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μΠ1 Τ[} ΙΔΡΥΤΕΊ ΑΥΤΗΣΚΕΧΡΊΤΗ͂Σή ΙΙΝΟΥΡΙΠΥ 1899

᾿Εάν οι διαχειριζόμενοι λειτούργημά τι εκ τών κοινή

διαφερόντωνέχωσι καθήκον, νά δίδωσιδημοσία ευθύναςτών

πεπραγμένων, έτι επιτακτικώτερον αποβαίνει τό καθήκον

τούτο, όταν κατηγορούνται, ώς αμελήσαντες τήν διαπιστευ-

θείσαν αυτοίς εντολήν ή επιδιώξαντες τήν επί άλλω τέλει

χρησιμοποίησιν αυτής’ τού καθήκοντος τούτου ή επιτέλεσις

άγοι ημάς εις τήν παρούσανέκθεσιν τών πεπραγμένων υπό

τού συμβουλίουτής ενταύθα Σχολής τών απόρων παίδων.

᾿Εκτός όμως τού καθήκοντος τούτου πρός τούς εντειλαμέ-

νους ημίν αμέσως ή εμμέσως τήν διαχείρισιν, αισθανόμεθα

επιβεβλημένην τήν υποχρέωοιν, νά καταστήσωμεν γνωστά

τά εν τή Σχολή, τελεσθέντα, ίνα άρωμεν άδικον μομφήν,

επιρ»ιπτομένην κατ᾽ ανδρός, δι᾽ όν καί ο μέγιστος τών επαί-

νων Ίθελεν είνε ανεπαρχής ικανοποίησις, άν οι επιτελούντες

έργα, οίον εκείνος επετέλεσεν, ήτο δυνατόν νά επιζητώσι τήν

αμοιβήν εν τοίς διαθρύπτουσιτήν ματαιότητα επαίνοις.
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Δέν διαφεύγουσιν ουδένα αι κοινωνικαί συνθήκαι, αίτινες

εγέννησαν τήν πληγήν, πρός θερχπείαν τής οποίας επεβάλ-

λετο ή σύστασις ιδρύματος, οίον ή σχολή τών απόρων παί-

δων.

Μέγας αριθμόςπαιδίων, εγλαταλελειμμένων υπό τής ουδέν

δυναμένης ούτε υλικόν ούτε ηθικόν εφόδιον νά παράσχη

αυτοίς οικογενείας των, είχον καταστή αντικείμενον άσυνει-

δήτου εκιιεταλεύσεως, ήτις αφ᾽ ενός μέν παρεκώλυε πάσαν

προχγωγήν αυτών εις πολίτας χρηστούς ή μάλλον, εξαν-

δραποδίζουσααυτά εν τελεία λήθη τού ανθρωπισμούτων, επε-

ξειργάζετο τήν εξαχρείωσιν καί ελφαύλιπιν αυτών, αφ᾽

ετέρου δέ απετέλει στίγμα διά τήν ποινωνίαν, τις φέρουσα

τό όνομα ᾿Εκείνου, όστις έθανεν επί τού Γολγοθά, ίνα ανορ-

θώση τούς ταπεινούς, ηνείχετο τήν τοιαύτην κατάστασιν,

φιλοδωρούσαμάλιστα τήν περιφρόνησιναυτής εις τά θύματά

ταύτα τής ιδίας αυτής ακηδείας.

Εις τά απόχληρα ταύτα τέχνα τής κοινωνίας Η στοιχειώδης

συναίσθησις τών ανθρωπίνων καθηκόντων επέβαλλε, νά παύση

αύτη συμπεριφερομένη ως μητρυιά, καί νά παράσχη Φφυχία

τινά εκ τής εις άλλας τάξεις μέχρι κόρου παρεχομένης άνα-

πτύξεως καί μορρώσεως. Πρός τούτο συνέστηη Σχολή τών

απόρων παίδων: η περισυλλογή αυτών, ώς καί τών εκ τής πό-

λεως ταύτης παιδίων, τών αλυνατούντων νά φοιτώσιν εις τά

κατά τήν ημέραν λειτουργούντασχολεία, εις νυκτερινά μαθή-

ματα, δι᾽ ών ν᾽ ανοιχθώσιν οί οφθαλμοί αυτών εις τάς στοι-

χειώδεις γνώσεις, άνευ τών οποίων αδύνατος πάσα πρόοδοςεν

τώ σημερινώπολιτισμώ, ήτο ό πρώτος σκοπός, αλλά καί η

αφετηρία εις ριζυκωτέρανδράσιν, εφ᾽ όσονθά επήρκουναί δια-

τιθέμεναι υπό τής Σχολής δυνάμεις.

Εις τήν συστάσανεπί τήν πραγμάτωσιν τού σκοπού τούτου
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ορεπιτροπήν κληθείς έ ιαβε μέρος καίο Σε βασμιώτατος ᾿Αρχι-

πίσκοπος Πατρών καί ᾿ΗΗλείας κ. Ιερόθεος, εις όν, κατά φυσ:-

χόν λόγον, εδόθη ή Προβλρεία τής επιτροπής, συμμετέσχον δέ

παί διάφοροι αξιότιμοι σωμπολτται, εξ ώντινες απεχώρησαν

Χατά διαφόρους εποχάς, αντικχτασταθέντες από τινας τών κά-

τωθι υπογεγραμμένων.

Πάντες οι κατά καιρούς συμμετασγόντες τής διοικήσεως

ενήργησαν βεβαίως μεθ᾽ έλου τού Τήλου, όν ηδύναντονχ δια-

βέσωσιν: αλλά, μεθ᾽ όλην τήν επαινετήν αυτώνπροθυμίαν, τό

Όρυμα ουδέποτε θά κατώρθουνά υπερθή τό στάδιον τής βρε-

φ:κής ηγιικίας, εν ή θά παρέμενεν επί μακρόν φυτοζωούν, άν

δίν εμαραίνετο τελείως, άνευτού ευτυχήματος τήςεις τήνδιοι-

κούσαν επιτροπήν συμμετογής τού καθηγητού χ. ᾿Ανδρέου

Σαρρή.
Ό ανήρ ούτος, άμα τή ιδρύσε: τής Σχολής, κατελήφθη

υπ» ακρατήτου υπέρ τού έργουενθουσιασμού: αισθανέμενος

βαθέωςτόν πόνον διά τά παθήματα τών ατυχών δούλων, ουχί

μετα ρορικώς αλλά χυριολεκτικώς, ών τήν χειραφέτησιν επ-

ηγγείλατο ή Σχολή, επεδόθη εις τό έργον μετά τής θέρμης

εκείνης, ήν εμπνέει εις μόνον τάς μεγάλας καρδίας ή εχπλ'ή-

ρωσις έργου ευγενούς. ᾿Α-Ρ.έρωσεν, ώς πατήρ φ:λόστοργος, εις

τούς περιρρονηµένους λούστρους χαί τών ημερώντού τήν

σχολήν καί τών νυκτών του τάς αγρυπνίας. ᾿ζατήλθεν εις τά
υγρά υπόγεια, εν οίς συνεφύροντο εν αποχτηνωτικώ συγχρω-

τισμώ τά ατυχή ταύτα πλάσματα, άτινα πρώτον εκ τού στό-

ματος αυτού ήκουσαν λόγους στοργής καί είδονφωτιζόμενον
πό τού θείουφωτός τής ᾿Αγάπης τό περί αυτά σκότος. Ενωτί-
τη τών στεναγμών, ούς απέσπων απ᾽ αυτώνοί πόνοι οι σω-

ματικοί, αί στερήσεις καί αί κακώσεις τών αντί χρημάτων
αγορασάντων αυτά από τάς οικογενείας των, καί ούτω Χτη-

«-ν
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σαμένων, δεχαεννέα όλους αιώνας μετά τήν σταύρωσιντού

Θεανθρώπου, τό δικαίωμα νά οικειοποιώνται τό προϊόν τής

ακαταπονήτου εργασίας παιδίων, διά, τά οποία, άν ανήκον εις

άλλην τάξιν, θά εθεωρείτουπερθ ολιχή κόπωσις καί αυτή η με-

λέτη τών εν τοίς σχολείοις διδασκομένωνμαθημάτων. Διείδε

τό βάραθρον τό ηθικόν, εις ό ήγον αυτά βιωτικαί συνθήκαι,

μεταβάλλουσαι πάσαν ηθικήν βλάβην τού ενός εις εστίαν [ιά-

σµατος δι᾽ όλα.

Έμπλεως αγανακτήσεως επί τή Χαταστάσει, αλλά καί ελ-
1” 4 / Δ ο 4 . ”

πίδος αισιωτέρου μέλλοντος, επεδόθη μετά θάρρους εις τό έρ-

γον" τά νεαρά παιδία προσηλχύσθησαν εις τήν Σχολήν, εν ή

πατώρθωσενά ιδρύση εστίαν, όχι μόνον φωτίζουσαν διά τών

γραμμάτων, αλλά καί θερμαίνουσανδιά τής ᾿Αγάπης' παρακο.

λουθών επί τρίωρον καθ᾽ εκάστην τά μαθήματα, εγνώρισε

πάντα τά φοιτώντα παιδία, ανελθόντα ταγύτατα εις δύο σχε-

δύν εκατοντάδας, καί τάς περιστάσεις, ός᾽ άς έκαστον αυτών

διετέλει, προσηνέχθη δέ, προστάτης καί οιονεί πατήρ αυτών,

νά τίς παράσχη πάσαν αρωγήν εν πάση ανάγκη αγωνισθείς

αγώνα επίμοχθον χαί πολλάκις αηνή, απέσπασεν αυτά από
Ζ

τούς δεσπότας των, οίτινες τά είχον αγοράσει παρά τών οίκο-

γενειών των, καί αντικατέστησε παρ᾽ αυτοίς τήν οικογένειαν,

ήτις τά είχε πωλήσει, καί τήν κοινωνίαν, ήτις τά περιεφρόνει,

παρέχων αφειδώς πάσαν προστασίαν, ής ελέοντο' εγχυκλίους

εξέπεμψεν εις τούς δημάρχους τών δήμων, αφ᾽ ών ωρμώντο,

ώς καί εις τούς ευυποληπτοτέρους εκεί πολίτας, εχλιπαρών

παρ᾽ αυτών νά διδάξωσιτούς γονείς, ότι δέν έγουσιν ούτε ύλι-
κόν συμφέροννά πωλώσι τά τέχνα των, άτινα, ελεύθεραστελ-

λόμενα εδώ, δύνανται πλείονα εκ τής εργασίας των νά πορίζω-

σιν αυτοίς' τάς ενταύθααρχάς εχίνησεν εις άρσιν παντός αδί-
Χου Χατά, τινος τών αποκλήρων τούτων τελουμένου"χιαί ούτω
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κατώρθωσε ν᾿ ανάψη εις τάς απαλάς καρδίας τών ατυχών πλα-

σμάτων τήν ελοέν σδεννυμένην ξώδα τού ανθρωπισμού.

Καί τά μαθήματα ωργάνωσεχατά τρόπονόσονένεστι απο-

τελεσματικόν χαί πρακτικόν’ εντός έτους παρείχοντοαι. στοιχειώ-

όεις γνώσεις αναγνώσεως γραφής καί αριθμητικής, κατά δέ τό

δεύτερον επλουτίζοντο καί διά ουσιαστικωτέρων γνώπΞων, άς

συνεπλήρουη τού τρίτου καί τετάρτου έτους διδασκαλία.

᾿Αλλ᾽ αι γνώπεις αιγραμματι:αι ήπαν 5ευτερεύον'τό πρώ-

τιστον ενδιαφέροντού ανδρύς ήτο η ηθοιή ανύψωσις τών

παιδίων’ καί πρός τούτο χύριον εθεώρηπε παράγοντα τόν

Χριστιανισμόν. Τάς θρησκευτικάς έμως αρχάς τού Χρι-

στιανισμού δέν τάς επέβαλλε διά σχαιάς βίας, συνήθως

μόνον καρπόν φερούσης τήν υποχρισίαν: τήν Χριστιανικήν

θ2ησκείαν αντελήρθη ως τήν υγίστην παρηγορίαν εις τά εγ-

Χαταλελειμμένα εκείνα παιδία, παρ᾽ οίς εκαλείτο νά χρησι-

μεύση, ως πηγή ελπίδος μελλούσης ανυψώσεως: τήν δέ εις

αυτά μετάδοσιν τών ιερών αρχών τού Ευαγγελίου εθεώρη-

σεν ώς πλούσιον πρός αυτά δώρον,αποτελούν καί τό στε-

ρεώτερον στήριγμα εν τή πρός τά πρόσω σταδιοδρομία των'

υπό τοιούτον δέ τελείως Χριστιανικόν πνεύμα παρουσιάσας

τάς θρησκευτικάς αρχάς εις τούς μαθητάς τής Σχολής, εκί-

νησε τόν ζήλον αυτών πρός τά διδάγματα τού Κλαγγελίου, εν

τή πραγματώτει τών οποίων πχρείχε συγχρόνως εαυτόν αξιό-

ζηλον πρός μίμησιν πρότυπον.

Υπό τοιούτου πνεύματος εμπνουσθείσα εις τάς νεανικάς

καρδίας τών παιδίωνεχείνων ή υψηλή τού Χριστιανισμού δι”

δασχαλία ερριζοδόλησε πραγματικώς Χαί ανέθαλλεν εις δέν-

όρον, περί ού πάς τις εδικαιούτονά ελπίζη, ότι θ᾽’απέφερα

πλήρεις τούς ηθικούς καρπούς, εις ούς απέθλεπεν ο Θείος

Ιδρυτής του. Η θρησχεία, εις ήν τυπικώς μέχρι τής ώραςεχεί-
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νης ανήκον τά ατυχή πλάσματα, καί ής ουδεμίανάλλην είχον

αντίληψινπαρά. τά κατά τάς πομπώδειςεορτάς παρουσιαζόμενα

θεάματα, τά διασχεδάζοντα τήν παιδικήν αυτών φαντασίαν,

καί εκτρέποντα τήν ζωηρότητά τωνεις βέβηλον ευθυμίαν, παρ᾽
τ δα ο Ηηίπει Ηά- - Αγιο α-οίοη -.ής ουδεμίανείχον ακούσει μέχρι τής στιγμής εκείνης παρη

Υορίαν τών μέχρι τότε δεινών των ούτε ελπίδα διά τόν μέλ-

λοντα βίον των, απεκαλύφθη εις αυτά, διά τού στόματος χαί

τών έργωντού ᾿ΑνδρέουΞαρρή»ως υπερτάτη τις δύναμις, ουχί

τοίς ισχυροίς τής γής δουλεύουσα ουδέ υπέρ τών προσφερόν-

των χρυσίον διατιθεμένη τήν εύνοιαν καί τάς υπηρεσίας της,

αλλά τούς ταπεινούς ανυψούσα καί τήν ηΠοκήν, ήν εμπνξει,

βραβεύουσα.Καί ηγάπησαν τά παιδία εκείνα τήν προστάτιδα

ταύτην χαί πχρήγορον δύναμιν, καί ή καρδία τωνέτεινε τάς

πτέρυγας αυτής δρμεμφύτως πρύς τό υπέρτατον "Όν, τό διέ-

πον μετ᾽ αγάπης χαί δικαιοσύνης τάς τύχας τών ανθρώπων.

Ή εκκλησία τού τέπου, η χαθ᾽ ξχάστην εκπίπτουσα, ώς όμο-

λογούσι πάντες παρ᾽ ημίν, επέτυχε διά τού ᾿Ανδρέου Σαρρή

καί τής δράσεως αυτού τήν μεγίστην τών κατακτήσεων. Ύ-

όλον τό διάστηµα τής εφορείαςτού ᾿Αν-

δρέου Σαρρή, νεαραί υπάρξεις, υπερτριακόσιοιμέλλοντες αρ-
. -- . Ζ 3 .χηγοί οικογενειών καί πατέρες τέκνων ησθάνθησαν τήν πραγ-

ματικήν ύπαρξιν τού Χριστιανισμού, καταηγάζουσαν τάς πρίν

εν τώ σχότει συνειδήσεις των.

περτριαχόσιαι καθ

Γενόμενα δέ κατ᾽ ουσίαν χριστιανοί τά παιδία εκείνα καί

βελτίονα εαυτών διό,τής συναισθήσεωςτών γριστιανικών χα”
θηκόντων αναδειχθέντα, όχι μόνον δέν παρημέλησαν τόν εξω-

τερικόν τύπον, αλλά τουναντίον συνειδότα πλέον τήν υπ᾽αυτού

περιθαλλομένην ουσίαν,μετ᾿ενθουσιασμούεπετέλεσαν χαί πάντα

τά τυπικά αυτών καθήκοντα, υπό τήν πάντοτε αγρυπνούσαν
«Χριστιανικήν στοργήν τού ᾿Ανδρέου Σαρρή.
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0 Ναός, όστις δέν είχε γνωρίσειαυτάπρότερονπαρά απότόν

εις τά προπύλαιά του υπ᾽αυτών προξενούμενον ασεβή θόρυδον,

είδεν αυτά εν σώματι μεταβαίνοντα χαθ᾽ εκάστην Κυριακήν

από τής τετάρτης πρωϊνής ώρας, ίνα λατρεύσωσιν εν χατανύξε.

τόν ευεργέτην Θεόν, πρίν ή επιδοθώσιν εις τά βιοποριστικά

έργα των’ καί ο οδηγός αυτών Ελεί, ανελλιπώς χατά πάσαν

Κυριακήν, ήτο ο ᾿Ανδρέας Ηαχρρής, όν δέν απέτρεπεν ούτε

τού πρωϊνούύπνου ή ηδύτης, ούτε τού φύχους ο φόθος,ούτε

τής όχι λίαν ασφαλούς υγείας του ό κίνδυνος από τήν ελ-

πλήρωσιν καί τού καθήκοντος τούτου, ό διέγραφεν εις

τήν ευσυνειδησίαντου η άμετρο:ς πρός τά παιδία ελείνα

αγάπη τού.

Καί παρουσιάσθη τότε τό απίστευτον φαινόμενονεπ δια-

Χοσίων περίπου εκάστοτε παιδίων νά μή απουσιάζη ου-

δέν ή μόλις έν ή δύο, καί ταύτ. ένεκα ωρισμένωνλό-

γων, από τήν εκπλήρωσιν τού θρησκευτικού των παθή-

Χοντος. Ήτο συγχινητικόν τό θέαμα τών παιδίων εχείνων,

διά τά οποία θρησκεία, χάρις εις τήν διδασκαλίαν τού

Σαρρή, ανεπλήρου καί τής απεμπολησάσης οικογενείας τήν

στοργήν, καί τής περιφρονούσης κοινωνίας τήν συμπάθειαν,

καί τών ελλειπόντων φίλων καί συγγενών τήν υποστήριξιν,

υμνούντων, διά τών εις τήν εκκλησιαστικήν μουσικήν ήσκη-

μένων φωνών των, εν κατανύξει ᾿Βκείνον, ούτινος τό επί τού

Γολγοθά μαρτύριοντήν ανόρθωσιναυτών ᾿χυρίως εσχόπητο

ή γονυχλινώς εισδεχομένων, κατά τάς τέσσχρας τού ότους

τεσσαρακοστάς μετά ειλικρινή εξομολόγησιν, τό αίμα καί

σώμα τού μέχρις αυτών συγκαταβάντοςΧριστού.

«. Ούτω διάτών γραμμάτων καί τής θρησλαίας επεζητήθη
ή ηθοκή ανόρθωσιςτών παιδίων αλείνων' αλλά θά ήτο αύτη
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ατελής, άν δέν ελαμβάνετο πρόνοια καί περί τής εέξασφα-

λίσεως τού μέλλοντος βίου τών, ξιά τής αποκαταστάσεως

αυτών εις ᾽ παραγωγικά μέλη τής ανθρωπίνης κοινωνίας, τής
ς Ή ᾽ . | - ΄ 5. 3 / 2,

οποίας τόν σπουδαιότεροννόμον αποτελεί Εργασία" άνευ

αυτής: ελλείπει᾽ ή συναίσθησις τής ανεξαρτησίας τού ατόμου

από. τάς Ιδιοτροπί ας τού περιβάλ λοντος, δ:ά τό οποίον μόνος

ό εργαζόμενος είν: αναγκαίον στο-χείον, πάς

σιτον, τό οποίον δέν θά βραδύνη νά καταπέση καί ηθικώς.

Ήτο λοιπόν επιβεβλημένον καθήκον «καί περί. τής μορ-

φώσεωςτών παιδίωνείς εργατικούς άνξρας νά μεριμνήση

η εφορία τής 5 χρλής' καί περί τούτου έλαθε πρόνοιαν τό

-»
2 άεργος παρά-

συμδούλιον,.πάντοτε τή :πρωτοβουλίηα τού Εφέρόν Α. Σαρρή.

..Εισήχθη είς. τήν Σχολήν καί η, πρχκτική διδασκαλία

τής τέχνης εκείνης, ήν εδήλωσαν, ότι θέλουσινά εχμάθωσι.

τά περισσότερα τών πα:δίω», ήτοι τής υποθηματοπούας, βρα-

-δύτερον δέ καί τής Εθλουργυκής, Καί ης το τόσον έντονος η

πρός μέρφωσιν αναπτυχθείσα παρ᾽ αυτοίς ροπή, καί τά πρα-

πτικά ταύτα μαθήματα ηκολούθησαν μετά ζήλου τοσούτου,

ώστε αμέσως απύ τού πρώτου έτους κατώρθωσαν, νά παρου-

σιάσωσι τά πρώτα δοχίμια τής υπ᾽αυ-ών Ατηθείσηςεμπει-

«ρας. διά τής -βραχείας σχετικώς ασκήσεως κατά τάς νυχτε-

ρινάς ώρας’ καί τούτο ωφείλετοεις τήν τού ᾿Ανδρέου Σαρρή

ακαταπόνητον δράσιν, όστις ενεπότισε εις τάς ψυχάς τών τρο:
-.᾿ ας ο . . -.,1/ -. - « 'ν:λ ᾽ --/:λ “-

φίμων τής Σχολής, καί τήν υψίστην Χοινωνικήν αρχήν --τής

᾿Εργασίας--- επίσης αποτελεσματικώς ότον καί τάς θρησχευ-

τικάς αρχάς.

Φωτισμός τού πνεύματος, ύψωσις καί ενίσχυπις τού φρο-

νήματος, έμπνευσις πεποιθήσεως επί.τό μέλλον καί τήν έν-

τιμον εργασίαν, ανάπτυξις τού αιπθήματος τής μοταξή τών
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ανθρώπωναδελφότητος καί αλληλεγγύης παρά τοίς παιδί-

οις εκείνοις ήσαν οί εν απιστεύτω σχετικώς μέτρω παραχθέν-

τες καρποί τής δράσεως τής. Σχολής υπό τήν διξύθυνσιν

τού ᾿Ανδρέου Σαρρή. Καί όταν αναλογιξόμεθα, ότι πάντα

ταύτα εγένοντο άνευ ουδεμιάς επιβολής εεξωτερικής εις παι-

δία, άγοντα ηλικίαν απν τού 8ου μέχβι τού 17ουέτους χαί

εκ τού παρελθόντος βίη) των απηρέροντα, ως µόνον εφόδιον,

πρόσχοµιια είς τό έργον, δέν δυνάμεθα,

παρά νά εκφράσωμεν τόν «θαυμασμόν μας είς τόν εργάτην,

όστις διά τής αγάπης καί τής στοργής επέτυ χΞ πάντα ταύτα,

χαίτοι γνωρίζομεν, ότι ούτω πράττοντες θίγομεν τήν μετοιο-

Φροσύνη» αυτού, τήν ουδέποτε

ΜΕέξεις, αποτελούσας πο

ανεχθείσαν ουδέ τήν ελαχίστην
”

τής »ράσεώς τού διαφήμισιν.

Οι αγαθοί καρποί τής Σχολής δέν εβράλυναν νά χατα-

στώσι γνωστοί καί ειξ τήν |πόλιν, ής η πάντοθεν διατρανω-

θείσασυμπάθειακατάδηλον κατέστησεν άπαξ έτι, ότι πλούσιον
εύρηται τό υλικόν επί πάν αγαθόνε έργον, αρκεί νά υπάρξη ή

οργανούσα χαί διευθύνουσα μετ᾽ εμπνεύσεως πρωτοβουλία. Ου-

δεµία τών κηλίδων, αίτινες σχιάτουσιν ᾿ακόινητόν παρ᾽ ή-

μίν πολιτισµόν, θά υφίστατο, άνοίί εκ τής. αποστολής των΄

κεκλημένοι εις τήν επιτέλεσιν τού αγαθού ᾿ενεπνέηντο από
τάς αληθείς αργάς, αίτινε- επρυτάνευσαν παρ᾽ εκείνοις, οίτι-

νες χαθώρισαν καί τό αξίωμα, ό κατέχουσι, καί τά συμπα-
ρομαρτούντα αυτό καθήλοντα, καί τάς αμοιβάς. Ουδέποτε

η πόλις αύτη ηρνήθη ουδενίτών εφιεμένωντήν διάπραξιν τού

αγαθούούτε τήν ηθοιήν ούτε τήν υλικήν αρωγήν της, αλλ᾽
αμφοτέρας αφθόνως χαί μετ᾽ αξιαγάστου κατέθηκε προθυ-᾽

μίας εις τούς πόδας παντός τού δείξαύ αντος δι έργωύ, ότι

πράγματι θέλει χαί Σύύναται νά πρά-η τι τών δεόντων,
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Ούτω καί ή πρός τήν Σχολήν ευμένεια αυτής υπήρξε

άμετρος, Χαταδείξασατό Όψοςτών αισθημάτων τών ημετέρων

συμπολιτών καί τό άδικον τής μομφής, ήν κατά φυσικόν λό-

γον επέσυρενεπ᾽ αυτών µέχρι τότε η εκ τής ελλείψεως πρω-

τοδουλίας παράλειψις τού στοιχειώδους καθήκοντος, όργανον

πρός πλήρωσιν τού οποίου απέθη η Σχολή.

Ό δήμος Πατρέων τή πρωτοξουλία τού .. Δημάρχου,

ή προωρόνως ηκολούθησαν καί οί ». κ. Σύμβουλοι, παρέ-

σχε γενναίαν τήν ολικήν αρωγήν, πολλαπλασίως επί τού προ-

Χειμένου τιμωμένην, ένεκα τής δι᾽ αυτής θέσεωςτής Σχολής

υπό τήν προστασίαν τού δήμου καί τής εντεύθενηθικής ωφε-

λείας. Οι δυνάμενοινά συνε!σρέρωσιτών συμπολιτώνμας προ-

θύμως κατέθηκαν τόν εβολόν των καί διά παντός τρόπου πα-

ρέσχον τήν ηθυκήν αυτών επικουρίαν εις τό έργον.Βυγενείς δέ

δέσποιναιτής πόλεως, εις τής Χριστιανικής αυτών ευαισθησίας

τάς παρορμήσεις υπείκουσαι, πολυτίμητον βισήνεγκαν συμδο-

λήν, συγκαταβάσαι μέχρι τών ατυχών αποχλήρων μεθ᾽ όλων

τών θησαυρώντής συμπαθείαςκαί τής στοργής, ούςδιαθέτουσι

καρδίαι μητέρων πρός τά ουδέποτεαισθανθέντατού μητρικού

φίλτρου τό ζωογόνον θάλπος εγκαταλελειμμένα πλάσματα.

Καί ούτω πάντοθεν ενισχυμένη ή Σχολή προέχοπτεν από

ημέρας εις ημέραν, ευτυχήσασα επί τέλους, πρό τινος χρόνου,

χάρις εις τής δημοτικής αρχής τό ακοίμητον ενδιαφέρον,ν᾽α-

ποκτήση καί ιδίαν οικίαν, αγοροσθείσαν υπό τού δήμου επί-

τήδες, ίνα χρησιμεύση, ως υπνωτήρ’ον τών τροφίμων αυτής.

Καί ήτο τούτο έν τών ιδανικών,εις ού τήν πλήρωσιν ουδ᾽οιεν
ελπίσι τολμηρότεροι μεταξύ ημών έφθανόνποτε’ διότι εγινώ-
σκομεν μέν, ότι τότε μόνονθά ηδύνατοή Σχολή νά επιτελέση
εν πληρότητι τόν σκοπόν της, όταν επεξέτεινε τήν επίόλεψιν
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καί τήν ηθυιοποιούσαν αυτής δράσιν επί τού χαθόλου βίου τών

τροφίμων αυτής, τούθ᾽έπερ ήτο αδύνατον άνευ τής συγχεν-

τρώσεως αυτών εις ιδιαίτερον οίκημα ειςαυτήν ανήκον τό εποίον

θά παρείχε συγχρόνως καί τό αποτελεσματικώτερον έπλον

πατά τού αχρείου εμπορίουτών αγοραζόέντωντά ατυχή ταύτα

παιδία παρά τών γονέων των, οίτινες πάντοτε επροφασίζοντο,

ότι δέν ηδύναντον᾽ αποστείλωτι ταύτα εδώ άλλως 1 πωλούν-
2 Ζ, έν 7 τ, 5-5 - 2 Ζ Δ 5 . ’

τες ουτά, Σιότι ούτω δήθεν τοίς εξησφάλιζον τήν διαμονήν χαί

τινα επθλενιν, απαραίτητον ώς εκ τής νεαράς ηλικίας των'

αλλά χαί τοι γνωρίζοντες τούτο, αποβλέποντες εν τούτοις εις

τάς οιχονομικάς δυσχερείας, αίτινες επεπρόσθουν εις τό αναγ-

καίον τούτο συμπλήρωμα, δέν ετολμώμεν ούτε νά ελπίσωμεν

τόσον ταχείαν τήν χορωνίδα ταύτην τού έργου.

Μόένοςο ᾿Ανδρέας Σαρρής, έχων τήν αισιοδοξίανανάλογον

μέ τήν αγαθήν προαίρεσιν, εθεώρησετό πράγμα κατο;θωτόν,
. 3 - -- - πος ΄ ”

καί ουδαμώς δειλιών εκ τών ημετέρων φόδων, θαρρούντως επε-

λήφθη τού έργου, δοχιμαστικώς επιχειρήσας αυτό ιδίαις δα-

πάναις. ᾿Αποχωρησασώνεντεύθεν ένεκα οικογενειακών λέ-

γων τών μετ᾽ αυτού συμβιουσών αδελφώντου καί έχων τήν

οιχίαν του διαθέσιµον, περιωρίσθηαυτός εις έν καί μόνονδω-

μάτιον, τά δέ λοιπά διέθηκεν υπέρ τώνβουλομένωνεκ τών εξε-
’ Δ - . 7 - - -

χόντων επί αρετή καί επιδόσειμαθητών τής Σχολής.

Τό πείραμα επέτυχε: διότι μετά δακρύων ίκέτευον τά δυ-

στυχή παιτία νά αποσπασθώσιτών τρωγλών,εν αίς διητώντο,

παί νά εισαχθώσιν εις τήν τό τε σώμα χαί τό πνεύμα εξυγιαί-

νουσαν εν τώ υπνωτηρίωτής Σχολής κατοικίαν. Εις τήν πλή-

ρωσιν τής αξιώσεως ταύτης δέν ηδύνατο βεδαίως νά επαρκέση

τό πενιχρόν τού ανδρόςβαλάντιον: αλλά τήν επαισθητήν πλέον

χαταστάσαν ανάγκην επλήρωσεν ή φιλάνθρωποςγενναιότης
- Ν κ νι 3 οι δα αυαα ΜΡ ,πορ- --

τής δημοτικής αρχής, δι ιδίου, ώς είρηται, πρ-ικισάσης τήν
»
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Σχολήν οικήματος επί τούτω τώ σχοπώ,εν ώ εγκαταστάντα

διαιτώνται περί τά τεσσαράχονταπα!Ζία τής Σχολής' λειτουρ-

γούσι δέ καίεις ιλιαίτερα Σιαμερίσματα αυτού τά εργαστήρια

τής υποδηματοπούας καί τής ξηλουργυκής χαί ίδιον νοποκομείων

διά τούς τυχόν ασθενούντας παίδας.

Καί τότε δέ πάλι εξεληλώθη η άμετρο: τού Α. Σαρρή φι-

λανθρωπία' διότι καταλιπών τήν οιχιακήν αυτού ησυχίαν,

εδέχθη νά διαιτάται αυτός εντώ υπνωτηρίω, ίνα χρηπιμεύη΄

ώς επόπτης τών παιδίων, υπέρ τών οποίων είχεν α-ριερώση

καί πάσαν σχολήν, ήν κατέλιπεν αυτώ τό επάγγελμά του, ώς

καθηγητού παρά τοίς ενταύθα γυμνασίοις: επλήρωνε «Μάλεστα

καί χρηματικήν τινα ποσότητα, οιονεί ενοίκιον, χρησιμεύουσαν
νά
διά τά έξοδα τού υπνωτηρίο».

Ούτω ουριοδρομούσηςτής Σχολής, αι τολμηρόττεραιελπίδες

ήρξαντο νάείνε δελικαιολογηµέναι αλλ᾽ ατυχώς επέπρωτο

εν τοιαύτη ευδία νά ενσκήψη Η καταιγίς.

Αίονης μίαν πρωΐαν λαμβάνομεν πρόσχλησιν νά μεταβώμέν

εις τήν αρχιεπισχοπήν, όπου συνήργετο συνήθω: τό Συμβού-

λιον' διότι καί τοι υπό θερμούενδιαφέροντος διαπνεόμενος, ο

πανιερώτατος,εν τούτοις εκ τών πολλών καί ποικίλων άσγο-

λιών τού λειτουργήµατος αυτού απορρορώμενος, δέν εύριςκ1

παιρόν ούτε εις τήν Σχολήν ποτέ κατά τάς ώρας τής Σ1λασχα-

λίας, ούτε εις τήν. ᾿Εκκλησίαν χατά τάς ώρας τής λειτουργίαξ,

ούτε κατά τάς εξετάσε ις ακόμη τών τροφίμων νά: μεταθή.

Προσήλθομεν, ός είχός, οί πλείστοι ημών, εκτός ενός ή δύο,

εμποδισθέντων υπό'ανεπιδέκτων αναβολής ασχολιών: καί ενώ

εκεί ανεμένοιιεν νά ακούσωμεν πρότασίντινα, τείνουσαν εις τήν

προαγωγήν τής Σχολής, ακούομεν απόστόματος τού Όεβα-

σμιωτάτου [μίανχαταγγελίαν κατά τού ᾿ΑνδρέουΡαρρή, ως
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όντος έ ιευθέρου.τέκτονος. Μή αποτελούντες ιερεξεταστικόν

δικαστήριον, έχον προορισμόν νά αναδιφά τά άδυτα τών αν-

θρωπίνωνσυνειδήσεων,αλλά όδιοικητοιόνΣυμβούλιον τής Ηχο-

λήςτών απόρωνπαίδων, έχον ένα καί μόνον σχοπόν;. νά βου-

λεύηται καί. δρά. πρός ευόδωσιν τού υπ) αυτής επιδιωκομένου

τέλους, ηπορούμεν πρός. τί γίνεται ημίν η, ανακοίνωσιςαύτη,

ότε ο Σεβασμιώτατος ᾽Αρχιεπίσχοπος εξήγαγεν ημάς τής

απορίας ταύτης, ίνα μάς εμδάλη εις έτι μεγαλειτέραν' διότι

προξαίνων εις τό συμπέρασμά του, υπέθαλε τήν πρότασιν νά

αποβάλωμεν τόν χ.Σαρρήν διά τήν τεκτονικήν του ιδιότητα, ήν,

ως έλεγεν, ωμολόγησεν αυτώ δί̓διος ο Χ. Σαρρής, καί ήν

᾿όντως ούτος,παρόν;χατά τήν συνεδρίασινεκείνην,ωμολόγει.

Εις τήν πρότασιν ταύτην απηντήσαμεν, ως ήτο επόμενον,

ότι, άν μέν ή αποβολή αύτη εζητείτο, ως ποινή τού κ. Σαρρή

διά τήν τεκτονικήν τού ιδιότητα, ημείς δέν είμεθα οί αρμόδιοι

νά επιβάλωμεν ποινάς, ούτε ηννοούμεννά αντιποιηθώμενέξου-

σιών, αςουδείς απένειμεν ημίν: άν δ᾽ εζήτείτο, ως ύπαγορευο-

μένη; υπό τού συμφέροντος τής Σχολής, ευρισχόμεθα. εις τήν

ανάγκην νά παραχαλέσωμεν τόν Σεβασμιώτατον νά μάς είπη

κατά τί ή δράσις τού χι. Σαρρή. απέβη επιβλαδήςεις τήν ανά-

πτυξιν καί πρόοδον τής Σχολής, ίνα επί τή βάσει τών αποκα-

λύψεώντου. αποφασίσωμεν.Διότιημείς εγνωρίζομεν, ότι ο Σαρ-

ρής υπέρ τής αναπτύξεως τής Σχολής διέέπραξεν έργονόντως

υπεράνθρωπον,εις τό ύψος τού οποίουουδέν µέλος τού Συμ-

ουλίου θά ηδύνατο νά εξιχθή ούτε κατά τήν ιδίαν του ιδέαν,

όσην χαί άν είχε Υενναίαν τήν δόσιν τής αυταρέσκου ματαιό-

τητος, ήτις αποτελεί μίαν τών ανθρωπίνων αδυναμιών' διότι

τά πράγματα προύκειντο τόσον κατάδηλα, ώστε θά καθίστων

Χαταγέλαστον τόν τολινητίαν.. |

Ο Σεβασμιώτατος, αντί νά μάς είπη χατά τί έθλαφε τήν



Σχολήν ο κ. Σαρρής, απήγγειλεν ολόκληρον θρησκευτικόν

πατηγορητήριον κατά τών ελευθέρωντεχτένων, καίτοι δια-

μαρτυρουμένου τού κ. Σαρρή, ότι είνε καί εννοεί νά είνε χρι-

στιανός καί πιστεύει όλα τά άρθρατούΣυμβόλου τής Πίστεως,

περί ουδενός έχων τήν ελαχίστην αμφιβολίαν, καί ότι ή τεχτο-

νική ιδιότης ουδεμίανέχει σχέσιν μέ τήν θρησκείαν, αλλ᾽ α-

φίνουσαέκαστον ελεύθεροννά έχη οίας εγκρίνει θρησκευτικάς

πεποιθήσεις, σκοπεί μόνοντήν πραγμάτωσι» τής φιλανθρωπίας.

Ό Σεβασμιώτατος, ουκ οίδαμεν πόθεν αρυόμενοςτάς πληρο-

φορίας του, επέμενεν εις τάς περί ελευθέρων τεχτόνων ιδέας

του, αποδίδωνεις αυτούς ως σύνθημα καί τήν τραγικήν φρά-

σιν «ότι μέ τά έντερα τού τελευταίου παππά θά χρεμάσουν

τόν τελευταίον βασιλέα».

ΟΪ πλείστοι τών υπογεγραμιιένων δέν είμεθα ελεύθεροιτέ-

Ύτονες, πάντες δέ είμεθαχριστιανοί, έτοιμοι ν᾽αμυνθώμενπάση

δυνάμει κατά οιασδήποτε επιβουλής κατά τών χριστιανικών

δογμάτων, καί θά ησθανόμεθα καθήκον μας νά κηρυχθώμεν.

κατά τού τεκτονισμού, άν επειθόμεθα, ότι ούτος υπενόμευςτόν

χριστιανισμόν: αλλά εγινώσχομεν, ως γινώσκουσι πάντεςοι

οπωσδήποτε ανεπτυγμένοι άνθρωποι, ότι αι πληροφορίαι τού

Σ. αρχιεπισκόπου δέν ηδύναντο παρά νά είνε πεπλανημέναι'

διότιείνε πασίγνωστον, έτι τού σώματοςτώνελευθέρων τεχτό-

νων μετέσχον καί μετέχουσι πλείστοι ηγεμόνες, ανά τήν μνή-

μην δέ όλων τών οπωσδήποτε μελετησάντων τήν ιστορίανείνε

πρόχειροι οί λόγ-ι τού Μεγάλου Φρειδερίκου τής Πρωσσίας,

όστις χρηματίσας είς τών αναδιοργανωτών τής τεκτονικής

εταιρίας είπε περί αυτής τούς βαρυσημάντουςτούτουςλόγους:

«Εταιρία, ήτις εργάζεται μόνονίνα παντός είδουςαρεταί εν

ταίς χώραις µου βλαστάνωσι καί χαρποφορώσι,δύναται πάν-

τότε νά,είνεβεβαία περί τής προστασίαςμου’ είνε τούτο είς



--.. 11 --

τώντιμιωτέρων σχοπών παντός αγαθούηγεμόνος καί ουδέποτέ

θά.παύσωπληρών τόν σκοπόν τούτον ».

Τού Σ. ᾿Αρχιεπισκόπου όμως επιμένοντοςανεβάλομεν τήν

λύσι τού ζητήματος, παρακαλέσαντες τόν Σεβασμιώτατον,

ίνα, λαμβάνων όπ᾽ όψει τάς άλλοτε εκ τής κατά τεκτόνων

προλήψεως γεννηθείσας ενταύθα ταρχχάς, αποφύγη πάσαν

δημοσιότητα, μέχρις ότου προθώμενεις δριστικήν απόφασιν'

διότι η δημοσιότης ηδύνατο νά ταράξη καί τήν ηουχίαν τής

πέλεως, πάντως δέ θά έβλαπτε τής Σγολής τήν πρόοδον

ο Σεβασμιώτατος όμως απήντησεν, ότι αυτός μέν ουδένα

θά χάμη λέγον, αλλά δέν δύναταινά εγγυηθή καί περί τής

εχεμυθίας τών ανθρώπωντου, οίτινες όντως, διαρχούσης τής

ουνεδριάπεως ταύτης, ήσαν παρχτεταγ|ιένο: έξωθι τών θυρών,

έχοντες τά ώτα των .προσκεκοληιμένα εις τάς οπάς τών

Χλείθρων, ίνα ακούωπιν, ώς αντελήφθημεν μετ᾽ εκπλήξεως,

ότανείς εξ ημών, θε)ήσας νά εξέλεξέλθη, ήνοιξε πρός τούτο τήν

θύραν.

Εις τοιαύτην απάντησιν δέν ήτο εύκολον νά ευρεθή αν-

Ιαπάντησις: διό απήλθομεν, σχεπτόμενοι τίνι τρόπω θά ήδυ-

νάμεθα καί τήν Σχολήν νά σώσωμεν, αποτρέποντες τήν απο-

μάχρυνσιν τού απαραιτήτου διά τήν Σχολήν .. Σαρρή, καί

ημάς αυτούς νά εξαγάγωμεν τής δυσχερούς θέσεως, εις ήν

ενέδαλεν ο Σεβασμιώτατος, αξιών νά αποδεχθώμεν καί επι-

τελέσωμεν έργα ιερεξεταστών, αναδιρώντες τήν συνείδησιν

τού χ. Σαρρή καί κολάζοντες αυτόν δι᾽ αδίκημα, τό οποίον

όχι μόνον δέν ηδυνάμεθα νά εξακριδώσωμεν, αλλ᾽ εξ

εναντίας είχομεν πάντα λόγον, νά πιστεύωμεν, ότι πάν άλλο

Ηδύνατο νά η παρά αδίκημαδιότι εις τά όμματα τά ημέ-

τερα, ως ανωτέρω εξετέθη, τά πράγματα παρίστων τόν κ.

Σαρρήν, ως τόν αγιώτερον τών Χριστιανών τής επισκοπικής
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περιφερείας έργοις Χαί κόποις καί µόχθοις χαί θυσίαις τι-

στούντα τήν Χριστιανικήν αυτού ιδιότητα.

Ενώ όμως ησχολούμεθα ακόμιι νά υπεκφύγωμεν τήν δυσ-

χέρειαν ταύτην, αι εφημερίδεςήρξαντο ποιούμεναι λόγον περί

τών συµθάντων' ο Σεβασμιώτατος ισχυρίσθη έντινι δημοσιεύ-

ματι αυτού, ότι ημείς ανεκοινώσαμενεις τάς εφημερίδαςόσα

ανεγράφησαν λυπούμεθα πολύ χάριν τού γοήτρου τής Έκκλη-

σίας, ότι είμεθα υποχρεωμένοι, νά αντιτάξωμεν εις τόν τοι-

ούτον ισχυρισμόν τού Σεβ. τήν κατηγορηματικωτέραν άρνη-

σιν: δέν χρειάζεται δέ πολλή σκέψις, ίνα χατανοήση πάς τις,

πότερος ο παραδούςεις τήν δημοσιότητα τά συμβάντα: ημείς,

οί εκλιπαρήσαντες τόν Σεβ. νά τηρήση ελεμυθίαν επ᾿ αυτών

ή δ ΣεΡ. ό δώσαςτήν ανωτέρω λίαν χαρακτηριστυκήν απάν-

τησιν καί δι᾽ αυτής εκχδηλώσαςτήν διάθεσιν, ήν είχε, ν᾿ αρ-

χίση νά γίνηται λόγος εις τάς εφημερίδας καί περί τής

νέας ταύτης μερίμνης, ήν ελάμξανε υπέρ τής ψυχικής υγείας

τού ποιμνίουτού;

Ήμεις εις έν μόνον προέθημεν διάβηµα" επειδή ό χ.

Δήμαρχος, έοτις ήτο μέλος καί αντιπρέεδρος τού Συ16ου-

λίου; δέν ήτο παρών χατά τήν συνεδρίασινεκείνην, ενομίσαμεν

εύλογον καί διά τήν ιδιότητά του ως αντιπροέδρου,καί διότι
ώς δήμαρχος συνετέλεσεν, είπερ τις καί άλλος, εις τήν ευό-

δωσιν τού έργου τής Σχολής, καί διότι ήτο άρχων τού εύερ-

γετήσαντος χαί προαγαγόντος τήν Σχολήν δήμου, ν᾿ ανα-
Χοινώσωμεν είς αυτόν τά γενόμενα καί νά επικαλεσθώμεν

τήν παρέμδασιν αυτού’ μετέθημεν όθενπαρ᾽ αυτώ καί εχθέ-
σαντες όσα ηκούσαμεν καί είδομενπαραχαλέσαμον αυτόννά
ενεργήση ότι υπελάμβανεν συντελεστικόνπρός αποτροπήν τού
απειλουμένουσκανδάλου. Ό κ. Δήμαρχος, ως υπεσχέθη ή-

- .
μίν, όντως έγραφενεις τόν Σεβ. παρακαλών αυτόν, νά συγαν-
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τηθώσιν, πράγματι δέ συνηντήθησανέν τή οιχία τού κ. λημάρ-

χου/όπου, ως ανεκοίνωσετή επιτροπή ο κ. Δήμαρχος, μετέξη

ο Σεβ. συνοδευόμενοςαπό τόν γνωστόν Κυριαχόν ρήτορα κ.

᾿Ηλίαν Βλαχόπουλον: εκεί δέν έλειψεν ο κ. Δήμαρχος, εφ᾽

όσον τώεπέτρεπεν η, θέσις του ως οικοδεσπότου, νά παραστήση

εις τόν Σεβ. τό ανελεύθερονκαί επιθλαβές τού έργου, τύ

οποίονανέλαβε' παρατυχόν; δέ καί ό Πρόεδρος τού Λημοτικού

Συμβουλίου κ. Εσερτίδης, υπεστήριξε τήν γνώμην τού κ. Δη-

μάρχου δι᾽ επιχειρημάτων ανεπιδέχτων ανασκευής: ο Σεβ.

᾿Αρχιεπίσκοπος όμως έμεινεν αμετάπειστος, καί τήν

νην απηύθυνε πρός τόν .. Δήμαρχον επιστολήν, διής

ότι δέν δύναται νά συµπράξι

επομέ-

εδήλου

μετά τεκτόνων καί αναγχάζε-

ται, αρού τό συμβ,ύλιον δέν προβαίνει εις τήν αποδολήν αυ-

τών, νά παραιτηθή. Ό κ. Δήμαρχος, λαθών τήν επιστολήν

ταύτην, συνεκάλεσαν εις συνεδρίασιν τήν επιτροπήν καί ανε-

ποίνωσεν εις αυτήν τάς διαθέσεις τού Σ. ᾿Αρχιεπισκόπου καί

τήν παραίτησιν αυτού. Η επιτροπή καί τοι λυπουμένη διά

τήν τοιαύτην τροπήν τών πραγμάτων, μή θεωρούσα όμως

επιτετραμμένον, νά σχεφθή περί ικανοποιήσεως τών εις τήν

ελευθερίαντής συνειδήσεωςκαί εις τό καταστατιχόν τής Σχο-

λής αντικειμένων αξιώσεων τού Σ. ᾿Αρχιεπισχόπου, ηναγ-

πάσθη νά αποδεχθή τήν παραίτησιν; αυτού, εκλέξασα πρόε-

ρον αυτής τόν κ. Δήμαρχον. Προδαίνουσα εν τούτοις εις τό

τελευταίον πρός άρσιν τής έριδος διάθημα, παρεκάλεσε τόν

κ. Δήμαρχον, νά προσπαθήση τήν επομένην ημέραν νά πείση
τόν Σεβ. νά αποσύρη τήν παραίτησιν χαί τάς αξιώσεις αυτού,

καί απεφάσισεν, άν εις τούτο συγχατετίθετο ο Σεβ. νά εξα-

πολουθήση ών πρόεδρος, ματα-ουμέντς τής αποδοχής τής

παραιτήσεως καί τής αντικαταστάσεώς του.

Ταύτα εγένοντο τή 1ΟΝΙ6ρίου ]898' τήν επομένηνο .. Δή-
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μαρχος απεπειράθηπάλιν νά αποκχταστήση τήν ηρειιίανεις τόν

εξωργισμένον Ποιμενάρχην' δυστυχώς όμως επέπρωτο καί

κατά τήν περίπτωσιν ταύτην νά αποδειχ͂ή, ότι όσω μάλλον

πλ'ημμελείς είνε αι ιδέαι, τόσον ευκολώτερον ριζούνται: καί ό

Σεβ.όχι μόνον έμεινεν αμετάπειστος, αλλά χαί εξηχόντισε τήν

γνωστήν ποιμενικήν επιστολήν του, σχοπούσαν, ως βεβαιοί

εν αυτή, νά προφυλάξη τό ποίμνιόν τού από τόν κίνδυνοντού

τεΧτονισ'ιού.

Ούτως έπαυσενο Σεβ. αρχιεπίσκοπος Πατρών καί ᾿Ηλείας

κ. Ιερόθεος αποτελών μέλοςτής 2ιουκητικήςεπιτροπήςτής Σχο-.

λής τών απόρων παίδων καί διατελών εις οιαν͂ήποτε επικοι-

νωνίαν μετά τής διοικητικής αυτής επιτροπής᾽ καίτοι αποχω-

ρήσας όμως τής διοικήσεως ο Σεβασμιώτατος, καί ούτως εξχ-

σραλισθείς από τόν κίνδυνον τού συγχρωτισμού μετά τεχτό-

νων, έστω χαί πραττόντων τό αγαθόν, δέν ενόμισε τό έργον,

αυτού περατωθέν, αλλ᾽ έθετο εαυτώ χαί τόν περαιτέρω σκοπόν,

ν᾽ απομακρύνη τής Σχολής τόν κ. Σαρρήν, χρώμενος πρός

τούτο πάσι τοίς ειθισμένοις μέσοις’ χαί τό πράγμα επετεύχθη

διά τής απολύσεως τού χ. Σαρρή εκ τής θέσεώς του, ώς

καθηγητού τών ενταύθα γυμνασίων: διότι απολυθείςδ... Σα»-

ρής, ηναγκάσθη ν᾽ απέλθη τών Πατρών καί συνεπώς νά

αραιτηθή τής εν τή Σχολή λειτουργίας αυτού.

"Αν τούτο ήτο δικαία αμοιβή δι᾽ όσα ο ανήρ άρα.

ξεν αγαθά, ώς ανωτέρω εξετέθη, άς χρίνωσιν άλλο.. Οι ύπο

γεγραμμένοι, σχόντες τήν ευτυχίαν νά συμπράξωσιμετ᾽ αυτού

καί αντιληφθώσιτής σπουλαιότητοςτού (Ργου, τό οποίον τό-

σον τελεσφόρως διεξήγαγεν, αισθάνονται επιρεβλημένην αύ-

τοίς τήν υποχρέωσιν υπό τής συνειδήσεώς των καί τού πρός

τήν αλήθεια) σεβασμούνά καταστήσωσι γνωστήν τήν δράσιν

τού ανδρός εις εκείνους, οίτινες έ2γω, ή λόγω συνετέλεταν εις
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τήν πρέοδοντής Σχολής καί εις τούς οπωσδήποτε υπέρ αύ-

τής ενδικφ-ρομένους: επισκοπούντες δέ τό τελεσθέν έργον

καί κατά τήν πραγματικήν αυτού αξίαν κρίνοντες αυτό, ανε-

πιρρεάστως από παντός συμβατικού ψεύδους, εξ εκείνων άα-

τινα τοσούτον βαρύνουσιν εν πάση χοινωνικ. χρίσει,

αισθάνονται τό θάρρος νά διαβεβαιώσωσυ επί τώ λέγω

τιμίων ανθρώπωνπάντα ιπέρ τών παιδίων, διά τά οποία,

συνέστη η Σχολή ενδιαφερόμενον,ότι κατά τό διάστημα, καθ᾽
ΚΑ . ’ - 2 Σ 5 3 4 -- τ ς 1. -- -

ό διηύθυνε αυτήν ο ᾿Ανδρέας Σαρρής, ο υπέρ τής πνευμαει-

κής καί ηθικής ανυψώσεωςτών τροφίμων αυτής σχοπός τής

Σχολής επραγματοποιήθη τόσον τελείως, ώστε θά ήτο ευτυ-

χής ή κοινωνία, άν όλα τά Χοινωνικά, ιδρύματα ηδύναντο νά

χαυχηθώσιν, ότι έστω χαί πολλοστημόριον τής επιτυχίας

εκείνης δύνανται νά επιδείξωσι. ως ενδιαφερόμενοι δέ οι υπο-

γεγραμμένοι χαί αυτοί υπέρ τής ευημερίας καί προόδουτής

κοινωνίας, εν ή ζώσι καί εργάζονται, νομίζουσιν, ότι δένδύ-

νανται ν᾿ απευθύνωσιν εις αυτήν ωγφελιμωτέραν ευχήν παρά

ταύτην : νά ευτυχή νά ευρίσκη δι έκαστον τών χοινωφελών

σχοπών, ούς εκάστοτε προτίθεται καί επιδιώχει, έστω καί ανά

ένα εργάτην επίσης ευγενή, επίσης εμπνευσμένονχαί επίσης

δραστήριονως τόν ΑΝΔΡΕΑΝ ΣΑΡΡΗΝ.

Έν Πάτραις τή 5 Ιανουαρίου 1899.
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