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Λ Ο Γ Ο Σ
του έν άγί'οΕςπατρόςή[Λών και οίκουμενικοΰ διδασκάλου 

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ,

επισκόπου ΓΙππώνος, εις τό, Πρ<) πάντων άδε.Ιφοί f t  ον, 
μι) ομνύετε μήτε  τον n r p a r o v ,  μήτε τήν γήν ,  μήτε  ά.Ι.Ιον 
τινά ilpxor' κ. τ . .1. (’Ιακώβ. έ. 12.)

(ΜεταφρασΟε'ις εκ  τοΰ λ α τ ιν ικ ο ύ .)

§. 1. Δύσχολον καί δυσδιάλυτον άναμιριβόλο^ είναι τό ζήτημα, 
τό γεννώμενον έκ ιώ ν  λόγων τοΰ αποστόλου ’Ιακώβου, λέγοντος- 
ITpt) πάντων  μή  ομνύετε* Ιπειδή, εάν τό όμνύειν ήναι αμαρτία, 
ουδε!ς ιών χριστιανών υπάρχει ελεύθερος τής τοιαύτης αμαρτίας. 
Οτι μέν ή επιορκία είναι αμαρτία, καί αμαρτία μεγάλη κα! βα
ρεία, ούδείς αμφιβάλλει- άλλ’ ομως ό Απόστολος δέν απαγορεύει 
άπλώς τό έπιορκεΐν η ψευδώς όμνύειν, άλλά λέγει, οτι οΰδαμώς 
πρέπει νά όμνύωμεν. Κα! πρίν δέ είπη αΰτό ό ’Απόστολος, ήτον 
ήδη παρηγγελμένον υπό τοΰ κυρίου ημών Ίησου Χρίστου εν τώ 
εύαγγελίω" » Ακούσατε, ο τι έρρέδη τοΐς άρχαίοις· ούκ έπιορκή- 
» σεις . , . Εγώ δέ λέγω υμΐν, μή όμόσαι ολως, μήτε εν τώ 
» ουρανώ, οτι θρόνος εστί τοΰ Θεοΰ* μήτε ev τή γη, οτι ύποπό- 
» διόν Ιστι τών πο§ών αύτοΰ" μήτε εις 'Ιεροσόλυμα, οτι πόλις έστί 
» τοΰ μεγάλου βασιλέως* μήτε έν τ ι  κεφαλή σου όμόσης, οτι ου 
» δύναααι μίαν τρίχα λευκήν ή μέλαιναν ποιήσαι. Έ στω  ?έ ό λό- 
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» γος υμών, να! να!, οΰ ου- τό Si περιττά/ τουτοί', έκ τοΰ πο- 
ι> νηροΰ έστι» (α). Ιΐρος ταύχην τήν έν χολή·» τοΰ Κυρίου, αγαπη
τοί άδελφο!, ουτω παντάπασι συμφωνεί ό τοΰ Αποστόλου λόγος, 
ώ;χε ούδεν άλλο φαίνεται δτι έπρόσταξεν ό Θεός’ διότι ουοείς άλ
λο? είπε χοΰχο, ή  εκείνος ό δια τοΰ Αποστολου είπων. » Προ πάντων 
» δέ, άδελφίί μου, μή ομνύετε μήτε χίν ουρανό», μήτε τήν γήν, 
» μήχε άλλον χινά ορχον ήτω δέ υμών χό να!, να!, χα! ιό ου, ου»’ 
εί μή οτι προσέδηκεν ούτο; τό repo πά>τ.ωι·, δι ου διήγειρε μαλι- 
στα τή» προσοχήν, χα! ήυξησε τή» χοΰ ζητήματος ουσκολιαν.

§. 2 . Εύρίσχψεν δέ χα! άγιους όμ ό ϊαηα ;, χα! αυτόν τόν Θεόν, 
έν ω ούκ εσχιν αμαρτία, όμόσαντα χατ’ άρχάς- » Ωμοσε Κύριος, 
» χ α ! οΰ μεταμεληθήσεται- σύ ίερεΰς εις τόν αιώνα, χατα την χά- 
» ξιν Μελχισεδεκ» (β ) ' ένθα  έπηγγείλατο μεδ’ ορχου χήν αιώνιον 
Ιερ ω σύνην εί; χόν Υιόν. ’Αλλά χαί έν τή Γενεσει' » Και εμαυχοΰ 
» ώυ,οσα, λέγει Κύριος» (γ). "Ορκος δέ ε ίν α ι  ωσαύτως χα! χο- » Ζώ 
» έγώ, λέγει Κύριος» (δ). Καδώ; ό άνθρωπος ομνύει εις χόν Θεόν, 
ουτω χα! ό Θεό; ομνύει εις έιυτόν. Δέν ε ίν α ι  λοιπόν αμαρτία τό 
ομνύειν; Σκληρόν τό λέγειν τοΰτο' άλλ επειδή είπομεν, οτι ώμο- 
σεν ό Θεός, πόσον βλάσφημο» είναι πάλιν χαι χο λ ε γ ε ι ν αυτο α 
μ α ρ τ ία ν . ’Ομνύει ό Θε^ς ό αναμάρτητος· άρα δέν είναι αμαρτία χό 
ομνύειν, άλλά χό ψευδώς ομνύειν χαί έπιορκεΐν, τοΰτο είναι αυαρτία. 
Ά λ λ ’ ίσως είπη χις' δέν πρέπει νά φέρωμεν παράδειγμα ορχου εκ 
χοΰ Θεοϋ, διότι αύτό; είναι Θεός, χα! ΐσο>ς εις αυτόν μονον ά νη χ ε ι 
χό όανύειν διόχι ουδέποτε δύναχαι νά όυόση ψευδώς· οι δε ά»- 
δρωποι ή άπατώντες, ή άπατώμενοι, ψευδώς όμνύούσιν. Επειδή 
ή νομίζει χις ώς αληθές, ο,τι εί/αι ψευδέ;, χα ! τότε άπερισκεπτω;
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ομως ,
έχεΐνοο, δςτις νομίζει δτι εϊ<αι άληδές χό, περι οΰ ομνύει, καί ομως

ερ! ψευδοΰς πράγ,υ 
ψευδός, κα! λέγει δτι ίϊ-α ι άληδές, καί ομνύει περί αύτοΰ ώ ; ά- 
ληδους, χαίχοι γινώσκων οτι είναι ψευδές. Κατανοείτε, ποσον βοε- 
Αυρόν ζώον είναι ό τοιοΰτο;, χα! πόσον είναι άςιος νά εξαλειφΟή 
άπό τή; κοινωνίας τών άνβρώπων; ’Επειδή ποΐος βελει ή άνεχεται 
νά γίνηται τοΰτο; Οί πάνχες βδελύσσονχαι τά χοιαΰτα. Γπό9ες

(α ) Μ « 0 .  έ 3 3 - 3 8 .  (S )  Ψαλ,α. ο0\ 4 . (γ )  Γ έ ,ε ι .  χ δ '. 1 6 . (3) 'A f i9|*. ι$ '.28 .

άλλον πάλιν, οςχις νομίζει χι ώ ; ψευδέ;, χα! ομως ομνύει περί αύ
τοΰ, δτι είναι αληθές, χα! καχά τύχην συμβαίνει νά άληδεύση. Λό
γου χάριν, ί'να έννοήσητε. Έ ρωτα; τινα’ έβρεξε ν έν έκείνω τώ  
τόπω; Καί αύτός νομίζει μέν, δτι δέν έβρεξεν, άλλ’ επειδή είς τήν 
ΰπόδεσιν αύτοΰ συμφέρει νά είπη- εβρεξε, καίτοι νομίζων, δτι δέν 
Ιβρεξεν, έρωτώμενος, άν άληδώς έβρεξεν, άληδώς, αποκρίνεται, 
χαι ομνύει- χα! τώ άντι έορεςεν έχει, άλλ’ εκείνος άγνοεΐ τοΰτο, κα! 
νομίζει οτι δέν έβρεξεν. ’Επίορκος είναι χα! ουτος. 'Υπάρχει δέ δι
οφορα εις τόν τρόπον, χαθ όν δ λόγος εκπορεύεται έχ τής ψ υχ ίς . 
Τήν γλώσσαν οΰδέν άλλο χαδιστα ένοχον, εί μή ή ένοχή της γνώ 
μης. Καί τίς δέν άπατάται ενίοτε, καν μή ήθελε νά άπατήσ/,; Τ ις 
είναι έχεΐνος, είς τόν όποιον δέν παρεισδύει ή απάτη; Καί ομως ο 
δρχος δέν λείπει άπό τοΰ στόματος, άλλά γίνεται συνεχώς, καί πολ- 
λάκις οί δρκοι εΤναι πλειότεροι, ή οί λόγο:. Ά ν  τις ήΟελεν άριθμή- 
σει, ποσάκις τής ημέρας ομνύει, ποσάκις Τραυματίζει εαυτόν, πο- 
σάχις πληγόνεται χαί διαπεραται υπό του ξίφους τής γλώσσης, 
ποιον μέρος αύτοΰ εΰρίσχεται άτρωτον χαί ύγ ιέ ;; Επειδή λοιπόν ή 
επιορκία βαρύ υπάρχει αμάρτημα, ή θεία Γραφή σοί δεικνύει τή ν  
συντομωτατην οδόν, χό μη ύ ιιόσα ι ο.Ιωc, u' αποφυγής αυτό τό βαρύ 
τής έπιορκίας αμάρτημα.

§. 3 . Γι να σο! ειπω, ιο άνθρωπε; Νά όμνυης τήν αλήθειαν ; 
Ίδοΰ όμνυε τήν αλήθειαν, δέν αμαρτάνεις. ’Εάν όμνύης τό άληδές, 
δέν αμαρτανεις. Αλλ επειδή ό άνθρωπος εύρισκεται μεταξύ πει
ρασμών, σάρκα φορών, χαί γήινος ών, πατεϊ τήν γην* «Φθαρτόν 
» σώμα βαρύνει ψυχήν, κα! βρίθει τό γεώδες σκήνος νοΰν πολυφρόν- 
» τιδα» (α)- μεταζυ τών πολλών σου τούτων αβέβαιων καί άστάτων 
λογισμών κα! εσφαλμένων εικασιών κα! δόλων άνθρωπίνων, πότε 
δέν ΰπεισέρπει εις τήν φαντασίαν σου τό ψεΰδος, έν ω εύρίσκεσαι εις 
τήν χώραν τοΰ ψεύδους ; Θέλεις λοιπόν νά ήσαι μακράν άπό τής 
επιορχιας ; Μή ομνυης ολως* επειδή ο μέν ομνυων, δύνατα: έ ν ί— 
οτε νά όμόση τήν άλήθειαν* ό δέ μηδόλως ομνύω», ουδέποτε δύναται νά 
ομόση ψεΰδος. Ομνυετω λοιπόν 5 Θεός, δςτις ομνύει άσφαλώς, ον 
ουδέν λανθάνει, ον οΰδέν άπατα, δςτις ουδέποτε δύναται νά άπατήση, 
διότι ουδε να απατηδή δύναταί ποτε- έπειδή, δταν όμνύη, παρέχει 
μαρτυρα εαυτοί». Καθώς συ, οταν ομνυης, παρέχεις μάρτυρα τόν 
Θεόν- ούτως αυτός, δταν όμνύη, έ*υτόν παρέχει μάρτυρα. Σύ δταν 
παρέχης έκεινον μάρτυρα, ίσως είς τό ψεΰδος σου, λαμβάνεις έπ! 
ματαίω τό ονομα Κυρίου τοΰ Θεοΰ σου (p j. Ινα μή λοιπόν όμόσης
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ψευδώς, μή όμόσης δλως. Ό  μέν αληθής ορκος δμο ιάζει στενή·/ 
καί άπόκρνιμνον τρίβον* ή δέ επιορκία, τ4ν πιρακείμενοι/ κρημνόν' 
κα! ό μέν όμνύων, ευρίσκεται εί; τό χείλος τοΰ κρημνού· ό δέ μή 
όμνύων, είναι μακράν. Αμαρτάνει, καί μάλιστα βαρέως, 5 όμνύων 
όευδώς· δέν αμαρτάνει ομως ό όμνύων αληθώς· άλλ οΰδ εκείνος 
άααρτάνει, οςτις ουδέποτε ομνύει. ’Αλλ’ ό μέν μή όμνύων καί μή 
άααρτάνων, είναι μακράν από τή; άμα:τίας· ό δέ άληδώς όμνύων, 
δέν αμαρτάνει μέν, είναι δέ πλητίον τής αμαρτίας. Ύπόδες, οτι 
■πεοιπατεΐς είς τόπον, οπου δεξιόΟεν μέν είναι πεδιάς ευρύχωρος, 
καί ουδέποτε υποφέρεις στενοχώριαν· αριστερόθεν δέ, τόπος από
κρημνος· που προτιμάς νά περιπατής, έπί τοΰ άκρου τής γης, εις 
τό χεΐλος τοΰ κρημνού, ή μακράν άπ’ αϋτοΰ ; Νομίζω, οτι μακράν 
άπ’ αΰτοϋ. Ουτω καί οςτις όμνύει, περιπατεϊ εις τό άκρον, χα! πε- 
ριπατεΐ μέ πόδας άσδενεΐς, διότι είναι άνβρώπινοι. ’Εάν προσ- 
κοψης, καταπίπτεις· εάν δέ πέσης, κατακρημνίζεσαι. Καί τί σέ 
έκδέχεται ; Η ποινή τής ψευδορκίας. Ήδελες λοιπόν νά δμοσης 
αληθώς* άκουε τήν συμβουλήν τοΰ Οεοϋ' Μ ή όμόσα ι δΛως.

§. 4. Ά ν ή ορκωμοσία ήτον αμαρτία, ποτέ δέν ήθελε παραγ- 
γελδή εν τω παλαιώ νόμω' » Οΰκ έπιορκήσεις· αποδώσεις δέ τώ 
» Κυρίω τούς δρχους σου» (α)· επειδή ποτέ δέν ήδελε παραγγελδή 
εις ήαας παρά τοΰ Θεοΰ αμαρτία. Ά λλά  σοι λέγει ό Θεός· εάν ό
μόσης, οΰ μή σε καταδικάσω· εάν όμόση; άληδώς, οΰ μή σε κατα
δικάσω' άλλά μήπως, εάν μή όμόση;, δέλω σέ καταδικάσει , Δυο 
εΐ/αι, λέγει, α ιινα ουδέποτε καταδικάζω, τήν άληδή ορκωμοσίαν, 
καί τό μηδόλως όμόσαι’ καταδικάζω δέ τήν ψευδή ορκωμοσίαν. Ο 
μέν ψευδής δρκος είναι ολέθριος* δ δέ άληδής, επικίνδυνος' ή δέ 
τελεία άποχή τοΰ δρκου, ασφαλής. Γινώσκω, οτι τό ζήτημα είναι 
δυσκολον, καί πρός τήν υμετέραν αγάπην ομολογώ, οτι άπέφυγον 
αυτό πάντοτε. Νυν δέ, έπειδή ή αΰτή άνάγνωσις επαναλαμβάνεται 
έν αύτή τή ήμερα τής κυριαχής, καδ’ ή'ν οφείλω νά όμιλήσω, έπί- 
στευσα, δτι Θεόθεν μοί ένεπνεύσδη νά πραγματευδώ τοΰτο. Καί ε ί
ναι θέλημα Θεοϋ, έγώ μέν νά λαλήσω, νά άκούσητε δέ υμείς. Πα
ρακαλώ δέ νά μή κ*ταφρονήτε· παρακαλώ νά στηρ:ξητε τήν καρ- 
δίαν, καί μεταβάλητε τό τής γλώσσης εΰκίνητον. Ού μάτην ούδ 
άναιτίως ήδέλησα πάντοτε νά άποφύγω, ώς είπον, αΰτό τό ζήτημα" 
άλλ’ ήδη έπεβλήδη καί εις έμέ ανάγκη, ώς επιβάλλεται καί είς τήν 
υμετέραν άγάπην.

§. 5. "Ινα γνωρίσητε δέ, δτι δέν είναι αμαρτία τό άληδώς ό-
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μ/υειν, άκουσαιε, δτι ευρίσκομεν όμνυοντα κα! τόν απόστολον Παύ
λον- » Καδ' ήμέραν άποδνήσκω, νή τήν υμετέραν χαύχησιν, ην εχω 
» ΙνΧ ρισ ιφ  Ίησοΰ τώ κυρίω ημών» (α). Τό Νή τήν νμετέραν  
χαύχησ ιν  είναι δρκος. "Οςτις γινώσκει τά ελληνικόν ιδίωμα, ου
δόλως άμφιβάλλει, διότι γνωρίζει, οτι, δταν λέγη τις, Nr) τον Θεόν, 
ομνύει είς τόν Θεόν, κάμνει ορκον εις τόν Θεόν. Μηδείς λοιπόν άμ- 
φιβαλλέτω, δτι ό ’Απόστολος ώμοσεν, εΐπών* » Νή τήν υμετέραν 
» καύχησιν (καί, Γνα μή ΰπολαμβάνωμεν, δτι ώμοσεν είς άνθρωπίνην 
»^καυχησιν, ειπων) η ν  έχω έν Χριστώ Ίησου τω κυρίω ήμών». 
Είναι καί άλλαχοϋ δρκος πάντη βέβαιος κα! ρητό;· » ’Εγώ δέ μάρτυρα 
» τόν Θεον επικαλούμαι έπ! τήν έμήν ψυχήν», λέγει ό Απόστολος, 
» οτι ιρειδόμενος υμών οΰκέτι ήλδον είς Κόρινθον » (β)· κα! άλλα- 
χοΰ πρός τούς Γαλάτας· » Ά  δέ γράφω ΰμΐν, ι?οΰ ένώπιον του 
» Θεοΰ, δτι οΰ ψεύδομαι» (γ).

§. G. ’Ακούσατε, παρακαλώ, καί μάδετε· κα! άν ό λόγος μή 
ηναι είς^δμα; τοσοΰτον ευάρεστος, διά τάς τοΰ ζητήματος δυσχε- 
ρείας, είναι ομως ωφέλιμος, εάν εισχώρηση είς τήν καρδίαν υμών. 
Ίδου ώμοσεν ό Απόστολος. Μή άπατώσιν υμάς, δσοι, δέν έξεύρω 
πώ ς, δέλοντες νά διακρίνωσιν αυτούς τους ορκους, ή μάλλον νά μή 
έννοώσι, λέγουσιν, δτι δέν είναι δρκος, οταν ό άνδρωπος λέγη· Τό 
γ ινώσχε ι ό Θεός' μάρτυς  μου  ό θεός' έπ ιχαΛοϊψαι τόν Θεόν 
μάρτυρα  έπί τήν■ έμήν ψυχήν , οτι Λέγω άΛήθειαν. ’Επεκαλέσατο, 
λέγουσι, τόν Θεόν, μάρτυρα έποίησε τόν Θεόν· μήπως ώμοσεν ; 
Οσοι λεγουσι ταΰτα, ουοέν αλλο βούλονται, εί μή νά ψεύδωνται, 

επικαλούμενοι μάρτυρα τόν Θεόν. Μήπως αρα, ώ διεφδαρμένε άν
θρωπε, δταν μέν λέγης Μά τόν Θεόν, ομνύεις· οταν δέ λέγης 
Μάρτυς μου  ό Θεός, δέν ομνύεις ; Επειδή τί άλλο είναι, Μα, τόν 
Θεόν, εί μή, Μ άρτυς μου  ό Θεός;  ή τί είναι τό Μάρτυ ς ό Θεός, 
εΐ μή Μά τον Θεόν;

§· 7 . Τί δ’ άλλο είναι τό όμνύειν, εΐ μή τό νά άποδίδης τό δί
καιον είς τόν Θεόν, οταν όμνυη; είς τόν Θεόν ; νά άποδίδης τό δί
καιον είς τήν σωτηρίαν σου, δταν όμνυης είς τήν σωτηρίαν σου ; νά 
αποδιδη, τό δίκαιον εις τα τέκνα σου, οιαν ομνυης είς τά τέκνα σου; 
Οποιον δέ δίκαιον όρείλομεν είς τήν ήμετέραν σωτηρίαν, εις τά 

τέκνα^ ημών, είς τόν Θεόν ημών, εί μή τήν άγάπην, τήν αλήθειαν, 
κα! οΰχί τό ψευδός ; Μάλιστα δέ, δταν όμνύωμεν είς τόν Θεόν διότι 
αυτη είναι ή άληδής ορκωμοσία. ’Επειδή χα! δταν λέγη τις, Ε ίς  
τήν σωτηρίαν μου,  τήν έαυτοΰ σωτηρίαν υποχρεόνει είς'τόν Θεόν

(* )  Α'. ΚορινΟ. el. 3 1 . (β) Β’ . KofivO. i. 2 3 . (γ ) Γ αλά τ. ά, 2 0 ,



καί οταν λέγη, Εϊ<: τα  τέκ να  μ ο υ ,  τά έαυτοΰ τέκνα ενεχι>ράζει είς 
τον Θεόν, "να επέλΟτ) είς τήν κεφαλήν αυτών «κείνο, το όποιον 
εξέρχεται έκ τοϋ στόματος αύτοΰ, ή rot αληθές, εάν λέγη αλήθειαν, 
η ψεΰδος, εάν ψεύδηται. Έάν λοιπόν, οταν τις όμνύη είς τά τέκνα, 
η τήν κεφαλήν, ή τήν οωτηρίαν τήν εαυτού, υποχρεοΰται διά ταΰτα 
νά εί'πη τήν αλήθειαν, πόσω μεγαλητέραν ΰπο^ρέωσιν δέν λαμ-βά- 
νει, οταν ομνύη εις αύτόν τόν Θεόν; ή είς πόσω μεγαλήτερον κίν
δυνον δέν εκτίθεται, άν ήθελεν έπιορκήσει ; Είς μεν τον υιόν αΰ- 
τοΰ φοβείται νά όμόση ψευδώς, είς δέ τόν Θεόν αΰτοΰ δέν φοβείται νά 
ομόση ψευδός 'Μ νΙαως λέγει τοΰτο καθ’ εαυτόν' φοβούμαι νά όμοσω 
ψευδώς ει’ς τόν υίόν μου, μήπως άποθάνη· είς δέ τον Θεόν, άθα'- 
νατον ο/τα, κα! άν τις όμόση ψευδώς, τί κακόν συμβαίνει; Καλώς 
μέν λέγεις, οτι ούδέν κακόν συμβαίνει εις τόν Θεόν, οταν ψευδώς 
όμνύης είς τόν Θεόν άλλ’ είς σέ συμβαίνει μέγα κακόν, οστις άπα
τας τόν πλησίον, παρέχων μάρτυρα τόν Θεόν. Αν έπραττες τίποτε 
ενώπιον τοΰ υίοΰ σου, κα! έλεγες πρός τόν φίλον ή τόν πλησίον σου 
ή πρός οντινα άλλον ά/θρωτον, ΑΙν τό έ κ ρ α ζα , κα! άπτόμενος τής 
κεφαλής τοΰ υίοΰ σου, οςτις ήτο μάοτυς τής πράξεώς σου, ώμνυες, 
Ε ίς τη ν  σω τη ρ ία ν  τούτον , οτ ι d e v  τό ϊπ ρ α ζ α '  ίσως νίθελεν εκ
φωνήσει ό υίός σου τρέμων υπό τήν πατρικήν χεΐρα, τρέμων ούχ! τήν 
πατρικήν, άλλά τήν τοΰ Θεοΰ χεΐρα- Μή, πάτερ· μή έχης τόσον ευ
τελή τήν σωτηρίαν μου" τόν Θεόν έχεκαλέσω έπ έμέ, εγώ σε είόον, 
επραξας, μή ομνύης ψευδώς" σέ έχω μέν πατέρα, άλλά φοβούμαι 
■περισσότερον τόν σόν και έμον δημιουργόν.

§. 8 . Ά λλά , διότι ό Θεός, οταν είς αυτόν όμνΰης, δέν σο! 
λέγει· ’Εγώ σέ είδον, μή όμνΰης, έπραξας· διά τοΰτο δέν παύεις 
όμνύων; Φοβείσαι, μή άλλος τις σέ φονεύση, κα! δέν φοβείσαι νά 
φονεύσης σΰσεαυτόν; Διότι λοιπόν δέν λέγει" Εγώ σέ είδον, νο
μίζεις, οτι δέν βλέπει; Και δέν σο! φωνάζει έν τή Γραφή· » Έ - 
» σιώπησα, μή και άει σιωπήσομαι και άνέξομαι» ; (α) Συμβαί
νει ομως πολλάκις νά φωνάζη καί τοΰτο- Σέ είδον οταν δτλαδή 
τιμωρή τόν έπίορκον. ’Αλλά λέγεις, δέν τιμωρεί ολους, κα! δια 
τοΰτο είς τό παράδειγμα τών άτιμωρνίτων σιηριζόμενοι οί άνθρω
ποι, έπιορκοΰσιν άφόβως. ’ Εγώ έξεύρω, λέγεις, οτι έκεΐνος μοί 
ώμοσε ψεΰδος, κα! ομως ζή. ’Εκείνος σοι ώμοσε ψεΰδος, κα! ομως 
ζή ; Ψεΰδος ώμοσε, κα! ζή· έκεΐνος ώμοσε τό ψεΰδος. Α πατα- 
σαι. Ά ν  είχες οφθαλμούς, ΐνα ιίης τόν θάνατον αύτοΰ, άν κα! συ 
διέκρ'.νες έν έκείνω, τί αποθνήσκει, κα! τί δέν αποθνήσκει, δέν ή-
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Οελες εισθϊί ήτατημένος, ήθελες ίδεΐ' τόν θάνατον αύτοΰ. Πρόσ/ες 
ολίγον είς τήν Γραφήν, κα! εκεΐ Οέλε’ς εύρεΐ κατακείμενον εκείνον, 
τόν όποιον νομίζεις ζώντα. Δ όχι περιπατεΐ μέ τους πόδας, διότι 
ψηλαφα μέ τάς χεΐρας, διότι βλέπει μέ τους οφθαλμούς, καί α 
κούει μέ τά ώτα, καί ενεργεί τάς τών άλλων μελών τοϋ σώμα
τος κινήσεις και ένεργείας, νομίζεις αύτόν ζώντα ; Ζή μέν. άλλά 
ζή μόνον τό σώμα αύτοΰ· ή δέ ψυχή είναι νεκρά, νεκρόν εΐναι τά 
κρεΐττον αύτοΰ. Ζή τό σκήνωμα, άλλ’ ό κάτοικος αύτοΰ άπέθανε. 
Πώς, λέγεις, ζώντος τοΰ σώματος, άπέθανεν ή ψυχή, έν ώ τό 
σώμα δέν δύναται νά ζή, εάν μή ζωοποιηται υπό τής ψυχής ; Πώς 
λοιπόν άπέθανεν ή ψυχή, έξ ής ζτ, τό σ ίμ α ; ’'Ακούε λοιπόν, κα! 
μάνθανε. Τά σώμα τοΰ άνθρα>που κτίσμα είναι τοΰ Θεοΰ, κα! ή 
ψυχή τοϋ ανθρώπου έκτίσθη παρά τοϋ Θεοΰ' κα! καθώς τό σώμα 
δέν ζή άφ έ*υτοΰ, άλλά έκ τής ψυχής λαμβάνει τήν ζωήν, ουτω 
πάλιν καί ή ψυχή δέν ζή άφ’ έαυτής, άλλά λαμβά ει τήν ζωήν έκ τοϋ 
Θεού· ώςτετοϋ μέν σώματος ζωή είναι ή ψυχή, της δέ ψυ'/ίς ζωή ό. 
Θεός. Καί καθώς αποθνήσκει τό σώμα,οταν χωρίζηιαι άπ’αύτοΰ ή ψυ 
χή, οΰτως άποθν/ίσκει κα! ή ψυχή, οταν χωρισΟή ά π ’ αύτής ό Θεός. 
Χωρίζεται 8ί ή ψυχή, οταν τό σώμα διαπεοασθή ή πληγή υπό τοΰ ξί 
φους· καί νομίζεις, oil δέν χωρίζεται ό Θεός, ό'χαν αύτη ή ψυχ ? 
τραυματίζεται υπό τή; έπιορκίας; Θέλεις νά ί'ίης, άν άπέθανεν 
ψευδώς όμόσας; ΑνάγνωΟι τήν Γραφήν· » Στόμα καταψευδόμε- 
» νον αναιρεί" ψυχήν» (α). Άλλά ού νομίζεις παρόντα τον Θεόν 
τιμωρόν, έάν έκεΐνος, οςτις διά τής ψ-υδοΰς ορκωμοσίας σέ ήπά- 
τηοεν, έκπνεύση αμα έπιορκήσας. Αν έξέπνεε πρό τών οφθαλμών 
σου, ή σαρξ αύτοΰ ήθελεν έκπνεύσει. Τ ί έστι τοΰτο- ήθελεν έχ- 
πνεύσει ή σάρξ αύτοΰ; Ήθελε δηλαδή εκβάλει τό πνεΰμα, υπό τοΰ 
όποιου ή σαρξ έζωοποιεΐτο· τοΰτ’ έ'στι- έξέπνευσεν, άποκλεισθέντος 
τοΰ πνεύματος, έν ω εζη ή σάρξ. Ού'τω καί έπ,ορκήσαντός τίνος εκ
πνέει παρευΟϋς τόν Θεόν, παρ’ ου διετηρεΐτο έν τή ζωη. ’Εξέπνευ- 
σεν, άλλά δεν έξεύρεις· έξέπνευσεν, άλλά δέν βλέπεις· διότι τήν 
μέν σάρκα βλέπεις κατακειμένην χωρίς ψυχής, ψυχήν δέ άθλι'αν 
χωρίς τοΰ Θεοΰ ού δύνϊσαι βλέπειν. Πίστευε λοιπόν τών σωμα
τικών αισθητηρίων τήν έλλειψιν ας άναπληρώσωσιν οί οφθαλμοί τής 
πίστεω :. Ούδείς έπίορκος μένει άτιμώρητος· ολως ούδείς- μετ’ 
αύτοΰ εί/αι ή ποινή αύιοΰ- Ά ν μέν είς τόν κοιτώνα αυτού είχε τόν 
βασανιστήν τής σαρκός, ένομίζετο τιμωρούμενος· έν ώ δ’ έχει έ 
τώ κρύπτω τής χαρδίας αύτοΰ τάν βασανιστήν τής ουνειδήσεως, λέ
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γεται ατιμώρητος; Καί ομως τί λ έγε ις ; Έ γώ  γινώσκω, οτι το ι -  
οΰτός τις ώμοσε ψευδώς, και ομως ζή, χαίρει, άκολασταίνει* διά 
τί μέ παραπέμπεις εϊς τά αόρατα ; Διότι κα! αυτός δ θεός, εις ον 
ώιιοσεν, είναι αόρατος. "Ωμοσεν είς τόν αόρατον, πλήσσεται υπό 
ποινής αοράτου. Ά λλά  ζή, λέγεις, κα! τρόπον τινά βρύει κα! βρά
ζει έκ τής ακολασίας. ’Εάν τοΰτο ούτως εχη, οτι βρύει ακολασίαν, 
οτι βοάζει έκ τής άκολασίας, ταΰτα είναι σχώληκες τής τεθνηκυίας 
αύτοΰ ψυχής. Καί τελευταΐον πας άνθρωπος φρόνιμος, βλέπων τοι- 
ούτους ΰβριστάς επιόρκους, άποστοέφεται, μήτε νά βλέπη 6έλων, 
μήτε ν’ άκούτ;. Πόθεν δέ ή υγιής αυτη οσφρησις τής καρδίας άπο- 
στρέφεται, εΐ μή διότι βρωμά fj τεθνηκυια ψ υχ ή ;

§. 9 . Συντόμως λοιπόν ακούσατε, αδελφοί’ συμπεραίνω τόν 
λόγον, έμβάλλων εϊς τάς καρδίας υμών τήν σωτήριον φροντίδα* 
Πρό πάντων  μι) όμνύεζε. Δια τι Πρό πάντων}  Εαν η μεν επι
ορκία ηναι μέγα αμάρτημα, ό δέ αληθής ορκος ούδαμώς υπάρχω 
αμαρτία, διά τί Πρό πάντων  μη ομνύετε  ; Έπρεπε νά λεγη- Πρό 
πάντω ν  μη  επ ιορχεϊτε , μη ψενόώς Ομνύετε' καί ομως λέγει· 
Προ πάντων  μη  ομνύετε. Μή γάρ τό ομνύειν εΐναι χείρον τοΰ κλέ- 
πτειν ; μή τό ομνύειν εΐναι χείρον τοΰ μοιχεύειν ; δέν λέγω τό ψευ
δώς ομνύειν, άλλά τό δμνύειν. Εΐναι χείρον τό ομνύειν τοΰ^φονεύ- 
ειν άνθρωπον ; Ά πα γε ' επειδή τά μέν φονεύειν, τό μοιχεύειν, τό 
κλέπτειν είναι αμαρτία* τό δέ ομνύειν δέν είναι αμαρτία, άλλ α
μαρτία εΐναι τό ψευδώς όμνύίΐν. Διά τί λοιπόν, Προ πάντων  ; Διά 
τοΰ λόγου τούτου μας κάμνει προσεκτικούς εις τήν ήμετέραν γλώσ
σαν. Προ πάντων  λέγει, "να προσέχητε πρό τών άλλων, "να έ- 
παγρυπνήτε, μή παρεισδύση εις ΰμας ή συνήθεια του όμνυειν. Εθη- 
κέ σε ώς εις σκοπιάν τινα εναντίον σεαυτοΰ. ΙΤρι) π ά ν τ ω ν  σέ άνυ- 
ψωσεν ΰπεράνω τών άλλων, ίνα προσέχης σεαυτώ* επειδή σέ θε
ωρεί, οτι ομνύεις, Μά τόν θεόν, μά τόν Ίησοΰν Χριστόν θέλω φο- 
νεύσει εκείνον. Καί ταΰτα ποσάκις τής ημέρας; ποσάκις τής ωρας; 
Δέν ανοίγεις τό στόμα, εί μή πρός τοιαύτην ορκωμοσίαν. Δέν ήθε
λες λοιπόν νά σο! είπη, Προ πάντω ν , ινα σέ άποκαταστήση προσ
εκτικόν εναντίον τής συνήθειας, ίνα επιβλεπης πάντα τα σα, ινα 
φυλάττης επιμελέστατα πάσας τάς κινήσεις τής γλώσσης σου, ινα 
ήσαι φρουρός τής κακής σου συνηθείας ; Ινα περιστειλης δέ αυτήν, 
άκουε· Πρό πάντων. Έκοιμασο, κεντώ, Πρό π ά ν τ ω ν έπάγω σοι 
τήν άκανθαν. Τ ί έστι τό, Πρό πάντων  ; Πρό πάντων  άγρύπνε ι ,  
πρό πάντων πρόσεχε.

§. 10. Ώμόσαμεν καί ημείς άλλοτε, κα! είχομεν αυτήν τήν 
άχρειεστάτην κα! θανατηφόρον συνήθειαν. Λεγω ομως προς την
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υμετέραν αγάπην, οτι άφ’ ου ήρχίσαμεν νά δουλεύωμεν τώ Θεώ,χαί 
εγνωμεν πόσον κακόν υπάρχει έν τη επιορκία, έφοβήθημεν σφο
δρά, κα! έκ τοΰ φόβου έχαλιναγωγήσαμεν τήν κακίστην συνήθειαν, 
ήτις χαλινωθεΐσα περισφίγγεται, περιεσφιγμένη άτονε?, άτονοΰσα 
αποθνήσκει, και τήν κακίστην συνήθειαν ή άγαθή διαδέχεται. Τ ε- 
λευταΐον δέν σας λέγομεν, οτι ημείς δέν όμνύομεν· επειδή, εάν εί- 
πωμεν τοΰτο, ψευδόμεθα. Τό κ α τ ’ εμέ, έγώ ομνύω, άλλ’ υπό με
γάλης άνάγκης, ώς μοι φαίνεται, συνωθούμενος. "Οταν ίδω, οτι δέν 
πιστεύομαι, εαν μή ομοσω, κα! εις έκεΐνον, οςτις δέν μοι πιστεύει, 
ήναι ασυμφορον τό νά μή πιστεύη, σταθμήσας τούτον τόν λόγον, και 
ζυγίσας τήν παρατήρησιν, μετά πολλοΰ φόβου λέγω- 'Ενώπιον Θεόν , 
ή μάρτυς  μου ό  Θεός, ή ό  Χ ριστός γ ινώ σχε ι , οτι οντω φρονώ" καί 
βλέπω, οτι τοΰτο είναι ισχυροτερον καί πειστικώτερον, ή ιό »α ! ra i ,  
οΰ οΰ ’ άλλ ομως τοΰτο τό περισσότερον εΐναι έκ τοΰ πονηρού, άν 
ούχί τοΰ όμνύοντο;, άλλ’ ομως τοΰ μή πιστεύοντος. Τελευταΐον δέν 
λέγει ο Κύριος· εάν κάμνη τις πλέον, εΐναι κακός* καί εστω έν τώ 
στοματι υμών ναι ναι, ου ου· εάν τις κάμνη περισσότερον, είναι κακός" 
αλλ έστω εν τω στοματι υμων ναι ναι, ου οΰ’ ο,τι δέ είναι περισσότε
ρον, έκ τοΰ̂  πονηρού έστιν· Ά λλά  ζήτει, τίνος ; Α λλ ’ όμως ή κάκιστη 
των ανθρωπων συνήθεια έχει άλλως. Κα! οταν σοι πιστεύωσίν, ο
μνύεις, κα! οταν ούδείς άπαιτή ορκον, ομνύεις, κα! πρός τους φρίτ- 
τοντας τόν ορκον, ομνύεις, καί ποτέ δέν παύεις όμνύων, άλλά φαί
νεται οτι δεν ζής, έαν μή όμνύης ψευδές. Μή νομίζετε, αδελφοί, 
oTt δ απόστολος Παΰλος, άν έγίνωσκεν, οτι ο! Γαλάται πιστεύ- 
ουσιν είς αυτόν, ήθελε προσθέτει τήν ορκωμοσίαν, κα! είπεΐ* » Ά  
» δέ φρονώ ΰμίν, ιδού ενώπιον τοΰ Θεοΰ, οτι οΰ ψεύδομαι» (α). 
Έβλεπεν έκειτινας, οί οποίοι έπίστευον· εβλεπε καί άλλους, ο ίτ ι- 
νες οέν έπίστευον. Μή λέγης λοιπόν, οταν άπαιτήται άπό σου ορ- 
κος, εγω δεν ομνύω* διοχι τοΰτο τό περισσόν προέρχεται μέν έκ 
τοΰ πονηροΰ, αλλ ουχι σου τοΰ όμνύοντος, άλλ’ εκείνου τοΰ εχβι— 
άγοντος τον ορκον. Συ οεν έχεις πώς να καθαρίσης σεαυτόν, πώς 
νά άποδείςης τήν αλήθειαν, κα! νά πιστευθής. Πλήν άλλο μέν εΐναι, 
οταν απαιτήται ο ορκος, άλλο δέ, οταν προσφέρηται* κα! αυτός 
δέ παλιν ο προσφερόμενος άλλως έχεί, οταν προσφέρηται εις τον 
απιστοΰντα, κα! άλλως, οταν επιφορήται κα! εις τόν πιστεύοντα.

§. I I .  Κρατεί λοιπον τηνγλιοσσαν, κα! άνθίστασο, δσον δύνασαι, 
είς τήν κακήν συνήθειαν. Μή κάμνης καθώς έκεινοι, οί'τινες συνοια- 
λεγόμενοι λέγουσι συνεχώς πρός τόν άλλον* Αλήθειαν λέγεις ; δέν
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πιστεύω ' Δέν ίο έπραξας; δέν πιστεύω* Ας μας xpt'D ο Θεός 
έ'μοσόν μοι. Έχι δέ καί πρός τάν άπαιτοΰν:α τόν ορκον υπάρχει με 
γάλη διαφορά, έάν γινώσκη, ή άγνοη, οτι ό, παρ ου τάν ορκον ζητεί, 
θέλει όμόσει ψευδώς' επειδή, εάν άγνοη καί διά τοΰτο προκαλη τόν 
ορκον, ΐνα πιστεύση, δέν τολμώ να είπω, οτι είναι αμαρτία, αλλ 
ομως είναι ανθρώπινος πειρασμός. ’Εάν ομως γινωσκη, οτι αυτός 
επραξε, βλέπη οτι έπραξε, καί βιάζη αΰιόν νά όρκισθη, τότε είναι 
ά/θρωποκχόνος* επειδή b μέν όμνύων αυχοκχονεΐχαι ο;α της επιορ
κίας, ό δέ ζητών τάν ορκον, λαμβάνει καί ωθεί τήν τοΰ φονέως 
χεϊρα. ’Εάν δέ άνόσιός τις κλέπχη:, άκούων τά, Ομοοον αν μή 
επήρες, ουιοσον άν μή επραξας, παρ εκείνου, οςτις αγνοεί 
έποαξεν, άποκρίνηται* Εις τόν χριστιανόν δεν συγχωοεΐχαι να̂  ορ- 
κισθή, εγώ είμαι χριστιανός, δέν μοί είναι συγκεχωρημενον' Οηρευ- 
σον τάν τοιοΰτον, προσποιούμενος, οτι άπεσχρεψας τάν νοΰν σου απά 
τής ΰποθέσεως, περί ής έλάλει, έγκατάμιξον άλλους λογους, και 
θέλεις εΰρεΤ αΰτάν μ,υριάκις όμνύοντα καί ορκι>,ομενον, εν ω δεν 
ήθελε πρότερον οΰδέ απαξ νά όμόση. 1 αυτήν λοιπάν την καθη
μερινήν συνήθειαν τοΰ όμνύειν, τήν συνεχή, την χωρίς αιτίας, 
μηδενάς βιάζοντος, μηδενάς περί τών λόγων σου άμφιβαλλοντος, 
ταύτην άποτρέψατε άφ’ υμών, άποκόψατε απά τών γλωσσών υμών, 
ταύχην περικόψατε άπά τοΰ στόματος υμών.

§. 12 . Ά λ λ ’ εΐναι συνήθεια, συνηθίζεται νά λέγηται. Συνηθί
ζεται νά λέγηται, όταν μή λέγω1 Τοΰτό έστι Πρό πάντων·  1 ί 
έστι Προ πάντων  ; Προ τών άλλων εσο προσεκτικός, περισσό
τερον πρόσεχε εις τοΰτο, η είς άλλα. Μεγαλητερα συνήθεια με- 
γαλητέραν καί προσοχήν άπαιτεΐ, οΰχί μικροΰ πραγματος^ συνή
θεια. "Αν ήδελες πράττει χακόν τι διά τής χειρος σου, ευκολω- 
τερον ήθελες προστάζει τήν χειρά σου να μη τά πράττη’ άν μέ 
τους πόδας σου έ’κρεπε νά ΰπάγης που ποτε, καί η οκνηρία εδρα— 
δυνεν αΰτοΰς, εΰκολώτερον ήθελες διεγείρει σεαυτάν, ινα σπευσης 
καί ΰπά-νης. ΓΙΙ γλώσσα είναι ευκίνητος, κεΐχαι εις υγράν μέ
ρος, καί* ευκόλως έξολισθαίνει' οσω δ’ αυτη ταχύτερον κα'ι  ̂ ευ- 
κολώτερον κινείται, τοσουχω σΰ προσεκτικωτερος εσο πράς αυτήν, 
θέλεις μέν τήν δαμάσει, εάν επαγρύπνησης· θέλεις δέ έπαγρυπνη- 
σει, εάν φοβηθής· θέλεις δέ φοβηθή, εάν συλλογισθης, οτι είσαι 
χριστιανός. Ά<ρ’ ου τοσοΰτον κακόν ένυπάρχη εις τον ορκον,^ως 
τε καί οί τους λίθους λαχρευοντες φοβούνται νά όμοσωσι ψευοώς 
εις τους λίθους' σΰ δέν φοβείσαι Θεον παρόντα, Θεον ζώντα, θεάν 
γινώσκοντα, Θεάν μένοντα, Θεάν έκδίχοΰντα τάν καταφρονητην και 
επίορκον; ’Εκείνος κλείει τάν ναάν έπί τοΰ λίθου, καί απέρχεται
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εις τόν οίκον αυτου' ουτος δέ έπ! τοΰ Θεοΰ αυτοΰ έκλεισε' καί ομως, 
οταν λεγηται πράς εκείνον, Ομοσον εις τάν Δια, φοβείται τους 
οφθαλμούς αΰτοΰ παρόντος.

§. 13 . Κα! όμως λέγω πρός τήν υμετέραν αγάπην' κα! εις τάν 
λίθον οςτις ομνύει ψευδώς, είναι επίορκος. ΙΙόθεν λέγω τοΰτο; Διότι 
πολλοί κα! εΐςτοΰιο άπατώνται, νομίζοντες δτι, έάν μή ηναι τί 
ποτε εκείνο, είς τά οποίον όμνΰουσι, δέν ενέχονται εις τό αμάρτη
μα τής επιορκίας. Είσαι εντελώς έπιορκος, διότι ομνύεις όευδώς 
είς έχεΐνο, τό όποιον νομίζεις ίεράν κα! άγιον. ’Αλλ’ εγώ δέν νο
μίζω έκεΐνο άγιον. "Αγιον τά νομίζει εκείνος, εις ον δίδεις τον δρ- 
κον* επειδή, οταν  ̂όμνύης, δέν ομνύεις εις σεαυτάν, ούτε εις τόν λ ί 
θον ομνύεις, άλλ’ είς τάν πλησίον σου ομνύεις. Είς τον άνθρωπον 
ομνύεις ένώπιον τοΰ λίθου* άλλά μήπως δέν ομνύεις ενώπιον τοΰ 
Θεοΰ ; Δέν σέ άκούει ό λίθος όμιλοΰντα, άλλά σέ τιμωρεί b Θεάς 
άπατώντα.

§. 14. Πρά πάντων λοιπόν, αδελφοί μου, παρακαλώ υυ,ας νά 
πράξητε ούτως, ώςτε νά μή φανή, οτι είς μάτην έκινήθην 6πό 
τοΰ Θεοΰ νά λαλήσω ταΰτα· επειδή λέγω ένώπιον αΰτοΰ, οπερ 
είπον ηδη, οτι πολλακις εγω απέφυγον τοΰτο τό ζ/ίτημα, φοβού
μενος, μή διά τής νουθεσίας κα! διδασκαλίας μου κάμω πλείονας 
ένοχους, η ^ακροατας. Σήμερον ομως περισσότερον έφοβήθην νά ά - 
ποποιηθώ, οπερ έκελεύσθην νά λαλήσω· έπειδή ό καρπός του Ε- 
δρώτός μου είναι ολίγος, έάν μή πάντες, οσοι μέ επευφήμησαν, 
ρωνάξωσι καί εναντίον έαυχών, νά μή όμνύωσι καθ’ έαυτών ψευ- 
δώς εαν τοσουτοι άνθρωποι, οσοι με ηκουσαν προσεκτικώτατα, μή 
ώσι προσεκτικοί έναντίον τής συνήθειας αυτών, χαί παρακινώσιν 
έαυτοΰς σήμερον, οταν έπανέλθωσιν είς τάς οικίας, οταν έπανα- 
λάβωσι ταύτην αυτών τήν συνήθειαν διά τό τής γλώσσης ολίσθημα, 
νουθετοΰντες ό πλησίον τάν πλησίον, οχι τοΰτό έστι, οπερ σήμερον 
ήκούσαμεν· τοΰτό έσχιν, είς ο είμεθα δεδεμένοι. Σήμερον βεβαίως, 
οχε ό λόγος είναι πρόσφατος, δέν θέλετε όμόσει· άλλά, ομιλώ U 
πείρας, έάν μή γένη σήμερον ορκος, αυοιον θέλει γενή ραθυμό- 
τερον έάν δέ χαί οΰριον μή γένη, όλιγώχερον κοπιάζει ό φυλάσ- 
σων, επειδή βοηθεΐχαι εκ χής συνήθειας τής προηγηθείσης ήμ,έρας. 
Τήν τρίτην ημέραν αποθνήσκει δ λοιμός, υπό τοΰ οποίου πάσχο- 
μεν, κα! θέλομεν εΰφρανθή περ! τής ύμετέρας καρποφορίας* έπειδή 
θέλετε έχει δαψίλειαν μεγάλου άγαθοΰ, έάν στερηθήτε ου'τω μεγά
λου κακοΰ, έπιστραφέντες εις τάν Θεόν, ω ή δόξα κ. τ. λ.
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29. 'Ey Σίρραιc·
Η πόλις τον αρχ ιερέα  κ α ι α γω νοθέτη ν τώ ν  Σ εβ ασ τώ ν , Τ ι. Κ λαύδ ιον Φ λαουιανον. 

Λ υσ ίμαχον υίον Τ ι . Κ λαυδ ίου Δ ιογένους, άρχιερέως του κοινού Μ ακεδονω ν, το ν  εν 
π ά σ ιν  ευερ γέτη ν  , εύνο ιας ενεκεν τη ς  ε ις  έαυτή ν κ α ι τη ς  δ ιηνεκούς φ ιλοδοξίας·

ΔΓ έ π ιμ ε λ ιη τ ώ ν  ΓΙελοπος είσιδο’ρου
Διοσκουρίδου τοΰ Π οσειδ ίππου  Εισιδορου Ο ύαλερι . .  .

(Κ α ι r, επ ιγρ α φ ή  αυτη  ευρ ίσκετα ι κ α τ ά  τον Κουσινέριον εν τη  μητροπο'λεί τώ ν  
Σ ερρών, άλλ* ημεΓς δ έν ε ΐδομεν α ύ τη ν ) .

3 0 . (20 08 ). ’Εκ τών Ιρεϊπίων τη; Άμριπόλεω ; επί κρήνη; 
του Νεοχωριου (Γενίκιό:) πλητίον Μαρμάρι η Μαρμαρα. Ευρεν 
«υιήν ό Λεάκχιο;.

Κδοξεν τω δή|Λω· Φίλων* και ϊτρατοκλε'α φεο-γείν Α(/.φίπολι[ν] .πολιτε'ων άει- 
<ρυγ[ί]νιν και αύτους και τους πα ϊ$ας, και τ|α ποτ’ άλ[ί]σκωνται, πάσχειν α[ύ]τους 
ώ ς  πο λεμ ίο υς , κ α ι νη π ο ινε ι τεθνάνα ι· τ ά  δε χ ρ ^ μ α τ ’ α υ τώ ν  δτ,μο’σ ια  ε ίν α ι, το δ ’ 
έπ ιδ έκ α το ν  ίρον τοΰ Απο'λλωνος κ α ι τοΰ Στρυμονος* τους δε π ρ ο σ τά τα ς  ά να γρ ά ψ α ι 
αύτους ές σ τηλην λ ιθ ίν τ ν . ην δέ τ ις  το ψ τ,φ ισμ α  ά να ψ η φ ίζ [γ ;] η κ α τ α δ έ χ [η ]τ α ι τού
τους τέχνγ ; η μ η χ α νη  ό[τ·]ε<*>ο[υ]ν, [ τ ] ά  χ ρ ^ μ α τ ’ αύτοΰ δημ οσ ία  έσ τω  κ α ι αύτος 
φ εο γετω  Α μ φ ίπ ο λ ιν  ά ε ιφ υ γ ίη ν .

31 . Έ ν ΒιτωΛίοίζ·
α . ( 2 0 0 1 ) . Ζο>σοΰς ΙΓρακλία τνΐ θ υ γ α τρ ι μ νή μ η ς  χάρ ιν ετώ ν κ ζ ' ,  κ α ι α ύ τη  ζώ σ α  

έπ ο ίε ι.
(Το Ζωσοΰς ε ίνα ι ονομα γ υ να ικ ο ς ) . 

β . ( 2 0 0 2 ) . Ν ίκανδρος σ τρ α τ ιώ τη ς  ζώ ν άνέθηκεν έαυτοΰ κ ΐ  π εδ ίου  κ ε  Τ ερτία ς τη ς  
σ εμ νότα τη ς συμβ ίου . . . . κε συνευαρ ιστούντω ν μ ο [ι τ ]ώ ν  θειο τάτω ν μου πενΟε- 
ρών . . .  εκ  τώ ν  ιδ ίω ν  μ νη μ η ς  χ ά ρ ιν .

(Ε ίνα ι π ερ ίεργος η  ορθογραφία , κέ =  κ α ι ,  π εδ ίου  ζ=ζ π α ιδ ίο υ ) . 
γ .  ( 2 0 0 3 ) .  Φ αβίαν Δοζαν Μ . Σ τερτίνιος Κ οειντος, μ ντ ,μ η ς χάρ ιν.

δ .  (2 0 0 1 ) . Γ λαφυρώ ς β ιώ σ α ντ ι ά νδ ρ ι, μ ο υσ ικ ώ , χρ η σ τώ , Φ ιλ ίπ π ω  Ερμιο'νη μ νη -

μης χά ρ ιν .

3 2 . Έ ν Θεσσαλονίκη ά. (1 9 88 . 6'.) ΙπΙ άνακαλυ<ρ0εςσης σοροίϋ. 
επεμψε νεωσχΐ δ Λετρόννιο;.

Α.

Κ ύ μ α τ [α ]  πορΟμεύσας κ ε ίμ α ι νέκυς ένθα Σ εκουνδ ίων, 
γ η  π α τ ρ ίδ ι  κρ υφ θ είς , σ υνο μ α ί(μ ]ο σ ι δ άκρυ  [π ]ρ ο λε ίψ α ς .

[τ]ρ\ς δ έκ α [το ]ν  π [λ ]τ ,σ α ς  έτέω ν το π α ν ύ σ τ α τ [α ]  β α ίνω ν ,
[λ ]ύ π η ν  μ [ε ]ν  [π ρ ο λ ]ιπ [ο ]ν  κ α ] ι  π ά σ ι  βροτοΐσι [π ο θ η ]σ ιν , 

δ ίχ α  μ άχης ζ^ σ α ς , έν σ υ ν [β ] ίο [ ι] ς  δ ε  π [ρ ]ο π α σ ιν  
πολλούς έκ φ ιλ [έω ν ] έκ τη σ ά μ η ν  ά νδ ρ α [ς ] ετα [ίρ ]ο υς . 

ο|υ]τε π ο σ φ ς ]  έ'λαβον* έ '[ζ]ησα  |δ’ ] έν βύσεβ ιγσ ιν .
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δ α [ί]μ ο ν [ο ς  η τ]τ τ .θη ν  το τέλο ς , ο έ'δει π ο τε  ]δ ]ο ΰ να ι,
[ά λ λ ά  γ ’ ] έ ν [ω ]ρ [κ η κ ]ώ ς  συνομ α ίμ ονας, ους προ [λ ]έλο ιπα*
Μ ητέραν ε ύσ εβ ί[γ ] π ο λ [λ ]τ , δ ιασώ σαθ ’ ,  ίκ νο ΰμ α ι, 
ε ΐδ ο τες  α νθρώ πω ν γ ενεή  τ α χ έ ω ς  οτι λ ή γ ε ι .  
σ ώ [μ ]α τ α  γάρ  κ α τέλυσ ε  Δ ίκ η , ψ υ [χ ή ] δε π ρ ο πα σα  
αθάνατος υ [ψ ]ο ΰ  π ω τω μ εν [η |  π ά ν τ ’ έπ ακ ο ύε ι.

Β .

Ιουλ ία  Σ3*®ύν[δα] Πο. Α ίλ ίω  Π ω λίω νι μ ετά  τω ν  τέκνω ν μνημ ης χάρ ιν. Π ωλίων 
χα ΐρβ. χα ΐρε κα\ «υ '[γ]β , [ τ ίς ]  π ο τ ’ ε ΐ.

Γ .

Ευδαίμων ό[Σ]εχου·'δίων Θ ί3σαλονικεϋ[ς] έν[θ ]ζδε κ ε ίμ α ι, 
μ ή τε  δίκην ε ίπ α ς  μ ή τε γυνα ίκα  λ α β ώ ν  
ά λ λ ’ £θανον τρ ιακοντ[α ]έτη ς μέτρα [λ ]ε ίψ α ς .
κα ί φωνής Ι τ . ί κ ο υ ι  φ ίλης* Χζίροις· παροδειτα .
(απαντα  έ π ί της- αύτ?5ς σοροΰ, τδ μ ίν  Α πρδς τ ζ  άριστερ^, τδ δ ΐ Β έν τ φ  μέσω 
έπ\ έμβζδου κεχω ρ ισμ ένου άπδ του λο ιπού έπ ιπ έδ ο υ , τ3 δ ΐ Γ πρδς τά  δεξ ιά , ΰπο 
τδ  Α έ γ γ έ γ λ υ π τ α ι δ ελφ ιν , κ α ι ύπδ τδ Β , πλο ιάρ ιον, ουγ\  ομως έν τω  έμβαδω, 

τδ  οποίον άνέφερα).

β. (19 89 ) Ύ ποκάΐω  ει’κόνος ρνα ικος χα! παιδό;.
ΣοΟμμος κα\ Κοίντος καί Κεσία Μ αντώ  τ?) μητρ\ μνη'μης χ ά ρ ιν .
(Κ εσία άντι Κ α ισ ία , κ α ι, Μ αντώ ά ντ ι Μ ζντοι).

γ . Έ ν χη έχχλησία τοΰ άγ. όημητρίου, νυν δέ ΜωαμεΟανιχω τεμε’νει.
Α υχημα  Β ειχθ ιΐς  τοΰ τώ< 'Ε λλήνω ν γένους 
Τ ω  προϊόντι τοΰ τώ ν αρετών κύκλου,
Κα\ τήν πατρ ίδα  άποβεβληκώς, ώ μ ο ι,
Τ?5; βαρβαρικής ού μετέσχες κηλίδος. 

δ  Τ ώ νγά ^  πατρ ίω ν άρετών εξημμένος,
Χρυσδς ώ ιπ ε ρ τ ις  η ά ίτήρ  εωσφόρος 
’’Ε λαμ ψζς λαμπρώς τ φ  τών άρετών κ ά λλ ε ι.
Σωφροσύνην γσρ κα\ άνδρείαν άσκήοας,
Τ ή ν τε  φρόνησιν κ α ί τήν Ισονομίαν,

1 0  "Ας βζθρον έθου άρετών τώ ν ένθεων, 
νΑ γαλμ α  θειον το ϊς πασιν άνεδείχθης.
Θ έλγω ν δέ π ά ντα ς  τών λόγω ν σειρήν·?),
Κα\ τρ  γλαφορα τοΰ κάλλου» ά γ λ α ία ,
Κα\ το ίς γ ε η α ίο ις  τώ ν ερ^ων κ α τ ζ π λ ο υ τ ίν ,

1 5  Έ ν τ$  άκμ|) φευ τώ ν μεγίατο»ν έ λ π ί ίω ν  

Οίχγ) μο ι, τδ φως κα\ κλέος τη ς ζω^ς μου,
Τ δ  κοινόν κλέος, ή σειρά τοΰ χρυσοΰ, έν οίς 
*11 τ?5ς φύσεως λαμπ^οα φ ιλο τ ιμ ία .
Α ί, α ϊ της έμ5}ς υλ \ κο ινές δυστυχίας·.

2 0  Οία ύπέστην [σου π έρ ι] φευ τοΰ πάΟου;,

Φ ίλη κ εφ αλή , έλπ 'ις, ζω ή , φ ώ ς , τέρψ ις ,
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Τ οΰ Βυζαντίου καί τών 'Ε λλήνω ν ορπηξ.

Έ κοιμήθη ό δούλος του θεοΰ, Λουκάς ο Σπαντου'νης, έν ?τε ι ς· '^ ) πΟ μη'»ο; ’ία -  

νουαρίου. (δηλ . το 1 4 8 1  μ . y . ) .

33 . (18 41 ). ’Εν Κ ιρχύρα ,  άναχαλυφθειαα έν Παλαιοπόλει, 
κτήμα Βικτωρίου Γαγγάδη Κέρκυραίου.

Έ δ ο ξε  τα  ά λ ία , πρόξενον εϊμεν Β ο ίικον Λυκόφρονος Δωδωναΐον, αυτόν κα\ εκγό -  
νο υ ;, ιϊμ βν Βέ α υ το ί; γα ς κα\ ο ικ ία ς εγκτασ ιν , κα\ τά  άλλα  τ ίμ ια  οσα κα\ τοΐς ά λ λο ι; 
■πρόξενο;; κα\ εδεργέτα ις. τά ν δέ προξενιάν γράψαντας είς χ ά λκω μ α  άναθεμεν οπη  κα 
δοκ$ προβου'Χοις, προΒίκοις, στραταγοϊς καλώ ς Ι/ ,ε ιν  τον δέ ταμ ία ν δ [ό ]μ εν τδ  γ ε -  
νόμενον άνά/.ωμα.

Βοίσκον Λυκόφρονος Δ ω δω ναΐον.

34 . Έκ Κερχνρας  καί αυτη. (1 8SG).
Μ υρΓ άποφθ’ιμένοιο τάφω  περ\ τωδε χυθεΐσα 
παιδδς ’Αλεξάνδρου μυρατο Κ αλλ ιό πα , 
ώκΰμορον κα\ άτεκνον έπε\ Οέτο ταδ ’ ύπδ γ α ία ,  
έπτακαιεικοσέτου;· πνεύμα  λ ιπ ό ντα  βίου, 
ιστορα π α ιδ ε ία :, τόξω  κ λυ τό ν , ώ πόκα ληστάς 
άνδροφόνου; ά λ ια ις  κτβϊνεν έπ\ Στροφάσιν. 

άλλ* ίθ ι νΰν παροδ ΐτα , τον έκ χθονδς· Ά λκ ινό ο ιο  
χ α ιρ ’ ε ίπώ ν άγαθοΰ πα ΐδ ’ άγαθδν Σατυρου.
(Έ ν σ τ ίχ . 3 . γράφει ο ’Iακόβσιος · τάν δ’ ΰ η ο  γα ΐα ν  » ).

3ο . (2 0 5 0 ). Έν ΦιΛιηπουπόΛίΐ έπ! τετραγώνου λίθου έν 
καταλύματι κατά τήν αγοράν.

Έ ρ ίνν ιο ς  Ή ρακλιανδς, γερουσιαστής Φ ιλ ιπ π ο π ο λείτη ς , έκ τών Ιδίων έαυτώ  κα ι τ$  
συμβία» έαυτοΰ Κ λεοπάτρα ’Αθηνοδώρου κατεσ*βυ'ασε τήν σορδν συν τώ  [π υ ΐά λ ω  ά νεξο -
δ ίαστον. ός άν δέ π ω λή σ [ΐ)], δώ σ[ε]ι τ ψ  φ ίσκφ  δ η νάρ ια ---------

(Τ δ , πω λησ ι, κ α ι, δωσι, εΤναι π ιθανώ ς λάθη τοΰ λ ιθοτόμου).

3G. Έν Μυτι.Ιήνΐ] α. (2 1 6 8 ). παρά τά 65ραγωγεΐον.
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κ α ι Οάνον άτρέστω μαρνά[μενοι π ο λέμ ω .
σ υμ μ α [ν ία ν  δ’ ο ι] δ’ [ά γ ]*μ ό σ ιν  θ έ μ ε ν ο [ ι---------
ιτατρίδ ι τ [ά ]ν  κλεινάν ώπασα[ν ά γ λ α ία ν . 
η  ρ  έτυμως τό [δ ]ε  σαμα λέοντες  [Ι^ ο ισ ’ ά μ α  τοΐς δε|* 
ο ί μ έν γάρ Θηρών φερτατο ι, οί δέ βρο[τώ ν,

β. (2 1 69 ).
Σο\ πλάκ  άν* ή [μαρ] αν^κε κόρη Δ ιδς ύδατόεσσα 
πη γή , Ν υμ φάω ν, νΟρφιτε, ναμα φ ίλ ο ν  
Ενθα π ά λα ι βασ ιληες άπδ πτολέμο ιο  καμόντες 
Ενχεα κα\ κόρυθας κάθθεσαν ίππολόφους, 

έξ ου δή Δορυκναμα τεδς λ ά χ εν  οΰνομα χώρος, 

χώρος έλαιηρν) τερπόμενος λ ιβάδ ι.

π ά ντα  δέ σΛ νυν τα υτα  δ ι’ έρ γα τ ίνα ις  παλάμ α ισ ιν  
τρισσδν ύπόλ  λυκάβαν Γραμματικός τελ έω .

γ .  ( 2 1 7 ΐ ) . Έ ν  Θ ερμή  έν τοις λουτροΐς, δύο ώρας a s i  Μυ
τιλήνης.
Λώς μ ε γ ίσ τ ο υ .  
δ. ( 2 1 7 2 ) .  αυτόθι.

ως τάν κρ άνναν 
κ α ι τδ ύδραγώ γιον άπ  —  

δ Κ [ε ]γ χ ρ ε α ν ’Α ρτέμ ιδ ι — 
ερμία  Εύακο'ω Δ ίτας .

ε. ( ‘2181). Έ ν ΜοτιΛήντ) πλη3ίον φρε'ατος.
'Α β ό λ [λ ]χ  κα\ ό δαμος τδν μ έγιστον Αυτοκράτορα Καίσαρα Σ επτίμ ιον Σεβήρον 

Περτίνακα Σεβαστδν, τδν γ ά ;  καί Οαλάσσας δ εσπό ια ν , τδν [ τ ] 5 ;  πόλ ιος [κ .λ ·π .

37· (2 2 3 7 )  Έν Λ Γ Λ βΚ ^τ ισ ιν  έρειπίοις παλαιού πύργου».
"Εβδομον είς δεκατον τε  βίου λ Η Β ^ Η α  περώντα 
ΜοΤρά με πρδς θαλάμου; αρπατε « ^ σ ε φ ό ν α ;.  
λαμπάδα γάρ ζ ω α ; με δραμ ιΐν μόνον ηΟδλε δαί//.ω>, 
τδν δέ μακρέν γή ρ ω ; ούκέτι Οεϊν ί :λ ιχ ο ν ·  
ά : τ ι  δ’ έφηβείαις θάλλω·/ Διονύσιος άκμαΓς 
κα\ σελίσ ιν Μουσών ηλυθον είς ’Αίδαν* 
ά λλά  πάτερ  ματΙρ τε πρ ο λείπ ετε  π ικρδν οδυρμόν* 

τέρμα γάρ είς με βίου Μοϊρ’ έπέκρανε τόδε.

3 8 . (2 5 55 ) Έν Κρήττ)
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--------------------------------------------------------------------------- —  —  αν δ ι ς  ο π [ω ς
δ έ  — —  —  τάν ίσο πο λ ιτε ία ν  και τδν ορκ]ον ά γγρ α ψ ά ντω ν

ο ί ------------------------------------------------ές] στάλας λ ιθ ίνα ς  τρεις κα[1
5 τάν μέν θ έντω ν οί Ίεραπυ’ τν ίο ι έ] < Ιεραπυτνα  εν τψ  ίερω τ α ; ’Δ θανα [ί· 

ας τ α ; Πολιάδος, τά ν] δέ ά λλα ν οί κατο ικόντες Ίεραπυ 'τν ιο ι 
έν| . . . . .  έν τώ ίερω τώ  Ά σ κ λα π ιώ , τάν δέ τρ ίταν xotva
έ ν | ---------------έν τφ  ίερω τϊ,*  Ά θ α να ία ς . α ί δέ τ ί  κα δόξγ} βωλευομε'-
νο ις] έπ\ τω  κοινά συμφέροντι έπιδιορθώσαι ή έξελέν η έ ν -  

1 0  βαλέν, μή  ένορκον Εστο»· ό ,τ ι δέ έ [π ι]γ ρ ά ψ α ιμ ε ν , ^νορχό' τε  ί σ τ ω  κα ί

ε [ο ]ινο ν . "Ορκος. Ό μ  υω ταν Ί ίσ τ ία ν  κα ι [Ζ ]ανα [Φ ]οάτρ ιο ν, κ α [ ί  Ζ α]να  
Δ ικ τα ΐο ν , καί " ίΐρ α ν , κ α ι ’Αθαναίαν ’ί ΐλ ε ρ ία ν , κ α ί ’Α θαναίαν Ιίολιάδα, 
και ’Αθαναίαν Σ αλμω νίαν, κ α ι Α πόλλωνα Πυθιον, κα\ Α ατώ , και νΑ ρ[τε- 
μ ιν , κα\ "Αρεα, κ α ι ’Αφροδίταν, κα ι Κ[ω]ρ53τας, κα\ Ν υμφας, κα\ τδ ; Κ υροαν- 

1 ο  τ α ς , κ α ι Οεος π ά ν τ α ς  κ α ι πάσας*  ύ, μ ά ν  ε γώ  εύνοτ,σω τοΓς έ π ί-  
π α σ ι ίερ α π υτν ίο ις  τον ά π α ν τα  χρόνον ά π λο ω ς  κ α ι ά ^ ό λω ς, κ α ι 8 ϊ) 
τον αύτον φ ίλον κ α ι εχθρόν ε ξω , κ α ι π ο λεμ ή σ ω  άπδ  χώρας π α ν  τ ι  
σΟένει, ου κ α ι οί έ π ίπ α ν τ ε ς  ίερ α π ύ τ ν ιο ι, κ α ι τδ δ ίκα ιον ^ [ό )]σ ω , κ α ι
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ερ.ρ.ενω εν το ις σ υ γ κ ε ίμ ε νο ι;, κ α ι  ού κακοτεχνήσω  ούδεν τώ ν  

2 0  έν τ ί δ ε  τα  ίσοπολιτεία  * γ ε γ ρ α δ έ ν ω ν  οβτε λογω  οΰτε ε ;γ ω ,  
ούδε ά λλω  έπ ιτρ άψ ω  εκω ν κ α ι γ-ινώσκω ν παρευρε'σει ούδε|Αΐά 
ούδε τροπω ούδ εν ί. α ί δ έ  τ ι  επιορκτπσαιυ.ι τώ ν  ώ μ οσα  η τώ ν  συνε- 
θ ίμ α ν , το'ς τ ε  Οεος, τος· ώ μ οσα , έμ μ ά ν ια ς  τ ,α εν , κ α ι έξολλυσθα ι 
κ α κ ίσ τω  όλε'Ορω, κ α ι μ νιτε γ α ν  μγ,τε δε'νδρεα καρπός φε'ρεν, μ.·η- 

2 5  τε  γ υ ν α ίκ α ς  τ ίκ τ ε ν  κ α τ ά  φ ύ σ ιν , τώ  τε  πολε'μω  μ ή  ρ.ε σώον νε'εσΟαι* εύορ- 
κ ώ σ ι 5 ε  aixrv τος τε  Οεος ίλέος ν ίμ εν , κ α ι γίνεσΟ αι π ά ν τ α  α γα θ ά .

Α 0Γ 02
’Εκφωνηθείς τ ί  10 ’Οκτωβρίου 1848 .

Ύπό τοΰ πρώην Πρύτανεως 
κ. ι. Α . ΣΟΤΤΣΟΤ.

ΠαραδίΒοντος ε ίς  τον δ ιάδ ίχον αυτοΰ τήν Π ρυτανείαν του 
'ΟΟωνείου Π ανεπιστημίου.

Κ ύ ρ ι ο ι !
Μετά ενιαυτόν ολόκληρον, άφοΰ διά της εύμενοΰς ημών ψήφου, 

και δι’ ευδοκίας του Σεβαστοΰ ήμών Βασιλέως προσεκλήθην εις τήν 
διοίκησιν τοΰ πανεπιστημίου, προθύμως παρίσταμαι σήμερον ενώ
πιον υμών διά νά δώοω τη; διαχειρήσεώς μου λόγον, καί καταδεί
ξω τά κυριώτερα της ένιαυσίου ταύτης περιόδου άποτελέσματα.

Καί πρώτον άρχομαι άπό τοΰ πρωτίστου πάντων, άπό της φοι- 
τώση; τό μουσοτροφεΐον τοΰτο νεολαίας, πρός ήν αποβλέπει απασα 
ή Ε λλάς, καί υπέρ ή ; ήμεϊς οί καδηγηταί φιλοτίμως άγωνιζόμεθα, 
συνειδότες, οτι αί ευεργετικά! καί διαρκείς μεταρρυθμίσεις κατορ- 
Οουνται διά πολυχρονίου προπαρασκευής, καί οτι ή πραγματική 
ελευθερία, ή αληθής πρόοδος, ή εύκλεια κα! ή ευπραγία τών λαών 
πηγάζουσιν έκ τής ορθής παιδεόσεως κα! τής χρηστής κα! χριστι
ανικής άνατροφής τής νεολαίας,

Έ π! τής Πρυτανείας τοΰ προκατόχου μου κυρίου Α. Βενιζέλου 
κατά τήν υπ’ αύτοΰ γενομένην πέρυσιν έκθεσιν, εκατόν μέν κα! 
έβδομήκοντα πε'ντε φοιτητα! άνανέωσαν τά φοιτητήρια αΰτών, έννε- 
νήκοντα δέ καί πέντε ένεγράφησαν νέοι- ώστε τό ολον τών κατά 
τό προτελευταιον άκαδημιακόν έτος οοιτησάντων τάς διδασκαλίας 
τοΰ Πανεπιστημίου συνεποσώθη είς διακοσίους καί έβδομήκοντα, έξ 
« ν  είς μέν τήν Οεολογικήν σχολήν έροίτων 7 είς δέ τήν ιατρικήν
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126 εις δέ τήν Νομικήν 5 8 , εις τήν φιλοσοφικήν δέ 6 1 , και εις τό 
φαρμακευτικόν σχολεΐον 18.

Όχε δ’ έγώ άνεδεχθην τά έ'ργα τοΰ πρύτανεως 171 έκ τών ήδη 
υπαρχόντων ανανέωσαν τά φοιτητήρια αΰτών, τών λοιπών άπο- 
δημησάντων ή μή έμφανισθέντων ένεγράφησαν δέ νε'οι 134, έξ ών 
εις μέν τήν θεολογικήν σχολήν 2 - εις δέ τήν νομικήν 3 4 ’ εις τήν
ιατρικήν 5 8 , είς τήν φιλοσοφικήν δέ 2 9 , κα! είς τό φαρμακευτι
κόν σχολεΐον 11.

Πάντες λοιπόν οί τοΰ Πανεπιστημίου φοιτητα! παλαιοί τε και 
νέοι κατά τό λήξαν άκαδημιακόν έτος άριθμοΰνται 3 0 5 .

Έ κ τούτων δέ πάντων είς μέν τήν Οεολογικήν σχολήν εφοίτων
7* είς δέ τήν Νομικήν 83 , είς τήν ιατρικήν Γ3δ· είς τήν φιλοσο
φικήν δέ 0 2 , καί εις τό φαρμακευτικόν σχολεΐον 18.

Έ κ τών έγγραφέντων κατ’ αυτό τό ετος είς τό πανεπιστήμιον 
57 μέν εφερον απολυτήρια τών έν Έλλάδι Γυμνασίων, έξελθόν- 
τες έκ μέν τοΰ γυμνασίου Αθηνών 28" έκ δέ τοΰ γυμνασίου Σύ
ρου 20, ίχ  τοΰ γυμνασίου Ναυπλίας 7 , έκ τοΰ γυμνασίου Πατρών 
1, κα! έκ τής Ριζαρείου σχολής 1* 66 δ’ ένεγράφησαν άδεια τής 
έπι τών αλλοδαπών τεταγμένης έξεταστικής επιτροπής· 11 δέ ώς 
μαθητα! τοΰ φαρμακευτικοί! σχολείου, ώστε τό ολον τών έγγραφέν- 
των φοιτητών κατά τό λήξαν έχος γίνεται 134 .

Έ πι τοΰ συνόλου τών φοιτητών, άριθμηθέντων 3 0 5 , έκ μέν 
τής έλευθέρας Ελλάδος εΐσίν 1 45 , έκ δέ τής άλλοδαπής 160 .

Έάν έπιστήσωμεν τήν προσοχήν ημών έπ! τών άριθμών τούτων, 
θέλομεν ευκόλως άναγνωρίσΐΐ και τήν ευεργετικήν επιρροήν τοΰ 
Όθωνείου Πανεπιστημίου έπ! τών έξω ομοεθνών, προσερχομένων 
μέ τήν έλπίδα τής ηθικής αυτών παλιγγενεσίας πρός τήν φωτοβόλον 
ταύτην εστίαν τών χριστιανικών λαών τής ’Ανατολής, κα! τήν κατ’ 
ετος αύξησιν τών φοιτώντων τό άνώτατον τοΰτο παιδευτήριον, ά
ριθμηθέντων μέν 52 , κατά τό πρώτον έτος τής καθιδρύσεως αύτοΰ 
έπ! τής πρυτανείας τοΰ Κ. Σχινα, τριπλασιασθέντων δέ πρώτον 
μέν μετά πενταετίαν επί τής πρυτανείας τοΰ Κ. ’Ασωπίου, δτε ήοιθ- 
μήθησαν 152· δεύτερον δέ μετά τετραετίαν έπι τής πρυτανείας μου 
άριθμηθέντων 3 0 5 .

Καί ό μέν αριθμός τών φοιτητών τηλικοΰτος. Τής δ’ έμής πρυ-

ΠαρατνιρΥιτέον, οτι οί ττ ,ς  Οεολογικγίς σχολές μαΟν,ται δεν ε\ναι p-ovot οί α μ έσ ω ς  
ε’ ς  αύτήν έγγραφο'μενοι, καθότι το π λ ε ισ το ν  μέρος τώ ν  μαΟτ,τών τ?5ς θεολογικνΐς 
στολές σ υν ίσ τα τα ι εκ τώ ν  φ ο ιτη τώ ν τ έ ς  φ ιλοσοφικές* εγγραφομ ένω ν είς  α υτή ν  δ ιά  
νά  λα ο ω σ ι π α ρ ’ α υ τ έ ς  το δ ιδ ακτορ ικόν δ ίπ λ ω μ α , το όποΓον δυσκολω ς δ ίδ ε ι vj Οεο- 
λογ ική  σχολέ.

(Φυλ. Γ'.) 6



χανεία; άρχομενης, εγένοντο αι έξης μεχαβολαί ε:; χά προσωπικά»
τοϋ ΙΙανεπισχημίου. ^

Ό  χακτιχό; καθηγητής κύριο; Αευκίας, ο έπι μεν της στυγερά; 
τοΰ έθνους δουλεία; διά τών λόγων καί τών γραμμάτων γενομενος 
χρήσιμο; τή πατρίδι, κατά δέ χήν αείμνηστον εθνεγερσίαν του 1821 
ε !; έχ'χών πρώτων περιβληθεί; έν Βουκουρεσχίω τόν τή; ελληνική; 
αυτονομία; θώρακα, άπηλλάγη μέν τής καθηγεσία; διά το βαθύ του 
γήρα;, άπένειμε δ’ αύτώ ή Κυβέρνησι; τιμής εν?κεν τόν βαθμόν του 
ΚαθηγητοΟ, καί νόμο; περί συντάςεω; αύτοΰ έξ Ι50όραχ.  κατά 
μήνα, a s ’ η; άπελύδη τή; καβηγεσία; έκυρώδη, ψηφισθε;; πρώτον 'Α* 
οπό τής Βουλής, μετά δέ ταΰια κα! υπό τή; Γερουσίας έπι τοΰ νϋν 
χά τή; παιδεία; φιλοτιμώ; διέποντος κυρίου Α. Μαυρομιχάλη.

Ουτω λοιπόν καδιερώδη αρχή· τιμώσα μέν τήν χυβέρνησιν χοΰ 
Βασιλέω; καί τά νομοδετικά σώματα, γόνιμο; δέ πολλών άγαδών 
αποτελεσμάτων, οτι οί καταχρίβοντε; τήν ζωήν αΰιών πρό; έκπαί- 
δευσιν τής νίδλαιας, οί έκπληροΰντε; τήν ΰψηλην καί Οείαν, ουτω; 
εϊπεϊν, εν το λ ή ν  τή; καλλιέργεια; χών ψυχών κα!̂  τών πνευμάτων, 
έξ η ; άναγεννώνται καί χά έθνη καί οί πολιτισμοί, δεν παραγκωνί
ζονται προσεγγίζονχε; ε ι; τό άναπόφευκτον τέρμα τοΰ ενεργητικού 
αυτών βίου, άλλ’ ευρίσκουσι σωτήριον παραμυθίαν εΐ; του; πό
νους καί ε ι; τά ; λύπα; των, ένδυμουμενοι, οτι καδ ήν εποχην α- 
κοντε; έπαυσαν ΰπηρετοϋντε; τήν πατρίδα, έτεινε πρό; αυτούς βο
ηθόν χ ε ΐ ρ α  ή πατρί; εΰγνωμονοΰσα.

Τόν’ Κύριον Λευκίαν διεδέχδη δ καθηγητής κύριο; Πριναρη;, ε- 
πιφορτισθεί; συγχρόνω; και τήν διδασκαλίαν τής φυσιολογίας.

Τοΰ επίτιμου καδηγητοΰ κυρίου II. Στρούμπου άπαλλαγεντο; τής 
καθηγεσίας, ό καθηγητής κύριο; Οίιονομίδη; άνέλαβε τό μάθημα 
χή; πολιτική; δικονομία;, άπά έκτάκτο^ι εΐ; τάν βαθμόν του επίτι
μου καβηγητοΰ προβ βασθεί;. ^

’Επίση; προεβιβάσθη άπό εκτάκτου εΐ; τόν βαθμόν του τακτικού 
καδηγητοΰ δ μετά πολλοϋ ζήλου είς τήν διδασκαλίαν τη; νεολαία;
άφοσιωθεί; κύριο; Μητζόπουλο;.  ̂ , ,

'Ο δέ κύριο; Φρεαρίτη;, δ ;τ ι; έπί 3 1 12 έτη^οιοαξεν ως υφη
γητή; μετά πλείστης επιτυχίας, διωρίσδη τακτικό; καδηγητης άνα- 
λαβών χήν διδασκαλίαν χών εισηγήσεων, καί χή; ιστορία; του I ω-
μαϊκοΰ Δικαίου. , ,

Έ π ί χής έμή; πρυτανεία;, κύριοι, χά πανεπιστημιον απίκτησε
χρεΐ; νέου; δφηγητά;, περί τής ίνανότητο; και χής Επιστημονική;
αξία; χών οποίων οΰδέν ΰμΐν άναφέρω, καδότι πρό  ̂ εμοΰ επεμαρ-
τύρησεν υπέρ τών άξιολόγων τούτων άνδρών ή κοινή γνώμη.
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^Οί υφηγητα! ουτοι δοκιμασθέντε; ήδη έπ! καθέδρα; είσίν δ κύριος 
Ευθύμιος ^Καστόρχη;, διορισθε!; υφηγητή; τή; Λατινική; ''φιλολο
γ ία ;, ό κύριος X. ‘ Ρουσόπουλος χή; πολιτική; δικονομίας, κα! χοΰ 
ρωμαϊκού δικαίου, καί δ κύριο; Δ. Μαυροκορό'άτος χή; έγκυκλο- 
πα ιίεια ; χοΰ δίκαιου' οστις ομω; αναγκάζεται ήδη ενεκα περιστάσεων 
ανεξαρτήτων τή ; θελήσεώς του μετά πολλή; λύπη; ν’ απόδημης. 

 ̂ Επίση; κατα τά ; άρχά; τοΰ λήξαντο; θερινού εξαμήνου δ ιω - 
ρίσθη ^υφηγητή; τή ; πολιτική; οικονομίας 5 κύριο; Τρικαλιώτη;, 
οστι; έκπαιδευθε!; έν τη άληΟώ; ελεύθερα συμπολιτεία τής εΰδαί- 
μονο; Ά γγλαμερικη;, θέλει καταβάλλει ‘ πασαν επιμέλειαν διά νά 
γείνη χοή τιμο; είς τήν εύρ α  καί φιλόμουσον νεολαίαν χοΰ Πανε- 
πιστημίου.

_ ’Αναφέρω επ! χέλου;, οτι αντί τοΰ Κυρίου Ά λ . Δικαίου διω- 
ρίσθη προπαρασκευαστής τοΰ ταμείου τή; φυσική; δ μαθητή; χου 
φαρμακευτικού σχολείου Κ. Ίω . Βλέττα;.
, "Απαντε; οί καθηγηταί, έκτο; τοΰ κυρίου Βουρου άσθενοΰντος, 
έδίοαξαν μετά πολλή; ακρίβεια; τά έν τώ προγράι/αατι προκηρυ- 
χδέντα μαθήματα. Γ r

, Κα! μάλιστα δ καθηγητή; κύριο; Σαρίπολο;, δέλων νά συμπλή
ρωσή χήν διδασκαλίαν του, κα! καταστήση αύτήν ώφελιμωτέραν εί- 
τού; άκροατάς του, άνεδέχδη αύθορμήτως πρό; τά κύριον αύτοΰ 
μαδημα τοΰ συνταγματικοΰ δικαίου, κα! τό δίκαιον τών εθνών.

’Αλλά περί τή; ιατρική; σχολή; οφείλω νά παρατηρήσω, οτι 
και χ̂ό παρελθόν άκαδημιακόν Ιτο;, ώ ; κα! τά πρό αύτοΰ, ύπέστη 
ζημιάν ουχ! μικράν, ενεκα τή; πολυχρονίου νόσου τοΰ καδηγητοΰ 
τή; ειδική; νοσολογία; καί χή; παθολογικής κλινική; κυρίου Βούρου 

 ̂Τήν ζημίαν ταύτην θέλουσα νά προλάβη ή πρυτανεία, κα! δρυω- 
μενη εκ τών έπανειλημμένων γνωμοδοτήσεων Τή; (’ατρ(Χη;  5χο^  
επεσχησεχήν προσοχήν του έπί τή; δημοσία; παιδεύσεω; Υπουργεί
ο υ έπ! δυο ουσιωδών πράξεων, ικανών ν’ έπανορθώσωσι τήν πρό
τινος χρόνου χωλαίνουσαν κατά τι διδασκαλίαν τής ιατρικής σνο- 
λή ;. Πρώτον μέν έπ! τής άνάγκης τοΰ νά διορισθη κα! έτερος κα- 
δηγητη; χοΰ μαδήματο; τή; ειδική; νοσολογία; καί τή; παθολογι
κή; κλινική;, συμμετεχων μέν μέ τάν κύριον ΒοΟρον τή; διδασκα
λ ία ; ταύτη;, τής όποία; τό δυσβάστακτον βάρος άνετέδη ει; μόνον 
αυτόν, άναπληρών δέ τάν καθηγητήν τοΰτον έν ανάγκη. ’
, Καϊ δεύτε?βν έπί τινο; μεχα^υδμίσεω;, άφορώσης πράς τήν δι- 

οικησιν του δημοτικού νοσοκομείου Άβηνών, τά δποιον, ώ ; άνεγερ- 
ν ϊο^πλεΐστον διά συνδρομών δωρητών γενναίων κα! φιλανθρώ- 

πων, ήτον δίκαιον νά διοικήται είς τρόπον, ώστε ή χατάστασί; καί
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διατήρησις αύτοΰ νά συνάδη προς τ6ν άρχικον καί γενικοίτερον σκο
πόν τής συστάσεώς ίου. Τά δημοτικόν νοσοχομε'ον Αθηνών, ίος 
απαντα τά δμοειδη φιλανθρωπικά καταστήματα, χρησιμευοντα ως 
άσυλα των υπό νόσιον καί πενίας διωκόμενων, άνάγκη ινα πληρωσι 
•τον σκοπόν αΰτών νά παρέχωσι πάντα τά πρός θεραπείαν χρήσιμα. 
Τό δέ νοσοκομεΐον της προιτευούσης,καί έτερον επιστημονικόν πλη
ρούν σκοπόν, τάν τής κλινικής διδασκαλίας, Ιπρεπεν άφθονώτερον νά 
κατέχη τά μέσα τής θεραπείας.

’Αλλ’ ό δήμο; τών ’Αθηνών, είς πολλάς χρείας τά εισοδήματα 
αυτοΰ διανε'μων, δέν δύναται βεβαίως νά έπαρκέοη είς διατηρησιν 
νοσοκομείου, τά όποιον έπρεπε νά ύπάρχη ώ ; τό πρότυπον τών 
έν Έλλάδι όμοειδών καταστημάτων. Διά τού; ανωτέρω λογους 
έπρότεινα συμφώνως τή ιατρική σχολή, νά παραλαβή εννομως το 
νοσοκομεϊον τοΰτο ή κυβέρνησις, καί προσαρτώσα τοΰτο εις τά Πα- 
νεπιστήμιον, νά ·)(ορηγή ές ολοκλήρου ή έν μερει τας ιτρος συντη- 
ρησιν ούτοΰ δαπάνας.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον, καί εις τους νοσηλευομένους κατοίκους 
’Αθηνών, ήτοι είς τόν δήμον, τό κατάστημα τοΰτο ήθελεν άποβή 
ώ φ ε λ ιμ ο η ε ρ ο ν ,  καί ή κλινική διδασκαλία ήθελε γίνεσθαι έν αύτω 
μέ ’τήν ένδεχομένην εντέλειαν.

Εν τούτοις, τήν έκ τής άσθενείας τοΰ κυρίου Βούρου ζημίαν ε 
πιθυμούσα νά θεραπεύση τό επ’ ο’ύτή ή ιατρική σχολή, άνεθηκε τό 
μέν τής ειδικής νοσολογίας μάθημα εΐ; τόν τής γενικής παθολο
γίας καί φυσιολογίας καθηγητήν Κ. ΙΙρινάρην, οςτις έξηκολου- 
Οησε διδάσκων αυτήν καθ’ ολον τό λήςαν ή5η άκαδημιακόν ετος1 
τό δέ της κλινικής εις τόν καθηγητήν τή; ίατρονομιχης Κ. ΙΙαλ- 
λην, οςτις πρός τό χυριον αύτοΰ μάθημα διεύθυνε και τήν κλινικήν 
καθ’ ολον τό γειμερι^όν έςάμ/,νον διέκοψε δέ αυτήν κατα τό θε
ρινόν, τοΰ καθηγητοΰ κυρίου Βιύρου προκηρΰςαντος, ο-τι θέλει ά- 
ναλάβει τήν διδασκαλίαν αύτοΰ. ΙΙρός τους καθηγητάς τούτους ο
φείλεται, κυρτοί, μεγίστη yap iς, ώς άναδεχθέντας και έκτελεσαν- 
τας μετά πολλής προθυμίας τα υπό τής ιατρικής σχολής έπιτραπεντα 
αύτοΐς πρόσθετα έργα.

Προκειμένου λόγου περί διδασκαλίας τοΰ Πανεπιστήμιου, δέν 
πρέπει ν ’ αποσιωπήσω, οτι εκτός τών πολλών κοπών, ους κατε- 
βζλεν ό καθηγητής κύριος Άσώπιος διά τά έν τω φροντιστηριω 
γενόμενα φιλολογικά γυμνάσματα, βοηθούμενος υπό τών καθη
γητών κυρίων Βενθύλου καί Κουμανούδου, έπλούτισεν αυτά κα! 
μέ ειδικόν κανονισμόν, ύποβληθε'ντα πρά πολλοΰ εις τήν εγκρισιν 
χοΰ έπ! τής δημοσίας παιδεύσεως υπουργείου.
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Τά έν τώ αστεροσκοπείο) έργα κ*θ’ Ικάστην αναπτυσσόμενα 
τει'νουσιν εις τό νά καταστήσωσι τελειοτέραν τήν παρ’ ήμϊν άρτίως 
καταρτισθεϊσαν διδασκαλίαν τη; άστρονομίας.

Ό  καθηγητής κύριος Βιύρης, τοΰ όποιου τήν άτάραχον κα! 
ολως επιστημονικήν καρτερίαν όφείλομεν τόσω μάλλον νά έπαι- 
νέσωμεν, οσω ή γόνιμος αυτή αρετή σπανίως αναφαίνεται εις 
έποχάς εξωτερικών συγκινήσεων καί αντιπερισπασμών, έχει ήδη 
ώς έπληροφορήδην, έτοίμην πρός τύπωσιν, συλλογήν τεσσάρων χ ι
λιάδων παρατηρήσεων, συνωδευμένων μέ μαθηματικούς υπολογι
σμούς. 1) Περί τής γεωγραφικής δέσεως τοΰ αστεροσκοπείου, 
τούτέστι τοΰ εντελούς προσδιορισμού τοΰ γεωγραφικού πλάτους καί 
μήκους τοΰ άστεροσκοπείου, και Ιπομένως αύτής τής πόλεως τών 
Άδηνών. 2) Περί τοΰ ήμερουσίου προσδιορισμοΰ τοΰ γρόνου. 3) 
Περί τοΰ εντελούς προσδιορισμοΰ τών άστέρων, οΐτινες ϊδια'ζουσιν, 
ούτως είπεϊν, εις τήν Ελλάδα, τούτέστιν ή δέν καδορώνται εις 
τήν μέσην κα! βόρειον εύρώπην ή δέν δύνανται ώς έκ τής δέσεώς 
των νά παρατηρώνται έκεΐ ακριβώς.

Έκτος τών ΰπά τοΰ L aca ille  εις τά άκροπήριον τής χρηστής 
έλπίδος παρατηρηθέντων άστέρων, ό καθηγητής θέλει δημοσιεύσει 
καί ανακαλύψεις πολλών άλλων αγνώστων μέ^ρι τοΰδε, καί μά
λιστα διπλών καί πολλαπλών. 4) Περι τής άστρϊνομικής Ολάσεως 
τοΰ φωτός εις τά άνατολικά ταΰτα μέρη. 5) Περί σελήνη;. G) Περί 
τής άνακαλυφθείσης κινήσεως τών δύο απλανών άστέρων, τοΰ Σεί
ριου καί ΙΙροκυνό;. 7) Περί των νεοανακαλυφθέντων πλανητών, έ- 
ξαιρέτως δέ περί τοΰ ύ^ό τοΰ Λεβερριέρου άνακαλυοθέντος Ποσει- 
δώνος. 8) Περί τής γαιοδαιτικης καταμετρήσεως τών κυριωτέρων 
μερών τής πόλεως Αθηνών κα! τών πέριξ αύτής· έκτός δέ τού
των ό τής αστρονομίας καθηγητής εξακολουθεί κα! τάς διδακτι- 
κάς τε κα! ωφελίμους είς τόν βίον μετεωρολογικάς αύτοΰ παρατη
ρήσεις.

Κα! ταΰτα μέν περί τής τοΰ Πανεπιστήμιου διδασκαλίας.
Ο; άλανθαστον δέ τεκμήριον τής έι:ί?όσεως τών έν αύτώ έκ · 

παιδευομένοιν αναφέρω τούς έπ! τής έμής πρυτανείας άξιωθίντας 
διδακτορικών διπλωμάτων, καί πτυχίων πρός έξάσκησιν τοΰ τών 
φαρμακοποιών επάγγελμά τος.

Έ κ μέν τών πρώτων, οί κύριοι Λεωνίδας Μηλιώτης έξ Ίω αν- 
νίνων, Ιωάννης Μαντζαράκης έκ Κύθνου, κα! Ά γγελος Κωνσταν- 
τινίδης έξ Ιμβρου, ύποστάντες τάς διδακτορικές εξετάσεις, ήξιώ- 
Οησαν παρά της ιατρικής σχολής τοΰ διδακτορικού διπλώματος.



Ό  δέ κύριος Χρυσοχο'ος έξ ’Αθηνών ήξιώθη μετά τάς εγγράφου; 
και προφορικάς του έξειάτεις απολυτηρίου διπλώματος.

Πέντε δέ μαδηταΐ τοΰ φαρμακευτικού σχολείου, οί κύριοι Νι
κόλαος Γ. Καραουλοίνης έκ Ψαρών, Γεώργιος Κωνσταντινίδης έκ 
Κυνουρίας, Ευστάθιος Δ. Ίατρές έκ Λαμίας, Δημήτριος Α. Μάντ- 
ζαρης έκ Θεσσαλίας και Νικόλαος Ζαφειρόπουλος έξ Άνδριτζαί- 
νης, ΰποστάντες τάς έγγραφους και προφορικάς εξετάσεις, ήξιώ- 
θησαν τοΰ πτυχίου τοΰ φαρμακοποιού.

’Επίσης ό μαθητής τοΰ φαρμακευτικοΰ σχολείου κύριος Νι
κόλαος Μαγούλας έκ Σερίφου , οςτις έπί τής πρυτανείας τοΰ 
προκατόχου μου ΰπέοτη τάς έγγραφους μόνον εξετάσεις διά τάς 
έπελθούσας τών παραδοτέων διακοπάς, ήξιώδη μετά τήν Ιναρξιν 
ιώ ν  μαδημάτων τοΰ πτυχίου τοΰ φαρμακοποιού, ύποστάς και τάς 
προφορικάς εξετάσεις.

Μή ουνάμενος δυστυχώς ν’ αναφέρω τοιαΰτα ευάρεστα απο
τελέσματα και περί τών λοιπών σχολών, καί μάλιστα περί της 
νομικής, σπεύδω μετά χαράς ν’ αναγγείλω υμΐν, κύριοι, ουσιώδη 
τινά μεταρόόθμισιν, τά μέγιστα μέν ένδιαορέρουσαν τήν πολιτείαν 
καί τήν νομικήν ιδίως σχολήν, δφειλομένην δέ εις τήν υπέρ τοΰ 
Πανεπιστημίου εΰμένειαν τοΰ Σεβαστοΰ ήμών Βασιλέως, και εις 
τόν υπέρ τής προόδου τοΰ Πανεπιστημίου ένθερμον και σταθερών 
ζήλον τοΰ κυρίου Κ. Ιίωλοκοτρόνου πρώη* υπουργοΰ έπί τής δι
καιοσύνης.

Κατά τό άρδρ. 137 τοΰ δικαστικού οργανισμού κα! τό προς 
εκτέλεσιν αύτοΰ έκδοθέν Βασιλικόν διάταγμα τής 27 ίουλιου 18 36 , 
δεν άπητεΐτο προς έξάσκησιν τοΰ δικηγορίκοΰ έπ αγγέλματος ε ι μ ή 
ενιαύσιος δικαστική ή δικηγορική μαδήτευσις, και έξέτασις λίαν 
ευχερής γινόμενη υπό ειδικής τίνος επιτροπής έκ δικαστικών άν- 
δρών συγκεκροτημένης.

Ή  συγκαταβατική αυτη διάταξις αναγκαία πριν ή καδιδρυδή 
Ηανε πιστήαιον ικανόν νά μόρφωση νομομαδεΐς, κα! εις εποχήν 
καδ’ ην ή έ'λλειψις τοιούτων άνδρών ή τον λίαν έπαισδητή, άπέβαι- 
νεν ό μολογουμένως επιζήμιος, άφοΰ προϊόντος τοΰ χρόνου, ό μέν 
αναγκαίος άριδμος τών δικηγόρων παρ εκάστω δικαστηριω συνε- 
πληρώδη, ή δέ διδασκαλία τής νομικής σχολής αναπτυσσόμενη κατ’ 
έτος έτελειοποιεΐτο.

Τό άπό 15 Νοεμβρίου 1847  Β. Διάταγμα προτιδέμενον νά 
έξασφαλίση πληρέστερον τά συμφέροντα τών διαδίκων, κα! δώση 
συγχρόνως είς τή ν  νομικήν σχολήν τήν προσήκουσαν αυτή ζωήν 
κα! πρακτικήν ενέργειαν, τών οποίων άπεστέρει αυτήν ή  έπί τών
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δικηγόρων εξεταστική επιτροπή, καταστήσασα όμαλοτάτην τήν πρός 
τάς διχαστικάς έδρας άγουσαν οδόν έρίζει, δτι ό δέλων νά με
τέρχεται τό τοΰ δικηγόρου έπάγγελμα οφείλει νά ύποβάλληται 
εις διττάς έξετάσεις. Πρώτον μέν πρός άπόκτησιν άκαδημιακοΰ 
διπλώματος τοΰ ήμεδαποΰ ή καί ξένου τινός Πανεπιστημίου. Δεύ
τερον δέ παρά τή έξεταστική τών δικηγόρων έπιτροπή, ήτις είναι 
τής πρακτικής μάλλον ή τής δεωρίας δοκιμασία. Ή  ουσιώδης αυ
τή μεταρρΰθμισις, άσφαλίζουσα πλειότερον τών πολιτών τά συμ
φέροντα, καδιστώσα δέ και πρακτικώς χρήσιμον τήν νομικήν σχο
λήν, θέλει συνδέσει διά σφιγκτοτε'ρων δεσμών τό Πανεπιστήμιον 
μέ τάς άνάγχας τής πολιτείας, καί πειθαναγκάσει τους άξιοΰντας 
νά κατέχωσι διχαστικάς είρας, κα! νά διανέμωσι τήν δικαιοσύνην 
εις τους συμπολίτας των, νά έκπαιδεύωνται άξίως τής δέσεως είς 
ην άποβλέπουσι, κα! τών όποιων αναδεύονται υψηλών καθηκόντων.

Εκ τών ένιαυσίων εκθέσεων τών προκατόχων μου έπληροφορή- 
θητε, κύριοι, οτι ή κυβέρνησις, θέλουσα νά έπιβοηθήαη τήν εκδοσιν 
συστηματικών εγχειριδίων , κα! β βλίων δ.δακτικών, σνντεινόντων 
εις τήν σπουδήν καί τελειοποίησιν τών φοιτητών, προσδιώρισεν 800  
δραχμών χρηματικόν ποσόν πρός συνδρομήν έκαστου τών τοιούτων 
κοινωφελών πονημάτων. Τό ποσόν τοΰτο έ^ορηγήθη έμοΰ πρυτα- 
νεύοντος πρός τούς καθηγητάς κυρίους ’Αρ/. Μ. Άποστολίδην, Κ. 
Κοντογόνην Κ. Δ. Σχιναν χα! Γ . 'Ράλλην.

Πριν ή μεταβώ είς τά περ! χαταστάσεως χα! διο'κήσεως τής πε
ριουσίας τοΰ Πανεπιστημίου, αναφέρω, δτι κοσμήτορες κατά τό λή- 
ξαν άκαδημιακόν έτος ϋπήρχον, τής μέν δεολογικής ό αρχιμανδρί
της κύριος Μ. Αποστολίδης, τής δέ νομικής ό κύριος Ράλλη:, τής 
ιατρικής δέ ό κύριος Α. Πάλλη; καί τής φιλοσοφικής ό κύριος Φ. 
Ιωάννου' ή δέ σύγκλητος συνεκροτεΐτο υπ’ έμοΰ πρυτανεύοντος, υπό 

τοΰ χυριου Α. Βενιζέλου άντιπρυτάνεως, έκ τών άνω μ ν η σ θ έ ν τ ω ν  

τεσσάρων κοσμητόρων κα! ε’κ τών καθηγητών κυρίων Βάμβα, Άσω- 
πίου, Κωττή χαί Τ’αγχαβή.

Κύριοι- έάν άναπο/.ήσητε εις τόν νοΰν υμών τά μεγάλα κα! εκ
πληκτικά συμβεβηκότα, τά όποια οϋσιωδώς άναμορφώσαντα τήν ευ
ρωπαϊκήν κοινωνίαν κατά τό ένεστως έτος, ό'ιετάραξαν εξαπίνης 
τας παγκοσμίους σχέσεις τών ευρωπαϊκών λαών, ΰπέσκαψαν τήν 
δημόσιον και τήν βιομηχανικήν πίστιν, χα! έςηφάνισαν έν μέρει 
δ,τι αυτη είχε δημιουργήσει υπό τό κράτος ε ιρήνης  πολυχρονίου, 
θέλετε άναμφιβόλως πιστεύσει, οτι ή τοΰ II α νεπιστημίου περιου
σία δέν ελαβε κατά τοΰτο τό έτος τήν ποθουμένην αύξ^σιν.

Έ ν τούτοις έκ τής επομένης έκδέσεως θέλετε πεισθή, on κατά
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τό λήξαν άκαδημιακόν έτος ή τοΰ Πανεπιστημίου περιουσία, εν γέ- 
νει έκκαδαρισδεΐσα ενεκα τής είσπράξεως πολλών χρηματικών κε
φαλαίων εις αυτήν άνηκόντων, ηύξήδη παρά πασαν ίσως προσδοκίαν 
κα! διά νε'ων προσφορών καί αφιερωμάτων άξιολόγων.

Ή  πεοιουσία τοΰ Πανεπιστημίου συνίσταται, ώς γινώσκετε, εις 
κτήματα καί χρήματα. Είς τήν κτηματικήν περιουσίαν αύτοΰ προσ- 
ετέδη ή βαρύτιμος κληροδοσία τοΰ έν Βουκουρεστίω άποβιώσαντος 
σεβασμιωτάτου επισκόπου ΓΙεραπόλεως Νεοφύτου, οςτις κατέλιπε 
δώδεκα περίπου χιλιάδας φλωρίων καισαρικών, ί'να δι αύτών, μετά 
τήν έξόφλησίν τινων κληροδοτημάτων, πληρωτέων έκ τοΰ τόκου τών 
κεφαλαίων, άγορασδη κτήμα κατ’ έκεϊνα τά μέρη, κα! τό εισόδημα 
αύτοΰ διανέμηται έτησίως κατ’ ΐσομοιρίαν εις τό ήμέτερον Πανεπι- 
στήμιον, εις τό νοσοχομεΐον Βουκουρεστίου κα! εις τρία σχολεία 
τής Άνδρου, πατρίδος τοΰ μακαρίτου. 'Άμα δ ’ άνηγγέλΟη τό κλη
ροδότημα τοΰτο ήμΐν, τό όποιον, έκτιμώμενον εις χρήματα, άνα- 
βαίνει είς 3 1 ,0 0 0  δραχμών, εσπευοα νά γράψω πρός τόν Ιν Βου
κουρεσχίω ελληνικόν πρόξενον, κα!πρός ενα τών εκτελεστών τής 
διαθήκης, τόν κύριον Κωνσταντίνον Σοΰτσον, ζητών επισήμους πλη
ροφορίας, και προκαλών χόν ζήλον κα! χό φιλόπατρι τών κυρίων 
τούτων υπέρ τής τάχιστης τής διαδήκης έκτελέσεως, η της απο
στολής, εί δυνατόν, τής άνολογούσης ήμΐν μερίδος έπ! τοΰ ολου 
κεφαλαίου τής κληρονομιάς. Δυστυχώς ομως, καθ’ ας Ιπεμψεν ήμΐν 
πληροφορίας ό έν Βουκουρεσχίω ελληνικός πρόξενος άπό 30  Ιουλίου 
1 8 4 8 , οΰδέν ένηργήδη μέχρι τής σήμερον καθότι οί τρεις εκτε
λεστά! της διαδήκης, ή'τοι οί κύριοι Κωνστ. Σοΰτσος, Άρσάκης καί 
Βιλαρας, πρό μηνών άποδημήσαντες δι’ ιδιαιτέρας των υποδέσεις, 
^ διά τάς έπελδούσας εμφυλίους ταραχάς, δέν ήδυνήδνισαν εΐσέτι νά 
δώσωσι τό ποδούμενον πέρας εις τό σπουδαιότατον τοΰτο άντικεί- 
μενον.

Είς τόν διάδο'/όν μου άπόκειται νυν, οχε επανέρχεται ή τάξις 
εις εκείνα τά μέρη, νά φροντίση περί τής τάχιστης έκτελέσεως τή ; 
τοσοΰτον ευεργετικής δι’ ημάς διαθήκης τοΰ σεβασμιωτάτου επισκό
που 'Ιεραπόλεως.

Περί τοΰ ξενοδοχείου Παπάζογλου άνέφερε πέρυσιν ό προκά- 
τονός μου, οτι άποτεφρωδέντος τοΰ οικήματος, κατελείφδη μόνον 
τί> οίκόπεδον.

ΥΙ.ολυτρόπως λοιπόν εσκέφδημεν μετά τής συγκλήτου περί τοΰ 
οικοπέδου τούτου' καί έπί τέλους γενομένης παραδεκτής τής άρχής, 
οτι τά μή προσοδοφόρα του Πανεπιστημίου κτήματα συμφέρει ν ά - 
πχλλοτριωδώσι, συγκεντρωμένης έ’τι μάλλον της τοΰ Ιΐανεπιστη-
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μίου περιουσίας, μοί επετράπη ή έκποίησις του οικοπέδου' κα! ώς 
έλάχιστος τής έκποιήσεως ορος έτέδη παρά τής συγκλήτου κκισα- 
ρικά φλωρία δύο χιλιάδες. "Αμα δ’ έγένετο ή άπόφασις αυτη τής 
συγκλήτου, έγραψα δ!ς πρός τόν έν Βουκουρεστίω πρόξενον, πέμ- 
ψας αϋτω κα! άντίγραφον τοΰ τίτλου τής ιδιοκτησίας· εις άπάν- 
τησιν δέ τών εγγράφων μου τούτων, ιδού τι μέ αναφέρει ό γενι
κός πρόξενος κύριος Τ ίζος άπό 30  ’Ιουλίου 1848 .

Ά μ α  Ιλαβον τό άπό 2 Φευρουαρίου ύπ’ άριδ. 3G0 έγγραφόν 
σας, έσκέφδην, οτι πρό πάσης άλλης εργασίας άπαιτεΐται νά έ- 
νεργηδη ή τακτική τοΰ γηπέδου καταμέτρησις. 'Επομένως έπεφόρ- 
τισα τόν ελληνα γεωμέτρην Γ, Κατελοΰζον μέ τήν καταμέτρησή 
ταυχην κα! ταύτοχρόνως έσύστησα επιτροπήν έκ τών κυρίων Χρι
στοδούλου Τισσαμενοΰ, τοΰ ίατροΰ Κομπότη, καί έμοΰ προεδρεύ- 
οντος δίά νά λάβη τά πρόσφορα μέτρα πρός συμφερωτέραν έκποίη- 
σιν τοΰ οικοπέδου, τήν όποιαν προεκήρυξα διά τών βλαχικών εφη
μερίδων, δέσας προδεσμίαν 60  ήαερών κατά τό έπικρατοΰν εδος.

Ά λ λ ’ ή έπισκήψασα άπό τής 15 Μαίου χολέρα, καί ή κατά τήν 
11 ’ Ιουνίου έπυυμβασα έπανάστασις, ώς καί αι παρακολουδήσα- 
σαι αυτήν ταραχα!, διεσκόρπισαν τούς κατοίκους έ'νθεν κακεΐδεν* 
καί επομένως αί έργασίαι τοΰ γεωμέτρου, ώς καί έκειναι τής επι
τροπής, έσταμάτησαν καί άνεβλήδησαν.

Τοιαύτη εποχή, παρατηρεί ό κύριος πρόξενος, δέν είναι κατάλ
ληλος εις έκποίησιν τοΰ γηπέδου- καδότι άδύνατον, νά παρουσια- 
σδώσιν άγορασταί είς τόν συναγωνισμό ν. Προτείνει λοιπόν ν’ άνα- 
τεδη εις αυτόν ή έκτίμησις τών περιστάσεων κα! τής έπο’/ής, καδ’ 
ην ή περί ής ό λόγος έκποίησις δύναται νά πραγματοποιηδή πρός 
μεγαλητέραν τοΰ Πανεπιστημίου ώφέλειαν.

Περί δέ τών κατά τό 1840  κληροδοτηδέντων εις τό Πανεπιοτή- 
μιον κτημάτων τοΰ μακαρίτου δημοδιδασκάλου Χριστοδούλου 'Ρωσ- 
ctvoD, περί τής καταστάσεως τών οποίων ούδεμίαν κατ’ άρχάς 
ήδυνήδην νά λάβω δετικήν πληροφορίαν- μετά φροντίδας πολλών 
ημερών καί συνεχείς αλληλογραφίας εμαδον, ού τά κτήματα ταΰτα 
έξεποι-/ίδησαν κατά τό 1844  έπ! δημοπρασίας κατ’ άπόφασιν μέν 
τοΰ έπί τής δημοσίας παιδεύσεως υπουργείου" έν άννοία δέ τών αρ
μοδίων τοΰ Πανεπιστημίου αρχών, κατακυρωδέντα είς τόν πλειο-> 
δοτήσαντα κύριον Ταμπακόπουλον εις τιμήν δραχ. 900· μ’ ολον 
οτι κατά τήν έκτίμησιν τής νομαρχίας Άργολίδος καί Κορινθίας 
τά κτήματα ταΰτα ήξιζον τρεις περίπου χιλιάδας δραχμών. ’Εν 
τούτοις 5 αγοραστής δέν έπλήρωιεν είμή τά ημισυ τοΰ τιμήματος, 
διανεμηδέν είς τά τρία καταστήματα, περί ών διελάμβανεν η διαδή-
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χη. T J δ’ ετερον ημισυ ήρνήδη ν’ άποδώση έπι τώ λόγω, οτι δίν 
ένεκατέστη εις ολων τών διαλαμβανόμενων χτημάτων τήν κυριότητα* 
ούτε παρέλαβεν αύτά συμφώνως μέ το τή; δημοπρασίας πρωτόκολ- 
λον. Ταΰτα πάντα άνέφερον εις τήν σύγκλητον, κα! κατ’ άπόρασιν 
αυτής παρέλαβον μέν τάς εις τά Πανεπιστήμιον άνηκούσας έχ τοΰ 
προϊόντος της δημοπρασίας J 5 1 δραχμάς, έπέστειλα δέ πρός τόν 
νομάρχην Άργολίδος καί Κορινθίας, "να πληροφορήσω εμέ περι τών 
διϊσχυρισμών τοΰ αγοραστού Ταμπαχοπούλου. Αί πληοοφορίαι, τάς 
οπαίας ελαβ^ν ήσκν άτελεΐς, κα! επομένως Ιδίστασα ν’ άναδέσω τήν 
υπόδεσιν εις δικηγόρον, πριν ή λάβω άχριβεστέραν γνώσιν τών διϊ- 
σχυρισμών τοΰ αγοραστού.

Άπευδυνα λοιπόν καί αύδις τά δέοντα προς τον νομάρχην Άργο- 
λίδος καί Κορινθίας- ή άπάντησις τοΰ όποιου θέλει καθοδηγήσει τόν 
διάδοχόν μου εις τά περαιτέρω.

Τους κατά τήν Κολιάδα αγρούς έκ δε'χα στρεμμάτων, τους ο
ποίους άνέΟηκεν εις τά Πανεπιστήμιον ό καθηγητής κύριος Λευ- 
κίας, ποιρατηρήσας μετ’ επιστασίας, κα! πληροφορηδεΐς έκ πραγ- 
ματογνώμονος, τόν οποίον εκείσε άπέστειλα, οτι διά τε τήν άπό- 
οτασιν κα! τήν κακήν ούτών ποιότητα δέν έούναντο νά καλλιερ- 
γηΟώσι προς ώφέλειοιν τοΰ καταστήματος, άνέρερον τά δέοντα είς 
τήν σύγκλητον, ήτις άπεφάιισε νά έκποιηδώσιν ώς μή προσοδοφόρο!·

Τήν αυτήν δέ άπόφασιν εκαμεν επί τή ήμετέρα προτάσει ή σύγ
κλητος κα! περ! τών κατά τά Παγκράτιον πέντε στρεμμάτων τοΰ 
μακαρίτου Παρθενίου, καθότι ή περιποίησις καί επιμέλεια αΰτών 
αποβαίνει άδΰνατος.

Ά λλά τήν περ! έκποιήσεως άπόφασιν τής συγκλήτου δέν έκρι
να εύλογον νά ενεργήσω κατά τους παρελδόντας μήνας ενεκα τών 
τοπικών άνωμαλιών, και τής καταδλιψάσης γενικής άχρημαχίας 
τούς τε εμπόρους καί κτηματίας.

Περί δέ τής οικίας τοΰ αειμνήστου Δ. Μαυροκορδάτου, πρός ον 
δφε'λεται αιώνια εΰγνωμοσύνη, ώς πρώτον καταδέντα τον θεμέλιον 
λίθον τής περιουσίάς τοΰ Πανεπιστημίου, άνέφερεν δ προκάτοχός 
μου πέρυσιν, οτι, "να προληρδή ή περαιτέρω φθορά αυτής, έγένοντο 
έπισκευαί γενικά!, κα! προ πάντων άναχαίνισις τής έφδαρμένης στέ
γης αυτής· ενεκα δέ τών έπισκευών τούτων υπέκυψεν ή οικία εις 
χρέος τεσσάρων χιλιάδων δραχμών, αΐτινες κατ’ άπόφασιν τής συγ
κλήτου κατεβλήθησαν έκ τών έν τή εθνική τραπέζη κειμένων κε
φαλαίων τοΰ Πανεπιστημίου· καί δτι b διορισμός υποτρόφων άνε- 
βλήδη υπό τής αύτής συγκλήτου, άχρις οΰ άποδοδώσΐ τάόφειλόμενα.

Έ ν τούτοι; μετά τήν άναπόφευκτον χαί χατεπείγουσαν εκείνην

δαπάνην αναφαίνεται δυστυχώς σήμερον ή ανάγκη νέας έπισκευής.
Έ π ι τή αιτήσει μάλιστα τοΰ ένοικιαστοΰ έ'πεμψα πρό τίνος και

ρού τον τοΰ Πανεπιστημίου αρχιτέκτονα, ί'να παρατηρήση επιμελώς 
τήν κατάστασιν τής οικίας. Ό  άρχιτέκτων ύπέ.βαλεν έμοί προϋπο
λογισμόν, καθ’ ον άπαιτεΐται δαπάνη 5 0 0  δραχμών πρός επ ι
σκευήν σεσηπότων ίξωστών και άλλων τινών αντικειμένων* τάς έ
πισκευάς ταύτας έδίστκσα νά ενεργήσω ενεκα καΟυστερήσεών τινων 
τοΰ ενοικίου. Ά λ λ ’ ή άνάγκη τής νέας ταύτης δαπάνης καθίσταται 
άφευκτος.

Εϊσεπράχβησαν έκ τής οικίας ταύτης έπ! τής έμής πρυτανείας 
δραχ. 1128 , εξ αΰτών έδαπανήδησαν είς φόρους οικοδομών δραχ. 
118. ’Οφείλω δέ νά παρατηρήσω, οτι έμβλέπων είς τήν κατάστασιν 
τής οικίας, και εις τόν ιερόν σκοπόν, πρός ον χρησιμεύει τό προϊόν 
αΰτής, τήν συντήρησιν λέγω υποτρόφων εσπευσα μετά παρέλευ- 
σιν ΰλίγου χρόνου, άφοΰ άνεδε^δην τά  καθήκοντα τοΰ πρυτάνεως, 
νά ζητήσω παρά τοΰ υπουργείου τών οικονομικών τήν απαλλαγήν 
τής οικίας ταύτης άπό τοΰ φόρου τών οικοδομών· κατά συνέπειαν 
δέ τής αίτήτεως ταύτης άπηλλάγημεν τών απαιτήσεων τοΰ ταμείου. 
Πρός τόν πληρωδέντα φόρον έπλήρωσα κα! παλαιόν χρέος τής αυ
τής οικίας πρός τόν γραμματέκ τοΰ Πανεπιστημίου έκ δρ. 5 1 4 : 7 0  
δι’ έπισκευάς, φόρους κα! ασφάλιστρα" καί ετερον χρέος τοΰ έ'τους 
1840  έκ δραχ. 230  πρός τήν έπ! τών συνδρομών προς άνέγερσιν 
ελληνικού Πανεπιστημίου έπιτροπήν.

Τέλος δέ έδαπανήΟησαν κα! δρ· 41 : 35 δια νέας έπισκευάς. Κα
τέθεσα επομένως !ν τή εθνική τραπέζη έκ τοΰ προϊόντος τής οικίας 
ταύτη; δραχ. 223: 95 .

Δέν έ'χει ομως ουτω κα! ώς πρός τήν οικίαν τοΰ μακαρίτου 
Χριστοδούλου Ευθυμίου, τοΰ αειμνήστου τούτου ευεργέτου τοΰ ήμε- 
τέρου Πανεπιστημίου* καθότι ή τούτου οικία, νεόδμητος ουια, δέν 
έχει χρείαν πολυδαπάνου έπισκευής. Οτε κατά τόν Αύγουστον τοΰ 
παρελδόντος έκληροδοτήδη εις τό Πανεπιστήμιον, εγένετο τώ οντι 
χρεία γενικής τίνος έπισκευής. Κατά δέ τόν Μάϊον τοΰ έτους τού
του έπανελήρδη κατά τήν στέγην έτέρα τις έπισκευή, προηγηδεί- 
σης γνωμοδοτήσεως τοΰ άρχιτέκτονος. Ά λλω ς δέ ή οι’χία, καλώς 
έχουσα σήμερον, δέλει παρέχει επί πολυν χρόνον καδαρόν κέρδος 
εις τό Πανεπιστήμιον . Είσεπράγδησαν έκ τής οικίας ταύτης έπι 
τής έμής πρυτανείας διά 12 μήνας δραχ. 1800, έδαπανήδησαν 
δέ διά τάς γενομένας κατά τόν ’Ιούνιον χα! Αύγουστον τοΰ 1847  
έπισκευάς δραχ. 4 89 . ετι δέ εις τό μνημόσυνον τών τριών ιεραρ
χών, τοΰ οποίου τήν θρησκευτικήν επισημότητα έπελάμπρυνεν δ
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παρά τοΰ σ£θ3ίσμίου διδασκάλου Βάμβα εκφωνηθείς αξιομνημόνευ
τος λόγος Spay.  3 0 0 .

Κίς δαπάνας της στέγης γενομε'νας κατά τάν Μάρτιον καί Μάϊσν 
τοΰ παρόντος έτους 1 9 5 : 0 5  κατετέδησαν δέ έν τη eOvtxvj τρα- 
πέζη 8 1 5 : 35 .

Εις δέ τήν χρηματικήν περιουσίαν Ιγένοντο αί έξης μεταβολα! 
καί προσθήκαι, αίτινες καταφαίνονται εις τ4ν έπόμενον ισολογισμόν 
τοΰ ήμετέρου ταμείου κατά τό λήξαν άκαδημιακάν ετος.

Τά έν τη τραπέζη κατατεθειμένα χρήματα τοΰ Πανεπιστημίου 
κατά τάς πρωίας ημέρας τής έμής πρυτανείας ή'τοι τή 30  ’Οκτω
βρίου 1847 συνεποσοΰντο είς δραχ. 5 , 7 1 9 ; 8 1 .

Τή 31 προσετέδη ποσάν, 89 28 : 57 έκ κληροδοτήματος τοΰ 
μακαρίτου Ρεμβακάκη. Προσέτι, ώς ένδυμεισδε, ό έν Δακία άπο- 
βιώσας Γ. Μετάξας έκληροδότησε κατά τό 1841 εις τά ήμέτερον 
ΙΙανεπιστήμιον φλωρία καισαρικά G00, ή'τοι δραχ. 7836 κατατε- 
θείσας έπί τόκω εις τά δημόσιον ταμεΤον τή ‘28 ’Οκτωβρίου 1 8 4 2 .

Περί δέ τάς άρχάς τοΰ ’ Ιανουαρίου 1845 έτους ήγοράσΟησαν δι’ 
αυτών καί μέρους τοΰ τόκου αυτών παρά τοΰ άξιοτίμου Α. Με- 
ταξα, υπουργοΰ τότε τών οικονομικών, μετοχαί 8 τής έδνΐκής 
τραπέζης.

Επομένως αμα άνεδέχδην τά καθήκοντα τοΰ πρύτανεως, έφ ρόν- 
τισα διά νά μή μένωσι νεκρά καί άγονα τά τοΰ Πανεπιστημίου 
χρήματα, πρώτον μέν νά είσπράξω έκ τόκων όφειλομένων ήμΐν 
δπά τοΰ δημοσίου ταμείου, άπά τής 2 8 ’Οκτωβρίου 1842 έτους, 
μέχρι τής 30  Δεκεμβρίου 1844  δραχ. 1358 : 24.

Δεύτερον δέ έκ μερισμάτων τών οκτώ αυτών μετοχών άπά του 
έτους 1845 μέχρι τοΰ 1847 δραχ. 2 1 9 8 : 4 0  έξ ών έδαπανήθη- 
σαν δραχ. 231.· 48  πράς συμπλήρωσιν τοΰ άπαιτουμένου ποσοΰ 
πράς άγοράν τής δγδόης μετοχής τοΰ κληροδοτήματος τουτου.

ΙΙροσέτι εΐσέποαξα έκ μερισμάτων 10 μετοχών τής εθνικής 
τραπέζης, τάς οποίας ή φιλογενεστάιη τών Ίωνιδών οικογένεια 
προσήνεγκε δι’ άγοράν συγγραμμάτων χρησίμων είς τήν του Π α
νεπιστημίου διδασκαλίαν διά τά έτος 1847 δρ. 973 .

’Από δέ κληροδοτήματος τοΰ μακαρίτου Χριστοδούλου Ευθυμίου 
δραχ. 2 0 0 0 0 .

Ενταύθα οφείλω νά υπενθυμίσω δμιν, οτι κατά τους ορου; τής 
διαδήκης τοΰ μακαρίτου, τά ποσάν τοΰτο πρέπει νά μένη κατατε- 
Οε'.μένον έπί τόκω έν τη έΟνική τραπέζη. Και τά μέν κεφάλαιον 
νά ύπάρ’/η άναπαλλοτρίωτος του Πανεπιστημίου περιουσία1 οί δέ 
τ ό ίn  νά χρηιιμευωαιν οπως καί δπου άν έγκριΟή.

Θέλων λοιπάν νά καταστήσω μείζονος ώφελεία; παραγωγικόν 
τά κεφάλαιον τοΰτο, έπί τοΰ οποίου ΙδόΘη ήμΐν περιωρισμένη κυ- 
ριότης έν ε’ιδει έπικαρπίας- καί Οεωρήσας πρώτον μέν, οτι ό τόκος 
τών κατατεθειμένων έν τή τραπέζη κεφαλαίων, δέν υπερέίαινε τά 
4  1 12, ένώ τά έκ τών μετοχών μερίσματα παρέχουσι κατά μέσον 
ορον άπά τής συσ.άσεως τής τραπέζης διπλάσιάν τήν ωφέλειαν 
ήτοι 9 Ο ]0. Δεύτερον δέ, οτι ή ελληνική τράπεζα είναι μία τών 
μονιμωτέρων τραπεζών τοΰ κόσμου, καί διότι έναπέδεσε τά 3|4 
τών κεφαλαίων της έπί γης διπλάσιάς άξίας· ή δέ γή κατά τινα 
άληδεστάτην παροιμίαν κλονίζεται,άλλά δέν πίπτει' καί διά τάν έτε
ρον λόγον, οτι τών μέν λοιπών τραπεζών, ώς έκείνης π .χ . τής Γαλ
λίας, θεωρουμένης ώς έδραιοτέρας τών άλλων, τά είς κυκλοφορίαν 
γραμμάτιά είσι τουλάχιστον πενταπλάσια τοΰ άρχικοΰ αυτής κε
φαλαίου' τής δ’ εθνικής υμών τραπέζης τά είς γραμμάτια παθη
τικόν δέν υπερβαίνει κατά μέσον όρον τά 2]5 τών κεφαλαίων της, καί 
ταΰτα τιθέμενα εις κυκλοφορίαν ά ν τ ί αξιών μάλλον ή ήττον πραγ
ματικών' άλλως δέ οτι, ένώ είς διάφορα τής ■ Ευρώπης κράτη αί 
τράπεζαι ή ήρχισαν τάς εργασίας των άνευ πραγματικών κεφα» 
λαίων· ή άπηλλοτρίωσαν σχεδόν τά κεφάλαια αυτών υπέρ τών κυ
βερνήσεων ό>ς έν ’Αγγλία καί έν αυτή τή Γαλλία, ή ; ή τράπεζα έχο- 
ρήγησε κατά τοϋς παρελδόντας μήνας είς τήν κυβέρνησιν δάνεια 
τριπλάσια τών κεφαλαίων της. Παρ’ ήμΐν ή κυβέρνησις ουδέποτε 
ήθέλησε καταχρωμένη τήν υπεροχήν αύτής, ή προτείνουσα δημοσίας 
άνάγκας νά έπιβάλη όπωςδη'ποτε χεΐρα έπί τών κεφαλαίων τής 
τραπέζης, τής οποίας έπροστάτευσεν αείποτε τά νόμιμα δικαιώ
ματα καί συμφέροντα, επρότεινα είς τήν σύγκλητον συναινέσει καί 
τών εκτελεστών τής διαθήκης, ίνα άγορασδώσι διά τών χρημάτων 
τούτων μετοχαί. Άποδεξαμένης δέ τής συγκλήτου τήν πρότασιν, 
ήγοράσΟησαν 15 μετοχαί, τών οποίων το μέρισμα διά τήν δευ- 
τέραν έξαμηνίαν τοΰ 1847 έτους συμποσοΰνται είς 7 3 2  δραχ.

’Απά τοΰ προϊόντος τής δημοπρασίας τών κτημάτων τοΰ μα
καρίτου Χριστοδούλου Ρωσσινοΰ, είσεπράχΟησαν 151:  GG.

Ο δέ φιλογενέστατος ’Αλέξανδρος Γκίκας, ε!ς έκ τών πλέον 
άξιοσεβάστων αρχόντων τής Μολδαβίας, αγαπών τήν παιδείαν, έκ- 
τιμών έπαξίως τά αίσια αύτής αποτελέσματα, καί Οέλων νά σύν
δεση διά παντάς τά έντιμον τής οίκογενείας του όνομα, μέ τήν 
πρόοδον τοΰ Πανεπιστημίου, προσήνεγκε δραχ. 10 100. Τά ποσάν 
τοΰτο άποσταλέν ένταΰΟα κατ’ άρχάς τοΰ 1847 παρεδόΟη ήμΐν άρ- 
-ίίως, καί κατετέδη άνευ αναβολής έν τή έδνική τραπέζη.

Έκ τόχων δέ ιής δευτέρας εξαμηνίας του 18-17 οιά τάκοι-
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τατεδέντα έν τή τραπέζη χρήματα δραχ. 148: 70 . Κα! εκ τόκων 
τής πρώτης εξαμηνίας τοΰ 1848 δραχ. 396 : 72 .

Τέλος δέ έκ μερισμάτων ιής πρώτης εξαμηνίας τοΰ 1S 18 διά 
μετοχάς 33 δραχ. 1155 .

Εκ της άναχεφαλαιάισεως τών ανωτέρω συνάγεται, οτι τά εΐσ- 
πραχδε'ντα έπ'ι τής έμής πρυτανείας συμποσοΰνται εις δραχ. 4 9 , 
0 7 0 :2 9 ,  έμπερι£χομένων καί τών ένοιχίων τών δυω οικιών Μαυ- 
ροκορδάτου κα! Χριστοδούλου Εϋδυμίου έ* δραχ. 2928 .

ΙΙροστιδψένων ει’ς τά ανωτέρω καί δραχ. 5 7 1 9 :8 1  αί'τινες 
ήσαν κατατεθειμένα'. έν τη έθνιχη τραπέζη τή 30  ’Οκτωβρίου 1847  
γίνεται το ολον 5 4 790 : 10.

Έκ τοΰ ποσού τούτου άφαιρουμένης της δαπάνης τής οικίας 
Μαυροκορδάτου έκ δραχ. 904 : 5, τής δαπάνης τής οικίας Χρι
στοδούλου Ευθυμίου 984 : 65 . Τών 231 : 48  πρός αγοράν της 
όγδοης μετοχής Μετάξα, 1 7 4 1 0  είς άγοράν 15 μετοχών τής εθνι
κής τραπέζης, έμπεριλαμβανομένου κα! τοΰ άποθεματικοΰ καί του 
τρέχοντος τής εξαμηνίας εκείνης μερίσματος.

Τών δραχ. 150 δι’ άγβράν σιδηροΰ κιβωτίου, ενώ κατέδεσα τους 
τίτλους τής πανεπιστημιακής περιουσίας, έπιμελώς κα! κατά χρονο
λογικήν τάξιν άντιγραιρέντα; έν ίδιαιτέρω βιβλίω 183: 66 δι’ άπό- 
δοσιν όρειλομένην τη οικογένεια Ίω νιδώ ν 4·- 50  διά χαρτόσημον.

Το ολον τής συντηρητικής τε κα! παραγωγικής ταυτης δαπάνης 
γ ίνετα ι  δραχ. 1 9 8 6 8 : 34 ών έκπιπτομένων έκ τοΰ ποαοΰ τών ώς 
ανωτέρω σημειωδεισών δραχ. 5 4 7 9 0 : 10 λείπετιη τά έν τοΐς βι- 
βλίοις τής τραπέζης σημειούμενον ποσάν έκ δραχ. 3 4 9 2 1 : 76 .

Τοιαύτη ή κατάστασις τοΰ ήμετέρου ταμείου κατά τήν 5 ’Οκτω
βρίου 1848.

Ώς πρός τήν επαυξησιν δέ τής περιουσίας τοΰ Πανεπιστημίου 
κατά τήν παρελδοΰσαν ένιαύσιΟν περίοδον παρατηρώ, οτι αυτη έγέ- 
νετο ά) έκ τοΰ κληροδοτήματος τοΰ σεβασμιωτάίου επισκόπου Τε- 
ραπόλεως, έκτιμωμε'νου είς 2400  φλωρία, ήτοι είς 31 περίπου 
χιλιάδας δραχμών. 6") Έκ τών 10100 δραχμών, τάς οποίας προ- 
σήνεγκεν ό κύριος Αλέξανδρος.Γχίκας. γ ') Έ κ  τών έξης προσφο
ρών άλλων ευεργετών τοΰ ήμετέρου Πανεπιστημίου, αΐτινες κατα
φαίνονται έπί τοΰ παρόντος είς τά εισπρακτέα.

Και πρώτον δ έν Βουχουρεστίω άποβιώσας Βυζάντιος κατέλιπεν 
είς τά ήμέτερον Πανεπιστήμιον γρόσια 500 0 , ή'τοι δραχ. 1250.

Δεύτερον ό εν Καίρω μέν τής Αίγυπτου έγκαταστημένος, ου
δέποτε δέ τήν ελληνικήν αΰτοΰ διαγωγήν λησμονήσας, ελλην έμ
πορος Θεοχάρης X, Δημητρίου Ναουσσαΐος, τελευτήαας εσχάτως
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h  ’Αλεξανδρεία εχληοοδόιησεν εις τά Πανεπιστήμιον ’Ισπανικά 
τα'λληρα 500  ήτοι δραχ. 30 0 0 .

Ό  δέ προ μίκροΰ έν ’Αλεξάνδρειά άποβιώσας φιλογενέστατος 
Μανόλης Περίδης Σμυρναϊος, πεντάφραγκα χίλια ήτοι δραχ. 5580 . 
ώστε το ολον τών προσφορών τοΰ παρελθόντος έτους, τοΰ κ»! δυ- 
στυχεστέρου πάντων διά τά υλικά τών λαών συμφέροντα, γίνονται 
δραχ. 5 1 ,0 8 0 . Τοσοΰτος ό υπέρ τής έλληνικής παιδεύσεως θρη
σκευτικός ζήλος τών έκτος τής Ελλάδος ομογενών.

Δίίξα καί τιμή είς τους αειμνήστους τούτους ά»δρας, οΓτινες 
εν τή αλλοδαπή βιοΰντες, κα! μαχράν τής έλευδέρας Ελλάδος· πρός 
αυτήν, ώς προς τά φίλτατον τής ζωής των άντικείμενον, άπευΟύ- 
νουσι τους πανυστάτους αυτών στοχασμούς. Άποχωριζόμίνοι δε 
τοΰ κόσμου τούτου, άποδίδουσι δι’ ευεργετημάτων τάν τελευταίοι 
αυτών άσπασμάν πράς τήν πατρίδα. Κα! ώς φιλόστοργα τέ
κνα, κήδονται καί μετά θάνατον αυτών, περί τής άποκαταστάσεως 
τής κοινής πατρίδος, έν ή δέν ηΰτύχησαν ν άναποδέσωσι τά λεί
ψανά των.

Ένταΰδα κρίνω άναγκαΐον, κύριοι, μεια δεκαετή περίοδον άπά 
τής συστάσεως τοΰ πανεπιστημίου, και πράς τάν σκοπάν τοΰ νά 
καταστήσω γνωστήν υμΐν τήν διά τής γενναιοφροσυνης έλλήνων τε 
καί φιλελλήνων έντάς ολίγων έτών μορφωδεΐσαν άξιοσημείωτον αΰ
τοΰ περιουσίαν, νά επισυνάψω συνοπτιχάν πίνακα τής περιουσίας 
ταύτης, διηρημένον πρός πλειοτέραν διασάφησιν είς τρία κεφά
λαια.

Τά μέν περί τών κτημάτων τοΰ Πανεπιστημίου. Τά δέ περί 
τών προσοδοφόρων αΰτοΰ χρηματικών κεφαλαίων. Τά δέ περί τών 
εισπρακτέων ή καί τών άμφισβητουμένων, έάν ΰπάρχωσι τοιαΰτα.

Διά τής συνοπτικής ταύτης έχδέσεως άφαιροΰνται συγχρόνως 
καί τά προσκόμματα, τά άποΐα άπαντώσιν οί άναδεχάμενοι τήν 
πρυτανείαν κατά τάς πρώτας ημέρας τής διαχειρίσεώς των, άγνο- 
οΰντες καί τί κέχτηται τά Πανεπιστήμιον; καί τί είσεπράχδη; καί 
τίνα τά εισπρακτέα; καί τίνα τέλος τά αμφισβητούμενα;

Τά περί κτημάτων λοιπάν κεφάλαιον, έκτάς τοΰ καταστήμα
τος, τής έν αύτώ κείμενης βιβλιοθήκης, τών διαφόρων έπιστημο- 
νικών συλλογών, και τοΰ άστεροσκοπείου, περιέχει τά έν Βουκου- 
ρεστίω οίχόπεδον Παπάζογλου, την οίχίαν τοΰ μακαρίτου Δ Μοιυ- 
ροχορίάτου, τήν τοΰ αειμνήστου Χριστοδούλου Ευθυμίου, τοΰ; χατά 
τήν Ιίολιάδα άγροΰς έκ δέκα στρεμμάτων πέντε στρέμματα κεί
μενα κατά τά Παγκράτιον.

Τά δέ προσοδοφόρα χρηματικά κεφάλαια τοΰ ΙΙανεπιστημίου



συμποσουνται είς 3 4 92 1 : 76 δραχ. καί 33  μετοχάς τής εθνι
κής τραπέζης.

Τά δέ εισπρακτέα περιλβμβάνουσιν έκτος του κληροδοτήματος 
τοΰ αοιδίμου επισκόπου Ίεραπόλεοις, δι’ ου κατά τους ορούς τής δι
αθήκης θέλει άγοραοθή κτήμα, τά του μακαρίτου Βυζαντίου έκ 
5000  γροσίων" τά τοΰ Θεοχάρη Δημητρίου έκ 5 0 0  ισπανικών δ ι -  
οτήλων. Τό τοΰ Μανόλη Περίδου έκ 1000  πενταφράγκων. Καί 
τάς καθυστερήσεις τοΰ μισθώματος τής τε μεγάλης κα! μικρας οι
κίας του μακαρίτου Δ. Μαυροκορδάτου, συμποσουμένας είς δραχ. 
7 9 7 . Περί τής είσπράςεως τούτων, άν καί κανεβάλομεν μετά τής 
έφορευούσης τήν οικίαν ταύτην επιτροπής Ικανήν φροντίδα, δέν έ- 
δυνήΟημεν μ' ολα ταΰτα μέχρι τής σήμερον νά λάβωμεν τά όφει- 
λόμενα. ’Απόκειται επομένως είς τήν άκαδημιακήν σύγκλητον νά 
σκεφθή καί αύθις περί τοΰ καταλληλότερου τρόπου τοΰ νά είσπρα- 
χθώσι ταυτα, καί άσφαλισΟή τοΰ λοιποΰ ή τακτική τών μισθωμά
των άπότισις.

Τά εισπρακτέα ταΰτχ ποσά,προστιθέμενα είς τά έν τή εθνική τρα
πέζη κατατεθειμένα επί τόκω χρηματικά κεφάλαι-, άναβιβάζου- 
σιν, έκτος τών 33 μετοχών, τήν χρηματικήν περιουσίαν τοΰ Πα
νεπιστημίου είς δραχ. 4 5 5 4 1 : 70 .

Καί μάλιστα έάν κατορθωθή, ώς έλπίζομεν, νά είσπραχδή είς 
χρήματα ή αναλογούσα τώ Πανεπιστημίω μερίς έπ! τής κληρονο
μιάς του αειμνήστου επισκόπου ίεραπόλεως, εκτός τών 33  μετο
χών, ή χρηματική περιουοία τοΰ πανεπιστημίου θέλει άναβιβασθή 
είς 7 6 5 4 1 :7 0 . Είς το κεφάλαιον τής περιουσίας ταύτης προστί
θενται δύο απαιτήσεις αμφισβητούμενα!" ή μέν έξ 150  δραχ. ό- 
φειλομένων ύμΐν υπό τοΰ κυρίου Ταμπακοπούλου, άγοραστοΰ τών 
κτημάτων τοΰ μακαρίτου ‘Ρωσσινοΰ* ή δέ έκ 3 0  καισαρικών φλω- 
ρίων, α ό έν Βουκουρεστίφ αρχιμανδρίτης Χρύσανθος Πενέτης, 
προσενεγκών είς το Πανεπιστήμιον, απεύθυνε προς τόν κύριον Ί ω . 
Κωλίττην, υπουργόν τότε έπι τών ιςωτερικών καί τής δημοσίας 
παιδεύσεως.

Τήν πληρωμήν τών γ  ρημάτων τούτων άπαιτήσας δεόντως ό 
προκάτοχός μου κύριος Α. Βενιζέλος, προσεκλήΟη τότε παρά τοΰ 
υπουργείου ί'να πέμψη αΰτω αποδεικτικόν τής παραλαβής αυτών. 
Το αποδεικτικόν έττάλη είς τά υπουργεΓον, άλλά τά χρήματα δέν 
παρεδόθησαν αμέσως είς τήν πρυτανείαν, καί μετ’ ού πολΰν y ρόνον, 
άποβιώσαντος του κυρίου Ί ω . Κωλέττου, τών χρημάτων τούτων 
ή εΐσπραξις κατέστη προβληματική. ’Οφειλών ώς πρύτανις νά πράτ
τω  τά συμφέροντα τώ Πανεπιστημίω’ «φρόντισα ν’ απαιτήσω έγ-
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γράφω; παρά τών επιδόξων κληρονόμων τοΰ κυρίου Κωλέττου τήν 
Ιξόφλησιν τοΰ μιχρρΰ τούτου χρέους, άλλά μή τυχών άπαντήσεως, 
παρεκάλεσα το έπι τής δημοσίας παιδεύσεως ΰπουργεΐον ν’ άπο- 
δώση είς τήν Πρυτανείαν τά άποδεικτικάν, τά όποιον έπεμψεν αυ- 
τώ δ προκάτοχός μου παραγγελθείς παρ’ αύτοΰ τοΰ υπουργείου. 
Άποκειται επομένως είς τήν άκαδημιακήν σύγκλητον νά δώση τήν 
καταλληλοτέραν λύοιν επί τοΰ προκειμένου ζητήματος.

Αί προσπάθεια! μου πρός έκκαθάρισιν καί καλλιτέραν διευθέτη- 
σιν τής περιουσίας τοΰ Πανεπιστημίου δέν περιωρίσθησαν είς τά 
ανωτέρω. Προτιβέμενος νά εξακριβώσω καί έτέραν τινά οΰσιοίδη 
μερίδα τής τοΰ Πανεπιστημίου περιουσίας, τήν βιβλικήν λέγω, 
τής οποίας εντελώς άγνοοΰμεν κα! τήν κατ’ ετος έπαύξησιν, κα! τό 
σύνολον" καθόσον έκ τών υποβληθεισών ήμΐν ετησίων εκθέσεων δυ- 
νάμεθα μέν νά γνωρίζωμεν κατά πόσον άμφότεραι αί βιβλιοθήκαι 
η τε δημοσία κα! ή τοΰ Πανεπιστημίου κατ’ έτος έπλουτισαν, οϋχΐ 
δέ κα! τάς γενομένας έτησίως επαυξήσεις εις τήν ήμετέραν ιδίως 
βιβλιοθήκην" ΰπέβαλον είς τό έπ! τής δημοσίας παιδεύσεως υπουρ- 
γεΐον αναφοράν άπό 30  Δεκεμβρίου 1 S 4 7 , δι’ ής παρεκάλουν τά 
ΰπουργεΐον τοΰτο, νά παραγγειλη είς τάν άξιότιμον έφορον τώ» 
βιβλιοθηκών, κύριον Γ. Τυπάλδον,είς τοΰ οποίου τόν άξιέπαινονζήλον 
κα! τάς γενναίας προσπαθείας οφείλεται κατά μέγα μέρος δ πλου
τισμός τής ελληνικής βιβλιοθήκης, νά συντάξνι ιδιαίτερον κατάλο
γον τής τοΰ Πανεπιστημίου βιβλιοθήκη ς, κοινοποιών έκάστοτε είς 
τήν Πρυτανείαν τάς υπέρ τοΰ Πανεπιστημίου γινομένας προσφοράς 
βιβλίων. Πράς πληοεστέραν μάλιστα επιτυχίαν τής αίτήσεως ταύ
της, έκ τή ; πραγματοποιήσεως τής όποιας ήθελε παύσει τά αδιαί
ρετον ή ή σύγχυσις τών δύο βιβλιοθηκών. Παρεκαλέσαμεν άλλοτε 
έγώ τε καί ό κύριος έ'φορος τά έπ! τής δημοσίας παιδεύσεως υπουρ
γείων νά ένεργήιη όπως διορισθή κα! ετερος υπάλληλος τής τών 
βιβλιοθηκών έφορείας, τοΰ κυρίου Άποστολίδου, καί τοι ίκανωτά- 
του περί τήν υπηρεσίαν ταύτην, μή έπαρκοΰντος κα! είς τήν άδιά- 
κοπον τοΰ βιβλιοφύλακος ήμερούσιον εργασίαν, κα! εις τήν επί
πονον εργασίαν τής συντάξεως καταλόγων, πλείστου δεομένης χρόνου.

Τό ΰπουργεΐον παραδεχθέν τήν άρχήν τής δικαιωματικής ταυ- 
της διαιρέσεως τών δύο βιβλιοθηκών, καί παραγγεΐλαν είς τον κύ
ριον έφορον τήν σύνταξιν ιδιαιτέρου καταλόγου, καί τήν εις τήν 
πρυτανείαν κοινοποίησιν τών υπέρ τοΰ Πανεπιστημίου γινομένων 
βιβλικών προσφορών, άνέβαλε μέχρι τής σήμερον τάν διορισμόν 
νέου Επαλλήλου, διά τής συνδρομής του οποίου ήθέλαμεν δυνηθή νά 
έξακριβώσωμεν τήν βιβλικήν υμών περιουσίαν. 'Οφείλω δέ νά πα- 

(Φυλ. Δ’.) 7
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ρατηρήσω, οτι ή Ιλλείψις α υ ιτ ,  ενεκα τής όποιας αναβάλλεται έπά- 
πειρον ή καλλιτέρα διευθέτησι; τών βιβλιοθηκών κα! ή σύνταξις 
κ α τ α λ ό γ ω ν ,  θέλει έπί τέλου; χάς μέν βιβλιοθήκα; ταύτας καταστή
σει δύσχρηστους, το δ’ έργον της διευθετήσεως αυτών λίαν δαπα
νηρόν καί δυσπραγματοποίητον.

Καί τώ  ον τι απλή απουσία ή ασθένεια τοΰ κυρίου εφόρου η τοΰ 
βιβλιοφύλακος κυρίου ’Αποστολίδου, Θέλει καταστήσει δύσχρηστους 
τάς πλούσιας ταύτας βιβλιοθήκα;· καθόσον μόνοι οι κύριοι ούτοι 
γνωρίζουσιν από μνήμης τήν οίκείαν θέσιν έκαστου συγγράμματος. 
ΙΙρόςτούταις δέ οσω αναβάλλεται ή τών καταλόγων σύνταξις, τόσω 
τό έίργον τούτο Θέλει καταστή δυσχερές και δαπανηρόν, καθότι είς 
μόνος υπάλληλος και έάν έργασθή πολλούς μήνας, διά νά μή εί'πω 
ετη πολλά κατά συνέχειαν, δέν Θέλει έπαρκέσει μετ’ ου πολΰν χρό
νον εις τακτοποίησιν καί ϊιευθέτησιν βιβλιοθήκης έκ πεντήκοντα 
περίπου χιλιάδων τόμω ν, καθ’ έκάστην πολυπλασιαζομένων.

Κατά τό λήξαν Ιτος ή δημοσία κα! ή τοΰ Πανεπιστημίου βι
βλιοθήκη δέν έλαβον τάς συνήθεις προσφοράς έ'νεκα τών πολιτικών 
αναστατώσεων τής εύρώπης. Τά δέ δωρήματα τοΰ έτους τούτου, 
τών οποίων τήν ήθικήν αξίαν επαυξάνει ή δεινότης τών περιστάσεων, 
έν μέσω τών όποιων εΰρέθησαν οί φιλέλληνες δωρητα!, είσ! τά έξης.

Ό  έν Κοπεγχάγη αΰλικός σύμβουλος ΚΚ. ‘Ροίφνος, οςτις καί 
κατά τό 1842  πολλά κα! αξιόλογα βιβλία έδωρήσατο είς τήν τοΰ 
Πανεπιστημίου βιβλιοθήκη», έπεμψε κα! εφέτος διά τοΰ καθηγητοΰ 
Κ. Κ. Σχινά εις τήν αυτήν βιβλιοθήκην.

Α’) "Εν χιβώτιον περιέχον τόμους 118 βιβλίων παντοίας υλης, 
ήτοι ιστορικών Ισλανδίας, Γροελανδίας, κα! άλλων βορείων εθνών* 
αρχαιολογικών, φιλολογικών, μεταφράσεων Δανικών τών έξης έλ- 
λήνων συγγραφέων, Όμήρου, ’Απολλώνιου ‘Ροδίου, Άριστοφοίνους, 
Αισχύλου, Σοφοκλέους, ΙΙυθαγόρου, Μόσχου, Βίωνος, Ηροδότου, 
£ενοφώντος, Πλουτάρχου, κτλ. Πρός δέ τούτοις τήν έγκυκλοπαι- 
δείαν τών τεχνών γερμανίστί* κα! λεξικόν Ελληνοδανικόν, Σινο-
Ά γγλ ικόν, Έβρα'ίκοδανικόν κτλ.

Β ') "Εν έτερον κιβώτιον περιέχον διάφορα οπλα τών αγρίων τής 
βορείου ’Αμερικής, ήτοι λόγχας, ακίδας βελών κτλ. τό ολον 122 
τόν αριθμόν "Απαντα δέ κατειργασμένα έκ πυρίτου λίθου καί λίαν 
περίεργα.

ΤΙ άκαδημία του Βερολίνου έ'πεμψε κατά τό σύνηθες όχι μόνον 
τά έκδοθέντα τοΰ έτους άπομνημονεύματα αύτής, άλλά καί 116 
διατριβάς διαφόρου υλης. "Η άκαδημία τής Γοτίγκης διατριβάς 14· 
ή τής Φοεϊβούργης 4· 'Η  τή ; Έλσιγφορτίας 40· ή τής Τσουρίχης
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2 "· ή τής Έρλάγκης 2 0 ' ή τής Γρυφισβαλδίας 28· ή τής Βρα- 
τισλαβίας 31* ή τής Δορπάτης 28· ή τής Κρακοβίας 1 3 ’ ή τής 
Μαρβούργης ΙΟ- ή τή; ’Αμβούργης G· ό δέ φιλέλλην κύριος’Ιω 
άννης Παίνης έξ ’Αμερικής τά συγγράμματα τοΰ ίεροκήρυκος 
Έμμονος είς τόμους 6. *

Ό  έν Βελιγραδίω τή; Σερβίας ομογενής κύριος ’Ιω ά ννη . Ιίου- 
μανούδης, αδελφές τοΰ άξιολόγου καθηγητοΰ τοΰ ήμετέίρου Πανε
πιστημίου, προσέφερεν έσχάτως έν κιβώτιον περιέχον 7'2',.τόμους 
βιβλίων Σλαβικών, ήτοι Ιστορικών, νομικών, γεωγραφικών, περιη
γήσεων κτλ. Τό πλεΐστον φιλοκάλως δεδεμένον.

Προσέτι ή κυρία Ελένη Βάλσα, έπισκεφθεΐσα εσχάτως τήν ήμε- 
τέραν βιβλιοθήκην, άνέθηκεν αυτή τό υπό τοΰ πατρός αυτής πρώην 
ήγεμόνος Χαντζερή δημοσιευθέν Τουρκικογαλλικόν λεξικόν τόμ. 3 . 
Ο! δέ συντακται τριών καινοφανών πολιτικών εφημερίδων, τής Νέας 
Ελλάδος, τή; Συνταγματικής κα! τής έφημερίδος τών Συζητήσεων 
έ'δειξαν αγαθήν ύπέρ τοΰ Πανεπιστημίου προαίρεσιν πεμψαντες δω- 
ρεάν αύτάς είς τό γραφειον τής πρυτανείας.

Κατά προτροπήν τοΰ κυρίου Α. Κορομηλα , ή Α. Ύψηλότης δ 
ή γ ε μ ώ ν  τής Μολδαβίας, Μ. Στούρτζας προσέφερεν <)0 αντίτυπα 
τοΰ Έλληνο-Γαλλικοΰ λεξικοΰ τοΰ Κ. Βυζαντίου, καί ό έν ’Αλε
ξανδρεία φιλογενής κύριος Α. Τζιτζίνιας 60  έτερα αντίτυπα τοΰ 
αύτοΰ, οπως διανεμηθώσι δωρεάν εις τά σχολεία τοΰ κράτους κα! 
τους ένδεεΤς μαθητάς.

Είς δέ τήν δημοσίαν βιβλιοθήκην έδωρήσατο ό έν Παρισίοις κύ
ριος Γασπαρινος κιβώτιον, περιέχον 35 τόμους βιβλίων ιστορικών 
καί φιλολογικών ετι δέ κα! δι’ ολον τοΰτο τό ετος τήν φιλοσοφι
κήν κα! φιλολογικήν έοημερίδα ό Σπείρων Lc Sem cur.

Ό  έν Λειψία φιλογενής κύριος Α. Θεοχαρίδης διευθυνε δέμα, 
■περιέχον βιβλία παντοίας ΰλης έκ 42 τόμων. Γ0  έν τή αύτή πό- 
λει αγαθός φιλέλλην δόκτωρ Ιίίγκος έξαχολουθών, έ'πεμψε τούς τέσ- 
σαρας έχδοθέντας τό ετος τ;ΰτο τόμους τής πολυτίμου εγκυκλοπαί
δειας τοΰ ’Έρσχου καί Γρουβέρου.

'Ο έν Μεδιολάνοις φιλέλλην κύριος Ιωάννης Σιλβέστρης έ’πεμψε 
τήν συνέχειαν τών παρ’ αύτοΰ έκδιδομένων συγγραμμάτων, τόμους 
κα! φυλλάδια 46 .

Ό  ενταύθα πρέσβυς τής Πρωσσίας βαρώνος Βέρτερος κατά δια
ταγήν τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως τής Πρωσσίας έ'πεμψε τήν συνέ
χειαν τοΰ πολυτελοΰ; συγγράμματος Φρεδερίκου τοΰ μεγάλου,τόμους
2. ή δέ A. Υ . ό άντιβασιλευς τή; Αίγύπτου, λαβών παρά τοΰ 
κυρίου έφορου άνά εν άντίτυπον τών ’Ινδικών μεταφράσεων, Ιπεμ ·
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ψεν άντ’ αΰτών i l l  τόμους βιβλίων Τουρκικών καί ’Αραβικών, 
ιατρικής, μαθηματικής, νομικής κτλ. χαί έν λεξικόν εις 4 τό
μους είς ψύλλον.

Ό  φιλογενέστατος ιν Μασσαλία έλληνικάς πρόξενός κύριος Ζ. 
Τζιτζίνιας έξηκολούθησε προσφέροιν x $  τό Ιΐος τοΰτο τά πέντε 
έπιστημση».ά περιοδικά συγγράμματα, ήτοι τήν έπιθεώρησιν 
τών δυω κόσμων, τήν έπιθεώρησιν τής αρχαιολογίας· τήν έπιθεω- 
ρησιν τής.νομοθεσίας· τά αρχεία τής ιατρικής καί τά χρονικά τής 
φυσικής καί χημείας.

Ή  δέ έν Αονδίνω ασιατική έταιρεία, λαβοΰσα τά παρά του κυ
ρίου εφόρου έκδοδέντα ’Ινδικά συγγράμματα, άπεφάσισεν Ενα άπευ- 
6ύνη πρός αυτόν ευχαριστίας, και πέμψη συγχρόνως τήν συλλο
γήν τών ασιατικών αυτής απομνημονευμάτων, θεωρουμένων δικαίως 
ώς πολυτιμοτάτων.

Πολλά άλλα δωρήματα περιέμενε τό ετος τοΰτο ό κύριος ερο- 
ρος, άλλ’ αί πολίτικα! τής Ευρώπης άνωμαλίαι δέν έσυγχώρησαν 
δυστυχώς τους φιλέλληνας νά έκπληρώσωσι τάς πρός αυτόν δοθει- 
σας υποσχέσεις. Έ κ τής αυτής βεβαίως αίτιας δέν έδυνήθη κα! ό 
εν Νεαπόλει κύριος Βρέγερ νά πέμψη τά βιβλία ατινα δ άγαθός 
ούτοΰ υιός άποθνήσκων, έχληροδότησεν είς τήν τοΰ Πανεπιστημίου 
βιβλιοθήκην.

Κατά δέ τό ετος τής εμή; πρυτανείας ό έφορος κύριος Γ. Τ υ- 
πάλδος μετά τόν πρόδρομον κα! τήν Βϊλαβαράταν, ήτις ώς σύγ- 
νραμμα άνέχδοτον κα! πάντη άγνωστον εις τήν σοφήν Ευρώπην, 
δημοσιευδεΐσα έτιμησε καί τους έκϊότας καί τήν Ελλάδα κα! τ ίν  
ιδιαιτέραν πατρίδα τοΰ αειμνήστου Γαλανού, έδημοσίευσεν ιδία δα
πάνη καί μελέτη τόν τρίτον τόμον τών Ινδικών μεταφρασεων τοϋ 
ελληνος ινδολόγου. Ό  τόμος ουτος περιέχων τήν Γ ιτά ν, ή δεσπέ- 
σιον μέλος, διαλαμβάνει έν συντόμω πασαν τήν φιλοσοφίαν καί θεο
σοφίαν τών ’Ινδών. 'Ό,τι δέ συνιστα ιδίως τήν μετάφρασιν ταύτην 
είς τήν προσοχήν καί τήν έμπιστοσύνην τών σοφών, είναι, οτι ο άοι- 
δημος Γαλανός έδιδάχΟη την Γιτάν παρά τοΰ Βραχμάνος Κανδαρ- 
οάσα έν Κασσή τή ίερα τών Βραχμανων πολει" επειδή δέ η μετά- 
®ρασις άπήτει τινάς διασαφήσεις, ό εκδότης έπλούτισε τήν εκδοσιν 
ταύτην διά προλεγομένων καί προθεωρίας.

Διά συνόψεως τοΰ ολου συγγρα'μματος καί συγκριτικής εκθέ- 
βεως τών φιλοσοφημάτων Πυθαγόρου καί Πλάτωνος" τέλος δέ δια 
κριτικών καί φιλολογικών παρατηρήσεων.

ΤΙ νομισματική ήμών συλλογή ηύξησε λαβοΰσα κατα το ετος 
τοΰτο παρά τής έν Χριστιανια Νορβεγικής ακαδημίας 48 μικρά
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νομίσματα τοΰ μεσαιώνος λίαν περίεργα· ετι δέ κα! 130  νομί- 
οματα παρα τοΰ υπουργείου τών εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας 
παιδευσεως. Τά νομίσματα ταΰτα ευρέδησαν περί τάς Πάτρας- εξ 
αυτών τά μέν 110 είσ'ιν άργυρα τετράδραχμα τοΰ μεγάλου Α λ ε 
ξάνδρου υπό διαφόρων πόλεων χαροχθέντα- τά δέ λοιπά 2 0  ε ίι ΐ 
τά πλεΐστα Αθηναϊκά, καί τινα κίδβϊΐλα ή άχρηστα.

Ο δέ έφορος τών βιβλ.οδηκών έπλούτισε τήν νομισματικήν ήμών 
συλλογήν δι ένός αρχαίου τέτιγος χάλκινου,έξ εκείνων, τους δποίους 
εφερον τό παλαι οι Αθηναίοι έπ! τής κεφαλής αυτών.

Αναφέρω έπί τέλους, οτι ό έν Τεργέστη Βαρθολομαίος Βασολέ- 
τος επεμψε δωρεάν εν χιβώτιον, περιέχον διάφορα ειδη χρήσιμα 
είς τόν βοτανικόν κήπον, συνοδεύσας τήν συλλογήν ταύτην μέ πε- 
ριγραφάς βοτανικών εκδρομών.

Ο δέ κύριος Π. Σεδιανόπουλος επεμψεν ήμιν έξ ’’Αργους συ
νημμένα οιδυμα, τά όποια κατετέθησαν είς τό μουσεΐον τοΰ άνα- 
τομικοΰ θεάτρου.

Εν τών πρωτων δωρημάτων τοΰ έτους τούτου είναι τό τοΰ γέ· 
ροντος Βϊρνάβα, Κρητός τήν πατρίδα, κα! λοχαγοΰ τής Β. φάλαγ- 
γος- αφιερώσαντος είς τό ήμέτερον Πανεπιστήμιον, τό τιμαλφέ- 
στερον '/ρήμα δι ενα άρχαΐον αγωνιστήν, τήν σπάθην κα! τό πυρο- 
βολον δι ών κα! ούτος κατεπολέμησε τήν έπ! τόσους αιώνας 
έπιβαρύνασαν τήν ελληνικήν γήν δυσβάστακτον καί θηριώδη τών 
αλλοφύλων δεσποτείαν. Ο γηραιός ουτος αγωνιστής παρουσιασθε’ς 
έν πληρει πανοπλία εις τό γραφεΐον τή ς πρυτανείας, άνέφερε μετά 
πολλής ψυχικής συγκίνήσεως, οτι έρχεται νά καταδεση είς χεΐρας 
ημών τόν πατριωτικόν αΰτοΰ έρανον, χαίρων, διότι ή ελληνική νεο
λαία δέν αναγκάζεται νά προσέρχηται είς ξένα παιδευτήοια, άλλά 
Λαμβάνει παρ ήμιν αληθώς ελληνικήν και χρις·ιανικήν έκπαίδευσιν.

Τους λόγους τουτους τοΰ πολιοΰ άνδρος τοΰ άγώνος, τοϋ όποίοιι 
τόν διακαή πατριωτισμόν δέν έδυνήθησαν νά ψυχράνωσιν ούτε αί 
περιπετειαΐ τ ίς  τύχης, ούτε ή ψυχρά πνοή έννενήκοντα ολοκλήρων 
ενιαυτών, ήκουσα, κύριοι, μετά πολλοΰ σεβασμοΰ. Καί άληθώς οΰ- 
δεις πλέον άξιος σεβασμού, παρ’ έχεΐνον , οστις δυνηθεις νά συν- 
τελεση κατα δυνομιν εις τήν αΰτονομίαν καί άνεξαρτησίαν τής πα- 
τρίδος του, δέν επαναπαύεται είς τάς δάφνας, τάς οποίας δικαίως 
καί έπαξίως εδρεψεν υπηρετών αυτήν, άλλά συναισθανόμενος, οτι 
ο βιος τοΰ ανθρώπου προς τόν βιον τών εθνών είναι, ώ ; ή στιγμή 
πρός τό άπειρον τοΰ χρόνου' ή δέ πατρίς, έπιζώσα είς τά τέ
κνα της, εχει άοιαλειπτως αναγκην τής σταθεράς αΰτών λατρείας 
και αφοσιο^σεως" εξακολουθεί εκπληρών προς τάς νέας αυτής άνάγ-
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κας κα! αξιώσεις νέα καβήκοντα, χαί άναδεικνυμενος ούτως ουχΐ 
μόνον πατήρ ιών παρόντων, άλλά χαί δημεουργος τοΰ μέλλοντος, 
και προνοητικές αύτοΰ προπαρασκευαστής.

Περ! δέ τοΰ προσδιορισδέντο; ποσοΰ 6πά της φιλομούσου τών 
Ίωνιδών οικογένειας , πρές συντήρησιν υποτρόφων καί βράβευσιν 
συγγραμμάτων αναφέρω τά έξ ις .

Κατά τον Μά'ί'ον τοΰ παρελθόντος έτους τοΰ προκατόχου μου 
κατετέδησαν εις ιδιαιτέραν μερίδα της έδνικής τραπέζης δραχ. 
4 2 1G. Έ ξ αυτών έδόδησαν μέχρι τουδε, εις μέν τούς τέσσαρας 
υποτρόφους, ήτοι του; κυρίους ΙΙαπασλιώτην Α. Π. Ίωάννου, Σταύ
ρον 'Ροδοκανάκην, καί Ν. Τρικέαν δραχ. 2 6 5 0 . εις βράβευσιν δέ 
τής ΰπά του φ:λοπονωνάτου κυρίου Α. Γούδα διδάκτορος της ια
τρικής δημοσιευδείσης ήδη μεταφράσεο)ς τής γενικής παθολογίας 
τοΰ Σχομέλου 6 0 0 ' το ολον -3250. λείπεται ετι μή συμπεριλαμ
βανομένων τών τόκων δραχ. 9 0 6 ' εις αύτάς προσετέδησαν δραχ- 
μαί τρισχίλιαι, τάς οποίας έν όνοματι τής τών Ιωνιδών οΐχογε- 
νείας έπλήρωσεν ήμΐν ό άξιος υιός άγαδοΰ πατράς, Αλέξανδρος 
Ίωνίδης, ώστε τό ολον ποσάν τοΰ κεφαλαίου τούτου συμποσοΰ- 
ται είς δραχ. 3966· έξ αύτών ομως δέλουσι οοδή κατ’ άπόφασιν 
τής συγκλήτου καί έγκρισιν τής τών Ίωνιδών οίχογενείας δραχ. 300  
είς τάν διδάσκαλον τής τουρκΙκής γλώσσης Κ. Αφδονίδην, πράς 
τύπωσιν γραμματικής, χρησίμου εις τήν γινομένην έν τώ Πανε
πιστήμιο) διδασκαλίαν τής τουρκικής γλώσσης.

Πρά μικροΰ καί άλλν^ν άφορμήν έλάβομεν νά έπαινέσωμεν τον 
ζήλον κα! τήν περί τά καλά έφεσιν τής τών Ίωνιδών οίκογενείας. Ό  
κύριος Άνδρέας Παπαδόπουλος Βρετάς συντάξας κατάλογον τών 
άπά τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τοΰ 1821 γε- 
γραμμένων βιβλίων εί; τήν άρχαίαν κα! καθομιλουμένην γλώσσαν, 
ήτήσατο ινα λάβη τό τών G00 δραχ. ποσάν , τά διδόμενον πράς 
βράβευσιν διδακτικών συγγραμμάτων' τήν αϊτησιν ταύτην δεωρή- 
σασα ή σύγκλητος, άν καί ευρηχε χρήσιμον τά σύγγραμμα, δέν ήδυ- 
νήδη ομως νά διαδέση ύπέρ αύτοΰ, τά τών 600  δραχμών πο
σον, άτε μή οντος καδαρώς διδακτικού, καδ’ ά έρίζει τά άπά 22 
Δεκεμβρίου 1844 δωρητήριον τής τών Ίωνιδών οίκογενείας, και 
άπήντησεν άποφατιν.ώς πράς τάν κύριον Βρετόν.

Ταΰτα μαδών ό έν Λονδίνω ’Αλέξανδρος Ίωνίδης, έπεμψεν έξ 
ιδίων του τάς 600  δραχ. εις τάν κύριον Βρετάν, πράς έμψύχωσιν 
τοί&ύτων έργων.

Πλήρης χαρά; αναφέρω επί τέλους, κύριοι, ιά ς προόδους τής
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οικοδομή; του Πανεπιστημίου, καί τάς τελεσιουργοϋς προσπάθειας 
τής έπ! τών συνδρομών πράς άνέγερσιν έλληνικοΰ Πανεπιστημίου 
επιτροπής.

Πρά εννεα ενιαυτών έπ! τής καταδέσεως του θεμελίου λίδου τοΰ 
Πανεπιστημίου, ήξιώδην τής τιμής ν’ άναγγείλω πρώτος είς το πα
νελλήνιον τήν άνέγερσιν τοΰ οικοδομήματος τοΰ άνωτάτου τούτου 
παιδευτηρίου τής ελληνικής φυλής, νΰν δέ αναγγέλλω χαρμοσύνως 
τήν εντελή άποπεράτωσιν τής πρώτης πτέρυγος, κα! τήν κατασιέ- 
γασιν τής δευτέρας καί τοΰ μεσοδόμου' χάριτας ας άπονέμωμεν 
πάντες είς τάν διακαή ζήλον τής έπι τούτω τεταγμένης επιτρο
πής, κα! είς τάν διάπυρον υπέρ τής ελληνικής παιδεύσεως Ινδου- 
σιασμάν τών ομογενών, οίπνες έχορήγησαν τά μέσα τοΰ νά προ- 
οδευση έπέκεινα πάσης προσδοκίας τά ^κατάστημα τοΰτο. Ά ς  ά- 
ναφέρωμεν ιδίως μετ’ ευγνωμοσύνη; το Ονομα τής άξίας παντάς 
έπαινου οίκογενείας τών Ιωνιδών, ητις πρά τριών ετών ένεψύχω- 
σε τήν έπιτροπήν είς τήν  έ'ναρξιν τοΰ οικοδομήματος, υποσχεδεΐσα 
γενναίαν καί τελεσφόρον συνδρομήν τριάκοντα χιλιάδων δραχμών’ 
εσχάτως ο ’ έχορήγησεν αυτή τούς τρόπους του νά καταστεγάση 
αυτά, πραγματοποιοΰσα τήν ΰπόσχεσιν ταύτην. Διά τών τριάκοντα 
εκείνων χιλιάδων δραχμών εγένετο ή προμν,δεια τής ξυλείας τής 
στέγες καί ή κατασκευή αυτής.

Ο Σεβαστάς ημών Βασιλεύς, δέλων νά βραβεύιη τον περ! τά 
καλά ζήλον τής τών Ίωνιδών οίκογενείας, χα! ίδίω; τάν έν Λονδίνω 
κύριον ’Αλέξανδρον Ίωνίδην, προσενεγκόντα εις τά πανεπιστήμιον 
τά ποσάν τών τριάκοντα χιλιάδων δραχμών, κα! συντελέσαντα τά 
μέγιστα παρά τώ πατρί αύτοΰ εί; τάς υπ’ αύτοΰ γενομένας γεν
ναία; προσφοράς προς τά εκπαιδευτικά καταστήματα, άπένειμεν 
αύτώ διά τοΰ άπά 14 Αύγουστου 1S4S  Β. Διατάγματος τάν άρ- 
γυροΰν σταυράν τοΰ Σωτήρος, έπ! τή προτάσει τοΰ έπ! τών εξω 
τερικών ύπουργοΰ ΚΚ. Κολοκοτρώνου.

Ο αύτάς έπαινος προσήκει καί είς τον έν ’Αλεξάνδρειά γενιχάν 
πρόξενον χύριον Τοσίτζαν, έπιμελεία τοΰ οποίου συνήχΟησαν κα! 
εσταλησαν δραχ. 1 6670 . Έν μέσω τών συνδρομών τούτων δια- 
πρεπουσιν ot κύριοι αδελφό! Τοσίτζα καί Στουρνοίρη προσενεγκόν- 
τες cpay_. ] 0000 . Ο κύριος Στέφανος Τζιτζίνιας προσενεγκών 
3 0 0 0 , και άλλοι διάφοροι, έν οις καταλέγονται κα! δύο οδωμανοί* 
δ εν Μασσαλία πρόξενός κύριοςΤσιτζίνιας προσήνεγχεν δραχ. 1500" 
ο εν Βιέννη κύριος Δημήτριος Κωνσταντινόβιτζ τοΰ Γερμάνη δρay. 
8000· ό έν Βιέννη κύριος Μιχαήλ Κιοπέκας 7000  b δέ κύριος 
Κωνσταντίνος Χαδίας 90 0 0 .
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Προς αϊωνίαν μνήμην τών συνδρομητών τής νέας πτέρυγος καί 
τοΰ μεσοδόμου του Πανεπιστημίου σημειώ όνομασιΐ αυτούς και τάς 
συνδρίμάς, ας έκαστος αυτών προσήνεγχε, συμποσουμένας εις δραχ.

137486 : 10.
Ανώνυμός τ ις  π ρ ο σ ή ν ε γ χ ε ...................................δραχ
'Ο Κ. H a n d l e h ......................................................  »
Ή  Ελληνική Κ υ β έ ρ ν η σ ε ς .................................. »

Έ πιμελεία τοΰ έν Λονδίνο) προξένου Κ. Ράλλη.
Οί ΚΚ. αδελφοί 'Ράλλη (έν Λονδίνω) δραχ. 1500\
'Ο φιλογενές·. Α. Κ. Ίωνίδης κα! συντρ " ΛΠΠΠΙ 
Οί ΚΚ. αδελφοί Φραγκιάδου 
’Αργέντης Σεκιάρης καί συντροφιά 
’Αδελφοί Τσιτζίνια 
Κασαβέτης, Καβάλης και συντρο<
Π αντιας Θ. 'Ράλλης .
Α . 'Ρ άλλης καί συντροφιά 
'Ράλλης καί Μαυρογιάννης 
'Ροδοκανάκης υιοί καί συντροο 
Μ παλτατζής χαί Ψυχάρης 
Ταμβάκος, Μαυρογιάννης χα 

γορδάτος . . . .
Κωνσταντίνος Γεραλόπουλος 
Θεόδωρος Μ. ΓΡαλλης 
'Ράλλης καί Μαυρογορδάτος 
’Αδελφοί 'Ροδοκανάκη 
Σπάρταλης καί Λασκαρίοης 
Π . Σινανίδης καί συντροφ.
Δ. Α. Σκαναβής 
1. Γ . "Ομηρος . . . .
Κωνσταντίνος Γ. Βαλής .
Π . Σ. Γαλάτης 
’Αδελφοί X . Μωϋσέως 
Ί ω . Μ. ’Ροδοκανάκης 
Μ. Φ. Μαυρογορδάτος 
’Αδελφοί ’’Αμπετ .
Σ. Ν. Φραγκόπουλος

511 00 -
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Γ. Ν. Μαντζαβίνός . . . .
Α . Σ κ ο υ λ ο ύ δ η ς .............................
’Ιάκωβος Κ. Νεγροπόντης .
Κωνσταντίνος Ν. Στέργιου 
Σ. Μ. Μαυροκορδάτος καί Συντροφ.
Σ. I. Νεγρεπόντης . . . .
Π. Κ. Σαλβάγος . . . .
Η . Ή λ ι ά σ κ ο ς .............................
Α πΐ κληροδοτήματος τοΰ πρώην Βιδυνης Παϊσίου 

'Ο Κ. Κωνσταντίνος Ζαβογιάννης . . . .
Δ. Κ ο υ μ π ά ρ η ς ................................................ " . . .
Ό  έν Λονδίνω πρόξενος της Α. Μ. Κ. Τσέτζος

9 8 5 5  =

1000 —  
6 00  —  
6 0 0 —  
3 4 2  10

Έ πιμελεία του έν Τοσκάνη καί Λούκκη γενικού 
προξένου κυρίου Στέργιου Εϋδυμιάδου. 

’Ανεψιοί Α. Μαύρου καί συντροφ. . opay. 300
Δημήτριος Σατζιλής . . . .  »
’Αδελφοί Σεβαστόπούλου . . .  »
Π. Ζ. Μ η τ α ρ ά κ η ς .............................  »
Ροδοκανάκης υίοί καί συντροφ. . ·

Σκιλίτζης καί Βαφιαδάκης «
Χριστόφορος Δημητριάδης . . . »
Αδελφοί Τοσίτζα καί συντροφ. . »

Στέργιος Εΰδυμιάδης . . . . »
Παπούδοφ Μ ο σ π ιν ά τ ο ς .............................
Ζ. Τ σ ι τ ζ ί ν ι α ς ..................................................
Δημήτριος Κωνσταντινοβίτζ του Γερμάνη
Μιχαήλ Κιοπέκας...............................................
Κωνσταντίνος Χ α δ ία ς .............................

6 3 3 9 7  10

150
100
100
150
100
100
500
3 0 0

1728

Έπιμελεία τοΰ έν Άλεξα-δρεία πριξένου κυρίου 
Τοσίτζα.

’Αδελφοί Τοσίτζα καί Στουρνάρη . Spay. 
Στέφανος Τσιτζίνιας 
Σταμάτιος Κ. Πρώϊος 
’Αθανάσιος "Ρήγα Τσήρου 
Γεώργιος Μπότης .
I. Σκαμπέλης .
Ί ω .  I. Χοϊδας , .

192 —  
1500  —  
8 0 0 0  —  
7 0 0 0  —  
9 0 0 0  —

9 0 8 17  10
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Ιωάννης Κ . Καγκάδη;
Δ. Π. Μαυρογορδάτος 
Νικόλαος Εύστρατιάδης . 
’Ιωάννης Γ. ’Τβος . . . .  
Ίδομεντευς Βητάρης .
Ιωάννης Άδανιάδης . · .
Γ. Π υ λ ά δ η ς .............................
Α. Σ ω τ ή ρ η ς ............................
:β . τ  σουρίδης ............................
Χ αλίλ Κ α σ ά π .............................
ΈμΙν Έ φ έ ν τ η .............................
'Ρ  Φιορεντΐνος . . . .  
Παΰλος Δρανότι . . . .  
Γεοίργιος ’Ιωάννου Πεσιεμελτούγλ
Ν. Τ σ ά χ α λ ο ς .............................
Λεωνης Καρυδιας . . . .
Γ . Κ α σ ιέ λ λ η ς .............................
Μ. Μ α ύ ρ ο ς ....................................
Κωνσταντίνος Καλογιάννης.
Σεβαιτόπ»υλος .............................
Γιάννης Γασίκογλου Γιαοοτζάνι 
Θεοχάρης Σωτήρης . . . .  
’Αδελφοί Ν. Κυδωνάκη 
’Αλέξης Κολογιάννη 
’Αδελφοί Φιλιππίδου 
Μαργαρίτης Δημητρίου . 
Γεώργιος Μινώνος . . . .  
Χριστόφορος Σάββα 
Δημήτριος Κάσδαγλη 
Θεόδωρος Τούλης . . . .

»
»

150
100
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250
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00
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1G670 —  

107487  10
Ή  της φιλογενεστάτης τών Ίωνιδών οΐκογενε’ας 
τελεσφόρος συνδρομή ................................................... 3 0 0 00  —  

1 37 4 8 7  10
οικοδομής τοΰ Πανεπιστημίου δέν

τοϋ
Προκειμένου λόγου περί 

δύναμαι ν’ αποσιωπήσω τήν εύχάριστον αγγελίαν νέων υπέρ 
καταστήματος τούτου ευεργετημάτων της φιλοκάλου τώ ν Ιω - 
νιδών οίχογενείας.
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Ό  κύριος ’Αλέξανδρος Ίωνίδης αναγγέλλει δι’έπιστολής του πρός 
τόν κύριον Γ. Δοκόν, γραμματέα του Πανεπιστημίου, ότι άναδέ- 
χεται προδύμως τήν δαπάνην αντλίας, ή'τις δέλει χρησιμεύσει καί 
πρός τούς φοιτώντας τό Πανεπιστήμιον, και πρός συντήρησιν τοΰ 
καταστήματος.

Πρός τούτοις δέ προτιδέμενος ν’ άφιερώσ^ είς τό Πανεπιστήμιον 
μεγάλην εικόνα,, παριστάνοοσαν τόν Άριστείδην παραχωροΰντα τώ 
Μιλτιάδη, τήν αρχηγίαν, καί ΙμπιστευδεΙς τήν έκτέλεσιν τοΰ ολο)ς 
έδνικοΰ κα! ήδοποιοϋ τούτου έργου είς τόν άριστον ζωγράφον Ούάτζ, 
επιθυμεί νά πληροφορηδή, άν ό τεχνίτη; ουτος δόναται, μεταβαί- 
νων εις Αβήνας νά τύχϊ) άνεξόδως αίδούσης αρκούντως ευρυχώρου, 
οπως Ικτελέση ενθάδε τό καλλιτέχνημά του τοΰτο.

Τών άκαδημιακών αρχαιρεσιών γενομένων, ελαβον τήν πλειονο
ψηφίαν διά τό αξίωμα τοΰ πρύτανεως οι κύριοι Φίλιππος Ίωάννου, 
Κ . Κοντογόνης κα! Π. Άογυρόπουλος, έξ ών ή Α. Μ. έπεκύρωσε 
ώς πρυτανιν κατά τό άρχόμενον ήδη άκαδημιακόν έ'τος τόν καδη- 
γητήν κύριον Φίλιππον Ίωάννου.

Επομένως έξελέχδησαν ώς υποψήφιοι διά τάς ιώ ν  σχολών κο
σμητείας, υπό μέν τής δεολογικής σχολής ο κύριος Ιί. Κοντογόνης, 
6πό δέ τής ιατρικής οί κύριοι Δαμιανός κα! Κωστής, ύπό τής νο
μικής δέ οί κύριοι Παπαρ’ρηγόπουλος χα! ’Αργυρόπουλος, κα! υπό 
τής φιλοσοφικής οί κύριοι Βενιζέλος και Μητζόπουλος* έκυρώδη- 
σαν δΙ εξ αυτών ώς κοσμήτορες ο! κύριοι Κοντογόνης, Κωστής, 
Παπα^ρηγόπουλος κα! Βενιζέλος.

"Ενεκα ομως τών έπελδουσών διακοπών καί τής απουσίας πολ
λών καβηγητών ή συγκρόιησις της άχαδημιακής συγκλήτου άνε- 
βλήδη κατά τήν εναρξιν τής χειμερινής εξαμηνίας.

Τό πρόγραμμα τών μαδημάτων τοϋ άρχομένου χειμερινού εξαμή
νου, συνταχδέν εγκαίρως, κα! δημοσιευδέν, ανοίγει νέον στάδιον νοε
ρών αγώνων είς τε τους καδηγητάς, καί εις τήν φιλομαθή νεο
λαίαν. Ά λλά τό τής δημοσίας παιδίύσεως υπουργειον, πέμψαν εις 
τήν πρυτανείαν έγκεκριμμένον τό πρόγραμμα τοΰτο, άνέδηκε μέχρις 
όριστικωτέρας άποφάσεως περί τοΰ μαδήματος τής ειδικής παδολο- 
γίας κα! κλινικής, τήν μέν ειδικήν παδολογίαν είς τόν καθηγητήν 
κύριον Τ . X . Πρινάρην, οστις ειχε προκηρύξει καί τό μάθημα τοΰ
το πρός τήν κυρίαν αΰτοΰ διδασκαλίαν· τήν δέ κλινικήν εις τόν κύ
ριον Πάλλην.

Μετά τήν δημοσίευσιν δέ τοΰ προγράμματος τούτου διά βασι- 
λικοΰ διατάγματος τής 27 Σεπτεμβρίου 1848  έγένοντο αί έξής με- 
ταβολα! είς τό προσωπικόν καί τά μαθήμαΓα τής ιατρικής σχολής.



Ό  τακτικός καθηγητής τή; φαρμακολογίας κα! τή; υγιεινής κύ
ριο; ’Ιωάννη; Ν. Λεβαδεΰ; άπελυθη τή; εν τω  Πανεπιστήμια) κα
θηγεσία;’ ε’χ 81 τών ύπ’ αύτοΰ διδασκόμενων μαθημάτων άνετέθη 
είς μεν τον καθηγητήν κύοιον Ν.Κωστήν ή φαρμακολογία, τήν όποιαν 
καί άλλοτε ούτο; πολλά έτη εύδοχίμω; έδίδαξεν ε ί; δέ χόν καθη
γητήν κύριον Γ. Πρινάρην ή υγιεινή.

Ό  Κύριο; ’ Ιω άννη ; ’Ολύμπιο;, ε ΐ; τών αρχαίων καθηγητών του 
ΙΙανεπιστημιου, διωρίσθη τακτικό; καθηγητή; τή; χειρουργική; πα
θολογίας, καί τή; όφδαλμιολογία; καί τή; χειρουργική; κλι
νική; εν τώ πολιτικώ νοσοκομείο)· ό δέ μέχρι χοΰδε τακτικό; κα- 
Οηγητή; κύριο; Ν. Πετζαλη; διωρίσΟη επίτιμος καδηγητή; ί'να δι- 
δάσχη τήν χειρουργικήν παθολογίαν και τήν χειρουργικήν κλινικήν 
έν τώ στρατιωτικό) νοσοκομείο).

Ένδυμεΐσθε, κύριοι, οτι περί τά τέλη τή; παρελθούσης θερινής 
εξαμηνία; τό έπί τή; δημοσία; ποιιδεύσεως ύπουργειον, άπεύδυνεν 
ε ΐ; τήν πρυτανείαν τόν φάκελλον τών κατά διαφόρους έποχά; συν- 
χαχθέντων σχεδίων περί οργανικού του ΙΙανεπιστημιου νόμου, προ- 
σκαλέσαν συγχρόνως ήμά; νά τόν διαβιβάσωμεν εΐ; τόν σύλλογον 
τών καθηγητών, οπως συνταχδή έξ απάντων τών έγγραφων τούτων 
σχέδιον οργανικού νόμου.

Ή  πρυτανεία λαβοΰσα τήν διχκοίνωσιν ταύτην, τήν ύπέβαλεν είς 
τήν σύγκλητον ή δέ σύγκλητο; έφ’ ικανόν σχεφδεΐσα , άπεφάσισεν 
"να προσκληδώσιν αί χέσσαρε; σχολαΐ, και έκλέξωσιν άνά ενα ειση
γητήν πρός σύστασιν τετραμελοΰ; έπιτροπής, τή; όποιας έργονήθε- 
λεν είσδαι νά σύνταξη σχέδιον οργανικού τοΰ Πανεπιστημίου νόμου, 
ΰποβληθησόμενον πρώτον μέν ε ί; τήν έπεξεργασίαν χών τεσσάρων 
σχολών, άκολούδω; δέ είς τήν άκαδημιακήν σύγκλητον. Αί σχολαΐ 
συνελθοΰσαι έξελέξαντο ή μέν δεολογική τόν κύριον Μ. ’Αποστολί- 
δην, ή δέ νομική τόν κύριον 11. Άργυρόπουλον, ή ιατρική δέ τάν 
Κ. Κωστήν, κα! ή φιλοσοφική τον κύριον Φίλιππον Ίωάννου. II 
εισηγητική αΰτη επιτροπή έκπληρώσασα έντό; πέντε ημερών τήν ό
ποιαν φιλοτιμώ; άνεδέχΟη έντολήν, παρέπεμψεν εί; τά; σχολάς τό 
συνταχθέν σχέδιον. Έκαστη δέ τών τεσσάρων σχολών έπεξεργα- 
σΟεΐσα κατ’ ιδίαν τοΰτο, εισήγαγε διαφόρου; μεταβολάς καί τροπο
λογίας, ώστε τό Ιργον τή; συντάξεως σχεδίου οργανικού νόμου ύπάρ- 
χει σχίδόν τετελεσμένον έκ μέρους τών κυρίων καδηγητών.

Άπόκειται επομένως ε ΐ; τήν κυβέρνησιν και εί; τάς βουλάς νά 
σταθμίσωσιν έν χή συνέσει αύτών τά ; ένεστώσας άνάγκα; τοΰ Ό - 
θωνείου Πανεπιστημίου, κα! τελειοποιούσα; νά έπισφραγίσωσ: τόν
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δπό τών σχολών σχεδιασδέντα οργανικόν νόμον, του όποιου ή ελ- 
λειψις καθίσταται όσημέραι έπαισδητοτέρα.

Κα! χώ ό'ηι έάν σκεφδώμεν, δτι καθ’ ή* έποχήν έξεδόθη δ προ
σωρινός χσΰ Πανεπιστημίου Κανονισμός, ύπό τό κράτος χοΰ οποί
ου διαχελοΰμεν σήμερον, Πανεπιστήμιον δέν ύπήοχεν. Ε πομέ
νως οτι ο νομοθέτη; διέταττε τότε1 περ! αντικειμένου, τοΰ όποιου 
διώπτευε μέν τήν μέλλουσαν ύ'παρξιν, δέν έδόνατο δέ νά γνωρίζη 
χήν κατάστασιν κα! χά; πραγματικά; άνάγκα;· προσέτι δέ οτι άπό 
χή; συστάσεω; τοΰ Πανεπιστημίου τά πάντα άνεπχόχδησαν, κα! 
επολυπλασιάσθησαν, κα! ή τοΰ Πανεπιστημίου διδασκαλία, κα! οί 
διδακτικοί καδέδραι κα! ό αριθμό; τών φοιτητών, καί ή τοΰ Πα
νεπιστημίου περιουσία, ητις, άρχίσασα τό πρώτον νά μοροοΰται 
Ιπ ι χής πρυτανείας τοΰ άξιοτίμου καθηγητοΰ κυρίου 'Ράλλη, πε
ριλαμβάνει νΰν καί χρήματα κα! κτήματα διάφορα, έάν λέγω δεω- 
ρήσωμεν πάντα ταΰτα, θέλομεν συνομολογήσει περ! τοΰ άνεπαρ- 
κοΰς τοΰ διέποντος ήμα; προσωρινοΰ κανονισμού, καί περ! τής ά- 
παραιτήτου ανάγκης χοΰ νά είσαχθή νόμος, προσδιορίζων όριστι- 
κώτερον κα! χήν διαίρεσιν κα! χόν αριθμόν χών άπαρτιζουσών κα- 
θεδρών έκάσχην σχολήν, κα! τάς διαφόρους τών καθηγητών τάξεις, 
χα! τά δικαιώματα κα! χάς υποχρεώσει; αύτών χε κα! τών υφηγη
τών,κα! τά δικαιώματα κα! τά; υποχρεώσεις τών χοΰ ΙΙανεπιστημιου 
φοιτητών, καί χήν διοικητικήν κα! δικαστικήν αρμοδιότητα τών ά -  
καδημιακών αρχών καί τόσα άλλα άνχικείμενα, χά όποΐα χότε μό
νον θέλουσι τακχοποιηθή δι ιδιαιτέρων κανονισμών, οταν χεθή ύπό 
χή; χειρός χοΰ νομοθέτου ο θεμέλιος λίδος τοΰ οργανικού νόμου 
χοΰ ΙΙανεπιστημιου.

Έλπίζομεν, οτι τό έπί χή; δημοσίας παιδεύσεως ύπουργειον, χό 
όποιον άπέδειξεν αληθώς έλληνιχά ύπέρ χή; παιδείας αισθήματα, 
έμπιστευθέν γενναίως τό έργον χής συντάξεως οργανικού νόμου είς 
αυτούς χούς καδηγητάς, θέλει επισφραγίσει 'χό εργον του, κα! χό 
καχάστημα, πρός ο ένεπισχεύθη ή 'Ελλάς χάς γλυκυτέρα; ελπίδα; 
χοΰ μέλλοντο; ύπέρ ου έγένοντο καί γίνονται τοσαΰται θυσίαι, δέν 
θέλει μένει τοΰ λοιποΰ άνομοθέτητον κα! άχανόνιστον,άλλά θέλει τεθή 
σήμερον μάλιστα, οτε καί τά πρόσωπα κα! τά πράγματά είσι χοις 
πασι γνωστά, ύπό τήν αιγίδα τοΰ νόμου, κα! χελειοχέρας καί όρι- 
σχικωχέρας διαχάξεως.

Πρ!ν η παραδωσω χήν πρυχανείαν εις χεΐρας χοΰ διαδόχου μου, 
συγχωρήσαχέ μοι, αξιότιμοι καθηγηταί, νά έχφράσω χήν βαδεΐάν μου 
ευγνωμοσύνην πρός ύμας πρώτους εύδοκήσαντας κατά χό λήξαν ήδη 
ετος νά μέ χιμήσητε μέ χάς ύμετέρας ψήφους, καί πρός χήν άκα-
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δημιακήν σύγκλητον, τήν μετά πολλής συνέσεως καί ειλικρίνειας 
συνδραμοΰσάν με εις τήν έκπλήρωσιν ιώ ν καθηκόντων μου.

Δεύτερον δέ νά ομολογήσω χάριν πράς τάν κύριον Γ. Δοκάν, 
γραμματέα τοΰ Πανεπιστημίου, τάν διά τής πολυχρονίου Εμπει
ρίας του, διά τής δεδοκιμασμένης φρονήσεώς του καί διά τής 
πράς τήν πρόοδον τοΰ Πανεπιστημίου ειλικρινούς του άφοσιώ- 
σεως καταστάντα άπαραίτητον βοηθάν παντάς πρύτανεως, επί— 
Ουμοΰντος τήν προαγωγήν του οποίου προΐσταται καταστήματος 
και ν’ αποδώσω συγχρόνως τάς ευχαριστίας μου πράς τάν χρη- 
στάν νε’ον κύριον Γ. Δαμιανάν, τοΰ οποίου δ άοκνος περί τήν υ 
πηρεσίαν ζήλος καί ή άμεμπτος διαγωγή καθιστώσιν αύτάν, κατά 
πάντα άςιον καί τής εύνοίας τής σεβαστής Κυβερνήσεως, καί τής 
αγάπης τών κυρίων καθηγητών.

Άποπεοατόνων τάν λόγον τοΰτον, σπεύδω ν άπονέμω τον προ
σήκοντα έπαινον πράς τάν σύλλογον τών κυρίων φοιτητών, τών 
οποίων ή καρτερική έπιμέλεια καί ό πράς τήν παιδείαν έρως, 
παρ’ δλων ημών μαρτυρουμενος δίκαιοι πληρέστατα τάς υπέρ τοΰ 
Πανεπιστημίου τούτου γενομένας παντοδαπάς Ουσίας καί προσφο
ράς. Πράς τιμήν μάλιστα τής τοΰ Πανεπιστημίου νεολαίας οφείλω 
νά διακηρύξω, δποις γίνη τοΰτο γνωστάν πράς άπαντας τούς φί
λους καί εύεργέτας το0 περιφανούς τούτου παιδευτηρίου τής ελλη
νικής φυλής, δτι καθ’ ολον τά λήξαν ήδη άκαδημιακόν έτος, δτε οί 
λαοί τής εΰρώπης, έκβεβακχευμένοι ύπά ενδομύχου καί άκαιασχέ- 
του Οργασμού, ώς έκ συνθήματος έπετίθεντο κατά τών καθεστώ
των, διά νά έγχαράξωσιν έπ’ αΰτών τάν τύπον τής προσωπικότη
τάς των, εις δέ τ/,ν σπινθηροβόλον τής ελευθερίας, τής ισονομίας καί 
αδελφότητος, τής συμπήξεως καί άναμορφώσεως τών έθνικοτήτων, 
ύπεθερμαίνετο καί ήλεκτρίζετο καθ’ δλην τήν εΰρ(όπην ή φαντασία 
τής νεολαίας, επιρρεπούς αείποτε πράς τάς μεταβολάς, καθότι πάτα 
σπουδαία μεταβολή, ώς ουσα ή επαγγελία τοΰ μέλλοντος, υποθάλ
πει τάς αισθήσεις καί τήν διάνοιαν τής γενεάς εκείνης, τής οποίας 
τά στάδιον είναι τά μέλλον.

Καί έκ τών σπλάγχνων ενος τών νοημονεσιέρων καί φιλελευθε— 
ρωτέρων εθνών τοΰ κόσμου άνεφαίνοντο έν άνόματι τής ευαγγελικής 
ίσότητος καί τών υγιεσχέρων άρ^ών τοΰ νεωτέρου πολιτισμού συς-ή- 
ματα παράτολμα καί επισφαλή, προσκρούοντα μέν εις τήν άνθρωπί- 
νην φύσιν, ώς άξιοΰντα νά μεταπλάσο'σιν δ,τι δέν επλασεν ή ασθε
νής χειρ τοΰ ανθρώπου, αΰιον λέγω τάν άνθρωπον. Παραγνωρίζον- 
τα δέ τά αιώνια καί οΰσιοίδη στοιχεία πάσης άνθρωπίνης κοινωνίας, 
οίονδήποτε εάν ή τά είδος τοΰ πολιτεύματος, τήν κτήσιν λέγω καί
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τήν οικίαν, κα! τήν ατομικήν ελευθερίαν καί ενεργητικότητα, καί τήν 
πολυμήχανον άμιλλαν, τήν πολύμορφον ταύτην, άλλά γνησίαν θυ
γατέρα τής ατομικής ελευθερίας· έν μέσω δέ τής πολυχρότου ταύ
της συγκρούσεως δοξααιών δήθεν καινοφανών, καί αρχών, τάς ά- 
«οίας ό χείμαρρος τών αιώνων δέν ί'σχυσε νά μετακινήση, ή καί 
έμηλίκων μέ τήν άνθρωπότητα* ή εΰρώπη παρουτίαζεν επί τινα 
χρόνον τήν ει’κόνα τοΰ χάους πριν ή ή άκτίς τοΰ ούρανίβυ φοηάς 
διαλύση τά τήν γην ταύτην κατασκιάζοντα νέφη, καί έκ τοΰ θανά
του γεννηθή ή ζωή, δτε ή γή ήν αόρατος κα! ακατασκεύαστος κα! 
σκότος επάνω τής άβύσσου* ή παρ’ ήμΐν σπουδάζουσα νο/ίμων νεο
λα ία , βαδίζουσα άνδρικώς καί άπαρεγκλίτως τήν εΰθεΤαν όδάν, τήν 
όδάν τής συνέσεως κα! του άληθοΰς πατριωτισμού, τήν όδάν τής 
ηθικής κα! νοητικής αΰτής άναμορρώσεως, έξ ής απαντες έλπίζομεν 
τά μεγαλειον καί τήν εύκλειαν τής πατρίδος, καί έπιβεβαιοΰσα ουτω 
τήν όμολογουμένην ταύτην αλήθειαν, δτι τά ήμέτερον Πανεπιστή- 
μιον, ως ή λαμπάς ή διαυγάζουσα εις τους ναοϋς τοΰ ύψίστου φω
τίζει, άλλά δέν έκθαμβεΐ τούς οφθαλμούς, ούτε καταφλέγει* δέν 
έπαυσεν ενώ οι βίαιοι καί αλλεπάλληλοι κυματισμοί τοΰ μεγάλου 
εύρωπαϊκοΰ κλυδοίνος, άπέπεμπον τον σάλον αΰχών είς τούς κόλ
πους τής 'Ελλάδος, ί’γκαρτεροΰσα μέν , ώς ό καλάς εργάτης, ό 
πολυπλασιάζων τά τάλαντον τοΰ κυρίου είς τά έθνοφιλές έργον τής 
έκπαιδεύσεώς της, άποδί,δουσα δέ τά όφειλόμενον σέβας εις τήν 
κυβέρνησιν τοΰ ενδόξου καθιδρυτοΰ τοΰ Γίανεπιστημίου τούτου, έ- 
πιδεικνΰσα εμπιστοσύνην καί άγάπην εις τούς καθηγητάς της, καί 
πειθαρχίαν πράς τάς τοΰ Πανεπιστημίου άρχάς, τών όποίο)ν ή 
μόνη φρουρά ύπάρχει αείποτε ή πειθώ καί ά λόγος. Κα! τι λέγω; 
ύπήρξεν αΰτή ή περικαλής κα! ακμαία φάλαγξ τριακοσίων πέντε 
φιλτάτων ήμιν φοιτητών, πράς οΰς, έκπληρών σήμερον αΰστηράν 
καθήκον, σπεύδω νά έχφοάσω πανδήμως τάν προσήκοντα έπαινον 
και τάς άδελφικάς μου εύχαριστίας. Τοσαΰτα τά έπ! τής έμής πρυ
τανείας πεπραγμένα.

Ειθε, κύριοι, περιστάσεις εύνοϊκώτεραι νά συνδράμωσι τήν άναμ- 
φισβήτητον ικανότητα κα! τάν ζήλον τοΰ διαδόχου μου ύπέρ τής 
προοδου τοΰ Πανεπιστημίου" ε’θε μετά τάν γενικόν τής εΰροίπης κοι
νωνικόν κατακλεισμάν τά οΰράνιον τής εΰνομίας τόξον καταυγάσω 
κα! αΰθις τήν ειρήνην μεταξύ τών ανθρώπων* καί διά τής συνέρ
γειας τών άπανταχόσε φίλων τής άπελευθερώσεως τοΰ ανθρωπί
νου πνεύματος άπά τά δεσμά τής πλάνης καί τών προλήψεων, 
άνυψωθη περιφανέστερον τά μεγαλοπρεπές τοΰτο καταγώγιον τών 
ανατολικών μουσών, προς εύκλειαν μέν τής φιλτάτης ημών πατρίδος,
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πλήρη δ’ άγαλλίασιν ημών ιώ ν  χαδηγητών, οιχινες δέλομεν προ- 
Ούμως καταναλώσει και τήν τελευταίαν ημέραν της ζωής ήμών 
υπέρ τής διαδόσεως τών φιυτων, τής ευνομία; καί του πολιτισμού 
παντοΰ, οπου γογγύζουσιν ή σχενάζουσιν οί αδελφοί ήμών, άνα- 
τείνοντες ίχέιιδας πρός τόν υψισχον χεΐρας, ή πάλλουσι καρδίαι έλ- 
ληνων.
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ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.

Έν Κωνσταντινουπόλει κατά τό .1843 ετος έξεδόδη άνωνυμως 
μετάφρασες τοΰ περί συνωμοσίας τοΰ Καχιλίνα Ιστορικοΰ βιβλίου 
τοΰ Σαλλουστίου· εμπεριέχεται Si εις τό αυτό τεύχος και μεταφρα- 
<τις δυο έκ τών Κατιλιναίκών λόγων τοΰ Κικέρωνος, τοΰ ά. καίχοΰβ .

Έ κ τοΰ προλόγου τοΰ βιβλίου βλέπομεν οτι δ μεταφραστής είχε 
προετοιμάσει τό έργον του πρό πολλών ήδη έτών,ήτοι άπό τοΰ 1 813 ,  
χαί ητο προμηδευμένος μέ βοηδήματα φιλολογικά, οί'α ή τοΰ Κόρτε 
εκδοσις, καί μέ τε'σοαρας ή πέντε μεταφράσεις εις διαφόρους γλωσ
σάς, ας κα! αναφέρει ένιαχοΰ. Θεμιτόν ε’ ναι λοιπόν νά ΰποδεσω- 
μεν, οτι δέν έδεώρει όδοΰ πάρεργον τήν έπιχείρησίν του, αλλ *- 
φρόνει, οτι παρέχει τι πεφροντισμένον εις τό έθνος ήμών, τό τοσαυ» 
την έχον τώ οντι ανάγκην φιλολογικών βιβλίων. Κατά δυστυχίαν 
ομως δέν έχει ουτω τό πραγμα. Διά τοΰτο έπι·/ειροΰμεν σήμερον 
έπίκρισίν τινα σύντομον τής μεταφράσεως, έπι τώ μόνω σκοπώ τοΰ 
νά πεισδώσιν οί ιυχον λαμβάνοντες τό βιβλίον ε ι ς  μελέτην, οτι δέν 
πρέπει νά πιστεΰωνται είς τήν έξελλήνισιν τοΰ πρωτοτύπου,καί τοι εις 
τά έν αρχή τοΰ βιβλίου περί τοΰ βίου τοϋ Σαλλουστίου λεγόμενα δε- 
λουσιν εΰρει τινά χρήσιμα. Ά ν δέ τις βεωρήση άκαιρον μετα πέντε 
έτη έπίκρισιν βιβλίου, δέν διαμαχόμεδα μέν, προβαίνομεν ομως εις 
τό έργον ήμών,ώς πρεαβεύοντες τό Κάλλιον άργά, παρά ουδέποτε. Εν 
μόνον όμολογοΰμεν καί ήμεϊς μετά πολλών άλλων, οχι αρχομε- 
νοι φιλολογικών εργασιών έν τώ παρόντι περιοδικω συγγραματι ηυ- 
χόμεδα να τύχωμεν βιβλία επαίνων και συστάσεως μάλλον ή κα- 
τακρίσεως άξια, άλλά, φαίνεται, πλεονάζει καί εις τά γράμματα τό 
μή καλόν, και διά τοΰτο περιεπέσαμεν ευκόλως είς τό, περί ου ο 
λόγος βιβλίον.

Άπέχοντες δέ τοΰ νά φέρωμεν ένχαΰδα παραδείγματα της μακα- 
ρονικής τοΰ λόγου υφής καί τής 2ντως άλλοκότου γλώσσης, δι ής 
αποδίδεται ή τεχνήεσσα καί έν ταΰτώ έαβριδής τοΰ Σαλλουστίου 
λέξις, έρχόμεδα ευθύς εις έ'κδεσιν τινών έκ τών κυριωτάτων παρε-

ζηγήσεων· ό δέ αναγνώστης ας κρίνη, άν ό μεταφραστής περιέπεσεν 
είς αϋτάς έξ άπροιεξίας ή έξ άγνοιας τών σημαινομένων τών λέξεων 
καί τών γραμματικών κανόνων.

Κεφ. 2. Τό aut bonae artis , έξηγούμενον διά τοΰ « ή καλής 
τίνος πράξεω; » γίνεχαι συνώνυμον τοϋ προηγηδέντος ήδη « ή εν
δόξου άνδραγαδήματο; » καί δέν προσθέτει καμμίαν νέαν ιδέαν είς 
τάν λόγον, ενώ ό συγγραιεΰ; έδήλωσε δι’ αΰχης τής φράσεως » κα
λόν τι επιτήδευμα ή τέχνην, δηλ. τήν έναοχόλησιν εις τά γράμμα
τα, έξ άντιδέτου πρός τά πολιτικά έργα. »

Κεφ. 3. Τό ac me n il i i lo  m inus honoris cupido ead em qua  
ceteros fam a atque iuv id ia  vexabat έξηγήδι; διά τοΰ « έπεδύ- 
μουν όμως τάς τιμάς καί τό μέγα ό'νομα καί δή έψθόνουν κ α ί έ -  
ijiffnvού/ιην καδώς καί οί λοιποί, » ένώ τό Λατινικόν λέγει, οτι διά 
τήν φιλοδοξίαν (μόνον) κακώς ήκουεν ό Σαλλούστιος καί έμισεΐτο, 
καδώς καί οί λοιποί (διά τάς άλλας μείζονας κακίας).

Κεφ. 5. Λέγεται περί τοΰ Κατιλίνα, οτι ε?χε satis c loquen- 
t iae, sapientiae parum. Τό άπλούστατον τοΰχο μεχεποιήδη ΰπό 
τοΰ μεταφραστοΰ εις τό « άριστος μέν εις τό λαλεΐν, άδυνα- 
τωτατος δέ είς τό λέγειν.» Ιναί διά τ ί ; « Διότι, λέγει έν τη σηαει- 
ώσει, ήκολούδησε τήν έκ παραδόσεως διόρδωσιν τοΰ Γι.ΙΜου Α\ 
ΙΕ , έκπεζώσας τόν στίχον τοΰ ΕύποΛίόον». Ά λλά παρά  ΓεΛΙίω 
μόνον ή πρώτη λέξις c loquenliae μετεβάλλετό ποτε είς loquenliao 
ύπό τίνος γραμματικοΰ" καλώς ή κακώς, δέν έξετάζομεν* οΰχΐ δέ 
καί τό επόμενον sapientiae, ώστε νά μεταβάλληται ολως καί ή 
έννοια τής ολης φράιεως. Τόν δέ Ελληνικόν στίχον, ον έξεπέζωσεν 
ό ανώνυμος, «λαλεΐν άριστος, άδυνατώταχος λέγειν», ό Σαλλούστιος 
ειχεν άποδώσει εν τινι άλλω "χωρίο) τών συγγραμμάτων του διά 
xau loquax magis quam facundus, οΰχίδέ ένταΰδα. Ό  δέ άνώ- 
νυμος μετήνεγχε ξένην ένννοιαν είς τό κείμενον τοΰ Κατιλίνα, χαί 
μάς έχαρισε καί ε/ ψευδές όνομα ποιητοΰΈλληνος Εΰπολίδου, ένώ τό 
άληδές τοΰ γνωςοΰ κοψικοϋ εις τήν γενικήν πτώσιν έχει Εύπό.Ιιόος.

Κεφ. 12. Τό innoccntia pro m alcvo len lia  duci coepit 
έςηγούμενον « ή άδωόιης έξελαμβάνεχο ώς εΰήδεια», διαστρέφεται 
εντελώς· διότι ό συγγραφεϋς διά της m alevo lentia  έννοεΐ τήν έν- 
οεχομένην νά πηγάιη έξ άγανακχήσεως εχθρικήν διάδεσιν ή δυσμέ
νειαν τών άδώων καί δικαίων κατά τών άδικούντων έν τή πολιτεία.

Κεφ. 19. Οί boni δέν είναι » ενάρετοι « , ώς έχει ή μετάφρα- 
σις, άλλά άριστοκράται, οί καί optirnates λεγόμενοι, καί παρά τώ 
Ελληνι ποιητή Θεόγνιδι μέ δμοίαν έκφρασιν καλούμενοι » άγαδοί » , 

Κεφ. 20. Τό universos appcllarc δέν δηλοΐ « ΐνα συναδροί- 
(Φυλ. Δ'.) 8
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αη » , διότι προηγήδη ήδη τό «συναγαγών», άλλα δτ,ΛοΤ «προσο- 
μίλήση ». Φαίνεται δε, οτι ό μετοκροαστής εϊχεν έναυλον τήν νεω- 
τερική'ν σημασίαν τοΰ Γαλλικού ρήματος a p p e lle r ,ητις δέν είναι χα! 
ή τοΰ Λατινικοί ap p d la re .

Αυτόθι. Το προοίμιον του λόγου τοΰ Κατιλίνα εχει δύο παρε
ξηγήσεις" ά. μετεφράτθη τΑ Ni v ii'lu s vostra χτλ.sp ec ia ls forent 
διά τοΰ «εΐ μή εδαύμαζον τήν ύμετέραν κ τλ .» , ένώ ή φράσι; δηλοι 
« εΐ μή ήν δεδοκιμασμένη έμοι ή αρετή υμών κτλ » , και βυτω μόνον 
μεταφραζόμενη αρμόζει είς τά επόμενα. 6'. ΤΑ neque ego per 
i<maviam au t vana ingen ia  in certa  pro ccrlis  cap tarem , e-
ξηγηδέν » ουδέ μήν εγώ δι’ εύηδειαν ή άνοησίαν προέκρινον άν κτλ» , 
παρέγει Cvvoiav, μ ;  νά ησαν τά κακά ιδιώματα ταΰτα αύτοΰ  
τοΰ Κατιλίνα, ένω ό συγγραφεύς έδήλωσε δ.ά τών λέξεων τού
των τήν ένδεχομένην δειλίαν κα! ματαιότητα τών συνεταίρων· 
τοΰ Κατιλίνα καί συνεχδοχικώ; αυτού; τους ίδιους. —  Κα! δ επ ί
λογος δέ τοΰ περίφημου εκείνου λόγου τοΰ συνωμότου επισφραγί
ζεται διά παρεξηγήσεως. ΤΑ πικρόν δηλ. εκείνο n isi me anim us 
fa ll it  et vos serv ire  m ag is quam  im perare p ara li estis, με
ταφράζεται » . . . άρχει ινα έτοιμοτέρως έχητε εις το ύπακούειν ή 
εις το προστάττειν ! » ,  ένώ ο Κατιλίνα; ? εγει ολον το ενάντιον. Διά 
νά κεντήση τΑ ερ-.λότιαόν τ ω ν ,  ’Ελπίζω, λέγει, ταΰτα πάντα νά κα
τορθώσω μεδ’ υμών, παρεκτος έάν άπατώμαι καί σεις εισδε προδυ- 
μότεροι εις τί) δουλεύει* (άναξιως δηλ. το:ς τότε έν Ρώμη άρχου- 
σιν ) ή είς τΑ άρχειν (ετέρων).

Ιίεφ. 3 4 . Τό Ιν τη επιστολή του Κατιλίνα εκείνο P lu ra  quum  
scribere ve llem , nuntiatum  est, vim  m ih i p ara ri εξηγείται 
διά τοΰ » εμελέτων  μ έν  γράψχι σοι πολλά, μηνυ;υσι μεδ’ ομως i'ra 
ϊτο ι ι ιάσω  τάζ δυ ΐ'άιιείζ μου « , ενώ πας τις βλεπει ο τι δηλοι » ηγ- 
γέλόη μοι,οτι βία,ή δύναμις ςρατιωτών,κατ’ έμοΰ παρασκευάζεται. » 

Κεφ. 36  ΤΑ qu iqunque a lia ru m  atque senatus p arlium  
erau t έξηγεΐται διά τοΰ «ήταν δέ καί τινες τών τής βουλής χαι 
άλλο^ν μερών, οι κτλ. » Αίτια ττ.ς χακης μεταφραστώ; το atque, 
του οποίου τήν ίδιάζουσαν παρά Λατίνοι; χρήσιν μετά το a liu s πώς 
δέν έγνώριζεν ό μεταφραστής, άποροΰμεν ή δέ όλη έννοια τοΰ συγ- 
γραιέως ε?/αι· «όσοι ήσαν άλλων μερίίων όπαδοί ή (δηλ. χαί οΰ) 
τής βουλής», ώς φανεροΰται τοΰτο καί έκ τοΰ όλου έπομένου κεφα
λαίου, όπου αντιτάσσονται οί δημοτικοί προς τους ολιγαρχικούς 
τους έν τή συγκλήτω.

Κε<ρ. 40. ΤΑ ut eos quam  m axum e m anifestos Iiabeaut 
τοΰ κειμένου έξηγήδη διά τοϋ » ώ tts δυχεΐ? ώς οιόν τε συρμέτό -
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X'ovc « , ένώ δηλοι » ώστε αυτούς έπ αύτοφώρω μάλιστα χαταλα -  
βεϊν. "Απλώς ή σηυ,ασία τοΰ manifestus ήν ικανή νά όδηγήση τΑν 
μεταφραστήν είς τήν ευθείαν όόΑν, χωρίς νά προστρέξη, ώς τΑ I- 
πραξεν έν τή σημειώσει του, ε ί; "Ισπανικά; βασιλοπαίδων μετα
φράσει; χαί πάλιν νά μήν έπιτύχη. Ποιροιλείπω δέ, οτι καί τό COS 
έξέλαβεν, ώ ; φαίνεται, ισοδύναμον τοΰ se.

Ουτω χαί ά λ λ α  πολλά, έχ τοΰ κειμένου τοΰ Σαλλουστίου άναγ- 
καζόμεθα νά εΐπωμεν οτι διαστρέφει ό μεταφραστή;, τά όποΤα ομως 
παραλείπομεν χάριν της συντομίας. Έκτος δέ τουτου χα! ε ΐ; ακυρο
λεξία; πλείστας έμπίπτει μεταφράζων, καί άποκαδιστα κατά δυστυ
χίαν τΑν Ρωμαΐον συγγραφέα έν τή μεταφράσει ανάξιον τής φήμης 
του. Διότι ποΰ μένει εΰαρμοστία κ*ί δεινότης εννοιών, οταν άδιαστό- 
λως τΑ έν άντί τού άλλου ονόματος είς χρήσιν λαμβάνεται; ’Αλλά 
καί οί δυο τοΰ Ιίικέρωνος λόγοι δυστυχώς ίν  πολλοΐς παρεμορφώδη- 
σαν άρκούμεθα δέ νά φέρωμεν τρία ή τέσσαρα μόνον παραδείγματα.

Σίλ. 36 . τής μεταφράσεως τοϋ ά. λόγου είναι τό ατή προ
τεραία τής πέμπτης καλανδών Νοεμβρίου « κακή έξήγησίς τοΰ Λα
τινικού ante <liem quintum Cal. Nov. διότι έπρεπε νά γράψη 
» τή πέμπτη πρΑ τών Καλ. ή πρόπεμπτα Καλ. « Τώρα δέ, καδώς 
είναι ή μετάφρασις,ανάγκη νά έκλάβωμεν τήν ημέραν, ητις Λατινιστί 
σημαίνεται διά τοΰ ante diem sex tum  Cal. N ov .’Ίσως τις ει'πη 
οτι λάθος τυπογραφικόν εις τΑ Λατινικόν τοΰ άνωνυμου κείμενον ΰ- 
πήρχεν· άλλά τότε πόδεν ε ΐ; τήν μετα'φρασιν τΑ «πέμπτης'; » Ευ
θύς δέ κατωτέρω άναγινώσκομεν το «πολλοί άρχοντες κατήλδον εις 
Ρώμην » , ένώ ό ρήτωρ διά τοΰ Rom a profugerunt λέγει ολον τΑ 
εναντίον, άν δέ τις υπόθεση καί έίώ  τυπογοοιφ|κώς έτφ*λμένον παρ’ 
αΰτω το Roma είς αιτιατικήν πτώσιν, πάλιν δικαιούμεθα ν’ άπαι- 
τήτωμεν πλειοτέραν προσοχήν άπο τΑν μεταφράζοντα, οςτις γ ό 
νατο νά ίο η έχ τής συνεχείας τοΰ λόγου, οτι δέν εύοδοΰται ποσώς 
τΑ «είς 'Ρώμην.» ΤΑ δέ «κατήλδον» εστο) ώς έν παράδειγμα έχ 
τών άναριδμήτων ακυρολεξιών, τάς οποίας ανωτέρω έψέξαμεν.

Σελίδι δέ 5 2 .τής μεταφράσεως τοΰ β'λόγου εύρίσκομεν τήν σαφε- 
στάτην φρά7[ν sine controversia νΐοΐηιαβ,έξηγουμένην διά τοΰ «ά - 
νευ συγκρουσεω; (δηλ. μάχη;) νενικήμαμεν» , ένώ δηλοι άνευ αντιλο
γίας,άναμφιβόλω;,γαλλιστί sans controversy  παραλείπει δέ ό με
ταφραστής νά μεταφράση έν επόμενον nam, ώς-μή συμφωνοΰν πλέον 
μέ τήν έξηγησίν του. Ευθύς κατωτέρω τΑ in campo (δηλ. τω τοΰ Ά -  
ρεως πεδιω εν Ρωμη) εξηγείται « έ ν  στρατοπέδω-» τΑ δέ in cu r ia  
(βουλευτηρίω) εξηγείται « έν εκκλησία » , ένώ ή έκ.χ.λησία τοΰ δήμου 
έγίνετο ώς γνωστΑν ή έν τώ τοΰ Ά ρεω ; πεδιω, ή έν τή άγορα.



Οΰχω τά πάντα συγχ έονται ές άγνοια: μάλλον τών πραγμάτων,χολ- 
μώμεν πλέον νά εί'πωμεν ένχαΰΟα, ή έξ άπροσεξίας περί τό λεκτικόν, 
επειδή έν σελ. 54 . άναγινώσκομεν σημείωσιν « Κ ουρία ήν τόπος 
της τοΰ λαοΰ συνελεύσεως επί συ5κεψει»· πράγμα ανύπαρκτον. Κου·· 
ρίαι ώνομάζονχο οίκοδομαί τινες, οπου οί συγκλητικοί έβουλεύονχο, 
πεοί ών εΐναι και ό λόγος παρά Κ.ικέρωνι· τών δέ κατά φρατρίας εκ
κλησιών του δήμου (comitia curiata), τών τότε απηρχαιωμένων, α
νάγκην οέν είχε νά μνησδή τότε ό ρηχωρ, επομένως ουδέ τοΰ τόπου 
ένθα έγίνονχο. Ά λλ' ό μεταφραστής παρήχδη εις τό νά γράψη τήν 
ατοπον σηυ-είωσιν καί έκ τοΰ οχι δέν κατενόησεν ΐσως τήν έννοιαν 
τών έν τώ κειμένω δυο φράσεων quos stare a d  cur iam  quos et iam 
in senatum venire, οπου ή οικοδομή διαστέλλεται άπά τής έ> 
αυτή γινόμενης συνόδου τών γερόντων, χωρίς νά άντιτάσσεται ή 
σύγκλητος αΰτών εις τόν δήμον καί τάς αύτοΰ συνελεύσεις.

Ά λ λ ’ άς μή προχωρζίσωμεν περαιτέρω,διά νά μή φαινώμεδα γρά- 
Φοντες τετριμμένα καί σχεδόν εις δλους γνωστά. Καί τά ολίγα δέ 
ταΰτα περί εκκλησίας καί συγκλήτου έγράψαμεν, ιδόνχες οτι διά τοΰ 
άπό Κωνσταντινουπόλεως άνωνυμου βιβλίου φερόμεδα εις τους μακα
ρίου; πάλιν εκείνου ς χρόνους, οχε βωαόν καί ναόν, αρμονίαν καί με
λωδίαν καί τά τοιαΰτα, πράγματα ό'ντα διαφορώταχα, συνεχέομεν 
άκρίτως, ώς περίοριζόμενοι τότε εις μόνα τά καλά γραμματικά.

Ώ ; δείγμα δέ τή; ιδιορρύθμου γλώοση; τοΰ μεταφραστοΰ φέρο- 
μεν άντι φράτεων ολοκλήρων μίαν μόνην λέξιν -τό Q u in tes , τό 
όποιον (τιμητικό' όνομα οι  τών "Ρωμαίων πολιτών έκ τών Κυρεων 
πόλεως τών Σαβίνων, καί μεχαφραζόμενον υπό τών αρχαίων Ελληνι
στί Κυρΐχαι) μεταφράζει ό άνώνυμος » ώ Κύριοι « =  Messieurs ! 
Ά λλά  συγχωροΰμεν ιοΰτο, τό σφοδρά νεωτερικόν καί τοΰ συρμοΰ 
προσφώνημα, ώς παραδοξολογίαν άβλαβή είς τόν μεταφραστήν, καί 
τόν εΰχαρ’.σιοϋμεν μάλιστα διά τήν επί ταύτη; τής ευκαιρίας άστεί- 
αν του σημείωσιν έν σελ. 5 2 , έξ ή; βλέπομεν, οτι οί αγέρωχοι 
τής παλαια; 'Ρώμης Κυρΐται εϊχον σ τενήν  έτυμολογικήν συγγένειαν 
μέ τάς σημερινά; Κυράτσας  τής Κωνστανχινουπόλιω;.

’Επί τέλους δέν κρίνομεν καλόν νά παρατρέξωμεν, οτι καί εις τήν 
γραφήν τών κυρίων ονομάτων τή; Λατινικής δέν επιτυγχάνει ό με- 
•ταφοαστής, έπειδή γράφει Λουκοΰλλον πολλάκις τόν Lucullum, 
Καλλίγουλας τόν Caligu la , Κατοΰλλον τόν Catullum, Λέντυλον 
τόν Lentullum , Σένεκας τόν Seneca, δηλ. ολα ταΰτα μέ Λατινι
κήν τόνωσιν, οΰχί δέ ώς οί άρχαΐοι "Ελληνες παρέοωκαν εις ήμας. 
Τό δέ Όρτένσιος άντι 'Ορτή-τιος και Λατρώνον αντί Λάτρωνα, καί 
Σύρας άντι Σούρας (διά τό μακρόν u) καί Άλλοβρόγοι πολλάκι;
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άντι Άλλοβρογες, καί άλλα τοιαΰτα,είναι βέβαια έτι χείρονα. Καί, 
νομίζομε», δέν εί'αεδα ύπερβολικώς άταιτητικοί, δταν ποδώμεν, καν 
τά φιλολογικά βιβλία νά καδαρεύωσι τών χοιούχοιν περί τά κύρια 
ονόματα αμαρτημάτων, άφοΰ τά μη φιλολογικά, καί αί εφημερίδες 
μάλιστα, καθ’ έκάστην μα; παρουσιάζουσιν όμοίας κοκάς γραφάς καί 
κακοσυνειδίζουσι τά ώτα τών αστήρικτων εις τά τής φιλολογίας.

ΓΙαύομεν, ευχόμενοι δύο τινά" εις μέν τήν νεολαίαν άλλοΐα καί 
οΰχί ώς τήν μεχάφρασιν ταυτην βοηθήματα εί; τάς φιλολογικάς 
σπουδάς τη;· είς ήμας δέ αΰτοΰς καί τούς άλλους, τους προτιΘεμέ- 
νους ενίοτε νά άσκώσι τό όχι επίζηλον βέβαια έργον τοΰ έπικριτοΰ, 
εΰχόμεΟα νά μή έκδοδη ούτως υπό τοΰ αΰτοΰ άνωνυμου « Καί ό 
Ίουγουρδινός πόλεμο;, άν παρεμπέστ, ευκαιρία » , άλλά κάλλιον 
περιεσταλμένο;, διά νά δο5ή εις τό παρόν περιοδικόν σύγγραμμα 
άφορμή ί'να δημοσιεύσω; τι εΰχάριστον περί τών έν Βυζαντίω φι
λολογικών άσχολ'ών.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΚΟΤΜΑΝΟΤΑίΙΣ.

Π Α Λ Α Ι Ο Γ Ρ Λ Φ Ι Κ Λ  Τ Ι Ν Α  Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α ,

οσχα.ίονντα τον ς e r  τι,ΐς γράρηασ ι v ta i  ίσκονς 
ι ϊ ς  t p s v v a r  zt.leiozepm·.

II παλαιογραφική παρέχει τήν γνώσιν χης παρηλλαγμένης κατά 
διαφόρου; περιόδους άλλοδι άλλως τών γραμμάτων μορφής, ώς δή- 
λονέκ τών εις ήμας έτι σωζομένων παραδειγμάτων επί λίδου, μ ε
τάλλου, παπύρου, περγαμηνοΰ χάρτου, τοΰ καί μεμβράνης παρά τοΐς 
Βυζαντινοί; καλουμένου, κατά τό λατινικόν membrana.

βοηθητ ικά  fit,6.Ua. Corpus inscriplionum graecarum  ΰπο 
Boeckh. ’Επιγραφική  υπό Frantz.

Γνώρισμα  Α') Τό γραφικόν μέλαν τών αρχαίων, ώς δη)ον ε’κ 
τών παλαιοτέρων χειρογράφων, ήτο μέχρι τοΰ διοδεκάτου αΐώνος 
μ. X. καί έτι προς, ίοειδέ; ή ΰποξανδίζον, ολίγον τι στιλπνόν, δια— 
περών δέ τόν περγαμηνόν χάρτην τοσουτον, ώστε κα! παλίμψηστος 
(codex rescriplus) γενόμενος, παρέχει ευδηλα τής προτέρας γρα
φής ίχνη· βεβαιοΰται δέ τοΰτο καί έκ τών παλίμψηστων, τών υπό 
Αγγέλου Μαίου έν Ρώμη έκδοδέντων πρό ολίγων έτών.

Β') Ό  περγαμηνός χάρτης, ώς καί παν άλλο σώμα, διά τής 
έν χρόνω ατμοσφαιρικής επιρροή; έδειξεν άλλοτ’ άλλας μεταβολάς· 
οσον παλαιότερος, τοσουτον ξηρότερο;, μανότερο;, κα! ό); λινοΰν 
άκολλον ύφασμα γίνεχαι περίπου μετά 3U0 έ^η.
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Γ )Τ ο  ’Αττικόν τέλειον αλφαβήταν φαίνεται έν πασι τοΐς νΰν σωζο- 
μένοις χειρογράροίς έν χρήσει· καί έν αΰτοΐς τοΐς κατά τά Ηράκλειον 
καί Πομπηίαν άνασκαφεΐσι, τοϊς τουλάχιστον έκατόν έτη π. X . γε- 
γραμμένοις'διότι αι πόλεις αυται κατεστράφησαν ήδη τό 79έτοςμ .Χ .

Δ') Η οριζόντιος γραμμική τών ψηφίων, ή προσεγγίζουσα εις 
τα γλυπτά, μετεβλήθη έν ιοΐς χειρογράφοις, ώς εικάζεται έ'κ τε 
τών έι Ηρακλείω πρό Χριστοΰ ήδη γεγραμμένων, καί έκ τών Α ι
γυπτιακών παπύρων (*)· τοιαΰτα γράμματα καί έπί Περικλεούς βε
βαίως έγραρον είς τάς έφημέρους χρείας. Ά πο δέ τοΰ ογδόου αί- 
ώνος μέχρι του δωδεκάτου βλέπομεν επικρατούσαν την έν γραμ- 
μοδέσμοις καλλιγραφίαν εκείνην τών άριστων χειρογράφων τοΰ έν- 
Οεκάτου κα! δωδεκάτου αιώνος. Άπο δέ τοΰ δεκάτου τρίτου κα! δέ
κατου τετάρτου και εφεξής περιεπλέχθησαν τά ψηφία επί τό τα- 
χυγραφικώτερον μετασχηματισθέντα, οίον έν τοΐς καί παρ’ ήμΐν 
σχεδόν πανταχοΰ ευρισκομένοις χειρογράφοις, τών οποίων κατά 
μιμησιν είναι τά παρά τώ Άλδω τετυπωμένα (**).

Ε') ’Εσωτερικά δέ τεκμήρια γνησίου χειρογράφου παρεχουσι 
πρός τοΐς άλλοις αί διάφοροι γραφα!, αί κατά τό μάλλον κα! ήττον 
δόκιμοι· οσον δέ τό χειρόγραφον άρχαιότερον, τοσοΰτον δοκιμωτέ- 
ρας φέρει τάς γραφάς.

ς·’) Δέν μένει εις ήμας πλέον εύλογος έλπΐς νά ευρεθή κάνέν 
τών ήδη κατά τους χρόνους τών Πτολεμαίων (περίπου 200  π. X .) 
απολωλότων συγγραμμάτων.

Η οέ διακρισις άνεκδότου καί τυχόν ανωνύμου ή ψευδώνυμοι» 
χειρογράφου δυσκολωτέρα συμβαίνει' διότι προσαπαιτεΐ θεωρίαν καί 
πεΐοαν οΰ μόνον απλώς τοΰ Έλληνος λόγου, άλλά καί τής κατά 
χρονολογίαν παρηλλαγμένης τών ονομάτων κα! ρημάτων σημασίας, 
κα! τής τών μορίων χρήσεως, κα! αυτής τής θέσεως τών λέξεων 
πάντων τούτων άπό περιόδου είς περίοδον y ρόνο υ παραλλαγάς τινας 
λαβόντων, επειδή verba valent sicut nunii. ’Έπ δε προσαπαι- 
τεΐται κα! ή γνώοις ου μόνον καθόλου τών άνά πάσαν τήν 'Ελλάδα 
εγνωσμένων, οίον τεχνών, επιστημών, πολιτευμάτων, μυθολογίας, 
θρησκείας, ποιήσεως, φιλοσοφίας, τύπων ψηφισμάτων, κα! άλλων 
δημοσίων καί ιδιωτικών εγγράφων, άλλά καί ιδίως τών κατά τους 
χρόνους καί τόν τόπον, ενθα υποτίθεται οτι έγράφη τό έξεταστέον 
σύγγραμμα. Ο δυνάμενος νά παραλαβή νουνεχώς ταΰτα πάντα εις 
βοήθειαν τής έρεύνης δεν παράγεται ευκόλως λέξεσι κα! φράσεσιν

( * )  "Ορι τοίις έν Ν εο π ίλ ε : έκδοθέντας -παπιίρ^ϋς, [xstXtfua τέν  ύ π ’ άρίθα. 1 .
(** ') "Ορα P a la c o g r a p h ia  G rae ca  M o n lfau co n · s t t  S i  τδ τοδ Kopp P a la e o g r a -  

p h ia  c r it ic a , 182%).
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ελληνιστί γεγραμμέ/αις,κα'ι ό δόλος ταχέο>ς εξελέγχεται1 επειτα δά 
mens cujusque is est quisque. ILIAN ΝIIΣ ΒΕΝ ΘΤΛ ΟΣ.

ΣΤΟΧ ΑΣΜΟΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ.

Ή  Ε λλάς, τό μέγα κα! άξιάγαστον έπ! φιλολογία καί τή άλλη 
παιδεία καί άρετη πράγμα και ό’νομα, δεν έπαυσεν οΰδέ κατά τάς δει— 
νοτάτας αυτής περιστάσεις νά λατρεΰη τάς λαοσσόους Μούσας. Τά 
πράγμα τοΰτο είναι άναμφίλεκτον καί τυφλώ, ώς λέγουσι, δήλον* 
και ξόμπας δέ ό τής σήμερον άκμαζοόσης Ευρώπης πολιτισμός ο
μολογεί τοΰτο μετ’ ευγνωμοσύνης, ώς παρά τής Ελλάδος καί 
διά τής 'Ελλάδος τά πρώτα τοΰ φωτισμοΰ λαβών ζώπυρα. Καί 
έσχάτιοςδέ, άπό τοΰ 1730  πρό πάντων καί εφεξής, μεγάλην έδειξαν 
προθυμ'αν οί "Ελληνες νά εξέλθωσιν άπό τοΰ σκότους καί νά προς- 
ελθωσιν εις τό <ρώς, διότι 'Ελλάς καί σκότος υπάρχουσι, καί πρέ
πει νά υπάρχωσι, λέξεις κα! πράγματα ολως διόλου άντιμαχόμενα. 
Δέν άρναύμεθα, μάλιστα δέ εύγνωμόνω; καί προθύαως κηρυττομεν, 
οτι κα! μέχρι τής σήμερον ή αΰτή επικρατεί παρ "Ελλησιν ορμή και 
οργασμός πρός τήν παιδείαν καί τόν φωτισμόν. ΙΙροσομολογοΰμεν δέ 
μάλις-α,οτι καί υπερέβη κατά τινα ή παροΰσ* φιλολογική κατάστασις 
τοΰ τών 'Ελλήνων γένους τήν μέ'/ρι τοΰ 1833 ένυπάρχουσαν. Ά πο- 
βλέποντες ομως εις τάς πολλώ τώ μέτρω κρείττονας παρούσας 
πεοιστάσϊΐς τοΰ έθνους ήμών, οτε καί αυτοί οί κρατούντες κα! δυνά- 
σται ήμών προστάται τών φώτων άνακηρύχτονται, καί εκπαιδευτικά 
συνιστώσί τε καί άνεγείρουσι καταστήματα, κα! νέους δέ πολλούς 
καί καλούς είς τήν μουσοτρόφον άποιτέλλουσιν Ευρώπην, ί'να Ικεΐ- 
θ·ν αειακομίσαντες έκκενώσωσι καί διαγέωσι καί εις ήμας τά φώ
τα καί τάς έπιατήμας· άγάμενοι δέ τά μάλιστα και τήν άξιέπαι- 
νον καί άξιοθαύμαστον εκείνην πράξιν καί αύχής τής 'Οθωμανι
κής δυναστείας, άποπεμψάσης καί Ον.Ιιμάδας  εις τήν Εύρο)πην 
διά νά σπουίάσωσι καί τελειοποιηθώσιν εις τά συντελοΰντα πρός τήν 
Μωαμεθανικήν θεολογίαν, δέν δυνάμεθα, ώ άνδρες λόγιοι καί φι- 
λόμονσοι, νά μήλυπώαεθα ένδομύνως διά ouj τινάς ελλείψεις, τάς 
οποίας πρό πάντων αΐσθχνόμεθα κατά τήν παροΰσαν ήμών κατάστα- 
σιν. ΙΙοΐαι δέ είναι αϋται; Ίδοΰ έξηγούμεθα.

Δέν είναι αρά γε οίκτρά κα! αξιολύπητος καί αξιόμεμπτος ή κα- 
τάστασις ήμών αυτη, οτε τοσοΰτοι υπάρχουσι μεταξύ ήμών λόγιοι, 
αποκαταστημένο:, τό δή λεγόμενον, καί έξησφαλισμένας έ'χοντες θέ
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σεις, και άδρώς πολλοί έξ ημών μισθοδοτούμενοι’ σήμερον, οτε το- 
σβΰται έκδίδονται εφημερίδες πολίτικα!, εις τάς οποίας ομως λαμ- 
βάνομεν χαί ημείς ενίοτε μέρος, δταν πρόκειται νά διαπληκτισθώ- 
μεν, νά θηρεύσωμέν τινα θεσιν, νά κακοποιήσωμεν κα! έκδικηθώμεν 
ιούς εχθρούς μας, έν ένί λόγω νά μή λησμονήσωμεν ότι άνήχομεν 
εις φατρίας καί κόμματα, καί γράφομεν ενίοτε έν αΰταΐς (πρός τινα 
ομως ιδιοτελή σκοπόν) και άξίαν τινά λόγου διατριβήν, ητις ομως 
άπόλλυται επειτα και δέν δια·5οίζεται πρός μελέτην, ώς μή έκτυ- 
πουμένη εις ιδιαίτερον τεύχος, καί πλήρης δέ τυπογραφικών ενίοτε 
παροραμάτων δέν είναι, λέγω, οικτράν, νά μή συστήσωμεν ή νά 
μή διατηρήσωμεν εν τ ί φιλολογικόν σύγγραμμα, βαδίζον τουλάχι
στον εις τοί ίχνη τοΰ περιωνύμου έκείνου Λ 0Γ 10Γ  ΕΡΜΟΥ, άν καί 
οΰχί πρός αύτόν έξισούμενον; σύγγραμμα, τό όποιον θέλει έμβάλει ο- 
λους ημάς εις άμιλλαν, διά νά γινώμεθα όσημέραι κρείττους έαυ- 
τών σύγγραμμα, τό όποιον θέλει μας έξαγάγει μέν άπά τής ζοφε
ρά; καί-πνιγηρά; τών παθών άτμοσφαίρας, καί έκ τής μεμονωμέ
νης καί κεντρόφυγος καταστάσεω;, θέλει μάς έπαναφέρει δέ είς τήν 
ενωσιν πρό; ένα μόνον σκοπόν, τήν εύκλειαν τής πατρίδος καί τήν 
δόξαν τής ελληνικής ημών φιλολογίας ; Δέν βλέπομεν τουλάχι
στον τήν φιλομαθή νεολαίαν, τήν πανταχόθεν εις τά Πανεπιστήμιων 
ημών φοιτώσαν, καί διψώσαν καί ικετεύουσαν νά λαμβάνη ενίοτε καί 
φιλολογικάς τινας καί άλλας σημειώσεις καί είσαγωγάς εις τούς 
συγγραφείς παρά τών αξιότιμων καί σοφών αύιης καθηγητών, διά 
νά εχΐ) κα! αυτή αύριον νά διδάξη, έν τη έαυτοΰ πατρίδι έκαστος, νε- 
ώτερόν τι δίδαγμα ; Νέοι, άνδρες ήδη, καταλίμπάνοντες ύπά φιλο- 
μαθείας καί εΰγενοΰς ζήλου πρός τά τελειότερα,τά; εαυτών πατρίδας 
κα! τάς διδασκαλικάς αΰτών πολλοί καί προσοδοφόρους θέσεις, 
προσέρχονται εις τήν λαμποάν ταύτην εστίαν τών φώτων, ώς διψώ- 
σαι ελαφοι πρός τος πηγάς τών ύπατων, διά νά διδαχθώσι τήν Ιλ- 
ληνικήν φιλολογίαν κα! ιά  τέλεια παρά του κλεινού Ασωπίου καί 
τών άλλων σοφών συναδελφών του, κα! διδάσκονται μέν πολλά καί 
καλά, άλλλ’ όμως . . . εως πότε νά τό σιωπώμεν καί νά άδικώμεν 
εαυτούς καί τού; άλλους ; Νά τό γνωστοποιήσω; δέν ώφελοΰμαί τι 
ιδίως, βλάπτομαι μάλλον ίιω ς· άλλά γε τήν πατρίδα τιμών, xcil 
μηδέν α με ίζονα  άΐ 'τΐ τής έμαντον πάτρας rpLlor νομ ίζω r, και 
οτι θέλω συντελέσει τι πρός μ-'λλουσαν καταστολήν τής τοιαύτης 
έλλείψεως έλπίζων, έρχομαι νά ομολογήσω καί διά τοΰ τύπου, 
καί διά συγγράμματος μάλιστα διαρκούς καί μή πρός τάς καΟημερι— 
νάς χρείας γραφομένου,αλήθειαν είς πολλούς γνωστήν καί υπό πάν
των όμολογουμένην,δτι οί τής'Ελληνικής φιλολογίας "Ελληνες απου-

δασταί αναγκάζονται δι’ ελλειψιν χρημάτων, καί μή δυνάμενοι διά 
τήν βραδεΐαν δημοσίευσιν του προγράμματος νά παραγγείλωσι καλ- 
λητέρας εκδόσεις έξ Ευρώπης, νά άκούωσιν έν τώ πανεπιστημίω τόν 
Θουχυδίδην, τόν ’Αριστοφάνη, τάν Σοφοκλέα καί τόν Πίνδαρον, κρα
τούντες είς χεΐρας καί μόνα έχοντες βίηθήματα τάς στερεοτύπους 
εκδόσεις του Τάουχνιτς, κα! τά πολύ τάς εκδόσεις τοΰ Δουκα καί 
τά σχόλια του Γκαρμπολά· κα! άκούουσι μέν πολλάς γνώμας παοά 
τών σοφών καθηγητών, μή δυνάμενοι ομως νά λάβωσι παρ’ αυ
τών εγγράφους τινάς σημειώσεις, δ:ά τήν δυσκολίχν τή; αντιγρα
φής, καί δι’ άλλα τινά όλιγοίτερον δικαιολογούμενα αϊ'τια, ούτε πρός 
μελέτην ούτε πράς έπιμελέτ/,ν έχουσί τι βοήθημα, εΐμή τήν έναυλον 
αΰτών άκοήν, καί τήν μνήμην, καί ταΰτα ύπό πολλών αλλεπαλλή
λων συνταρασσόμενα ακροάσεων, Δέν καταδεικνύομεν πλειότερον 
τήν γύμνωσιν ημών· λυπούμεθα μάλιστα καί διότι ήναγκάσθημεν 
καί ταΰτα νά εί'πωμεν· καί ταΰτα δέ, μαρτυρόμεθα τήν ίεράν α
λήθειαν, διά τοΰτο μόνον έδηλώσαμεν, διότι ταχειαν καί ραδίαν νο- 
μίζομεν τήν έπανόρθωσιν καί καταστολήν. Δ.ότι, άφοΰ τά τοΰ έθνους 
Βουλευτικά σώματα καί τά έπ! τή; δημοσίας παιδεύσεως ύπουρ- 
γεΐον, καί ή φιλογενεστάτη καί φιλόκαλο; τών Ίωνιδών οΐκογε'νεια, 
αφιέρωσαν κα! προσδιώρισαν ικανά ποσά πρός έκδοσιν διδακτικών 
εγχειριδίων, χρησίμων είς τάς έν τώ Πανεπιστημίω διδασκαλίας, 
άφ ’ ού ο! καθηγητα! τών άλλων,σχολών συνέταξαν καί έδημοσίευσαν 
τοιαΰτα διδακτικά εγχειρίδια, διά τί άρα χαί οι τής Φιλολογίας Κα
θηγητα! νά μή άρχίσοισιν άπό τοΰ έπιόντος διδακτικού έτους νά έκ- 
δίδωσιν, έν καλώ κειμένω κα! μετά τών αναγκαιότερων προεισαγω- 
γών καί σημειώσεων, πράς χρήσιν τών φοιτητών εαυτών, τά μέρη 
εκείνα ή τούς λόγου; τών συγγραφέων, τούς οποίους θέλουσι διδά
ξει κατ’ εκείνο τά έτος; διά τί δέ τά φιλοπονήματα ταΰτα νά μή τυ - 
πόνη έπιμελώς ή Βασιλική τυπογραφία διά νά κατασταίνωνται εΰ- 
ωνότερα κα! εις τού; ένδεεστέρους τών φοιτητών,νά εχωσι δε καί δώ- 
ρόν τι παρ’ ημών εΰωνον και αί Ελληνικά! Σχολά! τών έκτος ομο
γενών ημών; "Οσον δέ έπι τοΰ παρόντος ύποσχόμεθα καί ήμ.εΤ; (συμ- 
φώνως και πρός τήν αγγελίαν ήμών] νά δημοσιεύσωμεν ο:ά τοΰ 
Φιλολογικού Συνεκδήμου είσαγωγάς τινας καί σημειώσεις είς τά 
κατά τό ένεστώς ετος διδασκόμενα έν τώ  πανεπιστήμιο φιλολογικά 
μαθήματα, καί έλπίζομεν, οτι δέν θέλομεν είσθ ϊΐ διόλου άσυντελεΐς.

Αύτη λοιπόν εΐναι ή πρώτη έλλειψις, τήν οποίαν άνοηέρω ύπε- 
σχέθημεν νά καταγγείλωμεν· ή μέχρι τοΰδε έλλειψις δηλονότι πε
ριοδικού φιλολογικού συγγράμματος, καί πρό; τοΰτον τον διδακτι
κόν άποβλέποντος σκοπόν.
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Ή  δέ Seutspa κα! κυριωτέρα, έξ η ; και η πρώτη έκπηγάζει, ποια 
άρά γε είναι; Δέν είναι βέβαια άλλη, είμήή ελλειψις φιλολογικού δη
μοσίου βίοι), ή ελλειψις λογιών συντασσόντων φιλολογικά συγγράμ
ματα, χρήσιμα πρός δημοσίευσιν, χ»! ή σπάνις «νδρών φιλομοώ- 
σων, έν γνώσει δαπανώντων πρός δημοσίευσιν τοιούτων φιλολογικών 
φιλοπονημάτιον. Δέν είναι λοιπόν λυπηρόν, έν ω μέχρι τοΰ 1833 
έγένοντο τοσαΰται έκοόσεις Ελλήνων συγγραφέων καί ποιητών, ο!αι 
τοΰ Δούκα, τοΰ Κοραή κα! άλλων, μετά τό 1833 , άφ’ οίι έβασιλεύ- 
δημεν κα! έδοξάοδημεν κα! προωδευσαμεν, νά μη φανή οΰδεμία φι
λολογική εκοοσις "Ελληνος συγγραφέως,είμή ή τεσσάρων τοΰ Δημο- 
σδένους λόγων ύπό Ηροκλέους Βασιάδου έν Ιίωνσταντινουπόλει 
κατά τό 1S47 , ήδη δέ καί ή υπό τά πιεστήρια τοΰ σοφοΰ διδασκάλου 
Ν. Βάμβα; Καί γνωρίζομεν μέν, οτι πολλοί καί καλοί λόγιοι άσχο- 
λοΰνται περί τήν τελειοποίηοιν τής Ελληνικής ημών φιλολογίας, 
άλλ’ εΰχόμεδα και ζητοΰμεν οΰχί μόνον νά λέγωνται (ώς πρό ολί
γου τά πολλά καί ποικίλα καί πολύτιμα καί σπανιώτατα τοΰ Κ. 
Σιμωνίδου χειρόγραφα), άλλά καί νά ή/αι καί νά φαίνωνται. Εΰχό
μεδα δέ ώστε καί οί φιλόμουσοι ημών ομογενείς νά διακρίνωσι τους 
τιμίους κα! αληθώς λογιους άπό τών κομπ*ζόντων καί τών αγυρ
τών, κ ι! νά μή λυπώνται τοσοΰτον τό δηνάριον, τό όποιον θέλουσι 
συνεισφέρει πρός έ'κδοσιν άξιων καί χρησίμων συγγραμμάτων. Κα! 
τό ήμέτερον δέ σύγγραμμα, χάρις εις τους φιλομουσευς ημών συν
δρομητές, πρόκειται ήδη πρόχειρον ε,ίς τους θέλοντας νά δημοσιεΰ- 
ωσι δι’ αΰτοΰ τά φιλολογικά των φιλοπονήματα (οσα σ^βιβάζονται 
δηλονότι πρός τήν αγγελίαν ημών). Ύποσχόμεθα μάλιστα κα! νά 
άνταμείβωμεν όπωσοΰν τους πόνους τών συγγραφόντων, προσφέρον- 
τες μέχρι τριάκοντα δραγμών άντ! τοΰ τυπογραφικοΰ ήμών τετρα
δίου είς τους ζητοϋντας τήν τοιαύτην αμοιβήν χαί Ιπιφυλαττόμενοι 
μόνον τό δικαίωμα νά χηρΰττωμεν εις τό τέλος τοΰ έτους τήν εΰγνω- 
μοσύνην ήμών πρός τους ήδη προαιρεδέντας καί έφεξης προαιρησο- 
μένους νά συνδράμωσιν ημάς καί άμισδί, πρός κρείττονα πρόοδον 
κα! στερέωσιν ΐοΰ φιλολογικοί» τουτου συγγράμματος.

Ίδοΰ λοιπόν ολίγα τι νά έκ τών οσα προϋπεσχέδημεν διά τής 
βραγείας ήμών σημειώσεως κατά τό τέλος τοΰ Β ’ φυλλαδίου, 
έρωτώντες, ίΛαρχει· αρά γε νους, δ ιέπων παρ Ύ\μϊν τά~ής ΕΛ- 
Ληνιχίye ήιιών <ρι.ΙοΛογία<;\ Πλειότερα θέλομεν συντόμους επιφέρει 
συχνάκις κα! είς πάντα σχεδόν τά εφεξής φυλλάδια ήμών , 
εως διδαχδώσι πολλοί κα! πληΟυνΟή ή γνώσις. Τότε δέ θέλει εί- 
σΟαι πρό'/ειρος καί ή άπάντησις πρός εκείνην ήμών τήν έρώτησιν.

ΝΙΚΟ ΛΑ ΟΣ Α Ρ Γ Γ Π Α ά ίΙΣ
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Περί τώϊ Λογιστών χα ί ευθυνών nap  ' Αθηναίοι^ 
μετά. προΛόγου χα ί παραρτήματος.

υπό Aug. Boeckh.

Πρός τήν πρώτην τοΰ Έρμάννου έπίδεσιν κατά τοΰ Corpus 
inscription am  Graecarum ά»τέταξα βραχεΐάν τινα μόνον άπάν- 
τησιν, άποστρεφόμενος τάς διενέξεις* τήν μακροτέραν δέ άνάλυσιν 
τής έπικρίσεως άνέλαβεν ό Μεΐερος, άπαντήσας έπαξίως είς την 
έπίδεσιν τοΰ Έρμάννου. Ό  δέ Έρμαννος ήθελε σιωπήσει, καδώς 
μας βέβαιοι, έάν δέν έρεδίζετο είς τό νά άπαντήση υπό χωρίου τ ι-  
νός τής υπό τοΰ Μεϊέρου έπικρίσεως τοΰ πονήματος μου, έν ω οΰ- 
τος διατείνεται, οτι προσέδηκε καί τινα περ! τοΰ έπ'ι ΚοΛωνω Οΐ- 
δ ίποδοζ,  προτραπείς είς τοΰτο υπό άνδρών, πρός τους οποίους οφεί
λει σεβασμόν. Έκ τή; έκφράσεως δέ ταύτης τοϋ Μεϊέρου συμπε
ραίνει ό Έρμαννος, οτι υπάρχει τις διωργανισμένη σύστασις έπ! 
λίαν άξιοκατακρίτω σκοπώ, κατ’ αύτοΰ βεβαίως, οσον έγώ δύνα
μαι νά έννοήσω. Χάρις λοιπόν είς ταύτην τήν οιονε! φαντασιοκοπίαν, 
άπελαύσαμεν ήδη συνηρμολογημένα είς εν πάντα τά περί τούτου 
μέχρι καί τής Αναλύσεως συγγραφέντα, τήν δέ Ανάλυσιν συγ- 
κεκροτημένην καί ύπό σκωπτικών μέν κα! περιφρονητικών, οΰχ! 
δέ καί ίκανώς άνασκευαστικών, μάλιστα δέ λίαν έπιπολαίων καί 
ύπέρ λόγον ενίοτε κενοφραστικών σημειώσεων έτι δέ κα! τόν έπί- 
λογον τής ύπό τοΰ Μεϊέρου έπικρίσεως, κα! τοΰτον δέ μετά ση
μειώσεων, καί ώς έπίμετρον τέλος κα! δύο ιδίας αύτοΰ πραγμα
τείας Περί της Σιγείου έπιγραφης κα! Περί τών λογιστών καί 
τών εΰδυνών, ου μήν άλλά κα! πρόλογον περί τοΰ σκοποΰ τής 
φιλολογίας, περί τών προσωπικών αΰτοΰ σχέσεων πρός εμέ, καί 
περ! τής Αναλύσεως δέ αΰτής. Έ γώ  δέ, άσχολούμενος περί τή/ 
Ικτέλεσιν τοΰ σκοποΰ, τόν όποιον προεδέμην, περ! τήν ε/.δοσι» 
δηλονότι τών ελληνικών επιγραφών, δέν έπεδυμησα μέν νά άντκά- 
ξω άνάλογον τό μέγεδος άπάντησιν πρός βιβλίον, ούτως εΰχερώς 
εξογκωδέν, άλλά καί τό νά σιωπήσω όλοτελώς, κα! δεύτερον ήδη 
προκαλούμενος, μοί έφαίνετο υπερβολή πραότητος. Διανείμας λοι
πόν τήν υπόδεσιν, παρέπεμψα πάντα τά ίδίως πρός τάς έπιγραφάς 
άποτείνοντα είς τόν άνήκοντοι τόπον, τόν πρόλογον λέγω καί τάς 
προσδήκας τοΰ Α\ Τόμου τοΰ Corp. Inscr. ένδα, παρεκκλίνων 
δσον ενεστι πάσης άπ’ εΰδείας καί προσωπικής διαμάχης, καί 
μετά μεγίστης πραγματευόμενος έναργείας, ώστε οΰδέ τρεις καν 
στίχοι τών υπό τοΰ Έρμάννου κατηγορημένων νά μή μείνωσιν έ-



στερημένοι τής επαξίου και ικανής άνασκευής, θέλω αποδείξει καί 
πόσον υπάρχει απίθανος καί άστήρικχος ή προχαδεΐσ* έξήγησις 
τής Σιγείου επιγραφής, επί χή όποια ομως ό Έρμαννος χοσίϋ- 
τον άγάλλεται. Λείπονταί μοι ή'δη αί εις εμέ τείνοασκι εκφράσεις 
ΐϊερ’ί τού σκοποΰ χής φιλολογίας, τά περ! χών προσωπικών οχέ- 
σεων, κα! ή περί χών λογιστών καί εΰδυνών πραγμαχεία, καί τε
λευτούν σημειώσεις χινές χής εις τόν μνημονευθέντα επίλογον α
νασκευής, χών επί Κολωνώ άφορώσαι Οίδίποδϊ. Ταΰτα δέν έ'χουσί 
χι κοινόν πρός χάς έπιγραφάς, εϊ μή έφ’ οσον έν χή εις επιγραφήν 
τινα αναπτύξει παρεδέχδην, ώς αποδεδειγμένα ή'δη έν χή ΰπ’ έμοΰ 
συγγραφείση Πολιτική Οικονομία τών Αθηναίων, τά άφορώνχα τό έν 
Αδήναις άνώταχον τόχε λογιστικόν συνέδριον. Τόν διϊσχυρισμόν μου 

εκείνον έπ στηρίζω ήδη διά τής επομένης πραγματείας άπένανχι τοΰ 
συγγραμμαχος χοΰ Ερμάννου, Γνα παραπέμπω εις χαΰχα έν χαΐς είς 
τας έπιγραφάς προσθήκαις· προοιμιάζομαι δέ ολίγα χινά μόνον περί 
τοΰ σχοποΰ χής φιλολο (Τας,παρενείρων έν είίει διασαφήσεως καί οσα 
Ιμελλον νά είπο) περ! χοΰ έπί Κολωνω Οίδίποδος. "ί ων δέ προσω
πικών σχέσεων ώς έν παρόδω μόνον δέλω μνημονεύσει, άν κα! θέλω 
πραγματευδήν έν χώ έπιμετρω έξ ανάγκης καί τινα άποβλέποντα 
μάλλον τά πρόσωπα ή τάς έπιστήμας. Τά δέ ύφος τοΰ λόγου μου 
θέλει ευρεΐν μετριοπαδές ό άναγνοϋς τό χοΰ Έρμάννου σύγγραμμα.

Καλώς σκεφΟείς, χωρίς ομως νά £μβω εις αναπτύξεις, τάς 
όπ ιίχς  Ινχαΰθα έν όλίγαις σελίσιν ήχο άδύναχον νά διεξαγάγω 
μετά πλειοχέρας άκριβείας παρ εκείνην, χήν όποιαν έχουσι τά ΰπά 
τοΰ Ερμάννου έν χώ έαυχοΰ προλόγω λεγάμενα , προτάσσω έν- 
ταΰδα χήν γνώμην μου, οχι ή φιλολογία έθνους τινός, ένχός {ορι
σμένου τίνος χρονικού διασχήμαχοζ, είναι ουδέ ν άλλο ει’μή ή ίσχο- 
ρικώς επιστημονική διάγνωσις χής όλης ένεργηχικόχητος, τοΰ δλου 
βίου, κα! τών ενεργειών κ*ί έπιτηδευμάχων χοΰ έθνους εκείνου. 
'Ο βίος δέ οϋχος, και ή ενέργεια, κα! χά επιτηδεύματα τοΰ έθνους, 
καί φυσ κώ τώ λόγω κα! πάνδ’, οσα έξ αυτών έκπηγάζουσιν, εί
ναι χά υπό χής φιλολογίας έξεχασχέον άνχικείμενον είναι δέ ταΰ
τα ή πράξεις, έξ ών απαρτίζονται αί οΐκιαχαί καί πολίτικα! σχέ
σεις, ή θεωρίαι, ίιφ ών συγκροτούνται ή δρησκεία, αί τέχναι καί ή 
παιδεία.Όχι δέ ή γλώσσα,ώς περίβλημά τι καί τύπος οΰσα τών ιδεών, 
συμπεριλαμβάνεται κα! αυτή εις τήν ΰπ’ έμοΰ ένταΰθα συντόμως 
ΙπικληΟεΐσαν παιδείαν, τοΰτο δέν χρήζει μακράς άποδείξεως. Α νή
κει λοιπόν χα! αϋτή εις τό άντικείμενον, τά όποιον οφείλει νά έξε- 
τάζη ή φιλολογία, καδώς εγώ αυτός πρότερον περί τούχου συγ- 
γράψας διέλαβον, καί πρέπει νά γνωρισθή καλώς υπό τοΰ φιλολό
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γου διά χής μιμηχικής άναπλάσεως1 οδεν κα! ή γραμμαχιχή κα- 
τατακτέα εις τήν τάξιν χών πραγμαχικών μερών τής φιλολογίας, 
εις τά όποια άντιχίδενται, ώς μόνον τό είδος άποβλέπουσαι, ή έρ~ 
μηνευτική καί ή κριτική. ’Επειδή ομως τά εργα τής ένεργητικό- 
τητος αρχαίου τινός έθνους διεσώθησαν μέχρις ήμών ώς έπί πλεΐ- 
στον έν γραφικοΐς μνημείοις ή συγγράμμασι, τά όποια περιέχουπ 
χαί τά μή γλωσσικά άνχικείμε^α καί χάς ιδέας, τά όποια ομως 
ό φιλόλογος οφείλει νά γνωρίζη, διά τοΰτο ή γλώσσα άπο- 
βαίνει έν ταΰχώ καί μέσον, δι’ οΰ ή φιλολογία δόνιτα: νά καταμά- 
Οη άπαντα σχεδόν τά λοιπά προϊόντα τής αρχαιότητας· κα! ή φ ι
λολογία οφείλει νά άνεύρη έκ τών γραφικών μνημείων, χωρ'ς νά 
περιορισδή είς μόνην τήν τής γλώσοης αύτής καχάληψιν , τό σύ- 
νολον χών πραγμάτων καί τών ιδεών , άν καί, οσον άφορα τήν με
ρικήν ένασχόλησιν κα! ένέργειαν τών προσώπων, ή ένέργεια αυτη ε ί
ναι καλόν νά διανέμηται, οσον ένεστι, χαδώς κα! ό "Ερμαννος συμ
βουλεύει' άλλ’ ομως δέν πρέπει πάλιν ή εργασία αυτη νά διαμε- 
λ ’ζηχαι έπ! τοσοΰχον, ώς έπί έργοσχασίου τινός , £νθα παραδ. χ . 
κατασχενάζνντα ι α ί  βεΛόναι,, κα ί si, ς [ih' σ  γύρη.I αχε ί τα i . l ά 
σματα , ετερος δέ όζύΐ'ει αντά , d J J o c  δε τιά.Ιιν συστρέφει τάς 
χεφα.ίάς , χα\ τέταρτος έπ ιτ ίθ ησ ιν  αύτάς  , άλλ’ Ιααοθα οφείλει 
έκασχος άξίως λόγου πεπαιδευμένος νά φρονχ'ση νά άποκχήση έν 
χαύχω χήν περίνοιαν χοΰ έργοστασιάρχου, κα! νά άπολαύση γενι
κήν χινα κα! μεγάλην έποπτείαν, χωρίς χής οποίας θέλει διαμένει 
4σαεί άπλοΰς χις χειρώναξ κα; ευιελής έργάτης. Καί αυτή ομο); καδ 
έαυτήν ή γλώσσα, οΰχ! ώς μέσον πράς άποκχητιν χώ/ λοιπών γνώ 
σεων, άλλ’ ώς περίβλημα μόνον καί τύπος τών ιδεών έςεχαζομένη, 
έφέλχει τόν γραμματικόν είς τό νά πειοδή οτι είναι άνάγκη νά 
γνωρίση καί χά πράγματα , έφ’ οσον ταΰτα άντιχίδενχαι είς χάς 
λέξεις' διόχι δέν καχορθοΰχαι ή έντελής καχάληψις τοΰ περι
βλήματος καί τύπου, έάν μή τις οίονε! καί αΰχοΰ τοΰ σχοχασμοΰ 
έφαπτόμενος ένχελώς αΰχόν κατανόηση, ουδέ δύ/αχαι ολως ό φι
λόλογος νά έννοήση καί κρίνη γραφικόν τι μνημεΐον ή σύγγραμ
μα, κα! τό έ'ργον αύτοΰ δέν θέλει εισδαι ποτέ ερμηνευτική ή κρι
τική, έάν μή πρότερον συμπεριλάβη έν τή έαυτοΰ διανοία, οσον 
ενδέχεται εντελώς, σύμπασαν τήν γνωσιν τοΰ κύκλου τών ιδεών 
χοΰ έθνους, είς ο κα! τά έξετασχέα άνήκουσι πράγμαχα. Διόχι οί- 
αςδήποχε έποχίς ό συγγραφευς προΰποχίδησιν, οχι ό άναγνώστης 
αΰτοΰ 'κατέχει οΰχ! μόνον τήν γνώσιν τής γλώσσης, έν η αυτός 
γράφει, άλλά καί ξύμπαντα τόν το'τε κοινόν τών ιδεών κύκλον 
διά δέ τοΰτο πας ό έν τώ μετά ταΰτα χρόνω θέλων νά έννοή-



ση, ή νά κρίνϊ], τόν συγγραφέα εκείνον, οφείλει νά χατορδώση καί 
πραγματοποίηση πρότερον έν έαυτώ τά υπό τοΰ συγγραφέως 
εκείνου προϋποτιθέμενα, πριν ή δυνηδη νά έννοήση όπωσοΰν ίκα- 
νώς τόν συγγραφέα έκεΐνον. Έντεΰδεν λοιπόν προαπαιτεΐται, καί 
πρός τήν ερμηνευτικήν κα! κριτικήν τών συγγραφέων, ό επιχειρών 
νά ερμηνεύση κα! κρίνι; συγγραφέα τινά νά έχη τάς αναγ
καίας τών πραγμάτων γνώσεις οΰδέν ήιτον ή τήν γνώσιν της 
γλώσσης αΰτής· καί τοι δέ τό μέγιστον μέρος τών πραγμα
τικών τούτων γνώσεων άποκταιαι δι’ αΰτης ταΰχης πρότερον της 
γλώσσης, εΐναι ομως άνάγκη νά έπενεργώσι πάλιν αί πραγματικαί 
αΰται γνώσεις προ: άκριβέστερον προςδιορισμόν αΰτής πάλιν της 
γλώσσης, ώστε κατά διαρκή πρόοδον ή γλώσσα νά μάς διδάσκη τά 
σημαινόμενα πραγματα, ταΰτα δέ πάλιν νά συντελώσιν εις τήν τής 
γλώσσης άκριβεστέραν κατάληψιν, και ούτως άδιαλείπτως ή δια- 
γνωσις τοΰ ενός νά άποκαδισταται άμοιβαίως σαφεστέρα διά τής του 
άλλου διαγνώσεως. Ουτω παρδ. χ . μας διδάσκει μέν ή γνώσις 
καδόλου τής γλώσσης τί έστι αρχών, β ασ ιλ εύ ς ,  πολέμαρχος, θε- 
αμοθέται' άλλ όμως, άφ’ ου δι’ άλλων πάλιν γλωσσικών μέσων 
άποκτήσιομεν ιδέαν τινά κα! διάγνωσιν τής τών ’Λδηναιων πολιτείας, 
τότε μόνον δυνάμεδα νά περιορίσωμεν τάς λέξεις ταύτας εις τον 
στενόν κα! ΐδιάζοντα εκείνον κύκλον, έν ώ αΰται τώ όντι περιέχον- 
ται κατά τήν Αττικήν χρήσιν. "Οτι δέ και τάς γνώσεις ταυτας αυ
τός τις έκαστος δέλει άνεΰρει, τοΰτο είναι πλε'ον καταφανές έκ τοΰ 
τρόπου τής άνευρέσεως, χόν οποίον ήδη πρό ολίγου έμνημονεύσαμεν 
άν κα! δέν ήναι δά χόσον απόβλητα κα! χά νεώχερα βιβλία, άφ’ ο5 
αύτή βέβαια αΰχη ή υπό χοΰ 'Ερμάννου τοσοΰχον έπαινεδείσα δια
νομή τής εργασίας, αΰχή μάλισχα άπαιτεί νά μεταχειριζώμεδα τά 
δπά τών άλλων κατασκευασδένχα· καί μάλισχα άκριβέσιερον, παρ’ 
οσον τοΰτο γίνεται κατά τό έκεΐ έπιφερόμενον παράδειγμα. Οϋχε ε ΐ
ναι δέ τά βιβλία ταΰχα έν μέρει τοσοΰχον ευκαταφρόνητα, άλλά πε- 
ριέχουσι μάλιστα βαδείας κα! περιεσκεμμένας έρευνας περ! πραγμά
των, τά όπ;ία μόνον έν τή προς άλληλα σχέσει καί συναφεία δύναταί 
τις ακριβώς νά γνωρίση. Διά δ’ αΰχο τοΰτο άνδρες, μή άναδιφήσαν- 
τες τά πράγμα ta έν τη *ρ4ς άλληλα αΰτών συναφεία, μόνον δέ 
έπ! σκοπώ νά συντάξοίσι σημείωσίν τινα, εϊ'ς τι προσχρούσαντες και 
κατανχήσαντες πράγμα, ευρισκουσι πλείσδ’ οσα άσαφή καί αναπόδει
κτα, τά οποία ολως διόλ,ου υπάρχουσι σαφη κα! μηδεμιάς χρήζοντα 
άποδειξεως είς εκείνον, οςτις είναι οικείος καί έγγεγυμνασμένος είς 
τό πράγμα τοΰτο. Ό  μή προσκιησάμενος ομως συστηματικήν και 
συνεχή οιάγνωσίν τε καί γνώσιν τοΰ αρχαϊκού βίου, καί άμυδράς
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?χων αντιλήψεις τής άρχαιόχητος, κα! σμικρά τινα μόνον κατέχων 
πράγματα, οΰτος οΰχί μόνον και τήν γλώσσαν αΰτήν είναι αδύνατον 
καλώς νά γνωρίζη, άλλά κα!, έστερημένος βέβαια τοΰ τών ιδεών κύ
κλου, τόν οποίον ό συγγραφεϋς προΰποδέτει, έν πολλοίς ουδέποτε 
θέλει άπολαΰσει, ούτως έχων, τήν βαδείαν κα! άχριβή τοΰ σί·γγρα- 
φέως κατάληψιν· και ϋπίτεδέντος δέ οτι έ άνθρωπος οΰτος κατέχει 
τό σπάνιον προχέρημα, νά μαντεύη ποΰ ακριβώς ελλείπει τι αύτώ 
πρός κατάληψιν, δέν δύναται βεβαίιος, καί εΰδΰς τότε, αΰχός δι’ εαυ
τοί νά προσκτήσηχαι παν τά έλλείπον αΰτώ πρός άναπλήρωσιν καί 
θεραπείαν τής έαυτοΰ ένδειας, έά» μή έχ τοΰ προτέρου ήδη χρόνου 
είχε στρέψει τήν προσοχήν αυτοΰ πρός τό προκειμενον καί ζηχούμε- 
νον πράγμα. ’ Ελλείπει δέ αΰχώ πράς τοΰχοις χαί ό τύπος καί ή 
αναλογία, καδ’ α ήδύνατο νά παραβάλλη κα1’ κρίνη άγνωσχα, άμφι- 
σβηχούμενα, πιδανά κα! άπίδανα' εχι δέ έλιγώχερον δύναχαι ό τοι— 
οΰτος, έμβαίνων εις κριχικάς έρευνας, νά συνάρμοση μετά πεποι- 
δήσεοις, χωρίς νά κινδυνεύη καδ’ έκαστον αυτοΰ βήμα είς τό νά 
προσκρούη εις τάς ένυπαρχούσας σβέσεις. Ο δέ τοΰτο συνιδών, 
κα! πλέον ήδη έπι τήν άνεύρεσιν τών οίιιω λεγομένων πραγμάτων 
άπεκδυδείς, ουδόλως διά τοΰτο χάς γραμματικά; γνώσεις καταφρο
νεί, αναγνωρίζει δέ μάλισχα χαυτας τό μέν ώ ; άξιόλογον βάσιντών 
λοιπών γνώσεων, τό δέ καί ώς κλάδο ν τινά αύτής της δλης φιλολο
γίας· δέν στέργει ομως πάλιν οΰδέ νά περιορισθή εις μόνας ταύ
τας, άλλ’ έπιχειρεί καί νά κατορδώση τι διά τοΰ πλούτου τών γραμ
ματικών γνώσεων, τάς οποίας άπέχτησε, μη ϋπερεκτιμών τοσοΰ- 
τον τήν γραμματικήν, ώστε νά δεωρή α υ τ ή ν  άποκλειστιχώς ώς φι
λολογίαν ή νά τήν έπεκτείνη υπέρ τά έσχαμμένα. Διόχι τέλος πάν
των είναι βεβαίως σχετιχώς πολλώ άξιολογώτερον έργον τό νά γνω - 
ρίση τις πραγμά τι, ώς τά τών ’Αθηνών δικαστήρια, καδ ολους αΰ
τών τούς τύπους, καί ό'σον ένεστιν έντελέσ τερον, ή τό νά σχεδιάση δε- 
ωρίαν τινά ή ιστορίαν τών μορίων άν  ή γε, εις ολόκληρον έξογκω- 
δείσαν βιβλίον, έν ώ τήν τοιαύτην γνώσιν αυτός τις, έχων όλίγας 
τινάς προηγουμένας ιδέας, καί έπιμελώς τούς συγγραφείς άναγι- 
νώσκων, δύναται έξ αΰτών νά σχηματίση, και έξ ων πολλά μερικά 
πρέπει τις νά έγκαταλείπη είς τήν ιδίαν ενός έχάστου παρατηρησιν. 
Ή  δέ υπερβολική διεξαγωγή κα! άναδίφησις ευτελών γραμματικών 
μελετημάτων καταστρέφει τήν δόξαν τής φιλολογίας, μά; έφέλκει 
εις κενοσπούδους τινάς σοφιστείας κα! συ,ικρολογίας, κα! εις άπέραν- 
τα καί άλληλαναίρετα φάσματα, καί έκβλαστάνει άφόρηχόν τινα σχο
λαστικό ιηχα καί ήλίδιον οί'ησιν, ώσχέ τις νά νομίζη, οτι αυτός μόνος 
κατέχει τήν γνώσιν τής γλιόσσης, αυτη δέ είναι τό άξιολογώτερον



χραγμα' έν ώ έξ εναντίας ή τήρησις τοΰ μηύ&γ άγα ν  σανεπεφερε& 
συνήδως χα! τήν ορθήν έκΐίμησιν έαυτοΰ τε καί τών άλλων. Τελευ- 
ταΐον δέ, ήδελεν εισΟαι βεβαίως αλλόκοτο; τιςπρόληψις τό νά νομίζη 
τις, οτι διά τοιούτων γραμματικών έρευνών ήθελε προάγεσδαι ή μορ
φωτική παιδεία (form alo Bildung) πλειότερον,ή διά της διαγνώσεως 
πολιτικών, θρησκευτικών, φιλοσοφικών ιδεών, ή κατάληψις τών ύπό 
τών άρ-/αίων άναδειχδέντων αισθητικών τύπων καί παιών τών ι
στορικών τη; άρχαιότητος σ'/έσεων. Μάλιστα δέ ευρίσκει τις εις τους 
καθαρούς πρό πάντων και ίδιο^ίυδμους γραμματικούς σπανίαν τινά 
ελλειψιν ορδής αΐσδήσεως κα! άγιους κρίσεως,κα! πολλοί προςκολλών- 
ται, κοδώς εϋστόγως εκρινεν ό Ίεαν Πώλο;, δι’ Ινδειαν πραγμάτων 
κα! στοχασμών εί; τάς λέξεις, κα! διά νά έκδλίψωσιν έκ της γλώσ- 
σης, ο,τι έξ «ϋχης μόνης είναι αδύνατον νά έξαχδη, βασανιζουσιν 
αυτήν εως ού βεβιασμένη είπν; το ψευδός. (επεται συνέχεια)

—  Π αρ’ ολίγον ήθε'λομεν λαμπρυνΟ ή ώς έ π ί  Π ερικλεούς, κ α ί μ ε τά  π ο μ π ή ς  τή ς 
•προσηκούσης μ εταφέρ ει άπό  τοϋ Υπουργείου κ α ι τώ ν  βουλευτικώ ν σ ω μ ά τ ω ν , κ α ί 
α ναβ ιβάσει είς τ ήν β ιβλιοθήκην τοϋ π α νεπ ισ τη μ ίο υ  οΰχ ί εν η δύο αρχα ία  χειρό
γ ρ α φ α , ά λ λά  σμήνος ολον,

ή ύτε  έ'Ονεα ε ίσ ι μ ελ ισσά ω ν ά δ ινά ω ν , 
π έτρ η ς  εκ γλα φ υρ ή ς  α ίε ί νε'ον Ιρχομενάων, 

α ρχα ιό τα τω ν, ά γ νω σ τω ν  κ α ι σ π α ν ιω τά τω ν  χειρογράφω ν, τω ν  οποίων ιδ ιο κ τή τη ς 
έκηρύττετο  ό Κ . Κ . Σ ιμ ω ν ίδ η ς , ολοι δε οί σοφοί Ε υρωπα ίο ι ώς ίχθΰς άφωνοι ήθελαν 
μ ένει ε ίς  τή ν  λα μ π ρ ο τά τη ν  τα ύ τη ν  ά να κά λυψ ιν , άνακράζοντες μο'νον το

ά  λ λ ’ ό λ ο λ ύ ξ α τ ε φ α ι ν ο μ έ ν ^ σ ι ν  τ  α  Γ ς ά ρ χ α ί α ι σ ι ν Α θ ή ν α ι ς ·  
τοσοϋτοι δε φ ιλόλογο ι ηθελον συρρεύσει είς τά ς Αθήνας δ ιά  νά  θα υμ ά ζω σ ι κ α ι έξε- 
τά ζ ω σ ι τά  κ ε ιμ ή λ ια  τ α ΰ τ α , ώ στε τά  τώ ν  Α θηνα ϊκών ο ικ ιώ ν ενο ίκ ια  ήθελον ϋπερβή  
κ α ι εκε ίνα  τώ ν έ» Καλλιφορνίοι τή ς  Α μερ ικής, δ ι*  τον ί χ , ί ϊ  άνακαλυφθεντο ι πολΰν 
χρυσόν, οι δε μ εταγενέστερο ι ήθελον α ρ ιθμ ε ί δύο συγχρόνους έ π ο χ ά ς ά π ό  τ ο ϋ  
χ ρ υ σ ο ΰ  τ ή ς  Κ α λ λ ι φ ο ρ ν ί α ς  κα ι  τ  ώ ν χ  s ι ρ ο γ  ρ ά  φ ω ν τ ο ΰ  2  ι μ  ω  ν ί -  
δ ο υ .  Εν ω δέ εμε'λλομεν νά λαμ πρ υνθώ μ εν δ ιά  το ια ύτη ς κ α ι τη λ ικ α ό τη ς  η λ ι α 
κ ή ς  δο'ξης, χα ιρέκακος τ ις  αστείο ς ή ρώ τα  τ'ον Κ . Σ ιμ ω ν ίδ η ν , μή  έξεχώσΟη που έκ 
τώ ν  ερ ειπ ίω ν αρχα ία  τ ις  κ α ι πρό Χριστοΰ κ α ι τώ ν  ΙΙτολεμ α ίω ν κατασκαφεΓσα πο'- 
λ ις ,  ώςπε'ρ π ο τε  τό ΙΙράκλειον κ α ι ή  Π ο μ π η ία , κ α ι τ ίς  αρα  π ο λυτά λα ντο ς  ή γ εμ ω ν  
έπεμ ελήθη  τή ν άνασκαφήν τ α ύ τ η ν , ά φ ’ ης ό μακάρ ιος Σ ιμ ω ν ίδ η ς  άνεβ ίβασεν ώ ς 
η μ ά ς  σώα κ α ι ά β λ ιβ ή  κ α ι νεάζοντα  τά  τρ ισ χ ιλ ιε τή  περ ίπου ύπνον ΰ π νώ σ α ντα  τα ΰ 
τ α  χ ε ιρ ό γρ α φ α ; άλλος δέ τ ις  π ά λ ιν  πανουργο'τεοος απεύθυνε πρός τόν καλόν Σ ιμ ω - 
ν ίδ η ν  κ * ί τή ν έξης έρ ώ τη σ ιν  μή  άρα ε ίνα ί τ ις  ουτος τώ ν  προσελήνω ν εκείνων Π ε
λ α σ γ ώ ν , ε ίς  τον όποιον ε’ίμαρτο νά  κ ο ιμ ά τα ι μ έν ώ ς άλλος Βαροΰχ τόν τρ ισ χ ιλ ιε τή  
ή  κ α ί τ ε τρ α κ ισ χ ιλ ιε τή  κ α ι π ε ν τα κ ισ χ ιλ ιε τή  ϊπ ν ο ν , νά απορροφά δε τά ς  ά να κα λύψ ε ις  
κ α ί δοξασ ίας τώ ν  α ιώ νω ν , μ έχρ ι κ α ι τή ς η λ ιο τυπ ία ς  κ α ί τη ς  β αμ β ακ ο π υρ ίτ ιδ ο ς , 
κ α ί τώ ν  π α λα ιο γ ρ α φ ικ ώ ν  δ ιϊσ χ υρ ισ μ ώ ν , κ α ί τώ ν  διορθώσεων τοΰ Βροΰγκ, κ α ί 
τώ ν  στερεοτύ7Γω ν τοΰ Τ άουχνιτς  εκδόσεω ν, κ α ί νά  ά να σ τή  τέλος μ ε τα ξύ  τώ ν έν 
Αθήναις σοφών, θαυμ άσ ια  κ η ;ύ τ τ ω ν , κ α ί μ ω ρα ίνω ν τή ν σοφίαν τοΰ κόσμου το ύ το υ ; 
Α λλ’ ημ είς κ αθ ’ολ ο·ι τούτον τον κα ιρόν,καθ ’υν άπετείνοντο  α ί ερω τήσεις α υτα ι,ε ίχο α εν  
ά νχ τετα α ενα  τά  β λε 'α α α τα  προς τά ς  π ύ λ α ς  ττ,ς του π α νεπ ισ τη μ ίο υ  β ιβλιοΟ τ,κτς,δ'ιά 
νά  ϊό'ωαεν α ύτά ς  ά ν ο ιρ α ε ν α ς , έντ'ος £ε ττ,ς βιβλιοθ/,κνις ά νακειυ .ενα  έ π ι  Ορονου 
υψηλοί) τά  τοΰ κλεινού ϋι/λωνίδ'ου τα υ τ α  κειατλια.* οτε φοοερος τ ις  ραβδούχος ιχας 
εξετ ίνα ςεν  έκ^ΓΟ-ν, ώθώ ν κ α ι κ ρ α υγά ζω ν , ε ξ ω κ ύ ν ε ς ! ε ξ ω β ε β γ; λ  οι !

Τ ύπο ις  X. Ν ικολαΐδου Φ ιλαδελφέω ς. θ “Ε-/δοτης Ν. ΛΙΊ Ϊ Ι Ί λ  '.Ι Ι Ϊ .
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