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ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΒΒΑΔΑ. 1 ) Έγγραφα αναφερόμενα εις τόν Άρχιμαν-
δρίτην Νίκανδρον Φιλάδελφον—Γεωργιάδην πρώτον γυμνασιάρχην 
Χίου, Άνάτυπονάπο «Τα Συμαϊκά», τ. Γ' (1977) σ. 203-235.-2) Πε
ριπτώσεις Επαγγελματικής μαθητείας εν Χίω (17.—19 αι.), Άνά

τυπον άπο τα «Χιακά Χρονικά», τ. Η' (1976) σ. 4—16. 

"Ενα δείγμα της μεγάλης ωφελείας, πού δύνανται νά παράσχουν αϊ τοπικαι βι-
βλιοθήκαι με την εις αύτάς συγκέντρωσιν των άφορώντων εις τήν τοπικήν περιο-
χήν βιβλίων και εγγράφων, παρέχουν αϊ εν έπικεφαλίδι μικραί έργασίαι. Ή βι
βλιοθήκη της Χίου, εις τήν συγκρότησιν της οποίας σημαντική καί μακρά — έργον 
βίου — είναι ή συμβολή του Σ. Καββάδα, του εμπνευσμένου αύτοΰ εργάτου της 
Παιδείας και της τοπικής 'Ιστορίας, είναι πηγή ανεξάντλητος πληροφοριών, πού 
διαφωτίζουν τον βίον των παλαιοτέρων κατοίκων της πατρίδος μας καί τάς συν-
θήκας των παλαιοτέρων εποχών. "Ηδη ό συγγραφεύς έχει δημοσιεύσει εκ τών έγ
γραφων της Βιβλιοθήκης της Χίου ενδιαφέρουσας εργασίας ποικίλου περιεχομένου 
δια τον βίον τών κατοίκων της Χίου παλαιοτέρων εποχών, αϊ παρουσαι δε απο
τελούν συνέχειαν εκείνων. 

Εις τήν πρώτην τών μελετών τούτων ό συγγραφεύς σταχυολογεί εκ τών αρ
χείων της Σχολικής 'Εφορείας της Χίου τών ετών 1839—1842 στοιχεία διαφω-
τίζοντα τον πόθον τών κατοίκων της νήσου να ανασυστήσουν τήν πάλαιαν ένδο-
ξον προεπαναστατικήν Άνωτέραν Σχολήν των καί τάς διασυνδέσεις τών δημογε
ρόντων προς επιφανείς πλουσίους Χίους δρώντας εις τήν Κωνσταντινούπολιν, πρω-
τεύουσαν του Κράτους των, καί εις πλείστας πόλεις του 'Εξωτερικού, Σμύρνην, 
Όδησσόν, Λιβόρνο, Μασσαλίαν, Λονδινον, εκ τών οποίων έδέχοντο ήθικήν καί 
ύλικήν ύποστήριξιν. Έ κ τών ειδήσεων διαφωτίζεται ό τρόπος της προσλήψεως καί 
αμοιβής τών διδασκάλων καί οι δροι της εργασίας των. 'Ιδιαιτέρως έκ τών στοι
χείων παρέχεται είκών της μορφώσεως, του ήθους καί της προσφοράς του Γυμνα
σιάρχου Νικάνδρου Φιλαδέλφου - Γεωργιάδου, ύπηρετήσαντος έπί τριετίαν εις τον 
τόπον, ό όποιος δμως ήναγκάσθη να παραιτηθή καί να άπέλθη παρά τήν έκτίμη-
σιν καί τήν άγάπην του τόπου λόγω μικρόψυχων αντιδράσεων, οικείων ατυχώς τή 
'Ελλάδι καθ' απαντάς τους χρόνους. Τα σταχυολογούμενα εν τέλει αποσπάσματα 
τών λόγων καί δημοσιευμάτων του παρέχουν εικόνα της μορφώσεως καί του 
ήθους του γυμνασιάρχου εκείνου. 

Εις το δεύτερον δημοσίευμα παρατίθενται ενδιαφέροντα νοταριακά έγγραφα συν
ταχθέντα καί αναφερόμενα εις τον παλαιότερον βίον τών κατοίκων της νήσου τών 
17.—19. αιώνων, δεικνύοντα τους δρους υπό τους οποίους οι νέοι προσελαμβάνοντο 
ώς μαθητευόμενοι προς έκμάθησιν τέχνης καί άσκησιν επαγγέλματος. Αι τέχναι 
προς έκμάθησιν πού αναφέρονται εϊς τα δημοσιευόμενα έγγραφα είναι ή 'Αγγειο
πλαστική, Οικοδομική, Σιδηρουργική, Παπλωματική, ή Παπαδική καί τα Γράμ
ματα. Επίσης παρατίθενται έγγραφα άποσπασματικώς, ες ών καταδεικνύεται ή 
ΰπαρξις εις χωρία διδασκάλων κατά τους αιώνας 17. —19. Ή άνάγνωσις τών νοτα-
ριακών εγγράφων τών παρελθόντων αιώνων θα ήτο δυνατόν να διδάξη έπί ποίας 
τροχιάς έκινεΐτο ή γλώσσα κατά τήν έποχήν της δουλείας καί να μας οδή
γηση εις ασφαλή συμπεράσματα δια τήν λογιότητα του λόγου προς τήν οποίαν 
στρέφεται ό 'Ελληνικός λαός εις δλας τας έποχας συνεχώς. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΡΩΓΟΥΝΤΖΟΣ 


