον— τής υπερβολές vj τής ένδειας, είν ολως άσύμοωνος μ 
αυτήν τής ιδιοκτησίας τήν φύσιν, δτι επάνω εις ταύτην θεμελιοϋ- 
ται ό'λον τής κοινωνίας το οϊκοδομνιμα" γενικνι δε διακλν,ρωσις χ τ ’ί, 
μάτων ήθελε καταστήσει τήν επικράτειαν σκηνήν παραδοξολογίας 
τυχοδιωκτικής έπί εν ετος, γενικής κατερημώσεως τό εφεξής, <ρρ*· 
νοκομεΐον πρός καιρόν καί μετζτχϋτχ κοιμητήριον διαπαντός*
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3. 11 θεωρία τοϋ όργινισμοϋ άλλων Πολιτειών ώς και τής ύπά. 
τήν όποιαν, ζώμεν καί ή σύγκρισις τών έλλείψεων καί πλεονεκτώ- 
μάτων τής ίδικής μας προς άλλα τοιαϋτα συστήματα, ειν’ αδύνα
τον σχεδόν νά μή φερνι εύκτάν αποτέλεσμα εις τάς διαθέσεις λαοΰ 
ζώντος εις όπωσοϋν ευτυχείς περιστάσεις.

Οί “Αγγλοι, φέρ’ είπεϊν, δταν κατανοήσουν τήν άμετρον υπερο

χήν τη ; βρετανικής πολιτείας έπί τοσούτων άλλων ειδών Κυβερ- 
νήσεως, είν’ αδύνατον νά μήν ευρουν εϊς τήν σύγκρισιν ταύτην 
μεγάλα αίτια εύχαριστήσεως, καί λόγους ισχυρούς ν’ ανέχον
τα ι προτιμότερον τά  μικρά κακά της παρά νά διακινδυνεύσουν τό 
μέγα καλόν. Ολω ή έξωθεν πείρα, όλη ή ιστορία παραγγέλλςι 
τήν άνάγκων έμφοονος καί προφυλαχτικού τρόπου, οσάκις πρόκει

ται ν άρθώσιν άπό τό μέσον άνεγνωρισμένα κακά, ή νά είσαχθώσιν 
αξιόλογοι βελτιώσεις. Οΰδέ δύναται νά έκφύγη τήν προσοχήν, οτι 

δχ ι ολίγα έκ τών δσα επιπόλαιοι καί αμαθείς άνθρωποι θεωρούν 
ώς βελτιώσεις, άποδεικνύονται διά σπουδαιοτέρας έρεύννις τοϋ 
πράγματος, ανωφελή κ’ έπιζήμια. ’Εντεύθεν ά^ίδακτοι καί αμαθείς 

άνθρωποι έπιθυμοϋν πολλάκις ξένας θεσμοθεσίας, τάς όποιας πολλά 
ολίγον γνωρίζουν* ένώ πλήρως καί συστηματική γνώσις τοϋ πράγ
ματος ήθελε τούς διδάξει, δτι διά τάς διαφόρους εξεις καί συνή
θειας καί παντοίας άλλας περιστάσεις τοϋ ξένου εκείνου έθνους, 
κατ’ άλλας περιπτώσεις, είναι τό περί ού ό λόγος ώφ έλιμον έκεΐ 
έν ώ ήθελ’ είν’ έπιβλαβές παρ ήμΐν.

4 . Ηθέλαμεν καταντήσει εις άτελεύτητον άπεαανταλογίαν άν 

έπεχειροϋμεν ν’ άποδείξωμεν, πώς καί πόσον εύκολώτερα καί άσφε. 
λέστερα κυβερναται λαός τις, δταν αί πολιτικαί γνώσεις διαδοθώσι 
κατ’ έκτασιν εϊς όλα τά μέλη του. Λαμβάνομεν τά  πρώτα τυχόντ* 
παραδείγματα άπό τήν κακήν τής άμαθείας έπιρροήν καί τάς δε. 
σποζούσας έπισφαλεϊς δοξασίας περί Οικονομικών αντικειμένων. 
Γνωστόν είν ήδη, πόσον μέγα τά κακόν, όποιον προκύπτει άπό τό 
δτι ή έργατική κλάσις τής κοινότητας αγνοεί τήν φύσιν τών ϊρ γα ·  

x ixu y  (μισθών) καί τήν άρχήν έπί τής όποιας στηρίζεται ή μισθό-
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δοτία των. Ή  μεγίστη και πρωτίτο αιτία τ ί ;  καταθλίψεως τών 
εργατικών κλάσεων είναι ή απεριόριστος αίίξησις τής εργασίας, τήν 
οποίαν οί άφρονες γάμοι των άο  ένός καί ή αποστροφή τοϋ ν’ αλ
λάξουν καθεδραν εργασίας των άφ' ετέρου, ύπερπληροϋν καθεκάστην 

τήν αγοράν· έπειδή τοϋτο κατχβιβάζει τιμήν τής εργασίας των, ή 
τό ημερομίσθιόν των, εϊς το κατώτατον ποσόν τών αναγκαίων πρός 

διατήρησιν τής ζωής ανθρώπου. Τί εύτυχέστερον, εΰποιητικώτε;ον 
καί εις αύτοΰς καί εις τήν κοινωνίαν παρά τοιαύτης γνώσεως τοϋ 
πράγματος διάδοσις, όποία ήθελε καταστρέψει ή καν θεραπεύσει τό 
μέγιστον τών κακών, δσα καταθλίβουν έν τώ παρόντι τάς κατω- 
τέρας κλάσεις τής κοινωνίας; —  Ωσαύτως, αί ανόητοι κραυγαί 
v jtio  τής απεριορίστου προ μηθείας τών πτωχών καί χα ζά  τοϋ όρ 
θοϋ, τωόντι αναγκαίου νόμου, δςτις ήθελε περιορίζει έκαστον νά- 
ζή διά τοϋ προϊόντος τής ιδίας του βιομηχανίας, ή τοϋ είσοδήματο ,  

τής ιδίας του περιουσίας, ουδέποτε ήθελον έγερθή, ή τουλάχιστον 
οΰδαμοϋ ήθελον εΰρη άντήχησιν η άκρόασιν, είμή μεταξύ τών αμα
θέστατων. — - Αί παραδοξολογίαι αγρίων τινων όνειροπόλων καί 

τινων κακοβούλων, δτι μόνη ή εργασία δίδει δικαίωμα εϊς τήν 
άπόλαυσιν άγαθών, τά  δέ συσωρευμένα κεφάλαια είναι κατάθλιψις 
καί κατάχρτ,σις, ούδεμίαν ήθελον εϋρη υποδοχήν μεταξύ ανθρώπων, 
διδαγμένων νά συλλογίζωνται δτι ή συσώρευσις τών κεφαλαίων είν' 

αναγκαία συνέπεια τής ιδιοκτησίας καί τής ασφαλούς κατοχής Τr,f, 
καί δτι οΰδεμία κλάσις ανθρώπων έχει μεγαλήτερον συμφέρον εις 
τήν ΰπεράσπισιν καί διατήρησιν τών κεφαλαίων παρά τους έργάτας, 
τους όποιους πρό πάντων ύποστήρίζει κατ’ ανάγκην ή χρήοις των* 
—  II λύσσα κατά τής μηχανικής, ή άντίστασις κατά τής έλευ- 
θέρας εξαγωγής τοϋ σίτου έν καιρώ αφορίας, καί αυτά προσέτι τά 
ύπερμεγεθυνόμενα ωφελήματα δικαίων τωόντι καί αληθών θεωριών, 
Οία είν ή άποδοκιμάζουσα τούς περί Δημητριακών καρπών νόμους 

Τών Αγγλων, σαφηνίζουν έκ προσθήκης τάς συμφοράς, τάς όποία i 
δύναται νά προξενήστ, ή άγνοια τής Οικονομικής *£πιΉμϊϊί· Και, 
i '- i  νά φέρωμεν έν μόνον ακόμη παράδειγμα, ή δημώδης πρόληψιί
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ν.ατά τοϋ τοκισμού, καί ή διϊσχύρησις, ότι ό περιορισμός τοΰ τόκοι» 
προστατεύει δυστυχείς δανειζομένους, ματαιόνει πάσαν προςπάθειαν 
εις βελτίωσιν τοΰ νόμου ώς π  ρός τό επίσημον τοϋτο μέρος πολλά 
έ'τηάφ’ ού ο Βενθάμ άπέδειξεν, δτι ό δυστυχής δανειζόμενος άποφέρει 
ύπό τόν περιορισμόν τοΰτον πολύ πλέον παρά τόν πλούσιον δα
νειστήν, καί άφ ού ό πρώτιστος μεταξύ τών επισήμων έμπορολό- 
γων τοϋ σημερινού χόσμου, ό Sir Francis Baring έκήρυξε τοϋ 
Βενθάμ τήν s 'Τπεράσπισιν τοϋ τοκισμού * άναντιρρητον, καθό 
μηδεμφίς επιδεκτικήν άντιγογίας—-Ούδ’ αύταΐ αί ύψηλότεραι τής 
κοινωνίας κλάσεις άπέρριψαν μέχρι τοϋδε τάς προλήψεις ταύτας, 
ώστε νά καταργηθϊί ολως εν άπό τά  μεγαλήτερα πρακτικά ελ
λείμματα τής εμπορικής νομοθεσίας.

Αλλ’ επίσης ευεργετική καί είς τήν κοινωνίαν καί είς αυτήν τήν 
Κυβέρνησιν είναι ή διδασκαλ ία άλλων κλάδων τής Πολιτικής έπι- 
έπ  ιστήμης. Δυνάμεθα νά ειπωμεν μετά πάσηςθετικότητος, ότι ού. 
δεμία κραυγή ήθελε ποτ’ έγερδή κατ’ όποιουδήτινος φόρου, απαι- 
τουμένου άπό τήν δημόσιον υπηρεσίαν, μεταξύ λαοΰ, ό όποιος γνω
ρίζει καλώς, πόσον άναγκαϊα είν’ ή διατηρησις τών απαραιτήτων 
είς τήν δημόσιον ύπηρεσίαν θεσμοθεσιών καί καταστημάτων. Πόσα 
μέτρα δέν είναι πάσα Κυβέρνησις ήναγκασμένη νά παραλείψη, ε
ναντίον τής σταδερας και όρδής πεποιθήσεώς της, διά μόνην τήν 
αιτίαν, δτι ή κοινή γνώμη δέν τ ’ ανέχεται κατά τήν ένεστώσαν της 
άτελή άνάπτυξιν ! ’Ενδεχόμενον νά διαφωνούν τινες, φέρ είπεΐν, 

ώς πρός τήν όρδότητα τοΰ νά κατέχωσιν οί “Αγγλοι άποικιακάς 
τινας ιδιοκτησίας διά μεγάλων εξόδων, πρός μεγάλην ζημίαν τοϋ 

εμπορίου των καί ό'χι μικρόν κίνδυνον τοΰ νά εύρεθώσιν εϊς τήν α
νάγκην έχδροπρ αξιών. Αλλά καί άν όλοι. οί έπισημότητός τίνος 
Πολιτικοί τής ’Αγγλίας ήθελον συμφωνήστ] είς τό νά παραιτήσωσι 
τάς μακράν αύτής έκείνας κτήσεις, τίς τών Υπουργών ήθελε τολμήσει 
νά εγκαταλείψη τήν χώραν, δπου ό Ούόλφιος ένίκησε τήν λαμπρά-/ 
του νίκην καί εύρε τόν ένδοξον θάνατον, (*) συμβεβηκός, τό όποιον κα

ί*,' Πρό τΓ,ς έν Καναοα ~ 0 λ: (U; Quebek κατά τϊιν Γάλλον ήρωϊκώ;
2S
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βιέρωσε τον τόπον εις τήν αγάπην τοϋ λαοϋ, καί καθιστδ τούτον τυφλά* 
είςπάσαν συνέπειαν καί κωφόν εις πάντα λόγον;’Επίσης μεγάλη είν’ ή 
ώφέλεια νά παραιτήσωσι τά  Ι'άδειρα (Gibraltar), άλλ’ ό λαός έχει 
χρείαν νά διδαχθη πολλά μαθήματα πολίτικης πριν η όιψοκινδυ- 
νεύστΐ άποιονδήποτε ΰπουργεΐον νά προτείνη τοιαύτην παραίτησή, 
όσονδήποτε μεγάλα τά  έκ ταύτης ωφελήματα. 'Αλλά μεταςΰ των 
κακών όσα ή τοιαύτη τών λαών αμάθεια φέρει εϊς τήν άνθρωπένην 
κοινωνίαν, ούδέν είναι τόσον όλέθριαν, δσον ή επιρροή αυτής εϊς 
έκεινα τών έθνών τά  αισθήματα, έκ τών όποιων έγεννήθησαν οί 
εμπορικοί περιορισμοί καί, πρό πάντων, οί πόλεμοι. 'θ  φόβος, μή 
ώφελήσωμεν άλλα έθνη καί βοηθήσωμεν τους αντιζήλους μας διά 
τοϋ εμπορίου μας, ειν’ ή αιτία τοϋ προτέρου τούτων· τόν δέ δεύτε
ρον —  τόν πόλεμον, παρήγαγον πολλάκις αί έθνικαί δυςμένειαι, 
ή άπεχθεια κατά τών γειτόνων διά μόνον τοϋτο δτι είναι γείτονές 
μας· καί σημεκοτέον, δτι καί έμπορικαί καί πολιτικαί άντιζηλίαι 
ένεργοϋν κυρίως έναντίον έκείνων οί όποιοι, δι αΰτό τοϋτο ότι εί

ναι οί εγγύτατοι γείτονές μας, είν’οί κάλλιστοι άγορασταί τών 
προϊόντων μας, καί έπρεπε, πρός ωφέλειαν άμφοτείων τών μερών, 
νά ήν’ οί σταθερότατοι φίλοι μας. 'Η ιστορία τοϋ είδους μας ε tv’ 

ιστορία τών κακών όσα έπλυμμήρησαν άπό έπίσης ακάθαρτον καί 

αφθονον πηγήν! Πόσοι πόλεμοι δέν έγειναν έξ αιτίας τής άμαθείας 
τών λαών, παρορμωμένων κ’ έρεθιζομένων άπό τά χαμερπή ατο
μικά συμφέροντα φατριαστών τινών! Τοιοΰτος ό τών “Αγγλων 
κατά τών Ισπανών, τοιοΰτος ό κατά τών ’Αμερικανών. Καί άλλο 
δέ χειρότερον τής άμαθείας τοϋ λαοϋ κακόν, δτι πολέμους ένίοτε 
δικαιοτάτους καί αναγκαίους αποδέχεται μέν κατ άρχάς μετ’ εν
θουσιασμού ό λαός, άλλά τους παραλείπει καθ’ ήν περίπτωσιν τά 
μέγιστα τοϋ Κράτους συμφέροντα άπαιτοϋν τήν έγκαρτέρησιν εις

V αχόμενος. Τής νίκης ταύτης συνέπεια ήν* ή μετά τ^σσαρας ημέρας *υ- 
ρίευσις τής πόλεως, μετά ταΰτα της ομωνύμου επαρχίας, κ' έν τέλειτοϋ 
δλου Καναδδ, τού όποιου ή κατοχή άνεγνωρίσϋη διά τής έν Παριοίοις 
βίρηνης βΐς το&ς Αγγλους.



κύτούς. "Εθνος ασυλλόγιστο^, καΐ» άδίδακτον καί «ν.αθες, i -ό- 
κειται ~άντοτε εϊς τό σφάλμα τούτο-, τοϋ όποιου ούδέν ΰπάρ/ε>. 

μεγαλήτερον, έκτος ένός, τοϋ μεγίστου πάντων, τοϋ νά pt-pfir, εις 
φιλονεικίας κ' εχθροπραξίας χωρίς αίτίαν.

5. Τής πολίτικης διδασκαλίας ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν εί
ναι, ό'τι πολλαί των όσας αναπτύσσει αρχών είν’ αύταί έκεϊναι, τάς 
ό-οίας τά  υπάρχοντα πολιτικά κόαματα κατά καιρόν έπικαλοϋν- 

τα ι, εις τάς όποιας πολλάκις άναφέρονται καί περί τών οποίων 
συζητοδν· πολλαί τών διασαφήσεων τάς ό~οίας μεταχειρίζεται 
πρός έξήγησιν τών είρημένων άρχών ειν αύτά  τά δέματα της εμ

παθέστατης συζητήσεως μεταξύ τών πρακτικών Πολιτικών καί 

τών φατριαστών τής ημέρας. Αλλ’ ή δλη ύ"όθεσις, έμπορεΐ τις ν’ 
άντείπνι ένταϋθα, είναι μάλλον η ήττον άμφισβητήσιμος, εις δέ 
τήν άμφισβήτησιν ταύτ/,ν, καθό έμ π’ριλκμβάνουσαν τ ’ αληθή ή υ
ποτιθέμενα συμφέροντα τών άνθρώ-ων, επομένως διεγείρουσαν [ϊα- 

θέως τά πάδητων, ούτε ό διδάσκαλος είναι εΰκολον νά τηρήση ά- 
μεροληψίαν, ουτε τό άκροατήριόν του ν’ άποσείση τήν δεσ-οτείαν 
τών δυναστευόντων κατά καιρόν αισθημάτων καί ιδεών, ώςτε ή διδα
σκαλία καταντά δύσκολος ένεκα τής παρειςδύσεως κομματικών προ
λήψεων καί τοϋ διδάσκοντος καί τοϋ διδασκόμενου, έν ώ, άπ’ εναν
τίας, τό φατριαστικόν πνεϋμα ύποτρέφεται καί τά  εχθρικά αισθή
ματα εξερεθίζονται, αν όχι έξ ΰπαοχής γεννώνται. 'Η ενστασις 
«ύτη έχει άναντιρόήτως πολλήν άλήθειζν, άναφερομένη εις τήν αρ
χικήν δυςκολίαν τής πολιτικής διδασκαλίας, άλλ’ ουδόλως άπο- 
δεικνύει, δτι τοιαϋται γνώσεις δέν πρέπει νά μεταδίδωνται, τοιαύ
τη διδασκαλία δέν πρέπει νά γίνεται, τείνει δέ μόνον εις τό νά 

μας προφυλάςτ,, όσον ένεστι, μή πέσωμεν εις τά  όποια μας προ- 
δεικνύει σφάλματα. ’Εάν δέ τις ήθελε τήν άποδεχθή ώς λόγον ά- 
ποχρώντα κατά τής διδασκαλίας τής Πολιτικής, ή συνέπεια ήδε- 
λεν είσθαι: δ τι τω ν άζιογνωοτοτέρων π ρ α γμ ά τω ν  τον β ίο »  
7) ά γνο ια  s lv a i προτιμοτι'ρα τής γνώ οιως· ό τι όοον π Α ίο ν  

ΐνόαιγίρα. τν π ρ ά γμ α  ζοϋς ά,νθρώπονς, τόοον ύ ,Ιιγώ ζιρον

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΚΩΧΒΩΝ. 381»



πρ έπ ει νά  τους μ έά ή  νά το χαταΛ άβονν. Αλλά δέν αρκεί 
τοΰτο· συνέπεια ήΟελ είσδαι προσέτι καί, δτι περ ί ζητημάτω ν»  

οχοπος z&r οποίων ε ίν α ι νά δ ιεγε ίρ ο υ ν  ίσ χνρ ά  πάθη, ec vac 
χά ΙΧ ιο ν  χα ί οωτηριωόέστέρον είς τον  ,Ιαόν νά  μ η  γνω ρ ίt y  
τ ίπ ο τ ε , νά  ε ίρ ίο χετα ι είς τό οχότος' επειδή, κατά τήν ΰπό- 
θεσιν, έπί τ ι ς  όποιας στηρίζεται όλης τής ένστάσεως τό οικοδό

μημα, δέν είναι δυνατόν νά έμποδίσ·/·, τις τοίις ανθρώπους νά 
λαμβάνουν μέρος είς τά  πράγματα ταϋτα, ούδ είναι δυνατόν νά 

μή εξερεθίζονται καί διαιρώνται είς φατρίας. Τοΰτο, δηλ. ή τοι- 
αύτνι φύσις των, είν’ ή βάσις αύτί) τής περί ής ό λόγος ένστάσεως. 
Είναι λοιπόν κοινού νοός, είν' υγιών φρενών ί'διον, έπειδή τοιαύτ/ι 

έξερέθισις, τοιαΰται κομματικαί διαφωνίαι υπάρχουν, νά παραγ- 
γέλλνι τις εντελή άγνοιαν τών περί ών αί διαφωνίαι ζητημάτων 
ώς μέσον κατάλληλον νά τάς καδησυχάσνι; Ειν’ αί πολιτικαί 
διαφοραί εύσυμβιβαστότεραι έάν κατέχνι τις τους άντκρερομένους 
εις άγνοιαν τών περί ών ή άμφισβήτΛ,σις άντικειμένων; Ειν’ οί 
άνθρωποι εΰκολώτεροι νά συμφωνήσουν περί τινοζ, όσον όλιγώτε- 
^ον τό γνωρίζουν; « ’θ  λαός, λέγουν, αισθάνεται σφοδρώςπερί τινων 
αντικειμένων, αί γνώμαι έν αΰτώ είναι πολΰ διηρημέναι, τινών 
ϋπέρ τίνος τρόπου πολιτεύσεως καί άλλων κατ αύτοΰ. Διά νά 
κατορθώσϊ) δέ τις συνεννόησιν μεταξύ τών άντιφερομένων, ώστε 
νά ένωθώσιν δλοι υπέρ τοΰ πράγματος ή κατ’ αύτοϋ, η νά προτι
μήσουν μεσην τινα ασφαλή όδόν άπέχουσαν επίσης τών δυο άκρων, 

τά  μέρν) πρέπει νά μι) καταλαμβάνουν τήν φύσιν τών περί ών ό 
λόγος μέτρων, καί νά κατέχωνται είς άγνοιαν δλων τών νπερ, ό
λων τών χαζά , ό'λων τών μέσην τινα όδόν σκοπούντων επιχειρή
ματος ! a « Συνηντήθησάν ποτε, λέγει παλαιός τις μϋθος, δυο άγέρω- 
νοι ϊππόται εις τινα πεδιάδα, όπου έτιχεν ορθά πηγμένη άσπίς* 
ό είς τήν αινόίχασε λευκήν ασπίδα, δ άλλος μέλαιναν, καί τοΰτο ήρ- 
κεσε, κατά τό έθος έκείνων τών χρόνων, τηρούμενον ακόμη κατά 
δυστυχίαν μέχρι τής σήμερον, νά προκαλέσνι άπ’ άλλήλων τήν μο

νομαχίαν. ’Αλλ'έν ώπαρεσκευάζοντο, φθάνει κατά τύχην ίερεύς

3 9 0  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΠΟΪΛΙ1Σ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ



τις, δςτνς μαθών τήν αιτίαν τής διαφωνίας, τους έσυμβούλευσε vac 
θεωρήσουν έκαστος αμφοτέρωθεν τήν άσπίδα, καί ούτως εύρον δτι 
καί ό είς καί ό άλλος ιππότη; είχον δίκαιον, έπειοίί τό έν μέρος 
τ ί ;  άσπίδος ήτο κατάλευκον, τό άλλο βαθυμέλαν. » Ο λειτουργός 
τής ειρήνης έςετέλεσενέμφρόνω; τό χρέος του· άλλ’οί ενάντιοι μας» 

καί μάλιστα τινες τοϋ αύτοϋ επαγγέλματος με τόν συμβίβασαν 
τών δύο ίϊτποτδν, άλλο καλλήτερον μέσον να προβάλλουν δέν 

ξεύρουν, εΐμή, νά καλυφδίί ή άσπίς ενώπιον των δύο έτοιμο μάχων 
καί ή μονομανία νά προχωρήση.

"Ολοι συμφώνως αποδέχονται οτι μεγαλήτερον κακόν είς ένα 
τόπον δέν υπάρχει παρά τήν φατριαστικήν παραφοράν, τήν κατά- 
χοησιν δηλ. αύτοϋ εκείνου, τό όποιον, έφ’όσον δέν υπερπήδα τά δρια 
τοϋ δέοντος, είναι πλεονέκτημα, καί δύναται νά ήνat ισχυρόν μέσον 
τής διατηρήσεως τής πολιτικής έλευθερίας καί τής προοδοποιήσεως 
των καθόλου βελτιώσεων, τουτέστι τής έντιμου ένώσεως Πολίτι
κων άνδοών περί εθνικών πραγμάτων, Τό κακόν τοϋτο καταν

τά  άνυποφόρν,τον, δταν καθίσταται δργανον φιλαύτων ανθρώπων, 
φιλάρχων καί φιλοκερδών, πρός βλάβην τής κοινής ευτυχίας καί 
διά τής υποδούλου, τυφλής συνεργίας τοϋ λαοϋ, τοϋ όποιου θυ
σιάζονται τά  συμφέροντα είς τούς σκοπούς τών κομματαρχών του. 
Ούτοι προσποιούνται πολιτικάς τινας δοξασίας, έπί σκοπώ τοϋ νά 
στρατολογήσουν Πολιτικούς συνεταίρους καί νά τούς χωρίσουν ά π ’ 

άλλας συμμορίας. Θέσις είναι τό αληθές άντικείμενον τών προς 
παθειών των* αί δέ πολιτικαίτων άρχαί είν’ άπλοϋν πρόσχημα. Τό 
πλήθος ,άντί νά συλλογίζωνται περί έαυτών, γίνονται παίγνιον καί 
όργανα άλλων, εκτραχηλίζονται είς μυρίας δσας είν ικανοί νά πρά- 

ξουν αστόχαστοι άνθρωποι παραφροσύνας, καί είς τοσαύτας όπερ- 
βολάς καί ύβρεις, δσας οί ύπουλοι αρχηγοί των τολμοϋν νά τούς 
συγχωρήσουν νά πράξουν πρός ιδίαν έαυτών ασφάλειαν καί χωρίς 
τήν έλαχίστην φροντίδα περί τής ασφαλείας τών οπαδών. *Ολη 
ά'ρα παρ ολίγον ή δύναμις τών φατριαρχών τούτων επιστηρίζετα- 

είς τήν πολιτικήν αμάθειαν τ®ϋ λαοϋ καθόλου, καί τήν όποιαν διά
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τοϋτο αντιποιούνται άδειαν τό νά δημιουργών καί έπιτάττουν τάς 
ίοςασίας των. Είς τοιαύτν,ν ποανμάτων κ-/τάστχσιν είν’ όρ&ώτατον 
ό,τι είπεν ό -ουΐφΘιος κ Φατρία είναι μωρία πολλών πρός ώφέλειαν 
ολίγων », καί τοιαύττι κατάστασις πραγμάτων δέν τ,Θελεν υπάρχει 
μεταξύ λαοϋ πολιτικώς έκπαιδαγωγτμένου. Καί fiv καιρόν οί 

πρώτοι άνακαλύψαντες τάς νήσους τοϋ νοτίου Πκεανοϋ Θαλασ
σοπόροι ‘Λγόραζον /ώρας, άγαθά καί άλλα κινητά κτήματα των 
εγχωρίων Si έν κόκκινον πτερόν, οί πρόγονοι τών σημερινόν Αγ* 
γλων πρό τεσσάρων αιώνων έσφαζαν άλλνίλους άνά χιλιάδας κ έ« 
ξωλόθρευσαν τά  έννέα δέκατα τών εύγενών τοϋ τόπου εν
τός ολίγων έτών δι έν κόκκινον η λευκόν ρόδον (* ). Αλλ’ 
ουτε οί πόλεμοι τών Ααγκάστερ καί Υίόρκ έπιχειροϋνται 
πλέον είς τόν αιώνα μας, οϋτε οί κάτοικοι τών Αμερικανικών ν/- 
βο>ν, πολιτισμένοι νίδν,, θέλουν παραπεισβΐί πλέον νά καταδζπα- 
νώσι την περιουσίαν των είς τό μ/,δέν, καί ή ΐμέρα δέλει έλΟ/, ότε 
ν 'ύ Μ  κομματικαί διαφωνίαι θέλουν Οεωρεΐσδαι με τήν αύτν,ν πε- 
ριφρόνν',σιν, δπως θεωροϋμϊν άμεϊ; σήμερον τάς έ~ί Ερρίκων καί 
Εδουάρδων φατρίας.

(ϊ. Τοϋτο μάς φέρει είς τ/,ν έ-ίσν-μον παρατ-/·ρ7,σιν, οτι ζητημ* 

δεν μένει πλέον, άν ό λαός πρέπγ; νά διδαχδί τά πολιτικά ·/) δχι.
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( ' )  Ο  καθ όλον Ί ·/:ίο ν  τόν IE’. «’Siva διαρκεσας ιτεβΐ Smooyqc τοΰ 

•ρόνου τί,ς Α γγλ ία ς π ό λ εμ ο ί μεταξύ τώ ν Ο ίκων τοΰ Α αγκάβτερ καί 

'  ΐορκ ϊ^ρςατο κυρίως να ηναι καταστρεπτικό)? Ιμοΰλιος άπό τής Ιν 'Σ α ιν -  
ταλββνω 'ΐί/τ,ς  κατά  τό l i n o .  Ώ νομ ά σβη  οέ πόλεμος τών Λ ευκορ- 
ρόδίον καί Κοκκ:νορρόοο>ν (of the  R ed and the  W hite  Rosa) κατά τά  

παράτημα  τών οΰο Ο ίκων, τοΰ μ ’έν (Υίόρκ) λευκόν (ρέροντος ρόοον, τοΰ 

έέ (Α αγκάστερ) κόκκινον, και π ρ ο ^ ,ν ίη  μ Γ /ρ ι τοΰ 1486 . ότε Ερρίκος 
Ζ .  ες οίκου Α αγκάστερ, μόνος σχεοόν εττ'.ζήτας μεταςύ πολλώ ν σ υ γγε- 

νων £ς άμ-ροτίρων τών Ο ίκων, βασιλέων, βασιλίδων, βασιλοπαίοων, είτε 

πεσό/τω ν είτε άλλως ίλεεινώς τον βίον καταστρεψάντων, λ * δύ ν  είς «ΰ- 

ζυγόν Ελ'.σάόεβ - ψ  ί ;  Υίόρκ ή'νωιε τα  ουο Ρόοα καί κα τέπ ίνσ ε  τον 

πόλεμον {•’S. JlHnaiV H iito rr  of E u jla n d  II 36» )



Η άνάγκη τοϋ v i διδα/θή, άπεδείχθη, καί δ,τι μόνον ζητείται tW : 
άν «ρέπιρ νά καΛοδιδαχθϊί, $ νά *αζοδιδαχΟή. Κάμ’ δ,τι Θέλεις, 
θέλει εΰρεΟή πάντοτε κάποιος ν' άναλάβϊ) το έργον τοϋ διδασκά
λου, Ειν επάγγελμα τό όποιον δύναται ν άντιποιηθή όποιοςδή- 

ποτε έν έλευθέρα πολιτεία, καί τοιοϋτον, όποιον νομίζει έκαστος 

δτι είναι ικανός νά έκπληρώση. ’Εάν ό λαός δεν διδάσκεται άπό 
ειρηνικούς καί, όσον ένεστιν, αμερόληπτους ά'νδρας, θέλει δώσει άνα- 
ποφεύκτως άκρόασιν είς όδηγοϋς δλως διαφόρου ιδιότητας καί κα
ταντήσει ερμαιον τής έμπαθεστέρας καί φιλοκερδεστέρας κλάσεως 
•πολιτικών, τοϋ έξερεθισμοϋ τών ταραξιών, -τής ραδιουργίας τών 

υποκριτών καί τών τεχνημάτων τής άρρτείας. ’Εάν ό διδάσκαλος 
•παραβαίν/) τωόντι τοσοΰτον τά  χρέη του, ώστε, άντι κοινωοελών 
μαθημάτων, νά κάμν·/1 μεροληπτικάς, εμπαθείς, ψευδείς τών πραγ

μάτων εκθέσεις, εξάπτει φλόγας" έάν παρατρέχ/ι τά  είς την ιστο
ρίαν τεταμιευμένα γεγονότα πρός διασάφησιν τοϋ σκοποϋ μερικών 
συστημάτων, έάν έξερεθίζτ) τά  πάθη άουλλογίστου δχλου καί με- 
ταβάλλη τοϋ μαθήματος του τήν σειράν είς κατη'χησιν φατρίας, 
ενδεχόμενον, δυνατόν είναι νά προξενήσν] ούτος συμφοράς, ώς δλοι 
δσοι καθίστανται ένοχοι δολ 
δει προσχήματι- άλλά τοϋτο είναι μάλλον είς ισχυρός έκ προθέσε- 

ως λόγος κατά τής καχής  διδασκαλίας τοϋ λαοϋ, δχι κατά τής 
διδασκαλίας αύτοϋ· τείνει μάλλον είς τό νά μας προφυλάξη άπό 
ύποκριτάς, δχι νά μάς άπομακρύνη τους διδασκάλους· άποδεικνύει 

δτι καί ή Πολιτική εΤναι δυνατόν νά διδαχθη κακώς καί άτίμως, 
ύς καί ή Θρησκεία καί αϋτή ή Ηθική δυνατόν νά πάθν) τοϋτο, 

άλλ’ δ / ι  δτι ή Πολιτική ποέπει νά μή διδάσκεται, ώς ούδε δτι 
ή θρησκεία ί; ή ίίθική. Καί έπειτα , δέν πρέπει βαίβαια νά παρα- 

λείψωμεν τήν όρθήν ένταυτώ κ’ εύχάριστον παρατήρησιν, δτι ή 
δυσκολία τοϋ νά διαδώση τις, δι άνοήτων καί παραλόγων μέσων, 
πολιτικά συστήματος τίνος φρονήματα ειναι^πολΰ μεγαλητέρα, 
παρά τήν δυσκολίαν τοϋ ν’ άπατηση τόν λαόν κατ’ άλλον τρόπον. 
Ο χρηστός ίερεϋς τοϋ ανωτέρω μύθου μετιχειρίσθη τό έντιμον κ«ί
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έμφρον μέσον, δι οΰ άπέδειξεν ότι ήτο καί αξιότιμος καί σοφός 

διδάσκαλος. Αν όμως άπεμακρύνετο καί κ άντιπαρ ί/ρχ-ίτο  », ώς 
ό λευΐτης τής Παραβολές, εν ώ ή θανατηφόρος μονομαχία ήτοι- 
μ.άζετο, ή'δελε δείξει ανανδρίαν, δειλίαν, φιλαυτίαν. ’Αλλ’ αν vj- 
Οελε καί επιχειρήσει νά έμποδίσγι τούς έτοιμομάχους νά-θεωρήσουν 
εκατέρωθεν την άστϊίδα, άν ήθε λ ’ ύτος, όςτις ειχεν ίδή και την 
λευκήν καί τήν μέλαιναν πλευράν της, καταπείσει έκαστον ιδίως 

τών ιπποτών δτι ειχε δίκαιον, « δ’ εναντίας του άδικον, ήθελ’ είσθαι 

τωόντι πάσης αποστροφής άξιος καθό άτιμος καί ασυνείδητος σύμ- 
βυολο;· ή κακούργος απάτη του νίθελε ταχέως έκκαλυφθή καί οί άν- 
τιφερόίλϊνοι ήθελον ένωθή νά τόν καταχλευάσουν καί τιμωρήσουν.

Δέν πρέπει νά νομίζωμεν όμως πάλιν δτι είναι δυνατόν νά δι- 
δάξη τις πολιτικά μαθήματα χωρίς νά κλίντ) πρός τοϋτο η έκεϊνο 
τό είδος ορονημάτων. Τοιοϋτο τ ι δυσκόλως ήθϊλ εΤσθαι δυνατόν 
υ.ετά τιμιότητας, καί δυνατόν δε άν ή το, ουδόλως ήθελ είσθ επι
θυμητόν. ' Οςτιςδήποτε άσχολεΐται είς τήν σπουδαίαν έρευναν τοι- 
ούτου αντικειμένου, ανάγκη νά έ'χνι σχηματισμένην ίδ ια ν  ία ν το ν  
γνώμην, τήν δε γνώμην του τούτην νά πιστεύη επομένως έν συ- 

νειδήσει ώς όρθήν, ναι, ώς τήν μόνην όρθήν καί σωτήριον, οποίαν 
πρέπει νά εχη λαός τις. Ειν’ άρα απαραίτητόν του καθήκον νά δια
κήρυξή τά περί τούτου φρονήματά του. Είν άπείρως εύγενέστε- 
ρον, έντιμώτερον, έπωοελέστερον καί σωτηριωδέστερον νά τά κη 
ρύξνι δημοσίως, έλευθέρως καί άνδρι/.ώς, άφ οΰ πρώτον έκθέσει τό 
δλον τοϋ ζητήματος καί τους λόγους έκατέρων ή πλειόνων τών με
ρών, παρά (νά έκθέση) μεροληπτικήν η μονομερή μόνον εποψιν τής 

ύποθέσεως καί ν άφήση τό άκροατήριόν του νά συνάξουν άφ’ έαυτών 
τά συμπεράσματα των, —  τουτέστι τά ίδια έαυτοϋ συμπεράσμα
τα. Είναι δημοσιοδιδάσκαλος, δχι φατριαστής, οφείλει νά έκθεση 
ακριβώς καί μετ' ευσυνειδησίας τάς ιδέας καί τά  έπιχειρήματα 

άλλων πρός οί}; διαφωνεί, καί νά δώση τους λ.όγους δι’ οϊς προκρί
νει τάς ίδικά; του πε:ί τούτου ιδέα;. Από τοιοϋτον, ελεύθερον κ 
εύγενή τρόπον δίδασκα/.ία; ούδεμίαν βλάβην έχει τις νά φοβήται*
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άλλος δ: ηί'δείς τρόπος είν’ άξιος νά καλ?,τα'. διδασκαλία. Μένει 
λοιτόν αμφιβολία τι.;, ότι καί είς τόν λαόν σωτήριον είναι καί είς 
τήν Κυβέρνησιν άσφαλιστικώτατον νά διδάσκωνται οϋτ(·Κ ο /α τ ά  
πολιτικά αντικείμενα, καί προ πάντων αύτά έκεΐνα, των όποιων 
σκοπός είναι νά διεγείρουν τό φιλότιμον, τό διαφέρον καί νά κινή
σουν ισχυρά αισθήματα; Τί καλύτερον δύναταί τις νά μεταχείρι
σ ή  μέσον διά νά πληροφοοήσ·/) τό κοινόν, πόσον μέγα είναι τ  δφε- 
λός των νά έοευνώσι καί κρίνουν άφ εαυτών; Τίνα μεγαλητέραν 

ασφάλειαν έμπορεΐ τις νά έπιναήση κατά τών προςπ.?θϊΐών βίαιων 
καί ραδιουργούν καί κακοβαΰλων ανθρώπων; Τί άσφαλέστερον προ

φυλακτήραν κατά τών σκευωριών έ μ π ε ιρ ιχ ΰ τ  Πολιτικών, τών ο
ποίων ερμαιον φυσικώς είναι καί θέλει είναι ό αμαθής ο/λος, άλλ 

οϊτινες είς μάτην εκθέτουν τά ώνια των ενώπιον εύδιδάκτων καί 

συλλογιζομένοιν άνδρών;
£κ τούτων άποδεικνύεται, όχι μόνον δτι ή πολιτική διδασκα

λία τοΰ λαοΰ δεν φέρει ούδένα— άφ’δσους φοβούνται οί έναντίοι—  
κίνδυνον είς τήν κοινωνικήν ειρήνην, άλλά καί δτι, άπ’ εναντίας 
προςφέρει τήν βεβαιοτάτην άσοάλειαν κατά τών όλεθριότάτων κιν- 

δΰνων είς όσους δυνατόν νά έκτεθνϊ ή εύνομία καί ή ευταξία κοινό
τητας τίνος. Αλλά κα'.ρός ήδη νά προχωρήσωμεν εν βήμα πε
ραιτέρω καί ν’ άττοδείξωμεν δτι τά δ ί xttior  τοϋ λαοϋ είς τό νά 
όιδαχθή όσα άφορώσι τό κοινόν, ήτοι τό έαυτοΰ συμφέρον, καί τό 
καθΤ)χο>· τών ποοϊσταμένων του είς τό νά τόν διδάξουν τά Πολι

τικά, έπιστηρίζεται είς υψηλοτέρας παρά τάς ότοίας άνεφέραμεν 
άρχάς.

Ούδεμία Κυβέρνησις, έκτος μόνον ίσως τών άμιγώς δεστοτι- 
κωτάτων, δυναται νά μήν όμολογήσνΐ τήν ίσχΰν τής κοινής γνώ
μης, ή ότοία έ—ενεργεί μάλλον ή ήντον αμέσως, κατά τό είδος 
τής πολιτείας" έν ή ό λαός ζή, ή δε ταΰτης έπενέργεια διαφέρει, 
υπό τήν αΰτήν πολιτείαν, κατά τόν βαθμόν τής πολιτικής έκπαι- 

οεΰσέως τοΰ λαοϋ. ’Αλλά καί είς επικράτειας, αί όποϊαι άτολαΰ- 

δυν όλιγίστην συνταγματικήν ελευθερίαν, ή κοινή γνώμη, ή φωνή
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τοϋ λαοϋ έχει τ ’ αποτελέσματα της· καί αυτό; ό αμαθέστατος 
λαός έχει τήν θελησίν του, τήν όττοίαν οί Κυβερνήται του δέν πα
ρακούουν πάντοτε άκινδύνως· ναι, 5ΐ3 αϋτάς τάς ά-ολύτους μοναρ

χίας, o r  ου ή κοινή γνώμη είναι τό μόνον π;όσκο|/υ.α τής καχο- 
κυβερνησίας, ό δέ λαός σπχνίως έχει τινα επιρροήν, αταν ουτος 

τταρέμβη, συμβαίνει τοϋτο ώς έ~ί τό πλεϊστον μέ τρομερά ά-ο- 
τελέσματα. Οΰδε υπάρχει ταρέαβασις δυσκαλωτέρα νά κατασχεθη 
διά τοϋτο καί μόνον ότι, ένεκα τής τοϋ λαοϋ άμαθείας, συμβαίνε'* 
νά ήν ολως ά-ροκάλεστο; ή νά λάβ·/] κακίστων διεΰ&υνσιν. Πόσον 
έτίσημον είν άρα καί ττρός αποφυγήν δεινών τοϋ λαοϋ καί 

πρός χαλίνωσιν τοϋ Κυβερνώντας, νά ήναι πανταχοϋ καλώς πεφω
τισμένοι περί τών ττολιτικών των συμφερόντων! ’Αλλ’ ή ωφέ

λεια είν’ άπειρομεγεθεστέρα εϊς έπικρατείας ή λαούς ζώντας ΰπό 
έλευθέραν Πολιτείαν, έάν εκείνοι τούς όποιους τό σύνταγμα ανα

γνωρίζει ώς μάλλον ή ήττον αμέσως μετόχους τής ανώτατης αρ
χής, έχουν ακριβή γνώσιν τής καταστάσεως τών ιδίων πραγμάτων 
κ’ έσπούδασαν καλώς τάς άρχάς έπί τών όποιων στηρίζονται τά  
δίκαια καί συν/οέοοντά των. Σημειωτέον δέ ότι ούδευ.ίχ Κυβέρ-4 I I i I ι
νησις, ούδ αύτή ή έλευΟερωτάτη, είναι δυνατόν νά μένγ) είς χεΐ- 

ρας τοϋ λαοϋ καθόλου· καί αύτή ακόμη ή μεγάλη τών νεωτέρων 
χρόνων βελτίωσις, τό άντιπροσωπικόν σύστημα, δί ού έκτασις με
γάλη έπικρατείας συμβιβάζεται άκινδύνως μέ δημοκρατικήν πολι
τείαν, άφίνει τήν ενέργειαν τής ανώτατης αρχής είς τάς χεΐρας 
ανθρώπων επιτετραμμένων τό κυβερνάν —  κ’ έκεϊ προσέτι δπου 

αί άρχαί είναι κατά περιόδους έκλεκταί, τούτέστιν είς τάς καθα- 
ρώς δημοκρατικάς πολιτείας. Οί επιτετραμμένοι ούτοι λοιπόν, είτε 
κυβερνητικοί, είτε διοικητικοί, είτε νομοθετικοί, έχουν χρείαν τής 
άγρυπνου έπιτηρήσεω; τοϋ κοινοϋ πρός αποφυγήν άπατης, καί κα
ταχρήσεων, πρός έκζωπύρησιν τής έπιμέλείας καί προσοχής των 
η^πρός έλεγχον τών σφαλμάτων των καθ' ολην τήν διάρκειαν τοϋ 
επαγγέλματος τοιν. Εύ~οιητικωτάτη είναι τοιαύτη έπιτνίρησις έάν 
ένερνή ται άπό λ«ον πεφωτισμένον, καί προσφέρει τήν μόνην έπω-
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φίλη βεβαιότατα μονίμου και σταθερά; εύκυβερνησίας, ήτις είναι 
τό κατ έςαίρεσιν αληθές προασπιστήριον τών δικαιωμάτων τοϋ 

λαοΰ. Από πόσα ολέθρια σφάλματα δέν ήθελ’ ε /ε ι προφυλαγμέ- 
νους Κυβερνήτας παντός είδους καί πάσης εποχής— είτε Υπά
τους καί Γερουσίας, εϊτε ’Αρ/οντας καί Αημοσυνελεύσεις. είτε Μο- 
νάρ/α; καί τά Συμβούλιά των, είτε Βασιλείς καί τάς Βουλάς των, 
είτε Προέδρους καί Αντιπροσώπους! Πόσα π,ιράφρο-.α εγκλήματα 
κατά τε τών συμφερόντων τών ιδίων υπηκόων καί κατά της είρή- 
νης καί ευδαιμονίας τοΰ κόσμου, δεν ήθελον τολμήσει ούτοι νά 
πράςουν, εάν οί υπό τήν επιμέλειαν καί κυβέρνησιν των εμπιστευ

μένο·. λαοί ησαν καλώς διδαγμένοι τά  τής δημοσίου πολιτικής, 
έγνώριζον τ ’ αληθή των συμφέροντα, άπέφευγον πράςεις έπικιν- 
δυνωτάτας είς τάς ελευθερίας των καί εί/ον έντετυπωμένον έν 
εαυτοίς τό ιερόν εκείνο τοϋ καθήκοντος πρός τούς όμοιους των αί
σθημα, όποιον μόνη ή εκτεταμένη γνώσις τής Πολιτικής δύναται 
κατ' έςαίρεσιν νά έμπνευση ! Ας λάβωμεν, άπ εναντίας, τό παρά
δειγμα τοϋ πολέμου —  τοϋ παιγνίου τούτου, τό όποιον, ώς κα

λώς είπε τις, ουδέποτε βασιλείς, ηθελον παίζει, άν οί ύπηκοοι των 
ήταν φρόνιμοι —  πόσον θλιβερόν ν άναλογισθή τις ότι παρ ολί
γον όλη ή καταστροφή, όλη ή κατερήμωσις, τήν οποίαν έπέφερεν ό 
πόλεμο; έπί τής γής ήδύνατο νά λείψη έντάμα μέ τά ς αυτόν πα_ 
ρακολουθούσας απειραρίθμους συμφοράς, έάν εί/ον ΰπερισχύσει τότε 

«ί όρΟαί ίδέαι, οσας άπεκτήσαμεν ήδη, μέρος μέν έκ τής πίκρας 
πείρας καί μέρος έκ τής διαδόσεως τής διδασκαλίας, καί αί όποΐαι 
φαίνεται, ώς πρός τά παρόν, ότι έδίδαςαν, τουλάχιστον πρός και
ρόν τινα, τούς άνθρώπους καί τήν μεγάλην ενοχήν καί τί,ν μωρίαν 

τοϋ πολέμου! ’Αλλ’ ή πείρα είναι μέν άνύσιμος, άλλά βαρύτιμος 
διδάσκαλος, καί τό αύτό μάδημα ήδύναντο κάλλιστα νά μάθουν 

οί άνθρωποι χωρίς τής βαρείας τιμής τήν όποιαν κατέβαλον δί 
«ίύτο. Κ έπειτα ή πείρα είναι διδάσκαλος, τοΰ όποιου τά μαθή
ματα λητμονοϋνται μετά παρέλευσιν χρόνου τίνος, ώ ; αφανίζεται 

ί  ένδύμησις τών πληγών καί ό φόβος τής μάχης μετά τοϋ πόνον»
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τόν όττοΐον παρήγαγον. Οϋδέν άρα ισχύει νά έντυποίση επωφελέ

στερα καί διαρκέστερα τάς ύγιεϊς άρχάς τής ειρήνης καί τή ; δι
καιοσύνης εις τόν λαόν, εϊμή εκτεταμένη Πολιτική Αγωγή καί 
αληθής διδασκαλία τών συμφερόντων καί χρεών του. Τοΰτ αύτό 

συμβαίνει καί ώς πρό; τάς μηχανορραφίας καί καταθλίψεις τών 
λεγομένων μεγάλων Πολιτικών. Θυσία τών πολλών πρός ωφέλει

αν ολίγων ήθελ’ εισθ’ αδύνατος εί; πεφωτισμένην επικράτειαν. Τό 
φατριοπαίγνιον τοϋτο, έν ω τοϋ λαοϋ τά  συμφέροντα είν’ άπλοι 
λογισταί (jetons), ή δ’ εξουσία καί τά·πλούτη τών παικτών αυ
τών είναι τό μόνον καί αληθές άντικείμενον, περί τοϋ όποιου παί

ζουν, άν οχι τό μόνον κατάθεμα (enjeu); τό όποιον διακινδυνεύ
ουν, ουδέποτε ήθελε παιχθή πρός όλεθρον τής δημοσίου αρετής 
καί καθημερινόν κίνδυνον τής κοινής ευτυχίας, άν ό λαός έγνώριζε 
καλώς τά ; άργάς κατά τάς όποία; πρέπει νά διοικώνται τά  κατ 

κύτόν· καί τήν αλήθειαν ταύτην ϊσως αύθορμήτως συναισθανό
μενοι δλοι οί φατριασταί άποστρέφονται τόσον τήν καθόλου διά- 
δοσιν τών πολιτικών γνώσεων.

Αλλ' ή παρέμβασις τοϋ λαοϋ δεν είναι μόνον ώς περιορισμός 
τή; κακοβερνησίας τών πραγμάτων του, ώς έμπόοιον καταπατνί- 
σεως τών δικαίων του-, αναγκαία είς πασαν επικράτειαν ειν’ ή 

καθ’ αυτό ζωή, είν ή ψυχή παντός συνταγματικού συστήματος· δί 
αυτής προάγεται ή έπί τό κρεΐττον πάντοτε μεταρρύθμισις, παρα
κινούνται οί Κυβερνώντες νά βελτιώνουν διά παντός τρόπου τήν 
κατάστασιν τών ύπό τήν επιμέλειαν των καί ποό πάντων νά διορ. 
θόνουν τά  σφάλματα τοϋ πολιτικού των συστήματος. 'Επειδή πα- 
σα Κυβέρνησις εγεινε πρός τά καλάν τής κοινότητας, ό λαός έχει 
δίκαιον, οχι νά κυβερναται άπλώς, άλλά νά κυβερναται καλώς, 

καί οχι μόνον νά κυβερναται καλώς, άλλά νά κυβερναται όσον 
άριστα, τουτέστι με τόσην δαπάνην τής φυσικής των ελευθερίας 
καί τών πόρων των, οση συμβιβάζεται κάλλιον μέ τήν φύσιν τών 
άνθροίπίνων πραγμάτων. Πρός τά τέρμα τοϋτο τής τελειότητας 
οφείλουν νά βαδίζουν άπαρατρέπτως τόν δρόμον των όλοι οί
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λαοί. Λ Λ λ επειδή οί Κυβερνώντες οϋδεν έχουν τοιοΰτου είδους 
συμφέρον —  τουναντίον μάλιστα, νά κρατούν τά  πράγματα όπως 

εχουσι, άν δχι καί νά τά όπισθοδρομώσι — , έάν ό λαός δέν πα~ 
ρεμβαίνν;, ολίγη πρόοδος Θέλει γείνη εις τόν δρόμον τοϋτον, είναι 
φόβος μάλιστα, μ,ή έλαττωθη καί ό ήδη τετελεσμένος. Είν’ άρα 
εντελώς άποδεδειγμένον καί βέβαιον ό'τι πλήρης καί υγιής πολι
τική διδασκαλία είν’ απαραιτητως αναγκαία είς εκείνους, τών 
οποίων ή ίσχυρώς έκφραζομένη επιθυμία βελτιώσεως είν’ ή άρίστη 
έξασφάλισίς’τής προόδου πάσης μεταρρυθμίσεως τών εθνικών πραγ
μάτων. II διάδοσις τών γνώσεων τών περί Πολιτείας καθόλου 
ώρχών καί ή ακριβής γνώσις τοϋ δ,τι εγεινεν είς άλλας έπικρα- 

τείας, καί τίνα αποτελέσματα παρήγαγε, καθίσταται τόσον ασφα
λής πηγή πολιτικής βελτιώσεως, δσον ή διάδοσις τών τής μηχανι
κής καί ή γνώσις τών ξένων εφευρέσεων είν ή πηγή πάσης σχεδόν 
προόδου εις τάς τέχνας καί τήν βιομηχανίαν. Η πολιτική έκπαί- 
δευσις μόνον μερικών τινων κλάσεων ειν’, άναντιρρήτως, ώφελι- 
μωτέρα παρά τήν καθόλου πολιτικήν άμάθειαν· άλλ’ επειδή αί 
κλάσεις αϋται έ/ουν ώς έπί τό πολΰ μερικά συμφέροντα, καί έκα

στος ί / ι ι πρό οφθαλμών τους ίδιους του σκοπούς, ή μόνη έξασφά- 
λησις βελτιώσεων ευεργετικών τής ολομέλειας τοϋ λαοϋ είν»! τά 
νά έννοή ?) ολο μ έλεια  α ντη , είς τ ί συνίστανται κυρίως τ ’ άληθή 
των συμφέροντα.

Τωόντι παραλογισμόν μεγαλήτερον είναι δΰσκολον νάφαντασθΐ) 
τις, παρά τήν προςπάθειαν νά κρατοϋν τό άσυγκρίτως τολυαριθμό- 

τερον μέρος τοϋ έθνους εις άγνοιαν τοϋ παν δ,τι άφορά τά  τής 
Πολιτείας, έν ώ τά  τής Πολιτείας είναι τά ίδια εαυτών πράγμα

τα. ’Απόλυτος μέν τις Μονάρχης έξεφώνησε ποτε, a I IΠ ο λ ιτ ε ία ',  
ι ι μ  εγώ ! » άλλά πολύ, παραπαλυ δικαιότερα έμπορεϊ νά φωνά- 

ξγ  ό λαός » Η μ εϊς  ε ϊμ εθα  ή Π ο .Ι ιτ ε ία ! » Δί αυτούς γίνονται 
οί νόμοι, δι’ αύτοΰς αί κυβερνήσεις* προ; έξασφάλισιν τής ειρήνης 
τούτων καί προστάτευσίν των εναντίον πάσης ύβρεως εντός κ εκ

τός τοϋ κράτους άναδείκνυνται Κυβερνήται, επιβάλλονται δασμοί,
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είςπράττονται φίροι, καθίσταται αστυνομία, γίνονται στρατολογεί 

κ. τ . λ. Ν άποκλείης τούτους άπό τήν έπιτ/ίρησιν τών κατ’ αυ

τούς, είναι τό αύτό ώς άν ήθελ’ ό επιστάτης αποκλείσει τόν ιδιο
κτήτην τών γαιών άπό τήν έπιτηρησιν κ’ έξέτασιν τών λογισμών 
του. Νά τούς άπαγορεύης τό νά έννοοϋν τάς άρ^άςκαθ’ άς τά πράγ
ματά των διοικοϋνται, είναι τά αύτό ώς άν έσυγχώοεις μέν είς τον 
ιδιοκτήτην νά γνωρίζ-^ τ ί κάμνει ό επιστάτης του, άλλά τόν ά- 
πηγόρευες όλωςδιόλου νά γνωρίζ·/) καί τ ί  π ρ έπ ε ι r a  x a p r y .  Νά 
ρ.ή τούς συγχωρής νά μανθάνουν τάς θεσμοθεσίας καί Πολιτεύμα

τα  άλλων έθνών, είναι τό αύτό ώς άν εμπόδιζες τόν ιδιοκτήτην 
νά γνωρίζγ), πώς διοικεΐται ή ιδιοκτησία τού γείτονός του, τίνα 
πρόσοδον λαμβάνει ό γείτων ούτος άπό τάς γαίας του, τίνας μι
σθούς πληρόνει είς τούς έργάταςτου. Καί αυτη μέν είναι ή καθόλου 
εποψις της παραλογίας τών δίίσχυριζομένων άπαγόρευσιν τοϋ λα* 
οΰ άπό την πολιτικήν έκπαίδευσιν, κατά πασαν επικράτειαν όπο> 

ονδήποτε καί άν ηναι τά είδος τής Κυβερνήσεώς καί όσονδήποτε 
ολίγον δημοτικόν. Αλλ’ άσυγκοίτως μεγαλήτερος είν’ ό παραλο- 

γισμός τοϋ νά κατέχεται είς πολιτικήν άμάθειαν ό λαός έκεΐ, δπου 
τό σύνταγμα τής Πολιτείας είναι δημοτικού είδους. Εδώ ό λαός 
προσκαλείται νά λάβη μετοχήν εις τήν διοίκησιν τών κοινών πραγ
μάτων, νά παρεδρεύνι είς δημοσίους συνελεύσεις, νά υπηρέτη είς 
επαγγέλματα, νά ψηφηφοργ είς εκλογήν νομοθετών. "Ηθελεν υπάρ
χει κάποια συνέπεια, άν, άπαγορεύοντες είς τούς λαούς πασαν γνώ

σιν, ή όποία ήθελε τούς καταστήσει άξιους νά εκπληρώσουν τά  
υψηλά ταϋτα καθήκοντα, τούς άπέκλειον καί άπό τήν πραξιν παν
τός τοιούτου επαγγέλματος. Αλλά νά τούς κάμνης μέν Πολι
τικούς επαγγελματικούς, νά τούς άφίνης δέ είς άγνοιαν τών 
Πολιτικών πραγμάτων, είν’ ν μ  όλιγώτερον παράλογον παβ 

άν κατείχες τάν ιδιοκτήτην γαιών άμαθέστατον τοϋ γεωογεΐν, 
επρόςμΐνες δε άπ’ αύτάν καλήν επιστασίαν είς τήν καλλιέργειαν 
των γαιών τιυ. Αλλ’, έάν τις ήθελ αντιτείνει ενταύθα, δτι δέν 
είν ανάγκη νά γνωρίζη όλη ή κοινότης τά  Πολιτικά, ώς δεν είν’
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ανάγκη νά γνωρίζουν τήν γεωργικήν επιστασίαν όλα τά  [/έλη τής 

οίχογενείας τοϋ Γαιοκτήτου, ή άποκρισι; είναι πρόδηλος, δτι 

<)Λτ\γ τήν κοινότητα, οχι δέ μερικά; τινάς κλάσεις, ενδιαφέ
ρουν τά  τής Πολιτείας, καί δτι άν ΰπήοχεν οικογένεια τις, τής 

όποιας δ 2 α  τά (/.έλη, καί τών υπηρετών μή έξαιρουμένων, έχουν 
τους άναλόγους κλήρους των είς τήν ιδιοκτησίαν τών γαιών, 
τότε, άναμφισβητήτως, έκαστον μέλος ταΰτης, μέχρι καί τοΰ κα- 
τωτάτου υπηρέτου, όσον άσημ.ος καί άν ύττοτ:9η ή είς τήν ιδιοκτη
σίαν μετο/ή του, ήθελεν έχει τό δικαίωμα νά έπιτηρη τους λ ο γ ι

σμούς, ήθελ’ εχει άμεσον συμφέρον νά έπιστατή είς τήν δια/εί- 
ρησιν καί ήθελ’ εΐσθαι άνέκφραστος μωρία του νά μέν/] είς άγνοι

αν τών άρχών καδ’ άς διοικοϋνται τά γεωργικά, καί τής κατα- 
στάσεως καί διοικήσεως άλλων έγγΰς γειτόνων γαιών.

Ούδ’ είναι δυνατόν νά προκύψνι κίνδυνος τις τής ειρήνης καί 
τής ευταξίας τής κοινωνίας άπό τήν ένασχόλησιν τών κατωτέρων 

κλάσεων είς τοιαΰτα μαδήματα· ουδείς κίνδυνος, τουλάχιστον, 
παραπόνων καί γογγυσμού κατά τών ώς έκ τής δέσεως ωφελειών 
καί προνομίων τών άνωτέρων των, οϋδέ προσπάδειαι νά τους με
τακινήσουν, ή νά κλονίσουν άλλως τά  δεμέλια τοϋ έδνικοϋ συστή
ματος. Ατελής γνώσις τής πολιτικής, επιπόλαιος μάθησις τών 

όσα συνέοησαν είς άλλα έθνη, άλλας έπικρατείας, τής ιστορίας 
τών συμβάντων είς τήν ιδίαν αύτών πατρίδα, ένδε/όμενον νά τοΰ; 
έκδέση είς κίνδυνον νά παραπεισθοΰν καί κακώς όδηγηθοΰν άπό κα
κόβουλους τινας, η νά καταντήσουν παίγνιον τών αλόγων επιθυ
μιών καί φαντασκοπιών των. Απάται τοιαΰται ειν’ ά/ώριστο! 
άπό παν είδος μαθήσεως, επειδή είναι συνέπειαι ατελούς γνώσεως 
μέ τήν οποίαν αρχίζουν οί μαθητευόμενοι, επισκοτίζουν τήν αυγήν 
πάτης διανοητικής βελτιώσεως, επισκιάζουν τόν νοϋν πριν ακόμη 
ό ήλιος άνατείλνι. Αλλά μή δέν προξενούν τά αύτά εμπόδια είς 
δλους τής γνώσεως τοΰ; κλάδους επίσης εί; τήν ήδικήν και θρη
σκευτικήν διδασκαλίαν ώς καί είς τήν σπουδήν τών πολιτικών; 

Ο κίνδυνος —  ό πρόσκαιρος καί άσημος ουτος κίνδυνος— όμολ«-
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γτ,τίο;· ή έγγ^ησις ασφαλείας είναι βϊβχία καί είν’ εύκολος. Μό
νος ό άτελής φωτισμός είν έπικίνδυνος. Εϊς τό λυκαυγές ττ^οςκό- 
πτουν ευκόλως οί άνθρωποι καί καθό άμυδρώς βλέποντες, προ- 
πατοϋν π-λν-ρεις αμφιβολιών. Συγχώρει πληρέστεραν φωτισμό'/" 

ο Γ ΐΐΎ η θ ή τω  yrUc- »’ΐδοί> ή θεραπεία τοϋ κακοϋ, ιδού ή απολογία 
είς ττ:ν ενστασιν. ’Λλλ’ δπως άν εχν), τοϋτο είναι βεβαιότατον, δτι, 
όσον μέγας καί αν ΰποτεθ·£ ό κίνδυνος τής δ-δασκαλί«ς τοϋ λαοϋ 

καδ όσα πρέπει οΰτος να γνωρίζν·, (εστω ό φόβος ό εκ τής κυκλο
φορίας ελευθέρων φρονημάτων καί τής διαδόσεως πολιτικών γνοί- 

σεων μεταξΰ τοϋ λαοϋ χιλιάκις μεγαλύτερος άφ’ δ,τι ποτε τόν 
έζωγράφ/,σαν δειλοί καί μειωποϋντες άνθρωποι), τό κακόν άλλως 
δέν προλαμβάνεται, όσονδήποτε δεινόν κ’ έπίφοβον καί άν η ναι, 

μόνην δέ θεραπείαν δυνάμεθα νά έπικαλεσθώμεν ταύτην « Γ ε ν ν ψ  

θήτω φως » ! Είς μάτην ζητείς νά καταπνίςγ,ς τοιαύτας διδασκα

λίας διά τ ις  β'·*ζ· Καί άν κατορθωθη άκόμϊ) ή κατάπαυσις ταρα
χής έκ παραδεδεγμένων άπατων διά τής βίας, ουδόλως συντελεί 
τοϋτο είς διατη'ρησιν τής ησυχίας. Τουναντίον μάλιστα, η βία μόνη 
gyst τήν δύναμιν νά διαδώσν) περαιτέρω καί μεγαλητέραν τήν 

απάτην. Αί τολμηρότεραι καί φαντασιωδέστεραι δοξασίαι, αί επί
σης ανόητοι καί άλογοι, επίσης διεγερτικαί καί ψευδείς διδασκα
λία’., τά πλέον άθλια ·καί άμορφα συστήματα —  μωρία»., αί ό- 

'ποϊαι περιφρονούμεναι κ έγκαταλελειμμέναι εις έαυτάς, άποδνή- 
σκουν ταχέως φυσικόν θάνατον, —  ολα ταϋτα δύναται νά προά;η 

είς εκβασιν ή άκριτος καί αστόχαστος πρρςβολή. Τής βίας ή ρά

βδος δύναται, ώς ή μαγική, νά μεταβάλλνι δυςμορφίαν είς καλ
λονήν, νά δώση δύναμιν είς τήν παοαλ,υσίαν, ταχεϊαν κυκλοφορώ 
σιν είς τήν μωρίαν καί νέαν ζωήν εϊς έκπεπτωκυίας άπατας, τάς 

όποιας ούδέν άλλο δύναται νά συστήση, κυκλοφοοήστ,, διατ/ιρήση. 
Νά έμποδίση τις τήν πρόοδον τής αλήθειας, νά έμποδίσν) τήν δια- 
ν.οίνωσιν τών φρονημάτων, νά φράζν) τόν δρόμον εις τήν διάδοσιν 

τών γνώσεων, δέν είναι μεν ίσως τόσον επικίνδυνον, άλλ’ ειν’ έπίσης 
όλωςδιόλουάνυλσ τεής προσπάθεια τής καταδιωκτικής βίας.
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δίενει τελευταίοι/ νά σημεκυσωμεν τά σωτηριωδεστατα άποτε- 
λέσματα τη; έκτεταμένης διαδόσεως τών Πολιτικών Γνώσεων —  
σωτηριωδέστατα, καθό μηδεμίαν, μηδέ τήν έλαχίστην καί άττω- 
τάτην, ε/οντα κακήν συνέπειαν. Εκτεταμένη εττοψις καί γνώσις 

ακριβής τών καλλίστων τοϋ λαοϋ συμφερόντων θέλει έμπνεύσει 
εΐς αύτόν υγιή καί όρθά φρονήματα, γενναία κ’ εύγενή αισθήματα 
ώς πρός τήν άξίαν τ ις  ανθρώπινης διαγωγής, καί θέλει τόν συ- 
νεθίσει νά έκτιζα δικαίως καί ακριβώς τόν χαρακτήρα καί τήν 
πολιτείαν ανθρώπων διεπόντων τά  πράγματα τών έθνών. Αναρίθ
μητοι είναι αί συμφοοαί, οσαι έμάστιξαν τήν ανθρωπότητα ένεκα 
τών καθ' έξιν εσφαλμένων κρίσεων τοϋ πλήθους ώς πρός τό έπί- 
σημον τοϋτο άντικείμενον· κζί πρέπει νά όμολογήσωμεν έλευθέρως, 

ότι τά  μεγάλα εγκλήματα, όσα έπραξαν πολιτικοί άνδρες καθ ό

λους τους αιώνας, προήλθον κυρίως άπό τήν ένθάρρυνσιν, τήν οποί
αν εΰρισκον είς ταϋ λαοϋ τήν αμάθειαν οί έγκληματίαι. ’Εκπε- 
πληγμένοι άπό τήν ευτυχή εκβασιν οί άνθρωποι, τεταπεινωμένοι 
ενώπιον τής θριαμβευτικής βίας, έκθαμβοι βλέποντες τής μεγαλο- 
νοίας τήν έξάσκησιν καί τά  τεράστια συμβεβηκότα, όποια αυτή 
παρήγαγε, άπέσυραν τά  βλέμματά των άπό τά  μέσα δί ών ταϋτα 
κατορθώθησαν, ό δέ θαυμασμός τοϋ δαιμονίου καί τό αίσθημα 
τής δυνάμεω; κατέπνιξεν εϊ; τά ; καρδίας των τήν φυσικήν κατά 
τής κακούργίας αποστροφήν. Οΰδεμία χαμερπείας περιφρόνησις, 
οΰδεμία άποστροφή προδοσίας, ούδεμία φρίκη άπανθρωπίας ώφέ- 
λησέ τ ι μέχρι τοϋδε κατά τής ψευδοϋς στιλπνότητας, τήν όποιαν 
έπιχέει έπί τών μυσαρών καί αξιοκατακρίτων πράξεων τροπαι- 

οϋχος μεγαλοπραγμοσύνη. Ά λ λ ά  δέν μένει ένταϋθα ή μωρία άσυλ- 
λογίιτων ανθρώπων, 'ί ΐ  έντελεστάτη παράβλεψις τών ιδίων εαυ
τών συμφερόντων συνεζεύχθη μέ τόν κακόζηλόν των θαυμασμόν 
εύτυχοϋς έγκληματίου. Τά κακουργήματα τά όποια τους έξέπλη- 
ξαν, έξετελέσθησαν διά δαπάνης των, τό δέ καταβληθέν τίμημα 

ήσαν τά  μακρά, άπέραντα καί πικρά παθήματα των. Εθαύμασαν 
τάς άθεμιτουργίας, οσαι διεπράχθησαν διά θυσιών των. Ειδον άπα-
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6ώς τά  μέγιστα των συμφέροντα 0υσιαζόμενα, απαράλλακτα: ώς 
είδον καταπατουμένας τάς άρχάς καί τά  καθήκοντα. Ιίατασώτευ- 

οαν εί; τυράννους καί κατακτητάς, είς ραδιούργους καί μηχανορ- 
έάφους, οί όποιοι ήταν οί χείριστοι εχθροί το>ν, τά  πομπωδέστερα 
εγκώμιά των, τάς πολυκροτωτέρας των εύφημίας, άποδίοοντες ού
τως είς τάς πανώλεις ταύτας τοϋ κόσμου την δόξαν, ήτις ώφείλε 
νά τηρήται ιερά διά τάς έναρέτους καί εΰεργητικάς ττράξεις, καί 
περιορίζοντας τήν έπίκλησιν α Μέγας » —  την τιμήν, δί $ν δλαι 
αί εΰγενεΐς καί μεγάλαι φύσεις μο/θοϋν, είς λυμεώνας, τών όποί- 
ων ή (,ωη κατηναλώθη είς διάττραξιν της άθλιότητος καί τοϋ ολέ
θρου τών λαών. Π παράλογος καί αλλόκοτος κατάστασις έν ή εύ- 
ρέ0η τοσοϋτον χρόνον ό λαός, νά μην όνομάζν) τά αράγματα μέ τά  
κακά των ονόματα, νά έτταινν) τους κακούργους, ν’ ανέχεται, ώστε 
αί μάστιγες της ανθρωπότητας, οί πολέμοι της ειρήνης, τής ελευ

θερίας καί τής αρετής, ο /ι  μόνον νά έκφεύγουν τήν καταδίκην, άλ
λ ά  καί νά μονοπωλούν τάς θέσεις είς τόν Ναόν τής Δόξης, είναι 
τι άφθονος πηγή τής ανθρώπινης άθλιότητος καί τών εγκλημάτων 

μεταξύ έ&νών, καί η τον γνήσιον γέννημα, άμεσον αποτέλεσμα μό

νης τής παχυλοτάτης άμαθείας. Μ δέ σπουδή καί ή γνώσις τής 
Πολιτικής επιστήμης, ήτις διδάσκει τόν λαόν τ’ άληθή του συμφέ

ροντα; δύναται μόνη νά τόν άπολυτρώσνι άπό τάς άπάτας τών 
αιώνων, ν’ άντικαταστήση τήν δημόσιον αρετήν έπί τοϋ θρόνου τόν 

όποιον ευτυχής κακία κατέκτησεν έπί τοσοϋτον χρόνον, καί ν’ ά- 

σφαλίση έπί εδραίας βάσεως τήν ειρήνην κ’ ευδαιμονίαν τοϋ 

κόσμο'Λ
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Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α .

Εισαγωγή εις τήν Φίλοσββίαν»
( Ί'-πό Φιλί-π-ποϋ Ίωάννοκ")

Φ ίλο ι ά χρ ο α τα ί\

ϊϊ:οτιθεμενος νά παραδώσω είς τους φίλους άκροατάς μου ολό
κληρον την σειράν τών μαθημάτων τής ιδίως καλούμενης Φιλοσο

φίας, κρίνω σκόπιμον νά προτάξω αύτής σύντομόν τινα εισαγωγήν, 

είς την όποιαν νά καταστήσω δσον δυνατόν σαφε?έρ«ν την έννοιαν 
ταύτης τής των επιστημών επιστήμης, και νά υποδείξω έν όλί* 
γοις, τ ί επαγγέλλεται είς τους σπουδαστάς της. Αρχήν δέ τής 

εισαγωγής δέν νομίζω άλλην οίκειοτέραν παρά τήν έρευναν τής 
αρχής αύτής τής φιλοσοφίας. Τίς είναι ή πρώτη τής φιλοσοφίας 
αρχή; Τίς /ρεία έγέννησε ταύτην τήν έπιστήμην; ’Εάν έπιστήσω* 
μεν τήν προσοχήν μας είς τάς λοιπάς έπιστήμας, Οέλομεν ιδει, ό'τι 

ολας ταύτας έγέννησαν αί φυσικαί τοϋ ανθρώπου χρεϊαί, τάς οποίας 

ήναγκάζετο νά πληρώση. Ούτως ή Γεωμετρία έγεννήθη άπό τήν 
χρείαν, τήν όποιαν ειχον οί αρχαίοι αίγύπτιοι νά διανέμωσιν είζ 
έκαστον πολίτην τήν άνήκουσαν μερίδα τής άροσίμου γης, τής ό
ποιας τά  ό'ρια συνέχεε κατ’ έτος ή πλημμύρα τοϋ Νείλου. Τήν α

στρονομίαν έγέννησεν ή χρεία τής παρατηρήσεως τής τών άστρων 

έπιτολής καί τής κινήσεως τών αστέρων πρός διεύθυνσιν τών εορ
τών καί τών γεωπονικών εργασιών, καί πρός όδηγίαν τών θαλασ- 
οοπλοούντων είς πελάγη εύρύχωρα. Τήν Μηχανικήν, τήν φυσικήν, 
τήν χημείαν καί έν γένει τάς καλουμένας φυσικάς έπιστήμας έγέν* 
νησεν ή χρεία τοϋ νά γνωρίση ό άνθρωπος τάς δυνάμεις τής φύσεως

και τούς νόμους τής ένεογείας των, δ:« ν’ ποφεύγη εύκαίρως τήν έξ
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αυτών βλάβην καί νά τάς καθιστάνη ωφελίμους έαυτοϋ ύτην 
ρετιδα;. Τήν Ιατρικήν παρήγαγεν ’ό ανάγκη τοϋ νά εΰρ-/) ό άνδρο> 
π ; ;  επικουρίαν κατά τών πολυειδών νόσων, αί όποιαν συν:χώς ή- 

νώχλουν τό σώμα του καί ήπείλουν τήν σωματικήν ίίπαρξίν του. 
Τήν πολιτικήν, εις τήν οποίαν υπάγεται και ή νομική, καί ή οι
κονομική, παρήγαγεν ή χρεία τής στερεώσεως καί τοϋ κανονισμοϋ 
τής κοινωνίας, έκτος τής οποίας αδύνατον ήτον είς τόν άνθρωπον 
νά τελειοποιήσν] έαυτόν καί νά ζήση κατά τόν υψηλόν του προορι
σμόν. Είναι αληθές, ότι πολλών ερευνών καί ανακαλύψεων, άνη- 
κουσών εϊς τάς ρηθείσας έπιστήμας, αιτία ΰπήρξεν ή φυσική είς 
τόν άνθρωπον όρεξι; τοϋ είδέναι· άλλ αί ερευναι αΰται είναι ύ^ε- 
ρογενεΐς, παρακολουθήσασαι φυσικώ τώ λόγω τήν γεννησιν τών 
επιστημών. Πρώται δέ τούτων μαιεύτριαι φαίνονται παντάχοϋ αί 
φυσικαί τοϋ ανθρώπου χρεναι. Υπάρχει άρα τοιαύτη ή άρχή της 
Φιλοσοφίας; όχι βέβαια. Τήν φιλοσοφίαν έγέννησεν ή καθαρά τής 

αλήθειας εφεσις, καί ό άνθρωπος φιλοσοφών ήθέλησε νά πληρώσν] 
χρείαν καθαρώς πνευματικήν. 'Εάν ό άνθρωπος είς τήν έξεύρεσιν 
καί καλλιέργειαν τών λοιπών επιστημών έμφανίζηται ώς δεσμώ
της τοϋ ΰλι/οϋ σώματός του και αιχμάλωτος τής περικυκλούσης 
αύτόν καί διηνεκώς είς αύτόν έπιδρώσης φύσεως, εϊς τάς φιλοσο
φικά; του έρευνας παρουσιάζεται ώς πνεϋμα, τουτέστιν ώς ον ε
λεύθερον, παντός σκοποϋ ϋλικοϋ ανεξάρτητον, καί φερόμενον πρός 
τήν γνώσιν τής άληθείας διά μόνον τόν λόγον, ότι είναι αλήθεια, 

ούτως ό άνθρωπος ύψούμενος ΰπεράνω τής ίλης, απαλλασσόμενος 
τών δεσμών αύτής καί άποστρεφων τήν προσοχήν του άπό τών 
υλικών του χρειών, στρέφει αύτήν πρός έαυτόν, καί φαινόμενο; αυ

τός είς έαυτόν αίνιγμα δυσδιάλυτον έρωτα. Τίς είμαι; Πόθεν καί 
προ; τ ί ε ίμ α ι; Στρέφων άκολούθω; τοΰ; οφθαλμούς του καί είς 
τήν μεγάλην τούτην φύσνν, μετά τής οποίας εύρίσκεται εις διηνε
κή σχέσιν, έπιδρών εϊς αύτήν καί ’δεχόμενος άμοιβαίω; τά ; επι
δράσεις της, θεωρεί καί είς αύτήν άλλο αίνιγμα, καί ΰπεικάζων 

Οπό τά  ’ποικίλ« άύτης φαινόμενα τήν άφανή καί μίαν αλήθειαν
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έτεοωτα εαυτόν. Τίς είναι ή φύσις αυτή; Παρά τίνος καί προς τ ί 
είναι; Ποιος είναι ό λόγος αύτής προς εμέ καί έμοϋ πρός αύ-rr'v ; 
Είμαι άρα έργον αύτής; Είναι αύτή ίδική μου δημιουργία; ^ πα- 
ρήχθημεν καί οί δύο άπ’ άλλης ΰψηλοτέρας α ιτ ία ς; Παρατηρώ, 

OTt ή φύσις αυτή άλλοτε μέν άντιβαίνει, άλλοτε δ’ ΰπείκει είς τάς 

βουλήσεις μου* άλλοτε μέν έναντιώνεται, άλλοτε δ’ υπηρετεί είς 
τους σκοπούς μου. Υπάρχω άοα έγώ δϊ αϋτήν; Υπάρχει αύτή 
δ ί έμέ; Ειμ’ έγώ ό λόγος τής ύπάρξεώς της; Είναι αυτή ό λόγος 
τής ύπάρξεώς μου ; ή δέν αληθεύει ούτε τά εν, οΰτε τά άλλο, άλλ 

ή μεγάλη αΰτ/] φύσις άναφέρεται μετ’ έμού καί δί έμέ εϊς έτερον 
λόγον άνώτερον ; ’Αφ’ ής στιγμής ό άνθρωπος προβάλη είς εαυτόν 
τά  ζητήματα ταϋτα, άπ’ εκείνης τής στιγμής αρχίζει νά φιλοσο· 
or,· διότι ά~ εκείνης τής στιγμής υψώνεται ύπεράνω τών υλικών 
αναγκών, καί στρέφει τον προσοχήν του είς τίιν χρείαν τοϋ πνεύ
ματός του Αυτή ή πρώτη απαλλαγή τοϋ ανθρώπου άπό σκοπών υλι
κών καί χρειών σωματικών είναι ή πρώτη, ούτως είπεΐν, σφυγμή 
τής φιλοσοφικής ζωής τοϋ ανθρώπου.

"Οσον δέ ακολούθως περισσότερον ό άνθρωπος άναπτύσσεται, 

κατά τάς λοιπάς έπιστήμας, ό'σον περισσότερον σπουδάζει έαυτόν, 
τήν έκτός έαυτοΰ φύσιν καί τήν σχέσιν μεταξύ έαυτοϋ καί τ ις  φι> 

σεως, τόσον πολλαπλασιάζονται τά  ζητήματα, τών ό~οίων ή λύ- 
σις πληρόνει άπλώς χρείαν τοϋ πνεύματός του, καί είς τά  όποια ή 
πείρα δέν δύναται ούτ’ αμέσως, ούτ’ έμμέσως νά τώ χορηγήστι 
κάμμίαν λύσιν· τόσον περισσότερον άρα αισθάνεται τήν χρείαν τοϋ 
ν’ άφεθή είς μόνην τήν δύναμιν τοϋ λογικού του, καί νά ζητησΥΐ 
άπ  αύτοΰ μόνου καί διά μόνων τών νόμων τής ένεργείας του τήν 
έπίλυσιν τών υψηλότερων τούτων ζητημάτων, τά  ό~οΐα έπί τής 
επιστημονικής όύ'οϋ άπαντά. Μέ άλλας λέξεις, τόσον περισσότε
ρον αισθάνεται τήν χρείαν έπιστημης, πηγαζούσης έκ μόνου τοϋ 
λογικού του. Πρός περισσοτέραν τών λεγομένων κατάληψιν άς ύ- 

ποθέσωμέν τινα, ό'στις φιλομαθών έδιδάχθη καί έμελέτησε τάς θί-
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χάς|λεγομένας έπιστήμας. Τί θέλει εϊπει καθ’ έαυτόν είς τό τέλος 

τής περί ταύτας σπουδής το υ ;
’Εδιδάχθην, θέλει είπει καθ’ έαυτόν, τήν Μαθηματικήν, έγνώ- 

ρισα τάς ποικίλας σχέσεις, τάς οποίας τά  ποσά δύνανται νά λά- 
€ωσι πρός άλληλα, καί τόν τρόπον καθ 8ν αί σχέσεις αΰται εΰρί- 

σκονται· άλλ’ άπηντησ» είς αύτήν καί έννοιας, των όποιων τήν 
άοχήν δέν έδυνήθη νά μοί έξηγήσ/;. Τίς καί πόθεν ή έννοια τοΰ πο
σού, τού αριθμού, τού μηδενός, τοΰ άπειρου ; Επί τούτου παρετή- 
ρησα, ότι όλη ή μαθηματική στηρίζεται εϊς τινα πρώτα αξιώματα, 

καί παν ο,τι διδάσκει περιέχεται είς έκεϊνα συνεπτυγμένως. Κά- 
νέν θεώρημα αύτή; δέν είναι ούσιωδώς τών αξιωμάτων διάφορον. 

Παντός δέ θεωρήματος ή άπόδειξις δέν είναι άλλο τι, είμή δεϊξις, 
ότι τό ύπ’ αύτοϋ έκφραζόμενον είναι τό αύτό μέ ό,τι έκοράζει τό 

αξίωμα, ή άλλο τ ι θεώϋημα, ταυτιζόμενον αμέσως η εμμέσως μέ 
τό  αξίωμα. Ά λλά  πόθεν τά  αξιώματα, τών οποίων άπορόοαί εινα,ι 
όλα τά  μαθηματικά θεωρήματα; Πόθεν καί οποία ή βεβαιότης 
τ ω ν ; Διατί είναι τόσα τόν αριθμόν καί όχι περισσότερα, ή όλιγώ- 
ρα; ’Επί τέλους τίνες καί πόθεν οί νόμοι, οί τάς μαθηματικάς δι- 
ευθύνοντες πράξεις ; Πρός ταύτας τάς ερωτήσεις, ή εσιώπησε διό* 
λου ή Μαθηματική, η έδανείσθη τήν άπόκοισιν άλλαχόθεν.

ΐδ ιδάχθην τήν Φυσικήν, έγνώρισα τάς γενικάς ιδιότητας τών 
σωμάτων, καί τάς ίδιοδυνάμους έξωτερικάς αύτών μεταβολάς καί 

κινήσεις. Ά λλά  τ ί είναι τά  σώματα τα ύτα ; Είναι εξωτερικόν τι 

αυθυπόστατον καί ανεξάρτητον άπό τού νοούντος υποκειμένου; 

Είναι έσωτερικαί αυτού άλλοιώσεις; Πώς λαμβάνω γνώσιν τής 
ΰπάρξεως αύτών καί ένεργείας; Τί είναι έν γένει ή ύλη; Είναι ου
σία τις ίδ ία ; είναι δύναμις; είναι δυνάμεων σύνθεσις; Πληροί τόν 
χώρον διά τής άπλής της ΰπάρξεως, η διά τής ποικίλης κράσεως 

τών δυνάμεων ; Εγνώρισα τοΰς νόμους τής βαρύτητος, τάς έ'.ερ- 

γείας τοϋ φωτός, τής θερμότατος, τού μαγνητισμού, τής ηλεκτρι
κής. Ά λλά  τίς καί πόθεν ή βαρύτης; τ ί σημαίνει ή παράδοξος αυ
τή δύναμις J Τί είναι τό φως, ή θερμότης, ό μαγνητισμός, ό ήλε-
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κτρισμός ; Είτε είναι αΰται ί»λαι λεπτότατα', καί αβαρείς, είτε 
είναι κινήσεις ΰλης, είτε είναι δυνάμεις ένοικοϋσαι είς τά σώματα, 

■πόθεν ή αλληλουχία αύτών καί συγγένεια; (α) Έ π ί τούτοις τ ί μοι 

δίδει τήν έςουσίαν νά θεωρήσω τήν χρονικήν τών φαινομένων μετ’ 
άλλήλων συνάφειαν ώς σύνδεσμον αιτιώδη, καί νά ονομάσω έκεΐνο 

αιτίαν, τοϋτο αποτέλεσμα; Ταϋτα τά έρωτήματα διεΰθυνα είς 

τήν Φυσικήν, καί ή Φυσική έσίγησεν.
Έμελέτησα τήν Μηχανικήν, έμαθα τάς συνθήκας τής ισορροπίας 

καί τής έτεροδυνάμου, η τής διά μεταδόσεως κινήσεως τών σω
μάτων. ’Αλλ’ άπήντησα καί ένταϋθα τάς ιδέας τής δυνάμεως, του 
χρο'νου, τοϋ απολύτου καί σχετικού χώρου, τ ίς  αιτίας καί τοϋ α
ποτελέσματος, τής κινήσεως καί άδρανείας, τών οποίαν τήν δια- 
σάφησιν έζήτησα άπό τήν Μηχανικήν, καί ή Μηχανική μ’ άπεκρί- 

$·/), οτι είς αύτήν δέν ανήκει.
Εδιδάχθον τήν Χημείαν, εμαθον τόν αριθμόν καί τάς ιδιότη

τας τών απλών λεγομένων ουσιών, έκ τών οποίων δλα τά γνως-ά 

σώματα συνίστανται, έγνώρισα τόν τρόπον της συνθέσεως αυτών 
καί άναλύσεως καί τους στοιχειομετρικοΰς αύτών νόμους. ’Αλλά 

τίς καί πόσον πιθανός ό λόγος τής άπλότητος τών ρηθεισών ου
σιών; Τίς ή δύναμις ή συνάπτουσα αύτάς καί χωρίζουσα ; Αέγου- 

σιν, δτι αιτία τής ενώσεως αύτών καί άποχωρίσεως είναι ή ήλε- 
κ\ ρική άντίθεσις* δτι άλλαι μέν ούσίαι είναι θετικώς, άλλαι δ’ ά- 

ποθετικώς ήλεκτρικαί, καί δτι αί μέν άντιθετως ήλεκτρικαί τει~ 
νουσιν είς τό νά ένωθώσι μετ’ άλλήλων, αί δ ομοίως ήλεκτρικαί 
είς τό νά χωρισθώσιν άπ’ άλλήλων. Αλλά πόθεν προέρχεται ή άν- 

τίθεσις αυτη ; Είναι τις τών ουσιών έμφυτος ίδιότης ; ή μάλλον αί 
ούσίαι δέν εχουσιν ές ιδίας των φύσεως κάμμίαν πρός άλλήλας άν- 

τίθεσιν, ένοΰμενανδέ μέ τήν θετικήν, ή αποθετικήν ηλεκτρικήν ίίλην 
κατασταίνονται θετικώς η άποθετικώς ήλεκτρικαί, καί έπομενως 
πρός"άλλήλας άντίθετοι; "Αν μέν τό πρώτον, ή ήλεκτρική άντι- 

θεσις είναι κενή νοήματος, λέςις μηδέν έξηγοϋσα, ή έξηγοϋσα τά  
χημικά φαινόμενα τόσον καλά, δσον καί αί συμπάθειας αί άντι-
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πάθειαι καί ό Λοιπός έσμό; τών άδηλων λεγομένων δυνάμεων τ ίς  
σχολαστικής Φιλοσοφίας, τάς όποιας οί νεώτεροι φυσικοί υπέρ τό 
δέον ίσοις έξεμηκτύριααν. ’'Αν δέ τό δεύτερον, ίδοΰ τό κατ άρχάς ζή
τημα επιστρέφει όλόκληρον ζητείται δηλ. πάλαν, διατί αΰτη ή ου

σία νά ένώνηται μέ την θετικήν, εκείνη δέ μέ την αποθετικήν ήλε- 
κοικήν βλην ·, Πόθεν πάλιν ή διαφορά αύτη καί άντίθεσις ·, Καί άν 
τοιαύτη άντίθεσις ΰπάρχη ήδη έμφυτος είς τάς διαφόρους ουσίας 

π30 της μετά τής ηλεκτρικής ύλης ένώσεώς των, τ ί χρειάζεται ή 

ΰπόθεσις τής τοιαύτης ένώσεως πρός έξήγησιν τών χημικών φαινο

μένων ; Τάς απορίας ταύτας έπρόβαλα είς τήν Χημείαν, καί ή Χη
μεία μοί ήρνήθη τήν λύσιν των.

’Ενηοχολήθ/ιν είς τήν Φυσιογραφίαν, έγνώρισα τάς ομοιότητας 

καί διαφοράς τών σωμάτων τής φύσεως κατά τε τήν εξωτερικήν 
καί εσωτερικήν αύτών μορφήν, καί οδηγούμενος άπ’ αΰτάς τά 

κατέταξα είς διαφόρους μεγαλητέρας, ή μικροτέρας τάξεις καί συμ
μορίας. Έπεδόθην ομοίως είς τήν Αστρονομίαν, καί έσπούδασα νά 
μάθω τό σχήμα, τό μέγεθος, τήν πρός άλληλα θέσιν, τήν άπ’ άλ- 
λήλων απόστασή τών ουρανίων σωμάτων, τούς νόμους τής κινή- 

σεώς των καί τά  έντεϋθεν προερχόμενα φαινόμενα έπί τοΰ πλανή

του μας. Αλλά πρός τ ί ταΰτα πάντα; πρός τ ί  ό κόσμος όλος; 
*£ν άρχαιότατον καί σεβασμιώτατον βιβλίον λέγει, και κοινώς 
δλοι λέγομεν, δτι ταΰτα πάντα ύπάρχουσι διά τόν άνθρωπον. Ά λ 

λά πρός τ ί υπάρχει αύτός ό άνθρωπος; Δέν έχει άρα ούτος κα
νένα ΰψηλότερον λόγον τής ύπάρζεώς του; ή έχει τώ οντι τοιοϋ- 
τον, ώστε τά ρηθέντα 6'ντα, τών όποιων άμεσος λόγος τής ΰπάρ

ξεως λέγεται άτι είναι ό άνθρωπος, άναφέρονται μετά τοΰ ανθρώ

που καί διά τοΰ Ανθρώπου είς έτερον λόγον άνώτερον; Διατί 
έν γένει υπάρχει τ ι ; Διατί νά μήν ΰπάρχη μάλλον μηδέν; Διότι ή 
δπαρξις 2χει επίσης χρείαν αίτιολογήσεως, καθώς καί ή ανυπαρξία. 
Ταΰτα ήρώτησα τήν Φυσιογραφίαν καί τήν Αστρονομίαν, καί ά- 
ίτόκρισιν κάμμίαν οέν ελαβον.

Βλέπομεν, Κύριοι, μέχρι τίνος αί ρηθεϊσαι 5~ιστήμ«ι δύνανται
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ν άναπαύσωσι τήν φυσικήν τοϋ ανθρώπου φιλομάθειαν. Έδυνάυ.ε- 

()ζ νά διέλθωμεν καί τάς λοιπάς θετικάς έπιστημας ιλίαν πρός μίαν, 

καί νά δείξωμεν, δτι Ικάστη αύτίον η λαμβάνει τινάς άρχάς, ί  κα» 

ταντα εϊς Ttva ζητήματα, τών ό-οΐων ή έξήγοσις καί λΰσις πρέπει 

νά ζητηθή είς άλλην σφαίραν εύρυτέραν έκείνης, εντός τ ίς  όμοιας 

αύταί στρέφονται. "θθεν ό άνθρωπος, έξ ιδίας φύσεως μή αναπαυό

μενος ποτε εις τό δτι, άλλά διώκων πανταχοϋ τό διότι, αισθάνε
ται τήν χρείαν τοϋ ν’ άναβή εις τήν ύψηλοτέραν έκείνην καί αίθέ- 

ριον σφαίραν, εϊς τήν όποιαν άλλως νά έξαρθή δέν δύναται, είμή 

γενόμενος καί αύτός, όντως εϊπεϊν, αιθέριος, τοΰτέστιν άποτιθέμε- 

νος τάς αισθήσεις του καί έπιβαίνων εις μόνον /α ί  καθαρόν τό λο

γικόν του. Έν συντόμω αισθάνεται την πνευματικήν χρείαν τ ί ;  

φιλοσοφήσεως, καί κινούμενος ΰπό ταύτης αρχίζει η δ/, νά φιλοσοφώ* 

Τ ί  έστί Φιλοσοφία, ;
’'Αν συμβουλευθώμεν την ετυμολογίαν της λέξεως, αύτή μάς 

διδάσκει, δτι ή φιλοσοφία είναι φιλία τής σοφίας, ή σπουδή περί 
τήν σοφίαν. Επειδή δέ κατά τόν άρχαϊον τών Στωΐκών ορισμόν 
σοφία είναι Γνώσις τών θείων καί ανθρωπίνων πραγμάτων καί τών 
αιτιών, έξ ών ταϋτα παράγοντας επεται έντεϋθεν, δτι ή φιλοσοφία 
είναι έ’φεσις της γνώσεως τών θείων καί άνθρωπίνων πραγμάτων 
καί τών αιτιών, έξ ών ταϋτα παράγοντα!. Είναι αληθές, δτι ή 
φιλοσοφία είχε κατά τούς αρχαίους τά ευρύτατα ταϋτα δρια, τά 

ότοΐα ΰπό τοΰ όρισμοϋ τούτου διαχαράσσονται, περιλαμβάνουσα 
πάσαν άνθρωπίνην γνώσιν, πάσαν έλευθεριον τέχνην καί έπιστη· 
μην, τον οποίαν έγέννα ή φυσική όρεξις τοϋ εϊδέναι, όποιοςδή- 
ποτε καί άν ήτο αυτής ό σκοπός. II μαθηματική, ή φυσική, ή 
Αστρονομία, ή Πολιτική, ή Γεωγραφία κλ. ήσαν μέρη άπαρτιστικά 

τής Φιλοσοφίας, καί ό μαθηματικός, ό φυσικός, ό Αστρονόμος, ό 

Πολιτικός, ό Γεωγράφος κ.λ. ώνομάζετο με τό κοινόν όνομα φιλό
σοφος (α). Καθ’ δσα άναφέρουσιν ό Κνκέρων καί Διογένης ό Λαέρ-

(α) Π λ α τ . θ ε α ίτ .  ρ . 1 4 3 . E f tlv e ; οΰ ιίΟ ι r tp v  γ ε ω μ ιτ ρ ίχ ^  ^ τ ινα  ρίλλι^ν 

Φ '.λ ρ ίο ο ία ν  ί ϊτ ί,  τώ ν νέων ε τ ϋ ιχ έ λ ϊ ΐα ν  itw v p s y o c ·
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τιος, άκολουθοϋντε; χ.αί οΰτοι τήν μαρτυρίαν 'Ηρακ,λείδου τοϋ Πον- 

τικοΰ, πρώτο; ώνόμασε Φιλοσοφίαν ό Πυθαγόρα; καί τόν έαυτόν 

του Φιλόσοφον, δτε διαλ.εγόμενο; εΰφυώς καί εύστόχως ττερί δια
φόρων πραγμάτων ττ^ος Λέοντα τόν τύραννον τών Σικυωνίων η 
Φλιασίων έκίνησε τοϋτον εί; θαυμασμόν, και έρωτηθεί; ύπ αύτοϋ, 
ττόθεν ε ΐ/ε  συνάθροιση τοσαύτην σοφίαν, άπεκρίθη μετριοφρονών, 
οτι δεν ητο σοφό;, άλλά φιλόσοφος, έμφαίνων διά τούτου, δτι 
ή σοφία είναι προσόν τής θεότητος. Αλλ ή Φιλοσοφία ελαβεν 
εις τούς νεωτέρους χρόνους έκτος τής ρηθείσης εύρυτέοας σημαοίας 
και έτέραν στενωτέραν, καθ ην διακρίνεται άπό τάς λοιπά; έπι- 
στ/ίμας. Επειδή δέ σκοπόν εχομεν νά πραγματευθώμεν περί Φιλο
σοφίας κατά τήν μερικήν ταύτην καί διασταλτικήν σημασίαν, ζη
τείται κατ’ αυτήν ήδη, τ ί έστι Φιλοσοφία ·,

Πολλοί παρά πολλών έδόθησαν αύτής ορισμοί, λαμβανόμε/οι ή 
έκ τοϋ αντικειμένου αύτής, η εκ τοϋ σκοποϋ, η έκ τής μεθόδου· 
άλλ δλοι κατά τό μάλλον καί ήττον χωλαίνουσιν. Αιτία δε τη; 
χωλάνσεως ταύτης είναι ή φύσις αύτή τοϋ όριζοαένου πράγματος. 
Ο Αριστοτέλης λέγει (3ιβλ. β. άναλ. υ7ερ. κεφ. ιέ), δτι ραδιον ό- 
ρίσασθαι τό καθέκασταν, ή τό καθόλου. Ά λλά  Φιλοσοφία είναι αύ
τό τών επιστημών τό καθόλου. Πώς θέλει λοιπόν όρισθή άκριβώ; 
επιστήμη, μή Ιχουσα παραλλήλους άλλα; έπιστήμας, ούδ’ ύπερ- 
κειαένην άλλην τινά ; Λιά τοϋτο ό περιφημότατος τών συγχρόνων 
μας Φιλοσόφων (ό Σχελίγγιος, γνωματεύει, δτι διάνά συλλαβή τις 
τήν έννοιαν τής Φιλοσοφίας, πρέπει πρώτον νά διδαχθή ολην τήν 
Φιλοσοφίαν. Τήν έννοιαν τής Φιλοσοφίας δεν ήμπορεϊ κατά τόν 
ρηθέντα Φιλόσοφον νά περίλάα·/] κάνεις ορισμός, άλλ αύτη είναι 
τό τελευταΐον εξαγόμενον τής φιλοσοφήσεως, ή ό τελευταίος καρ

πός τής φιλοσοφική; έρεύνης τοϋ ανθρωπίνου νοό;.

Άριστ. Με-αφ. Ε. 1. Κ. 7, πρ6. Κ, 4. διο χαί τούτην (τήν φυσίχήν) 
* ϊ ί  τήν μαθηματ'.χήν έπ'.7”ημην μέρη τή; σοφίας εΐνχΐ βετέον' ό αυτδί 
Ονομάζει τήν αστρονομίαν οΐχϊίοτάτην Φιλοσοφίαν.

Στράβων 6νομάζ£ί τήν γεωγραφίαν του φΟ.ίτοφον ϋρβγμαΊϊΐαν. Ι$· 
τ.ροs. Πλουτ. de plar, 1,1 . - ,
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’'Αν λοιπόν ούσιώδη όρισμόν τ ίς  φιλοσοφία; δέν ήμπορ ωμεν διά 
τον ρηθέντα λόγον νά δώσωμεν, χρεία είναι νά καταφύγωμεν είς 
τινα περιγραφήν, η εκθεσιν, ή έςήγησιν, διά νά δώσωμεν αύτής 
οσον δυνατόν, καθαράν έννοιαν. Επειδή δέ έκάστη έπιστηυ.η έχει 
ά. έργον τι, β’. άντικείμενον, γ '. τ  έλος, άς έξετάσωμεν καθ’ ολα 
ταϋτα τήν έπιστήαην, τήν όποιαν μ.έλλοαεν νά πραγαατευθώαεν.\  ' I i ί ii k

ά. Ρργον τής ΦιΛοοοψί ας·
Τό καθ’ υποκείμενον έργον τής Φιλοσοφίας είναι ή δυνατή τε- 

λειοποίησις τοϋ ανθρώπου, καθ’ ό'λας αύτοϋ τάς πνευματικά? δυνά
μεις. *0 άνθρωπος έ;ερχόμενος άπό τάς χεϊρας τής φύσεως έχει έν 

εαυτοί τά σπέρματα μόνον τοϋ ΰψηλοΰ του προορισμοί, τά  όποια 
κατά μικρόν διά διαφόρων μέσων καί εις διαφόρους βαθμούς ανα
πτύσσει· δσην δ’ εσωτερικήν εύχαρίστησιν αισθάνεται φυσικώς είς 
τήν βαθμηδόν γινομένην ταύτην άνάπτυξίν του, τόσην αισθάνεται 
καί επιθυμίαν τοϋ ν' άναπτυχθή περισσότερον, νά τελειοποιηθώ 
καθ’ ολας του τάς πνευματικάς δυνάμεις καί νά φθάσ·() εις τόν πρός 

ον δ;ον τής ΰπάρςεώς του. Τό νά μήν άναπαύηται είς εκείνον τόν 
βαθμόν τής εσωτερικής του άναπτύςεως, όςτις άρκεϊ εϊς τήν πλή- 
ρωσιν τών φυσικών αναγκών του, άποδεικνύει, δτι ό προορισμός 
αύτοϋ είναι πολύ υψηλότερος. Τό νά μήν εύχαριστήται είς έκείνας 
μόνον τά ; γνώσεις καί έςεις, είς έκείνας μόνον τάς έπιστημας, τάς 
οποίας υπαγορεύει ή χοεία τής τών φυσικών αναγκών του πλη- 
ρώσεως, εμφαίνει, δτι ό άνθρωπος είναι φύσει φιλόσοφος, δτι φύ
σει επιθυμεί τήν κατά πνεϋμα τελειοποίησίν του. Είς τ ί  δέ συνί- 

οτοιται αΰτη; ’'Αν παρατηρήσωμεν πώς παρουσιάζεται ό άνθρωπος 
ελεύθερος καί ενεργός κατά τήν πνευματικήν του φύσιν θεωρού
μενος, βλέπομεν, δτι εμφανίζεται τοιοΰτος μόνον κατά τήν γνω

στικήν καί βουλητικήν του δύναμιν. Η  δυνα τή  Jo t π  ον τ ιΧ ιιο -  

Χοίηοις τοϋ ανθρώπου καθόσον γ ινώ α χίΐ, κα ί π  ράσο α , ήτοι 
*ατά  βού.Ιηοιν ένέργεϊ, ι ΐ ν α ι  τό κύριον ϊ’ρ γον τής ΐ,τισ τί,-  

μης, ητις  ύ χ ιρ χ α μ ιν η  τώ ν 3-ιτιχών . I ty o p tr u r  
άνηιιήηθη Φι.ΙοΟΟγί α..
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C ■ d r u x t i μ εν ο γ  τής Φιλοσοφίας.
Μέχρι τοϋδε έθεώρη'σαμεν τήν έννοιαν τής Φιλοσοφίας έκ τοϋ 

υποκειμένου μόνου, τούτέστι καθόσον ενεργεί είς τό φιλοσοφούν υπο
κείμενον. Μεταβαίνομεν δε ηδη εϊς τήν έξέτασιν τοϋ αντικειμένου 

αύτής. Τδ άντικείμενον τής Φιλοσοφίας δεν είναι εύκολον νά διο- 
ρισθη. Αιτία δέ της δυσκολίας ταύτης είναι ά. δτι άλλοι άλλα ό
ρια διαγράφουσι τής Φιλοσοφίας καί β '. οτι ή φιλοσοφία, εφαρμο
ζόμενη πολ.υειδώς καί πολυτρόπως είς τάς θετικάς λεγομένας έ- 
πιστ/ίμας, φαίνεται πολλάκις ασχολούμενη καί περί τοιαΰτα αν
τικείμενα, τά όποια κυρίως άνήκουσιν είς έκείνας. ’Ε'ε-Λίζοντες ό

μως όσα μέχρι τοϋδε οί φιλοσοφήσαντες έγνωμάτευσαν περί τοϋ 
αντικειμένου τής Φιλοσοφίας, καί συγκρίνοντες τάς διαφόρους αύ
τών γνώμας πρός άλλήλας, δυνάμεθα νά όρίσωμεν ίκανώς τό κυ- 

ριώτερον αύτής άντικείμενον. ’Αλλά διά νά γίνωμεν εύληπτότεροι, 
πρέπει προηγουμένως νά σημειώσωμεν, ότι τών γνώσεών μας ό
λων αί πηγαί είναι δύο* ή πείρα, καί ό καθαρός νοϋς $ λόγος.

Λεν είναι ένταϋθα άρμόδιος τόπος πρός έ'κθεσιν τών λόγων, διά 
τούς οποίους δέν φαίνεται παραδεκτέα οΰτε ή περί τών εμφύτων 
ιδεών γνώμη τοϋ Πλάτωνος καί τών οπαδών του, καθώς έκεΐνος 
έξελάμβανε τάς τοιαύτας, ούτε ή γνώμη τών περί τόν ’Αριστοτέ
λη, κατά τούς όποιους πασαι αί γνώσεις μας πηγάζουσιν άμέσως 

άπό τήν πείραν. Άρκούμεθα μόνον νά ειπωμεν, ότι, άν έμφυτοι 
ϊδέαι δεν ύπάρχωσιν είς τόν άνθρωπον, ύπάρχουσιν όμως ίδέαι ΐ} 
γνώσεις τοιαΰται, αί όποιαι πηγάζουσιν άπό τούς αιωνίους νόμους 
τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος, καί είς τών όποιων τήν γένεσιν, $ έξΰ- 
πνισιν χρησιμεύει ή πεΐρα, ητοι ή κατ’ αί'σθησιν άντίληψις ώς α
πλούς μόνον ερεθισμός. Τό άνθρώπινον πνεύμα δεν είναι άπλή δεξα
μενή, δεχόμενον τά διά τών αισθήσεων διαβιβαζόμενα είς αύτό, 
δέν είναι άργόν καί νεκρόν κάτοπτρον, σχηματίζον τά ινδάλματα 
τών αντικειμένων, καί άντανακλών αύτά είς τά έξω, όποια τά έ- 
δέχθη· τό άνθρώπινον πνεύμα δύναται μάλλον νά παραβληθη μέ 

δργανον μουσικόν, τό όποιον κινούμενον υπό τοΰ άέρος εκφέρει το·
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νους, μή υπάρχοντας πρότερον μήτε είς τόν έπενεργοϋντα αέρα, 
μήτε είς τό δργανον ; διαφέρει δέ τοϋ οργάνου, καθότι τοϋτο δεν 

έχει συνείδησιν τών τόνων τους όποιους εκφέρει. Τό ανθρώπινον 
πνεϋμα εχει την δύναμιν νά σκέπτεται έπί τών δεδομένων ύπό 

της πείρας, καί νά άνακαλύπττι έν έαυτώ νόμους γενικούς καί ά- 
ναγχαιους, κατά τους όττοιους καί τά εμπειρικά αντικείμενα ύττάρ- 
χουσι καί ένεργοϋσι, καί τούς οποίους δέν ήδελε μέν άνακαλύψ·/] 
χωρίς της πείρας, άλλά δεν ήντλησεν έκ τής πείρας. Ούτω τό αν

θρώπινον πνεϋμα ύψοϋται είς γνώσεις γενικωτάτας καί αναγκαίας. 
Τοιαϋται δε είναι όλαι αί έκ τών προτέρων λεγόμεναι γνώσεις π . 
χ . ότι τό ό./οκ ε ίν α ι μ ΰ ΐ ,ο ν  έχάοτον  τών μερών αύτοϋ, δτι 
παν αποτέλεσμα προϋποδετει .αιτίαν, καί όλα τά λεγάμενα αξιώ

ματα, καθώς καί ό'σαι γνώσεις κατ’ ακριβή λογικήν συνέπειαν έκ 
τών αξιωμάτων αύτών συμπεραίνονται. 'Οτι αί τοιαϋται γνώσεις 
ούτε πηγά,ουσιν ούτε δύνανται νά πηγάσωσιν έκ τής πείρας εξά
γεται έκ τής παρατηρησεως, ότι ή πείρα, δσον καί άν ύποτεδνί εύ- 
ρεϊα, είναι δμως πάντοτε ατελής, ώς μή περιέχουσα δλας τάς δυ· 
νζτάς περιπτώσεις, είναι πάντοτε πεπερασμένον τι, έξηρτημένον 
Καί σχετικόν, έν χρόνω καί χώρω περιλαμβανόμενο'/, καί επομέ

νως δεν δύναται νά παραγάγη γνώσεις αναγκαίας καί βεβαιότητα 
έρυσας άπολυτον, οποϊαι είναι αί ρηθεΐσαι. Αί γνώσεις αύται (!>· 
νομασθησαν γνώσεις έκ τών προτέρων, ώς προηγούμενοι κατά τήν 
Πλατωνικήν δόςαν τών εμπειρικών γνώσεων, αί όποϊαι δί αϋτό 
τοϋτο γνώσεις έκ τών υστέρων έκλήθησαν. ”θσαι γνώσεις έκ τών 
'ροτερων είναι η γενικά αξιώματα, τοΰτέστι γνώσεις πηγάζούσαι 
«μέσως άπό τούς αιωνίους νόμους τοϋ άνδρωπίνου πνεύαατος, ή ύ ,  
ν*γ/.αΐαι αύτών συνέπειαι είναι καδ’ έαυτάς αληθείς, καί δχι μό- 

ν°ν δεν κρινονται υπο τής πείρας, άλλά μάλιστα χρησιμεύουσιν 
^ταί ώς κριτήρια τής πείρας καί όδηγοϋσι τήν πείραν. Έάν δέ 
~οτε εύρίσκωνται τοιαϋται γνώσεις έσφαλμέναι, αίτιον είναι ότι 

εξηχθησαν κατ ακριβή λογικήν συνέπειαν άπό τά γενικά οΐ· 

δώματα, η ταϋτα δέν έξήχθησαν τώ οντι άπό τούς αιωνίους καί
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άναλλοιώτους νόμους τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος· περί δέ τ ίς  σφα-, 
λερότϊ,τός των δέν δύναται ουδέ τότε να μϋςπληροοορ^σνι ί  πείρα, 
άλλά πάλιν ετέρα άκριβεστέρα άνάπτυξις τών αξιωμάτων. ‘Εκεϊ« 
ναι αί γνώσεις έκ τών προτέρων, αί όποϊαι, είτε κρίσεις ουσαι 
γενικαί, είτε άμεσοι μαρτυρίκι τ ί ς  συνειδγ,σεως, λαμβάνονται ώς 
βάσεις τών αποδείξεων άλλων γνώσεων παραγώγων, ονομάζονται 

και άρ/αί, καί είναι καί αΰται "Λ πρωτότυποι η παραγωγοί, καθό- 
crov η εξάγονται αμέσως έκ τών νόμων τοϋ ανθρωπίνου πνεύμα

τος, r, έκ των εξαγομένων τούτων αμέσως πάλιν, $ εμμέσως συμ* 
περαίνονται. ’Αλλ’ ώς άρχαί, νι βάσεις τών αποδείξεων, δέν λαμ- 
βάνονται πάντοτε γνοίσεις άναγκαϊαι καί βέβαιαι, ώς είναι τά 
αξιώματα, άλλά πολλάκις λαμβάνονται ώς τοιαϋται καί ΰποθέσεις, 
άν μόνον δέν άντιβαίνωσιν είς τους νόμους τοϋ ανθρωπίνου πνεύ

ματος. Αΰται ονομάζονται μέν ομοίως γνώσεις έκ τών προτέρων, 
ώς προτ,γούμεναι τ ίς  πείρας, άναφέρονται δέ εις κριτνίριον τήν 
πείραν, ητις, άν συμφωννί μέ τά  έκ τών τοιούτων αρχών κατά λο
γικήν συνέπειαν εξαγόμενα, δίδει εις αΰτάς βαθμόν τινα βέβαιό- 
τν;τος.

’Αφοϋ προεξεθέσαμεν, γ^τ, όσα ίσαν αναγκαία προς σαφεστέραν 
κατάλτ,ψιν τών ρ/,θησομένων περί τοϋ αντικειμένου τ ίς  Φιλοσοφί

ας, λέγομ,εν, ότι άντικείμενον τ ίς  ΰψηλίς ταύτ/ις έπιοτ/ίμτ,ς είναι 

τό παν, ή φύσις, ό άνθρωπος, /.αί ό ΰπέρτατος αιτιώδες λόγος αν- 

τ ώ ν  άλλ’ ή <ρύσις καί ό άνθρωπος, όχι καθόσον γνωρίζονται διά 
τ ί ς  πείρας, άλλά καθόσον νοοϋνται μόνον, -ήτοι γνωρίζονται όιά 
μόνου τοϋ λόγου. "θ ,τ ι λοιπόν περί τ ίς  ρύσεως καί τοϋ άνθρώπου 
δύναται ό άνθρωπος νά γνωρίστ, έκ τών προτέρων, η έξ άρ/ών, χω· 

ρίς νά τό συνάξν) αμέσως, 7) εμμέσως άπό τήν πείραν, προσέτι δ,τι 
δύναται νά γνωρίσν) περί τοϋ ύπερτάτου αιτιώδους λόγου τ ίς  φύ- 
σ:ως καί τοΰ ανθρώπου είναι κύριον άντικείμενον τ ίς  Φιλοσοφίαν· 
Δια της φιλοσοφτίσεως λοιπόν t ζτιτοϋμεν τάς άρχάς τών γνώσεων 
μας, τάς βάσεις, έπί τών όττοίων δλαι αί γνώσεις ίμών στ/ιρίζον- 
ta i ,  καί χωρίς τών οποίων αΰται δέν Ιχουβιν άξίαν απόλυτά

4 1 6  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΙ1Λ ^nvuiO<MAΤί.



άλλ’ άπλώς σχετικήν καί τυχαίαν. Εντεύθεν γνωρίζεται ή διαφο
ρά τ?ί; Φιλοσοφίας άπό τών θετικών λεγομένων επιστημών. Από 
μέν τής Μαθηματικής, ήτις καί αΰτή είναι έπκττημη έκ τών προ

τέρων, καί διά τοϋτο κατελέγετο άλλοτε είς τά μέρη τής Φιλο

σοφίας, διακρίνεται ή Φιλοσοφία κατά τοϋτο, καθότι ή μέν μαθη 
ματική άσχολεϊται περί το ποσόν, το έν χρόνω καί /ώρω έπο- 
πτεύσιμον καί δί αριθμών καί σχημάτων αίσθητοποιούμενον, ή δε 
Φιλοσοφία, ασχολούμενη περί τήν ουσίαν αύτήν τών δντων καί τά  
προσόντα αύτής, δέν δύναται νά κατασκευάστ, τάς ιδέας της, οΟ'τε 
νά τάς καταστήση διά τίνος μέσου αΐσθητάς. Είναι αληθές, ότι 
φιλόσοφοί τινες άπεπειράθησαν νά αίσθητοποιν'σωσι τάς φιλοσοφ». 

κάς των ιδέας διά σχημάτων γεωμετρικών, καί άλγεβραϊκών τύ

π ω ν  άλλ ή χρήσις τούτων ΰπήρςεν άπλώς συμβολική, οΰτε δύνα- 

τα ι νά παραστήση ποτέ τάς ιδέας, όποϊαι είναι. Ά π ό  τών λοι
πών θετικών επιστημών διακρίνεται ή Φιλοσοφία κατά τοϋτο, 
καθότι έκεΐναι ασχολούνται περί τά  εμπειρικά καί ιστορικά, ή δέ 
Φιλοσοφία περί τάς άρχάς, τά  ές αρχών καί δί άρχών επιστητά. 
Τώ όντι ολαι αί θετικαί έπιστήμαι αγωνίζονται η νά συναθροίσω 
σι μόνον πράγματα, νά τά περιγράψωσι καί διατάξωσι καθ’ όσην 
ενδέχεται ακρίβειαν, χωρίς νά φροντίζωσι περί τών υψηλότερων 
άρχών· η άν θέσωσιν ύψηλοτέρας τινάς άρχάς, καί άποπειραθωσι, 
νά παραγάγωσιν ές αύτών κατ’ ακριβή άκολουθιαν όσας άπαγγέλ- 

λονται γνώσεις, μεταχειρίζονται τάς άρχάς ταύτας άπλώς ώς υπο
θέσεις, χωρίς νά τάς αίτιολογήσωσι καί έξακριβώσωσιν, η νά τάς 
άναγάνωσιν εις i t y  v i άνωτέραν. Ά λ λ ά  τό άνθρώπινον πνεϋμα έχει 
τοιαύτην φύσιν, ώστε, άφοϋ άπας ή πρός τήν έπισ τημην όρμή έ- 

γερθνί έν αύτώ, δέν ευχαριστείται πλέον εις κάνέν φαινόμενον, είς 
κάνέν εμπειρικόν, είς κάνέν έςηρτημένον καί σχετικόν, άλλά τείνει 
τα/ύτερον, η βραδύτερον πρός τόν ϋψηλότερον λόγον, πρός τόν έ
σχατον λόγον τών φαινομένων, και φέρεται μέ ίσχυράν εφεσιν άπό 

τ»ϋ φαινομένου πρός τό νοούμενο·/, άπό τοϋ έμπειοικοϋ πρός τό λ ο-
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γοθεώρητον, άπό τοϋ σχετικού προς τό άσχετον καί άπολυτον. 0 >  
τω  σχηματίζει τήν έπιστήμην εκείνην, ήτις ιδίως ώνομάσθη Φιλο
σοφία. "ΐίδη δυνάμεθα νά εΐπωμεν, άτι ή Φι.Ιοοοφία  £#«-

νη ή επιστήμη, ή τις , κατά τόν Άριστοτέλην θεω ρεί το  δν η oV. 
Καί οϋτος είναι ό έξ αντικειμένου ορισμός τής Φιλοσοφίας. Διά τής 
πείρας γνωρίζομεν τό ον ή φαινόμενο ν, τοΰτέστι καθόσον καί κα

θώς φαίνεται, καθόσον έπενεργεΐ εις τά  αισθητήριά μας, γνωρίζομεν 
μόνον τήν σχεσιν τοϋ δντος πρός ημάς, δχι τό δν καθ’ αύτό, τό ον 
απολύτως. "Αν δέ νίναι δυνατόν νά γνωρίσωμεν τό ον καθ έαυτό, 
ανάγκη νά άναχωρήσωμεν κατά τήν φράσιν τοϋ Πλάτωνος ά~ό 
τάς αισθήσεις μας και νά τά θεωρήσωμεν διά μόνου τοϋ λογικοϋ 
μας, η με άλλας λέξεις πρέπει νά φιλοσοφήσωμεν. Διότι ?/ Φι- 
.looo'jtia, κατά τόν Πλάτωνα (Φαίδ. 83), παρα.Ιαβοϋοα τώ ν ψι- 
.Ιϋμαθώ ν τή ν  ψ νχήν ονίως ΐ  γουσαν, ήρεμα  π α ρ α μ υ θ ε ΐτα ι  
κα ι ,Ιύειν επ ιχ ε ιρ ε ί, έ>'δεικνυμένη, ότι ά π α τη ς  μ ε ν  μ εα τή  ή 
δ ια τώ ν  ομμάτω νσκέψ ις, ά π α τη ς  δέ κα ι ή δ ιά  τώ νώ τω ν κ α ι  
τώ ν Ιί.Ι.Ιων αίοθήσεων, π είθυνοα  δε εκ τούτω ν μ έν  άναχω - 
ρ εΐν , οοον μ η  α ν ά γκ η  αντοίς χρήαθαι, α υ τή ν  δέ  ε ίς  α υ τή ν  

ου.Ι.Ιίγεσθ α ι κ α ι άθροίΐ,εοθαι πα ρ α κ ε.Ιευο μ έτη , π ια τεύειν  
δέ μ η δ εν ί άΧ.Ιω, ά.1.1 ή αν τή ν  ab tfj, δ τ ι άν νοήο// αύτή  
καθ  α ν τή ν  α ν τ ί  καθ' α ν τ ί  τών δντω ν.

Τ έλο ς  τή ς  ΦιΛοοογΐας.
’Αφοϋ ήδη έξεΟέσαμεν τό έργον και τό άντικείμενον τής Φιλο- 

φίας μεταβαίνομεν ήδη είς τήν έρευναν τοϋ τέλους αύτής. Έξ δσων 
ανωτέρω εΐπομεν δύναταί τις νά συμπεράνη, ποιον είναι τά τέλος 

τής Φιλοσοφίας, ήτοι ά τελευταίος σκοπός αύτής. Τέλος τής Φι
λοσοφίας είναι ή ευρεσις τοϋ έσχάτου λόγου, ήτοι τής ούσίας, τής 

πρώτιστης ποιητικής και έσχάτης τελικής αιτίας τών δντων. Πολ
λοί φιλόσοφοι δ'.έκριναν έσχατον λόγον τών ανθρωπίνων γνοίσεων 
καί ιτράξεων καί έσχατον λόγον τών ό'ντων, όνομάσαντες εκείνον 
μέν άρχήν γνωστικήν, τοϋτον δε αρχήν πραγματικήν. ’Αλλ δταν 

ό λόγος ηναι περί τοϋ έσχατον λόγον, ή διάκρισις αντη sivat ζ).ο ·
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γος. Ο έσχατος λόγος τών γνώσεων και πράξεών μας έμπεριέχδ- 
τα ι είς τόν έσχατον λόγον τών οντων, η μάλλον ταυτίζεται μέ 
αύτόν ούτε είναι δυνατόν νά ευρεθ/ί ό έσχατος λόγος τών γνώ
σεων καί πράξεων, χωρίς νά εϋρεθή ό έσχατος λόγος τών οντων 
διότι ολαι αί γνώσεις ήμών καί αί πράξεις είναι όντων γνώσεις 
καί πράξεις, καί είς όντα άναφερονται.

Ενταύθα αναφύεται τό μέγα ζήτηαα. Είναι άρα πιθανόν ^ ε ί
ναι δυνατόν νά εϋρεθη ύπό τοϋ ανθρώπου, καθόσον είναι άνθρωπος 
καί ζητεί τοϋτο άνθρωπίνως, ό έσχατος λόγος τών οντων; Δί μα- 
7.30.1 καί σπουδαίοι τών φιλοσοφούντων ζητήσεις εφερον μεχρ>. 
τοϋδε, ή δύνανται νά φέρωσιν ακολούθως τόν άνθρωπον είς τό* 
ϋψιστόν τοϋτον σκοπόν τής φιλοσοφίας; Εάν κάνεις θνητός μέχρ 6. 
τοϋδε δεν άνεσυρε, καί κάνεις θνητός είς τό μέλλον δέν είναι π ι
θανόν νά άνασύρτ) τής θεάς ’ίσιδος τό μυστηριώδες προκάλυμμα, 
πρός τ ί αί φιλοσοφικαί συζητήσεις καί έρευναι; Πρός τ ί ή Φιλοσο
φία ; Πιστός τις οπαδός τών νεωτέρων δογματικών συστν,μάτων 
τής Φιλοσοφίας ήθελεν άποκριθή ενταύθα, ότι ή ευρεσις τού εσχά
του λόγου τών όντων δέν είναι άδύνατος διά τόν άνθρωπον του
λάχιστον ό άνθρωπος δέν έχει την έκ τών προτέρων γνώσιν τοίί 
αυτής άδυνάτου· ήθελε μάλιβτα διϊσχυρισθή, ότι έφθασεν ήδη αυ
τός εϊς τόν ρηθεντα σκοπόν ήθελε μάς δείξη έπί τής φιλοσοφι
κής σφαίρας μέ περιφρονητικόν μειδίαμα τάς στήλας τοΰ 'Ηρακλέ- 
βυς, μέχρ; τών όποιων οί άτολμότεροι τών φιλ.οσόφων συνειθίζου- 
σι νά προχωρώσιν, άτολμοϋντες νά διαπλεύσωσι τόν έκτός τών 
γαδείρων είς άχανή έκτασιν εύρυνόμενον ώκεανόν ήθελεν έκμυ- 
κτηρίση τήν άρχαίαν εκείνην παροιμίαν, τήν όποίαν ό Θηβαίος 
λυρωδός εύκαίρως έπί τών άδυνάτων μετεχειρίσθη·

Γ  α π ε ί ρ ω ν  τ ο  -ϊτ ρ ο <ς ζ ό φ ο ν  ο u ' π ε ρ α τ ό ν *  ά  ~  6 τ  ρ ε ,τ: ε  
« ύ τ* ς ε ύ ρ ώ π α ν π ο τ ί  χ  έ  ρ σ ο ν έ ν τ ε α  ν α ό ς .

καυχώμενος δέ, ότι αύτός είναι ό εύψυχος εκείνος Κολόμβος η 
συαπλωτήρ τις τοϋ εύψυχου Κολόμβου, δςτις διαπλεύσας τ6 
ά/ανές σύστημα τών ύδάτων, τό όποιον έθεωρεϊτο προτού άδιά- 
πλευστον, έ'φθασεν είς τό άόρατον άντιπέραν, ήθελε καλέση και 
ήμας νά έμβωμεν είς τό πνευματικόν πλοΐόν του, διά νά έξωκεα- 
νισθώμεν μετ’ αύτοϋ καί ναυστηλ.οθώμεν είς τήν μυστηριώδη εκεί
νην νήσον τοϋ Πλάτωνος.

Αλλ ήμεϊς, άκολουθοϋντες πρός τούτο ιδίας άρ/άς, άποκρινό- 
ρ,ίθα πρός τό ανωτέρω ζήτημα δύο τινά.

Άν καί ίκ  πρώτης ό^εως Αχ’.νητ·», ότι τό ζήτημα τούτ* 
.................. ’ ' 30
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ιΐναι τρόπον τινά προανακριτικδν, καί ή λύσις του έδύνατο ν» μαί 
«ίπαλλάξη τοϋ μόχθου του νά είσέλθωμεν εϊς τάς εκτεταμένα; 
jcal δυσχερεστάτας φιλοσοφικά? έρευνας, μετά διά-σκεψιν όμως 
«κριβεστέραν πληροφορούμεθα, δτι προανακριτικώς δέν δυνάμεθα 

ν '& τό λύσωμεν. Λ ια τί; Διότι ή λύσις του προϋποθέτει ήδη δλας 
'βινας τάς δυσχερείς καί πολυπλόκους φιλοσοφικάς έρευνας, τάς 

0-jt >ί«ς Si αύτής ταύτης έπιθυμοϋμεν ν’ άποφύγωμεν, καί τδ ζη 
τ τ μ  χ άπδ προανακριτικοϋ γίνεται ουσιώδες* ώστε πρέπει νά φι» 
λοσοι ^Ίω μεν, διά νά γνωρίσωμεν, μέχρι τίνος δυνάμεθα φιλοσο- 
φοϋντι Η ν“ προχωριίσωμεν. Τώ δντι, Κύριοι, διά νά πληροφορώ

τ ί  κατώρθωσαν οί μέχρι τοϋδε φιλοσοφήσαντες, άν έφθασαν, 
Λησίασαν είς τδν πρός 8ν δρον τών ερευνών των, πρέπει 
Ιωμεν έπιμελώ; τήν ιστορίαν τής φιλοσοφίας, νά έξετάσω- 
διαφόρους άποπείρας, τάς όποιας μέχρι τοΰδε τδ άνθρώ* 
ΰμα εκαμεν έπί σκοπώ τοϋ νά φδάσν; είς τδν έσχατον λό» 
νώσεών του, είς τήν γνώσιν τής πρώτης καί καταρκτι· 
!ας, νά συγκρίνωμν τάς άποπείρας αύτάς πρός άλλήλας, 
>.& γνωρίσωμεν, άν τδ ζητούμενον εΰρέθν) ή δχι* καί άν 
w, μέχρι τίνος ή ζτίτησις έπροχώρησεν. ’Αλλ’ ή μελέτη 
:ς τής Φιλοσοφίας προαπαιτεί ήδη γνώσεις φιλοσοφικά;, 
'α τής μαθηματικής, τής φυσικής, τής ιατρικής, τής 
ιαπαιτεΐ γνώσεις μαθηματικά;, φυσικά;, ίατρικάς, νο- 
iXki) νά γνκι καταληπτή είς τόν μελετώντα. Παρο* 
ά πληροφορηθώμεν, άν ηναι δυνατόν νά φθάσωμεν εις 
Ικεΐνον τών φιλοσοφικών ερευνών μας σκοπόν, άν rjvas 
ίρωμεν τδν έσχατο λόγον τών δντων καί ν’ άναβώμεν 
ην αρχήν τών γνώσεών μας, είναι άναγκαΐον νά με
στόν τάς διανοητικά; τοϋ ανθρώπου δυνάμεις, νά γνω
στόν άνθρωπον* δχι τούτον τόν  άνθρω πον, τόν άν- 
:ώς, τόν Πλάτωνα, τόν Αριστοτέλη, τδν Καρτέσιον, 
, τόν Κάντιον κτλ. δςτις ώς άτομον παριστάνει με- 
ϊον καί σχετικόν, άλλά τόν άνθρω πον χώ ρίς δει- 
Ί ψ ϊα ς ,  τόν άνθρω πον κ α τ  ουρίαν. Διότι τότε 
Κ μετ’ απολύτου βεβαιότητος ν’ άποφανθώμεν* ή 
ftovpiivov ε ίν α ι ε ϊς  τόν  άνθρω πον δ υ ν α τή ,  $  
C- Αλλ’ ήκατ’ουσίαν τοϋάνθρώπου γνώσις είναι καρ- 
ψιλοσοφική; έρεύνης, καί ίσως έπίσης δυσχερής, ώς 
>ϋ έσχάτου λόγου τών δντων ώστε καί τδ δεύτερ·* 
*if« τεθέντο; ζητήματος δέν δόνοίται νά λυθί π»»*·

®ωμεν,
"ί άν £7 
νά δίέλΐ 
{λεν τάς 
ίΐινον πνε 
γον τών γ  
Χής άληθει 
καί ο3τω ν 
τό δεύτερ1 
της ‘ίστορί: 
ώ ; ή ίστορ' 
νομικής πρ< 
^.ικάς, άν ρ 
μοίως διά ν 
τόν ΰψιστον ι 
δυνατδν νά εί 
ιίς τήν ΰψίστ 
■τρήσωμεν πρό 
ρίσοιμεν πρώτ[ 
βρωπον άτομι> 
τόν Λεϊβνίτιον 
ρικόν τι, τυχα  
* η ΐί) |C άντω» 
μόνον δυνάμεθ 
jfy io tc  toD Ο 
ι I r a i  αδύνατο  
■κδς βαθύτατης 
καί ή γνώσις τ> 
μύρίοντοϋ άνω·;



νακριτικώς, ήτοι πρό τής φιλοσοφήσεως, άλλ' iv τή φιλοσοφήσω, 
καί διά τ ις  φιλοσοφήσεως.

Β / Αέγομεν, δτι παραδεχόμενοι τό άνε’φικτον τοϋ άνωτέρί» 
βκοποϋ τής Φιλοσοφίας θεωροϋμεν όμως αύτό/ οΰσιώδη εϊς τήν 
φιλοσοφίαν. Η φιλοσοφία είναι καθ' ήμάς αύτό τοΰτο φιλοσοφία, 
το·.ιτέστιν έφεσις καί σπουδαία συζήτησις τοΰ εσχάτου λόγου τών 
δντων. 'θ  έσχατος λόγος τών οντων είναι τό τέλος τής Φιλοσο
φίας, είναι 6 σκοπός, πρός τόν όποιον πάντοτε πρέπει νά τεινη 6 
φιλοσοφών, αδιαφορών, άν ηναι εφικτός, ή ανέφικτος. Δΰσ/υριζό- 
μεθα μάλιστα, δτι κανένα άλλον σκοπόν, σκοπόν άναγκαΐον καί 
αιώνιον, δχι τυχαΐον, αύθαίρετον καί άόριστον, δέν δύναται νά έ- 
χτ, ή Φιλοσοφία. Δ ιατί; Διότι, άν καί γνωρίζωμεν μετά βεβαιό
τατος τό άνέφικτον τοϋ ανωτέρω τεθέντος ΰψίστου σκοποϋ τής 
Φιλοσοφίας, δέν γνωρίζομεν δμως έτέρωθεν οΰτε τά  δρια τών άν- 
θρωπίνων γνώσεων· δέν γνωρίζομεν, μέχρι τίνος είναι δυνατόν νά 
προχωρήσωμεν είς τήν έπί τής σφαίρας τής έπιστήμας διευρευνη- 
τικήν μας πορείαν. Ομολογσϋμεν, δτι ό ανθρώπινος νοϋς εχει όρια. 
Ά λ λ ά  ποια είναι ταΰτα ; Δέν τά  γνωρίζομεν, οΰτε δυνάμεθα νά 
τά  γνωρίσωμεν, άν δέν θέσωμεν τόν σκοπόν τών έρευνών αύτοΰ είς 
τοσαύτην άπόστασιν, ώστε τείνοντες πρός αύτόν αιωνίως νά ίδω
μεν πραγματικώς, μέχρι τίνος δυνάμεθα νά πλησιάσωμεν εις αύ
τόν. Ά ν  θελήσωμεν νά θέσωμεν άλλον σκοπόν εγγύτερον, οΰτος 
θέλει είναι αύθαίρετος, άόριστος, τυχαίος, ΰπ' άλλου άλλαχοΰ τι- 
βέμβνος, παράγων καί παραπλάζων τό πνεϋμά μας. Τείνοντες δέ 
πρός τόν τοιοΰτον σκοπόν, δέν θελομεν δυνηθή νά γνωρίσωμεν οΰτε 
τά  έσχατα opta τών γνώσεών μας.

Ά λλά  τίς ή ωφέλεια, ήθελεν άνθυποβάλει τις, τής πρός τόν ύ- 
«ερνέφελον τούτον καί άνέφικτον σκοπόν πνευματικής ήμών φοράς; 
Μεγάλη! άποκρινόμεθα. Καί άν πλέοντες μέ τό ΰπόπτερον ακά
των τοϋ νοός μας τήν άχανή του πνευματικού κόσμου έκτασιν, διά: 
νά γνωρίσωμεν τό μυστηριώδες σημεϊον, περί τό όποιον ουτος 
«τρέφεται αιωνίως, άπαντώμεν έμπροσθεν μας εμπόδια ανυ
πέρβλητα καί άναγκαζώμεθ* νά σταθώμεν άλλοτε έδώ καί άλλο- 
κε έκεϊ, δέν μένομε ν δμως αβράβευτοι δ ιά  τάς δυσχερείς καί επι
πόνους έρευνας μας. Πολλά μανθάνομεν έπί τής νοεράς ταύτιν; 
πορείας, τά  όποια άλλως νά μάθωμεν δέν έδυνάμεθ*. Έπιστρέφο- 
μεν δ' έκεϊθεν μέ πλήθος γνώσεων πολυτίμων, $ άλλως μέ τήν* 
ύψηλήν εκείνην άγνοιαν, μέ την σωκρατικήν άγνοιαν, ήτις έκρίθ* 
της ανθρώπινης σοφίας ό (ϊχοότατος δρος. Γνωρίζετε, JLupies» Ι φ ΐ .
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Σωκράτης, ά δαιμόνιος εκείνος άνήρ, δεν έπηγγέλλετό τινα σοφίαν, 
άλλ’ άγνοιαν. "Ε λ ε γ ε  δέ e id ira t μέν- μ η δέν , π λ ίρ -  αύτο  τοΰ* 
ίο  e i je r u i  (Διογ. Αχέρτ. βιβλ. β. Κεφ. L  §. 1 6). Αλλ' ή ά
γνοια τοϋ Σωκράτους δέν ώ μοιάζε τήν άγνοιαν τοϋ /.οινοΰ άνθιώ- 
που, τήν άγνοιαν τών συγχρόνων του ίμαρτουργών καί σκυτοτό
μων τών Αθηνών. H άγνοια τοϋ Σωκράτους ητο άγνοια φιλοσοφι
κή, ητο άγνοια κατ έπίγνωσιν. Λιά νά άποκτήστ, τις τήν κατ’ έπί- 
γνωσιν άγνοιαν, άπαιτειται γνώσεων πλούτος, απαιτείται μακρά, , Λ, ,1*/ Λ fc , I Γ
και ακριοης ε;ετ*σις των οιανοητικών του ουναμεων καί τών αν
τικειμένων τής διανοήσεώς του. λιά ν’ απόκτηση τις τήν κατ’ επ ί
γνωση άγνοιαν, ανάγκη νά διακριβώση δσας προαπέκτησε γνιο- 
σεις, νά ζητήσνι τόν λόγον, καί τόν λόγον τοϋ λόγου αύτών, καί 
ούτως εφεξής μέχρι τοϋ εσχάτου, έπί σκοπώ τοϋ νά θέσνι οΰτω στε
ριάν κρηπίδα είς δλων τών γνώσεών του τό οικοδόμημα. Μή δυνη- 
θείς δ ουτω νά φθάστι είς τά τελ,ευταΐον σκοπαύαενόν του θέλει ά- 
ποκτήοη γνώσιν τών γνώσεών του, δηλ. θέλει φθάση είς τήν γνώ- 
σιν τοϋ δτι αί γνώσεις του στερούνται βεβαιότητας απολύτου, ν) 
άλλως θέλει φθάση είς τής άγνοιας του τήν έπίγνωσιν. Είς τοιαύ- 
την άγνοιας έπίγνωσιν έφθασεν ό Σωκράτης μετά πολλάς καί διε- 
ξοδικάς έρευνας, τάς όποιας καί καθ’ έαυτόν, καί μετά τών άλλων 
καί έν τώ  οϊκω, καί έν άγορά, καί έν περιπατώ, καί έν σπου· 
δή, καί έν παιδιά Ικαμνε· καί διά τοΰτο, καί τοι λέγων· f r  ο ϊδα , 
or* ού δέν  οι δα, «μαρτυρήθη δμως ΰπό τής Πυθίας drdpcbr α π ά ν 
τω ν σογώτατος. Ά ν  λοιπόν καί ήμεϊς διά τών φιλοσοφικών έρευ 
νών μας φθάσωμεν είς τήν τοιαύτην έπίγνωσιν τής άγνοιας, τό 
κέρδος ήμών δεν θέλει είσθαι μικρόν.

Μετά τά  μέχρι τοϋδε ρηθεντα δυνάμεθα νά όρίσωμεν τήν Φι
λοσοφίαν άπο τοϋ τέλους· Ε π ιο τή μ η Υ  τεί roucar εις  τ η r  tS p t 
o ir  τοϋ εσχάτου λό γο ν  τώ*· d r iu r .  ’Εάν δε συγκεφαλαίώσω- 
μεν δσα μέχρι τοϋδε περί τής φιλοσοφίας ειπομεν, θέλομεν ευρεί 
Τήν ακόλουθον αύτής διαγραφήν. 7 /  ψιλοοοψία δηλονότι d r  at 
επ ισ τή μ η  τελειοποιούσα μέ*~ zhr άνθρω πον χ α τά  πάσας αυ
τού τά ς  π η ν μ α τ ι χ ά ς  dura  μ α ς ,  ιισχολουμένη  δε περ ί π α ν  
b,ft, s ir a i  χαθαρώς νοοθεωρητον, η διά λό γο υ  μόνον λη -  
π τ ύ ν ,  ?/ περ ί τάς ά ρχάς τώ ν γνώσεώ ν μ α ς , κα ί τά  έζ άρχώ ν  
επ ισ τητά , τέλο ς  δ  εχονσα  τη ν  s v p s a r  tod  εσχάτου λό γο ν  
τω ν όντων.

Ενταύθα, κύριοι, άποπερατοϋμεν τό σημερινόν μάθημα, άφίνον* 
(Εες τήν διαίρεσιν τής Φιλοαο®ί*ς εϊς τήν έπομένήν παράδβσιν.
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