BERTRAND RUSSELL: ΟΙ ΔΕΚΑ
ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1. Μην αισθάνεσαι απολύτως
σίγουρος για τίποτα.

2. Μην νομίζεις ότι αξίζει να προχωρήσεις στην απόκρυψη
αποδεικτικών στοιχείων, γιατί τα στοιχεία σίγουρα θα έρθουν
στο φως.
3. Ποτέ μην προσπαθείς να αποθαρρύνεις τη σκέψη, γιατί είναι
σίγουρο ότι θα επιτύχεις.
4. Όταν σου εναντιωθούν, ακόμα και αν είναι η ίδια η
οικογένεια σου, προσπάθησε να το ξεπεράσεις με επιχειρήματα
και όχι με αυθεντία, γιατί μια νίκη που βασίστηκε στην
αυθεντία δεν είναι πραγματική, είναι απατηλή.

5. Μην έχεις κανένα σεβασμό για την αυθεντία (δικαιοδοσία /
εξουσία / αρχή) των άλλων, γιατί πάντα υπάρχουν αντίθετες
αυθεντίες που μπορούν να βρεθούν.
6. Μην χρησιμοποιείς εξουσία για να καταπιέζεις απόψεις που
νομίζεις επιβλαβείς, γιατί αν το κάνεις, οι απόψεις θα
καταπιέσουν εσένα.
7. Μην φοβάσαι να είσαι εκκεντρικός στην άποψη σου, γιατί κάθε
“άποψη” που είναι τώρα αποδεκτή ήταν κάποτε εκκεντρική.
8. Βρες περισσότερη ευχαρίστηση στην ευφυή διαφωνία από την

παθητική συμφωνία, γιατί, αν εκτιμάς την ευφυΐα όπως θα
έπρεπε, η πρώτη συνεπάγεται βαθύτερη συμφωνία από τη δεύτερη.
9. Να είσαι σχολαστικά φιλαλήθης ακόμα και αν η αλήθεια είναι
άβολη, γιατί είναι πιο άβολο όταν προσπαθείς να την κρύψεις.
10. Μην αισθάνεσαι ζήλεια για την ευτυχία αυτών που ζουν σε
παραδείσους ανόητων, γιατί μόνο ένας ανόητος θα νόμιζε ότι
αυτό είναι ευτυχία.

THE TEN COMMANDMENTS OF RATIONALISM
1. Do not feel absolutely certain of anything.
2. Do not think it worth while to proceed by concealing
evidence, for the evidence is sure to come to light.
3. Never try to discourage thinking, for you are sure to
succeed.
4. When you meet with opposition, even if it is from your
family, endeavour to overcome it by argument and not by
authority, for a victory dependent upon authority is unreal
and illusory.
5. Have no respect for the authority of others, for there are
always contrary authorities to be found.
6. Do not use power to suppress opinions you think pernicious,
for if you do, the opinions will suppress you.
7. Do not fear to be eccentric in opinion, for every “opinion”
now accepted was once eccentric.
8. Find more pleasure in intelligent dissent than in passive
agreement, for, if you value intelligence as you should, the
former implies a deeper agreement than the latter.
9. Be scrupulously truthful even if the truth is inconvenient,

for it is more inconvenient when you try to conceal it.
10. Do not feel envious of the happiness of those who live in
a fool’s paradise, for only a fool will think that it is
happiness.

(Bertrand Russell) Ο Μπέρτραντ Άρθουρ Γουίλιαμ Ράσελ (Bertrand
Arthur
William
Russell)
(18
Μαΐου
1872
–
2 Φεβρουαρίου 1970) ήταν Βρετανός φιλόσοφος, μαθηματικός και ε
ιρηνιστής. Ο Ράσελ ως συγγραφέας και άνθρωπος συνέχισε την
οικογενειακή παράδοση στην πολιτική σκέψη και δράση, με
αντιπολεμική δράση. Γεννήθηκε στην ακμή της Βρεταννικής
Αυτοκρατορίας.
Πέθανε από γρίπη, έναν αιώνα αργότερα, όταν η Βρετανία είχε
περάσει δύο παγκόσμιους πολέμους. Έκανε κριτική στα πυρηνικά
καθώς και την εισβολή των ΗΠΑ στο Βιετνάμ. Το 1950 κέρδισε το
Νόμπελ Λογοτεχνίας. Υπήρξε Γ’ Κόμης, μέλος του Τάγματος της
Αξίας και μέλος της Βασιλικής Εταιρείας. Χαρακτηριστική της
απέχθειάς του προς κάθε είδους φανατισμό είναι η δήλωσή του:
“Δεν θα πέθαινα ποτέ για τις ιδέες μου, γιατί μπορεί να έκανα
λάθος”.
Πηγές: sobaresapopseis.blogspot.com
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