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Την ϋλην των Ιστορικών ερευνών αποτελεί ό άνθρωπος,
ό καθ' εκαστον άνθρωπος, όπως και αν τάς αντιμετωπίσω-
μεν: υπό την παραδοσιακήν μορφήν της λεγομένης πολιτι-
κής ιστορίας, ώς ϊστορίαν γραμμάτων, Ιδεών, συνειδήσε-
ων, ώς οϊκονομικήν η κοινωνικήν ϊστορίαν. Δια τον ανθρώ-
που, του συγκεκριμένου ανθρώπου και μόνον, διεξάγεται,
εν εσχάτη αναλύσει, ή διαδικασία τον Ιστορικόν γίγνεσθαι.
Αυτός είναι 6 φορενς τον, αλλά και αυτός ό στόχος της
ερεννης: κάθε άλλη ζήτησίς μας αποτελεί, απλώς μέσον.

Προς όρθήν, λοιπόν, νόησιν του Ιστορικόν φαινομένου,
είναι ανάγκη κάπου να ύπάρχη αποταμιευμένη, δια να άχθη
την κατάλληλον στιγμήν εις χρήσιν της ερεννης, ή περί
τών συγκεκριμένων ανθρώπων γνώσις. Παραλλήλως προς
την παντός είδους εθνικήν άπογραφήν, την οποίαν εζήτησα
ώς προϋπόθεσιν κάί βάσιν της επιστήμης μας, πρέπει να
επιτευχθη κάί ή, κατά το cSwotroVj εις το επίπεδον τοϋ ατό-
μου απογραφή: συγκέντρωσις, ταξινόμησις, προαγωγή προς
την δημοσιότητα, τοϋ πάσης φύσεως αρχειακοϋ νλικοϋ, τον
επιτρέποντος διείσδυσιν εις τάς άτομικάς περιπτώσεις, την
ατομικήν χαρακτηρολογίαν, δράσεις καί αλληλεπιδράσεις
ατόμων.

Άπα το πνεύμα τοϋτο αγόμενοι οι ζώντες εις το Κέν-
τρον Νεοελληνικών "Ερευνών επεδίωξαν να συναγάγουν και
να περισώσουν μικρά ατομικά αρχεία, τα όποια τιθέμενα
εις την διάθεσιν τών ερευνητών, συντελούν εις την επακρί-
βωσιν πλείστων περιστατικών της μεγάλης ιστορίας. "Οπου
δεν λειτουργεί ή μνήμη, καλλιεργείται, επικινδύνως δια την
ιστορίαν, ή δημιουργική φαντασία' ζητήματα χρονολογίας,



σχέσεων, χαρακτηρολογίας, είναι δυνατόν να διαλευκανθούν
οντω με άσφάλειαν. Εις ιστορικόν, μάλιστα χώρον, στερού-
μενον, ώς εκ της φύσεως τον, από επαρκή άρχειακήν κλη-
ρονομίαν, ai τοιαϋται μικραι σνναγωγαϊ καθίστανται Ιδιαι-
τέρως πολύτιμοι.

"Υπό τον δρον, πάντοτε, της δημοσιότητος. Εις την
κατενθννσιν αυτήν πορευόμενον το Κέντρον, παρέχει εδώ
την ενρετηρίασιν τον μικρόν αρχείου Σχινα - "Αργυροπού-
λου, το οποίον χάρις εις την φωτισμένην γενναιοδωρίαν των
κατόχων τον, κατέστη ήδη κτήμα της έρεύνης χ. *Η τακτο-
ποίησίς του, ή καταλογογράφησίς τον και ή σύνταξις των
ανά χείρας πινάκων οφείλεται εις την εθελοντικήν σνμπα-
ράστασιν της δεσποινίδος Δήμητρας Άνδριτσάκη. Και άλ-
λοτε το Κέντρον εχρησιμοποίησεν επιτυχώς εθελοντικάς
προσφοράς τον τύπον αντον, και χαίρω πολύ οτι παρέχεται
οντω ή διαβεβαίωσις του ακμαίου ενδιαφέροντος νέων φι-
λολόγων μας δια την πρόοδον των ιστορικών ερευνών. ΕΙς
την περίπτωσιν της δεσποινίδος Άνδριτσάκη νομίζω σκό-
πιμον να τονίσω Ιδιαιτέρως και την άξιόλογον παρουσία-
σιν την οποίαν προτάσσει εις τους πίνακας.

''Αλλως, κινούμενος από σχετικήν ύποσημείωσιν της
νέας ερευνήτριας, χαίρω ότι εχω την αφορμήν να εξάρω
την σνμβολήν της Αονκίας Δρονλια, εις τάς καθόλου μεν
εργασίας του Κέντρου Νεοελληνικών "Ερευνών άπα της συ-
στάσεως τον, αλλά Ιδιαιτέρως άφ* ής εκείνη ανέλαβεν ην-\
ξημένην μέριμναν επί του επιστημονικού έργου του. Κατά
τα τελευταία ετη, κατά τα όποια το Κέντρον επέδειξε ση-
μαντικας εκδοτικάς επιδόσεις, ποσοτικώς και ποιοτικώς, ή
παρουσία των φροντίδων της εις αύτας είναι αισθητή εις
δντινα, ώς εγώ, έχει παρακολουθήσει την απ' αρχής πο-
ρείαν τον.

Τα δύο πρόσωπα των οποίων τα κατάλοιπα συνέβα-
λον είς τον καταρτισμον τον μικρού τούτον αρχείου ενδια-
φέρουν εις άκρον τον Ιστοριογράφον της νεοελληνικής συνει-
δήσεως. Τα οσα γράφει ή δεσποινίς "Ανδριτσάκη περί αύ-

1. Ό ανά χείρας τιίναξ είναι ό δεύτερος εκδιδόμενος τον τύπον
τούτου νπο τον Κ.Ν.Ε. πρβλ. Πίνακες Αρχείου Α. Λουριώτη.
Έπιμ. Β. Π. Παναγιωτόηονλος. 'Αθήναι 1963.
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των είναι επαρκή δια την προσπέλασιν προς τάς δύο μορφάς
και προς τα ολίγα έγγραφα των οποίοι περισώζεται εδώ
ή μαρτνρία. Μου αρκεί, λοιπόν, νομίζω, να υπενθυμίσω οτι
εκάτερος αυτών έχει σχέσιν προς ενα από τους δύο δημιουρ-
γούς της νέας ελληνικής συνειδήσεως: τον 'Αδαμάντων Κο-
ραήν δ Π. 'Αργυρόπουλος τον Κωνσταντϊνον Παπαρρηγό-
πονλον ο Κ. Σχινας.

νΑς σημειώσω παρέργως οτι τα σχετικά προς την οι-
κογένειαν Σχινα έχουν ανάγκην μεθοδικής επακριβώσεως.
Εις ταύτην δεν συνετέλεσαν οϋτε ή εργασία τοϋ Γιάννη
Βλαχογιάννη, "Ιστορικά ραττ/σ/ίατα, 1937, δπου ο παλαιός
ιστοριοδίφης προσπαθεί ματαίως να απόκρυψη τας άγνοιας
του, οϋτε ή εργασία τής "Ελένης Δ. Μπελια, Οι λόγιοι αδελ-
φοί Δημήτριος και Μιχαήλ Γεωργίου Σχινα, δπου παρέργως
μόνον γίνεται λόγος περί τοϋ οικογενειακού δένδρου. Δυστυ-
χώς, όπως προκύπτει από το εις την συλλογήν μου ληξιαρ-
χικον βιβλίον τής οικογενείας Κ. Σχινα, καί δ πολύ εγγύ-
τερον προς τά πράγματα ευρεθείς Κ. Σχινας ανεπαρκώς
εγνώριζε τά αναφερόμενα εις την καταγωγήν καί τους κλά-
δους τής οικογενείας του.

Πάντως δ Κωνσταντίνος Σχινας επέδειξε θερμον ενδια-
φέρον δια τον νέον καί όρφανον συνωνόματόν του. "Ισως ή
παρουσία τοϋ μέλλοντος εθνικού Ιστορικού ως υπαλλήλου
είς το Ύπουργεΐον Δικαιοσύνης να οφείλεται εις τον Σχι-
väv: εις την δίκην Κολοκοτρώνη, ό νεαρός Κωνσταντίνος
Παπαρρηγόπουλος παρίσταται ως πρακτικογράφος της, εν-
τεταλμένος να σύνταξη τα πρακτικά εϊς την γαλλικήν, δια
να τεθοϋν νπ' όψιν τής 3Αντιβασιλείας. 'Αργότερα δ Σχι-
νάς θα φροντίσγι νά εξασφάλιση εις τον Παπαρρηγόπουλον
διδακτορικον δίπλωμα in absentia, άπα το Πανεπιστήμιον
τοϋ Μονάχου, καί, τέλος, την Ιδικήν του έδρα θα καταλάβη
ολίγον βραδύτερον εις τό Πανεπιστήμιον ο Κωνσταντίνος
Παπαρρηγόπουλος.

"Ο Περικλής 'Αργυρόπουλος εγνώρισε το Παρίσι των
«τριών ενδόξων» ήμερων, με τον Κοραήν γέροντα, περικν-
κλούμενον από νέους, φιλελευθέρους, "Ελληνας σπουδα-
στάς. Εις την κηδείαν τοϋ Κοραή, αυτός εκφωνεί τον επι-
κήδειον εντός τοϋ ναοϋ. Πολύ βραδύτερον, το 1850, δίδει,

Υ'



εντός τον Πανεπιστημιακού χώρου, μίαν από τάς στιλπνο-
τέρας απεικονίσεις τον Κοραή, καθ' ους χρόνους, όπως πα-
ρατηρεί σχολιαστής αρμόδιος, ή ελληνική παιδεία ήτο «απο-
μακρνσμένη από το Ιδεολογικό και γλωσσικό μήνυμα τον
κοραϊσμον)).1 Το κείμενον της ώριμότητος, ουδαμώς υστε-
ρεί, ώς προς τον παλμόν, τον νεανικον κειμένου. Οι τότε αντι-
τιθέμενοι προς την επικρατούσαν τάξιν επέκριναν πολν και
την δμιλίαν καϊ τον όμιλητήν, Σήμερον, βλέποντες εντός
της ιστορικής προοπτικής, άναγνωρίζομεν εις τον λόγον
εκείνον τον 1850 μίαν από τάς ωραίας επιβιώσεις τον πα-
λαιοϋ γενναίου φαναριωτισμον.

'Από την σχέσιν αυτήν προς τον ενα ή τον άλλον κο~
ρνφαΐον τον ελληνικού χορον, δεν φαίνεται να επέζησε τι
εις το άρχεΐον. Έν τούτοις, αφ* ενός μεν καλή εξερεννησίς
του έχει πολλά αλ?Μ να προσφέρη, ενώ, παραλλήλους, ή εξ
επόπτου θεώρησις των απασχολήσεων και των ενδιαφερόν-
των των δύο ανδρών, φωτίζονσα, οπωσδήποτε, άσφαλέ-
στερον τήν νοοτροπίαν τον ενός και τον αλλού, βοηθεϊ εις
τήν ακριβεστέραν γνώσιν των στοιχείων τα όποια συνέθε-
σαν τήν ήγεσίαν τον νέου ελληνισμού.

Κ θ. Α.

1. Βλ, \Εμμ. Ν. Φραγκίσκος, Το χρονικό καϊ τα παρακόλονθα
τον θανάτου του Άδαμ. Κοραή (1833), εις : ΣταθμοΙ προς τήν
νέα έλλί]νική κοινωνία. 'Επιλεγόμενα Κ. Θ. Δημαρά. 'Αθήνα, 1965,



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ

Στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού" 'Ιδρύ-

ματος Ερευνών σώζονται, άπο πρόσφατη δωρεά της κ. Α.

Κουντουριώτη, τα κατάλοιπα του 'Αρχείου Κ. Σχινα και

Π. 'Αργυροπούλου.1 e H αρχειακή αύτη συλλογή άπο τον

πρώτο κληρονόμο της Θρασύβουλο 'Αργυρόπουλο — εγγονό

του Περικλή Ι. 'Αργυρόπουλου και γυιό του Περικλή Π.

'Αργυρόπουλου και της Ελένης, κόρης του Κωνσταντίνου

Σ χ ι ν α — πέρασε στην κατοχή του γυιου του 'Αλέξανδρου

ό όποιος τελικά το παρεχώρησε στην κ. Α. Κουντουριώτη,

δισέγγονη επίσης του Περικλή Ι. 'Αργυρόπουλου.

Τα έγγραφα του 'Αρχείου Σχινα — 'Αργυροπούλου εί-

ναι τα μόνα πού διασώθηκαν άπο μια μεγάλη πυρκαϊά στη

Δρέσδη πού αποτέφρωσε το σπίτι της οικογενείας 'Αργυ-

ροπούλου, οπού φυλάγονταν στη διάρκεια του Β' Παγκο-

σμίου Πολέμου.

Οι πληροφορίες πού υπάρχουν σχετικά με την ζωή

και τήν δράση των δύο αυτών ανδρών είναι πολύ λίγες,

γι' αυτό και τά έγγραφα πού προέρχονται άπο το 'Αρχείο

τους, άν και ολιγάριθμα, αποτελούν μια μικρή πηγή, αρκε-

τά σημαντική δμως, για τήν γνώση των πραγμάτων στα

όποια αναμίχθηκαν.

Γιά νά διευκολυνθή ό μελλοντικός χρήστης του 'Αρ-

χείου, θεωρήθηκε σκόπιμο να αναφερθούν εδώ" ολα τα βιο-

γραφικά στοιχεία πού μπορέσαμε νά συλλέξουμε και πού

πιστεύουμε πώς θα τον βοηθήσουν στο νά σχηματίση μια

γενική εικόνα σχετικά με τήν ζωή και τίς δραστηριότητες

τόσο του Κ. Σχινα οσο και του Π. 'Αργυρόπουλου.

1, Το Ιργο της ταξινομήσεως καί, καταλογογραφήσεως των κα-

ταλοίπων αυτών ϋγινε μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του

Κ.Ν.Ε. με τήν επίβλεψη καί τήν καθοδήγηση της κ. Λουκίας Δρού-

λια προς τήν οποία επιθυμώ νά εκφράσω, και άπο τήν θέση αύτη,

τίς θερμές μου ευχαριστίες.



Ό Κωνσταντίνος Σχινας γεννήθηκε στο Φανάρι, της

Κωνσταντινουπόλεως το 1801. Ό πατέρας του, Δημήτριος

Σχινας, υπηρέτησε ώς πρώτος Γραμματεύς της Μεγάλης

'Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, ώς Γραμματεύς των

ηγεμόνων Κωνσταντίνου καΐ 'Αλεξάνδρου Μουρούζη της

Μολδαυΐας, ώς καπουκεχαγιας Μολδαυ'έας και Βλαχίας καί

τέλος, επί 'Ιωάννου Καρατζά, διετέλεσε Διερμηνεύς του

Αυτοκρατορικού Στόλου και πρώτος καπουκεχαγιας της

Βλαχίας.1 Ή μητέρα του Μαρία, ήταν κόρη του Λογοθέ-

του Γαβριήλ Φεταλα και ανεψιά του Μητροπολίτου Νικο-

μήδειας Μελετίου τοΰ Καντακουζηνού. 2

Ό Σχινας παρακολούθησε τα πρώτα έγκύκλια μαθήμα-

τα στη γενέτειρα του με δάσκαλο τον Πλάτωνα Φραγκιάδη

και έναν Τούρκο πού ονομαζόταν Λαμή. Μετά την έκρηξη

της Επαναστάσεως και την φυγή της οικογενείας του στην

Βεσσαραβία αναχώρησε για τη Γερμανία και τή Γαλλία,

δπου σπούδασε Νομικά με δασκάλους τον Savigny, τοΰ

οποίου την κόρη Elisabeth παντρεύτηκε αργότερα3, τον

Clenton κ.ά.

Στο διάστημα των σπουδών του στο έξοιτερικο φαίνεται

οτι συνδέθηκε με πολλούς αξιόλογους άνδρες, ανάμεσα στους

οποίους και ό Γκαίτε. Σχετικο με τήν γνωριμία αύτη καΐ

τή μετάβαση του από το Βερολίνο στή Βαϊμάρη τον 'Οκτώ-

βριο τοΰ 1825 είναι κι Ινα γράμμα της ποιήτριας Μπεττίνας

φόν "Αρνιμ προς τον Γκαίτε δπου αναφέρονται και τα έξης

1. Οι πληροφορίες πού άφοροϋν σε ώρισμένα μέλη της οικο-
γενείας Σχινα έχουν ληφθή άπο αρχειακά στοιχεία πού ανήκουν στην
συλλογή τοΰ κ. Κ. Θ. Δημαρά.

2. Για το πλήρες γενεαλογικό δέντρο της οικογενείας βλ.
E.R. R[angabé], Livre cl' or de la noblesse phanariote et des
familles princières de Valachie et de Moldavie. 2ème éd. Athènes,
1904. Για άλλο κλάδο της οικογενείας Σχινα βλ. Ελένη Δ. Μπελια,
Οι λόγιοι αδελφοί Δημήτριος και Μιχαήλ Γεωργίου Σχινα, περ.
«Μνημοσύνη» τ. 2(1969), σ. 174-218

3. Έκτος άπο τήν Elisabeth Savigny ό Κ. Σχινας παντρεύτη-
κε μια κόρη Σπανοπούλου και μετά τον θάνατο και αυτής τήν Άρι-
στέα, κόρη τοΰ Μεγάλου Λογοθέτη C. Balsche (1847) μέ τήν οποία
απέκτησε δύο τέκνα τον Δημήτριο καί τήν Ελένη, σύζυγο αργότερα
τοΰ Περικλή Π. 'Αργυρόπουλου.

2



σχετικά με το νεαρό Κωνσταντίνο Σχινα: «ό κομιστής είναι,

αριστοκράτης από γέννηση και άπο φρόνημα. Κατάγεται

από μία των πρώτων οικογενειών της Ελλάδας. Το ονο-

μά του είναι Σχινας Μαυροκορδάτος καί (ό) 'Υψηλάντης

εΐναι γαμβρός του. Νέος ακόμα, αποδείχθηκε καλός κολυμ-

βητής στα ταραγμένα κύματα της ζωής του. Με ψυχική

γαλήνη είδε να ναυαγήσουν τα πλούτη και τα αξιώματα του.

Με ψυχικό μεγαλείο αντιμετώπισε την πιο μεγάλη απώλεια

πατέρα και φίλων και μέ αξιοπρέπεια έπέρασε άπο τις με-

γαλύτερες στενοχώριες. Τήν γερμανική γλώσσα έμαθε με

μια σπάνια εξυπνάδα σε πολύ λίγο καιρό. ( Η επιστημονι-

κή του μόρφωση είναι πολύ γερή, ώστε προκαλεί σε κάθε

συζήτηση αληθινό θαυμασμό. Καλός καί ευγενής μέ όλους,

άπέχτησε τη συμπάθεια καί τήν αγάπη όλων. . . Θα επι-

θυμούσα να πάρη 6 ξενιτεμένος αυτός νέος μαζύ του, αν

ποτέ γυρίση στην πατρίδα του, τήν πιο υψηλή ιδέα για σένα.

Το βλέμμα σου πού εϊναι ό καθρέφτης της θείας φωτιάς,

άς τον ευλόγηση».1

Γνήσιος εκπρόσωπος Φαναριώτη διανοούμενου μέ εξαι-

ρετική μόρφωση καί αναμφισβήτητες ικανότητες, ό Κ. Σχι-

νας δεν άργησε να παίξη ενεργό ρόλο στην πολιτική ζωή της

μετεπαναστατικής Ελλάδος. Άφοΰ επέστρεψε από το εξω-

τερικό οπού είχε τελειώσει τις σπουδές του (1828), διορί-

σθηκε από τον Ι. Καποδίστρια πρώτος Πάρεδρος της Γραμ-

ματείας τών 'Εσωτερικών.

Το 1833 έλαβε μέρος στην μεγάλη επιτροπή πού συγ-

κρότησε ή 'Αντιβασιλεία γιά τήν διοργάνωση της δημοσίας

εκπαιδεύσεως. 'Η επιτροπή, αποτελούμενη άπο τους Κ.

Σχινα, Άλεξ. Σοΰτσο, Άναστ. Πολυζωίδη καί άλλους, ερ-

γάστηκε συλλέγοντας στοιχεία σχετικά μέ τις εκπαιδευτι-

κές ανάγκες του τόπου. 'Αποτέλεσμα τών εργασιών αυτής

της επιτροπής υπήρξε δ 'Οργανικός Νόμος περί Εκπαιδεύ-

σεως, μέ τον όποιον έγιναν γνωστές οι εκπαιδευτικές επι-

διώξεις τοΰ" Κράτους πού σε γενικές γραμμές ήταν: 1) ή

σύσταση σχολείων Στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, Μέσης,

1. Βλ. Αλέξανδρος Στάϊνμετζ, Γκαίτε και ή Νέα Ελλάς,
στο περ. «Κρητικές σελίδες», έτος 1939, άρ. 10-12, σ. 684-685,
Οπου γίνεται, ή ταύτιση τοΰ Σχινα.



Πανεπιστημίου και 'Ακαδημίας 2) ή προικοδότηση των σχο-

λείων αυτών 3) ή επιμόρφωση δασκάλων καΐ καθηγητών

για την επάνδρωση τους 4) ή ανέγερση διδακτηρίων 5) ή:

χορήγηση υποτροφιών 6) ή 'ίδρυση Τεχνικών Σχολών 7)

ό διορισμός προσωπικού σέ ολα τα σχολεία κ.ά. Παράλ-

ληλα με αυτό, στην προσπάθεια της να οργάνωση την νο-

μοθεσία τοΰ νεοσυσταθέντος κράτους ή Αντιβασιλεία ανέ-

θεσε το 1833 στον Πολυζωΐδη και στον Σχινα να μετα-

φράσουν στα ελληνικά τον Ποινικό Νόμο τοΰ Maurer πού

εΐχε στηριχθή κυρίως στον Βαυαρικό Ποινικό Κώδικα του

18131 καί στις μεταγενέστερες μεταρρυθμιστικές εργασίες,

τών ετών 1822, 1827 καί 1831. Ό ελληνικός Ποινικός

Νόμος, χωρισμένος σε τρία βιβλία, περιέλαβε 708 άρθρα καΐ

δημοσιεύθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1834 στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως.

Τον 'Οκτώβριο του 1833 ο Κ. Σχινας διορίσθηκε, επί.

κυβερνήσεως Α. Μαυροκορδάτου, υπουργός Δικαιοσύνης,

Εκκλησιαστικών καί Δημοσίας 'Εκπαιδεύσεως.2 Κατά το.

διάστημα της υπουργίας του αυτής εξέδωσε πολλά διατά-

γματα ανάμεσα στα όποια καί τα ακόλουθα: 1) περί διαι-

ρέσεως τών Επισκοπών 2) περί οργανισμού τοϋ 'Ορφανο-

τροφείου Αίγίνης 3) περί συστάσεως Γυμνασίου στο Ναύ-

πλιο 4) περί ανεγέρσεως τοΰ Ναοΰ τοΰ Σωτήρος στην Αθή-

να 5) περί καθηκόντων πρωτοσυγγέλων καί άρχιδιακόνων

6) περί συστάσεως δώδεκα ανέξοδων θέσεων στο Σχολεΐο

θηλέων Ναυπλίου 7) περί συστάσεως Γερμανικής Σχολής;

στο Ναύπλιο 8) περί Δημοτικών Σχολείων 9) περί προνο-

μίου εκδόσεως λεξικοΰ τοϋ Σ. Βυζαντίου 10) περί γυναι-

κείων μονών 11) περί αριθμού τών γυναικείων μονών 12)

περί ιδιοκτήτων μονών καί εκκλησιών 13) περί διδασκαλίας

δι' εξόδων τοΰ Εκκλησιαστικού Ταμείου τριάντα ιερομό-

ναχων καί διακόνων καί 14) περί άνακαλύψεως καί διατη-

ρήσεως τών αρχαιοτήτων.3

1. ν "Εργο τοΰ Anselm von Feuerbach.

2. Βλ. Σ. Κτεναβέα, ΑΙ έλληνικαί κυβερνήσεις, αί έθνικαί

συνελεύσεις καί τα δημοψηφίσματα άπο το 1821 μέχρι σήμερον.

'Αθήναι 1947, σ. 10.

3. Για κρίσεις καί σχόλια σχετικά με τα διατάγματα αυτά βλ..
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Ώ ς υπουργός των Εκκλησιαστικών ό Κ. Σχινας έλα-

βε μέρος στις εργασίες της επταμελούς επιτροπής πού απο-

φάσισε την ϊδρυση της α*Ιεράς Συνόδου του Βασιλείου της

Ελλάδος».1 eH οργάνωση της Συνόδου έγινε με τέτοιο τρό-

πο, ώστε ή εξάρτηση της Εκκλησίας άπο την Πολιτεία

να είναι απόλυτη. "Οπως ήταν φυσικό, ή στάση του Κ.

Σχινα ώς υπουργού Δικαιοσύνης στην πολύκροτη δίκη του

Κολοκοτρώνη, οπού έξ,εβίασε τον Πολυζωΐδη και τον Τερ-

τσέτη να υπογράψουν την καταδίκη 2, ή συμμετοχή του

στην επιτροπή για την Ιερά Σύνοδο 3 και τέλος το διάταγμα

περί διαλύσεως 412 γυναικείων μονών προκάλεσαν μεγάλη

δυσαρέσκεια και αντίδραση με αποτέλεσμα να παυθή άπο

την θέση του και να αναχώρηση γιά την Ευρώπη απ' οπού

επέστρεψε καί πάλι το 1836. "Ενα χρόνο μετά τήν επάνοδο

του (1837) διορίστηκε με Β. Διάταγμα 4 Πρύτανις τοΰ νεο-

συσταθέντος Πανεπιστημίου 'Αθηνών καί καθηγητής της

αρχαίας ιστορίας.5 "

Για τήν προσωρινή στέγαση τοΰ Πανεπιστημίου χρη-

σιμοποιήθηκε τότε το σπίτι τοΰ Κλεάνθη. Επειδή, όμως,

ο χώρος δεν επαρκούσε για τίς ανάγκες του Πανεπιστημίου,

τον δεύτερο χρόνο (1838 - 39) συγκροτήθηκε επιτροπή άπο

τους Κ. Σχινα, Γ. Κουντουριώτη, Α. Ζαίμη, Θ. Κολοκο-

'Αναστασίου Παππαζαφειροπούλου, Παράλληλο!, δημόσιοι, βίοι των

υπουργών τοΰ Βασιλείου της 'Ελλάδος, Βφλίον Α'. Παράλληλοι, δη-

μόσιοι βίοι των υπουργών της Δημοσίας Έκπαιδεύσεο^ς καί των

'Εκκλησιαστικών. Έ ν Τριπόλει, 1860. σ. 5-7, 17.

1. Βλ. Τ. Ν. Πιπινέλη, Ή μοναρχία έν Ελλάδι- 1833-1843.

Έ ν 'Αθήναις, 1932. σ. 75-81.

2. Βλ. Γ. Τερτσέτη, "Απαντα (άναστ. Γ. Βαλέτα) τ. Γ.' Κολο-

κοτρώνη 'Απομνημονεύματα, εκδ. 3η. 'Αθήνα 1967. σ. 222 καί 229.

3. Έκτος άπο τον Σχινά στην επιτροπή αυτή είχαν λάβει

μέρος καί οί Π. Νοταράς, θ . Φαρμαχίδης, Σ. Βυζάντιος, Σ. Τρι-

κούπης καί δύο πρόσφυγες αρχιερείς.

4. Βλ. Έφημερις της Κυβερνήσεως, 22 'Απριλίου 1837, αρ.
φύλλου 16.

5. Βλ. Πίναξ των έν τω Β. Όθωνείω Πανεπιστημίω κατά τήν
χειμερινήν έξαμηνίαν άπο πρώτης 'Οκτωβρίου 1837 μέχρι τοΰ Πά-
σχα 1838 παραδοθησομένων μαθημάτων... Άθήνήσί., 1837. σ.
14-15. ' '
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τρώνη, C. Α. Brandis \ Γ. Α. Ράλλη, Θ. Ράλλη, Γ. Γεν-

νάδιο και Ν. Βάμβα ή οποία μέ Β. Διάταγμα (23 Φεβρουα-

ρίου 1839) έλαβε επίσημο χαρακτήρα μέ την επωνυμία «ή

επί των συνδρομών προς άνέγερσιν του ελληνικού Πανεπι-

στημίου επιτροπή». 2 Ό Σχινας εργάσθηκε μέ ενθουσιασμό

για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιώντας τίς γνωριμίες που είχε

στο εξωτερικό. Χαρακτηριστική της προσπάθειας του αυ-

τής είναι μία επιστολή πού απευθύνει άπο την Βιέννη (30

'Ιουνίου 1842) 3 στον "Οθωνα και στην οποία αναφέρει. . . .

«ο,τι τέλος άφορα το Πανεπιστημιον εμόχθησα άπιστεύτως

και επέτυχον τέλος το αποτέλεσμα, δτι ένεθουσίασα όλό-

κληρον την οικογένειαν Σίνα και αυτόν τον γηραιον βαρώ-

νον Σίναν, όστις εις όμοιας περιπτώσεις λίαν δυσχερώς φθά-

νει εις αποφάσεις, αν όμως εϊπη άπαξ το ναι, κρατεί πιστό-

τατα την ύπόσχεσίν του. Ό βαρώνος Σίνας ύπεσχέθη μοι

6τι θα πράξη τα πάντα και θα υποκίνηση και άλλους». . .

Ό ΐδιος ζήλος σχετικά μέ την ανεύρεση πόρων για την ανέ-

γερση του Πανεπιστημίου φανερώνεται καί σ' ενα σχέδιο

επιστολής του προς τον Ζηνόβιο Πώπ πού βρίσκεται στα

κατάλοιπα του.4

Ό Κ. Σχινας δίδαξε, συνολικά στο Πανεπιστήμιο επτά

χρόνια: το 1837 (πρύτανις) το 1838 - 41 (άντιπρύτανις) το

1841 (επίτιμος καθηγητής) το 1844 (τακτικός) το 1846 - 47

(βουλευτής του Πανεπιστημίου) και το 1851 (επίτιμος κα-

θηγητής). 'Ανάμεσα στα έγγραφα του βρέθηκαν πολλές ση-

μειώσεις ιστορίας πού αφορούν στις πανεπιστημιακές του

παραδόσεις καθώς καί αποσπάσματα τής συγγραφής του Β'

βιβλίου του ε^·γο\> του «'Ιστορία των αρχαίων εθνών» πού,

όπως φαίνεται, έμεινε τελικά ανέκδοτο.5

1. Ό Christian A. Brandis ήλθε το 1837 στην Ελλάδα και

διετέλεσε επί τρία Ιτη σύμβουλος του βασιλέως "Οθωνος.

2. Βλ. Ι. Πανταζίδου, Χρονικον της πρώτης πεντηκονταετίας

του ελληνικού Πανεπιστημίου... Άθήνησι, 1889. σ. 17.

3. Βλ. Δημητρίου Πετρακάκου, Κοινοβουλευτική Ιστορία της

Ελλάδος, τ. Β'. 'Αθήναι 1946. σ. 280.

4. Βλ. φάκελο άρ. Γ', έγγραφο 6.

5. Ό πρώτος τόμος της «'Ιστορίας των αρχαίων εθνών» κυ-

κλοφόρησε στα 1845.

Q



Άλλα ή συμμετοχή του στα κοινά δεν περιορίστηκε

εκεί. 'Από τα πρακτικά της Ελληνικής 'Αρχαιολογικής

Εταιρείας, πού ιδρύθηκε το 1837, φαίνεται δτι ό Σχινας

υπήρξε ιδρυτής — έταϊρος και σύμβουλος σ' αυτήν άπο το

1837 ως το 1843.

Τον Σεπτέμβριο του 1843 ό Σχινας ανέλαβε και πάλι

το 'Υπουργείο 'Εκκλησιαστικών καί Δημοσίας Εκπαιδεύ-

σεως καθώς και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στο διάστημα

της δεύτερης αυτής θητείας του (3 Σεπτεμβρίου 1843 - 30

Μαρτίου 1844) εξέδωσε δύο διατάγματα: 1) περί προσδιο-

ρισμού των ορίων της επισκοπής Κυναίθης και 2) περί

προσωρινού διευθυντού της Ριζαρείου Σχολής.

Τέλος, το 1849 διορίζεται άπο τον "Οθωνα πρεσβευτής

στη Βαυαρία καί αργότερα (1854) στη Βιέννη οπού καί πέ-

θανε στις 9/21 Ιουλίου 18571.

Σύγχρονος του Κ. Σχινα, γόνος καί αυτός Φαναριώτικης

οικογενείας, ό Περικλής 'Αργυρόπουλος γεννήθηκε το 1809

στην Κωνσταντινούπολη. Ό πατέρας του 'Ιάκωβος 'Αργυ-

ρόπουλος διετέλεσε, επί Σουλτάνου Μαχμούτ Β', Μεγάλος

Διερμηνεύς καί ή μητέρα του Μαρία ήταν κόρη του ήγεμό-

νος τής Βλαχίας 'Αλεξάνδρου Σούτσου.2 Το 1804 ό 'Ιάκω-

βος 'Αργυρόπουλος υπηρέτησε στο Βερολίνο ώς πρέσβυς

τής Πύλης καί μετά την επιστροφή του διορίσθηκε επίτρο-

πος Τήνου καί Σύρου. Στήν αρχή τής 'Επαναστάσεως ό

Ι. 'Αργυρόπουλος έξορίσθηκε στο Τζορούμ τής 'Ασίας καί

ΰστερα στήν Προΰσσα, οπού τον ακολούθησε ολόκληρη ή

οικογένεια του. Το 1828 ή Πύλη, πού βρισκόταν σε δύσκολη

θέση λόγω του πολέμου της με την Ρωσσία, κάλεσε τον Ι.

'Αργυρόπουλο να την αντιπροσώπευση στις διαπραγματεύ-

σεις πού διεξήγαγε. Ό 'Αργυρόπουλος, όμως, προτίμησε

νά έπιβιβασθή κρυφά μαζί με τήν οικογένεια του σ' ενα γαλ-

λικό πλοίο καί νά διαφυγή στήν Ελλάδα (1829)3.

1. Για τον θάνατο του Κ. Σχινα βλ. Γ. Λαίου, Σίμων Σίνας.
Έν 'Αθήναις, 1972. σ. 153-154.

2. Για τήν καταγωγή της οικογενείας βλ. Σπυρ. Π. Λάμπρου,
Τα Άργυροπούλεια. Έν'Αθήναις, 1910. Βλ. επίσης E.R. R[angabé]

άνωτ.
3. Βλ. Σπυρ. Π. Λάμπρου, £νθ' άνωτ., σ. ριη'

η



Μετά την άφιξη της οικογενείας στην Ελλάδα και για

ενα μικρό χρονικό διάστημα ό νεαρός, τότε, Περικλής υπη-

ρέτησε ώς γραμματεύς του Ψαρριανοΰ πλοιάρχου Κ. Νικό-

δημου καί αργότερα (1830) έφυγε για το Παρίσι για να

άσχοληθή με την σπουδή της Νομικής.
ΓΌταν επέστρεψε από το Παρίσι στην Ελλάδα, ασχο-

λήθηκε μέ την δικηγορία καί τήν δημοσιογραφία, και πολύ

σύντομα (1834) διορίσθηκε μέ Β. Διάταγμα Άντεισαγγε-

λεύς 'Εφετών. Το 1837, μέ τήν σύσταση του Πανεπιστημίου

'Αθηνών, διορίσθηκε καθηγητής του Διοικητικού Δικαίου1.

Ό Θ. Ζαΐμης στον επικήδειο λόγο του γιά τον Π. 'Αργυ-

ρόπουλο αναφέρει δτι, καί πριν από τον διορισμό του στο

Πανεπιστήμιο ό 'Αργυρόπουλος δίδασκε Δημόσιο Δίκαιο

«φρονών οτι χρησιμώτερος θέλει καταστή εις τήν πατρίδα

του δια της μεταδόσεως γνώσεουν αϊτινες τότε δεν ήσαν

λίαν κοιναί, καί προβλέπων, οτι ταχέως τα υπάρχοντα φι-

λελεύθερα νομοθετήματα ήθελον στεφανωθή διά του Συν-

ταγματικοΰ Χάρτου»2.

Στή διάρκεια της καθηγεσίας του ό Π. 'Αργυρόπουλος

δίδαξε τις βασικές αρχές του Συνταγματικοΰ Δικαίου. Στα

κατάλοιπα του 'Αρχείου του βρέθηκαν αρκετές σημεια>σεις

σχετικές μέ τις πανεπιστημιακές του παραδόσεις3. Το 1843

ό 'Αργυρόπουλος δημοσίευσε το σύγγραμμα του «Δημοτι-

κή Διοίκησις εν Ελλάδι» οπού διαφαίνονται τόσο ή ανε-

ξαρτησία των φρονημάτων του δσο καί ή αφοσίωση του

στις δημοτικές ελευθερίες.

Το 1838 - 41 ό Π. 'Αργυρόπουλος διετέλεσε Κοσμή-

τωρ καί Συγκλητικος της Νομικής Σχολής, το 1851 - 52

επανεξελέγη Συγκλητικος καί το 1852 - 53 πρύτανις4. Στο

διάστημα της πρυτανείας του επανέφερε σε ενέργεια τήν

διάταξη περί Έναισίμου Διατριβής προκειμένου να περιο-

1. Βλ. Διάταγμα περί συστάσεως του Πανεπιστημίου. Έφημε-

ρίς της Κυβερνήσεως, 22 'Απριλίου 1837, άρ. φύλλου 16.

2. Βλ. Θ. Ζαψ,η, Λόγος επικήδειος εις Περικλέα Άργυρόπου-

λον. ΈφημερΙς «ΪΙρωί'νος Κήρυξ», 23 Δεκεμβρίου 1860, άρ. φύλ-

λου 472.

3. Βλ. φάκελο άρ. Ε'.

4. Βλ. Ι. Ιϊανταζίδου, ε"νθ' άνωτ. Πίναξ Δ'.
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ρισθή ό αριθμός των διδακτόρων χ καί ακόμα έκανε υπο-

χρεωτική την φοίτηση των σπουδαστών με την απαγόρευση

Ικδόσεως αποδεικτικού φοιτήσεως πριν άπο την 10η 'Ιου-

νίου του ακαδημαϊκού έτους.

Ή ευρεία διάνοια, ή πολυμάθεια καί οι εξαιρετικές

ικανότητες σε συνδυασμ,ο με την εσωτερική πολιτική κατά-

σταση της εποχής, συνετέλεσαν ώστε πολύ σύντομα ο 'Αρ-

γυρόπουλος να λάβη ενεργό μέρος και στην διοίκηση της

Πολιτείας. Το 1854, μετέχει στην κυβέρνηση Άλ. Μαυρο-

κορδάτου και αναλαμβάνει τα ' Γπουργεϊα Οικονομικών

καί Εξωτερικών2.

Στο μικρό χρονικό διάστημα της θητείας του ώς 'Υ-

πουργού της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (1 'Ιουνίου 1855 - 22

Σεπτεμβρίου 1855) προσπάθησε να συμβάλη στην βελτίω-

ση της με τήν έκδοση ποικίλων εγκυκλίων ανάμεσα στίς

όποιες καί οι ακόλουθες: 1) Πρόγραμμα περί νέου Κανονι-

σμού των μαθημάτων των Γυμνασίων 2) εγκύκλιος προς τους

δημοδιδασκάλους περί Ταμείου Συντάξεως3 3) εγκύκλιος

προς τους δημοδιδασκάλους σύμφωνα μέ τήν οποία ή μισθο-

δοσία τους άπο το Δημόσιο καταβάλλεται μία φορά τον

μήνα 4) εγκύκλιος προς τους Σχολάρχας για τήν φύλαξη

των εγκυκλίων του 'Υπουργείου στα αρχεία των Σχολείων

5) εγκύκλιος διορισμού τακτικών επιτροπών για τον έλεγ-

χο των χρησιμοποιουμένων διδακτικών βιβλίο) ν 6) εγκύ-

κλιος για τήν τήρηση τών διατάξεων του όδηγοΰ άλληλο-

διδασκαλίας 7) εγκύκλιος προς τους Γυμνασιάρχας στην

οποία αναφέρεται οτι οι διακοπές γίνονται για να δοθή ή

ευκαιρία στους διδασκάλους να ασχοληθούν μέ τήν συγγρα-

φή διαφόρων διδακτικών βιβλίων 8) διάταγμα συστάσεως

δύο νέων σχολείων στο Κυριάκι καί τήν Στυλίδα4.

1. Βλ. Ι. Πανταζίδου, ενθ' άνωτ., σ. 80.

2. Βλ. Σ. Κτενοφέα, !νθ' άνωτ., σ. 14.

3. Σύμφωνα μέ τήν εγκύκλιο αύτη άπο τήν 1η Σετττεμβρίου

1855, το εΐκοστημόριο της μισθοδοσίας τών διδασκάλων κρατείται

καί κατατίθεται, στην τράπεζα • για να άποδοθη σαν σύνταξη στους

ηλικιωμένους ή τους ανίκανους να εργασθούν διδασκάλους.

4. Για κρίσεις καί σχόλια σχετικά μέ τα διατάγματα αυτά βλ.

'Αναστασίου Παππαζαφειροπούλου, £νθ' άνωτ., σσ. 32 - 34.
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'Άλλα ή ικανότητα του Π. 'Αργυρόπουλου φάνηκε ακό-

μη περισσότερο στην διάρκεια της θητείας του ώς ύπουρ-

γοΰ τών Οικονομικών. Μόλις ανέλαβε τα καθήκοντα του,

έστρεψε την προσοχή του στην αναμόρφωση της δημοσίας

οικονομίας και άφου κατώρθωσε να οργάνωση την οικο-

νομική διοίκηση, προέβη σε διάφορες μεταρρυθμίσεις τις

όποιες ή κοινή γνώμη ανέμενε από πολύ καιρό. 'Ανάμεσα

στα κυριώτερα νομοθετήματα πού θεσπίστηκαν τότε είναι

καί τά έξης: 1) ευεργετικός νόμος περί τών καθυστερούντων

από προικοδοτήσεις 2) νόμος σύμφωνα με τον όποιον οι

οφειλέτες καλούνται απλώς, προ της καταδιώξεως, σε εκού-

σια έκτιση του χρέους 3) πάγιος νόμος για την ε'ίσπραξη

και βεβαίωση τών φόρων 4) προπαρασκευή νομοθετήματος

για νέο δασμολόγιο με σκοπό την βελτίωση τών συναλλαγών.

Μετά άπο υπηρεσία 16 μηνών στο 'Υπουργείο, ό 'Αρ-

γυρόπουλος αποσύρθηκε άπο την πολιτική καί επέστρεψε στά

καθηγητικά του καθήκοντα. Το 1859 εξελέγη βουλευτής του

Πανεπιστημίου Αθηνών 1 και με την ιδιότητα αύτη ειση-

γήθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο πού είχε υποβάλει ό Θ.

Ζαΐμης γιά τον 'Οργανισμό του Πανεπιστημίου. "Η εισή-

γηση κατετέθη στη Βουλή χωρίς όμως να έπιτευχθή ή

έπιψήφηση του νομοσχεδίου2.

Το 1860 ό Π. 'Αργυρόπουλος πήγε στην Ρουμανία ώς

αντιπρόσωπος του ορθοδόξου ελληνικού κλήρου της Τουρ-

κίας για το ζήτημα τών μοναστηριακών κτημάτων3. Μετά

την έπιστροφήτου, υποβλήθηκε σε εγχείρηση στον μηρό και

πέθανε στις 16 Δεκεμβρίου i860.

Για να όλοκληρωθή ή εικόνα της δραστηριότητας και

τών δύο αυτών δημοσίων ανδρών, παραθέτουμε στην συνέχεια

έναν κατάλογο τών εργασιών καί λόγων τους σάν μια πρώτη

βιβλιογραφική συμβολή στην πνευματική τους προσφορά.

1. Ή Α' έν 'Αθήναις Εθνική Συνέλευση είχε δώσει στο Πα-
νεπιστήμιο το δικαίωμα να έκλέγη δικό του βουλευτή.

2. βλ. 'Ανωνύμου, Περί τοϋ Νέου Κανονισμού του Πανεπιστη-
μίου καί της τύχης τών έν Ελλάδι διδασκόντων κρίσεις τινές. Άθή-
νησι, 1860.

3. βλ. Δ. Α. Δημητριάδη, 'Απάνθισμα βιογραφικον τών άπο
της συστάσεως τοΰ ελληνικού Πανεπιστημίου εκλιπόντων τον βίον
καθηγητών αύτοϋ* 1837-1916. Άθήνησι, 1916. σ. 93-98.
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ΕΡΓΑ Κ. ΣΧΙΝΑ

1) Λογίδριον έκφωνηθέν εις την ήμέραν της εγκαθι-

δρύσεως του Πανεπιστημίου "Οθωνος υπό του κ. Κωνστ.

Σχινα, πρυτάνεως. Έ ν "Αθήναις, 1837.

2) Λόγος εκφωνηθείς υπό του κυρίου Κωνστ. Σχινα

κατά την γ' Μαΐου ,αωλη' περιέχων την εκθεσιν των έν τω

Όθωνικω Πανεπιστημείω κατά την παύσασαν διοικητικήν

περίοδον γενομένων. Έ ν 'Αθήναις, 18381.

3) Ό πολιτικός της Γαλλίας νόμος μετενεχθείς εις

την νεωτέραν έλληνικήν κατά διαταγήν της κυβερνήσεως

υπό Γ. Βέλλιου, Α. Πολυζοπδου, Π. Πιτζιπίου και Κωνστ.

Δ. Σχινα. Έ ν 'Αθήναις, 18382.

4) 'Ιστορία του Βασιλείου της Βαυαρίας και του έν

αύτη άρχοντος οίκου έρανισθεΐσα κατ' έπιτομήν εκ της του

Μιλβιλέρου 'Ιστορίας fj έπιτέτακται έν παραρτήματι καί

περιληπτικωτάτη γενεαλογική πραγματεία περί του Ό λ -

δεμβουργικοΰ ο'ίκου. Έ ν 'Αθήναις, 1841.

5) 'Ιστορία των αρχαίων εθνών, συνταχθείσα έν τρι-

σί βιβλίοις υπό Κωνσταντίνου Δ. Σχινα. Βιβλίον πρώτον

περιέχον τα *Ασιανά καί Λιβυκά. Άθήνησιν, 18453.

ΕΡΓΑ Π. ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ

1) Jus r o m a n u m — D r o i t français. Paris, 18334.
2) Λόγος επιτάφιος εκφωνηθείς εις τον τάφον του ναυάρ-

χου Α. Μιαούλη παρά του Π. 'Αργυροπούλου. Έ ν 'Αθήναις,

1835.

1. Ό λόγος δημοσιεύεται στην ελληνική καί γαλλική γλώσσα.
2/ Ό Κ. Σχινας μετέφρασε στο έργο αυτό τα άρθρα 1101-2231.

3. Το δεύτερο καί τρίτο βιβλίο δεν έξεδόθησαν. 'Αποσπάσματα
τοΰ Β' βιβλίου σώζονται στα κατάλοιπα αύτοϋ του αρχείου.

4. Διατριβή του Π. 'Αργυρόπουλου πού υπεβλήθη στο Πανεπι-
στήμιο τοΰ Παρισιού (Faculté de Droit).



3) Στοιχεΐα του Δημοσίου Δικαίου του Κ. Μακαρέλ,

•συμβούλου της Επικρατείας και καθηγητού του Διοικητι-

κού Δικαίου έν τη Σχολν) των Παρισίων, μεταφρασθέντα

παρά τών Μ. και Π. 'Αργυρόπουλων. Έ ν 'Αθήναις, 1836.

4) Ή δίκη της 'Ελπίδος, περιέχουσα τα βουλεύματα,

τάς αποφάσεις και τον ενώπιον του Πλημμελειοδικείου λό-

γον του κυρίου Π. 'Αργυροπούλου. Έ ν Αθήναις, 1837.

5) Δημοτική Διοίκησις έν Ελλάδι υπό Περικλέους 'Αρ-

γυροπούλου. Έ ν 'Αθήναις, 1843. 2 τόμοι.

6) Προεισαγωγική άκρόασις του Διοικητικού Δικαίου

διδασκομένου εν τω Πανεπιστημείω παρά του καθηγητού Π.

'Αργυροπούλου. Έ ν 'Αθήναις, 1846.

7) Λόγος εκφωνηθείς την 20 Μαίου 1850 κατά την

έπέτειον έορτήν του Πανεπιστημείου παρά του κ. Π. 'Αρ-

γυροπούλου, καθηγητού του Διοικητικού Δικαίου, κατ' έν-

τολήν της 'Ακαδημαϊκής Συγκλήτου. Έ ν 'Αθήναις, 18501.

8) Λογοδοσία του Πρυτάνεως Περικλέους 'Αργυροπού-

λου, κατά την έγκατάστασιν τών ακαδημαϊκών άρχων του

1853 - 1854 σχολαστικού έτους. ["Ανευ σελίδος τίτλου].

9) Λόγοι έκφωνηθέντες την 28 Σεπτεμβρίου 1852 υπό

του πρώην πρυτάνεως Σπυρίδωνος Πηλίκα παραδίδοντος

την Πρυτανείαν του Όθωνείου Πανεπιστημίου και υπό του

καθηγητού Περικλέους 'Αργυροπούλου διαδεχόμενου αυ-

τήν. Έ ν 'Αθήναις, 18532.

10) Εισαγωγική άκρόασις του Διοικητικού Δικαίου,

διδασκομένου έν τω Πανεπιστημίω παρά του καθηγητού

Π. 'Αργυροπούλου στενογραφηθεΐσα και εκδοθείσα παρά του

Ο. Μ. φοιτητοΰ. Άθήνησιν, 1855.

11) Λόγος εκφωνηθείς υπό του XOÇ>'LOO Π. 'Αργυρο-

πούλου, καθηγητού του Διοικητικού Δικαίου, ενώπιον τών

εκλογέων αύτοϋ κυρίων καθηγητών μετά την έκλογήν. αύτοΰ

ώς βουλευτού του Πανεπιστημίου3.

12) Δημοτική Διοίκησις έν Ελλάδι υπό Περικλέους

1. 'Ομιλία γιά τον 'Αδαμάντιο Κοραή.

2. Όμιλία για τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο τον έξ 'Απορ-

ρήτων.

3. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «ό Σόλων», έτος Α' (1859-60)
σ. 59-62.
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'Αργυροπούλου. "Εκδοσις δευτέρα. Έν 'Αθήναις, 1859. 2:
τόμοι.

13) Έκθεσις της Εισηγητικής 'Επιτροπής περί οριστι-
κού οργανισμού του Πανεπιστημίου'Αθηνών. 'Αθήναι, I860..

14) Deux mots sur les finances de la Grèce du-
rant Γ administration du 16/28 Mai 1854. Athènes, 1856.

15) Les monastères grecs dans les Principautés,
danubiennes. Bruxelles, 1861.

Έκτος άπα τα παραπάνω έργα, δημοσιεύθηκαν στον*
«Πρωινό Κήρυκα« αγορεύσεις του Π. 'Αργυρόπουλου στη.
Βουλή καθώς και μεταφράσεις του στο περιοδικό «Ευρω-
παϊκός 'Ερανιστής» πού εξέδιδε μαζί με τους Κ. Παπαρρη-

^ Α.. Ρ. Ραγκαβή, Α. Σαμουρκάση κ.α.
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Το σημαντικώτερο μέρος της αρχειακής αυτής συλλο-

γής αποτελούν οι σημειώσεις του Κ. Σχινα πού αφορούν

στην συγγραψΎ] του Β' βιβλίου της «^Ιστορίας των αρχαίων

εθνών)) καθώς καί διάφορες άλλες σημειώσεις του ίδιου στά

ελληνικά, γαλλικά καί γερμανικά1.

Τα έγγραφα ταξινομήθηκαν ειδολογικά καί τοποθετή-

θηκαν σε εξη φακέλους με ελληνική αρίθμηση (Α' - ΣΤ')

άφοϋ πρώτα έλαβαν αριθμό εισαγωγής, ώστε να εϊναι εΰ-

κολη σε κάθε στιγμή ή ανασύνθεση τής μορφής πού είχε το

Αρχείο όταν δωρήθηκε στο Κ.Ν.Ε. Μέσα στους φακέλους,

τα έγγραφα ταξιθετήθηκαν χρονολογικά με πρώτο έγγραφο

εκείνο πού έφερε την παλαιότερη χρονολογία, ενώ στο τέ-

λος κάθε φακέλου συγκεντρώθηκαν τά άχρονολόγητα.

Γιά κάθε έγγραφο του 'Αρχείου έγινε δελτίο με ανα-

λυτική περιγραφή (στοιχεία περιεχομένου, διαστάσεις, δια-

τήρηση κ.λ.π.). Κάθε δελτίο φέρει επάνω αριστερά τον τα-

ξινομικό αριθμό του εγγράφου καί κάτω δεξιά τον αριθμό

εισαγωγής του2.

Στή συνέχεια παρατίθεται το Διάγραμμα Ταξινομή-

σεως. Αόγω τής διαφορετικής φύσεως του υλικού", κρίθηκε

σκόπιμο νά δοθή αναλυτική περιγραφή των εγγράφουν πού

περιέχονται στους φακέλους Γ' ('Αλληλογραφία Κ. Σχινα),

Δ' (Ποικίλα Κ. Σχινα) καί Σ Τ ' (Αχαρακτήριστα). Πρέπει,

επίσης, νά σημειωθή εδώ οτι μέσα στον φάκελο αριθ. Ε'

δημιουργήθηκε ύποφάκελος με δύο έγγραφα (αριθ. 24, 25)

πού δεν έχουν άμεση σχέση με τά υπόλοιπα έγγραφα του

ιδίου φακέλου. Τέλος, στον φάκελο με την ένδειξη «Αχαρα-

κτήριστα» (αριθ. ΣΤ') τοποθετήθηκαν έγγραφα τά όποια,

λόγω περιεχομένου ή ελλείπων στοιχείων δεν μπορούσαν να

ενταχθούν σε καμμιά από τις παραπάνω κατηγορίες.

1. Ή ανάγνωση των γερμανικών εγγράφων Ιγινε χάρη στην

βοήθεια του κ. Γ. Ααΐου προς τον όποιον επιθυμώ να εκφράσω από

τή θέση αύτη τίς θερμές μου ευχαριστίες. Επίσης εκφράζω τις θερ-

μές μου ευχαριστίες στην δίδα Χρύσα Α. Μαλτέζου, για τίς πολύτι-

μες συμβουλές καί υποδείξεις πού τόσο πρόθυμα μου παρείχε σ' ολο

το διάστημα αυτής της εργασίας.

2. Τώρα τα δελτία αυτά άπόκεινται στο Κ.Ν.Ε.
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Μετά την ταξινόμηση καΐ την τοποθέτηση τών εγγρά-

φων σε φακέλους, έγινε ευρετήριο τών κυρίων ονομάτων προ-

σώπων πού αναφέρονται μέσα στα έγγραφα. Ά π α το ευ-

ρετήριο αυτό εξαιρέθηκαν μόνο τα ονόματα πού περιέχον-

ται στις σημειώσεις ιστορίας του Κ. Σχινα. Το κεφαλαίο

γράμμα πού συνοδεύει το κάθε όνομα παραπέμπει στον φά-

κελο και ο αριθμός πού βρίσκεται μέσα στην παρένθεση,

στο έγγραφο οπού αναφέρεται το όνομα.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕ&Σ

ΦΑΚΕΛΟΣ Α'

ΦΑΚΕΛΟΣ Β'

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ'

ΦΑΚΕΛΟΣ Δ'

ΦΑΚΕΛΟΣ Ε'

'Αποσπάσματα του ανεκδότου συγ-

γράμματος του Κ. Σχινα (^Ιστορία

των άρχαίίον εθνών» Βιβλίον Β',

1848. αριθ. 1-49

'Αποσπάσματα ποικίλων σημειώσεων

πού συνέλεξε ό Κ. Σχινας για την

συγγραφή της ιστορίας του (λ.χ. Για

τις πηγές του Βυζαντινού Δικαίου,

για την ιστορία της ευρωπαϊκής λο-

γοτεχνίας, για το εμπόριο και την

συγκοινωνία τών αρχαίων λαών, γιά

τους Γαλατικούς πολέμους κ.ά.). αριθ. 1-24

'Αλληλογραφία Κ. Σχινα. αριθ. 1-12

Ποικίλα Κ. Σχινα (αποσπάσματα

σχεδίου διαθήκης, ημερολογίου, σχέ-

διο υπομνήματος κ.ά.). αριθ. 1-7

'Αποσπάσματα σημειώσεων Π. 'Αρ-

γυρόπουλου νομικής κυρίως φύσεως

(λ.χ. Για το Διοικητικό Δίκαιο, για

την φεουδαρχία στην ευρωπαϊκή ι-

στορία, γιά το Συμβούλιο 'Επικρα-

τείας, για τίς θεωρίες τού* Ρουσσώ,

για την κοινοτική περιουσία κ.ά.). . αριθ. 1-23

— α) Σχέδιο γνωμοδοτήσεως του 'Υ-

πουργείου 'Εσωτερικών για

την Δημοτική εκλογή Έρμου-

πόλεως. αριθ. 24
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— β) 'Αντίγραφο Βασιλικού Διατά-

γματος σχετικό με την παροχή

γαιών στους Δήμους. αριθ. 25

ΦΑΚΕΑΟΣ ΣΤ" 'Αχαρακτήριστα (λ.χ. 'Αντίγραφο α-

ποφάσεως του 'Αρείου Πάγου, αντί-

γραφο νομοσχεδίου περί γραμματο-

σήμου, απόσπασμα βιβλίου ελληνικής

επιγραφικής κ.α\). αριθ. 1-28
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ΦΑΚΕΛΟΣ Γ'

1. Πρωτότυπο επιστολής του Γ. Κατακάζη προς τον [Κ.
Σχινά], 15 'Απριλίου 1823. 'Αναφέρεται, στους μελ-
λοντικούς γάμους του αδελφού του Σχινα 'Αλέξανδρου.

— 1 δίφυλλο 24.5 Χ 19.5. Φέρει μεταγενέστερες ση-
μειώσεις.

—"Αρχ. J' ai reçu mon cher ami. . .
2. Πρωτότυπο επιστολής του Γ. Κατακάζη προς τον [Κ.

Σχινα], 26 Σεπτεμβρίου 1823. 'Αναφέρει οτι του στέλ-
νει επιστολή του αδελφού του 'Αλέξανδρου.

— 1 δίφυλλο 19.5 Χ 11.5.
—"Αρχ. Voici mon cher Constantin...

3. Πρωτότυπο επιστολής του Γ. Κατακάζη προς τον [Κ.
Σχινα], 8 Φεβρουαρίου 1824. 'Αναφέρεται στην ασθέ-
νεια της μητέρας του καΐ του θείου του.

—1 δίφυλλο 9.5 Χ 12.
—"Αρχ. 'Ιδού γράμμα. . .

4. Πρωτότυπο επιστολής του Γ. Κατακάζη προς τον [Κ,
Σχινα], 16/28 'Απριλίου 1824. Παρηγορεί τον Σχινα
για τον θάνατο του πατέρα του.

— 1 δίφυλλο 12 Χ 19.
—"Αρχ. Une longue et dangereuse maladie.. .

5. Πρωτότυπο επιστολής του Γ. Κατακάζη προς τον [Κ.
Σχινα], 2 Μαρτίου 1835. 'Αναφέρεται στην προσεχή
επιστροφή του Σχινα στην 'Αθήνα.

— 1 δίφυλλο 24.5 Χ 19.5.
—"Αρχ. J' ai reçu mon cher Constantin.. .

6. Σχέδιο επιστολής του Κ. Σχινα προς τον Ζην[όβιο]
Π[ώπ], 18/30 'Ιουνίου 1842. 'Αναφέρεται στην εν
γένει κατάσταση του Παν/μίου 'Αθηνών καί στην ανάγ-
κη χρηματικής βοήθειας για τήν ανέγερση κτιριακών
εγκαταστάσεων.

— 1 τετράδιο 28.5 Χ 22.5.
—"Αρχ. Le nom bien mérité.. .

7. Πρωτότυπο επιστολής του [Κ. Σχινα] προς τήν αδελ-
φή του, 11 Σεπτεμβρίου 1850. 'Αναφέρεται στην βά-
πτιση του ανεψιού του.
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— Μονόφυλλο 20.5 Χ 12.5. Φέρει μεταγενέστερες ση-

μειώσεις.

—"Αρχ. In venig Worten.

8. Σχέδιο επιστολής του [Κ. Σχινα] προς τον αδελφό του,

14 'Ιουλίου. Περιέχει εντυπώσεις, άπο το ταξίδι του

στο Μαγδεβοΰργο.

— 1 δίφυλλο 33 Χ 20.5. Φέρει έπισυνημμένη μεταγενέ-

στερη σημείωση (βλ. έγγραφο υπ' αριθ. 9).

—"Αρχ. Άναχωρήσας άπο Βερολίνου. . .

9. Σημείωμα μεταγενέστερο σχετικό με το υπ'αριθ. 8

έγγραφο.

— 1 φύλλο 15 Χ 20.

—"Αρχ. Kaum lesbares Schreiben.

10. Πρωτότυπο επιστολής του Γ. Κατακάζη προς τον [Κ.

Σχινα]. Αναφέρεται στην επίσκεψη του στην πόλη πού

ζει ό Σχινας.

— 1 δίφυλλο 24.5 Χ 19.5. Φέρει μεταγενέστερες ση-

μειώσεις.

—"Αρχ. Je vous remercie inf iniment . . .

1 1 . Πρωτότυπο επιστολής του Γ. Κατακάζη προς τον [Κ.

Σχινα], 'Αναφέρεται σε προσεχή τους συνάντηση.

— 1 δίφυλλο 15 Χ 9.5.

—"Αρχ. Tous les jours, toutes les heures . . .

12. α) Σχέδιο επιστολής του Κωνσταντίνου [Σχινα] προς

τον πατέρα του με ειδήσεις γιά τις σπουδές του β) στο

φύλλο 2ν * επιστολή του 'ίδιου προς τον αδελφό του

'Αλέξανδρο, οπού παραπονείται για την έλλειψη ειδή-

σεων του.

— 1 δίφυλλο 20 Χ 16.5. Φέρει μεταγενέστερες σημειώ-

σεις.

—"Αρχ. α) Έ ν φ εκυμαινόμην. . . β) Νέμεσις βλοσ-

συρά. . .

ΦΑΚΕΑΟΣ Δ'

1. Απόσπασμα ημερολογίου του [Κ. Σχινα], 18 - 21 Σε-

πτεμβρίου. 'Αναφέρεται σε γεγονότα της ιδιωτικής

ζωής του φίλου του Ξ εν.
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•—1 τετράδιο 28.5 Χ 19.5. Φέρει μεταγενέστερες ση-

μειώσεις.

—"Αρχ. 'Απόσπασμα εκ της εφημερίδος μου, 18 Σε-

πτεμβρίου Δευτέρα...

2 . 'Απόσπασμα σχεδίου διαθήκης του Κωνσταντίνου

[Σχινα].

— 1 δίφυλλο 33 Χ 20.5. Φέρει μεταγενέστερες ση*

μειώσεις.

—"Αρχ. Δηλαδή ίνα μή καταλίπη. . .

3 . Σχέδιο υπομνήματος [Κ. Σχινα] προς την Πρυτανείχ

του Πανεπιστημίου 'Αθηνών σχετικό με την οργάνωση

επιμορφωτικών εκδρομών.

— 1 δίφυλλο 29 Χ 20. Φέρει μεταγενέστερες σημειώ-

μειώσεις.

—"Αρχ. Προσκληθέντες κατ' έντολήν. . .

4 . Σχέδιο ποιήματος πατριωτικού περιεχομένου του [Κ.

Σχινα].

— 1 δίφυλλο 28 Χ 19.5. Φέρει μεταγενέστερες ση-

μειώσεις.

—"Αρχ. Παντού γίνοντ* εξετάσεις. . .

5 . 'Απόσπασμα σημειώσεων [Κ. Σχινα], Περιέχει ιδέες

γιά την διακόσμηση των Βασιλικών 'Ανακτόρων με

σκηνές από την ελληνική μυθολογία και ιστορία.

— 1 δίφυλλο 34.5 Χ 22.5. Φέρει μεταγενέστερες ση-

μειώσεις.

—"Αρχ. Ideen über die in d e m . . .

6 . 'Απόσπασμα σημειώσεων [Κ. Σχινα] αναφερόμενο στα

δεινά του υποδούλου ελληνισμού.

— 2 δίφυλλα 32 Χ 20.5 αριθ. από τον 'ίδιο ως 13-20.

Φέρει μεταγενέστερες σημειώσεις.

—"Αρχ. Zu T r a g e n . . .

7. 'Απόσπασμα σημειώσεων νομικού περιεχομένου τοΰ

[Κ. Σχινα].

— 1 δίφυλλο 21.5 Χ 16.5.

—"Αρχ. Das Gesetz...
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤ

1. Σχέδιο με γενικούς ορισμούς περί προνομίων και υπο-
θηκών, με χρονολογία 1804.
— 1 δεκάδιο 29 Χ 20. Φέρει αριθ. Α'.
—"Αρχ. Μέρος δέκατον ογδοον. Περί προνομίων και

υποθηκών. . .

2. Σημειώσεις του Theodor Zelinkan κατά τις παραδό-
σεις Ιστορίας και προϊστορίας του καθηγητού F. Kaiser
με χρονολογία 31 'Οκτωβρίου 1842.

—12 φύλλα 24 χ 19.
—"Αρχ. Sueton lieferte eine Beschreibung...

3. 'Αντίγραφο Βασ. Διατάγματος του 1842. 'Αναφέρε-
ται σε γενικές διατάξεις πού αφορούν στα Πρωτοδι-
κεία.
—1 δεκάδιο 29,5 Χ 20.5. Φέρει μεταγενέστερες ση-

μειώσεις.
—"Αρχ. Έπί τη προτάσει των ημετέρων. . .

4. 'Αντίγραφο Βασ. Διατάγματος, 4/16 'Οκτωβρίου 1843.
'Αναφέρεται στην πληρωμή του γαλλικού μεριδίου του
δανείου πού είχε δοθή από τις Προστάτιδες Δυνάμεις
στην Ελλάδα.

— 1 δίφυλλο 29.5 Χ 20.5. Φέρει μεταγενέστερες ση-
μειώσεις.

—"Αρχ. Sur le rapport sub no. 3373. . .

5. 'Αντίγραφο επιστολής του Α. Μεταξά προς τον Pis-
catory, 5/17 'Οκτωβρίου 1843, στην οποία τον πλη-
ροφορεί οτι ό βασιλεύς "Οθων ανέθεσε στον Ι. Σοΰτσο
τον διακανονισμό της πληρωμής του γαλλικού μεριδίου
του δανείου των 60 εκατ. φράγκων το όποιον είχε
δοθή υπό τών Προστάτιδων Δυνάμεων στην Ελλάδα.
Στο φύλλο 2r αντίγραφο επιστολής του ιδίου προς τον
Ι. Σουτσο σχετικά μέ το 'ίδιο θέμα, 8/20 'Οκτωβρίου
1843.

— 1 δίφυλλο 29.5 Χ 20.5.
—"Αρχ. α) En réponse. . . β) Le cabinet de S.

Mté Le Roi des français...

6 . 'Αντίγραφο συνοπτικής εκθέσεως Α. Μεταξά του 1843.
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'Αναφέρεται στο εξ 60 εκατ. φράγκων δοθέν, υπό των
Προστάτιδων Δυνάμεων, στην Ελλάδα δάνειο.

— 1 δίφυλλο 29.5 Χ 20.5.
—"Αρχ. Α Γ établissement du Royaume Hellénique.

7. 'Αντίγραφο εγκυκλίου του Ύπ. Εξωτερικών, 9 Μαΐου
1845, σχετικής με την απονομή του παρασήμου του
Σωτήρος.

— 1 δίφυλλο 31 Χ 21.5. Φέρει μεταγενέστερες ση-
μειώσεις.

—"Αρχ. Επειδή εγγίζει ή εορτή της 20ης Μαΐου. . .

8. 'Αντίγραφο αποσπάσματος της ύπ3 αριθ. 252 πολ. απο-
φάσεως του 'Αρείου Πάγου του 1849.

— Μονόφυλλο 29 Χ 17. Φέρει μεταγενέστερες σημειώ-
σεις.

—"Αρχ. Επειδή κατά τα 105 και 109 άρθρα. . .

9. 'Αντίγραφο υπουργικής αποφάσεως, 'Απρίλιος 1853.
Περιέχει οδηγίες σχετικές με τα περί εκτελέσεως του
Σχεδίου Πόλεως εκδοθέντα Βασ. Διατάγματα.
— 1 όκτάδιο 28.5 Χ 20. Οι σελίδες φέρουν αριθ. 1 - 12.
—"Αρχ. Επανειλημμένως παρετηρήθη . . .

10. 'Αντίγραφο αποσπάσματος πεπραγμένων συνελεύσεως
ευρωπαϊκών κρατών ή οποία έγινε στην Κοπεγχάγη
την 12η Μαρτίου 1857.
— 1 δίφυλλο 33.5 Χ 20.5 ακέφαλο. Φέρει μεταγενέ-

στερες σημειώσεις.
—"Αρχ. Toutefois comme cet accord. . .

11. 'Αντίγραφο της ύπ'αριθ. 98 ποιν. αποφάσεως του
'Αρείου Πάγου, 6 Σεπτεμβρίου 1858, με τήν οποία
αναιρείται το ύπ' αριθ. 227 βούλευμα του Εφετείου
Ναυπλίου.
— 1 δίφυλλο 29 Χ 20.
—Άρχ. Το Δικαστήριον του 'Αρείου Πάγου. . . -

12. 'Αντίγραφο γνωμοδοτήσεως, 3 Μα'έου 1860, για τήν
έπιψήφιση του Νομοσχεδίου περί παρατάσεως της ισχύ-
ος των διατάξεων του από 20 Μαρτίου 1847 Ν Η' Νό-
μου. Στο φύλλο ,2ν αντίγραφο άλλης γνωμοδοτήσεως,
4 Μαΐου -1860, αναφερόμενο στην παραδοχή ύποβλη-
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θέντος νομοσχεδίου για αναπληρωματική πίστωση

70.000 δρχ. για το έτος 1859.

— 1 δίφυλλο 28.5 Χ 19.5.

—"Αρχ. α) Διά τους εν τη αιτιολογική έκθεσε!.. . . β)

Επειδή ή εκ δρχ. 70.000...

13. 'Αντίγραφο αποφάσεως εισηγητικής επιτροπής, 4 Mat-

ου 18.60, αναφερόμενο στην έπιψήφιση μηνιαίας συν-

τάξεως γιά τον στρατηγό Κανέλλο Δεληγιάννη. Στο

φύλλο 1Γ αντίγραφο άλλης αποφάσεως εισηγητικής

επιτροπής επί υποβληθέντος νομοσχεδίου άναπληρω-

'μ,ατικής πιστώσεως.

— 1 δίφυλλο 28.5 Χ 19.5.

—"Αρχ. α) Μετ' ευχάριστη σε ως ειδεν. . . β) Ή εκ

τών τμημάτων εισηγητική επιτροπή. . .

14. 'Αντίγραφο εγκυκλίου Επιτροπής Κοινότητος Στρα-

τώνων, 13 'Ιουνίου 1849, προς όλους τους καπεταναί-

ους. Φέρει υπογραφή χ δ λ.

— Μονόφυλλο 31 Χ 21. Δυσανάγνωστο.

—"Αρχ. Είδοποιουμεν σας αδελφοί...

15. 'Επιστολή Oswald προς Georg, 31 Δεκεμβρίου 1880.

— 1 δίφυλλο 19.5 Χ 12.

—"Αρχ. Lieben G e o r g . . .

16. 'Αντίγραφο νομοσχεδίου περί γραμματοσήμου.

— 1 τετράδιο 29 Χ 19.5. Φέρει αριθ. 1 - 7 και μετα-

γενέστερες σημειώσεις.

—"Αρχ. Νομοσχέδιον περί γραμματοσήμου. Παν γράμ-

μα. . .

17. Σημειώσεις σχετικές με τήν φημολογούμενη αύξηση

της φορολογίας της κορινθιακής σταφίδας.

— 1 δίφυλλο 33.5 Χ 20.5.

—"Αρχ. Quelques journaux ont p r é t e n d u . . .
18. Αντίγραφο αιτιολογικής εκθέσεως του νομοσχεδίου πε-

ρί γραμματοσήμου τών υπουργών 'Εσωτερικών καΐ

Οικονομικών.

— 1 όκτάδιο 31 Χ 19.5.

—"Αρχ. Κύριοι, Προς άρσιν τών δυσκολιών...

19. 'Αντίγραφο αναφοράς σχετικής με τήν «αποκλειστική

προστασία» τών 'Ιονίων Νήσων και της ανωμαλίας
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πού δημιουργείται, εξ αιτίας της στην πολιτική ισορ-

ροπία της Ευρώπης.

— 1 δίφυλλο 32 Χ 20.5. Φέρει μεταγενέστερες σημειώ-

σεις.

—"Αρχ. Une grande anomalie. . .

20. Σημειώσεις νομικού περιεχομένου στα λατινικά.

— 1 έξάδιο 31 Χ 19.5. Φέρει μεταγενέστερες σημειώ-

σεις.

—"Αρχ. Institutio c a p t a t o r i a . . .

2 1 . 'Αντίγραφο Βασ. Διατάγματος σχετικό με την τρο-

ποποίηση άρθρων του Περί Δήμων νόμου της 27ης

Δεκεμβρίου 1833.

— 23 φύλλα 29 Χ 20. Φέρει αριθ. σελίδων 1 - 4 5 καί

μεταγενέστερες σημειώσεις.

—"Αρχ. Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής. . .

22. 'Αντίγραφο Βασιλικού Διατάγματος αναφερόμενο στην

σύσταση ταμείο;» ν τών δήμων.

— 1 έξάδιο 28 Χ 19.5. Οι σελίδες φέρουν αριθ. 1 - 11.

—"Αρχ. Περί συστάσεως ταμείων τών δήμων. . .

23 . Χειρόγραφος πίναξ περιεχομένων εντύπου.

— 1 δίφυλλο 32 Χ 21. 'Ακέφαλο. Φέρει μεταγενέστε-

ρες σημειώσεις. . .

—"Αρχ. κόσμον α γ α θ ά . . .

24. Γενεαλογικές σημειώσεις βασιλέων της Γαλλίας.

— Μονόφυλλο 25 Χ 18.

—"Αρχ. Louis Ι, Prince de Gondé . . .

25 . Σπάραγμα βιβλίου ελληνικής επιγραφικής στην γαλ-

λική, σ. 89 - 112.

— 12 φύλλα 30 Χ 23.5.

—"Αρχ. Α Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Ι Σ . . .

26. Διάφορα τουρκικά ρητά (Καραμανλίδικα).

— 1 τετράδιο 23.5 Χ 17. Φέρει μεταγενέστερες ση-

μειώσεις.
—"Αρχ. Πειδέ χεμή. . .

27. Ποίημα στα ρωσσικά με τίτλο « Ό φυλακισμένος». Ό

• συγγραφέας του θρηνεί πού δεν μπορεί να πολεμήση

για την πατρίδα του κλεισμένος στην φυλακή.
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— 1 δίφυλλο 24 χ 17. Φέρει μεταγενέστερες σημειώ-
σεις.

—"Αρχ. Uznik, Roman Rodina svjataja.
28. Φάκελος κενός επί του οποίου υπάρχει μεταγενέστερη

σημείωση σχετική με τις επιστολές τις όποιες περιείχε.
— 1 φάκελος 17 Χ 24.
—"Αρχ. Auf den Meisten...
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΙΙΡΟΣΩΠΩΝ

'Αθανάσιος, Ν. ΣΤ' (12)
'Αλέξανδρος βλ. [Σχινας], 'Αλέξανδρος
'Αναργύρου, Α. Χ. ΣΤ' (12)
'Αντωνιάδης, Έμμ. ΣΤ' (23)
'Αντωνόπουλος, Δ. Γ. ΣΤ' (11)
'Αργυρόπουλος, Περικλής βλ. φάκελο Ε'
[Αργυροπούλου], Ευφροσύνη ΣΤ' (28)
[Αργυροπούλου], Χαρίκλεια ΣΤ' (28)

Άριστέα βλ. [Σχινα], Άριστέα

Βέλσων, Σαμουήλ βλ. Wilson, Samuel
Βλάμης, Κ. ΣΤ' (12)
Βλάσης Ε' (11)
Βούλγαρης, Α. ΣΤ' (11)

Γαβριήλ Γ' (12)

Γκίνης, Ν. Β. ΣΤ' (12)

Δεληγιάννης, Κανέλλος ΣΤ' (13)
Δεληγιώργης, Έπαμ. ΣΤ' (11)
Δημήτριος βλ. [Σχινας], Δημήτριος
Δημητρίου, Κ. Ε' (24)
Δούκας, Κ. ΣΤ' (23)
Δουλίδης, Ι. ΣΤ' (13)
Δρόσος, Δρ. Ν. ΣΤ' (11)

Ευγενία Δ' (1)

Ζαΐμη, Ευδοκία Ε' (11)
Ζέγγελης, Δ. ΣΤ' (11)
Ζέρβας, Παναγιώτης ΣΤ' (11)

Θεοδωρόπουλος, Γεώργιος ΣΤ' (11)
Θεοδώρου, Κ. ΣΤ' (12)
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Ίσκος, Α. ΣΤ'(13)

Καζήρας, Κ.
Καίσαρ, Νικήτας
Καλογερας, 'Αλέξιος
.Κανελλόπουλος, Π.

Κανισκιέρης, Π.
.Καραγιαννόπουλος, 'Ιω.

Κασσαβέτης, Ί ω .
Κεφάλας, Νικήτας Θ.
Κεφάλας, Νικόλαος
Κημπερόπουλος, Σ.

Κοζαδινος, Γεώργιος
Κοπανίτσης, Σ.
Κοραής, Α.

Κουντουριώτης, Γ.
Κουρουσόπουλος, Β.
Κωλέττης, Ι.

Αουκας, Κ.

Μάξιμος, Θ.

Μαυρογορδατος, Σ. Ν.
Μεταξάς, Α.
Μιλτιάδης
Μιχαήλ, Γ.

Νέγρης
Νοταράς, Α.

3Όθων, βασιλεύς Ε' (25),
Οικονομίδης, Β. Ι.

Πάγκαλος, Κ.
Πάϊκος, Α.
11 άλμα, Α. βλ. Palma, Alerino
Παπαδάκης

Ε' (24)
ΣΤ' (11)
ΣΤ' (8)
ΣΤ' (12)

Ε'(24)
ΣΤ' (13)

Ε'(24)
ΣΤ' (11)
ΣΤ' (23)
ΣΤ' (13)

Δ' (2)
ΣΤ' (13)
ΣΤ' (23)
ΣΤ' (23)
ΣΤ' (11)

Γ (6), ΣΤ' (5,7)

ΣΤ' (23)

Σ Τ (23)
Σ Τ (23)
ΣΤ' (4,5)

Γ (7)
Σ Τ (12)

Σ Τ (23)
Σ Τ (12)

Σ Τ (3, 4, 5, 21, 22)
ΣΤ' (11)

Δ' (2)
Σ Τ (11)

Δ' (1)

— 28 —



Παπαρρηγόπουλος, Π.
Περρούκας, Δημήτριος
Περρωτής, Γ.
Πιεράκος, Ν.
Πολυζωΐδης, Α.
Πολυχρονόπουλος, Δ.
Προβελέγγί,ος, Ί ω .
Προβέντσας, Δ.
Π[ώπ], Ζην[όβιος]

Ραφφανέλος βλ. Raffend, Claude D.
Ρενουάρδος, Α.
Ρΐζος, Ι. Ραγκαβής
Ρόσχιν (Hoche, général?)

Σακελλαράκης, Δ.
Σαρδέλης, Δ.
Σίνας, Σίμων Γ.
Σουτσος, Ι.
Σπηλιάδης, Π.
Σταγχώπ, Α. βλ. Stanhope, Leicester

[Σχινα], Άριστέα
[Σχινας], 'Αλέξανδρος
[Σχινας,] Δημήτριος

ΣΤ' (11)
Ε'(11)

Σ Τ (12)
ΣΤ' (13)
ΣΤ' (11)
ΣΤ' (13)
ΣΤ' (12)
ΣΤ' (23)

Γ (6)

ΣΤ' (12>

ΣΤ' (6)

ΣΤ' (23)

ΣΤ' (13)
Σ Τ (11)

Γ' (6)
ΣΤ'(4,5,6)

(11)ΣΤ'

Δ' (2)
Γ (1, 3, 7, 12)
Γ ( 7 ) , Δ ' (2)

Σχινας, Κωνσταντίνος βλ. φακέλους Α', Β', Γ', Δ'

Tap ση
Τορτουροπούλα
Τρικούπης, Σ.
Τσανετάκης, Θ.
Τσόκρης, Δ.

Φακίριν, Η.

Φαρμακίδης, Θ.

Χαραλάμπης, Άσημ.
Χριστόπουλος, Δ. Α.

Γ' (2)
Δ' (1)

ΣΤ' (23)·>
ΣΤ'(12)

ΣΤ' (13)

ΣΤ'(23)
ΣΤ' (23)

ΣΤ' (13)

ΣΤ'
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Γ'
Γ'

ΣΤ.'
ΣΤ'
ΣΤ'

(1)
(6)

(10)
(10)
(10)

Alopéus, [David]
Anastasy d'Alexandrie

Beaulieu
Bluhme
Buchanan, Andrew

Catacazy, G. Γ (1-5, 10, 11)
Chariclee βλ. [Αργυροπούλου], Χαρίκλεια

Dotezac ΣΤ' (10)
Du Bois ΣΤ' (10)

Ephrosyne βλ. [Αργυροπούλου], Ευφροσύνη
Erdmann ΣΤ' (10)

ΣΤ' (15)
ΣΤ' (6)

ΣΤ' (10)

Γ' (7)
ΣΤ' (10)

ΣΤ' (2)
ΣΤ' (10)

ΣΤ' (10)

ΣΤ' (10)
ΣΤ' (15)

ΣΤ' (23)
ΣΤ' (6)
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Jacob
Jaeger
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Piscatory, Th. ΣΤ' (5, 6)
Prosch ΣΤ' (10)

Raffend, Claude D. ΣΤ' (23)

Ruckman, baron de F' (10)

Stanhope, Leicester ΣΤ' (23)

Tarcisse βλ. Ταρση

Tegoborski ΣΤ' (10)
Teran ΣΤ' (10)
Wetterstedt ΣΤ' (10)
Wilson, Samuel ΣΤ' (23)

Zelinkan, Theodor ΣΤ' (2)

— 31





ΔΗΜΟΣΙΕΤΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Ι.Ε.

1. Βιβλιογραφία Ελληνικών Συμμείκτων. Επιμέλεια:
Π. Μουλλας. Δευτέρα εκδοσις. 1969.

2. Πίνακες 'Αρχείου Α. Λουριώτη. 'Επιμέλεια : Β. Π.
Παναγιωτόπουλος. 1963 (έξηντλήθη).

3. Σχεδίασμα 'Ηπειρωτικής Βιβλιογραφίας. Αυτοτελή
δημοσιεύματα. Επιμέλεια : Λ. Δρούλια. 1964 (έξηντλήθη).

4. Βιβλιογραφία Μονόφυλλων από το Άρχειοφυλακεΐον
Λευκάδος (1800-1863). Επιμέλεια: Σπ. Ι. Άσδραχάς -
Β. Π. Παναγιωτόπουλος. 1966 (έξηντλήθη).

5. Quinze ans de Bibliographie Historique en Grèce
(1950-1964) avec une annexe pour 1966. Deuxième
tirage. 1966.

6. Δ. Σ. Γκίνη, Κατάλογος ελληνικών 'Εφημερίδων και
Περιοδικών 1811-1863. Δευτέρα εκδοσις. 1967 (έξηντλήθη).

7. 'Αλφαβητική αναγραφή των τίτλων της Βιβλιογρα-
φίας Γκίνη -Μέξα (1800 - 1863). 'Επιμέλεια : Έμμ. Ι. Μο-
σχονας. 1968 (έξηντλήθη).

8. G. Th. Dimaras - G. Koumarianc u - L. Droulia,
Modem Greek Culture. A Selected Bibliography. (In
English - French - German - Italian). Fourth revised
edition. 1974.

9. Cinq ans de Bibliographie Historique on Grèce
(1965-1969) avec un supplément pour les années
1950-1964. Deuxième tirage. 1970.

10. Βιβλιοθήκη Ι. Α. Σαρεγιάννη. Κατάλογος. 1970.
11. Τα Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά. Ευρε-

τήρια. Α' Άθηνα, Καλλιόπη, Μέλισσα, Το Μουσεοον. 'Επι-
μέλεια : 'Αγγελική Γαβαθά-Παναγιωτοπούλου. 1971 (έξην-
τλήθη).

12. Ελληνική Βιβλιογραφία Δ. Σ. Γκίνη - Β. Γ. Μέξα
(1800-1863). Πίνακες εκδοτών και τόπων εκδόσεως.
Επιμέλεια: Δήμητρα Σκ. Πικραμένου -'Ιωάννα Ζαμπά-
φτη. 1971.



13. Βιβλιοθήκη Άμίλκα Σ. 'Αλιβιζάτου. Κατάλογος·
Επιμέλεια : Δήμητρα Σκ. Πικραμένου. 1973.

14. Τρύφ. Εύαγγελίδου, « Ή παιδεία επί Τουρκοκρα-
τίας», Εύρετήριον. Επιμέλεια : Κώστας Θ. Λάππας. 1973.

15. Quatre ans de Bibliographie Historique en Grèce
(1970 - 1973) avec un supplément pour les années
1965-1969. Deuxième tirage. 1974.

16. Κατάλοιπα Κ. Σχινα-Π. 'Αργυροπούλου. Κατάλο-
γος. Επιμέλεια : Δήμητρα Άνδριτσάκη. 1974.

Τ Π Ο Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Ι Ν

Βιβλιογραφία Φιλελληνικών Έντυπων 1821 - 1833.
Τα Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά. Ευρετήρια.

Β' Έρμης ο Λόγιος.
Βιβλιοθήκη 'Ιεράς Μονής 'Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων.

Κατάλογος.


	Σελίδα τίτλου
	Περιεχόμενα
	Πρόλογος Κ. Θ. Δημαρά
	Εισαγωγικό σημείωμα
	Έργα Κ. Σχινά – Έργα Π. Αργυροπούλου

	Διάγραμμα ταξινομήσεως
	Αναλυτικά Περιεχόμενα Φακέλου Γ΄
	Αναλυτικά Περιεχόμενα Φακέλου Δ΄
	Αναλυτικά Περιεχόμενα Φακέλου ΣΤ΄

	Ευρετήριο κυρίων ονομάτων προσώπων

