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ΌΙΕ ΚΕΖΕΡΤΙΟΝ ΌΕΚ ΙΟΕΕΝ 0 ΗΗΙ5ΤΙΑΝ \¥ΟΌΡΡ3 
ΙΝ ΟΚΙΕΟΗΕΝΕΑΝΟ. ΌΕΚ ΒΕΙΤΚΑΟ ΌΕΚ ΟΕΕΕΗΚΤΕΝ 

νΟΝ Ο ΕΝ ΙΟΝΙδΟΗΕΝ ΙΝ3ΕΙ.Ν

1. Οίβδβ Α Λ β ϋ  Λνϋΐ ίη βΓδίβΓ Είηίβ βίηβ ΡοΓδοΙιπη^δΙιγροίΙΐΘδΘ ίοΓ- 
πιυΙίβΓβη. Εδ 8θ11 θίη δρθζίβΐΐθδ ΡοΓδοΙιπη^δρΓο^Γαιηπι βηί\νοΓίβη ΛνβΓάβη, 
χηίί άβ88βη Ηίΐίβ άίβ Ιάββη Οίιπδϋαη \Υο]ίί8 ίηι ^πβοΐιίδοΐιβη Όβηΐίθη

1 &υίζΗδρπΓβη υηά ίΙΐΓβ Κ οΙΙθ ζη νβΓίοΙ^βη Λν&Γβ. Όίβ §βιηβίη]ιίη αηΘΓΐί&η- 
ηίβη ΙϋθΓαίπΓ^θδοΙιίοΜΙίοΙίθη ΙΜ βίΙβ π1)βΓ άίβ Ιάββη^βδοΙιίοΜβ άβδ 18. 
ΙεάΐΓΐΐΗηάβΓίδ ιηπδδβη ιηθίηβδ ΕΓαοΜβηδ βίηβΓ Κβνίδίοη πηίβΓζο^βη 
'ννβΓάβη - \νοζπ βδ βίηβΓ ^βιηβίηδ&ιηβη, ίηίβΓάίδζίρΙίηη&Γβη ΑηδΐΓβη§πη£ 
ΒβάαΓί-, υηά β&βηδο άαηη ά&δ ηιβίΐιοάοΐο^ίδοΐΐθ Κϋδίζβπ§, ά&δ άίβ βίδ 
Ιιβυΐβ £&η§ΐ£β ΡοΓδβΙιπη^ πΒθγ άίθδθ Ρβποάβ βπηδ^ΐίοΐιΐ Ιι&Ι.
Είη πθπθγ ΡοΓδοΙιπη^δαηδ&Ιζ Ββίηΐιαίίβΐ Ι^βίηβδίαΐΐδ νοη  νοΓηΙιβΓβίη άβη 

Ι&πιοΐι πιίΐ άβΓ ΑυίαΓΒβίΙπη^ (Ιθγ δβΐιοη νοΓίι&ηάβηβη Ρ&Ιίίβη. δ ία ίΐ  άβδ- 
Ββη δβΐιαίίί θγ (ϋβ ββ^πίίΐίοΐιβη νοΓαπδδβΙζπη^βη, πιίΐ άβΓβη Ηϋίθ \νΐΓ άίβ 

*Ιβ11)8ΐνβΓδΙαηά1ίο1ι £6\νοΓάβηβη Αηηεάιπιβη θιπθγ ΙαΉίδοΙιβη ΡΓπίπη^ πη- 
ΙΙΐ&ΓζίβΙιβη Ιίδηηβη; πηά θδ ιη&οΐιί άβη Βϋοΐί ΪΓβί !ηγ (ϋβ Κβ^ίδίΓίβΓπη^ άβΓ 
!! Τβη(1βηζθΐι, (ϋβ θιπθ άπΓθ1τννβ§ πι&η^βΐΐι&ίίβ ΡθΓδβ1ιπη§ ίη άίβδβηι ΟβΜβΐ, 
ϋ|Ιί&ί πη&βάβπίβηά βΓδβΙΐθίηβη Ι&δδβη. Όίβδβ Α γΙ>6γ(: ββδοΐιταηΐίί δίοΐι απί (ϋβ 
1 ϋιβυβΓίίοΙίθ ΌαΓδΙθΙΙπη^ άβδ ΡΓο&Ιβπΐδ, Λνβίοΐιβ ΚοΙΙθ \Υο1ίίδ ΡΜΙοδορΙιίβ 
■|μΐ ϋβηΐίβη άβΓ Ιοηίδβΐιβη (ΙβΙβΙΐΓΐβη δρίβΐίβ, πηά απί άίβ ΚΙαπιη^ άβΓ 
ΙρΙθ^ΙΐοΙεΘΗβη βίηβΓ ηβιιβη δΐοΐιΐ - ζπππηάβδί δο\νβίΙ βδ βίηβ βΓδίβ ΌαΓ- 
|§1&11υη§ υηά ΙηΙβΓρΓβίαϋοη άβΓ ββίΓβίίβηάβη Εηίάβοίαιη^βη βΓίαπΜ.

2. Ζ\νβίίβ11οδ ίβΜί βδ αη δρβζίβΐΐβη δίυάίβη, (Ιίβ άβη \Υβ§ άβΓ λΥοΙίίί- 
ρΗ βη ΡΜΙοδορΜβ ίιη §πβο1ιίδθ1ιβη ϋβηΐίβη §βηδαι νβΓίο1§βη, \νβηη αυοίι 
(Ιίβ ΐΓϋΙιβΓΘ Οβίδίβδ^βδοΐιίοΐιίβ δοΐιοη &πί (^πβΐΐβη Ιιίη^βΛνίβδβη πηά ίΙΐΓβ 
ί ϋ̂ϊοΜ1)δΐΓΘ ν^ίΓΐηιη£ §β\νϋΓάί^1 Ιι&ί. Κ. Κππι&δ ββίδρίβ1δ\νβίδβ π^βΓηίιηιηΙ

Κΐαδδίζίδΐηιΐδ άβδ «νβΓβΙΐΓίβη» ϋβπίδοΐιΐ&ηά άίβ Τβηάβηζ, άίβ αΐίβη 
'ΡϋΐΙοδορΙίΘη αΐδ άίβ «αύτοφιλόσοφοί.» αηζιΐδβΐιβη υηά βΛΙ&Γΐ, άίβ «ηβυβΓβη 
1|)|ϊϊό8ορ1ιβιηβ Οπβοΐιβηΐδΐηάδ)) δβίβη Ιβάί^ΐίοΐι «Ιπιίίδίίίοηβη άβΓ απδίοίβ- 
|||6ΐιβη 8ο1ιό1αδίί1ί πηά άβΓ ηβηβΓβη Ρΐιίΐοδορίιίβ ΕπΓοραδ». ΕβίζίβΓβ δβί 
ΡρΙ^Ιι Επ^βηίόδ ΥπΙ^αΓίδ βίη§βίπ1ΐΓΐ \νοΓάβη, άβΓ άαδ «ΒοΗοΙ&δΙίδοΙίΘ



Οβδοίτνναίζ» νοη άβη δοΐιηΐβη νβΓβαηηί ηηά άίβ Μβίΐιοάοΐο^ίβ νοη Βαοοη, 
ϋβδοαΓίβδ, ΕβίΒηίζ ηηά λΥοΙίί § θ1θ!ιγΙ ΙιαΙ. Ο ^ ο Μ  Κηπιαδ ίπιπιβΓ \νίβάβΓ 
νοπι «Ρ π η ζίρ  άβδ λΥαηάβΙδ ίπι ρΐιίΐοδορίιίδοΐιβη ϋβηΐζβη» άβΓ «§βρπβδβ- 
ηβη δ ίαά ί Ιοαηηίηα» δρποΐιΐ ηηά ίϋΓ ίΐιη Εη§βηίοδ άβΓ βίηζί§β ίδί, άβΓ 
«άιβ δαπιβη άβΓ ηβηβΓβη ΕβΙΐΓβ £βδαί ΙιαΙ» (1816:207*1818: 25, 8, 6 ), η - 
ΗβΓδίβΙιί θγ άοοίι ηίοΐιί άβη ίπιοΜΗαΓβη Είηίΐηδδ \Υο1ίίδ αηί άίβ ΕηΙ\νίο- 
1ί1ηη§ άβδ ^πβοΐιίδοΐιβη ϋβηΐίβηδ; ίΓβίϋοΙι οΐιηβ, άαδδ δβίη υΓίβϋ άηΓβΙι άίβ 
άοπιίηίβΓβηάβ ΡοδΗίοη ΚαηΙδ (1787:22) ίη άβΓ άβηί,δβΐιβη ΡΜΙοδορΜβ 
βίη§βδθ1ΐΓαη1ίΙ \νηΓάβ, «άβπι §Γδδδίβη ηηΙβΓ αΐΐβη άο^ιηαΐίδοΐιβη ΡΜΙοδο- 
ρΐιβη».

ΕγβΙ ίη άβΓ Ναβ1ι1α·ί6£δρβποάβ βΓΐιαΚβη άίβ ηβη^πβοΐιίδοΐιβη δίηάίβη 
βίηβη 1)βπΐθΓΐίβη8\νθΓΐβη Ιιηρηΐδ, άβΓ άίθ Εί§βηδΙαηάί§1ίβίΙ άβΓ ηβη§πβοΙιί- 
δβΐιβη Αη1ΜαΓηη§ αΐδ £βίδΙί§θδ ΡΜ ηοιηβη ηηίβΓδίΓβίοΙιί. Ιπι νβΓίαηί άβδ 
1)ΓΘίΙ&η§β1θ§ίθη νβΓδηοΙίδ ίπι ΙίίβΓαΙηΓίιίδΙοπδοΙιβη ΒβΓβίοΙι άβη §βίδΙί£βη 
ΚβίοΜηιη άβδ ηβηθη Οπβοΐιβηίηιηδ ζη δαπιπιβίη ηηά ζη \νηΓάί§βη, δβίζί 
ίη άίθδβΓ Ζβίί βίη δγδίβπιαίίδοΐιβδ δΐηάίηιη άβδ ηβη^πβοΐιίδοΐιβη ρΜ Ιοδο- 
ρΐιίδβΐΐθη ϋβηΐίβηδ βίη. ϋίβδβ ΡοΓδοΙιηη^δβίηποΜηη^ ΗβίαδδΙ δίοΐι νοΓ- 
λνίθ^βηά ιηίΐ άθΓ Κβζβρΐ,ίοη, άθΓ Ιάββη άβΓ ίΓαηζόδίδβΙιβη ΑηίΜ απιη^ Ηζ\ν. 
άθΓβη νοΓίαηίβΓ. Ώίβ Ηοΐΐβ ν^οΐίίδ ί§ηοπβΓΐβ πιαη-ππΐ βίηί§βη νοΓδβΙιηβΙ- 
Ιβη ΑΓ§ηπΐΘηίθη. Είηθδ άανοη Ηβπιίί δίοΐι αηί άβη «ΝαΙίοηαΙοΙιαΓαΙίΙβΓ» 
άίθδβΓ Ζβίί, νοΓ αΐΐβπι νβΓίτβίβη νοη  ΚοΓαίδ, άβη άίβ Νβο^ΓαζίδΙίΙί δο 1>β- 
νοΓζη§ί ΗβΗαηάβΙί Ηαί. ΚοΓαίδ ηηΙβΓδίβΙΙΙ άβη ϋβηΐδοΐιβη βίηβ ((Νβί§ηη§ 
ζη δγδίβπιβη»: «Α η ί ί.βί!)ηίζ ίο1§Ιβ \¥ο1ίί; ]βΙζΙ ΗαΒβη δίβ Κ αηί; ηαοΐι βί- 
ηί§θΓ Ζβίί \νο11βη δίβ νίβΙΙβίοΜ βίηβη αηάβΓβη £βίδίί§βη ΡηΙΐΓβΓ, βίηβη άηη- 
ΙίΙθΓβη αΐδ Κ αηί» (20-3-1806:314). Οίβ Ηβπηβηβηίίδοΐιβ ΝβΗβη^νίΓΐηιη^ 
βίηβΓ Ταΐίϋΐί άβδ ραΓίβπι ρΓο Ιοίο , άίβ Ηαηά ίη Ηαηά πιίί άθΓ βρίδίβπιοΐο- 
£ΐδθ1ΐθηηηά Ιβίζΐΐίοΐι ίάβοΐο^ίδβΐιβη ΗβΓαηδΙ)ί1άηη§ άθΓ ΗαηρΐδίΓδπιηη- 
£βη ίη άβΓ ΟβδοΙιίοΜδδοΙίΓθίΗηη^ §ίη§, ζβί§1 δίοΐι ίη άβΓ πιαη^βΐΐιαίίβη 
ΕΓίοΓδοΙιηη^ άβΓ (^ηβΐΐβη ηηά ίη άβΓ νβΓίβδίί§ηη§ βίηβδ ηηβίαδϋδβΐιβη 
Μδίοπδοΐιβη δοΐιβιηαδ, άαδ βίηβ §αηζβ Κβίΐιβ νοη Ρΐιαηοπιβηβη αηδ- 
^Γβηζί. Είη νοΓδίο1ιίί§βδ ΑΗ^ννα^βη δοΙοΙιβΓ ΡΗαηοπιβηβ Ιίδηηίβ αΗβΓ ίη 
πιαηοΙιβΓ Ηίηδίοΐιί ζη αηάβΓβη ΑηδίοΜβη ηΗβΓ άίβδβ Ρβποάβ ίηΙΐΓβη.

3. ϋΗβΓρΓηίί τηαη άίβ ΟβδβΜοΙιΙβ άβδ ΡΓοΜβπΐδ νοη ηβηβΓβηι, δο 
ζβί^ί δίοΐι ζηηαοΐΐδί άίβ πιαη^βΐΐιαίίβ ΗίΗΙίο^ΓαρΙιίδοΙιβ Α Λ β ί ! Ιιίηδίοΐιίΐίοΐι 
άβΓ Κοίΐβ \¥ο1ίίδ ίπι ^πββΐιίδοΐιβη Όβηΐίβη - βίη ΡαΜηπι, άαδ άίβ §βδαιη- 
ίβ ΡθΓδβ1ιηη§ αηί άίβδβπι ΟβΗίβί άηΓβΙιζίβΙιί. Ιοίι πιβίηβ άίβ ΡΓοΜβπιαΐίΙί 
άβδ ΙίΓδρΓηη^δ ηηά άβΓ (^ηβΐΐβη, 80\νίβ άβΓ ΙηίβΓάβρβηάβηζ πιίί άβΓ Εηί- 
8ίβ1ιηη§ άβδ ηαίίοηαΐβη ηηά §β8β11δβ1ιαί11ίο1ιβη Ββ\νηδδ1δβίηδ. ΕΗβηδο άβΓ 
ΡβποάίδίβΓηη§ ηηά \ΥβΓίηη§, οΐιηβ άβη Ζ\νί11ίη§δ]ίθπιρ1βχ νοη ρΓονίηζί- 
βΙΙβΓ ΙΙηΐβΓδοΙιαΙζυηυ ηηά ηβηΓβίοΙιβΓ ϋ1)βΓδθ1ιαίζηη§ άβΓ βί§βηβη ΚΓαίί,

26  Ραηα^ίοίίδ Νουίδοδ
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άίβ άαδ ^πβοΐιίδοΐιβ ρΐιίΐοδορίιίδοΐιβη ϋβη&βη ίη δβίηβπι Ιίοηία'βίθη ΙιίδΙο- 
πδοΐιβη \ΥθΓ(1β§αη§ £β\ναηη. ϋ ίβ ΡοΓάβπιη^, ίη ίηίβΓάίδζίρΙίη&Γβ Ζιι- 
δαιηιηβηδα’Βθίί άίβ βίηζβΐηβη Μοιηβηίβ άβδ ^βδβΐΐδβΐι&ίΐϋοΐιβη Ββ\νιΐδδΙ- 
δβίηδ ίηι ηβιιβη Οίβοΐιβηΐ&ηά ίη Ββζίβ1ιιιη$ ζιι βπη^βη - Λναδ ηίοΜ ηιΐΓ 
άαδ δοΐιπίί^ιιΐ ββ ίπ ίΐΐ-, άίβδβ ΡθΓάβπιη§ ζίβΐί εαιοΐι άαΓαιιί, άίβ ρΜ Ιο- 
δορίιίδοΐιβη Ζβιι^ηίδδβ υιηίαδδβηά αιιίζιΐδρϋΓβη, ααδ ΒϋοΙιβΓη ιιηά. νοΓ 
αΐίβιη αηδ ΗαηάδοΗπίΐβη (άίβ Εηβτ/οΙορβάίβ νβΓίπίί άίβ ΐΛ>βΓζβιι§ιιη£, 
άαδδ θδ ίη Οτίβοΐιβηίαηά ηηίβΓ (Ιθγ ίϋτίαδοΐιβη ΗβΓΓδοΙιαίί «φ ΐί  ηβ οοηίίη- 
ηβηί φ ΐβ  άβδ ηιαηιΐδοπίδ»· 1751:233). Μαη ηιιΐΒδ ιηίί άβιη Μαίβπαΐ ίη 
ίβάβΓ Είηζβΐΐιβίί νβΓίταηΙ \νβΓάβη, άίβ Ροπηβη δβίηβΓ ΕηΙ\νίο1ί1υη§ αηα- 
ΙγδίθΓβη υηά ιιηΙβΓ (Ιθγ ΟββΓΪΙαοΙιβ άίβ Ραάβη αυίδρϋΓβη, άίβ άβιη Οαηζβη 
δβίηβη Ζιΐδαιηιηβηΐιαίί ^βΒβη. Εδ ^βΐιΐ ηπι βίηβ ΜδΙθΓίδθ1ι-1α*ίΙίδθ]ιβ ΑπίαΓ- 
1>βίΙιιη§ άβΓ Ζβιι^ηίδδβ, άίβ πιαη ίαδδβη ΙίδηηΙβ ιιηίβΓ άβιη Α δρβΗ  άβδ 
ϋ1)θΓ^αη§8 νοη (Ιθγ «οΐιαοΐίδοΐιβη νοΓδίθ11ιιη§ άβδ Οαηζβη» ζπγ «βίηβΓ 
Γθίοΐιβη Τοίαΐίίέίί, νοη  νίβίβη Ββδίίιηιηαη^βη ιιηά Ββζίθ1ιιιη§βη)) (ΜαΓχ 
1857/1858:21).

ϋίθ ββΚιιΙδαπίθ νθΓΐίηϋρίιιη^ άβΓ «βηάο^βηβη», αΐδο ίη ρΙιϋοΒορΙιί- 
δοΐιβη Οβάειηΐίθη δβΙΒδί Ιίβ^βηάβη Ρ&Γ&ιηβΙβΓ αηά (Ιθγ «βχο^βηβη», ά.Η. άβ- 
γθγ, άίβ δίοΐι εαιί άαδ Ιιίδίοπδοΐιβ ΙΙιηίβΙά ββζίβΐιβη - βίηβ δοΐοΐιβ νβΓίαταρ- 
ίυη§ νβΓπίθίάθΓ άίβ αΙιίδίοΓίδοΙιβ Αηίϊαδδπη^ νοη άβΓ βί§βηδίαηάί§βη 
Ββ\νβ§ιιη§ άβΓ Ιάββη ιιηά πιαοΜ αιιοΐι άίβ ΕΓίίηάιιη§ θίηβδ αΙΓννίδδβηάβη 
Οθίδίβδ ϋ1)θΓί1ηδ8ί§, άβΓ ίη άβΓ ΟβδοΙιίοΜβ \νΐΓΐίί ιιηά, ϋβθΓ άίβ Οίη^βη 
δίβΐιβηά, δαιηίΐίοΐιβ Αιΐ3δβπιη§βη άβΓ ιηβηδοΐιΐίοΐιβη Οβδβΐΐδοΐιαίΐ ΙβηΙίΙ. Ιη 
άβιη Μαδδ δοΐιΐίθδδΐίοΐι, \νίβ ιιηδβΓ \νίδδβη πιοάίίίζίθΓΐ \νΐΓά οάβΓ ζηιηίηάβδί 
βίηβ ΝβιιοπβηΙίβπιη^ βΓίαΙΐΓΐ, \νβΓάβη δίοΐι αιιοΐι άίβ βίηζβΐηβη Μοιηβηίβ 
άβδ Ιιίδίοπδοΐΐθη Οαηζβη ηίοΜ ιηβΙΐΓ 80 οΐιηβ \νβίίβΓβδ ίΓβηηβη Ιαδδβη; υηά 
άίβ ΙΐΓΐθίΙβ 1ί1)θΓ δίβ \νβΓ(1βη άίβ Οθ\νίδδ1ΐθίί άβδ Οβιηβίηρίαΐζθδ νβΓίίβΓβη.

4. ϋίθ Ριιηάθ, άίβ βίη §βηαηβδ δίηάίηιη άβΓ Κοίΐβ ’ΐνοΐίίδ ίη Ο πβ- 
οΐιβηΐ&ηά αηδ Τα§βδ1ίο§ί Βπη§1, ΙίοηζβηΙπβΓβη δίοΐι ζιιηαοΐΐδί αυί άειδ 

\ΥβΓΐί άβΓ ΟβΙβΙΐΓίβη νοη άβη ΙοηίδοΙιβη Ιηδβΐη αηδ άβηι 18. ΙειΙΐΓΐιηηάβΓί, 
αΐδο &ιιϊ νίΐ^βηΐίοδ ϋαηιοίΐοδ, ΑηΙοηίοδ Μοδοΐιορηΐοδ ιιηά Εα^βηίοδ νιι1§&- 
Πδ. ΚβίηβΓ νοη ίΐιηβη ΙίαηηΙβ ίΓβίΙίοΙι άβη άβιιίδοΐιβη ΡΜΙοδορΙιβη άΐΓβΙίί, 
ντίβ πιαη αηδ αηδδβΓδΙ δρ&ΓΐίοΙιβη ΙηίοΓπι&Ιίοηβη ϋ1)βΓ ΟγΙ ιιηά Ζβίί- ίΙΐΓβΓ 
δίυάίβη δβΐιΐίβδδβη ηιυβδ.

ΑηάβΓδ 1)θί άβηι ιιηι βίηί§βδ ΪΓΐίΙιβΓβη ϋαπιίειηοδ ΡαΓαδΙίβναδ αιΐδ δί- 
ηορβ ίη ΚΙβίη&δίβη, άβΓ ίη ΡΓαηΜιΐΓί ηηά Ιβηει δΐικϋβιΊβ (ΜϋΜρίοΓάί 
1981: 35-38), ζιι βίηβΓ Ζβίί, ίη άβΓ αη άβη άβυίδοΐιβη ΙΙηίνβΓδίίέίίβη §β- 
Γ&άβ βίη Κβίίί§βΓ δίΓβίΙ ζ\νίδο1ιβη άβηι βπιρίποΙα’&ίίδοΙιβη δοΜΙβΓη νοη 
Τΐιοιηαδίηδ &ηί άβΓ βίηβη ηηά \¥ο1ίί ειυί άβΓ αηάβΓβη δβίίβ ίηι Οαη^β \ν&Γ. 
Ραταβίίβν&δ 1)βίϋΓλνοΓΐβ1β ηίοΐιί ηιΐΓ λΥοΙίίδ Καϋοηαΐίδηιιΐδ, \νίβ πιαη ίη



δβίηβη Ηβίάβη ΑΒΙιαηάΙηη^βη ιηίΐ άβιη Ηβζβίοΐιηβηάβη Τϋβΐ Όβ βοβηίΐίο-  
ηβ Ηιιηιαηα (1728) ιιηά ΰ β  ΙϋβΓίαΐβ βοξίΐαηάί  (1728) δβΐιβη Ιίαηη, δοη- 
άβΓη θγ νβΓίαδδίβ αηοΗ βίηβ Όβ^βηβίο ρΗίΙοβορΚίαβ ΊΥοΙβαπαβ (1729), 
ηοοίι ΗθνοΓ \Υο1ίίδ ^βδαηιίβηΓοραίδοΙιβ ΒΓβίΙβη\νΐΓΐίηη§ βίηζηδβίζβη 
Ββ§αηη.

ϋαδ ΗθδοηάβΓθ ΙηίθΓβδδβ άίβδβΓ άΓθί Ιοηίδοΐιβη ΟβΙβΙΐΓΐβη §α1ί άβΓ 
Τΐιβιη&ίίΐζ; άβΓ Μβίαρίιγδίΐί. 8ίβ Ηβάίβηίβη δίοΐι άαββί άθΓ λνοΐϊίίδοΐιβη Μβ- 
Ιΐιοάβ, \νίβ θγ δίβ ίη δβίηθπι ζ\νίδθ!ιβη 1728 ηηά 1737 νβΐ’ ίαδδίβη δβοΐΐδβαη- 
άί§βη ΜβίαρΗτ/8ίβαβ Ορη$ ηίθάβΓ§θ1β§ί ΗαΙ. δβΙΐΓ ίπίΐι, λναΙίΓδοΙιβίη-
Ιίοΐι δοΐιοη αη ίΙΐΓβη - ΙαίδαοΜίοΙίθη οάθΓ νβπηηίβίβη - δίηάίβηοΓίβ Κοηι 
ηηά Ιιαηρίδαοΐιΐίοΐι αη άβΓ ΙΙηίνβΓδίΙα άβ§1ί ΑΓίίδίί ίη Ραάονα, αη άβΓ 
1738 βίηβΓ νοη  άβη ΕβΙίΓδΙηΜβη ίϋΓ απδίοίβΐίδοΐιβ ΡΚίΙοδορΙιίθ ίη θίηβη 
ΙιθΙίΓδίηΙιΙ ίηΓ «βχρβπιηβηΐβΐΐβ ΡΜ ΙοδορΜ β» (δΙβΓ£β11ίδ 1970: 35) ηιη§β- 
\ναηάθ1ί \νπΓάβ - ΐ,Γβίίβη άίβ «οΗΓαπιαπηί» δίηάβηίβη αηί ζαΐιΐΓβίοΙιβ Α η- 
Ιιαη^βΓ άβΓ \νο1ίίίδο1ιβη Ρΐιίΐοδορίιίβ, άίβ ΚηΓζίαδδηη^βη νοη  ιΙιγ αηϊβΓίί- 
£βη οάβΓ δίοΐι ίΙΐΓβ Ηαηρίίΐιβπιβη ζη βί§βη ηιαοΐιβη.

Είη §β\νίδδβη1χαί1βδ δίηάίηπι άβΓ Ηαηάδοΐιπίΐβη νοη ϋαπιοάοδ ιηίί άβηι 
Τίίβΐ Μεταφυσική ήτοι πρώτη φιλοσοφία και φυσική θεολογία ίηά Συνταγμά
τω ν  Μεταφυσικής (ΜβΙαρΗψίΙί οάβΓ βΤ8ΐβ ΡΗίΙοεορΗίβ ηηά ΝαΙιΐΓίΗβοΙο- 
§ίβ ηηά ΚΙβίηββ Κοπιρβηάίηπι άβτ ΜβίαρΗφδίΙί), άίβ δρβζίβΐΐβη Ήιβιηβη 
άβΓ «Ο ηίοΐο^ίβ» ηηά άβΓ «Ρηβηπιαίοΐο^ίβ» Ηβΐιαηάβΐη, Ιίδηηίβ άίβ \νο1ίίί- 
δοΐιβ ΗβΓίηιηίί άίβδβΓ Αηαίγδβη αηίζβψβη; λνοΗβί ηιαη ηαίηΓίίοΙι Ηβπΐοΐίδί- 
οΜί§βη ηιηδδ, \νίβ\νβίΐ άίβ Ιάββη λΥοΙϊίδ ΗβΓβίΙδ άηΓοΙι άίβ ίίαΐίβηίδοΐιβη 
Ι^βΙΐΓβΓ άβδ ΟβΙβΙΐΓίβη νοη Ζαΐίγηΐΐιοδ αδδίηιϋίβΓί \ναΓβη. νβΓ^ΙβίοΙΛαΓ δίηά 
ζηηι Ββίδρίβΐ άίβ Αηίίαδδηη§βη νοη  Όαηιοάοδ ηΒβΓ άίβ «νβΓβίηί§ηη£» 
νοη  Εο^ίΐί ηηά Μβίαρίιγδίΐί, ηΗβΓ άίβ Ββζίβ1ιηη§ ζ\νίδβ1ιβη «λΥβδβη» ηηά 
«Ε χίδίβηζ», ηΗβΓ άίβ ΚΓαϊίβ άβΓ δββΐβ ηηά δβίηβ ΗγροίΙιβδβη άαπΛβΓ, 
\νίβ άίβ Ώίη§β «άβηι Οβίδί §β§βη\ναΓίί§ δίηά» ηδ\ν.

Ββί ΑηΙοηίοδ Μοδοΐιορηΐοδ, βίηβηι δοΙηΐΙβΓ νοη  Όαηιοάοδ Ιή ίίί άίβ
δβΓ Ζηδαηιπιβη1ιαη§ βΒβηδο ζη ,δο^ απ η ίΐ ηοοίι §ΓδδδβΓβΓ λΥαΙίΓδοΙιβίηΙίοΙι- 
ΙίβίΙ. Αηοΐι βΓ δίηάίβΓίβ ίη Ιίαΐίβη, ίη νβηβάί§  ηηά Ραάονα, ηηά ζ\ναΓ 
ιηαοΜβ δίοΐι άοΓί άίβ Ιάββη νοη \Υο1ίί ζηβί§βη. δοΐιοη άίβ ΤΗβΙ δβίηβΓ 
ΗαηάδοΙίΓίίίβη £βΗβη άαπίΒβΓ Αηδίίΐιηίΐ: Λογική ήτοι στοχασμοί επάνω 
στάς δυνάμεις του ανθρωπίνου νοός, Μεταφυσική εις μέρη τέσσερα διηρημένη 
ήτοι οντολογία, κοσμολογία ψυχολογία και φυσική θεολογία ηηά Πρακτική 
Φιλοσοφία(Σιο§ίΗ οάβΓ ΟβάαηΗβη ά&βΓ άίβ Κ τα/ίβ άβ8 ητβηεβΗΙίβΗβη Vβτ- 
εΐαηάββ, ΜβΐαρΗ^δΟί ίη νίβν ΤβίΙβη, ηάπιΙίβΗΟηΙοΙο%ίβ,Κθ8ηιοΙο%ίβ,Ρ8'ΐ}- 
οΗοΙο§ίβ ηηά ΝαΐιιτίΗβοΙο^ίβ ηηά ΡταΗΐΐ8βΗβ ΡΗίΙοδορΗίβ* δαίΐιαδ 1868: 
516· ν§1. ΒοΒοη - δίαιηαίίδ 1982: 52), άβΓ αΐδ βΓδί,βΓ άαπίββΓ Ηβποΐιίβΐβ, 
δβίζί Ιιίηζη, άαδδ Μοδοΐιορηΐοδ άίβ ΕοξίΗ  νοη  \Υο1ίί ηηι 1785 ηΗβΓδβίζίβ.
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ΒβνοΓ Εα^βηίοδ να1§απδ θίηβ βί^βηβ ίΙιβΟΓβΙίδβΙιβ ΟπβηίίβΓαη^ ίη δβίηβΓ 
£βίδΙί£βη Εηί\νίοΗηη§ ίαηά, ΙβΙΐΓίβ βΓ \να1ΐΓβηά δβίηβΓ Ιαη^αΙΐΓί^βη βΓ- 
ζίβΐιβπδοΐιβη Εααίβαίιη άίβ «ηβαβη Ρΐιίΐοδορίιβηιβ)) άβΓ ΕαΓοραβΓ (Καιηαδ 
1832:560) άαΓαηίβΓ αηίβΓ αΐίαδ λΥοΙϊίδ Κ οηζβρίίοη άβΓ Μβίαρίιγδίΐί. 
ΡΓβίϋοΙι ίαί βΓ άαδ ηίοΜ οΐιηβ \νίάβΓδίαηάβ. Αη αηάβΓβΓ δίβΐΐβ ΙιαΒβ ίοΐι 
§βζβί§ί, \ναδ άβΓ Ιοηίδοΐιβ ΟβΙβΙΐΓΐβ άβη \νβΓΐίβη \νο1£ίδ νβΓάαη&Ιβ, ηα- 
πιβηΐΐίοΐι άβιη ΜβΙαρΚ\)8ΐβαβ ορη$ ηηά άβΓ ΡΚίΙοεορΜα ταίίοηαΐίε, \νίβ 
ααοΐι άβη Ιη8ίίΐηήοηβ8 ΜβΐαρΚτ/βίβαβ (1738) νοη  ΒααιηβίδΙβΓ (Νοαίδοδ 
1980: 151-161 αηά 1984: 139-146).
ΗίβΓ \νδΐΓβ ΛνίβάβΓίιοΙί άαΓααί Μηζα\νβίδβη, άαδδ άίβ ζαΐιΐΓβίοΙιβη νβηνβίδβ 
ααί άίβδβ \ΥβΓΐίβ, άίβ δίοΐι ίη άβΓ αηιίαη§Γβίο1ιβη Ι,οξίΐϊ νοη  να1§απδ ίίη- 
άβη, νοΓ αΐΐβπι άίβ νβηναηάδοΐιαίί άβΓ Αηαίγδβη ζα βίηβπι ΡΓΟζβδδ άβδ 
ΚβηβηΙβΓηβηδ άβΓ «Ιαη^βΓβη» §βΙιδΓβη. Εγ Ιίβδδβ δίοΐι οΙιαΓαΙίίβΓίδίβΓβη αΐδ 
βίηβ ΑγΙ «υηιΐβίίαη^ ίη Γβίηβ Οβίαδδβ» οάβΓ αΐδ «ΤΓαηδϊαδίοη», ίηδοίβΓη 
άβΓ ίοΓβ ΚδΓρβΓ άβΓ ηαοΐιβγζαηϋηίδοΐιβη ρΐιίΐοδορίιίδοΐιβη ΤΓαάίΙίοη 
βηιρίαη^ΐίοΐι ίδί βίη ηβαβδ ίιβββη αηά άίβ ΚταίΙ άβδ βαΓοραίδοΙιβη ϋβη&βηδ 
ίη δίοΐι ααίηίππηί, βίηβπι ϋβηΐίβη, άαδ ηαοΐι άβΓ ΚΙαΓίιβίί άβΓ «Γβίηβη 
νβΓηαηίί» δί,ΓβΙ)ί. Όίβ ϋββΓζβα^αη^βη νοη Βαοοη, ϋβδβαΓίβδ, Εβίβηίζ 
αηά λΥοΙίί δοΜα^βη δίοΐι ηίβάβΓ ίη άβΓ Γαϋοηαΐίδΐίδβΐιβη ΑΜβΙιηαη^ άβΓ 
βΓ&βηηίηίδίΙιβΟΓβίίδοΙιβη Ααίίαδδαη^βη άβΓ ΡβπραΙβΙίΙίβΓ. 8ίβ δοΐΐίβ άβη 
ΟΙααΒβη αη άαδ ((Ιηιηιαίβπβΐΐβ αηά Κβίηβ αηά ΙΙηδίβΓΜίοΙιβ» άβΓ «1ο§ί- 
δβΐιβη δββΐβ» αηαηίβοΜ βαΓ ιηαοΐιβη (1766:37, 67).
δρβζίβΐΐ άβΓ Καίίοηαΐίδηιαδ νοη ϋβδβαΓίβδ αηά λΥοΙίί, άβΓ δο\νο!ι1 ααϊ άίβ 
Ιοηίδβΐιβη Ιηδβΐη αΐδ ααοΐι ίη άβη δίαάΐβη , \νο Εα^βηίοδ ΙβΙΐΓίβ, δβΐιοη αδ- 
δίπιίΙίβΓΐ \ναΓ, δθΓ§ίβ άαίαΓ, άαδ3 ααδ άβΓ «ΙίΒβΓίαδ ρΐιίΐοδορίιαηάί)) αη άβη 
Ιώοΐιΐίοΐι ββααίδίοΜί^ΐ,βη Βί1άαη§δδίαΙίβη Ιίβίηβ §Γδδ8βΓβ ΟβίαΙΐΓ \νΊΐΓάβ. 
ϋίβ ΖβηίΓβη νοη Ηαηάβΐ αηά ΜαηαίαΜαΓ ΙιαΙΙβη ζ\ναΓ δβίηβη ΟΓαηά ζα 
^ΓδδδβΓβΓ Ζαπΐοΐίΐιαίίηη^ £β§βηα1)θΓ άβη ιηοάβΓηίδίίδοΙιβη άναΙ^αΓβη ϋίδ- 
ζίρΐίηβη» (Μοίδίοάαχ 1780: 13); δίβ ββ^ηα^ίβη δίοΐι άβηηοοίι ζαηαοΐΐδί 
άαιηίί, βίηβ «άορρβίΐβ  λΥαΙΐΓΐιβίί» αηά βίηβ ΗβΓΓδοΙιαίί άβΓ «Γβοία ΓαΙίο» 
ίη άβΓ «λΥβΚ άβΓ ΕΓδοΙιβίηαη^βη» αηζαβΓ&βηηβη. Ααδ άίβδβΓ Οβίδίβδίιαί- 
Ιυη§ βΓ§α!) δίοΐι άίβ ΝοΙ\νβηάί§1ίβϋ, λΥοΙίίδ δοΐιπίί ΏίβΕΙβιηβηΙβ άβΓ ΑΗ-  
ΐΗτηβΙίΙϊ ηηά ΟβοπιβίΗβ ζα αββΓδβίζβη. ναΐ^απδ δβΠ)δί Ιαί άαδ. ΕΓδβΙιδρ- 
ίΐβ δίοΐι 1>ίδ βί\να ζαΓ Μ ϋίβ  άβδ 18.  ̂αΙΐΓΐιαηάβΓίδ άαδ ιηαΐΐιβιηαίίδοΐιβ 
ϋβη&βη ίη άβΓ ρΓα&ϋδοΙιβη Απίΐιηιβίίΐί άβΓ ΚββΚβηΗηηεΙ νοη  Οΐγίδαηίδ 
(ΚαΓαδ 1984:101/102), δο 1)βνοΓζα§ίβ ηιαη ]βϊζί  Α1>ίβί1αη§βη άβΓ ΕΙβ- 
πιβηία ΜαίΗβ8β08 ηηίνβτεαβ, \νβ1ο!ιβ άβη νοΓΓαη^ άβΓ Εο^ίΐί αηά άίβ Ιάβη- 
1ϋίζίβΓαη§ άβΓ ηιβίΐιοάί ρΐιίΐοδορίιίοαβ βί ιηαίΐιβπιαίίοαβ νοΓααδδβίζΙβη. 
ΒΐβδβδυηίβΓίαη^βηΙιαίίβ δβίηβ ^αηζ βψβηβη ραάα£0§ίδβ1ιβη δο1ι\νίβι*ί^- 
Ιίθϋθη, άίβ Μοίδδίοάαχ (1780:42 /43) ]βάοο1ι α^βΓ^β^βΓίβί, \νβηη βΓ δα§ί,
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«απι δοβλνβΓδΙβη νβΓδΙ&ηάΙίοβ» δβί νοη άβη «πιοάβΓηίδίίδοββη ΕθΙιγΜ -  
οββΓη» άίβ Μαΐΐΐθΐηειίίΐί νοη  8 θ§πθγ, άβη ΝαοβίοΙ^βΓ λΥοΙίίδ ίη Η&Πβ. 
Α ποβ άίβδβδ λΥβΓίί ϋββΓδβίζίβ νιιΐ^&πδ, «αΙΙθΓοϋη^δ ηίοβί ζππι Νπίζβη 
άβδ ΟπθοΙίΘηΙιιιηδ)).

5. Ροΐ^βηάβ δοβ1πδδίο1§βΓυη£βη βΓ^βββη δίοβ απδ άίβδβΓ βΓδίβη Απδ- 
\νβΓίπη§ άβΓ Ρπηάβ:

α. Βίβ ηβπ^πβοβίδοββ ΡοΓδοβπη^ β&ί Οβπδίίαη λΥοΙίί απδ ίβΓβιη Οβ- 
δίοβίδ1α*βίδ νβΓβαηηί, ο1)\νο1ι1 θίηβ βίπΓβίοββηάβ Απίδρηπιπ^ δβίηβΓ Αη\νβ- 
δβηββίί ίηι Οτίβοβίδοββη ϋβηΐίβη άβδ 18. ΙαβΓβπηάβΓίδ ζπ βίηβΓ ΝθΗ&οη- 
ζβρίίοη άβδ ββπηθηβυΐίδοββη δοββπι&δ Μ γ άίβδβ Ρβποάβ §βίϋβΓΐ βαίίβ. 
ΙβάβΓ νβΓδίιοΙι δίβ ζπ ζβΓίβ^βη, \νέίΓβ ζπιηίηάβδί απί§βδθβοββη \νοΓάβη βίδ 
ζπγ βηά§ϋ1ίί§βη ΕΓίθΓδθβπη§ ίβΓβΓ βίηζβΐηβη Αδρβ&Ιβ.

β. ϋ ίβ \ΥίΓΐίΐιη§ \Υο1ίίδ - ββΙβ^β&Γ άπΓοβ ζ&ββ*βίοββ ΒίίοββΓ Ηηά 
βαπρίδαοβίίοβ Η&ηάδοβπίίβη - βΓδίτβοΙίΙ δίοΐί ΐίββΓ πη^βίαβΓ βπηάβΓΐ 
ΙαβΓβ, νοη ϋαπιίειηοδ ΡαΓαδ&βναδ (άβΓ §β§βη Εηάβ άβΓ ζ\ναηζί§βΓ ,Ι&βΓβ 
άβδ 18. ^ δ  δοβΓβίβΙ) βίδ πιίηάβδίβηδ ζπ Κυπιείδ, άβΓ νβΓδίοββΓίβ, ά&δδ 
ηπηπιββΓ αάίβ Ζ β ϋ  άβΓ Κπΐίδοββη πηά άβΓ ΝαίπΓρβίΙοδορβίβ ίδί» (1818: 
26).

ο. ϋίβ ΟβΙββΓίβη άβΓ Ιοηίδοββη Ιηδβΐη Ιβίδίβη ίβΓβη ΒβίίΓ&£ ζπγ 
Β βΐί&ηηίδοβ&ίΐ ηιίί άβη λΥοΙίί’ δοββη Ιάββη. δίβ §αββη ΑηΓβ£πη§βη 
\νβίίβΓ, άίβ δίβ \ναβΓβηά ίβΓβΓ ίΐαΐίβηίδοββη δίπάίβη βΓβαίΙβη βαββη ; 
πηά ζ\ναΓ ηοοβ ββνοΓ βηίδρΓβοββηάβ Οαπιη§βη ίη Ιαηηίηα πηά ίη άβη 
ΒοηαπίπΓδίβηίππιβΓ βΓδοβίβηβη, άίβ απδ άβη §βίδϋ§βη υπτνναΐζπη^βη 
ΜίίίβΙβπΓορδίδ - νοη  \¥ίβη βίδ Εβίρζί§ - ββΓνοΓ§ίη§βη.

ά. ϋαδ ΙηίβΓβδδβ αη άβΓ Ρβίΐοδορβίβ \¥οίίδ ζβί^ί δίοβ αη πηζϋβ1ί§βη 
ϋββΓδβίζπη^βη δβίηβΓ \ΥβΓΐίβ πηά αη ΟΓψίηβΠβη Αηαίγδβη, άίβ ππίίβΙβαΓ 
οάβΓ πηπιίίίβΙβαΓ, πηίβΓ άβπι Είηίΐπδδ άβδ «\νο1ίίίαηίδπΐΗδ>> δίβββη.

β. ϋίβδβδ ΙηίβΓβδδβ δίΓ&βΙί απδ απί ΒβΓβίοββ άβΓ Μαί,ββιηαίίΐί, άβΓ 
1/0§ί1ί πηά νοΓ αΐΐβπι άβΓ Μβί&ρβγδίΐί, άβΓβη ίββπι&ίίδοββ Οΐίβάβπιη^ ίη 
νίβΓΤβϋβ ζππι Οβιηβίηρίαΐζ \νύ*ά.

ί. ΌβΓ 'νν’αηάβΐ νοη  άβΓ Οηίο1ο§ίβ ζπγ Εο§ίΐ£ πηά ΕΓίίβηηίηίδίββΟΓίβ, 
άβη λΥοΙίί πηά Βαπιη^αΓίβη νο11ζο§βη, ββάβπίβίβ βίηβ «αβίΓβίββηάβ» Εγ- 
ηβπβΓπη§ άβΓ δοβοΐαδίίδοββη Μβίαρβγδίΐο) (Κοηάγΐίδ 1983:290, 353). Όίβ 
ββίπιίδοββ Ιη1β11ί§βηζ δ&β ά&πη άίβ Οβαηοβ, άίβ «δοββπδδΐίοββ Τγταηηβί» 
άβδ Απδίοίβΐίδπιπδ (Μοίδίοάαχ 1780: 24) ζπ υββπνίηάβη, α11βΓάίη§δ ππγ 
80 \νβϋ, \νίβ άβΓ Καίίοηαΐίδπιπδ απί βίηβη ΚοπιρΓοηιίδδ ιηϋ άβΓ ΙπΓοβΠ- 
οββη ΕββΓβ πηά ηίοβί απί άβη Β πιοβ απδ λν&Γ.

§. δοβίίβδδΐίοβ ίαδδβη άίβ \ΥβΓΐίβ λΥοΙίίδ, ββί άβΓ δίοβ άίβ βίηζβΐηβη Ε - 
Ιβπιβπΐβ πιίΐ Ηίΐίβ άβΓ πίδιίββπιαίίδοββη Μ βίβοάβ ζπ βίηβπι δγδίβπιαϋδοβ 
ζυδαπιιηβηβ&η^βηάβη Οαηζβη νβΓβίηάβη, άίβ ΙΙηίβΓδποβπη^βη άβΓ Ργπ-
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Ιιβη (ϋβιιίδοΐιβη) ΑιιίΜαπιη§ ζπδαιηπιβη ζυ βίηβΓ «νο11δΐαηάί§βη Ε ηζγ- 
Ιίίοραάίβ άβΓ λΥίδδβηδοΙιαίίβη» (Τβηηβπι&ηη 1818 :171). Αιΐδ άίβδβιη 
Οπιηά δίβΐΐΐβη δίβδβ λΥβΓ^β ηίΗζΙίοΙιβ ΟβΙΐΓΜοΙιβΓ ά&Γ ίίίΓ άίβ βΓζίβΙιβπ- 
δβΐιβ Αυί^εώβ άβΓ Ρΐιίΐοδορίιίβ, \νβ1ο1ιβΓ δίοΐι άίβ ^Γίβοΐιίδοΐιβη ΟβΙβΙΐΓΐβη 
άβΓ νοΓΓβνοΙυίίοηαΓβη Ρβποάβ §β\νίάπιβΙ Ιιαίίβη.
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