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δευτέρα έπιδιορθωμένη. Αθήναι: Άφο'ι Πιερρή, 1 887. Εισαγωγές,Υπόμνημα 
πηγών, Ευρετήρια καί Γενική Επιμέλεια Γεωργίου Θ. Αραμπατζή - Χρήστου Π. 
Μπαλόγλου. Πρόλογος Κωνσταντίνου I. Δεσποτοπούλου. Αθήνα, Ακαδημία 
Αθηνών, 2005, σσ. 101 + 197 [ΚέντρονΈρεύνηςΕλληνικής Φιλοσοφίας].

Ή σχέση της φιλοσοφίας και τής πολιτικής κα'ι το κατά πόσον 
ύφίσταται σύνδεση μεταξύ τους αποτελεί ζήτημα, το όποιο απασχόλησε 
την σκέψη στοχαστών άπό τής εποχής των αρχαίων Ελλήνων 
φιλοσόφων. Έχοντες κατά νοΰν τήν Πλάτωνος Πολιτείαν, τούτο τό 
κόσμημα τής ανθρώπινης διανοήσεως, μπορούμε να οδηγηθούμε σέ 
άσφαλή συμπεράσματα για τήν προσπάθεια διαπλοκής αυτών τών 
κλάδων. Ή πολιτική θεωρήθηκε ώς τέχνη κα'ι μάλιστα τέτοια, τής οποίας 
ή αποστολή ήταν στην πράξη εφαρμογή τών πολιτικών θεωριών.

Ή προβληματική αυτή έτέθη έκ νέου όταν αναπτύχθηκε Ιδιαίτερος 
φιλοσοφικός κλάδος, ό τής Φιλοσοφίας τού Δικαίου, ό όποιος 
πραγματευόταν τήν σύμφωνα προς τις φιλοσοφικές θεωρήσεις 
μορφοποίηση τού δικαιικοΰ στοχασμού κα'ι τήν εν συνεχεία νομοθετική 
του απεικόνιση.

Όταν το ελληνικό κράτος απέκτησε, με έπαναστατικό τρόπο, τήν 
ανεξαρτησία του, τά ζητήματα αυτά, τά όποια απασχολούσαν άπό 
μακρού τήν Ευρώπη, έτέθησαν κα'ι στήν Ελλάδα, σέ μία προσπάθεια 
πού κατέβαλε νά εύθυγραμμισθή προς τά ευρωπαϊκά επιστημονικά 
δεδομένα. Ή προσπάθεια άποσκοπούσε νά υιοθέτηση ή Ελλάδα 
τον δυτικό τρόπο τού «σκέπτεσθαι», έτσι ώστε νά άποτελέση αυτή 
άναπόσπαστο τμήμα τού «πεπολιτισμένου» κόσμου.

Πλειστοι 'Έλληνες έφοίτησαν στο εξωτερικό, στά άνεγνωρισμένης 
φήμης διεθνή ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τής Γαλλίας και -κυρίως- τής 
Γερμανίας άπ’ όπου, έπιτυχώς όλοκληρώσαντες τήν μόρφωσή τους, 
έτρεφαν τήν άκλόνητη πεποίθησή τους, ότι θά συνεισφέρουν μέσω 
τού στερρού έπιστημονικού τους άποθέματος στήν οικοδόμηση τού 
ελληνικού κράτους. Μέ αυτόν τον τρόπο όλοι οί έπιστημονικο'ι κλάδοι 
έπληρώθησαν άπό έπιστήμονες, οί όποιοι ικανοποιούσαν τά έχέγγυα.

Ό Μάρκος Ρενιέρης (1815-1897) άνήκε, άσφαλώς, στήν γενεά αυτή 
τών Ελλήνων πού διέτριψε στήν Δύση. Έγεννήθη στήν Τεργέστη, 
διήκουσε τά εγκύκλια μαθήματα στήν Βενετία, όπου έμαθήτευσε στον 
Αιμίλιο Τυπάλδο. Στήν Βενετία έδημοσίευσε τά πρώτα φιλολογικά
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έργα του. Στην συνέχεια έσποΰδασε Νομικά, άναγορεΰθηκε Διδάκτωρ 
τοϋ Δικαίου, με θέμα διατριβής Armonie della storia umanità, ή όποια 
έκυκλοφορήθη το 1841 στην ελληνική γλώσσα με τον τίτλο Φιλοσοφία 
τΐις Ιστορίας. Δοκίμιον. Το 1835 μετοικεί στην Αθήνα, δικηγορεϊ κάί 
στην συνέχεια είσέρχεται στον δικαστικό κλάδο ώς πρωτόδικης στην 
Χαλκίδα καί, σε σύντομο χρονικό διάστημα προήχθη σε Αρεοπαγίτη, 
έχοντας διατελέσει προηγουμένως Έφέτης.

Κατά την έποχή που άσκοΰσε το λειτούργημα τοϋ δικαστοϋ, 
έδημοσίευε στά νομικά περιοδικά τής έποχής ύπεραμυνόμενος τής 
εφαρμογής τοϋ Ρωμαϊκοΰ Δικαίου, το όποιο έθεωροϋσε ώς αύτόχθον 
τών Ελλήνων δίκαιον. Ταυτόχρονα μετέφρασε άπδ κοινοΰ με τον 
άρεοπαγίτη Γ.Α. Ράλλη το Έγχειρίδιον τοϋ Ρωμαϊκοΰ Δικαίου τοϋ Φ. 
Μακκέλντεϋ (1838), χωρίς νά έγκαταλείπη, όμως, τις συγγραφικές του 
επιδόσεις. Από τό 1843 άπολΰεται από την υπηρεσία του, λόγω τής 
έτεροχθονίας του, έπανερχόμενος, έτσι, στην δικηγορία.

Μετά την έκρηξη τοϋ Κριμαϊκοΰ Πολέμου (1853-1856) πέντε, άπδ τους 
έπιφανεστέρους "Ελληνες τής έποχής, οί Μάρκος Ρενιέρης, Κωνσταντίνος 
Παπαρρηγόπουλος, Άλέξανδρος-Ρϊζος Ραγκαβής, Νικόλαος Δραγοϋμης 
καί Γεώργιος Ά. Βασιλείου έξέδωκαν στην γαλλική γλώσσα τό περιοδικό 
Spectateur de P Orient, τό όποιο συνέβαλε τά μέγιστα στον αγώνα τής 
διεκδικήσεως τών δικαιωμάτων τών Χριστιανών τής Ανατολής.

Από τής κε' Αύγουστου έτους αωνε' αναλαμβάνει, διοριζόμενος, τήν 
καθηγεσία τοϋ Γαλλικοϋ Δικαίου στήν Νομική Σχολή, διακρινόμενος 
ώς ένας έκ τών έπιφανεστέρων μελετητών τοϋ Άνατολικοϋ Ζητήματος. 
Τότε, λόγω τών εξαιρετικών του προσόντων, διορίζεται πρέσβυς στήν 
ΚΠολτι. Παραιτούμενος στήν συνέχεια αγωνίζεται υπέρ τής Ένώσεως 
τών Επτανήσων μετά τής Ελλάδος, ένώ δεν παραλείπει νά στηρίξη τήν 
έπανάσταση τών Κρητών.

Από τοϋ αωξθ' ό Ρενιέρης αναλαμβάνει τήν διοίκηση τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος κα'ι άνέπτυξε άπό τήν θέση του αυτή αξιόλογη 
δραστηριότητα γιά είκοσι ένα έτη. Τον υπόλοιπο χρόνο τοϋ βίου του 
αφιέρωσε στήν συγγραφή.

Τήν πραγματεία τοϋ Ρενιέρη Περί Βλοσσίον καί Διοφάνονς 
άπεφάσισαν νά έπανεκδώσουν με ύπομνηματισμό -όντως αξιόλογο-, ό 
όποιος καθιστά αυτήν τήν έκδοση προσιτή κα'ι κατανοητή, οί Γεώργιος 
Θ. Αραμπατζής κα'ι Χρήστος Π. Μπαλόγλου, σεβόμενοι τό αρχικό τοϋ 
συγγραφέα κείμενο.
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Του κειμένου προηγούνται δύο κατατοπιστικότατες Εισαγωγές. Στην 
πρώτη, τού Γεωργίου Αραμπατζή, άναφέρονται τα στοιχεία περί, τής 
φιλοσοφίας τής ιστορίας τού Ρενιέρη, ή μεθοδολογία του, οί άρχειακές 
περ'ι Βλοσσίου κα'ι Διοφάνους πηγές, όπως κα'ι οί επανειλημμένες 
εκδόσεις, άπδ τού 1873, τού βιβλίου τούτου. Έπιπροσθέτως, 
άναφέρονται τα άφορώντα στην παρούσα έκδοση τής Ακαδημίας. 
Στην δεύτερη Εισαγωγή, τού Χρήστου Π. Μπαλόγλου, άναφέρονται τα 
σχετικά με τον βίο κα'ι την πολιτεία του, την εθνική του δράση, την 
σημασία τού έργου του, τον απόηχο αυτού, καθώς κα'ι ζητήματα, τά 
όποια σχετίζονται προς τον στωικισμό στην Πέργαμο κα'ι το κίνημα τού 
Άριστονίκου.

Ή έκδοση αυτή πληροί όλους τούς όρους μίας υπευθύνου, αξιέπαινου 
κα'ι σοβαρής φιλολογικής έργασίας. Ό μέν ύπομνηματισμός τού έργου, 
έκπονηθε'ις άπό τον Γ. Αραμπατζή, άκολουθεϊ μετ’ έπιμελείας τά 
διεθνώς κρατούντα. Επειδή ο Ρενιέρης σπανίως αναφέρει τις πηγές του, 
ό ύπομνηματίσας το έργον δεν παραλείπει νά έντοπίση αυτές, παρα- 
πέμποντας σε αυτές βάσει των νεωτέρων έκδόσεων όπως κα'ι νά 
διευκρίνιση ορισμένα δυσνόητα σημεία τού έργου. Οί πίνακες ευρε
τηρίων, πού καταρτίσθησαν με πάσα λεπτομέρεια, είναι κατατοπιστικοί 
και υπερπλήρεις κα'ι καθιστούν τήν όλη έκδοση εύ-χρηστη κατά τις 
επιστημονικές άπαιτήσεις.

Τού βιβλίου προτάσσεται πρόλογος τού Ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου 
I. Δεσποτοπούλου. Ή έκδοση τού έργου μέ τήν πρωτοβουλία κα'ι 
μέ δαπάνες τής Ακαδημίας Αθηνών, αποτελεί αξιόλογο έργο τής 
προσπάθειας, όπως διάσωση σημαντικά έργα έξαιρέτων Ελλήνων 
διανοητών κα'ι μάλιστα ιστορικής άξίας όπως το κρινόμενο έργο κα'ι 
παρουσιάση αυτά στο ευρύ κοινό μέ τήν υπεύθυνη επιστημονική της 
μεθοδολογία.
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