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Π ερί τ ελ ε τ ώ ν  χαί διαγωνισμάτων.

Καθ’ ήν ημέραν ή ήμετέρα έκκλησία τελεί την 
μνήμην τών τριών μεγάλων καί οικουμενικών διδα
σκάλων καί ιεραρχών, έτελεσθη καί κατά τό λήξαν 
έτο ;, τή  φροντίδι καί δαπάνη του εθνικού Πανεπι 
στημίου, κατά τά υπό τής άκαδημαϊκής συγκλήτου 
καθιερωθέντα, άρχιερατικόν μνημόσυνον υπέρ άνα- 
παύσεως τών ψυχών τών τεθνεώτων ιδρυτών, ευερ
γετώ ν, συνδρομητών, καί καθηγητών τού εθνικού 
Πανεπιστημίου.

Τήν θείαν μυσταγωγίαν έτέλεσαν εν τώ  μητρο- 
πολιτικφ τής πρωτευούσης ναώ δ σεβασμιώτατος 
μητροπολίτης Αθηνών κ. Θεόφιλος μετά  τού συνιε- 
ρουργήσαντος ήμετέρου τέως συναδέλφου, καθηγητού 
τ ή ; θεολογίας, κ . Θεοκλήτου τού Βίμπου, πρό πέντε 
ημερών προχειρισθέντος αρχιεπισκόπου Μαντινείας, 
οστις, άποχωριζόμενος τοπικώς άπό τού ήμετέρου 

καθιδρύματος, έξεφώνησε λόγον διδακτικώτατον 
περί τ ή ; άρχή; έν γένει τών υπέρ τών κεκοιμημένων 
μνημοσυνών, περί τών αιτίων ιδίως τού υπό τού 
Πανεπιστημίου καθιεοωθέντος τοιοότου, καί περί 
τού λόγου δι’ 8ν τό Πανεπιστήμιον έξελέξατο ποός 

τούτο τήν έκκλησιαστικήν ταύτην πανήγυρι*.

Π ερί άγωνοΟεαιών.

0  Βουτσιναΐο; ποιητικός άγών ήσχόλησεν έπιτυ- 
χώς καί κατά τό λήξαν έτος διαφόρους τών ήμετέ- 
ρων λογίων, <όν δεκαεπτά έπεμψαν είς τό έθν. Πα- 
νεπις-ήμιον, Ιντό ; τού νενομισμένου χρόνου, τά ποι
ήματα αυτών συνιστάμενα είς δύω κωμωδίας, τρεις 
τραγωδίας, £ν αρχαϊκόν έπος, πέντε συλλογάς λυ 
ρικών ποιημάτων, καί £ ;  διηγηματικά ποιήματα* 
τρία έτερα μή άφιχθέντα εγκαίρως δέν έγένοντο 
δεκτά.

Κριταί διωρίσθησαν υπό τ ή ; άκαδημαϊκής συγ
κλήτου οι καθηγηταί κύριοι Σ. Κουμαναύδης, Δ. Α- 
φεντούλος, Αθ. Ρουσόπουλος, καί Δ. Σεμιτέλος, οϊ- 
τινες μετά  τού πρυτανείο; άνεδέχθησαν κατά τόν 
κανονισμόν τού άγώνος τούτου ν’ άναγνώσωσιν εν
τός 4 0  περίπου ήμερων κα τ’ ίδιαν έκαστος τά  διά
φορα ταύτα ποιήματα καί νά κρίνωσι περί τής α
ξίας αύτών. Εισηγητής τ ή ; επιτροπεία; τα ύτη ; δι- 
ωρίσθη δ τέως καθηγητή; τής έλλ· φιλολογίας καί 
ήδη τής άρχαιολογίας κ. Αθανάσιος ί ’ουσόπουλος* 
άσμενοι δε ε'ίδομεν, δτι δέν ευοισκόμεθχ πλέον είς 
τήν εποχήν καθ’ ήν οί κριταί τών φιλολογικών καί 
ποιητικών ήμών άγώνων, μή ευρίσκοντες βραβεύσι- 
μόν τ ι έκ τών έμφανισθέντων έργων, άνέβαλλον έ ; 
νέωτα τήν άπονομήν τού γέρατος. Κατά τόν προ- 
κείμενον άγώνα τό γέρας ήδύνατο νά διαφιλονει-
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κηθή μεταξύ δύο ή  και τριών ϊσως π ο ιη μ ά τ ω ν , ά -  

πενεμήθη δέ τό μεν χιλιόδραχμον γ έ ρ α ; ε ις  τή ν  κ ω 

μωδίαν δ πλουτήσας σκυτοτόμος, δ δέ π ρ ώ τ ο ς  Ε
παινος εις την τραγωδίαν δ Φαύστος, δ τ ιν α , κατά 
περίεργον σύμπτωσιν, άνεφάνησαν κ α τ ά  τή ν  ίν  τ ή  

ήμέρα τής τελετής άποαφράγισιν τ ώ ν  δ ελ τ ίω ν  Εργα 

τού αυτού ποιη,τοΰ, τού κυρίου Αντωνίου Α ντω νεά - 

δου, έκ Κρήτης, διδάκτορος τού ή μ ετέρ ο υ  Π α νεπι

στημίου καί γυμνασιάρχου ή,δη τ ο ύ  Β .  γυ μ να σίο υ  

τού Πειραιώς, συγγραφέως τής Κρητηΐδος, ή τ ις  επί
σης είχεν έπαινεθή έν τώ  παρελθόντι.

Επτνέθησαν δε καί ί  Πυγμαλίων, ποίημα λυρι
κόν, όπερ έχ τών υστέρων άνεφάνη ποιηθέν υπό τού 
πολλάκις άποδυθέντος καί στεφθέντος κατά τόν ποι
ητικόν αγώνα κ. Δημητρίου Παππαρρηγοπούλου, 
καί τέλος δ Φλύαρος, κωμωδία μονοπρόσωπος, έν $ 
δ ποιητής κατιόρθωσε, χάρις είς τή,ν τελειοποιημέ- 
νην ειδικότητα τού ήρωός του, να καταστήση περιτ
τήν ή αδύνατον τή,ν σύμπραξιν παντός άλλου προσ
ώπου, καθόσον δ Φλύαρος εχων διαρκώς τόν λόγον 
είς ούδένα άλλον τόν παραχιυρεϊ.

Είναι γενικώς άνεγνωρισμένον, ότι πρός τόν σκο
πόν τής μορφώσεως ειδικών επιστημόνων δι’ έκεί- 
νους μάλιστα τούς κλάδους τής δημοσίας διδασκα
λίας, εις ο&ς δι’ ελλειψιν εϊτε χρηματικών μέσων, 
είτε απόχρωσης κατά τή,ν έφαρμογήν ένθαρρύνσεως, 
ολίγιστοι εκ τών σπουδαζόντων έπιδίδονται, άπο- 
βαίνει άναπόφευκτον να στέλλωνται δημοσίοις άνα- 
λώμασιν εϊτε είς ειδικά; σχολάς εϊτε εις τά  τελειό

τερα τής δυτική; Ευρώπης πανδιδακτήρια νέοι σπου- 
δασταί προσηχόντω; πρός τόν σκοπόν τής ίδιαζού- 
ση; ταύτης διδασκαλίας έστοιχειωμένοι, όπως τ ε 
λειοποιούμενοι ούτω κατασταΟώσιν ίκανοϊ νά καθέ- 
ζωσιν, όταν ή χρεία τό καλέση, τάς ειδικά; ταύτας 
έδρας, ών τινες, έλλείψει τοιούτων ικανών καθηγη
τώ ν, κα'ι σήμερον μένουσι κεναί. Ε π ί τούτω άπεφχ* 
σίσθη πέρυσιν υπό τής ακαδημαϊκής συγκλήτου, έγ- 
κρίσει καϊ τού έπ'ι τής δημοσίας έκπαιδεύσεως υπουρ
γείου, νά σταλώσιν έπϊ τού παρόντος δύο υπότρο
φοι συντηρούμενοι δ μεν έκ τής ιδίας περιουσίας 
τού Πανεπιστημίου, δ δε έκ τών τόκων τών κληρο
δοτημάτων, τών εις την διάθεσιν τού έπϊ] τής έκ- 
παιδεύσεως υπουργείου, πρός τελειοτέραν έκμάθη,σιν 
δ μέν τής ορυκτολογίας καί γεωλογίας, δ δέ τής 
άοχαιολογίας.

Οπως δε αί υποτροφία·, αυται άνταποκριθώσιν 
είς την εθνικήν ταύτην ανάγκην, καϊ μή καταστα
θώ σι μέσα θεραπείας ατομικών συμπαθειών καί έν- 
δείξεως εύνοιας, άπεφασίσθη ν’ άπονέμωνται διά 
δημοσίου διαγωνισμού κατά τού ; υπό τής Φιλοσο
φικής σχολή; σχεδιασθέντας όρους, συζητη,Οέντας
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μέν καϊ παραδεχθέντας υπό τή ί άκαδημαϊκής συγ
κλήτου, έγκριθέντας δέ υπό τού υπουργείου.

Συνεπεία τής άποφάσεως ταύτης έξεδόθη, ώς καί 
δ προκίτοχός μου άνέφερεν έν τή  περυσινή αυτού 
έκθέσει, προχήρυξις τής πρυτανείας κα τά  τόν Ιού
λιον τού 1 8 6 8 ,  δι ής προσεκαλούντο τήν 31 ’Ο
κτωβρίου τού αύτού Ετους εις δημόσιον διαγωνισμόν 
έν τή μεγάλη τού Πανεπιστημίου αιθούση οί έπιθυ- 
μούντις νά διαγωνισθώσιν έκ τών τά  δρισθέντα προ
σόντα κεκτημένων πρός έπίτευξιν τών υποτροφιών 
τούτων.

Οθεν κα τά  τήν διά τόν διαγωνισμόν ταχθεϊσαν 
ήμέραν προσήλθον ΐνα διαγωνισθώσι διά μ'εν τήν έν 
όρυκτολογία καϊ γεωλογία υποτροφίαν δ κύριο; Κων
σταντίνος Μητσόπουλος, έκ Πατρών, διδάκτωρ τών 
φυσικών έπιστημών, καί δ κ. Τιμολέων Λργυρόπου- 
λος, έξ Αθηνών, διδάκτωρ τών μαθηματικών" διά 
δέ τήν έν άρχαιολογίοε υποτροφίαν, είς καί μόνος, 
δ κ . Αθανάσιος Δημητριάδης, έχ Τυρνάβου τή ; Θεσ
σαλίας, διδάκτωρ τ ή ; φιλολογίας· Αναβληθέντος δέ 
τού αρχαιολογικού διαγωνισμού, τή  αιτήσει Εξ δι
δακτόρων, κατ’ άπόφασιν τ ή ; σχολής και εγκρισιν 
τού υπουργείου εις τήν 1 Μαρτίου 1 8 6 9 ,  πρός τόν 
σκοπόν τού νά χατασταθή γνωστότερον τό  δημο- 
σιευθέν πρόγραμμα χαϊ προσέλθωσι πλείονες είς τόν 
διαγωνισμόν, προέβησαν εις τόν τής έν ορυκτολογία 
χαϊ γεωλογίςι υποτροφίας. Καϊ είς μέν τήν Εγγρα
φον δοκιμασίαν ΰπεβλη,Οησαν άμφότεροι οί έπϊ τού- 
τιρ άναγγελθέντες, έλυσαν δέ τά  είς αυτούς προ- 
ταθέντα ζητήματα έπϊ τών έν τή διακηρύξει τ ή ; 
πρυτανείας διαλαμβανομένων ίπ τά  μαθημάτων, τής 
ζωολογίας, τής βοτανικής, τής δρυκτολογίας καί 
γεωλογίας, τής χημείας, τής φυσικής, χαϊ τών φοι- 
χειωδών μαθηματικών. Η δέ προφορική δοκιμασία 
έγένετο τή  9  τού Νοεμβρίου 1 8 6 8  ένώπιον τών 

καθηγητών τής φιλοσοφικής σχολής καί πολλών α
κροατών έν τή  μεγάλη αιθούση τού Πανεπιστημίου’ 
άλλ’ είς ταύτην προσήλθε μόνος δ κ. Κωνσταντίνος 
Μητσόπουλος, άπολειφθέντος τού κ . Τιμολέοντος 
Αργυροπούλου, καί τοι προσκληθέντος έπϊ τούτω 

διά χλητήρος καϊ άπ’ ευθείας υπό τού χοσμήτορος. 
Αλλ’ δ κ. Τιμολέων Αργυρόπουλος Επεμψε τή αύτή 
ήμέρα αναφοράν πρός τόν κοσμήτορα, δι’ ής άπή,τει 
νά έπαναληφθή ή έν τή  ζωολογί?, ορυκτολογία, 
καϊ γεωλογία Εγγραφος έξέτασις, ώς γενομένη υπό 
τή,ν διεύθυνσιν συγγενούς τού ετέρου τών υποψη
φίων, καϊ ν’ άναβληθή ή προφορική δοκιμασία είς 
άλλην ημέραν, όπερ ή σχολή δέν παρεδέχθη καθό 
άντιβαϊνον εις τά  προδεδογμένα. όθεν μετά πολύ- 
ωρον έςέτασιν τού μόνου έμφανισθέντος υποψηφίου, 
ή σχολή εκρινεν αυτόν παμψηφεϊ άξιον τής έν ο
ρυκτολογία καί γεωλογία υποτροφίας, ή δέ άπό-
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φασις αύτής Ινεχρίθη καί υπό τού υπουργείου διά 
τού 6π’ άρ. 1 0 ,1 1 8  εγγράφου αυτού τής 5  Δεκεμ
βρίου 1 8 6 8 .  Κ ατά συνέπειαν συνετάχθη συμβόλαιον 
δι ου δ κ . Κωνσταντίνος Μητσόπουλος άναγνωρί- 
ζεται έπϊ τετραετίαν υπότροφος τού Πανεπιστημίου 

πρός τήν μνησθεϊσαν σπουδήν, έπ ϊ μηνιαία χρημα
τική βοήθεια δρ. 2 5 0 ,  χαϊ τή  υποχρεώσει τού Παν
επιστημίου νά χορηγήση αύτώ καϊ δρ. 5 0 0  δι’ έ 
ξοδα μεταβάσεως καϊ έτέρας 5 0 0  διά τά  τής έπα- 
νόδου’ υπεσχέθη δέ έπανερχόμενος είς τήν Ελλάδα 
νά υπηρετήση όπου ή κυβέρνησις ήθελε τόν διατά
ξει έπϊ τοσούτον χρόνον έφ’ όσον μέλλει νά διατε- 
λέση υπότροφος έν Ευρώπη, έπϊ μισθώ toco τουλά
χιστον πρός τή,ν ήδη χορηγουμένην αύτώ χρηματι
κήν βοήθειαν. Τπεχρεώθη δέ καϊ είς τήν εκδοσιν 
πραγματείας τεκμηριούσης τήν περί τήν έπιστή- 
μην τελειοποίησίν του. Τέλος έν παραβιάσει τινός 
τών έν τώ  συμβολαίφ όρων δ υπότροφος θέλει ς-ε- 
ρεϊται τ ή ; χρηματικής βοήθειας, υποχρεούμενος καϊ 
είς τήν Εντοκον άπότισιν τών υπέρ αύτού υπό τού 
Πανεπιστημίου δαπανηθησομένων.

Πρ'ιν έπιστή ή ταχθεϊσα δευτέρα προθεσμία τού 
άρχαιολογικού διαγωνισμού, Ιδωκαν είς τήν Κο
σμητείαν τή ; Φιλοσοφικής Σχολής έγγραφους αιτή
σει; Ϊνα διαγωνισθώσι διά τήν έν τή  άρχαιολογία 
υποτροφίαν τρεις διδάκτορες τής φιλολογίας, οί Κύ
ριοι Αθανάσιος Δημητριάδης έκ Τυρνάβου τ ή ; Θεσ
σαλίας, Περικλής ίασεμίδης έξ  Αθηνών, καϊ Κλεο
μένης Παπαδόπουλος έκ Σπάρτης· Γενομένης δέ έν- 
στάσεως υπό τών δύο τελευταίων κατά τής παρα
δοχής τού πρώτου είς τόν διαγωνισμόν, έπϊ λόγιρ 
ότι ύπερβάς τό  3 0  Ετος τή ς ήλιχίας του  δέν ή- 
δύνατο κατά τό άρθρ. 1 0  τού δημοσιευθέντος κα
νονισμού νά συναγωνισθή, ή Σχολή λαβοΰσα ύπ δ- 
ψιν άφ’ ενός τό περί τής γεννήσεω; τού υποψηφίου 
έπίσημον πιστοποιητιχόν, έξηγμένον έκ τού Κώδι- 
κος τή ς Εκκλησίας τού τόπου τής γεννήσεώς του, 
άφ’ Ετέρου τάς περί τής ήλιχίας αύτού άντιφατιχάς 
σημειώσεις τάς έν τώ  ένδεικτικώ καϊ τώ  άπολυτη- 
ρίω τού έν Αθήναις γυμνασίου, χαϊ έν τώ  μητρώω 
τού Πανεπιστημίου έπϊ τή  βάσει τού γυμνασιακού 
απολυτηρίου άπαντωμένας, καϊ σχεφθεΐσα ότι έχ 
τοιούτων πιστοποιητικών τών γυμνασίων, έν ο ί; δέν 
άναφέρεται ή ήμέρα τής γεννήσεώς, άλλά τό Ετος 
τής ήλιχίας όπερ δ μαθητής έδήλωσεν ότι άγει,πολ
λάκις λ . χ . εικοσαετής χαρακτηριζόμενος καί όταν, 
συμπληρωθέντο; τού δεκάτου έννάτου Ετους τής ή* 
λικίας του, ήρχισε μόλις τό εικοστόν, έπίσης δέ καί 
όταν, διανύσας σχεδόν τό εικοστόν, μέλλη μετά  τ ι-  
νας ήμέρας ν’ άρχίση τό εικοστόν πρώτον, έθεώρησε 
τή,ν έν τώ  έπισήμω τού τή ς γεννήσεώς βιβλίου ά- 

ποσπάσματι μνείαν τή ς ηλικίας έπικρατεστέραν τής I

Ιν τοϊς λοιποϊς έγγραφοι; σημειώσεως, και, άπορρί- 
ψασα τή,ν Ενστασιν, διέταξε τήν πρόοδον τ ή ; δ η 

μοσίας δοκιμασίας.
Αλλ οί ένιστάμενοι, αμα άπορ^ιφθείση; τής έν- 

στάσεως αυτών, άπεσύρθησαν τού διαγωνισμού, δ 
δέ μόνο; ύπολειφθεΐς υποψήφιο; Αθανάσιος Δημη
τριάδης υποβληθείς, ώ ; καϊ έπϊ τού διαγωνισμού 
τής δρυκτολογίας έγένετο διά τόν καϊ τότε μόνον 
ύπολειφθέντα Κ . Μητσόπολον, είς δοκιμασίαν έπϊ 
τών διά τού κανονισμού διατεταγμένων μαθημά
των, ήτοι τής έλληνικής καϊ Λατινικής, τή; ιστο
ρίας, τή ; αρχαίας καλλιτεχνίας, τή ; μυθολογίας, 
καί τού πολιτικού, ιδιωτικού καϊ θρησκευτικού βίου 
τών Ελλήνων καί τών Ρωμαίων, καί άπαντήσας ά
ριστα, ώς και κατά τάς διδακτορικά; αύτού έξετά- 
σεις, άνεκηρύχθη παμψηφεϊ υποψήφιος τής έν αρ
χαιολογία υποτροφίας.

Αλλά τό προϊστάμενον ΐπουργεϊον, λαβόν υπ’ δ- 
ψιν τάς ένστάσεις τών μή διαγωνισθέντων, δέν ένέ- 
χρινε τό άποτέλεσμα, άλλά διέταξε νά προκηρυχθή 
νέα ήμέρα τού διαγωνισμού, όπερ καί έγένετο συμ- 

φώνως τή  υπουργική άποφάσει, δρισθείσης νέας πρός 
τόν διαγωνισμόν προθεσμίας υπό τόν ρητόν καί εύ
λογον όρον, ότι οί παρουσιασθέντες καί Οεωρηθέντες 
δεκτοί είς τόν πρώτον διαγωνισμόν θέλουσιν είναι 
αύτοδικαίως δεκτοί άνευ νεωτέρας τών προσόντων 
αύτών έρεύνης όταν έμφανισθώσιν είς τόν δεύτερον.

δ ,τ ι  όμως ην εύχολον νά προίδη τις συνέβη έκ 
νέου, καθόσον μόνος δ καί τό πρώτον άποδυθείς 
είς τόν διαγωνισμόν έδήλωσεν ότι έπιθυμεϊ νά διχ- 
γωνισθή, ένεφανίσθη δέ πρός τούτο κατά τήν τα - 
χθεϊσαν ήμέραν, οί δέ λοιποί δύο πάλιν άπελεί- 

φθησαν.

Εύρεθεΐσα είς ήν Οέσιν ην καί έπί τής πρώτη; 
δοκιμασίας, ή Φιλοσοφική Σχολή Εκρινε περιττήν 
καί άσκοπον τήν έπανάληψιν τής ήδη έπιτυχώς 
γενομένη; ένώπιον α ύ τή ; δοκιμασίας, εύλόγως θεω - 
ρήσασα τόν Αθανάσιον Δημη,τριάδην ώ ; νιχήσαντχ 
άκονιτί, ώς καί κατά τάς αρχαίας άγωνοθεσίας έ -  
γίνετο, μαρτυρούντος τού Ξενοφώντος διά τών εξής: 
«Καί έν τοϊς άγώσι δέ ούδέν ήττον τους άκονιτί ή 
τούς διά μάχης νικώντας στεφανοΰσι ( ΐ ) ·»  Καί τού 
Παυσανίου’ «Τόν δέ Δπολλώνιον καί εί δή τις άλ
λος ήκεν ού κατά προθεσμίαν τών πυκτών, τούτους 
μέν οί ’Ηλεϊοι τού άγώνος άπελαύνουσι, τώ  ύρ α - 
κλείδη δέ τόν στέφανον παριάσιν άκονιτί (2 ) .°  ®Καί 
Δωριεϊ δέ τώ  Διαγόρου, παρεζή; ’Ολυμπιάσιν ίσ
θμιων μέν γεγόνασιν δκτώ νίκαι, Νεμείων δέ άπο- 
δέουσαι μιας είς τάς δκτώ’ λέγοιτο δέ καί ώς Πύ
θια άνέλοιτο άκονιτί (3).® Η δέ άρχή αδτη, ή ; ά -

( * )  Ξ .ν ο φ .  Α γ η σ . ;■·. 3 .  ( * ) Π * ν σ .  Ε . χ ά .  5 .  ( * )  Α ύ τ ίβ ι  τ ’ - γ * .  2 .
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νευ π ά ; διαγωνισμό; ήθελε καταστή αδύνατος καί 
ματαιωθή, καί επί του διαγωνισμ,οϋ τής δρυκτολο- 
γίας καί γεωλογία; εσχάτως καθιεοώθη. ώς είρηται, 
καί άλλοτε έπί τοϋ διαγωνίσμ,ατος τής ’Ιατρικής έ- 
ταιρίας υπέρ του Κ . Παύλου Ιωάννου ίπίσης έπε- 
κράττ,σεν.

Απόκειται ήδη ε ί; τό ίπουργεΐον, λαμβάνον ΰπ’δ - 
ψιν τ ά ; προτάσεις τής Σχολής, ν’ άποφασίση. Τό 
καθ’ ημάς, καθήκον ήμέτερον θεωροϋμεν νά παρα
τηρήσω μ εν δ τι, άφού μετά τ ά ; εντός ένός καί ήμί- 
σεως έτους τρ ί; έπαναληφθείσας προκηρύξεις τοϋ 
αρχαιολογικού διαγο/νισμοΰ είς καί μόνος ενεκαρτέ· 
ρησε καί υπεβλήθη προΟύμω; εί; τάς διατεταγμέ
να; διατυπώσεις τοϋ τε  εγγράφου καί τοϋ προφορι
κού διαγωνισμού, οί δέ κατά πρώτον μέν ζητήσαν 
τες τήν αναβολήν έξ διδάκτορες, πεοιορισθέντες έ
πειτα εις δύο καί μόνους, άπελείφθησαν έντελώ; 

κατά τήν ημέραν τοϋ άγώνος, οΰδείς πρέπει νά ύ- 
πολειφθή δισταγμός ότι άνεγνώρισαν τήν υπεροχήν 
τοϋ άνταγωνιστοϋ αυτών, καί επομένως οΰτος λο
γίζεται κατά τους νόμους τών άγωνοΟεσιών ό άρι- 
στεύσας.

0  έν Τεργέστη διαμένων Κ. Δ. Λ. Οικονόμος, 
υπό ζωηρού φλέγόμενο; αισθήματος πατριωτισμού 

καί έφιέμενος νά συντρέξη εις τήν έν τή φίλη αυτού 
πατρίδι προαγωγήν τώ  / φώτων καί τήν διανοητικήν 

τοϋ Εθνους διάπλασιν, άνήνεγκε πρός τόν έπί τών 
Εξωτερικών ϊπουογόν Κ. 0 .  Δελιγιάννην, ότι προσ
φέρει εις σύστασιν φιλολογικού διαγωνίσματος τήν 
κατά διετίαν συνδρομήν δρ. 1 ,5 0 0 ,  έξ ών αί μέν 
χίλιαι θέλουσιν άπονέμονται πρός τόν έκάστοτε ά- 
ριστεΰοντα, αί δέ πεντακόσιαι πρός τούς έπί τή εξ 
ελέγξει τοϋ άθλου κοπιώντας Καθηγητάς.

ίΊ ;  διαγώνισμα δέ προτίθησιν ό αγωνοθέτης τήν 
μετάφρασιν ποιητών Ελλήνων τε  καί αλλοδαπών 
εις τήν πεζήν καθομιλουμένην Ελληνικήν.

σΠροετίμησε δέ, όυς λέγει, τό  διαγώνισμα τών 
μεταφράσεων έπί τή  πεποιθήσει ότι συντελεί οΰτω 
μάλλον εις τήν διανοητικήν άνάπτυξιν τή ; πρός τά 
καλά όργώσης Ελληνικής νεολαίας, καθόσον σήμε
ρον, πλήν τινων έξαιρέσεων, αί μέν έν Ελλάδι γ ι- 
νόμεναι μεταφράσεις περιορίζονται εί; μεταιόσχολα 
μυθιστορήματα, οΰδαμώ; οΰφελοϋντα τους όσον 
ουπω μέλλοντας νά μάς διαδεχθώσιν έν τή  κοινωνία 
Ελληνόπαιδα; καί Ελληνίδας, ό δέ παρ’αΰτοϋ προ- 
τιθέμενο; διαγον/ισμός, διεγείρων τήν πρός τά καλά 
καί τά  σπουδαία εΰγενή άμιλλαν τή ; φιλομαθούς, 
νεολαίας, θέλει ωφελήσει καί τούς μεταφράζοντας 
καί όλον τό Ελληνικόν Εθνος, καθόσον χρόνου προ
ϊόντος ό Ελλην θέλει άναγινώσκει εί; τήν καθομι
λουμένην γλώσσαν τά  αριστουργήματα τών δαιαο- 
νίων πνευμάτων τ ή ; κλασική; άρχαιότητος.»
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Προτείνει δέ εις μετάφρασιν τήν όμηρου ’ίλιάδα 
δλην όμού.

Τήν όμήρου Οδύσσειαν ώσαύτως.
Αισχύλου άπάσας τάς τραγωδίας.
Σοφοκλέους ώσαύτως.

Ούϊργιλίου τά  Βουκολικά καί τά Γεωργικά.
Τήν Αινειάδα δλην όμού.
Δάντην, Αλφιέρην, Σαικσπήρον, Σχίλλερον, Λόρ

δου Βύρωνος Child Harold, κτλ. κτλ .
Επιφυλάσσεται δέ άμα ίδών τήν κατά πόθον εΰό- 

δωσιν τοϋ έργου νά καταστήση τό διαγώνισμα έ· 
νιαύσιον.

Επί τοϋ προτεινομένου διαγωνίσματος ή Φιλοσο
φική Σχολή, έρωτηθεϊσα υπό τ ή ; Πρυτανείας, υπέ
βαλε τάς εξής παρατηρήσεις.

«Ινα γίνγ, καλή μετάφρασις ποιήματος τινο; μ ε 
γάλη; έκτάσεως, οίον τής Ίλιάδος ή τή ; Αίνειάδος, 
ή πασών όμού τών τραγωδιών τού Αισχύλου κ τλ ., 
τό διετές διάστημα είναι ανεπαρκές, ή δέ χιλιό- 
δραχμος άμοιβή λίαν σμικρά.»

«Ινα γίνη ή μετάφρασις ωφέλιμος καί αξία τών 
προσδοκιών τοϋ αγωνοθέτου, πρέπει νά γ,ναι καλή 
καί νά έκδοθή διά τού τύπου' τούτο δέ καί χρόνον 
ικανόν απαιτεί, καί δαπάνην άνωτέραν τών χιλίων 
δραχμών. Εκτός τούτων ή Σχολή παρατηρεί ότι ή 
κρίσις τών μεταφράσεων θέλει αποβαίνει δυσχερής, 
όταν συγχρόνως παρουσιάζωνται εις τόν αγώνα μ ε
ταφράσεις διαφόρων ποιημάτων. Εάν π . χ. ΰπάρ- 
χωσι δύο καλαί μεταφράσεις, ή μέν τής ’ίλιάδος, ή 
δέ ποιήματό; τίνος τοϋ Δάντου, οί κριταί θά εΰρε- 
θώσιν ε ί; απορίαν εί; τίνα τών δύο νά δώσωσι τό 
γέρας. Φρονεί δέ ή Σχολή ότι δ αγών δύναται νά 
γίνη κατορθωτός διεξαγόμενος ώ ; έξης.»

«Νά προκηρύσσεται κατά διετίαν υπό έπιτροπής 
συγκειμένης έκ τών μελλόντων άγωνοδικών τό 
ποίημα περί ου τήν μετάφρασιν θέλουσιν άπαντε; 
διαγωνισθή, λαμβανόμενον έκ τών ΰπό τού αγωνο
θέτου όοιζομένων. Ó δέ προσδιορισμός τοϋ ποιητού 
καί τοϋ μεταφραστέου έκάστοτε ποιήματος ν’ άφί- 
νηται ε ί; τήν ρηθεΐσαν επιτροπήν, λογιζομένην τόν 
τε  χρόνον καί τήν άμοιβήν.»

αΛν δέ δ αγωνοθέτης έπιθυμή τήν μετάφρασιν ο
λοκλήρου τινός ποιήματος έκ τών μεγάλων, οίον 
τ ή ; Αίνειάδος καί τών τοιούτων, νά δρίζηται μεϊ- 
ζον χρονικόν διάστημα καί μεγαλητέρα τ ή ;  χιλ'.ο- 
δράχμου χρηματική άμοιβή, καί τοι καλόν θά ήτο 
νά έγίνετο τούτο καί διά τήν τοϋ έλαχίστου ολο
κλήρου ποιήματος μετάφρασιν, οίον μιας τραγω
δίας, ινα κατέλθωσιν ε ί; τόν αγώνα σπουδαιότεροι 
άνδρε; καί τό εργον γίνη άσπαστόν τώ  Εθνει καί 
άξιον τ ή ;  προθέσεως τού άγωνοθετου.»

«Τελευταίο·/ παρχπηοεϊ ή Σχολή, ότι καλόν εί

ναι νά μή τεθή δ περιορισμός νά γίνωνται αί μετα
φράσεις εις μ,όνην τήν πεζήν γλώσσαν, άλλά νά 
ώσι δεκταί ε ί ;  τόν διαγωνισμόν έ ξ  ίσου αί τ ε  πεζαί 
καί αί έμμετροι μεταφράσεις.»

Πρός τόν σκοπόν τής έπιτυχίας τών άγαθών αύ- 
τοϋ προθέσεων, εΰχόμεθα νά πεισθή δ φιλόμουσος 
αγωνοθέτης περί τ ή ; πρακτικής δρθότητο; τών ΰπό 
τ ή ; μακράς περί τά  τοιαϋτα πείρας ΰπαγορευθεισών 
παρατηρήσεων τής Σχολής, όπως πραγματιουμένης 

τ ή ; έλ λ η  νικωτάτη; αΰτοϋ άγωνοθεσίας καταστα- 
θώσι προσιτά εις πάντα διά καλών μεταφράσεων 
τά τών προγόνων ημών ποιητικά αριστουργήματα, 
καί, ά/τικαθιστώντα τά  δσημέραι πολλαπλασιαζό- 
μενα πανταχόθεν κενά μυθιστορήματα, έπαναγά- 
γωσιν εις τήν άρχαίαν αΰτή; κοιτίδα τήν καλαισ
θησίαν, ήτις είναι ή ώραιοτέρα άμοιβή τών ε ί ;  τήν 
σπουδήν τ ή ; άρχαιότητος άφοσιουμένων.

11 έν Αθήναις ιατρική εταιρία κανονίσασα νεωστί 
τόν ιατρικόν άγώνα, τον προ έννεατίας τεθειμένον 
ΰπό τοϋ έν Πετρουπόλει δμογενοϋς Κ . Γεωργίου 
Συμβουλίδου, (όρισε κα τ’ έφεσιν τού άγωνοθέτου ώς 
τόπον καταλληλότερον τής άναγνώσεως τής κρίσεως 
τών άγωνοδικών καί τής βραβεύσεως τοϋ άριστεύον- 
τ ο ;  συγγραφέω; τό Εθνικόν Πανεπιστήμιον.

Διά τό διαγώνισμα τούτο, όπερ άποβλέπει τήν έν 
Ελλάδι προαγωγήν τής ιατρικής επιστήμης καί ια
τρικής φιλολογίας, δ άγωνοθέτης ώρισε δισχιλιό- 
δραχμον γέρας κατά διετίαν άπονεμόμενον ΰπό τής 
ιατρική; εταιρίας. Κατά τόν νέον κανονισμόν αί συγ- 
γραφαί θέλουσι κρίνονται ΰπό τριμελούς έπιτροπής 
έκλεγομένη; ΰπό τ ή ; εταιρίας έκ τών έταίρων αΰ- 
τής, δύο δέ ή τοΰλάχιστον §ν τ ή ; έπιτροπής μέλος 
θέλουσιν εκλέγονται έκ  τών Καθηγητών τοϋ Εθνι
κού Πανεπιστημίου.

Εν δημοσία συνεδριάσει συγκροτουμένη έν τφ  Ε - 
θνικφ Πανεπιστήμιο» τήν 3 Μαίου μετά τήν ΰπό 
τού είσηγητού τ ή ;  επιτροπή; άνάγνωσιν τής έκθέ- 
σεως, δ πρόεδρο; τή ς εταιρία; θέλει άνακηρύσσει τό 
όνομα τού άριστεύσαντος συγγραφέως καί εγχειρί
ζει αΰτφ τό βραβεϊον·

Ε ί; τόν έν Πετρουπόλει γενόμενον κατά τό λή- 
ξαν Ακαδ. έτος διεθνή διαγωνισμόν τών βοτανικών 
καί τήν διεθνή έκθεσιν τή ; φυτοκομίας, ών μ ετέ- 
σχον άπαντα τά Εΰρωπαϊκά κράτη, πλήν τ ή ; Τουρ
κίας, άντεπροσωπεύθη καί ή Ε λλά ; καί τό Ελληνι
κόν Πανεπιστήμιον διά τού άξιοτίμου ήμών προκα- 
τόχου Κ . 0 .  όρφανίδου, όστις ώς καθηγητή; τής 

βοτανικής προσεκλήθη νά παρευρεθή εί; τήν διαλη- 
φθεϊσαν τών βοτανικών συνέλευσιν.

Επειδή δέ σκοπός τ ή ; συιελεύσεω; ταύτης ήτο 
πρό πάντων ή φυτοκομική έκθεσις, δ Κ . Ορφανίδη; 
σχημάτισα; συλλογήν ώραίων καρπών έκ 5 2  εκ

λεκτών ειδών καί διαφορών συγκειμένην, έπεμψεν 
αΰτήν εντός 4 μεγάλων κιβωτίων εις Πετρούπο- 
λιν. Καθά δέ έν τή  προσαρτωμένη αυτού έκθέσει 
άναφέρει, οί ΐίλληνικοΐ καρποί άξιωΟεντες εν μέσω 
τ ή ; φυτικής ¿κείνης πολυτελείας καί τού πλού
του νά Ιλκύσωσι τήν προσοχήν τού Μ εγαλειοτά- 
του Αΰτοκράτορος, τών άγωνοδικών, καί απάν
των τών έπισκεψαμένων τήν έκθεσιν, έτιμήθησαν 
δι’ ένός έκ τών ρ.εγάλιυν 1 3  χρυσών βραβείων, άτινα 
εις τά  άριστεύοντα προϊόντα άπενεμήθησαν' εκτός 
δέ τούτου έγένοντο αύτών απομιμήσεις διά τ ά ; καρ- 
πολογικάς συλλογάς τών μουσείων, καί έδειξαν εις 
άπαντα; τους φυτοκόμους πόσον ή Ελληνική γή, 
καί τοι είσέτι στερουμένη τών μέσων τής έντελοϋς 
Ευρωπαϊκή; καλλιέργειας, παράγει διά τών ένόντων 
μέσων καρποός άξιου; νά ελκύσοισι τόν θαυμασμόν 
απάντων τώ» ειδικών άνδρών.

Δέν άμφιβάλλομεν ότι ή κατά τήν περίστασιν 
ταύτην παρουσία τού άξιοτίμου ήμών συναδέλφου 
έν μέσω τών ένδοξοτέρων βοτανικών τής Ευρώπης 
θέλει είναι γόνιμος πολλών καλών διά τήν έν Ε λ 
λάδι έπί μάλλον καί μάλλον άνάπτυξιν τοϋ κλάδου . 
τούτου τών φυσικών επιστημών, καί ότι διά τών 
πολυαρίθμων καί πολυτίμων σχέσεων, άς δ Κ . ό ρ - 
φανίδ/.ς εΰρέθη εις θέσιν νά συνάψη μετά  τών περί 
τά  φυσιογραφικά άσχολουμένων θέλει εντός συντο- 
μωτάτου χρόνου πλουτισθή καί τελειοποιηθή τό 
φυτογραφικόν ήμών μ,ουσεϊον, όπερ καί ήδη είναι 

βεβαίως τό πρώτον έν τή  ’Ανατολή.
Μή δυνάμενοι νά έπαναλάβωμεν σήμερον ένώπιον 

τ ή ; σεβαστής ταύτης δμηγύρεως τάς πλείστου λό
γου αξίας παρατηρήσεις, ά ; δ ήμέτερος άπεσταλμέ- 
νο; ΰποβάλλει διά τής πρός τήν Πρυτανείαν έκθέ- 
σεώς του, περαίνομεν τά  περί τής άποστολής ταύ· 
τη ; παραθέτοντε; μόνον τάς τελευταίας φράσεις τή ; 
έκθέσεώς του, καθόσον περιέχουσιν ιδέας, άφ’ ών οΰ
δείς έ-ιστήμο>ν έν άναλόγοις περιστάσετιν ευρισκό

μενο; οφείλει ν’ άπομακρύνηται.
Ανεδέχθην, λέγει περαίνων τήν εκθεσίν του δ Κ. 

’Ορφανίδης, τήν ΰπό τής Σ. Κυβερνήσεως καί τού 
Πανεπιστημίου άνατεθεϊσάν μοι έπιστημονικήν απο
στολήν, καί παρεστάθην εις τ ε  τήν έκθεσιν καί τήν 
σύνοδον τών Βοτανικών έν Πετρουπόλει, διότι ειχον 
τήν πεποίθησιν ό τι ή άπό τών τοιούτιον διεθνών 
Παναθηναίων άπουσία Ελλήνων έπιστημόνων ήθελεν 
είσθαι ή έρήμην καταδίκη τ ή ; άλλοτε εστίας τών 
έπιστημών. Πρός τούτο δέ οΰδέ αί κακουχίαι καί οί 
κίνδυνοι επιπόνου καί μακροϋ ταξειδίου, ούτε οί κό
ποι καί οί περιορισμοί έν μέσω τής άπεράντου καί 
πολυδάπανου εκείνη; πρωτευούσης μέ άπεθά^ρυναν. 
Κατέβαλον πάσαν φροντίδα νά δειχθώ  εφάμιλλο; 
τών έκεΐ συναντηθέντων έπιστημόνων, καί έχω τήν



Λλήρη πίποίΟηιην δτι έξετέλεσα τό  καθήκόν μου. 
Εάν οί κόποι μου ήμείφθησαν, έάν μοί άπεδόθη τ ι 
μή τις έξ αυτών πηγάζουσα, δμολογώ μεθ’ δλης 
τής ειλικρίνειας δτι οί μέν κόποι ήσαν καί μένου- 
σιν άληθώ; έδικοί μου, τής δέ τιμής μετέχουσι κατά 
μείζονα μοίραν οί έκεϊ άποστείλαντές με, ιδίως δέ 
τό  Πανεπιστήμιον, ουτινος έχω  τήν τιμήν νά ήμαι 
πρό εικοσαετίας μέλος.»

Τήν δαπάνην τής άποστολής ταότης δπολογίζον 
τό  έπί τών Εκκλησ. καί τής Δημοσ. ’Εκπαιδεύσεως 
ίπουργεϊον είς δραχ. 4 0 0 0 ,  έπέστειλε πρός τήν 
Πρυτανείαν, δτι μέν άνελάμβανε νά καταβάλη τάς 
δραχ. 2 0 0 0 ,  άφηνε δέ είς τό  Πανεπιστήμιον νά 
προνοήση περί τών λοιπών, παρ ου ήξίου νά πρόκα 
ταβάλη καί τάς διά λ/σμόν τού Δημοσίου 2 0 0 0 ,  
δι έλλειψιν τοιαύτης πιστώσεως έν τώ  ποούπολο- 
γισμώ του ϊπουργείου.

ΐ ΐ  λκαδαμα'ίκή Σύγκλητος δέν έδίστασε νά προ- 
καταβάλη τό ποσόν τών 4 0 0 0  δρ. ουμφώνως μέ 
τήν υπουργικήν πρότασιν, καί επειδή τό ποσόν άνε- 

φάνη έν τέλει ανεπαρκές, προσέθηκε διά τά  έξοδα 
τής έπανόδου έτ ι  δραχμάς 9 2 5 .

Π ερί τώ ν  βοηθητικών τ ή ς  διδασκαλίας μέσων 
καί λοιπών προσαρτημάτων του 

ΈΟ ν. Πανεπιστημίου.

Λ '. Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ν  Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Π Ρ ΙΟ Ν .

Πρός τόν σκοπόν τή ς  περί τήν Ελληνικήν καί 
Λατινικήν φιλολογίαν είδικωτέρας έκπαιδεύσεως τών 
εις τό διδασκαλικόν έπάγγελμα προοριζομένων, 
είχε συστηθή δυνάμει τού άπό 1 7  Σεπτεμβρίου 
1 8 5 0  Β. Διατάγματος τό φιλολογικόν φροντιστή - 
ριον, ώς προσάρτημα τού Εθν. Πανεπιστημίου.

Επειδή δέ ή πείρα άπέδε ιξεν άνεπαρκεϊς τινάς 
τών παλαιών διατάξεων, έξεδόθη νέος κανονισμός 
έγκριθείς διά Β . διατάγματος τής 1 0  δβρίου 1 8 6 8 ,  
δι’ ου αυξάνονται άπό τριών εις πέντε οί έν τώ 
φιλολογικά» φροντιστηρίφ διδάσκοντες, έξ  ών τέσ - 
σαρες μέν διά τάς είς τήν Ελληνικήν άσκήσεις, είς 
δέ διά τάς είς τή» Λατινικήν γλώσσαν. Μόνοι οί έκ 
τών φοιτητών τής τού Πανεπιστημίου Φιλοσοφικής 
σχολής είς τό διδασκαλικόν έπάγγελμα προοριζό- 
μενοι είναι δεκτοί είς τάς παραδόσεις ταΰτας' ώοί- 
σΘη δέ νά χορηγήται υπό τής κυβερνήσεως μηνιαία 
βοήθεια τριάκοντα δραχμών είς πέντε έκ τών άρ- 
χαιοτέρων αυτού φοιτητών, τους έπιμελεστέρους 
καί δοκιμωτέρους, κατ’ έτος ΰπό τώ ν καθηγητών 
προτεινομένους.

Η διεύθυνσις τού φιλολογικού φροντιστηρίου άνε- 
τέθη  είς τόν κ . Φίλιππον ΐωάννου, μ έ έπιμίσθιον 
μηνιαΐον δρ. εκατόν, ώς μέλη δέ αυτού διωρίσθησαν
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οί κκ. Στ. Κουμανούδης, Αθανάσιος ΐ ’ουσόπουλος, 
Σπυρίδων Φιντικλής, καί Κ ω στ. Κόντος.

Κατά τό παρελθόν έτος ένεγοάφησαν είς του ; 
καταλόγους τών φροντιστηριακών μελετών τού κ. 
Φιλίππου Ϊωάννου 4 3  τριτοετείς καί τεταρτοετείς 
φοιτηταί, έξ ών περί τους είκοσιπέντε έφοίτησαν 
τακτικώς, διακριθέντων ιδίως τών κκ. Μιχαήλ Κρί- 
σπη, Θεμιστοκλέους όλυμπίου, Σταύρου Λελέκου, 
Γεωργίου Μαγκάκη, καί Γρηγορίου Βεναρδάκη.

Είς τά ; παραδόσεις τού κ. Στ. Κουμανούδη ένε- 
γράφησαν 4 4  φοιτηταί, έξ ών έφοίτησαν τακτικώ ς 
δεκαπέντε, μεταξύ δέ τούτων διεκρίθησαν ώς έπ ι- 

μελέστεροι πέντε οί κκ. Μιχαήλ Κρίσπης, Γεώργιος 
Μαγκάκης, Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, Σταύρος 
Λελέκος, καί Αριστείδης Κρήτης.

Είς τήν παράδοσιν τού κ. Κόντου ένεγράφησαν 

9 5  ών 4 4  τού γ ' καί δ' έτους, διεκρίθησαν δέ οί 
πέντε έπιμελέστεροι οί κκ. Μιχαήλ Κρίσπης, Αρι

στείδης Κρήτης, Θεμιστοκλής ’Ολύμπιος, Σταύρος 
Λελέκος, καί Δ .  Πανταζής.

Οί κκ. 'Αθανάσιος ί'ουσόπουλος καί Ε . Φιντικλής 
δέν παρέδοσαν κωλυόμενοι έκ τή ; λοιπής αυτών 
υπηρεσίας.

Τήν δέ περί τών συστηθησομένων υποτρόφων ά - 
πόφασιν αυτών άνέβαλον τά  μέλη τού φροντιστη
ρίου εως ου λάβωσι καί άλλα δείγματα τής ίκανό- 
τητος έκάστου τών φοιτητών.

Β ' .  Ε Θ Ν ΙΚ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Θ ίΐΚ Π .

ή  τακτοποίησι; τ ή ; έθνικής καί τής τού έθνικού 
Πανεπιστημίου βιβλιοθήκης έξηκολούθησε καί κατά 
τό λήξαν ακαδημαϊκόν έτος κατά τήν ήδη γνωστήν 
μέθοδον τής καθ υλην κατατάξεως τών βιβλίων. 
0  έπιφορτισθείς τό σπουδαϊον τούτο έργον διδά- 
κτωρ τής νομικής κ . Στεφενχάγεν δέν έπαυσε κα - 
ταβάλλοιν άτρύτους κόπους πρός εΰόδωσιν καί τα - 
χεΐαν άποπεράτωσιν τή ς άνατεθείσης αυτώ έργασίας 
τ ή ; ταξινομήσεω; τ ή ;  βιβλιοθήκης άφ’ ενός, τής 
συντάξεως τώ ν καταλόγων άφ’ ετέρου- ήδη δέ ά - 
πεπερατώθησαν οί έπίςημονικοί κατάλογοι τ ή ; Ε λ 
ληνικής καί τής Λατινικής φιλολογίας, πλησιάζουσι 
δέ είς τό τέρμα αυτών οί τ ε  άλφαβητικοί καί οί 
τοπικοί. Λς πρός τάς άξίας λόγου λεπτομέρειας τού 
έργου τούτου παραπέμπομεν είς τάς δύο εκθέσεις 
τού κ. Στεφενχάγεν δημοσιευθείσας έν τέλει τής λο
γοδοσίας.

Είναι γνωστόν δτι τό μέγιστον μέρος τής τ ε  Ε 
θνικής καί τού Πανεπιστημίου Βιβλιοθήκης, έκτός 
τών παρά τών ήμετέρων σχολών διαταχθεισών καί 
ένεργηθεισών άγορών, έσχηματίσθη έκ προσφορών 
καί δωρεών όγεμόνων, Κυβερνήσεων καί ιδιωτών 

φιλελλήνων τ ε  καί δμογενών. Εντεύθεν είπετο νά

Δ Ω Ρ Α » Π Α Ν Δ Ω Ρ Α :

περιλαμβάνωνται έν άμφοτέραις ταΐς ήδη διοικητι- 

κώς ήνωμέναις ταύταις βιβλιοθήκαις οδ μόνον δι
πλά άλλά καί πολλαπλά τώ ν πλείστων συγγραμ
μάτων άντίτυπα τής αυτής πολλάκις έκδόσεως, ά - 
τινκ, άποχωριζόμενα κατά τήν τακτοποίησιν τής 
βιβλιοθήκης ώς περιττά πρός τόν σκοπόν τής Εθν. 
Βιβλιοθήκης, άποθηκεύονται έν μ ι?  τών εδρυχωρο- 
τέρων αιθουσών τού Πανεπιστημίου, έν ?  ήν άλλοτε 
ή πρός καθημερινήν χρήσιν τών Καθηγητών πρόχει
ρος έπιστημονική βιβλιοθήκη, καθισταμένην ούτως 
άπλήν τών περιττών βιβλίων αποθήκην.

Επειδή δε σκοπό; τών δωρητών δέν ητο νά φθεί- 
ρωνται αί β-.βλιοθήκαι αδτών κατακλειόμεναι έν 
σκοτειναΐς άποθήκαις καί κρυπτόμεναι ούτως είπεϊν 
υπό τόν μόδιον, άλλά νά χρησιμεύσωσι πρός μόρ- 
φωσιν τών ηθών καί τή ς διανοίας τών νέων τιθέμε- 
ναι έπί τήν λυχνίαν, υπέβαλον, τ ή  προηγουμένη 
έγκρίσει τής Ακαδημαϊκής Συγκλήτου, είς τό έπί 
τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Παιδεύσεως 
ίπουργεΐον τήν πρότασιν, δπως, άφοΰ κρατηθώσιν 
έν εκατέρα τών δύο βιβλιοθηκών άνά δύο άντίτυπα 
τών διαφόρων εκάστοβ συγγραφέως έκδόσεων, (κα
θόσον έν δημοσ!? βιβλιοθήκη άπαιτεϊται νά ευρί- 
σκωνται οδ μόνον έκαστον σύγγραμμα, άλλά καί 
αί ποικίλαι αδτού έκδόσεις), τά  λοιπά πολλαπλά 
αδτοΰ άντίτυπα, άντί ν’ άποθηκεύωνται άγονα έν 
τή  επίσης ούτω καταργουμένη τού Πανεπιστημίου 
αιθούση, νά διανεμηθώσιν είς τάς έχούσας γυμνά
σια πόλεις ή καθέδρας νομών, καί άποτελέσωσιν 
ούτω τοσούτους πυρρήνας βιβλιοθηκών έν τοϊς γυ
μνασιακοί; καταστήμασιν έπί τού παρόντος φυλατ- 
τομένων, βεβαίου όντος δτι ή φιλοκαλία καί ή φι
λοτιμία τών κατοίκων εκάστου νομού θέλει τελειο
ποιήσει τό εργον, είς τρόπον ώ στε νά ευρίσκηται 
μέν ούτω πνευματική τροφή έν πάση τού βασιλείου 
σπουδαία πόλε·., μηδεμία δέ τής Ελλάδος γωνία 
μένη άλλοτρία τών διανοητικών πλεονεκτημάτων, ά 
τό φιλόπατρι τών απανταχού διαμενόντων συμπο
λιτών ημών διαπέμπει κατά καιρούς είς τήν κοινήν 
πατρίδα.

Τό μέτρον τούτο παραδεχθείς άσμένω; δ φιλοτι
μ ώ ; σήμερον διέπων τά τής Δημοσίας Εκπαιδεύ- 
σεως ίπουργός υπέβαλεν είς τήν Λ. Μ. τόν βασι
λέα σχέδιον οργανισμού τών κατά τάς πρωτευού- 
σας τών νομών βιβλιοθηκών, δ δέ προστάτης τών 
καλών σεπτό; ημών Αναξ έκύρωσε διά τ ή ; υπογρα
φής Λυτού τό έπί τούτω Β. διάταγμ?.

Εκτοτε ήρξατο ή καταγραφή τών διανεμητέων 
τούτων βιβλίων, ής άποπερατωθείσης ήδη άφ’ ένός 
μέν θέλει δοθή διά τής άποστολής τών βιβλίων 
τούτοιν πνευματική τροφή είς διαφόρους τών έπαρ- 

χιών τού βασιλείου πόλεις, άφ’ ετέρου δέ θέλει ά -

ποδοθή ή iv λόγω αίθουσα ιίς  τήν άποκλειστιχήν 
τού Πανεπιστημίου χρήσιν, καί χρησιμεύσει πρό 
πάντων μέν είς πρόχειρον τού Πανεπιστημίου β ι
βλιοθήκην καί άναγνωστήριον τών Κ .Κ . Καθηγη
τών, έκτός δέ τούτου καί είς αίθουσαν έξετάσεων, 
ής στερείται σήμερον τό  Πανεπιστήμιον, πρός ού 
τήν τυχούσαν βλάβην τής ακρίβειας τού δημοσίου 
τούτου καί υπάτου έλέγχου τών τής πανεπιστημια
κή ; σπουδής καρπών.

Μεταξύ τών οδκ εδαρίθμων χειρογράφων, 6 0 0  

περίπου, δι’ ών μέχρι τούδε έπλουτίσθη ή Εθνική 
καί ή τού Πανεπιστημίου Βιβλιοθήκη, χάρις είς τόν 
πεφωτισμένον πατριωτισμόν τών υπέρ τής αδξή- 

σεως τού άξιολόγου τούτου μέρους πάσης δημοσίας 
βιβλιοθήκης προνοούντων δμογενών, υπάρχει τό 
Γάλλο Ελληνικόν λεξικόν τού μακαρίτου ίουλίου 
Δαυίδ, γνωστού ού μόνον διά τάς περί τήν Ελληνι
κήν βαθυτάτας αδτού γνώσεις, ών ένεκεν έπί πολλά 
έτη διέμεινεν έν Σμύρνη καί Χίω διατελέσας μά
λιστα έξ αισθήματος φιλελληνισμού καθηγητής τής 

Γαλλικής γλώσσης καί φιλολογίας είς τό πρό τής 
Ε λλ . έπαναστάσεως άκμάσαν τής Χίου γυμνάσιον 
περί τό  έτος 4 8 1 7 ,  άλλά καί διά τήν ήν έλαβε 
ζωηράν μετοχήν είς τάς υπέρ τής Ελληνικής ανε
ξαρτησίας κατά τήν έναρξιν τού ιερού άγώνο; δρα
στήριας τών έν Γ α λ λ ί?  φιλελληνικών συλλόγων έρ
γασίας. Ó Κύριος Εφορος τή ς Εθνικής Βιβλιοθήκης, 
άρμοδιώτατο; κριτής τής άξίας τοιούτων έργων, 1~ 
σύστησεν είς τήν Πρυτανείαν τήν διά τύπου ταχεϊαν 
αδτού έκδοσιν, καθό υπισχνουμένου βεβαίαν καί 
μεγίστην ώφέλειαν είς τους Ελληνας πρός άκριβή 
έχμάθησιν τής Γαλλικής.

Ετερον χειρόγραφον δεόμενον συντόνου προνοίας 
είναι τό  τού μακαρίτου Ζαβίρα ίστοριογράφημα περί 
τών άπό άλώσεω; τής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι 
τού 1 7 2 0  άκμασάντων λογιών τής Ελλάδος άν- 
δρών. Τό χειρόγραφον τούτο πεπαλαιωμένον καί 
παρεσπαραγμένον ώς έκ τής σκαιάς αυτού χρήσεως 
δεΐται τά χιστης βοήθειας, Τνα διασωθή άπό τής ά - 
πειλούσης αύτό καταστροφής. Τρίτον τέλος χειρό
γραφον παρίσταται παλίμψηστόν τ ι είς μικρόν 8ον, 
δωρηθέν οδ πρό πολλοΰ παρά τού σεβασμιωτάτου 
Κυρίου Κυρίλλου τού έν Αθήναις έξάρχου τού Πα
ναγίου Τάφου, ου τίνος ή προσήκουσα έρευνα δύνα- 
ται έπικυρώσαι τήν εκ τινων δρων καί φράσεων γεν- 
νηθεϊσαν εικασίαν δτι υπεστρωμένην φέρει τήν περί 
ζώων γενέσεως πραγματείαν τού Αριστοτέλους.

Ησπάσθημεν άσμενοι τάς πρός διάδοσιν τών πο
λυτίμων τούτων χειρογράφων προνοητικά; τού Κ . 
Εφόρου τής Εθνικής Βιβλιοθήκης σκέψεις, καί έσπεύ- 

σαμεν νά τάς υποβάλωμεν είς τήν Ακαδημαϊκήν 
Σύγκλητον, ήτις, πριν άποφασίση περί τής διά τού
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τύπου έκδόσεως τών δύο πρώτων χειρογράφων καί 
τού ληπτέου μέτρου περί του τελευταίου, διώρισε 
πρός έξέτασιν τής καταστάσεως καί τής φιλολογι
κής άξίας αύτών δύο έπιτροπάς, τήν μεν έκ τών 
Κυρίων Φιλίππου ίωάννου, κοσμήτορο; τότε τής 
Φιλοσοφικής Σχολής, Γεωργίου Οίκονομίδου, καθη- 
γητού τής Γαλλικής έν τώ  λ ' τών Αθηνών Γυμνα- 
σιω, καί Ειρηναίου Ασωπίου, διακρινομένου ιδίως 
διά τάς περί τήν Γαλλικήν φιλολογίαν βαθεία; αυ
τού γνώσεις, ϊνα έξετάσαντες έπισταμέ νως τό λ ε 
ξικόν' έκθέσωσι τήν γνώμην αύτών περί τή ; επιστη
μονικής αυτού άξίας καί τού χρησίμου τή ; διά τού 
τύπου αυτού έκδόσεως* ετέραν δε συγκειμένην έκ 
τών αξιότιμων Κ Κ . Φιλίππου ίωάννου, Στεφάνου 
Κουμανούδη, καί Ευθυμίου Καστόρχη, ϊνα έξετά- 
σαντες περί τής αξίας τού τε  ίστοριογραφήματος 
τού Ζαβίρα καί τού παλίμψηστου άναφέρωσι περί 
τού πρακτέου.

É  πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη ηύξήθη καί κατά 
τό  λήξαν έτος δι’ούκ ολίγων προσφορών.

Καί πρώτον οι αδελφοί τού αοιδίμου ιεράρχου 
Μαζαράκη έπεμψαν τήν διά διαθήκη; αυτού κλη- 
ροδοτηθεΐσαν τώ  Πανεπιστημίω βιβλιοθήκην του συ- 
νισταμένην εις 4  κιβοότια.

0  φιλέλλην Διευθυντής τ ή ; έν Αθήναις Γαλλικής 
σχολής Κ . Αιμίλιος Βυρνουφ προσήνεγκε τό περί 
τής Ελληνικής φιλολογίας πλήρες νέων επόψεων καί 
κρίσεων δίτομον σύγγραμμά του.

0  πολυμαθή; καί ακάματο; τού Ελληνισμού 
προστάτης Κ . Εκγερος, τήν περί τού Ελληνισμού έν 
Γαλλία αρτιως δημοσιευθεϊσαν δίτομον πραγματείαν 
του, έπιγραφομένην L ’ Hellénisme en France, le 
çons sur l'influence des études grecques dans le 
développement de la langue et de la littérature 
françaises.

II Ακαδημία τής Πετρουπόλεως, 1 4  πανεπιστη
μιακά; διατριβάς τού 1 8 6 8 .

Τό πανεπιστήμιον Δορπάτη; 2 S ,  τό τής Βρε- 
σλαυΐας 5 3 ,  τό τή ; Ροστόκης 2 , τό τού Γράτζ 2 , 
ί  έν Αμβούργω δημοσία βιβλιοθήκη 4 .

Η έν Βομβάη Β. ασιατική έταιρία έννέα τόμους 
τ ή ; έφημερίδο; τής Βομβάης τού 1 8 6 7  καί 1 8 6 8 .

Ο έν ταΐς Βορειοις όμοσπόνδοις πολιτείαις τή; 
Αμερικής Σμιθσώνειο; σύλλογος πέντε ιατρικά καί 
χειρουργικά συγγράμματα.

0  κ.. Γ . Μαρκορά; α. το περί τού άγροτικοϋ ζη 
τήματος Κέρκυρας γαλλιστί.

β . Αί κατά τής μεταρόυθμίσεως τού ΣΜΘ\ νό
μου απόπειρα·..

Τό μοναστικόν τάγμα ( 1 6 4 9  —  1 7 2 5 )  διατριβή 
τού ίερέως Γορτσακώφ.
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Ó κ. X . Φιλαδελφεύς, Συναξαριστήν τών 1 2  μ η 
νών τόμ . 2 .

Ó Χρ. Ν. Φιλαδελφεύς, τά ναυτικά υπό Α. ’θ ρ - 
λάνδου.

Η έν Αθήναις έταιρία τών Φίλων τού Λαού, τρεϊ; 
λογοδοσίας τού συμβουλίου αυτής·

Ó κ. Πολύχρονος, τήν μετάφρασιν τή ; περί τού 
ποιν. δικαίου πραγματείας τού Ρώση-

Τό κοινόν τού Παναγίου Τάφου, τό Κανονικόν 
Δίκαιον 1 8 6 8 .

Ó κ. Α. Μ εταξας, στοιχεία ποιν. Δικαίου.
I I  πρυτανεία καί τό γραφεΤον τού Πανεπιστη

μίου, διάφορα κατά τόν κατάλογον.
Τό έπϊ τών εξωτερικών ύπουργεΐον, έγγραφα δι

πλωματικά άφορώντα είς τήν ρήξιν τών μεταξύ 
Ελλάδος καί Τουρκία; σχέσεων καί τά έφοοώντα 
είς τή,ν έν Παρισίοις σύνοδον περί τή ; ελλοτουρκι- 
κή; διαφοράς

Γεωγραφίαν Ελλάδος ύπό U tting έκ Κοπεγχάγης.
ύ  κ. Σ. Π, Λάμπρος, βίον Γ . Ζαλακώστα.
ύ  κ. Αν. Κ . ίΐϊαπαζαφειρόπουλος περί στατού διά 

τήν Ελλάδα.

Ó φιλολογικός σύλλογος Παρνασσός λογοδοσία 
τού 1 8 6 9 .

Ó κ. Γ . Καραμήτσας έγχειρίδιον ειδική; φυσιο
λογίας τού ανθρώπου.

Ó κ. Σχλιενάουν, ίθάκη, Πελοπόννησος, Τριράς.
Βασματσίδης, ή Μακεδονία καί οί Μακεδόνες.
Ó κ. Δ. Στρούμπο; περί άέρος καί τών ένεργειών 

αύτού.

Ó κ. Λαμπρύλλος, ό χωρισμός τών δύο στοιχείων 
τού Χριστιανικού καί τού όθωμανικού.

Ó κ. Σ. Κολιάτσος, διευθυντής τής Ριζαρείου 
σχολής, λόγον αυτού έν τώ  νεκροταφεία Αθηνών.

Ó κ· Π· Καλεβρας ιστορίαν τών διαφόρων θρη- 
σκευμάτων.

Ó κ. Ν. Δραγουμης, Πανδώρας τόμον 1 9 , καί δύο 
αντίτυπα τού υτσ’ αύτού έκποιηθέντος Εγκολπίου 
τού έργατικοΰ λαού.

Ó κ. Ν. Β. Νάκης, Βίους Κορνηλίου Νέπωτος, 
μετάφρασις Βερναρδάκη·

Σύνοψιν ιστορίας έλλ. έπαναστάσεω; υπό Δ. Πα- 
παρρηγοπούλου.

Emendationes Livianaj υπό Αλάνου.

Α. Δόσιος, συλλογή νόμων διαταγμ. κανονισμών 
καί έγκυκλίων, καί πίναξ τού εξωτερικού έμπορίου 
τ ή ;  Ελλάδος διά τό 1 8 6 5 .

Ó κ· Π ώπ,' πρόξενος έν Σάμω, χειρόγραφον μετά 
χάρτου γεωργραφικού τής Βονίτζης.

II έν Αθήναις άρχαιολογική έταιρία, περίοδον β' 
τής έφημερίδος αύτής.

Ó κ. Γούδας τόν ά. τόμ.. Βίων παραλλήλων.

Ω Ρ Α . Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

Ó Κ. Α. Μελάς, Ó Χριστόφορος.
ή  Κ. Ελένη Λευκίου, Μενίνσκη γραμματικήν Τουρ

κικήν.
Σουπχί βέης μέλος τού άνωτάτου συμβουλίου τ ή ; 

οθωμανικής αύτοκρ. Κατάλογον νομισμάτων Παρ 
θικών καί τής Συρίας, τουρκιστί καλούμενον τεκμι- 
λ ετ  άλ άπίρ, (συμπλήρωσις τών μυστηρίων).

Ó Κ. Δ.Α.Ζαμπακός 1 0 0  άντίτυπα τού συγγράμ
ματος αύτού περί νευρικών συφιλιτικών παθήσεων 
σύγγραμμα στεφθέν ύπό τή ; αύτοκρ. Ακαδημίας τής 
Ιατρική; κατά τόν διαγωνισμόν Σιβριέν τού 1 8 5 9 , 

ϊνα δοθώσι δωρεάν τοϊς εύδοκιμοϋσι φοιτηταϊς τής 
Ιατρικής, ύποσχεθείς νά πέμψη καί έτερα άντίτυπα 
αν άναφανή ή ανάγκη·

Εκτός τούτων ήγοράσθησαν έγκρίσει τών έπί τού
τω  συστημένων έπιτροπών, διά τού έν Αθήναις βι
βλιοπώλου Κ. Βίλβεργ, νεώτατα συγγράμματα διά 
τή,ν Θεολογική,ν, Φιλοσοφικήν, Νομικήν, καί ’Ιατρι
κήν Σχολήν 1 9 6  τόν άριθμόν είς τόμους 2 9 5 ,  ώς 
καί τά συνήθη περιοδικά τόν άρ. 7 2 ,  γενικά μέν 1 0 , 
φιλολογικά δέ 2 6 ,  ιατρικά 2 4 ,  θεολογικά 8 ,  καί νο
μικά 4, διαπανηθεισών είς ταύτα πάντα δ. 5 ,7 0 7 ,5 .

Γ. ΦΓΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΜΟΓΣΕΙΟΝ.

É * τ·?,; έκθέσεως τού Κ . Εφόρου τού φυσιογραφι- 
κού μουσείου εύχαρίστως θέλουσιν ϊδει οί φίλοι τών 
φυσικών έπιστημών τήν προΐούσαν αυξησιν τών πο
λυτίμων αύτού συλλογών, καί τό φιλότιμον πνεύ

μ α , 6φ’ ου έμπνεόμενοι οί απανταχού φυσιοδίφαι 
ομογενείς τ ε  καί ξένοι άμίλλώνται πρός πλουτισμόν 
αύτού.

Ó Κ . Δημοσθένης Μητζάκης, διατελέσας ύποπρό- 
ξενο; τ ή ; Ελλάδος έν Σουέζ, ό δι’ άλλεπαλλήλων 
αύτού αποτελεσματικών ένεργειών αψευδή τής πρός 
τό Εθνικόν Πανεστήμ-ιον στοργή; δους τεκμήρια, 
έπεμψεν ήμϊν διά τή ; από 18/30 Ιουλίου 1 8 6 9  
έπιστολή; αύτού καί μέσον τού άξιοτίμου Κ. Ανασ
τασίου Καλού κιβώτιον περιέχον 5 4 0  φυσιογραφικά 
άντικείμενα, συνιστάμ,ενα είς ιχθύς, ζωόφυτα άπο- 
λιθωμένα, κοράλια, μαλάκια, ακτινωτά, άμοοφόζωα, 
άπαντα προϊόντα τής Ερυθρά;, τ ή ; ’Ινδικής, καί τής 
Σηρικής θαλάσσης, ύποσχεθείς νά πέμψη είς πρώτην 
εύκαιρίαν καί συλλογήν έντόμων τής Κίνας.

Η συλλογή αδτη έπλήρωσε κενόν έπαισθητόν τού 
φυσιογραφικού μουσείου, όπερ διά τά  διακρίνοντα 
τού; απανταχού τής οικουμένης διεσπαρμένους Ε λ
ληνας προξένου; καί ύποπροξένους αίσθήμ-ατα ελλη
νική; φιλοτιμίας καί πατριωτισμού, έλπίζεται τα 
χέω ς νά έξισωθή ώ ; πρός τόν έπιστημονικόν αύτού 
πλούτον πρός τά  αρχαιότατα τ ή ; Εύρώπη; φυσιο
γραφικά μουσεία, άρκεϊ νά πληοοφορηθώσιν οί έν 

τα ϊ; διάφοροι; τ ή ; αλλοδαπής χώρχις εϊτε χάριν 
δημοσίας υπηρεσίας, εϊτε χάριν έμπορίου έδρεύοντες

ομογενείς, πόσης αξίας θεωροΰμεν πρός τόν σκοπόν 

τ ή ; έπ.στημονική; τελειοποιήσεως τού έθνικού μου
σείου καί ένα έλάχιστα μύρμηκα ή Εν κογχύλιον 

άλλης ζώνης τής γής.
0  αξιότιμος έφορος τού φυσιογραφικού μουσείου 

Κ. Μητσόπουλος, πρυτανεύων τό έτος 1 8 6 5 ,  παρε- 
κάλεσε τόν Κ . ίωάννην Πίον, γυμνασιάρχην έν Κ ο
πεγχάγη τής Αανίας, διατρίψαντα Εν περίπου έτος 
έν Ελλάδι, νά ένεργήση τήν είς τό ήμέτερον φυσιο- 
γραφικόν μουσεϊον αποστολήν έκ τών αύτόθι εύρι- 
σκομένων άνθρωπολογικών αρχαιοτήτων κα τ’ αν

ταλλαγήν όρυκτών οστών τού Πικερμίου τ ή ; Α ττι
κής. Δι’ έλλειψιν εύκαιρίας πρός τοιαύτην αποστο
λήν, μ,όλις κατά τόν Οκτώβριον τού 1 8 6 8  ήδυνήθη 
ο κ. Πίος νά κατορθώση κατά τήν έφεσιν αύτού νά 
πέμψη διά τού βασιλικού πλοίου « L e  commandeur,» 
διοικουμένου ύπό τού φιλοφρονεστάτου πλοιάρχου 
κ. Σχουλτζ, δΰο συλλογάς, τή,ν μέν έξ άνθρωπολο
γικών, τήν δέ έξ άρκτώων άρχαιοτήτων τών π α 
λαιών Δανών.

Τή πρωτοβουλία καί προτροπή τού κ . Πίου ές-ά- 
λησαν καί πρό δύο έτών είς τήν.βιβλιοθήκην τού 
Πανεπιστημίου διάφορα πολλοΰ λόγου άξια βιβλία, 
είσήχθη δέ καί είς τό γυμνάσιον τής Κοπεγχάγης ή 
ένεστώσα προφορά τής Ελληνικής γλώσσης, καί 
κατά τόν ήρωϊκόν τής Κρήτης άγώνα συνέστη φιλο- 
κρητική επιτροπή, δι’ ής έπέμφθησαν πρός τήν έν 
Αθήναις έπιτροπήν διάφορα βοηθήματα υπέρ τών 
άπροστατεύτων Κρητικών οικογενειών.

ÔQev άπονέμομεν τή,ν έκφρασιν τ ή ; ζωηροτάτης 
τού Ελληνικού Πανεπιστημίου ευγνωμοσύνης πρός 
τόν Κ . Πίον διά τά φιλελληνικώτατα αύτού αισθή
ματα, καί τόν διαβεβαιούμεν ότι τήν μνήμην αυ
τού θέλομεν διασώζει διά παντός άνεξίτηλον.

0  Κ. Αλβέρτος Γωδρής, διατρίψας ένιαυτόν όλον 
έν Αθήνα·.; κατά τό 1 8 6 0 ,  έζήττ,σε παρά τ ή ; ήμε- 
τέρας Κυβερνή,σεως νά τώ  έπιτρχπή νά έξορύξη έν 

Πικερμίω, χωρίω τής ’Αττικής, διά τό έν Παρισίοις 
μουσεϊον, ¿στα ορυκτά, έπί τή  παρ αύτού δοθείση 
ύποσχέσει νά σταλώσιν έπειτα πρός τό φυσιογραφι- 
κόν ήμών μ.ουσεΐον άνά Εν έκ πάντων τών διπλών 
ή πολλαπλών, όσα ηθελον εύρεθή έν τα ϊ; άνασκα- 
φαϊς, έκμαγεΐα δέ απάντων τών άπλών.

Πρός έκτέλεσιν τής δοθείση; ύποσχέσεως έστά- 
λησαν πρό; τό φυσιογραφικόν μουσεϊον ένδεκα κ ι
βώτια παλαιοντολογικών αντικειμένων τού Πικερ- 
μίου, ών τά μέν είναι ορυκτά ¿σ τα , τά  δέ έκμαγεΐα 
τοιούτων, πρός δέ καί έκμαγεΐα τριών κρανίων καί 
ενός σκελετού ζώων δρυκτών εύρεθέντων είς άλλα 
μέρη τ ή ; γής. Αλλ’ έκ τού συγγράμματος τού Κ. 

1 Γωδρή Animaux fossiles et géologie de l’Attique, 
έκδοθέντο; έν Παρισίοις τό 1 8 6 2 ,  προκύπτει ότι

4 5

353



Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .
δεν μάς έστάλησαν εκμαγεία απάντων τών φυσιο
γραφιών αντικειμένων, δσων δεν μ α ; έπέμφθησαν 
τά  διπλά πρωτότυπα.

Ô Κ. Εφορο; του φυσιογραφικοϋ μουσείου έκφρά- 
ζει τήν ευχήν δπως συμπληρωθή ή διά τήν έπιστή- 
μην έν γένει καί τήν σπουδήν τών έξαλλοιώσεων 
τής ήμετέρας χώρας ιδίως τοσοϋτον ένδιαφέρουσα 
αΰτη συλλογή, καί ένούμενοι μετ αυτού εΰχόμεθα 
ωσαύτως δπως δ άξιότιμος διευθυντή; τού Μου
σείου τών Παρισίων Κ.. Chevreul εΰαρεστηθή νά 
συμπληριόση τδ εργον του πέμπων ήμίν καί δσα 
άλλα έκμαγεΐα τοιούτων παλαιοντολογικών άντι- 
κειμένων κατά τήν προπαρασκευήν τής πρώτης 
ταύτης άποστολής τυχόν παρελείφθοσαν.

0  έν Ενετία διαμένων Κ . Σπυρίδων Ζαμπέλιος 
επεμψε διά τού αυτόθι Ελληνο; όποπροξένου Κ. 
Τυπάλδου Φορέστη κιβώτιον περιέχον διακόσια φυτά 
τής χλωρίδος τών Απεννίνων, συλλεχθέντα μετά  
συντόνου έπιμελείας παρά τού διασημοτάταυ Ιτα 
λού βοτανικού Κ. Λουκιάνη' έκφράζομεν διά τούτο 

τήν ευγνωμοσύνην τή ς Ακαδημαϊκής Συγκλήτου 
πρό; τε τόν Κ. Σπυρίδωνα Ζαμπέλιον καί πρός τόν 
διάσημον Καθηγητήν τ ή ; βοτανικής Κ . Αουκιάνην.

0  έν Στοκχόλμη καθηγητής τής βοτανική; Κ . 
Ανδερσων, έφορο; τού φυσιογραφικοϋ μουσείου τή ; 
αυτόθι Ακαδημίας τών έπιστημών, σχηματίσα; 
συλλογήν σχεδόν έντελή τή ; Σουηκικής χλωρίδος, 
έκ 1G 05  ειδών συνισταμένην, άπεύθυνεν αυτήν πρό; 
τόν άξιότιμον έφορον τού φυτολογικού τμήματος 
τού φυσιογραφικοϋ μουσείου h  α τήν παραδώση είς 
τό  φυσιογραφικόν μουσεΐον τού Εθ· Πανεπιστημίου.

Τά φυτά τα ϋτα  άποτελοϋσιν, ώ ; έκθέτει δ άξιό
τιμος ημών συνάδελφος Κ . όρφανίδης, πλήρη σχε
δόν συλλογήν τής βλαστήσεω; τών φανερόγαμω ν  
τ ή ;  Σκανδιναυϊκή; χώρας καί ιδίως τ ή ; Σουηκίας, 
είχομεν δε αυτή; απόλυτον άνάγκην, διότι χρησι
μεύει ώς τύπος (herbier type) πολλών Λινναϊκών 
ειδών, καί μέσον παραβολή; άσφαλέστατον διά τόν 
μ ετ’ άκριβεία; προσδιορισμόν τών ειδών τούτων.

0  Κύριος Ν. Ανδερσων έξέφρασε τήν επιθυμίαν 
νά πεμφθή πρός τόν έν Στοκχόλμη φυσιογραφικόν 
μουσεΐον, είς αντάλλαγμα τής συλλογής αυτού, δ- 
μοία έκ τής Ελληνικής χλωρίδος, ή δε Πρυτανεία 
έκφράζουσα αδτώ τ ά ; ευχαριστία; τής ’Ακαδημαϊ
κής Συγκλήτου διά τήν πολλοϋ λόγου ταύτην έπι- 
στημονικήν συναλλαγήν, ήν ή πρωτοβουλία τής έν 
Στοκχόλμη ’Ακαδημία; ευτυχώ ; συνέδεσε μετά τού 
ήμετέρου Πανεπιστημίου, πέρυσι μέν διά τής όρυ- 
κτολογικής άποστολής, περί ής άνέφερεν έν τ ή  λο
γοδοσία αυτού δ άξιότιμος προκάτοχός μου, ήδη δέ 
διά τής προκειμένη; φυτολογικής συλλογής, διεβε- 
βαίωσεν αύτόν πρός τούτοις, δτι έπιμελεί? τού Κ.
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Εφόρου τού φυτολογικού μουσείου παρασκευάζεται 
τοιαύτη συλλογή, ήτις θέλει πεμφθή εις Στοκχόλ
μην άμα συμπληρωθεΐσα.

Τήν συλλογήν ταύτην έλάβομεν διά τή; μεσο- 
λαβήσεω; τού έν Στοκχόλμη προξένου τής Ελλάδος 
Κ. Α. Ρόζεν, δστις έφρόντισε τήν διά Τεργέστης ά· 
πος-ολήν αυτής είς Πειραιά, διό καί έκφράζομεν αυτώ 
ενταύθα τά; ευχαριστίας τής Ακαδημ. Συγκλήτου.

Εάν μετά τών προσφορών τούτων συνυπολογί- 
σωμεν καί τά έκ τής Ελλάδος καί τής μικράς Α
σίας άγορασθέντα νέα περί τά 1 0 0  ελληνικά είδη, 
έχομεν έν συνόλψ προσθήκην κατά τό λήξαν έτος
3 ,2 7 3  ειδών.

Αί δαπάναι τού φυσιογραφικοϋ μουσείου διά τό  
λήξαν έτος είς άγοοάν φυσιογραφικών αντικειμένων, 
είς ταρίχευσιν, διάσαξιν, διευθέτησιν, καί πορισμόν 
τών έν γένει χρησίμων πρός συντήρησιν τών έναπο- 
ταμιευομένων, είς άγοράν περιγραφικών συγγραμ

μάτων, είς κόμιστρα καί ταχυδρομικά, καί είς τάς 
λοιπά; τού καταστήματος άνάγκας άναβαίνουσιν είς 
Δραχμάς 7 ,1 9 7 ,  μή περιλαμβανομένης τής δαπά
νης, ήτις απαιτείται είσέτι πρός πληρωμήν τινων 
πολυδαπάνων έρμαρίων αναγκαίων είς έγκατάταξιν 
συλλογών, παραγγελθέντων κατά τό παρελθόν έτος.

Εκ τών άνωτέρω καθοράτε, Κύριοι, δτι τό φυτο- 
λογικόν τμήμα τού μουσείου τελειοποιείται δσημέ- 
ραι τή συντόνω τής εφορείας καί τού έπιμελητού 
φροντίδι καί έργασία, καί έντός συντομωτάτου χρό
νου θέλει σχηματισθή έν τών πλουσιωτάτων φυτο
λογίων (herbarium), ίδίω; τής ελληνική; χλωρίδος' 
υπολείπεται δέ πρός τακτοποίησιν τής έργασίας καί 
τής πρός διδασκαλίαν χρησιμοποιήσει·»; τής συλλο
γής ταύτης νά συνταχθή δ κανονισμός τού τμήμα- 
μος τούτου, έργον δπερ είχεν άνατεθή είς τόν κ. έ
φορον τού φυτολογικού τμήματος τού φυσιογραφι- 
κοϋ μουσείου.

Δ ’.  Β Ο Τ Α Ν ΙΚ Ο Σ  Κ Η Π Ο Σ .

Τό άξιόλογον τούτο καί άναπόσπαστον προσάρ
τημα τού Πανεπιστημίου, ώ; σχολεΐον εφαρμογής 
πρός συμπλήρωσιν τών έν τώ Πανεπιστήμιο) παρα
δόσεων τή ; βοτανικής έπιστήμης, έπλουτίσθη καί 
κατά τό λήξαν έτος διά διαφόρων φυτών ιατρικών 
καί πολλών βοτανικών τύπων, ήλλάγησαν δέ αί ξύ- 
λιναι καί σαθραί έπιγραφαί διά νέων έκ πορσελάνης 
στηριζομένων έπί ράβδων σιδηρών.

Τέλος ηϋξήθη ή έκτασις τού κήπου διά τής προς- 
λήψεω; τριών περίπου στρεμμάτων γής.

Τό κατάστημα τούτο τελεϊ είς σχέσεις μετά 
πολλών βοτανικών κήπων, έν δ’ αΰτφ τελούνται 
κατά τό έαρ πρακτικαί παραδόσεις, πρός ών τήν τα- 
κτοποίησιν παρασκευάζεται υπό τού κ. έφορου τού 
βοτανικού κήπου νέος κανονισμός.

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

Ε \  Ν Ο Μ ΙΣ Μ Α Τ ΙΚ Η  Σ Γ Λ Λ Ο Γ Π .

Η νομισματική ήμών συλλογή πλουτισθεϊσα πρώ
τον διά τώ ν προσφορών διαφόρων δμογενών, είτα 
διά τής πλούσιας συλλογής ήν ή Αύτοϋ Μεγαλειό- 
της δ βασιλεύ; Γεώργιος έδωρήσατο είς τό νομισμα
τικόν μουσεΐον, καί τέλος διά τ ή ; υπό τού φιλογε- 
νεστάτου κ. Αλεξάνδρου Μουρούζη διά λογαριασμόν 
τού ήμετέρου μουσείου άγορασθείσης πλούσιας καί 
δλως ειδικής συλλογής τών νομισμάτων τών ίονίων 
νήσων, ηϋξησε καί κατά τό παρελθόν έτος διά προσ
φορών τινων, ιδίως τού φιλέλληνος καθηγητοϋ τού 
έν Πέστη τής Ουγγαρίας Πανεπιστημίου κυρίου Τέλ 
φυος, καί διά προσκτήσεω; νεωτέρων νομισμάτων, 
άτινα πρός συμπλήρωσιν τή ς ίονίου νομισματικής 
συλλογής ένέκρινεν ή άκαδημαϊκή σύγκλητος ν’ ά- 
γορασθώσι παρά τού κυρίου Παύλου Λάμπρου.

Ó κατάλογος τ ή ;  ειδικής ’ίονίου νομισματικής 
συλλογής, 8ν δ άξιότιμος προκάτοχός μου εσχε τήν 
άρίστην ιδέαν νά δημοσιεύση, αποπερατωθείς κατά 
τό λήξαν έτος, σύμφωνα μέ τήν άπόφασιν τ ή ;  Συγ
κλήτου έπέμφθη πρός τά  κυριώτερα μουσεία καί 
πανεπιστήμια τ ή ; Ευρώπης καί τής ’Αμερικής' έ- 
δόθη δέ καί πρός τους περί τήν νομισματικήν ά- 
σχολουμένους Ελληνάς τε  καί αλλοδαπούς, μεθ’ ών 
έτέθη υυτω; είς σχέσιν τό  ήμέτερον νομισματικόν 
μουσεΐον,

rH συλλογή αυτή έτυχε πανταχού άρίστης δε- 

ξιώ σεω ; παρά τοϊς άρμοδίοις κριταΐς. Είς έξ αυτών 
έρωτά μάλιστα διατί δέν έκτείνομεν τήν έργασίαν 
ταύτην είς άπασαν τήν ήμετέραν νομισματικήν συλ
λογήν, έν ^  βεβαίως οΰκ ¿λίγα πρωτότυπα ή άνέκ- 
δοτα νομίσματα υπάρχουσι. Τοιαύτη έκδοσις τίθη- 
σιν είς χεΐρας τού κοινού τήν άλλιος έν σιδηραΐς 
κιγκλίσι καθειργμένην συλλογήν, ήν ¿λίγοι τών έν 
Αθήναις δύνανται νά καυχηθώσιν, ούχί ότι έμελέ- 
τησαν, άλλ’ ότι κάν είδον. Ó λόγος, οτς τά  πλεΐστα 
τών νομισμάτων τούτων είναι γνωστά είς τους με- 
μυημένους, δέν άρκεΐ νά δικαιολογήση δτι δέν δη
μοσιεύονται ΐνα μή μένωσιν άγνωστα καί είς τους 
άμυήτου;' τοιούτων μυστηρίων ή φανέρωσις είναι 
αξιέπαινος, είναι δρος άναπόφευττος τή ς διανοητι
κής άναπτύξεως τών κοινωνιών* ένφ δέ παρ’ άπασι 
τοϊς έθνεσιν άπαντώνται άφθονα τοιαϋτα περί τών 
νομισμάτων τών ήμετέρων μάλιστα προγόνιον συγ
γράμματα, είναι λυπηρόν μόνον ήμεΐς ν’ άναζητώ- 
μεν είς τάς ξένας γλώσσας τό άξιόλογον τούτο μέ
ρος τής προγονικής ήμών ιστορίας. Φρονών λοιπόν 
δτι τοιοϋτον εργον θέλει τιμήσει τό  ήμέτερον Παν- 
επιστήμιον, καί συντελέσει είς τό  νά καταστήση 
κοινάς καί έν Ελλάδι τάς περί τή ς  Ελληνικής καί 
Ρωμαϊκή; νομισματικής γνώσεις, εύχομαι ϊνα άνα
τεθή καί αυτό είς τόν έπαξίως έπεξεργασθέντα τό

πρώτον τούτο δοκίμιον νομισματογνώμονα τού Παν

επιστημίου, τόν άκάματον Κ . Ποστολάκαν, 

ς · ' .  Χ Ε Ι Ρ Ο Γ Ρ Γ Ι Κ Η  Σ Γ Λ Λ Ο Γ Ι Ι .

Πρός τακτοποίησιν τή ; πολυδχπάνου και διά τήν 
διδασκαλίαν τής χειρουργίας τοσοϋτον πολυτίμου 
συλλογή; τών τέως διεσπαρμένων χειρουργικών ¿ρ- 
γάνων, έθέσαμεν είς τήν διάθεσιν τού άξιοτίμου ή
μών συναδέλφου, τού καθηγητοϋ τ ή ; χειρουργίας Κ. 
Αρεταίου, 8ν δωμάτιον, έν ώ, έκτός τού άγορασθέν- 
τ ο ; πέρυσιν ανδρεικέλου, έτοποθετήθησαν καί τρία 
πρός φύλαξιν τών ¿ργάνων τούτων κατασκευασθέν- 

τα  κομψά καί κατάλληλα έρμάρια. ’Εντός αυτών 
κατέταξεν ήδη ό Κ . ’Αρεταϊο; τά  πρότερον δι’ έλ - 

λειψιν τοιούτου ιδιαιτέρου δωματίου παρ’ αϋτώ φυ
λασσόμενα χειρουργικά όργανα· ’Ελήφθησαν ωσαύ
τω ς παρά τού μακαρίτου I .  ’ Ολυμπίου ¿λίγα ; ή μ ε
ρα; πρό τού θανάτου τό μέρος τών χειρουργικών 
¿ργάνων, άτινα πρό έτών είχε παραλάβει πρός φύ- 

λαξιν έν τή  οικία του.
Πρός ευκολίαν τών φοιτητών, δ Κ . ’Αρεταΐος ή- 

σχολήθη είς τό  νά προσαρτήση έφ ενός έκάστου τών 
¿ργάνων τούτων πινακίδιον, έφ’ ου γέγραπται τό 
όνομα καί ή χρήσις τού ¿ργάνου, άσχολεϊται δέ ήδη 
είς τήν έπ^ημονικήν κατάταξιν τών ¿ργάνων τούτων 
κατά έγχειρίσεις, καί μετά τήν άποπεράτωσιν τής 
έργασίας ταύτης θέλει καταρτίσει τόν γενικόν κα 
τάλογον απάντων τών ¿ργάνων καί μηχανημάτων.

Δυστυχώς, ώς παρατηρεί δ Κ . ’Αρεταΐος, πολλά 
τών έργάνων τ ή ;  παρά τώ  Κ . Ολυμπίιρ φυλασσο- 
μένης πρότερον συλλογή; κατεστράφησαν ώς έκ τής 
φύσεως αυτών, οϊα τά  έκ κόμμειυς έλαστικού κατα
σκευασμένα, δτερα δέ άπωλέσθησαν ή έκ  τής χρο- 

νιότητος έφθάρησαν.
Επίσης πλεΐστα τών ¿ργάνων τ ή ; συλλογής τα ύ 

της, ώ ; καί τών υπό τού κυρίου Σίνα δωρηθέντων, 
ευρηνται είς χειριστήν κατάστασιν καί καθίστανται 
σχεδόν άχρηστα ώς έκ τή ; έπικαθημένη; σκωρίας* 
θεωρεί δέ άφευκτον τήν είς Παρισίους αποστολήν 
αυτών πρός καθαρισμόν καί διόρθωσιν, πρός 8 φρο
νεί δτι δέν θέλουσι δαπανηθή υπέρ τά  3 0 0  φράγκα.

Κατά τό λήξαν έτος ήγοράσθησαν χειρουργικά 

όργανα έκ τής πρό; διδασκαλίαν πιστώσεως τού 
μαθήματος τού κ . Αρεταίου άντί δρ. 1 5 1 ,2 0 .  Ω 

σαύτως δπό τού μακαρίτου ’Ολυμπίου ήγοράσθησαν 
τά  έν παραρτήματι υπό στοιχ. ΙΒ σημειούμενα όρ

γανα άντί δραχ. 7 8 0 ,4 6 .

Ζ '.  Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Η  Σ Γ Λ Λ Ο Γ Π .

Διάφορα άρχαιολογικά αντικείμενα, ιδίως Αιγυ
πτιακά, δωρηθέντα πρό καιρού παρά τού φιλέλλη- 
νος κ . Ιωσήφ Σακακκίνη, τ ή ; κυρίας Μελίσση; χή
ρα; Π. Δημητρακαράκου, καί τού έν Αλεξανδρεία
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προξένου τέως τή ; Ελλάδος κ. Ζυγομαλδ, ευρισκό
μενα άλλοτε έν τώ  έθνικώ Πανεπιστημ.ίψ, ειχεν ά- 
ποφασισθή υπό τής Συγκλήτου την 13  ίανουαρίου 
Ί 8 6 8  νά παραδοθώσιν είς τήν άρχαιολογικήν Ιτα ι- 
ρίαν ΐνα κατατεθώσιν εν τώ  άρχαιολογικώ μουσείιρ, 
μετά τών έν αΰτώ κατά διαφόρους καιρούς κατα- 
ταχθεισών λοιπών αρχαιοτήτων τοϋ Πανεπιστημίου.

Ταϋτα πάντα, ¿)ς καί έτερα τρία εκ Κίου προ
ερχόμενα, παρελήφθησαν παρά τοϋ γοαμματέως 
τής αρχαιολογικής εταιρίας καί κατετέθησαν έν ταΐ; 
οίκείαις θέσεσι, καθ’ 3ν τρόπον καί αί λοιπαί αρ
χαιότητες του Πανεπιστημίου αί κατά διαφόρους 
καιρούς αυτόθι παρακατατεθείσαι.

Ελήφθη δέ πρόνοια ώστε ή καταγραφή αυτών έν 
τοΐς ειδικοί; καταλόγοις τής εταιρίας νά γίνεται 
μετά τής σημειώσεως ότι άνήκουσιν είς τύ έθνικύν 
Πανεπιστήμιου, όπερ γράφεται ωσαύτως καί έπί 
τών έπ αυτών κολλωμένοιν δελτίων. Διά τής συγ- 
κεντριοσεως ταύτης τών αρχαίων έν ένί καί τώ  αύ- 
τώ  χώρω Οέλουσι ταϋτα άφ’ ενός χρησιμεύει πλειό- 
τερον είς τούς άρχαιολογοϋντας, διατηρούμενων ό
μως πάντοτε άφ Ιτέρου τών έπ’ αυτών δικαιωμά
των του Πανεπιστημίου, άπαραλλάκτως ώς γίνε
ται καί διά την εξωτερικήν συγχώνευσιν τών δύο 
βιβλιοθηκών.

Β \  Α Σ Τ Ε Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ε Ι Ο !* .

Εν τή άπουσίο: τοϋ διευθυντοϋ τοϋ Αστεροσκο
πείου κ. Ιουλίου Σμιθίου, ό άναπληρών αΰτόν άς-ρο- 
νόμος καί υφηγητής κ. Κοκκίδη; έξέθετο τάς έργα- 
σίας, αΐτινες ένηργήθησαν κατά το λήξαν ακαδη
μαϊκόν έτος έν τώ  αστεροσκοπεία).

Εκτός δέ τών σεληνογραφικών παρατηρήσεων τοϋ 
κ. Σμιθίου, ό κ. Κοκκίδης άπεπεράτωσε τούς περί 
τοϋ περιοδικού κομήτου πρώτου τών τοϋ 1 8 5 8  υ
πολογισμούς αΰτοϋ, ών ή δημ.οσίευσις θέλει είσθαι 
οϋ σμικρά κατάκτησις διά την έπιοτήμην.

Επίσης έγένετο καί έφέτος είς τό Ας-εροσκοπείον 
άκριβής αναγραφή τών τε  μετεωρολογικών φαινομέ 
νων, ώς καί τών σεισμών, άτινα άνακοινούμενα δι
αρκώς πρός διαφόρους ακαδημίας καί αστεροσκοπεία 
τ ή ; Ευρώπης, τής Αύστραλίας, καί τής Αμερικής 
διατηροϋσιν άκμαίας τάς μεταξύ αυτών καί τοϋ ή- 
μετέρου επιστημονικά; σχέσεις.

θ ' .  Δ Σ Τ Γ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Π .

Είς τό καί μεταξύ τών φιλανθρωπικών καί μ ε
ταξύ τών πρακτικών εκπαιδευτικών καταστημάτων 
εύλόγω; τήν πρώτην κατέχον θέσιν τοϋτο καθίδρυ- 
μα ή,τήσαντο κατά τό παρελθόν έτος τήν τή ; επ ι
στήμη ; συνδρομήν, καί προσήνεγκον τήν είς τήν έν 
αυτή διδασκαλίαν χρησιμωτάτην παθολογικήν εαυ

τών κατάστασιν 3 ,1 0 2  ασθενείς, έκτός τών δι’ α 
πλήν συμβουλήν προσελθόντων καί διά τοϋτο μή
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καταγραφομένων είς τά  τοϋ καταστήματος βιβλία.
Εκ τών κατά τό παρελθόν έτος είς τού; φοιτη- 

τάς τ ή ; Αστυκλινικής έγγραφέντων 2 4  διδακτό
ρων, 1 8  συμπληρώσαντες τόν έν αυτή τ ή ; άσκή- 
σεως νενομισμένον χρόνον καί εύδοκίμως τάς πρα
κτικά ; υποστάντες εξετάσεις, έτυχον τής άδεία; τοϋ 
μετέρχεσθαι τήν ιατρικήν έν Ελλάδι, 3  μετέβησαν 
προ; έξάσκησιν είς Γερμανίαν, 3  διέκοψαν τήν φοί- 
τησιν μεταβάντες ενεκα οικογενειακών λόγων είς 
τήν πατρίδα των, δύο δε διακόψαντες τήν φοίτη- 
σιν αυτών κατά τό 1 8 6 6 ,  προσελθόντες κατά τό 
λήξαν έτος καί συμπληρώσαντες αυτήν, έλαβον τήν 
νενομισμένην άδειαν.

Κατά τό παρελθόν έτος έδιπλασιάσθη σχεδόν ό 
αριθμός τών είς τάς παραδόσεις τ ή ; Αστυκλινικής 

έτησίως έγγραφομένων διδακτόρων, άναβά; είς 1 1 0 .

I ' .  Μ Α Ι Ε Γ Τ Η Ρ Ι ΰ Ν .

Κατα τό  παρελθόν έτος έλαβον χώραν έν τώ  
Μαιευτηρίω 3 8  τοκετοί μέ φυσιολογικήν δίοδον καί 
ευνοϊκήν τό πλεΐστον έκβασιν διά τε  τ ά ; τεκούσας 
και τα  τεχθεντα , ών είκοσιδύο άρρενα καί δεκαέξ 
θήλεα.

Εφοίτησαν δε τό έτος τοϋτο 3 3  μαθήτριαι, έξ 
ών άπελύθησαν τριάκοντα λαβούσαι τό νενομισμέ- 
νον απολυτήριον· ύποστάσαι δε απασαι εύδοκίμως, 
πλήν τριών, τάς ένώπιον τοϋ ’Ιατροσυνεδρίου εξε
τάσεις έλαβον τήν απόλυτον άδειαν τοϋ μαιεύειν, 
τρεις δέ περιωρισμένην.

Αί παραδόσεις τής μαιευτικής έγένοντο τα κ τι- 
κώ τατα καθ’ όλον τό  άκαδημαϊκόν έτος, αί δέ πρα- 
κτικαί ασκήσει; τών μαθητριών δέν διεκόπησαν 
ούτε κατά τόν χρόνον τών διακοπών.

Αντί τών 5 0 0  δραχμών τής έτησίας χορηγή- 
σεως τοϋ έπί τών ’Εσωτερικών Υπουργείου ήγορά- 
σθησαν διάφορα έπιπλα, σκεύη, καί ένδύματα α
ναγκαιότατα είς τό κατάστημα, καί θεραπεύοντα 
έλάχιστον μέρος τής πραγματικώς υφισταμένης ά- 
νάγκης.

ι δ ' .  ο φ θ λ μ ι δ τ ρ ε ι ο ν .

Η είδικότης τοϋ παρ’ ήμΐν οφθαλμιατρείου ε'ίλ- 
κυσε καί κατά τό λήξαν έτος, υπό τήν πεφωτισμέ- 
νην διεύθυνσιν τοϋ άξιοτίμου ήμών συναδέλφου Κ. 

Ανδρέου ’Αναγνωστάκη, ού σμικρόν αριθμόν ασθε
νών ημεδαπών τε καί αλλοδαπών. Ο ΰτω; έκ μέν 
τών ’Αθηνών προσήλθον άσθενεΐ; 8 3

Εκ τών έπαρχιών 2 0 0
Εκ τ ή ; έξω Ελλάδος καί τής αλλοδαπής 3 0 9

όμοϋ 5 9 2
Ε ξ ών ένοσηλευθησαν έν τώ  καταστήματι 9 0 ,
4 7  μέν έκ τής Ελλάδος, 4 3  δέ έκ τή ; αλλοδα

π ή ; καί τής έξω  Ελλάδος.
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Τά; λοιπάς είδικωτέρας λεπτομερείας θέλουσ.ν 
εδρει οί έπιστήμονες έν τή  έκθέσει τού Κ. Διευθυν- 
τοΰ τοϋ έφθαλμιατρείου.

Ι Β ' .  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ν  Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν .

Δι’ έκθέσεως αυτού τής ά. Φεβρουάριου 1 8 6 9  ό 
Κ. Γ . Ζαβιτσάνος, καθηγητής τής φαρμακευτικής 
χημείας, παριστών τήν ανάγκην τής συστάσεως 
φαρμακευτικού φροντιστηρίου, σύμφο>να μέ τά ορ 
γανικά τοϋ φαρμακευτικού σχολείου διατάγμ.ατα, 
έζήτει χώρον έντός τοϋ Πανεπιστημίου καί πίστω 
σιν έκ δρ. 4 ,0 0 0  διά τήν πρώτην διασκευήν καί ί-  
φοδίασιν τοϋ όποιου προετίθετο νά όργανίση φρον
τιστηρίου, προωρισμένου ου μόνον προ; παρασκευήν 
τής πειραματικής διδασκαλίας τών φαρμακευτικών 
μαθημάτων, άλλά καί πρός πρακτικήν άσκησιν τών 
τοϋ φαρμακευτικού σχολείου φοιτητών.

Η Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, λαβοΰσα υπ οψιν τάς 
αξία; πάση; προσοχής ταύτας παρατηρήσεις τοϋ Κ. 
Ζαβιτσάνου, έψηφίσατο ποσόν 4 ,0 0 0  δραχμών, καί 
παρεχώρησε πρός σύστασιν τοϋ φαρμ.ακευτικοΰ φρον
τιστηρίου τά  βορειανατολικά υπόγεια δωμάτια τού 
Πανεπιστημίου, άτινα, καί τοι κάθυγρα καί μή φω
τιζόμενα άποχρώντως, διεσκευάσθησαν όμως είς τρό
πον, ώ στε δεκαπέντε δύνανται άνέτως νά έργάζων- 

ται εν αύτοϊς.
Πρός τήν διασκευήν τών δωματίων καί τήν κα 

τασκευήν τών αναγκαίων τραπεζών, έρμαρίων κλ. 
έδαπανήθησαν δραχ, 1 ,2 5 6 ,  ή δέ τών όργάνων καί 
συσκευών άγορά έγένετο μετά  πλείστης όσης φει- 
δοϋς. ’Αλλά πρός καταρτισμόν φροντιστηρίου περιέ- 
χοντος οΰχί συσκευάς πολυτελείας, άλλά τά απο
λύτως άναγκαϊα όργανα, δέν έπήρκεσε τό έκ τών 
δραχ. 4 ,0 0 0  όπολειφθέν ποσόν τών δραχ. 2 ,7 4 4 ,  
καί άπόκειται είς τόν άξιότιμον διάδοχόν μ.ου νά 
προτείνη είς τήν ’Ακαδημαϊκήν Σύγκλητον τήν συμ- 
πλήρωσιν τής πρός τήν απόλυτον ταύτην ανάγκην 
αναπόφευκτου έτι πιστώσεως.

5  Κ . Γ . Ζαβιτσάνος, κομίσας έξ Ευρώπη; τά  διά 
τήν χημοφαρμακευτικήν συλλογήν χρήσιμα αγγεία, 
ώς καί εϊδη τινά χημικών φαρμάκων, προϊόντων τής 
βιομηχανία; ή είς τό έμπόριον είδικώς ευρισκομέ
νων, υπόσχεται νά κατασκευάση τά λοιπά έν τώ  
χημείιρ τοϋ φροντιστηρίου, ένθα έντός ολίγων έτών 
θέλει ευοίσκεται πληρεστάτη συλλογή πάντων τών 
χημικών φαρμάκων κατά τούς νόμους τής τέχνης 
παρεσκευασμένων καί χοησιμευόντων ώς τύπος τής 
γνησιότητος καί καθαριότητος· Τήν σήμερον ή φαρ
μακευτική συλλογή περιέχει περί τά  3 0 0  εϊδη.

Ι Γ ' .  Χ Π Μ Ε Ι Ο Ν  Κ Α Ι  Α Ν Α Τ Ο Μ Ε ΙΟ Ν .

Πρός άνέγερσιν ίδιου χημείου άπ^τεΐτο μέρος εύ· 
ρύχωρον καί ίκανώς μεμακρυσμένον από τοϋ κα τα 

στήματος τοϋ Πανεπιστημίου, ώ στε αί έν αύτώ 
χημικαί έργασίαι νά μή έκθέτωσι τήν άκρόπολιν 
ταύτην τών Μουσών, περιέχουσαν τοσαύτας πολυ
τίμους δυσαναπληρώτους συλλογάς, είς κινδύνους 
δυναμένους νά καταστρέψωσιν έν άκαρεϊ ο ,τι έπί 
3 2  όλα έτη  διά κόπου καί μόχθου, χάρις είς τήν 
φιλότιμον μεγαλοδωρίαν τών απανταχού έμογενών, 
συνεκεντρώσαμεν, καί ού πλεΐστα ίδ!ο)ς συγγράμ.- 
ματα ή αρχαία νομίσματα έχουσιν αξίαν άναντι- 
κατάστατον.

Πρός τόν σκοπόν τής άνεγέρσεως ίδίου χημείου 

καί ίδίου άνατομ.είου, ούχ ήττον άναποφεύκτου σή- 
μ,ερον, έπρότεινα τήν αγοράν γηπέδου, 3 καί ένέκρι- 

νεν ή ’Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, άλλά τήν αγοράν 
ταύτην δέν ήδυνήθην νά πραγματοποιήσω διά τάς 
μεγάλα; τιμ.άς, ας οί κάτοχοι τών πρός τόν μνη- 
σθέντα σκοπόν καταλλήλων γηπέδων, μή μακράν 
τοϋ Πανεπιστημίου κειμένων, έζήτουν· Ó αξιότιμος 
διάδοχός μου έστάθη ευτυχέστερος έμοϋ, κατορθώ- 
σας ν’ άγορασθή πρός τόν διαληφθέντα σκοπόν γή- 
πεδον έκ πήχεων 4 ,5 0 0  περίπου είς εύλογον τιμήν. 
Εντός τοϋ γηπέδου τούτου δύνανται ν’ άνεγερθώσιν 
άμφότερα τά μνησθέντα άπολύτω; αναγκαία κα τα 
στήματα, τό άνατομείον καί τό χημεΐον. Καί έ -  
πειδή τοιαΰται δαπάναι, δι’ ών έξυπηρετεΐται άφ’ ε
νός ή ανάγκη τής έπιστήμης, προφυλάσσεται άφ’ ε 
τέρου τό κεντρικόν οικοδόμημα από τούς έπιγείους 
κεραυνούς, οΰς ό ευφυής προκάτοχός μου όρθώς έ- 
θεώρησε μάλλον έπιφόβους μετά τήν τοποθέτησιν 
τών άλεξικεραύνων, παρεκάλεσα τόν Κύριον Δ . 

Καυτανζόγλουν, ϊνα συμπράττοντος καί τοϋ Κ . 
Τσίλλερ, παρασκευάσωσι σχεδιόγραμμα, όπερ πα- 
ρεσκευάσθη ήδη υπό τοϋ άοκνου Κ. Τσίλλερ, όύστε 
δέν υπολείπεται είμή νά ζητηθή υπό τοϋ άξιοτίμου 
διαδόχου μου ή εγκρισις τής ’Ακαδημαϊκής Συγ
κλήτου περί τ ή ;  ένάρξεως τής οίκοδομής.

Πέποιθα δέ, ότι τά  χρηματικά μ.έσα δέν θέλου- 
σιν υστερήσει, διότι τό Πανεπιστήμιον, ό)ς καί ά 
παντα τά  έθνωφελή τ ή ; Ελλάδος ιδρύματα, έχουσιν 
άφανή τινα πρόσοδον, άνεξάντλητον ώς δ πατριω
τισμός τών έν τή άλλοδαπτ, διατριβόντων γνησίων 
τής πατρίδος τέκνων.

Μετά τήν άκριβή ταύτην έκθεσιν τών πεπραγμέ
νων μοι, 3ν προσφιλές καθήκον μοί υπολείπεται είσ- 
έ τ ι ,  ν’ άπονείμω πανδήμω; τάς ευχαριστίας μου 
πρός τόν άξιότιμ.ον καί άρχαΐον τοϋ έθνικοϋ Πανε
πιστημίου γραμματέα κ. Γ . Δοκόν, μεθ ού προ τρια
κονταετίας συνεργασθείς, πρώτον μέν είς πραγμα
τοποίηση) τής διά συνδρομών τών απανταχού Ε λ 
λήνων καί φιλελλήνων άνεγέρσεως τοϋ Πανεπιστη
μίου, εΐτα  δέ καί ώς λαβών τήν τιμήν νά διατε- 
λέσω δεύτερος άπό τής καθιδρύσεως αΰτοϋ πρύτα-



νις, κατά τ ι μόνον πολιώτερον αύτόν σήμερον άνευ- 
ρον, διακρινόμενον δέ πάντοτε διά τής χαρακτηρι- 
ζούσης αύτόν έκτοτε φιλοπονίας καί τού διάπυρου 
υπέρ τών συμφερόντων του Πανεπιστημίου ζήλου, 
οΰχ ήττον ή πρός τού; κυρίους Γ . Δαμιανόν καί ίω - 
άννήν Ιατρίδην, τού; αληθείς τούτους στύλους του 
άκαδημαΐκού ήμών οικοδομήματος, ώς καί πρό; τόν 
άξιότιμον καί δραστήριον ήμών λογιστήν κ. ίωάν- 
νην Νικολαίδην, διά τήν ανελλιπή καί σύντονον εν
έργειαν τών καθηκόντων αυτών' ιδίως δε δφείλω 
νά μή παρασιωπήσω τό όνομα του άξιοτίμου κ. 
Λυσάνδρου Καυταντζόγλου, του έκ φιλοτίμου καί 
πατριωτικού δλως αισθήματος άπό πολλών ήδη έ 
τών παρέχαντος τάς ¿φιλοκερδείς καί πεφωτισμέ
νος αυτού έπιστημονικάς υπηρεσίας εις τό Πανεπι
στήμιου, ώς άρχιτέκτονος αυτού, πρός 8ν αντί πά- 
σης άμοιβής όφείλομεν τήν πάνδημον τούλάχιστον 

εκφρασιν τής εύγνωμοσύνης τού ήρ.ετέρου καθιδρύ 
ματος.

Κατά τάς άρχάς τού παρελθόντος Ιουνίου συνελ- 

θόντες εις γενικήν συνέλευσιν οι κύριοι καθηγηται, 
τακτικοί, έκτακτοι, καί επίτιμοι, έξελέ£αντο δι’ α
πολύτου μέν πλειονοψηφίας τρεις υποψηφίους εις τό 
πρυτανικόν αξίωμα, τούς κυρίους Π. Καλλιγαν, Π. 
Παπαρρηγόπουλον, και Π. ^ομπότην, ή δέ Α. Μ. 6 

βασιλεύς ηΰηρεστήθη νά έγκρίνη ώς πρύτανιν τού 
άρχομένου ακαδημαϊκού έτους τον κ· Π. Καλλιγίν. 
Μετά τον διορισμόν τού πρυτάνεως, συνελθούσαι αί 
σχολαί κατ’ Ιδίαν, έξελέξαντο άνά δύο υποψηφίους 
εις τήν κοσμητείαν, έξ ών διωρίσθησαν διά Β . δια
τάγματος, ό κ. Π. Ρομπότης, κοσμήτωρ τής Θεολο 
γικής σχολής, δ κ. Εμμανουήλ Κόκκινος, τής Νο
μικής, δ κ· Μιλτιάδης Βενιζέλος, τή ς Ιατρικής, καί 
ό κ. Βασίλειος Λάκων, τής Φιλοσοφικής. Πρός ά- 
παρτισμόν δέ τής άκαδημαϊκής συγκλήτου έξελέ- 
χθησαν υπό τού συνόλου τών καθηγητών τέσσαρα 
αυτής μέλη, οί Κύριοι Φίλιππος ίωάννου, Γ . Μακά;, 
Γ . Μπουσάκης καί Ηρακλής Μητσόπουλος, έξ αυ
τών δέ καί τών τεσσάρων Κοσμητόρων μετά τού 
Πρυτάνεως καί τού λντιπρυτάνεως άποτελεϊται ήδη 
κατά τό τρέχον έτος ή Ακαδημαϊκή Σύγκλητος.

Πριν καταβώ άπό τής έδρας ταύτης παραδίδων 
ήδη καί κατά τύπον έν τή ακαδημαϊκή τα ίτή  ή
μών πανηγύρει πρός τόν άξιότιμον, πολυμαθή καί 
δραστήριου διάδοχόν μου τήν άνωτάτην αρχήν τού 

Εθνικού Πανεπιστημίου, δι' ής είχον πέρυσι περι- 
βληθή τή  συγκαταβατική ψήφω τών αξιότιμων 
συναδέλφων κα ίτή  υψηλή θελήσει τού Σεπτού ήμών 
Ανακτος, όφείλω τελευταίου νά έκφράσω τήν ίδιαι- 
τάτην ευγνωμοσύνην μου πρός τά  διατελέσαντα 
μέλη τής Ακαδημαϊκής Συγκλήτου διά τήν πρό- 

φρονα καί δλως ¿δελφικήν συνδρομήν ήν μοί παρέ-
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σχον κατά τήν εκπλήρωσιν τών δυσχερών καθηκόν
των μου, νά ευχηθώ δέ βπως δ αξιότιμος διάδοχός 
μου συμπλήρωσή δ ,τι ή ένιαύσιος διάρκεια τής διοι. 
κήσεώ; μου άφήκεν ατελές, άναπληρώση δέ τάς 
εμάς ελλείψεις πρός τελειοποίησιν καί ένίσχυσιν τής 
δχυράς ταύτης έν τή  Ανατολή Ακροπόλεως τών 
γραμμάτων καί τού πολιτισμού, δήτις, διαφωτίζουσα 
διά τού άπ αυτής άπαυγάζοντος άσβέστου τής 
παιδείας πυρσού άπασαν τήν Ελληνικήν φυλήν, 
προώρισται ν’ άσφαλίσή εις τήν Ελληνικήν καί π α 
τρικήν Βασιλείαν τού Σεπτού ήμών Βασιλέως Γεωρ
γίου τήν έν τή  λνατολή διανοητικήν καί έκπολιτι- 
στικήν υπεροχήν, ήν οΰδέν άλλο τών έώων εθνών 
θέλει ποτέ δυνηθή νά τή  διαφιλονεικήσι}, καί καθ 
ής ούτε στρατοί, ούτε στόλοι, ούτε θωρηκτά ποτέ 
κατισχύσουσι.

Αι

Τ Ο  Α Π ΤΑ ΙΣ ΤΟ Ν  Τ Ο Ϊ  ΠΑΠΑ.
Τ ψ  Κ .  Σ υ ν τ ά κ τ φ  τ ή ;  Π α ν δ ώ ρ α : .

Οί πλεϊστοι τών καθ’ ή μάς δημοσιογράφων, άνα- 
φέροντε; τό αμφισβητούμενου δόγμα τών περί τόν 
Πάπαν περί τού απταίστου αυτού, δνομάζουσιν αύτό 
ήμαρτημένως ά ταμ άρ τη του.

’Αλλ’ άς μή μεμφώμεθα δωρεάν τού; παπιστάς' 
έχουσιν άλλα ούκ ολίγα τά  μ εμπ τέα , ουδέποτε δέ 
δ Πάπας είχε τήν άξίωσιν άναμαρτήτου, έξ  εναν
τίας δέ, έν ώ κηρύττεται άπταιστος, αυτός εαυτόν 
άποκαλεϊ έν μετριοφροσύνη ιιη ρονεΐΌ ρεοοΜοΓε. 
ίσως οί γράφοντες ά τα μ ά ρ τη το τ  έννοούσι τήν λέ- 
ξιν κατά τήν αρχαιοτέραν αυτής χρήσιν" άλλ’ ήμεϊς 
οί νεώτεροι όχι μόνον δέν έννοούμεν αύτήν ούτως, 
άλλά καί τήν μεταχειριζόμιθα πάντοτε κατά τήν 
θρησκευτικήν αύτής έκδοχήν, ώς εΰρίσκεται έν τή 
άγ. Γραφή. ’Αγνοώ άν λατινιστί λέγεται δ Πάπας 
ίηίβΐΐίύΐΐεβ, ώς ευρίσκω τήν λέξιν εις 2ν σκουρια
σμένου λατινοϊταλικόν λεξικόν, καί ώς λέγεται ίτα- 
λιστί ϊηΓβΙΠύΠε καί γαλλιστί ϊηΓβΐΙΗΙίΙβ. Η λατινική 
λέξις, ίσως ώς ¿δόκιμος, δέν εΰρίσκεται εις τά  κοινά 
λεξικά, ώς ουδέ εις τήν βουλγάταν, είς ήν ούδέ ή 
λέξις ϊαιρεοεβ^ΐϊβ. ήμ εϊς δέ δυνάμεθα, έκφέροντες 
τήν ιδέαν ταύτην, άντί τού άΛ άνϋασζος  ή ά.Ιάθη·  
τος  ?} άσφαΛης νά προτιμήσωμεν έπιτυχώς τό  Λ* 
π τ α ισ το ς  ώς ακριβέστερου. Τό πρώτον, γραφόμενου 
υπό πολλών εις τήν τετριμμένην γλώσσαν, θά ήτο 
χωνευτότερον αν έσυγχωρεΐτο άπό τούς καλαμαρά
δες μας, οίτινες έτόλμησαν νά μεταχειρισθώσι τό 
σους καί τόσους άλλους κακοζήλους τύπους (δ δέ Θ. 
ίάκος κάλλιον έγραψε κατά τό 1 8 1 ο , αν δέν έλη- 
σμόνησα, τό δημωδέστερον τ ή ; λαλουμένης ΐα .1 ά -  
θευτα  άξιώματα»' διότι λέγομεν λαθεύω καί όχι 
λανθάνομαι)- τό δέ δεύτερον δέν ενθυμούμαι νά ά - 
πήντησα παρά εις έν έπιμύθιον τού Πλανούδου, «τό 
θεϊον άπαραλόγιστον καί ά,Ιάθηγ ο » '® =  άπλάνητον, 
μή άπατώμενον. Τό δέ άλλως προκριτιότερον άσφα-
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Μ)ς, αΰξάνον τήν σύγχισιν πρός τό à x lrà v ro ç ,  θά 
έκινδύνευε νά υποτάξη τόν Πάπαν εις τήν δικαιο
δοσίαν τής άσφαλιστικής έταιρίας, σήμερον μάλι
στα ότε δό δλίγου μισθώματος ή ζωή τού ανθρώ
που ¿σφαλίζεται καί έπέκεινα τού είκοσιπενταετούς 
δρίου τής παπικής ζωής.

Περί τών γραμματικευμάτων τούτων ήθέλησα νά 
καταφύγω εις τήν πολυμάθειαν τινός τών σοφτά- 
δων μας, εις των δποίων τό ίσνάφι άτυχώς δέν α
νήκω, ώς ανίκανος' άλλ άντί άπλής ερμηνείας άπήν- 
τησα σωρείαν δεινότητος, άκατάληπτον εις τήν πα
χυλήν μου αμάθειαν. ’Αλλά περί μέν τής λέξεως ή ι 

τής λεξιθηρίας, άλις.
Ε χω  δέ ΰπ’ οψιν γαλλικόν σύγγραμμα υπέρ τών 

Παπών, έν ώ γίνεται ^ητή διαστολή μεταξύ τής 
impeccabilité καί τής infaillibilité, τάς όποιας ουδέ
ποτε συγχέει ή Παπική έκκλησία, καί ούδείς ουδέ
ποτε παπιστής διατείνεται δτι οί Πάπαι έχουσι τό 
αναμάρτητου' μόνον δέ τό άπταιστον ιδιοποιούνται.

Απταιστον δέ θεωρεί εαυτόν δ Πάπας άποφαινό- 
μενος περί τής άκριβείας του δόγματος καί τής κα- 
θαρότητος τής ήθικής. Τούτο ειδομεν κηρυττόμενον 
καί εις τάς τελευταίας έφημερίδας έπί τής ένάρξεως 
τής soi-disant οικουμενικής συνόδου· ’Αλλά καί τά 
επιστημονικά ζητήματα ¿πτα ίστω ς καί άσφαλώς 
λύει, ώς τό περί τόν φιλόσοφον Γαλιλαίον, τόν κκ- 
ταναγκασθέντα έπί Οΰρβανού τού I I  ( 1 6 3 3 )  νά ό- 
μολογήση γονυπετής τό ακίνητον τής γής (eppur si 
muove !) ε τ ι  δέ πρότερον τό  κατά τόν 1Τ’ αίώνα, 
δτε πολλά τής Ισπερίας Ευρώπης χαϊβάνια, λεγά
μενα επιστήμονες, ήμφισβήτουν περί τής άνθρωπό- 
τητος τών αγρίων κατοίκων τής άνακαλυφθείσης 
Αμερικής, τής καί μέχρι σήμερον καταχρηστικώς 
λεγομένης Ινδικής, περί ών έκδούς χρυσόβουλλον 
άπεφήνατο έν τή άπταίστω αυτού εμπνεύσει Παύ
λος δ Γ ,  δτι είναι άληθινοί άνθρωποι. « Indos 
ipsos utpote vero homines existere decerminns 
et declaramus.® Καί εκτοτε έπαυσαν οί ταλαίπω
ροι αύτόχθονες τής Αμερικής άπό τό νά ήναι κ τ ή 
νη, καί έγειναν άνθρωποι. Καί τούτο δ Πάπας έ- 
πραξεν ώς αντιπρόσωπος τού ©εού, κατά μίμησιν 
αύτού έν τή  δημιουργία;, «Καί είπεν δ Πάπας, γ ε ν  
νηθήτωσαν άνθρωποι, καί έγένοντο άνθρωποι».

Ανάλογόν τινα απορίας λύσιν έδωκαν κατά και
ρούς καί άλλοι τινές, έν οίς δ Νασδρατίν-χότζας, 
άποδείξας δτι ώς παν πτηνόν ουτω καί ή έψημένη 
χήνα δύναται νά πετάξη άπό τόν φούρνον' έτι δε 
δ Γερονϊκος, δτε έρωτηθείς υπό τών άγροίκων συν
τοπιτών του τών μηδέποτε ίδόντων πλοϊον, τί θη· 
ρίον είναι τό έκβρασθέν εις τήν άκτήν σύντριμμα 
σκάφους σωζομένης μόνον τής τρόπιδος μετά  τών 
δρυόχων, άπεκρίθη μετά σοβαράν καί άξίαν δόκτω- 
ρος σκέψιν «Κ ά τι ήταν, κάτι τώ φαγε, κ ’ άπόμει- 
ναν τά  παγίδια του». Ουτω λύονται τά ζητήματα 
άπ τα ΐσ τω ς  διά τού λόγου καί όχι διά τού ξίφους, 
ώς δ ’Αλέξανδρος έλυσε τόν γόρδιον δεσμόν έπει- 
πών, τί μέ τό χέρι, τ ί  μέ τό μαχαίρι.

Πρός μείζονα δέ άπόδειξιν δτι δ Πάπας δέν έχει 
την άξίωσιν τού άναμαρτήτου άλλά μόνον τού ά-

πταίστου, σάς πέμπω πρός άνάγνωσιν, ή καί δημο- 
σίευσιν, άντίγραφον δλοκλήρου τμήματος έκ τού β’ 
τόμου τής έν έτει 1 6 5 8  έν Παρισίοις έκδοθείσης 
«Τ ά ρ γ α ς  τής πίστεως τής Ρωμαϊκής έκκλησίας είς 
τήν διαφένδευσιν τής δρθοδοξίας».

Τό βιβλίον τούτο συνεγράφη μέν υπό τίνος Ιη
σουίτου λατινιστί έν διαλόγοις μαθητού καί διδα
σκάλου, μετεφράσθη δέ υπό ετέρου Ιησουίτου ίτα - 
λίζοντος είς τήν μακαρονικήν νεοελληνικήν, τήν έν 
χρήσει παρά πολλοϊς τών έκ τή ς Ρο)μαϊκής προπα
γάνδα; Ιεραποστόλων. Σκοπός δέ τού βιβλίου είναι 

ι ή παγίδευσις τών άπλουστέρων άνατολικών δι’ έν- 
τέχνων έπιχειρημάτων άναδεικνυόντων τά προτε
ρήματα τού παπισμού· Καί άν εύρεθή δτι ή δημο- 
σίευσις καί άλλων μερών τού βιβλίου εύχαριστεϊ 
τήν περιέργειαν τών άναγνωστών, προθύμως σάς 
παρέχω συνέχειαν τής αντιγραφής.

Τελευτών δέ, κ· συντάκτα, δέν έπιχειρώ νά δι- 
καιολογήσο) τήν περί τήν φράσιν ανωμαλίαν μου, 
περί ής άλλοτε ικανά έγραψα. Δέν δικαιολογώ ούδέ 
τήν σχολαστικότητος όζουσαν μακρηγορίαν μου. «ή 
πολιή δέ λάλον», είπε Γρηγόριος δ Ναζιανζηνός, 
δστις εζησεν είς καιρούς ευτυχείς, υψωθείς καί είς 
τό άνώτατον τής άρχιερωσύνης αξίωμα, καί είς τόν 
χορόν τών άγίων δικαιότατα καταταχθείς, ένώ σή
μερον άν έζη, ούτε ώς λαϊκός ήθελεν έχει ψήφον 
εις τάς έκλογάς, ούτε ώς ιερωμένος ήθελεν άξιωθή 
τού έλαχίστου βαθμού, άλλά μάλλον ήθελε κατα- 
διωχθή ώς βλάσφημος καί άσεβής υβριστής, τολ- 
μήσας νά άναβιβάση έπί τής θεατρικής σκηνής τόν 
Σωτήρα ό>; τινα υποκριτήν μετά τής Θεοτόκου καί 
άλλων άγίων προσώπων.

(" Ε π ετα ι τό  έχ τής Τ  ά ρ γ α ς  ά π ό σ π  α ο μ α ) .

I .  Π . Γ Κ ΙΝ Α Κ Α Σ .

ΑΜΑΘΕΙΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ. I I  δεκάτη εκατονταε- 
τηρίς υπήρξεν έποχή βαθυτάτης άμαθείας καί α ί- 
σχίστης δεισιδαιμονίας. Πολλοί τών κατεχόντων 
υψίστας θέσεις έν τή  Εκκλησία τοσούτον ήσαν αμα
θείς, ώ στε καί αυτό τό άναγινώσκειν ήγνόουν' άλ
λοι δέ έπαγγελλόμενοι δτι ήσαν λόγιοι άνδρες καί 
πολιτικοί, έφαίνοντο είς διαφόρους περιστάσεις α 
μαθέστατοι· Εν ίσπανί$ τοιαύτη ήν σπάνι; βι
βλίων, ώ στε έν καί τό αύτό άντίτυπον τής Αγίας 
Γραφής, τών έπιστολών τού Αγίου ίερωνύμου καί 
άλλων βιβλίων τής εκκλησιαστικής ακολουθίας, 
έχρησίμευον είς πολλά μοναστήρια, μεταβιβαζόμενα 
άπό τού ένός είς τό άλλο" έν δέ τώ  περιφήμιο μο- 
ναστηρίω τής ίόνης ούδέν άλλο βιβλίον υπήρχε κατά 
τήν έννάτην έκατονταετηρίδα, είμή μόνον είς λόγος 
τού Χρυσοστόμου. Γερμάδιος δ ίσπανός, έπίσκοπος 
άποθανών τό  7 5 3 ,  έκληροδότησεν εξήκοντα τόμους 
βιβλίων εΐς διάφορα μοναστήρια, ρητώ; διατάξα; έν 
τή  διαθήκη αυτού, δτι ούδείς τών μοναχών έπιτρέ- 
πεται μετακομίζειν τά  βιβλία ταύτα είς άλλο μ έ-



ρος, άλλ’ οτι πρέπει νά δικμένωσιν εις μόνην τήν 
χρήσιν τών έν τώ  μοναστηρίω έκείνιρ, είς 8 κατά 
τήν διαθήκην έδωροΰντο· Η διαθήκη τοΟ Γερμαδίου 
προσυπεγράφη ύπό τοΰ βασιλέο>ς καί τής βασιλίσ- 
σης, ώς καί ΰπό πολλών έπισκόπων καί άλλων έξο
χων άνδρών.

Ó περίφημος Αγγλος επίσκοπος WricliíTλέγει, δτι 
έν ταΐς ήμέραις αυτού υπήρχον πολλοί ιερείς, «ά- 
γνοοϋντες τάς δέκα έντολάς, καί ού δυνάμενοι ά- 
ναγινώσκειν τό Εύαγγέλιον ούδ' έννοούντες αυτό τό 
παράπαν.» Ô δέ Εδουάρδος Γ* παρεπονεΐτο πρός τόν 
Πάπαν λέγων, «δτι ή θρησκευτική διδασκαλία ήν 
παραδεδομένη είς άναξίους μισθωτού; ξένους, ούτε 
διαρκώς κατοικούντας έν τή  Αγγλί?, ούτε γινώσκον- 
τες  τήν άγγλικήν γλώσσαν.» Εν πολλοϊς άλλοι; ό 
Αουδοβίκο; Βωμόντης έπίσκοπος τού D urham , ά- 
πέδειξε τότε πόσον ήσαν δίκαια τα παράπονα τοΰ 
έδουάρδου. Ó άμαθή; οότο; καί εύγενής έπίσκο
πος τόσον ήγνόει τό  άναγινώσκειν, καί αΰτό τό 
συλλαβίζειν, ώ στε πολλάκις προμελετήσα; τό  διά
τα γμα, δι ού άνηγγέλλετο είς τόν λαόν δ ένθρονι- 
σμός αδτού, δτε έπέστη ή ούρα τής άναγνώσεως, 
λαβών είς χ είρ *; τό έγγραφον, έγένετο καταγέλα
στος" διότι έν τή  λέξει Metropoliticae έπαυσε τήν 
ανάγνωσιν, καί πολλά προσπαθήσας νά συλλαβίστι 
τήν λέξιν, είπεν έπί τέλους άπελπισθείς" «ά ; ύπο- 
τεθή δτι τό είπον,» soit pour dit. Μικρόν δέ προ· 
χωρήσας είς τήν άνάγνωσιν περιέπεσεν είς άλλην 
ανυπέρβλητον δυσκολίαν έν τή  λεξει in aenigmate, 
καί πάλιν άπελπισθείς νά κατορθώση τόν συλλα
βισμόν αυτής, άνεβόησεν έπί τέλους" «μά  τόν άγιον 
Λουδοβίκον, παντάπασιν άμαθής άνθρωπος έγραψε 
ταύτην τήν φλυαρίαν.»

Καί έν μέση τή δεκάτη πέμπτη έκατονταετηρίδι 
ή μελέτη τών θείων Γραφών δ.έμενε σπάνιον πλεο
νέκτημα. Εν έτει 1 4 4 8  δ έπίσκοπος τής W in ch e
ster έχειροτόνησεν έφημέριον τ ή ; παροικίας S te r- 
field, 8ς πρό τής χειροτονίας αυτού ώμοσεν ένώπιον 
τού έπ>σκόπου, δτι άμαθής ών καί άνίκανος νά έπι- 
τηρή σωτηρίαν ψυχών, έμελλε νά έπιδοθή είς τήν 
σπουδήν τής λατινική; γλώσσης δύο συνεχή έτη ’ 
καί δτι έν τέλει μέν τού πρώτου έτους έξετασθήσε- 
ται υπό τού έπισκόπου είς τήν γραμματικήν, έν τ έ -  
λει δέ τού δευτέρου είς γενικώτερα" έάν δέ τότε εύ- 
ρεθή έπίσκοπος είς έκπλήρωσιν τών υψηλών αυτού 
καθηκόντων παραιτηθήσεται τής έφημερίας.

Πρό τή ; έκδόσεως τών Γραφών υπό τού Ιερωνύ
μου τό Ιλληνικόν αυτού κείμενον ήν λίαν δυσεύρε- 
τον έν πάση τή Γερμανία" ή δέ σπουδή τών γλωσ 
σών, έν αί; έξ άρχής έγράφησαν αί θειαι Γραφαί, οΰ 
μόνον ήμελεΐτο άλλά καί κατεφρονείτο. Καί αυτή 
δέ ή λατινική, ήτις ήν ή γλώσσα τ ή ; δυτικής έκ- 
κλησίας, ούτως ήγνοεΐτο υπό τών κληρικών, ώ στε 
γελοιωδέστατα αμαρτήματα έγίνοντο υπ' αυτών εν 
τε  ταις έκκλησιαστικαϊ; τελεταϊς καί έν ταΐς άλ- 
ληλογραφίαις. Ούτω, παρ. χάριν, ίερεύς τις έν Βα- 
βαρία περί τό έτος 7 4 5  βαπτίζων έξεφώνει τόν συν
ήθη τύπον τού βαπτίσματος ώδέ πως' Baptizo te 
¡n nonioe P atria  et Filia* et Spiritus Sancti. Αγ

3 6 0  Π Α Ν

γλος δέ τις λαβών σημαντικήν επιστολήν πρός ά - 
ποκατάστασιν αυτού, περιέχουσαν τάδε" O tto Dei 
gratia, rogat vestrum clementiam, lit velitis istum 
clericura conducere ad vestrum Diaconum, καί 
δι/ταχθείς άναγνώσαι τήν έπιστολήν, ούσαν γε- 
γραμμένην διά γραφ.κών συντομεύσεων, τοσαύτην 
είχεν αμάθειαν τ ή ; λατινική; γλόοσσης, ώ στε άνέ- 
γνω τήν έτιστολήν ώδέ π ω ;' O tto  Dei gram , r o 
gat vestram clam , ut velit istum clmcum clancum 
couvertere in vivum Diabolum' καί άλλος T t; πάν
τοτε άνεγίνωσκε mulus Dei (ήμίονος Θεού) άντί 
famulus D ei, (δούλος Θεού.)

Μεγίστη άμάθεια τών θείων Γραφών έπεκράτει 
ού μόνον παρά τοϊς λα'ίκοίς, άλλά καί παρά πολ
λοί; τών κληρικών, δ δέ βαθμός τού διδάκτορος 
τής Θεολογίας έδίδετο πολλάκις είς άνθρώπου; ου
δέποτε άναγνάντας τάς θεία; Γραφάς. Εν έτει 1 5 1 0  
τό πανεπιστήμιον τής Βιττεμβέργης κατέγραψεν έν 
τοϊς πρακτικοί; α&τού τόν Ανδρέαν Καρολοστάδ, 
τόν έπειτα ενα τών άναμορφωτών, ώς ίκανώτα- 
τον (sufGcientissimus) ΐνα λάβτι τόν βαθμόν διδά
κτορας τής Θεολογίας' αύτός δέ δ βαθμολογηθείς 
ώμολόγει έπειτα , δτι οκτώ έτη μετά τήν βαθμο
λογίαν ταύτην ήρξατο άναγινώσκειν τάς Γραφάς. 
Λέγεται δε περί Αλβέρτου, τού άρχιεπισκόπου τή ; 
Mentz, δτι έν έτει 1 5 3 0  ευρών κατά περίστασιν 
έπί τίνος τραπέζης τήν αγίαν Γραφήν, ήνοιξεν αυ
τ ή ν  άναγνοός δέ δλίγας λέξεις άνεφώνησεν' «άγνοώ 
τή  άληθεί? ποιον τ ί Ι ς ι  τό βιβλίον τούτο" άλλά κα
ταλαμβάνω δτι πολλάς βλασφημίας καθ’ ήμών π ε
ριέχει.» Ó Γεράρδος Λίστριος εν τινι σημειώσει είς 
τού Εράσμου τό «Μωρίας έγκώμιον,ο λέγει' «Πολ
λούς διδάκτορας τής Θεολογίας έγνώρισα, είλικρι- 
νώς δμολογοϋντας, δτι πεντηκοντούτεις ήδη άνέ- 
γνωσχν κατά πρώτον τάς έπιστολάς τού Αποστό
λου Παύλου » α ό  δε Μούσκουλος βέβαιοί δτι πρό τή ; 
έκκλησιαστικής άναμορφώσεως πολλοί ιερείς καί ιε
ροκήρυκες ουδέποτε είδον τήν θείχν Γραφήν.»

Τέλος πάντων δ Ανδρέα; Φόρμαν, έπίσκοπος τή ; 
M urray καί λεγάτο; τού Πάπα έν τή Βενετί?, ά - 
ναγκασθεί; είπεΐν τήν προσευχήν έν τινι δείπνιρ, 8 
προσήνεγκεν αύτός ε ί; τόν Πάπαν καί τού; Καρδι
ναλίους έν Ρώμη, τόσιρ κακώς άπήγγειλεν αύτήν, 
ώ στε καί ή Α. Αγιότης καί οί παρόντες Καρδινά
λιοι δέν ήδυνήθησαν διατηρήσαι τήν προσήκουσαν 
αύτοΐς άξιοπρέπειαν, άλλ’ έγέλασαν απαντες. Τούτο 
κατετάραξε τόν έπίσκοπον, καί έν τή  άγανακτήσει 
αυτού προσέθηκεν έν τέλει τ ή ; εύχή; (άλλ’ έν λ α τι- 
νισμώ άκατανοήτω) οτι στέλλει είς τόν διάβολον 
δλους τούς ψευδοκαοδιναλίους, καί συνεπλήρωσε τήν 
άκατανόητον εύχήν διά τών λέξεων in nomine P a - 
tris, filii et Sancti Spiritus" οί δε παρόντες ούδα- 
μώς έννοήσαντε; τά  λατινικά τού έπισκόπου, έπ ε- 
φώνησαν απαντες, Amen. (ÉOv. ύμερελόγων.)

Παρόραμα, φυλλάδ. 4 7 1 ,  σελ. 2 9 7 ,  στίχ. 1 7 —  
1 8 . Αντί γνωστός, γρ. γνωστή.
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