
ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ Λ1ΒΟΡΝΟΥ

Ή παρούσα μελέτη, χωρίς νά έπέχη θέσιν ιστορίας τής ποτέ ανθή
ρας Ελληνικής Κοινότητος τοΰ Λιβόρνου, έρχεται ως συμβολή εις την εξέ- 
τασιν ενός τμήματος τής ζωής τοΰ άξιολογωτάτου αΰτοΰ οργανισμού, τοΰ 
και σπουδαιότερου, τοΰ άφορώντος δηλονότι εις τον προ τής ’Εθνικής 
ημών Παλιγγενεσίας αιώνα. Κατά τό διάστημα τοΰτο ποικίλλουν αί τΰ- 
χαι τών είς τον λιμένα τοΰ Τυρρηνικοΰ συνηγμένων 'Ελλήνων έμπορων, 
επέρχεται σΰγκρουσις αυτών προς άλλους άνατολίτας καί ή σΰγκρουσις 
αυτή, θρησκευτική είς την μορφήν, φέρει τήν ΐδρυσιν ίδιου έλληνικοΰ 
ναοΰ, πυρήνος συγκεντρωτικοΰ τών εν Λιβόρνφ Έλλήναιν. Ό πυρήν ουτος 
τών πραγματευτών καί καραβοκυραίων δεν θα περιορισθή είς τήν ρύθ- 
μισιν τώ)ν εκκλησιαστικών του πραγμάτων μόνον, τάς λειτουργίας του, 
τήν βάπτισιν, τούς γάμους, τήν ταφήν τών μελών του, αλλά θ’ άποβλέψη 
εις τήν ελληνοπρεπή μόρφωσιν τών τέκνων του καί έτι περαιτέρω είς τήν 
συνειδητοποίησιν τοΰ έθνισμοΰ τοΰ μητροπολιτικοΰ Έλληνισμοΰ, διά τής 
ενισχΰσεως τής παιδείας, διά τής μορφώσεως διδασκάλων, διά τής έξαπλώ- 
σεως τών βιβλίων, άτινα θά γνωρίσουν είς αυτόν τό ένδοξον ελληνικόν 
παρελθόν.

'Έλληνες έμποροι οι Ζωσιμάδες, ό Θωμάς Σπανιολάκης καί ό Μιχ. 
Πατρινός θά έξοδεΰσουν διά τήν έκδοσιν έργων τοΰ Κοραή, ή Κοινότης 
θά έκδώση ϊδίαις δαπάναις τήν ’Επιτομήν της ’Ελληνικής ’Ιστορίας τοΰ 
Γρηγορίου Παλιουρίτου καί θά ενίσχυση τό άλλο του έργον, θά βοηθήση 
τήν Σχολήν τής Χίου, θ’ άναλάβη τήν δαπάνην τής μορφώσεως νέων εξ 
Ελλάδος είς τά ’Ιταλικά Πανεπιστήμια, θά ενίσχυση παντοειδώς τους 
εκεί σπουδάζοντας Έλληνόπαιδας.

Καί όταν ή ώρα έπιστή, τό Λιβόρνον καί ή πλησιόχωρος Πίσα (Pisa), 
δπου ως πολιτικοί φυγάδες ή άλλαις διέμενον προ καί κατά τον ’Αγώνα 
ό ήγεμών τής Βλαχίας ’Ιωάννης Καρατζάς, ό βαρώνος Γεόίργιος Μεϊντά- 
νης, ό αρχών ’Αλέξανδρος Γκίκας, ό μέγας ποστέλνικος Ίακωβάκης Ρίζος 
Νερουλός, ό πρφην ’Άρτης καί Οΰγγροβλαχίας ’Ιγνάτιος, θά δείξουν δτι 
είναι κέντρα αισθανόμενα τήν μεγαλειώδη προσπάθειαν τοΰ Νέου Ελ
ληνισμού διά τήν άποτίναξιν τοΰ ζυγοΰ καί τήν σΰμπτυξιν Κράτους. Προς 
τον σκοπόν αυτόν ή Κοινότης θά διαθέση τάς πνευματικός καί τάς ΰλι- 
κάς της δυνάμεις. Πλοία θ’ αναχωρήσουν έκεΐθεν, μεταφέροντα προς τήν 
άγωνιζομένην Ελλάδα "Ελληνας έκ τών Ηγεμονιών, τους οποίους προη
γουμένως ειχον περιθάλψει, φιλέλληνας (τον Βύρωνα π. χ.), πολεμιστάς, 
πολεμοφόδια, σιτηρά, άλλας ενισχύσεις.

Ό Άνδρέας Αουριώτης έκεΐθεν θά έγκατασταθή εις Λονδΐνον διά
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νά γ£νή ή ψυχή τής οικονομικής ζωής τής Έπαναστάσεως. Προς τούς εκεί 
Χίους Ροδοκανάκηδες, Μαυροκορδάτους κα. θ’ άπευθυνθή ό Κοραής, ζη- 
jcov να σώσουν τήν πατρίδα των και νά περιθάλι|ιουν τούς συμπολίτας 
ταιν, ’Από εκεί θά εκκινήσουν προς τό ηρωικόν Μεσολόγγι ό ’Αλέξαν
δρος; Μριυροκορδάτος και ό Γεώργιος Ζαλοκώστας (1805—1858), πολεμι
στής ?ιαί εΐτα υμνητής τής Έπαναστάσεως, θ’ άκουσθή συγχρόνως τό νι
κητήριου άσμα τών εύγενών Ελλήνων τοϋ Λιβόρνου, τής ’Αγγελικής Π. 
Πάλλη (1798—1875) καί τοϋ εκεί σπουδάσαντος καί διαμορφωθέντος 
Άνδρέου Κάλβου (1792—1867). ’Εκεί θα ταφή (1828) μία υπέροχος ελ
ληνική μορφή, ό Μητροπολίτης ’Ιγνάτιος, άφοϋ μοχθήση μετά τοϋ Κοραή 
καί τοϋ Καποδιστρίου διά τήν μόρφωσιν των πνευματικών ηγητόρων τής 
Ελλάδος. Τέλος ό εκεί συσσωρευθείς πλούτος θά τεθη είς τήν υπηρεσίαν 
τής οικονομικής ζωής τοϋ νεοϊδρυθέντος Κράτους, ή διά τό όποιον ΰπαρ- 
ξις ελληνικών κεφαλαίων εσήμαινε μέγα τι, από εκεί θά όρμηθούν 
ευεργέται ώς οί Τοσίτσαι.

Σήμερον δεν υπάρχει πλέον Ελληνική Κοινότης" ό άντιπροσωπεύων 
τήν Ελλάδα είς τήν πόλιν αυτήν τοϋ Τυρρηνικοϋ, δπου σπανίως πλέον 
προσεγγίζει ελληνικόν ατμόπλοιου, είναι ’Ιταλός, καθίος ’Ιταλοί είναι οί 
φύλακες τοϋ Ναοΰ καί τοϋ Νεκροταφείου. Ό ναός τής 'Αγίας Τριάδος, 
ανοικτός διά τον ευλαβή προσκυνητήν, συγκεντρώνει όλίγας κατ’ έτος 
ημέρας τούς είς τήν πόλιν εναπομείναντας ορθοδόξους καί τούς είς τήν 
ΙΙίσαν σπουδάζοντας δρθοδύξους φοιτητάς, ή δέ Βιβλιοθήκη, ή Πινακο
θήκη του, τά γραφεΐά του, μένουν έρημα αναγνωστών, επισκεπτών, ενοί
κων.

Είς αυτήν τήν κατάστασιν εύρον τά υπολείμματα τής Ελληνικής ακ
μής άρχομένου τοϋ 1939, δτε διά πρώτην φοράν επεσκεπτόμην τό Λιβόρ- 
νον. Ή προθυμία καί ή ευγένεια τοϋ αντιπροσώπου μας κ. Pietro Benve
nuto di Ugo μοΰ έπέτρεψαν νά αποκομίσω, διά τής μελέτης τών εκεί 
άπομεινάντων ιστορικών εγγράφων, κωδίκων κά. μνημείων στοιχειά τινα, 
τά όποια, συμπληρωμένα έκ βοηθημάτων καί έξ άλλων αρχειακών πηγών 
(τών Ιταλικών Κρατικών αρχείων τοϋ Λιβόρνου καί τής Φλωρεντίας, τών 
ελληνικών Γενικών ’Αρχείων τοϋ Κράτους καί τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης 
εν Άθήναις), επιτρέπουν τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος συντόμου μελ?- 
τήματος.

Α*. ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ (-1757)

Τό Λιβόρνον (Livorno ϊταλ.), πόλις βιομηχανική μέ μεγάλα ναυπη
γεία σήμερον, χωρίς δμως ιδιαιτέρας σημασίας εμπορικόν λιμένα, υπήρξε 
κατά τό παρελθόν ό κυριώτερος λιμήν εισαγωγής καί εξαγωγής τής Το

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:00 EEST - 3.236.241.27



83'

σκάνης· ή γένεσίς του δ’ ακριβώς οφείλεται εις την υπό τούς Μεδίκους ενο- 
ποίησιν τών κρατιδίων τής Τοσκάνης εις εν Μέγα Δουκάτον και την ανάγ
κην ή οποία άνεφάνη νά ύπάρξη λιμήν συναγωνιζόμενος την Γένουαν, 
διά τοΰ οποίου νά ενεργήται τό ποτέ άκμάσαν έμπόριον τής Πίσης καθ’ 
δλην την Δυτικήν Μεσόγειον καί τά παράλια τής Βορείου ’Αφρικής. Δι’ 
αυτό από άσημος πύργος έξειλίχθη εις πόλιν με σημαντικώτατον διαμε- 
τακομιστικόν λιμένα. Τό Λιβόρνον έπλουτίσθη μέ ιδιαίτερα προνόμια από 
κυριάρχους καί Ιπικυριάρχους τής Τοσκάνης, μεταξύ δ’ άλλων έκηρύχθη 
«ελεύθερα πόλις» καί ώς τοιαύτη έμεινεν από τοΰ 1691 μέχρι τοΰ 1867. 
Τά προνόμια αυτά καί ή ίδιάζουσα γεωγραφική τής πόλεως θέσις συνετέ- 
λεσαν είς τό νά διεξάγη αύτη κατά τον ΙΗ'. αιώνα τό σιτεμπόριον ου 
μόνον τής Β. ’Ιταλίας αλλά καί μεγάλου μέρους τής Ευρώπης. Τεράστιαι 
ποσότητες σίτου συνεκεντροΰντο εκεί καί οί έμποροι άνέμενον την κατάλ
ληλον ευκαιρίαν διά νά τάς εισαγάγουν μέ μειωμένον δασμόν είς την Γαλ
λίαν κά Καί αυτό καί άλλα εμπορεύματα προήρχοντο από την Εγγύς 
’Ανατολήν καί την Μαύρην Θάλασσαν.

Τό έμπόριον, ή ναυτιλία, ό λιμήν τοΰ Λιβόρνου εύρίσκοντο είς χεΐ- 
ρας διαφόρων ξένων, έχόντων περισσοτέραν από τούς εντοπίους κλίσιν 
πρός τό έμπόριον καί γνώσιν τών πηγώιν αύτοϋ, μεταξύ άλλων είς χειρας 
Ελλήνων, Εβραίων καί διαφόρων Ευρωπαίων ('Ολλανδών, Γερμανών 
κλπ.).

Κατά τό έτος 1561, ό άρχων τής Τοσκάνης Κοσμάς Α' δούξ τής Φλω
ρεντίας καί τής Σιένας (Siena), μετά τον πόλεμον τής Σιένας, άπέβλεψεν 
είς τήν καταπολέμησιν τής πειρατείας, μαστιζούσης τήν Δυτικήν Με
σόγειον καί τήν Βόρειον ’Αφρικήν. ΙΙρός τον σκοπόν τούτον καί διά νά 
κάμη νέας οδούς χάριν τού έμπορίου, διά νά συντελέση εις τήν έξέλιξιν 
τοΰ λιμένος καί διά νά έχη έν Τοσκάνη τούς καταλλήλους πληροφοριο- 
δότας περί τών ανατολικών χωρών καί τών έθίμιον των, διά νά δύνα- 
ται ούτω εύκολώτερον νά ύποτάσση τούς απίστους, δ Cosimo I έσκέφθη 
νά προσελκύση είς Λιβόρνον πολλούς Χριστιανούς τοΰ ανατολικού δόγμα
τος. Πρός τούτο έπεφόρτισε κάποιον Καλόγηρον έκ Ζακύνθου, γνοδστην 
τής ελληνικής, τής τουρκικής καί τής ιταλικής γλώσσης, νά φέρη εξ Άγ- 
κώνος έν μέγα μέρος τών έκεΐ Ελλήνων. Τούτους πράγματι έγκατέ- 
στησεν είς Λιβόρνον καί ήδυνήθη ούτω μεταξύ τών έτών 1572 καί 1574, 
νά σχηματίση τον πρώτον ελληνικόν πυρήνα, είς τον όποιον δ Κοσμάς 
Α' παρεχώρησε πολλά προνόμια καί έδώρησε καταλλήλους εγκαταστάσεις 
εύνοών ιδιαιτέρως τούς ερχομένους είς γάμον μετ’ εντοπίων γυναικών.

Τούς "Ελληνας τούτους έχρησιμοποίησεν ό Κοσμάς Α' διά τάς εναν
τίον τών πειρατών τής Βορείου ’Αφρικής επιχειρήσεις τού περιωνύμου

Ναοί καί θεσμοί τής Ελληνικής Κοινότητος toil Λιβόρνου.
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τάγματος τοΰ 'Αγίου Στεφάνου τής Πίσης (Cavalieri di Santo Stefano 
di Pisa).

Διά νά δΰνανται νά έκτελοΰν τά τής λατρείας των κατά τό δόγ
μα αυτών, παρεχώρησεν εις τούς Έλληνας τούτους —προτάσει τοΰ Πίου 
Ε'— την εκκλησίαν τοΰ 'Αγίου ’Ιακώβου (San Jacopo in Aquaviva), κα- 
τεχομένην έως τότε υπό των Αύγουστινιανών, οί όποιοι και άπεσύρθη- 
σαν εις τήν εκκλησίαν τοΰ 'Αγίου Ίωάννου, προσηρτημένην εις τό μο- 
ναστήριόν των.

ΙΤαραλλήλως οί 'Έληνες ούτοι έπεδόθησαν εις τό έμπόριον.
Φερδινάνδος ό Α' τφ 1591 ονομάζει τον “Ελληνα Ίθ)άννην Μανόλην 

Βολτέρραν, πρφην κυβερνήτην μιας γαλέρας τοΰ τάγματος'Αγίου Στεφά
νου καί διοικητήν τοΰ φρουρίου κλπ., κυβερνήτην τοΰ Λιβόρνου. Ούτα> 
πρώτος κυβερνήτης τής πόλεως εγένετο "Ελλην. Περί τοΰ Μανόλη τούτου 
Βολτέρρα έγραφε προς τήν κυβέρνησίν του ό ενετός Βινκέντιος Fe- 
dele ότι ήτο άνήρ εμπειροπόλεμος καί αξιόμαχος, προ τοΰ οποίου έν τφ 
άγώνι ό καθείς ύπεχώρει, καί διά τής κυβερνήσεώς του συνετέλει εις 
τήν έξέλιξιν δλων τών επιχειρήσεων τής Τοσκάνης καί δι’ αυτό έμεινε 
διάσημος εν τή ίστορίφ.

Ή ονομασία αυτή δεικνύει τάς άγαθάς σχέσεις μεταξύ τών Έλλή- 
ν / καί τών άλλων ’Ιταλικών καί αλλογενών πληθυσμών τοΰ Λιβόρνου. 
Εις τήν διοίκησιν δε τοΰ Μανόλη τούτου αποδίδεται παλαιά παράδοσις 
(διατηρηθεΐσα μέχρι τοΰ 1892), καθ’ ήν τήν παραμονήν τών Θεοφανείων 
«ήγίαζεν» ό "Ελλην (βεβαίως ό ουνίτης μετά τήν διαίρεσιν τοΰ 1754) ίε- 
ρεύς τό Νομαρχιακόν κατάστημα, κατά τό ορθόδοξον έ'θιμον

Κατά πρότασιν τοΰ διαδεχθέντος τόν Μανόλην τοΰτον κυβερνήτου 
Αντωνίου Μαρτέλλη, ό Φερδινάνδος Α' προέβη εις τήν οικοδομήν συνοι
κίας προωρισμένης διά τούς "Ελληνας, ή οποία καί ωνομάσθη Borgo dei 
Greci καί έ'κειτο πλησίον τής ρηθείσης εκκλησίας τοΰ 'Αγίου ’Ιακώβου 1 * 3. 
'Η εκλογή τής έν λόγφ τοποθεσίας εγένετο τόσον διά τήν καταλληλότη- 
τά της από άπόψεως ασφαλείας —οί "Ελληνες θ’ άπέκρουον ένδεχομένην 
θρασεΐαν επιδρομήν τών πειρατών— δσον καί διά τό ανθυγιεινόν τής 
ελώδους πόλεως, τό όποιον καί τούς ήνάγκαζε νά τήν εγκαταλείπουν. Συν- 
ηθροίσθησαν λοιπόν εκεί περί τάς όγδοήκοντα οικογένειας, ούτως ώστε 
ή μικρά εκκλησία τοΰ Αγίου ’Ιακώβου νά μή τοΐς είναι πλέον επαρκής. 
Τούτου ένεκα ό Φερδινάνδος Α' παρεχώρησεν εις τούς “Ελληνας κατάλ

84 Νικολάου Τωμαδάκη

1 Οί καθολικοί δέχονται τό άγιασμα τό μέγα Σάββατον ή τήν εβδομάδα τοΰ
Λαζάρου.

3 Πλησίον τής νΰν Terrazza di Costanzo Ciano.
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ληλον οίκόπεδον προς οικοδομήν ιδίας εκκλησίας καί τοΐς εδάνεισε 2171 
σκούδα, τά όποια καί θά είσέπραττε διά τής κατακρατήσεως ενός 20 % 
επί τής αμοιβής τής καταβαλλόμενης εις τους εν ταΐς γαλέραις εργαζο
μένους 'Έλληνας.

Άλλ’ ήδη την 19 Δεκεμβρίου 1616 οί "Ελληνες άπέσβεσαν, πληρώ- 
σαντες το υπόλοιπον εξ ίδιου 
των εράνου, το χρέος καί ό 
ναός άπέβη ιδιοκτησία των.
"Οτι ή εκκλησία φκοδομήθη 
τφ 1601 μαρτυρεί καί ή με- 
ταγενεστέρα επιγραφή (άρ.
I). Άλλα γνωρίζομεν καί τά 
των εγκαινίων* Ιγένοντο δε 
ταΰτα εξ ήμ.έρας μετά τήν 
άνύψωσιν τοΰ Λιβόρνου εις 
«πόλιν», τήν 25 Μαρτίου 
1606, ημέραν τοΰ Ευαγγελι
σμοί τής Θεοτόκου, έπ’όνό- 
ματι τοΰ οποίου τιμάται ό 
Ναός. Τά εγκαίνια έτέλεσεν 
ό αρχιεπίσκοπος Κύπρου Α
θανάσιος μετά τοΰ εφημε
ρίου των 'Ελλήνων πρεσβυ- 
τέρου Σκυλλίτζη έκ Σπάρ
της, επί παρουσία τοΰ κυβερ
νήτου καί άλλων αρχών τοΰ 
Λιβόρνου.

Άργοτερον κατεσκευα- Είκ. 1. Ή πρόσοψις τής 'Ελληνοουνιτικής 
σθη ή πρόσσψΐς, ΤΟ κωδωνο- εκκλησίας τής Ευαγγελίστριας τοΰ Λιβόρνου. 

στάσιον καί το σημερινόν
είκονοστάσιον (1641), επλουτίσθη δ’ ή εκκλησία διά τοιχογραφιών. (Είκ. 1).

Ή πρόσοψις τελειωθεΐσα τφ 1708 στολίζεται διά δύο αγαλμάτων, 
παριστώντων άνά μίαν καθημένην γυναικείαν μορφήν, τήν Άθφότητα 
καί τήν Ήμερότητα, διά τοΰ στέμματος τών Μεδίκων καί δι’ αναγλύφου 
παριστώντος τον Ευαγγελισμόν. Τό έργον οφείλεται εις τον Baratta di 
Carrara. Τό αυτό έτος 1708 ύψώθη νέον κωδωνοστάσιον επί σχεδίου τοΰ 
Πέτρου Giovanozzi da Settignano. Μέχρι τής χρονολογίας ταύτης ού- 
δεμία υπάρχει ένδειξις, δτι οί 'Έλληνες οΰτοι ήσαν ούνΐται ή ήριζον με
ταξύ των ή έλάμβανον έπιταγάς από λατινικάς, εκκλησιαστικός άρχάς. 
Φαίνεται δ’ δτι ηνωμένοι τε καί μή έτέλουν από κοινοΰ τά θρησκευτικά 
Των καθήκοντα,
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Άλλα πέντε έτη μετά ταϋτα (13 Νοεμβρίου 1613) έφθασεν εις Λι- 
βόρνον επί γαλερών των Μεδίκων ό εμίρης Φαχρεδδίν, ακολουθούμενος 
από επιφανή πρόσωπα, μεταξύ των οποίων πολλοί γραικοουνιται τής Δα
μασκού καί τοΰ Μπαλμπέκ (τής Ηλιουπόλεως τής Συρίας δηλονότι), οί 
όποιοι καί έγκατασταθέντες αυτόθι έγένοντο αίτιοι διχασμού. Κατά φυ
σικόν λόγον, δσον καί αν ήνωνε τά δυο ταϋτα άνομοιογενή καί αντιθέ
του ψυχολογίας στοιχεία ή αυτή λατρεία, δεν ήτο εΰκολον νά επέλθη 
συνεννόησις μεταξύ των

Τφ 1613 οί τρεις αντιπρόσωποι τής Κοινότητος ’Αλέξανδρος Ρασπο- 
μανίτης, Ήλίας ’Αντωνίου Ζακύνθιος καί Καπετάν Λέος Ρεθύμνιος, έζή- 
τησαν από τον Μέγαν Δοϋκα, δπως ή ’Εκκλησία υποκαθίσταται κληρονό
μος των ά'νευ κληρονόμων άποθνησκόντων Ελλήνων, δπερ καί επέτυχον 
δι’ ωρισμένον χρονικόν διάστημα. Τό προνόμιον τοϋτο, δίδον νομικήν 
ύπόστασιν εις την υπό διαμόρφωσιν Κοινότητα, άνενεώθη τφ 1633 επί 
κυβερνήτου τής ’Εκκλησίας τοΰ Γεωργίου τοΰ Κρητός. Τφ 1644 ό κυβερ
νήτης τοΰ Λιβόρνου έζήτησε την παράτασιν των προνομίων. Άλλ’ οί 
"Ελληνες, μη άρκοΰμενοι εις τοϋτο, εσκέφθησαν νά ενωθούν εις αδελφό
τητα «Confraternita», προσλαμβάνοντες καί τούς όμοδόξους ή όμορρύθ- 
μους ούνίτας’ έπλήρωνε δε ό καθείς έτησίως δύο πέτζας ως συνδρομήν. 
Ό αρχιεπίσκοπος Πίσης Σκιπίων Pannocchieschi τω 1653 ενέκρινε τό 
καταστατικόν τής ’Αδελφότητος, άλλ’ ή συμμετοχή των Σύρων διεσά- 
λευσε την τάξιν καί οί "Ελληνες άπεφάσισαν δπως ζητήσουν από τον 
Μέγαν Δοϋκα Φραγκίσκον τής Λωραίνης την μεταρρύθμισιν τοΰ κατα
στατικού καί την δι’ «ύτής άπομάκρυνσιν των ουνιτών. Ή αΐτησίς των, 
ύποστηριχθεΐσα υπό τοϋ κυβερνήτου τοΰ Λιβόρνου, εγένετο δεκτή υπό 
τοΰ αρχιεπισκόπου τής Πίσης (1742). Τοϋτο δεικνύει την ίσχύν την 
οποίαν οί ομοεθνείς μας ειχον εις τό Μέγα Δουκατον.

Μεταξύ τών άναφυεισών ερίδων μνημονεύεται ή επομένη. Τφ 1625 
εις τήν πνευματικήν διοίκησιν τής Εκκλησίας τον αρχιεπίσκοπον Κύπρου 
’Αθανάσιον διεδέχθη ό τής έν Μυτιλήνη Μηθύμνης Γαβριήλ. Τούτον 
ύπερήσπισεν ή μειοψηφία, όδηγουμένη υπό τοΰ μελχίτου Καΐλα, δεν 
άνεγνώριζον δμως οί "Ελληνες- οί μελχίται άνηνέχθησαν εις τον αρχιε
πίσκοπον Πίσης, οΰτος δέ μέ τήν σειράν του εις τήν Προπαγάνδαν. Οί 
"Ελληνες άπηυθύνθησαν εις τήν πολιτικήν αρχήν, τήν διαφοράν δέ τέ
λος έ'λυσεν ή Ρώμη κατά τοΰ επισκόπου Γαβριήλ !

Εύνόητον είναι δτι αί έριδες αύταί έφερον τούς μελχίτας εις ανάγ
κην νά λατινοφρονήσουν, ΐνα, άποκτώντες οϋτω τήν έντονον εκκλη
σιαστικήν ύποστήριξιν, ΰπερισχύσουν έναντι τής πολιτικής ισχυρών 'Ελ
λήνων εμπόρων. Ή ρήξις έφθασεν εις τό κατακόρυφον τήν προηγουμέ- 
νην τοΰ 1754 τριετίαν καί οί μελχίται ύπερισχύσαντες έξεδίωξαν τούς
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ορθοδόξους. Μέ τούς ούνίτας συνετάχθησαν ελάχιστοι "Ελληνες εκ πα- 
ραδόσεως πιστοί εις την προς την Ρώμην υποταγήν. Οί άλλοι άπεφάσι- 
σαν νά οικοδομήσουν ίδιον ναόν καί εξέλεξαν προς τούτο, μέ την άδειαν 
τής αρμόδιας πολιτικής αρχής, οίκόπεδον εις την οδόν τοΰ Κήπου, κοινώς 
λεγομένην τού Λευκού Ρόδου (Via del Giardino—della Rosa Bianca).

Οί έναπομείναντες γραικοουνΐται έζήτησαν από τον Πάπαν την πα- 
ραχιόρησιν προνομίων κλπ. εις την ’Εκκλησίαν των, ών καί έτυχον, έσπευ- 
σαν δε νά τελέσουν καί λειτουργίας λατινικός εν τφ ναφ. Άλλ’ επειδή 
εΐχον μείνει μόνον 19 καί δεν ήδύναντο εύπροσώπως νά παριστάνουν 
την Κοινότητα, έζήτησαν από τον Κλήμεντα Η' (1768), όπως έπιτρέψη 
εις τούς λατίνους μελχίτας νά επιστρέφουν εις τό γραικοουνιτικόν δόγμα, 
οπερ καί έπέτυχον! ’Αλλά τφ 1816 έπέστρεψαν πάλιν εις την ρωμαϊκήν 
Εκκλησίαν, διά νά έπανέλθουν μετά δεκαετίαν εις τήν γραικοουνιτικήν, 
έκπληρωθείσης τής επιθυμίας των νά έχουν ίδιον ιερέα μελχίτην 1.

Ή περαιτέρω τύχη τής ’Εκκλησίας ταύτης δεν ενδιαφέρει ημάς. Σή
μερον "Ελληνες ούνΐται δεν υπάρχουν εις τό Λιβόρνον, ό δέ ίερεύς είναι 
μελχίτης λατΐνος, άναγινώσκων ελληνιστί τήν λειτουργίαν επί ιερού βή
ματος καί θυσιαστηρίου λατινοπρεποΰς. Κατά τά άλλα δ κυρίως ναός 
—καί δή εις τό τέμπλον του—διατηρεί τήν έμφάνισιν ορθοδόξου ναού.

Β·. Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΛΟΣ

Διά τήν οικοδομήν τού ναού, έξ αρχής προωρισμένου διά τούς μη 
ηνωμένους Ελληνορθόδοξους, άπητεΐτο ή συγκατάθεσις τής τε πολιτικής 
καί τής εκκλησιαστικής αρχής. Προς τούτο αϊτησις υπεβλήθη προς τον 
Κυβερνήτην τοΰ Λιβόρνου, έλήφθη ή γνώμη τού λατίνου αρχιεπισκόπου 
Πίσης καί μετά ταϋτα έξεδόθη τό motu proprio τή 14 ’Ιουλίου 1757 
(δρα τό δημοσιευόμενου περαιτέρω έγγραφον 1).

Τά άναγκαιοΰντα διά τήν οικοδομήν έξοδα συνεκεντρώθησαν δι’ ερά
νου, ως φαίνεται έξ έγγραφου τής 21 Αύγ./1 Σεπτ. 1754, περιλαμβάνον
τας τά ονόματα των Χριστιανών «οι όποιοι έσύντρεξαν μέ βοήθειαν διά 
τήν διόρθωσιν τής έκκλησίας των». Τά χρήματα διεχειρίσθησαν οι Χρή- 
στος Μπόνης, Θεόδωρος Ξένος καί Στέφανος Σκαραμαγκάς. Ή οικοδομή

Ναοί καί δεσμοί τής 'Ελληνικής Κοινότητος τοΰ Λιβόρνου. : 87

1 Τήν ιταλικήν βιβλιογραφίαν διά τήν Εκκλησίαν τοΰ Ευαγγελισμού καί τήν 
πρό τοΰ 1754 ιστορίαν τής 'Ελληνικής παροικίας τοΰ Λιβόρνου, ώς καί καλήν έκ- 
■θεσιν των γεγονότων, από ουνιτικής σκοπιάς, ευρίσκει τις εις τό βιβλίον, δπερ καί 
ημείς έχρησιμοποιήσαμεν γράψαντες, τοΰ πατρός Giuseppe Scialhub, 
La Chiesa Greco-Unita di Livorno. Livorno, Unione Tipografica Livornese 1906, 
8°, σ. 51 -j- 2 πίνακες.
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επροχώρει λήγοντος τοΰ 1757, άφοΰ ή τελευταία άνάληψις εκ τών κοινών 
αυτών χρημάτων σημειοϋται την 15 Δεκεμβρίου 1757 1. Την 11ην Αύγου
στου 1760 οί επίτροποι δανείζονται χάριν τής Εκκλησίας «πέτζες χίλιες» 
δι’ εξ μήνας πρός ήμισυ τοΐς εκατόν κατά μήνα. Άλλ’ ή εσωτερική αυ
τής διακόσμησις έπετελέσθη άργότερον, άφοΰ τό πρώτον συνάπτεται 
συμφωνία μέ τό Κερκυραΐον Ζωγράφον Σπυρίδωνα Ρώμαν, ή οποία καί 
άνανεοϋται κατά τά έτη 1764, 17661 * 3.

ΙΙρίν ή άχθη εις πέρας ή οικοδομή τοΰ ναοϋ, σκέψις γίνεται περί 
εφημερίου, διά πρακτικού δέ τής 15 Μαρτίου 1758 εκλέγεται ώς τοιοΰτος 
ό ίερεύς Μιχαήλ Γιαννακόπουλος έκ Κέρκυρας, διαμένων εις Τοσκάνην, 
τό δ’ ίταλιστί συντεταγμένον έγγραφον τής εκλογής του υπογράφουν οί κά
τωθι πολυάριθμοι "Ελληνες, κάτοικοι ή παρεπίδημοι τοΰ Λιβόρνου: Χρι
στόφορος Ζάχος, Θεόδωρος Μπέζος, ’Αβραάμ Μπεκατσής Δημητρίου, Στ. 
Ραφτάνης, Γεώργιος Λισγαράς, Χριστόφορος Μπόνης, Γεώργιος, Μακρής, 
Δημήτριος Σγουρός, Ροσάριος Δάσκαλος, ’Ιωάννης Νικολάου, ’Αθανάσιος 
Ήλία, Δημήτριος Ήλία, Χριστόφ. Καλαμπάκος, ’Αθανάσιος Δήμος, Παν- 
ταζής Λάμπρος, Γεώργιος Θεοδώρ. Δήμος, ’Απόστολος Ίωάννου, Γεώργιος 
’Αποστόλου, ΙΤαναγιοότης Ζακρογιάννης, Γεώργιος Μπαϊκουσης, Στέφανος 
Μπαχώμης, ’Αναστάσιος Συμουλίγγας, Δημήτριος ΓΙαβόσκης, ’Ιωάννης 
Μπίτζης, Δημήτριος Τσακωμένος, Γεώργιος Ίω. Λάμπρου, ’Ιωάννης 
Ζοΰκης, ’Αθανάσιος Ίο). Λάμπρος, Βασίλειος Ρίγος, ’Αντώνιος Ράλλης, 
Δημήτριος Βασιλείου, Χριστόφ. Γεωργίου, ’Ιωάννης Σταματάκης, Χρόνης 
Σταματάκης, Μάρκος Χρήστου, Σταμάτης Καλογεράς, Γεώργιος Ίωάννου, 
Νικόλαος Τριανταφυλλής, Γεώργιος Κουτσομύτης, Χριστόφ. Γιαννίτζης, 
Χριστόφ. Γιάννης, Γεώργιος ΙΊαπαδήμος, Χριστόφ. Ποτίγκος, ’Αντώνιος 
Δήμου, Νικόλαος Άποστ. Λάμπρος, ’Ιωάννης Θεοχάρης, ’Ιωάννης Χρή
στου 3.

Ό ναός έχει σχήμα απλής ορθογωνίου βασιλικής, ένθυμιζοΰσης τάς 
έν Έπτανήσιρ, μετά προνάου καί ίεροΰ βήματος, κοσμουμένου μέ τέμπλον 
καλής τέχνης4. Δεξιά τφ είσερχομένφ καί καθ’ολον τό μήκος τοΰ ναοϋ 
υπάρχει σήμερον σκεπαστόν νεκροταφεΐον, περιλαμβάνον μνήματα τών δια
κεκριμένων νεκρών, Ελλήνων καί Σλάβων. Άντιστοίχως αριστερά ύπήρ- 
χον τό σκευοφυλάκιον καί τά γραφεία τών ’Επιτρόπων, κενά σήμερον.

1 Λ, 4 (=Έθνική Βιβλιοθ. ’Αθηνών, Λιβόρνον, άριθ. έγγρ. ί' οΰτω θά γί- 
νωνται περαιτέρω αί σχετικοί παραπομπαί).

s Λ, 16—19, 27, 35.
3 Λ, 10.
* Αί ληφθεϊσαι φωτογραφίαι χοΰ εσωτερικού τοΰ ναοΰ δεν έπέτυχον κατά 

τήν τελευταίαν έμφάνισιν.
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'Υπέρ τά τελευταία ταΰτα υπάρχει τό οίκημα, δπου κατοικεί δ φυλαξ καί 
στεγάζονται τό Γραφειον, ή Πινακοθήκη καί ή Βιβλιοθήκη τής Κοινότη- 
τος· εις τό οίκημα τοΰτο κατιρκει άλλοτε καί δ ίερεΰς. (Είκ. 2). Ή τοιαΰ 
τη δμως διαρρΰθμισις φαίνεται μεταγενέστερα, ουδέ δΰν αμαι να γνωρίζω 
πώς ακριβώς είχεν δ τό πρώτον οίκοδομηθείς ναός. Γεγονός είναι δτι δέν 
είχε πρόσοψιν επί τής δδοΰ, ό προ αΰτοΰ δέ κήπος κατελαμβάνετο υπό 
οικημάτων, τά δποΐα εχρησιμοποιοϋντο ως κατοικία τών ιερέων κ. ά. λει-

Είκ. 2. Πρόσοψις τής Ελληνικής εκκλησίας 'Αγίας Τριάδος καί τοΰ Έλ- 
ληνομουσείου ώς είχον καί κατά τούς χρόνους τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως.

τουργών τοΰ ναοΰ, ο')ς Σχολεΐον καί Νοσοκομεΐον τής Κοινότητος. Καί τά 
τοιαϋτα οικήματα, πλαγίως τών δποίων υπήρχεν ή είσοδος, δέν άπεκτή- 
θησαν διά μιας, αλλά τμηματικώς έξηγοράσθησαν υπό τών επιτρόπων. Τά 
τής διαμορφώσεως τοΰ χώρου τούτου δεικνύουν αί σχετικαί έπιγραφαί 
(υπ’ άριθ. 5 καί 6).

Την 8]19 ’Ιανουάριου 1760 εγένετο δ εγκαινιασμός τοΰ ναοΰ, άγνω
στον τίνος επισκόπου ίερουργοΰντος1. Τό γεγονός μάς είναι γνωστόν εξ

1 ’Εκτός εάν ή πρώτη λειτουργία έγένετο δι’ άντιμηνσίου ή ο εγκαινιασμός 
άνευ επισκόπου, δπερ άμάρτυρον.
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ιδιογράφου πράξεως τοϋ εφημερίου, εχούσης οϋτω, κατά μεταγραφήν: «Βι
βλίου των αδελφών κτιτόρων και επιτρόπων τής Εκκλησίας 'Αγίας Τριά- 
δος των ρωμαίων ανατολικών εις Λιβόρνο. Εις τούς 1760, ’Ιανουάριου 8, 
παλαιό. Τήν σήμερον εν ημέρα Σαββάτφ έγινε ό εγκαινιασμός καί έδια- 
βάστηκε ό εσπερινός μέ δλους τούς αδελφούς κτίτορας καί επιτρόπους 
καί τό ταχύ ήμερα Κυριακή εις τάς ώρας εννέα εγινε ή πρώτη λειτουρ
γία καί έμοιράστηκαν λαμπάδες κοινώς όλωνών τών αδελφών. Καί λοι
πόν επειδή ό 'Υψηλότατος Ίνπερατόρος μέ προστάζει εις τό προβελέγιον 
όπου χαρίζει τής Εκκλησίας τών Ρωμαίιον ’Ανατολικών εις Λιβόρνο είς 
τούς χιλίους έπτακοσίους πενήντα επτά 1757 °Ιουλίου 14, ότι δ εφημέριος 
τής αυτής ’Εκκλησίας νά έ'χη χρέος νά κράτη ένα βιβλίον, ξεχωριστό, 
προς τό οποίον βιβλίον νά έ'χη γραμμένους όλους εκείνους όπου -θέλουν 
νά βρίσκωνται είς τό ριτόν 1 τής αυτής εκκλησίας, διά τούτο, φυλάττοντας 
με κάθε ακρίβειαν τήν προσταγήν τού Υψηλότατου Ίνπερατόρου Φραγ
κίσκου πρώτου, γράφω τό παρόν βιβλίον εξ ιδίας μου χειρός, τό όποιον 
βεβαιώνω: εγώ Μιχαήλ ίερεύς Γιαννακόπουλος ό Κερκυραΐος, πρώτος 
εφημέριος καί κτίτωρ τής παροΰσης ’Εκκλησίας 'Αγίας Τριάδος.» 1 2.

Πόθεν έξηρτάτο έκκλησιαστικώς ό οίκοδομηθείς ναός δεν γνωρίζο- 
μεν έπαρκώς. Τήν κ' Νοεμβρίου μψξα' (1761) ό ’Αλεξάνδρειάς Ματθαίος, 
μαθόιν τά τής ίδρύσεως τής ’Εκκλησίας, αποστέλλει προτρεπτικόν γράμ
μα : «χαίρομεν ούν καί εύφραινόμεθα επί τών ύμΐν θείφ ζήλω, καί πα- 
ρακαλοΰμεν υμάς στέκειν αεί εδραίους επί τή όρθοδόξφ ημών πίστει καί 
μή έκκλίνειν ούτε στέργειν τι πλέον ών περιελάβετε, ΐνα έν μέσφ απεί
ρων ετεροδόξων διαλάμπη ή ορθόδοξος ημών πίστις» 3. Ό δε μετά ταΰτα 
πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς Κυπριανός συχνά αλληλογραφεί μέ τήν Κοινό
τητα, ζητεί συνδρομήν, υποδεικνύει τούς εφημερίους, συνιστα τήν χειρο- 
τονίαν ίεροδιακόνου είς ιερομόναχον, πιθανώς δέ καί μνημονεύεται υπό 
τών έν Λιβόρνφ έφημερευόντων ίερομονάχων τοϋ κλίματός του. Τήν 4 
’Ιουνίου 1826 τουλάχιστον 'Ιερόθεος δ ’Αλεξάνδρειάς, άγγέλλων τήν εκλο
γήν του είς τον θρόνον εκείνον, παραγγέλλει νά μνημονεύηται τό όνομά

1 Rito, ρίτον καί ριτόν, ό ρυθμός, διότι οί λατϊνοι θέλουν νά διακρίνουν 
λειτουργικόν ρυθμόν μόνον ανατολικόν άπό τοΰ δυτικού καί οΰχί δόγμα.

8 Κώδιξ αρχείου Έκκλ. Λιβόρνου. Μεταγενέστερα χειρ διέγραψε τάς λέξεις 
εγκαινιασμός, κτίτωρ, κτιτόρων, μή άναγνωρίζουσα τοιαύτας ονομασίας είς τόν 
εφημέριον, ό όποιος, σημειωθείτω τήν 11/12 Φεβρουάριου 1762 αντικαθίσταται διά 
τοϋ έκλεγομένου Σεραφείμ ίερομονάχου βατοπεδηνοϋ, πελοποννησίου. Μεταγράφε
ται ώς καί πάντα τά έγγραφα καί έξ εγγράφων άποσπάσματατα τά χρησιμοποι
ούμενα έν τή παρούση μελέτη.

3 Λ, 14.
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του, διεκτραγιρδεΐ τό κατάντημα τοΰ θρόνου καί ζητεί βοήθειαν. Επειδή 
δε μέχρι τής 5 Μαΐου 1828 δεν είχε τύχει άπαντήσεως, γράφει πάλιν, δτι 
«άναβάντες κατά τά τέλη "Ιουλίου εις Αίγυπτον, ευρομεν έν τοΐς Πα
τριαρχικούς κώδιξι τό περικλειόμενον γράμμα τοΰ ίσου τοΰ εν τοΐς ύμε- 
τέροις τής 'Ιεράς Εκκλησίας κώδιξι, ήδη τον εξηκοστόν πέμπτον άρχό- 
μενον χρόνον1, τό προς τον αοίδιμον εκείνον καί άγιώτατον Πατριάρχην 
’Αλεξάνδρειάς κύριον Ματθαίον αύτόθεν σταλέν, άνάμνησίν τινα ποιού
μενοι ύμΐν περί των καθηκόντο^ν υμών καί ημών, ώς χρέος άμφοτέροις» 1 2 3 4 5.

Έκ πρακτικού δε τών δεκαέξ τής 29]9 ’Οκτωβρίου 1775 συνταχθέν- 
τος, γνωρίζομεν ότι, κατά προηγουμένην άπόφασιν, έστέλλοντο έτησίως 
πεντήκοντα γρόσια εις τό Πατριαρχεΐον ’Αλεξανδρείας. Δέκα έτη όμως 
μετά ταΰτα οί δεκαέξ άρνοΰνται νά δώσουν είς τό αυτό Πατριαρχεΐον 
αίτηθείσαν ελεημοσύνην, διά νά μη γεννηθή έκ τούτου δικαίωμα 8.

Έκ τοΰ μνημονευθέντος εγγράφου τοΰ ΓΙατριάρχου 'Ιεροθέου θά 
συνεπέραινέ τις δτι υπήρχε τοιαύτη επιταγή, άν μ ή οί κανονισμοί τής 
Κοινότητος—ως θά ίδωμεν περαιτέρω —δέν την άπέκλειον εμμέσως, καί 
άν έλειπον αποδείξεις τής πρός τον Οικουμενικόν Πατριάρχην όφειλομέ- 
νης υποταγής.

’Επειδή ή αύτοκράτειρα Αικατερίνη τής Ρωσίας, άμα μαθοΰσα την 
ϊδρυσιν τής ’Εκκλησίας, έπεμψεν είς αυτήν πλήθος πολυτίμων αφιερωμά
των η ό εφημέριος τής 'Αγίας Τριάδος, πρός ίκανοποίησιν τών έν Λιβόρνφ 
Σλάβων, έλειτούργει κατά τό ρωσικόν τυπικόν, πράγμα δπερ ήγειρε παρά
πονα. Τήν 26 Σεπτεμβρίου 1765 έρωτάται λοιπόν ό Οικουμενικός Πα
τριάρχης εάν επιτρέπεται νά λειτουργή δ εφημέριος κατά τρόπον ρωσι
κόν, δίδεται δ’ ή ύπόσχεσις, δτι είς περίπτωσιν αποφατικής άπαντήσεως, 
θά διετάσσετο ή επαναφορά τής ελληνικής τάξεως®. Μολονότι ή άπάντη- 
σις- δέν διεσώθη, φαίνεται δτι ήτο υπέρ τοΰ ελληνικού τυπικού, δπερ καί 
έ'κτοτε έφηρμόζετο.

’Αλλά καί δτε ή Κοινότης απέλυσε τής θέσεως τοΰ εφημερίου τον 
Γρηγόριον Ξένον, διά νά προσλάβη (10 ’Ιανουάριου 1767) τόν εξ ’Άρτης

1 Δηλονότι 1763.
3 Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους, Συλλογή Ζερλέντη φ. 175.
3 Ballotazioni [=Κώδιξ Πρακτικών Κοινότητος Λιβόρνου 1775—1816], σ. 

14, 35.
4 Βλέπε τό νπ’ άριθ. 3 δημοσιευόμενων έγγραφον. Ό ρωσικός ζήλος έν προ- 

κειμένφ δείκνυται καί έκ τής κάτωθι είδήσεως. Τφ 1786, διαταγή τής Ρωσικής 
Κυβερνήσεως, έδωρήθησαν είς τήν ’Εκκλησίαν δλα τά σκεύη καί άμφια τής έν 
Πόρτφ Μαόν τής Ισπανίας (Βαλεαρίδες) πρφην ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής Έκκλη" 
σίας ! (άρχ. Κοιν. Λιβόρνου).

5 Λ, 33,
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"Ανθιμον Παπαδόπουλον διά δυο έτη 1, καί έγεννήθησαν σκάνδαλα, προς 
τον Οικουμενικόν Θρόνον άνηνέχθη ή Κοινότης, βεβαιούσα, οτι υπέγρα
ψε συστατικά απολυτήρια εις τον Ξένον, όχι δια νά βεβαιώση την άλή- 
αθειαν, αλλά διά νά απαλλαγή αυτού (8 Αύγουστου 1768) 3. Σημειωτέον 
ότι καί άλλα «σκάνδαλα εκκλησιαστικά» ετάραξαν την ’Εκκλησίαν τού 
Λιβόρνου καί προύκάλεσαν έπέμβασιν τού ΙΙατριάρχου 'Ιεροσολύμων!

"Απαντα δ’ ώφείλοντο εις 
την προθυμίαν μεθ’ ής διά
φοροι καλόγηροι μεταβαί- 
νοντες εκεί ήθελον νά προσ- 
κολληθοϋν εις την Κοινότη
τα καί ν’ αποζούν έξ αυτής, 
είτε ώς εφημέριοι είτε ό)ς 
έξαρχοι τού Παναγίου Τά
φου. (Είκ. 3).

Γ. ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ

Ή ευημερία των έν Λι- 
βόρνφ Ελλήνων προσείλκυ- 
σεν εις την έλευθέραν πόλιν 
καί άλλους ομοεθνείς, έκ τε 
τών άλλων ελληνικών κοινο
τήτων τού εξωτερικού καί 
τώιν ελληνικών επαρχιών. 
Πρόδηλος λοιπόν ήτο ή α
νάγκη νά διοργανωθή καλύ
τερον είς σώμα, έχον νομι
κήν ύπόστασιν, υποχρεώσεις, 

δικαιώματα καί ασκούν εξουσίαν υπεύθυνον.
'Ως υπόδειγμα διά τό υπό σύστασιν σίόμα έλήφθησαν τά τών άλλων 

καί τού ήμετέρου έθνους εκεί ή αλλού λειτουργοΰντα, καί ' δη ή Κοι- 
νότης τής Ένετίας. Πράγματι οί εκεί εγκατεστημένοι "Ελληνες την 29 
Νοεμβρίου 1626 άπεφάσισαν την υπέρ τής Κοινότητάς των επιβολήν 
δασμού επί τών έξ ανατολής εμπορευμάτων, όσα ήρχοντο διά λογαρια
σμόν τών έν Ένετία Ελλήνων έμπορων καί τήν έκ τής εισφοράς ταύτης * 2

Ε’κ. 3. Ή ‘Ελληνική εκκλησία τοΰ 
Λιβόρνου «Άγια Τριάς» (1939).

J- Λ, 39.
2 Λ, 46.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:00 EEST - 3.236.241.27



93

συντήρησιν Ελληνικοί) Κολλεγίου ι. Εΐδομεν δτι καί οί εν Λιβόρνφ "Ελ
ληνες, καί καθ’ δν χρόνον συνέπραττον μετά των μελχιτών, είσέφερον 
υπέρ τής ’Εκκλησίας, άναλόγως τοΰ εμπορίου εις δ επεδίδοντο, καί μετά 
ταϋτα δι’ εισφορών έξεΰρον τά πρός οικοδομήν τοΰ ναοΰ τής 'Αγίας Τριά- 
δος αναγκαία. ’Έδει λοιπόν νά ληφθή φροντίς, δπως, διά των συστατι
κών τής Κοινότητος κανονισμών, έπιβληθή ή τοιαΰτη εισφορά, εις ποσόν 
δέ τοιοϋτον, ώστε νά συντηρήται άνέτως δ ναός καί τό ίδρυθησόμενον 
Σχολεΐον.

Την 11 Δεκεμβρίου 1764 οκτώ εκ τών έν Λιβόρνφ εμπόρων, οί Χρ. 
Μπόνης, Ίωάνης Μπέτζος, ’Ιωάννης ’Αργυρή Βρετός, Χριστόδουλος Κω- 
στάκης, Γεώργιος Ίω. Λάμπρου, Ευάγγελος Άδαμόπουλος, Σπυρίδων 
Ζαχαρίου καί ’Ιωάννης Ζαχαρίου, άμοιβαίως συμβληθέντες, άνέλαβον την 
υποχρέωσιν τής καταβολής υπέρ τής ’Εκκλησίας ποσοστού εξ ενός τε
τάρτου επί τοΐς εκατόν (1/1 °/0) επί τής αξίας τών εμπορευμάτων των, τών 
έξ ανατολής ερχομένων εις Λιβόρνον1 * 3. Ή τοιαυτη έ'γγραφος συμφωνία δεν 
γνωρίζομεν εάν είναι ή πρώτη, άλλ’ εις αυτήν προσχωροιν καί ά'λλοι 
έμποροι, έπισημοποιοΰντες τήν προϋπάρχουσαν έγγραφον συμφωνίαν περί 
εισφορών. Οΰτω ή συμφωνία διετηρήθη μέχρι τής κατά τό 1775 κυρώ- 
σεως τών Κανονισμών τής Συναδελφότητος, δτε ή ύποχρέιοσις καθίστα
ται άλληλένδετος πρός τήν ιδιότητα τοΰ μέλους τής Κοινότητος, διά νά 
μή ΰπάρξη εις τό εξής απροθυμία. Διότι, εξ επιστολής τοΰ ’Αλεξάνδρειάς 
Κυπριανού, κατ’ ’Ιούλιον 1679 γραφείσης, πληροφοροΰμεθα δτι τινές τών 
τής Κοινότητος εδυστρόπουν εις τήν καταβολήν «τοΰ δρίττου» 3 τής ’Εκ
κλησίας, δ δέ Πατριάρχης υπενθυμίζει δτι ή ΰποχρέωσις είναι ιερά, άφοΰ 
έξ αυτής θά συντηρηθή καί εΰπρεπισθή δ ναός τοΰ Ύψίστου4. "Οτι δ’ 
όμως ή προθυμία επανήλθεν, άποδεικνΰει τό μέν ή έκουσία άνάληψις 
τής υποχρεώσεως διά τών ψηφισθέντων Κανονισμών (1775) καί μάλιστα 
πλέον εκτεταμένης, τό δέ ή κατά τό επόμενον έτος 1776 προκαταβολή 
ποσών υπό μελών τής Συναδελφότητος έναντι τών εις τό μέλλον αναμε
νομένων νά προκόψουν υποχρεώσεων αυτών «από τά δρίττα τής ’Εκκλη
σίας», διά τήν οικοδομήν τοΰ Νεκροταφείου.

Ποΰ εθάπτοντο οί ελληνορθόδοξοι προ τοΰ έτους τουτου, δέν γνω
ρίζομεν, αλλά φυσικόν είναι νά ειχον κοινόν τον τελευταΐον ύπνον μετά 
τών ουνιτών. Τά πρώτον ιδιόκτητον καί αποκλειστικόν τής Κοινότητος

Ναοί καί θεσμοί τής 'Ελληνικής Κοινότητος τοΰ Λιβόρνου,

1 Κ ω ν σ τ. Δ. Μέρτζιου, *0 Θωμάς Φλαγγίνης καί ό Μικρός Έλλη- 
νομνήμων, έν Άθήναις 1939, σ. 88.

a Λ, 25.
3 AoixTOv=diritto, δικαίωμα.
1 Λ, 49.
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Νεκροταφείου έ'κειτο έξω τής πόλης «Porta Capuccina», εκεί οπού σή
μερον «II Cisternone», καθώς εκ τοΰ σιδηροδρομικού στάθμου είσερχό- 
μεθα εις την πολιν. Δι αυτό περί το 1840 ήναγκάσθησαν ν’ αγοράσουν 
επί τοΰτφ χώρον έξωθι τοϋ Λιβόρνου, διά νά μεταφέρουν εκεί τούς τά
φους καί τον ναόν των Νεκροταφείου των. Τό πρώτον λοιπόν κοιμητή- 
ριον τών ορθοδόξων δεν σφζεται πλέον, επί τοΰ χώρου δ’ δν κατελάμ- 
βανεν υπάρχουν τώρα διάφοροι οίκοδομαί. Δημοσιεύω περαιτέρω δύο εμ
μέτρους έπιγραφάς τοΰ 1778, ποιηθείσας, προφανώς συναγωνιστικώς, καί

Νικολάου Τωμαδάκη

Είκ. 4. Το σημερινόν νεκροταφείου τής 'Ελληνικής Κοινότητος 
τοΰ Λιβόρνου. (Ναός καί τάφοι.)

εγκριθείσας άμφοτέρας' αί επιγραφαί αΰται δεικνύουν καί το έτος καθ’ ο 
έτελείωσεν ή παρασκευή τοΰ κοιμητηρίου. (Είκ. 4).

Τό δεύτερον Νεκροταφειον σώζεται καί σήμερον, καί μολονοτι πολ
λοί τάφοι είναι πλέον έγκαταλελειμμένοι, ή γενική κατάστασις εις την 
οποίαν τό εύρον τον Μάϊον τοΰ 1939 ήτο λίαν καλή. Κεΐται εις την οδόν 
Marco Marti ucci, παραπλεύρως τοΰ διά τούς Όλλανδογερμανούς προτε- 
στάντας προωρισμένου' έχει δ’ ίδιον ναόν καί πολλούς περικαλλείς μαρ
μάρινους τάφους. (Είκ. 5 καί 6).

Τό ζήτημα τοϋ Νεκροταφείου έχει άμεσον σχέσιν μέ τήν συστασιν 
τής Κοινότητος. Γνωσταί είναι αί δυσκολίαι τάς οποίας από τοϋ 1760 
συνήντων οί έν Ένετίφ ελληνορθόδοξοι, προκειμένου νά ψάλουν τους 
οικείους των τούς νεκρούς παρελάμβανον οί λατΐνοι, οί οποίοι, άφοΰ άνε- 
γίνωσκον τάς νεκρώσιμους εύχάς εις λατινικός εκκλησίας, παρήτουν το 
φέρετρον εις τον ναόν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, εάν δεν είσήρχοντο καί έν
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αυτή) διά νά to ιβάλουν ! Οί δέ ορθόδοξοι Ιερείς δεν είχον δικαίωμα να 
συνοδεύουν δημοσία τούς νεκρούςΛ

Φαίνεται δτι εν τινι μέτρφ ανάλογα συνέβαινον και εις τό Λιβόρνον 
μέχρι τής Γαλλικής κατοχής (1799), οτε τά μέτρα ταϋτα κατηργήθησαν 
υπό των δημοκρατικών Γάλλων, χωρίς καί νά τεθούν εκ νέου έν ίσχύϊ 
μετά την άποχώρησίν των (1815). ’Αλλά καί την 30ήν ’Ιουλίου 1806 απα
σχολεί τούς δεπαέξ τό ζήτημα τής ταφής των νεκρών a.

Βέβαιον είναι δτι εις τό Λιβόρνον οί ορθόδοξοι ύπεχρεοϋντο νά εξα
γάγουν νύκτωρ καί άνευ εκκλησιαστικής πομπής τούς νεκρούς τοιν εκ τών

ίίαοί καί θεσμοί τής Ελληνικής Κοινότητος τον Λιβόρνον. 96

Είκ. 5. Τό Ελληνικόν νεκροταφείων Λιβόρνον.
(Φαίνεται ό τάφος τής ’Αγγελικής Πάλλη.)

κατοικιών των καί οΰτω νά τούς συνοδεύουν, υπό τούς χλευασμούς τών 
λατίνων, εις τον τόπον τής έσχάτης άναπαύσεως, ενφ οί ούνϊται τής πό- 
λεως εΐχον κάθε δικαίωμα φανεράς ιεροπραξίας.

Κατά τρόπον άνάλογον, προκειμένου να κοινωνήσουν τών άχράντων 
μυστηρίων ασθενείς καί μελλοθάνατοι, οί ορθόδοξοι ιερείς δεν ειχον τό 
δικαίωμα νά μεταφέρουν την θείαν κοινωνίαν μετά τής καθιερωμένης 
εκκλησιαστικής τάξεως, άλλ” ήσαν υπόχρεοι ΐδιωτικώς νά την μεταφέρουν 
εις τούς οίκουροϋντας πιστούς! Ή διάταξις τού 1860 (άρθρον Γ)·παρε- 
χώρει εις τον εφημέριον τό δικαίωμα νά ίεροπρακτή κατ’ οικον, προκειμέ
νου περί ορθοδόξων, ούχί δμως καί «εις τές κοινές στράτες, διά κάθε 1

1 Μέρτζιος, ’Ένθ’ άν. σ. 222 κέξ. 
a Ballotazioni, σ. 112—116.
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πρόφασιν καί αιτίαν», επέτασσε δέ νά συνοδεύη τά λείψανα ώς απλούς 
πολίτης έξιο τοΰ ναοΰ, άπαγορεύουσα την εκκλησιαστικήν πομπήν. Ήμ- 
πόδιζε τήν σύναψιν μεικτών γάμων άνευ τής άδείας τοΰ Κυβερνήτου τής 
πόλεως (ή οποία θά έδίδετο ώς εύνόητον εις τάς περιπτώσεις έκείνας 
καθ’ άς θ’ άνελαμβάνετο ύποχρέωσις ανατροφής τέκνων καθολικών), 
άπηγόρευε τήν ύπαρξιν εξωτερικών σημείων επί τής εισόδου τοΰ ναοΰ, επί 
τής όδοΰ, δηλωτικών τής εκεί ΰπάρξεως τής εκκλησίας!

Τούς αδίκους αυτούς καί ταπεινωτικούς περιορισμούς έ'θετεν ή αρ
χιεπισκοπή τής Πίσης, εις τήν οποίαν εκκλησιαστικούς ύπήγετο τό Λιβόρ- 
νον, κρατούσα δι’ έαυτήν τό εύ'λογον προστατευτικόν τών ουνιτών δικαίω-

Είκ. 6. Τάφοι έν τφ Έλληνικφ νεκροταφείφ τοΰ Λιβόρνου.

μα τής άπαγορεΰσεως τυχόν μεταστάσεως τών ηνωμένων προς τούς μή 
ηνωμένους Γραικούς. Δεν ήδύνατο δηλονότι, μετά τήν διάκρισιν ή οποία 
υπεβλήθη εις άμφοτέρας τάς εκκλησιαστικός κοινότητας—τών ορθοδό
ξων καί τών ουνιτών—, νά μεταπηδήση τις έκ τής μιας εις τήν άλλην καί 
νά προκαλέση σκάνδαλον. ’Απεναντίας έπεβάλλετο εις τούς όρθοδόξους 
νά καταγράψουν τά μέλη τής Κοινότητάς των εις ίδιον βιβλίον, νά υπο
βάλλουν σχετικούς πίνακας εις τον Κυβερνήτην τής πόλεως καί νά τηρούν 
βιβλία γάμων, γεννήσεοη' (βαπτίσεων) καί ταφής, έκ τών οποίων νά δύ- 
ναται νά έλεγχθή τό δόγμα καί ό ρυθμός εις ά άνήκον οι έν Λιβόρνφ 
Γραικοί. Τό πράγμα βεβαίως δεν δύναται νά δνομασθή ού'τε άνεξιθρη- 
σκεία, ούτε έλευθερία άσκήσεως τών θρησκευτικών καθηκόντων τής μειο- 
νότητος. Ουδέ θά εΐχον οί "Ελληνες ναούς καί κατ’ ακολουθίαν διοργά- 
νωσιν, έάν μή ήσαν πλούσιοι καί ισχυροί έμποροι, δυνάμενοι νά διαθέ
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σουν οικονομικά μέσα και νά επιτυγχάνουν δι’ αυτών τάς υποθέσεις 
των.

Προκειμένου νά επιτύχουν ευνοϊκήν λύσιν των ζητημάτων τής τα
φής και ίεροφορίας, γράφουν, την 26 Μαρτ.]6 ’Απριλίου 1766, προς τον έν 
Τεργέστη εφημέριον τών ελληνορθόδοξων Δαμασκηνόν "Ομηρον καί 
προς τον εκεί έγκατεστημένον Νικόλαον Πλασταράν, ζητοϋντες νά πλη- 
ροφορηθοϋν περί τών προνομίων, τά όποια παρεχώρησεν ή αύτοκράτει- 
ρα πάσης Ουγγαρίας εις τάς εκεί ελληνικός εκκλησίας διά την έλευθέ- 
ραν ταφήν τών νεκρών καί τήν έξοδον τοΰ αγίου άρτου μετά ίεροφορίας, 
προκειμένου νά ζητήσουν εκ Βιέννης τήν παριιχώρησιν όμοιων προνομίων 1. 
Τώ δέ 1773 συντάσσουν καί απευθύνουν, δι’ ειδικής πρεσβείας εις τήν 
Φλωρεντίαν, πρωτεύουσαν τοΰ Μεγάλου Δουκάτου τής Τοσκάνης, υπό
μνημα, διά τοΰ οποίου ζητούν τήν παραχώρησα' δικαιοηιατος νά θάπτουν 
μετ’ εκκλησιαστικής πομπής (ίερέως, προπορευομένου σταυρού μετά λαμ
πάδων), διαρκούσης τής ημέρας, τούς ορθοδόξους αδελφούς τής Κοινό- 
τητος.

Δύο έτη μετά ταύτα, οί επίτροποι συντάσσουν Κανονισμούς τής Συν- 
αδελφότητος, τούς οποίους καί υποβάλλουν εις τήν ψήφον τών αδελφών. 
Οί Κανονισμοί ψηφίζονται τήν 12 Φεβρουάριου 1775 καί ηποβάλλονται 
εις τον Κυβερνήτην τοΰ Λιβόρνου * 2, ό όποιος, κατόπιν συνεννοήσεως μέ 
τον λατΐνον αρχιεπίσκοπον ΓΙίσης, είσηγεΐται ριζικήν ταιν τροποποίησιν 
υπό τής έν Βιέννη εξουσίας, καθότι τούς ευρίσκει λίαν ριζοσπαστικούς3. 
Ούτω περικεπομμένοι επανέρχονται εις τήν Κοινότητα, ή οποία, μή ίκανο- 
ποιηθεΐσα έκ τής επιβαλλόμενης τάξεως, συντάσσει νέαν, αϊτησιν προς τάς 
αρμόδιας άρχάς καί επιτυγχάνει επί τέλους έγκρισιν θεσμίων, επί τή βάσει 
τών οποίων μέλλει εις τό εξής νά διοικηθή, μέ περισσότερα προνόμια, 
διοικητικήν όργάνοισιν ώρισμένην καί οικονομικήν βάσιν σταθεράν4 * * 7.

Ναοί καί δεσμοί τής ^Ελληνικής Κοινότητος τοΰ Λιβόρνου. .9-7

ι Λ, 37.
2 Λ, 64.
8 Λ. 62.
4 Οί Κανονισμοί οΐτοι έξεδόθησαν τόποις δίγλωσσοι «Constituzioni e Capitoli 

della nostra Chiesa eretta in Livorno sotto l’invocazione della Santissima Trinita— 
Διαταγαί καί Συνθήκαι τής έν Λιβόρνφ Εκκλησίας τών ’Ορθοδόξων ’Ανατολικών
Γραικών, κτισθείσης παρ’ αυτών έπ’ όνόματι τής 'Αγίας Τριάδος. μψοε’, Ένετίη- 
σιν, 1775. Παρά Νικολάφ Γλυπεΐ τφ έξ Ίωαννίνων. Con licenza de Superiori». 
40 σ. 28 (Πρβλ. Ε. Legrand, Bibliographie Helleniqne . . . . au dixhuitieme 
siecle, II Paris 1928 άριθ. 823.) Άνετυπώθησαν δέ μέ τήν αυτήν επιγραφήν αψοε’,
Λιβόρνφ 1775 έν τή τυπογραφία Θωμά Μάζι καί Συντρ. άδεία τών Προυχόντων», 
4° σ. 26+2 λ (Legrand, Αυτόθι, άρ. 822). Είς τήν άνατΰπωσιν ταΰτην τό έτος 
1775 δέν είναι δηλωτικόν τοΰ χρόνου έκδόσεως άλλα τοΰ χρόνου έπικυριόσεως τών

7ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. “Ετος ΙΣΤ'
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98 Νικολάου Τωμαδάκη

Διά τοΰ πρώτου κεφαλαίου, έκ τών όκτο') τών Κανονισμών, έρρυθμί- 
σθησαν πρώτον μέν τά τής συστάσεως τής Συναδελφότητος, ή οποία εκ 
τοΰ ναοϋ ώνομάσθη "Αγία Τριάς, ειτα δέ τά τής εγγραφής τών μελών, 
τά όποια δεν ήδΰναντο νά είναι πάντες οι έν Λιβόρνφ παρεπιδημοΰντες 
"Ελληνες, ως ειχον προτείνει οί ενδιαφερόμενοι, άλλα μόνον οί συμπλη- 
ρώσαντες τό δέκατον όγδοον έτος τής ηλικίας των καί διαμονήν εκεί ενός 
έτους.

Διά τοΰ δευτέρου καθιεροΰνται τρεις κατ’ έτος Γενικαί Συνελεύσεις 
τής Κοινότητος, εξ ών ή πρώτη—τών Χριστουγέννων (ή οποία έν τή πρά- 
ξει συνήρχετο εντός τοΰ ’Ιανουάριου ή καί Φεβρουάριου έκαστου έτους) 
θά εξέλεγε τό διοικητικόν σώμα, άποτελοΰμενον από τέσσαρας επιτρόπους 
καί δώδεκα άλλα μέλη. Ή Συνέλευσις θά ήκουε τά πεπραγμένα τών 16, 
θά ήδύνατο δέ νά έπανεκλέξη, τή προτάσει τών έξερχομένων καί διά κα- 
θολικής'ψηφοφορίας, 12 έξ αυτών, προσθέτουσα πάντοτε τέσσαρας του
λάχιστον νέους. Ούτως οί επίτροποι δεν έμονιμοποιοΰντο εις τό αξίωμα.

Διά τοΰ τρίτου κεφαλαίου καθωρίζοντο τά καθήκοντα τοΰ Σώμα
τος τών Δεκαέξ, οί όποιοι μεταξύ τών άλλων αποφάσεων έξέλεγον τον 
γραμματέα, τούς ιερείς καί τό προσωπικόν τοΰ ναοΰ (τό αυτό Σώμα εξέ
λεγε καί τον διδάσκαλον μετά ταΰτα).

Διά τοΰ τετάρτου καθορίζονται τά καθήκοντα τοΰ πλεισψηφήσαν- 
τος επιτρόπου, προέδρου καλουμένου «Κυβερνήτου» 1 καί τών τριών συν- 
επιτρόπων του, εκ τών οποίων ό εις ήτο ταμίας, ό άλλος θησαυροφΰλαξ 
καί σκευοφΰλαξ καί ό άλλος έπεστάτει τάς άνάγκας τοΰ ναοϋ.

Τό πέμπτον καθώριζε τά τοΰ ίερέως πνευματικού καί τοΰ συμβοη- 
θοΰντος καί άναπληροΰντος αυτόν ετέρου εφημερίου. Γενική διάταξις ώρι- 
ζεν ότι ό ίερεύς θά συνώδευε τούς νεκρούς κατά τά προδιαγεγραμμένα 
καί επιτρεπόμενα. Οΰτω δεν έμνημονεΰοντο ρητώς αί απαγορευτικοί δια

κανονισμών. Γνωρίζομεν δηλαδή δτι ή Κοινότης την 24 Μαρτίου 1810 έπλήρωσε 
λίρας 120 διά τήν έκτύπωσιν 150 αντιτύπων «di fogli tre e mezzo in carta all’O- 
landa» εις τόν Tom. Masi (Λ, 214). Ουδέ θά είχε λόγον διπλή εκδοσις τών Κανο
νισμών τφ 1775 έν Λιβόρνφ καί Ενετία, ώς ΰπέθεσεν ό 1. e g r an d, Ένθ’ άν. 
σ. 208. Εις τήν Έθν. Βιβλιοθήκην ’Αθηνών (Λ, 61) έσώθη τό χειρόγραφον τοΰ 
ελληνικού κειμένου «Διαταγαί . . . μεταγλωττιοθεϊσαι άπό τό ιταλικόν πρωτότυπον 
παρά τοΰ Συνάδελφου αυτών Τριαντάφυλλου Κατζαροΰ τοΰ έξ Ίωαννίνων. ’Εν 
Λιβόρνφ ρ;ψοε'».

Τών Κανονισμών υπάρχει πανομοιότυπος νεωτέρα (έν ’Ιταλία, λήγοντος τοΰ 
ΙΘ' ; αιών.) άνατύπωσις άνευ ένδείξεως τόπου καί χρόνου έκδόσεως (αντίτυπα, ώς 
καί τής β' έκδόσεως Λ, Παραλιπόμενα).

1 ’Ή γοβερναδόρου (governatore).
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τάξεις, άνεβάλλετο δέ ή λύσις τοΰ ζητήματος τής ίεροφορίας εις εύθετώ- 
τερον χρόνον.

Τό αυτό κεφάλαιον ορίζει ποια βιβλία ώφειλε νά κρατή ό ίε- 
ρεύς (μελών, γάμων, βαπτίσεων, κηδειών)' ακόμη τά τής αμοιβής του, 
τών υποχρεώσεων του, των εκτάκτων δικαιωμάτων του εκ δίσκων, αγια
σμών κλπ. Ό εφημέριος δεν άπετέλει μέλος τής αδελφότητος, δεν έπρεπε 
δέ ν’ αναμειγνύεται εις τά κατ’ αυτήν. Διάταξις άπηγόρευε καί ήκύρου 
τυχόν υπέρ τοΰ ίερέως άμεσα ή έμμεσα κληροδοτήματα ύπ’ αύτοΰ προ- 
κληθέντα.

Τό έκτον κεφάλαιον προέβλεπε τά περί υπηρέτου, τό όγδοον δέ περί 
του γραμματέως, διατάττοντα τά τής εκλογής, καθηκόντων, μισθοδοσίας 
κλπ. τών υπαλλήλων τούτων. Ό γραμματεύς ύπεχρεοϋτο ν’ άντιγράψη τά 
μέχρι τοΰ J775 κακώς τηρηθέντα βιβλία, έτέλει δέ καί χρέη λογιστοΰ. 
Τά τής εισπράξεως τών εσόδων όμως άνέθετεν εις άλλο πρόσαιπον, έκ 
τιΐιν εντοπίων, ή Κοινότης.

Τό έ'βδομον τέλος καθώριζε τά οίκονομικά τής Κοινότητος, την φορο
λογίαν επί τών εμπορευμάτων, τον τρόπον είσπράξεώς της, τά τής διαφυ- 
λάξεως καί διαθέσεως. Ό έλεγχος τών έξ ’Ανατολής εμπορευμάτων θά 
ένηργεΐτο επί τή βάσει καταστάσεως τοΰ τελωνείου, την οποίαν θά έλάμ- 
βανεν έκειθεν δ γραμματεύς τής Κοινότητος. Τά έμπορεύματ’ αυτά θά 
έπεβαρύνοντο διά τοΰ 1/i °/0, ένφ τά διά την ’Ανατολήν προοριζόμενα 
διά τοΰ 1/8 °/'0. Ή τοιαύτη φορολογική εισφορά ειχεν άποφασισθή, λέ
γουν, από τοΰ 1764! Έπεβάλλοντο τέλος είσφοραί »κατά τεμάχιον επί τών 
διαμετακομιζομένων εμπορευμάτων κ. ά. καί ετησία εισφορά ενός τσεκι- 
νίου δι’ έκαστον πλοϊον, πλοιαρχούμενον υπό ελληνορθόδοξου ναυτικοΰ.

’Ιδιαιτέρας μνείας άξιαι είναι δύο διατάξεις τών Κανονισμών. Ή 
πριότη αποκλείει από την διοίκησιν τής Συναδελφότητος τούς προσελθόν- 
τας εις μεικτόν γάμον* δέχεται δηλαδή αυτούς ώς μέλη τής Κοινότητος, 
άλλ’ ούτε τό έκλέγεσθαι εις την διοίκησιν αυτής αναγνωρίζει, ούτε τό 
έκλέγειν. Ή τοιαύτη διάταξις, έξασφαλίζουσα από άπωτέρους κινδύνους 
έξιταλισμοΰ καί θρησκευτικής διαφοροποιήσεως την Ελληνικήν Κοινό
τητα, άνέτρεπεν υπέρ τών δρθοδόξων τάς διατάξεις τοΰ 1760. Δι’ αυτό 
δέν έκυρώθη είμή κατόπιν ιδιαιτέρας επιμονής τών διοικούντα>ν τήν Συν- 
αδελφότητα.

Ή δευτέρα άπηγόρευεν εις τούς εφημερίους τήν μετά τών όμοδόξων 
αρχιερέων αλληλογραφίαν, άνευ ειδικής έγκρίσεως τοΰ σώματος τών δε- 
καέξ. Ή περίεργος αύτη διάταξις έξησφάλιζε τήν Συναδελφότητα από 
τήν έν άγνοίφ έαυτής υπαγωγήν εις εκκλησιαστικήν εξουσίαν ξένην προς 
τήν Κοινότητα, έχουσαν επιδιώξεις άλλοίας τών ίδικών των καί ύποκει- 
μένην εις πολιτικός ή εκκλησιαστικός επιρροάς άνεπιθυμήτους. Καί αί
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δυο διατάξεις ήσαν έμμεσοι άλλ’ ισχυροί φραγμοί προς τήν επιβολήν επί 
τής ολιγάριθμου Κοινότητος τής ούνίας καί τής λατινικής Εκκλησίας- ή 
Κοινότης δεν ΰπεχρεοϋτο ν’ άκολουθήση ενωτικάς διαθέσεις ή ένεργείας 
όρθοδόξου άρχιερέως εν Ίταλίφ, Αύστρουγγαρίφ ή καί τή ’Αφρική άρχι- 
ερατεΰοντος.

Έκ τής μελέτης, πράγματι, των πρακτικών, έπείσθημεν δτι πολλά έτη 
μετά ταΰτα ουδείς έγένετο δεκτός, εάν μή ήτο καί ό ίδιος καί ή σύζυγος 
ορθόδοξος, άνέτρεφε δέ καί τέκνα ορθόδοξα- χάριν δέ τής διατηρήσεως 
τής τοιαύτης όμοιογενείας, έπετράπησαν κατ’ οικονομίαν γάμοι, άποφάσει 
των δεκαέξ καί άνευ επισκοπικής συγκαταθέσεως!, καί μεταξύ πρώτων 
έξαδέλφων κατιόντων τοϋ αύτοΰ προγόνου! Άλλ’ ή ελάττωσις τού αριθ
μού των εν Λιβόρνφ Ελλήνων καί άλλοι λόγοι έπέφερον μεικτούς γάμους 
καί ούτω σήμερον εχομεν απογόνους ελληνορθόδοξων λατίνους τό δόγμα 
καί ’Ιταλούς τήν υπηκοότητα καί τήν συνείδησιν.

Δ'· ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ

1. Άριϋ'μοϊ ζώντων καί νεκρών.

Τό βιβλίον των άποβιωτηρίων πράξεων επιγράφεται:
«Εις δόξαν τής ζφοποιοϋ καί αδιαιρέτου Τριάδος. Βίβλος εν ή περι

γράφω νται οί κεκοιμημένοι έν Κφ ευσεβείς καί ορθόδοξοι χριστιανοή 
αδελφοί τής έν ταύτη τή πόλει τής Λιβόρνου νεωστί οίκοδομηθείσης εκ
κλησίας επ’ δνόματι τής ζφοποιοϋ Τριάδος. Τής φρονούσης τά ορθά καί 
ά'για δόγματα τής αγίας τοϋ Χριστού καθολικής καί άποστολικής ’Εκκλη
σίας, τής έν Κωνσταντινουπόλει Ή οποία βίβλος οφείλει μετά ακρίβειας 
γράφεσθαι παρά των κατά καιρόν έφημερίων τής ρηθείσης αγίας έκκλη- 
σίας κατά τήν δοθεΐσαν προσταγήν, παρά τοϋ γαληνότατου παντοκράτο- 
ρος Φραγκίσκου πρώτου καί μεγάλου τής Τοσκάνης δουκός κατά τό έ'τος 
φψεον ήτις μετά τώιν άλλων κατεστρώθη έν τή αρχή τής πρώτης βίβλου, 
έν ή γράφονται οί αδελφοί, 1760 έν τφ Λιβόρνφ.»

Κατ’ αυτό οί ταφέντες έν Λιβόρνφ ορθόδοξοι από τοϋ 1760 μέχρι 
τέλους τοϋ 1800 ανέρχονται εις 125, οί ταφέντες κατά τον παρελθόντα 
αιώνα είναι 720, καί οί από τοϋ 1901—Μαΐου 1939 49, έχουν δηλονότι 
ταφή από τοϋ 1760 μέχρι τοϋ 1939 εις τό Λιβόρνον ορθόδοξοι 994, έξ ών 
οί υπέρ τούς οκτακόσιους “Ελληνες! Μεταξύ ατίτών σημειώ 1:

100 Νικολάου Τωμαδάκη

1 Τάς περί Παναγ. Πάλλη καί τής ποιητρίας θυγατρός του ’Αγγελικής ει
δήσεις δημοσιεύω εις πραγματείαν περί τής «νεωτέρας 2απφοϋς».
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*1816 Μαρτίου 23]4. άνέπαΰθη έν Κυρίφ ό ιεροδιδάσκαλος Γρηγό- 
ριος αρχιμανδρίτης, Παλιουρίτης Ίωαννίτης, και έτάφη εν τφ κοινφ κοι
μητήρια» τοΰ Γένους παρ’ έμοΰ’Ιωακείμ ιερομόναχου Βαλαμόντε εφημε
ρίου, ών χρόνων 38.»

«1819 Νοέμβριον 16. άνέπαΰθη εν Κυρίφ ό Ζαχαρίας διδάσκαλος 
τοϋ'Ελληνικού Μουσείου τοΰ Γένους, καί έθάπτη εις τό κοινόν κοιμη- 
τήριον τοϋ Γένους παρ’ ημών ’Ιωακείμ καί Δημητρίου των εφημερίων.»

«1825 ’Ιουλίου 19. Έτάφη Σπυρίδων επίσκοπος άγιος Τριμηθοϋντος.
«1828 Αύγουστον 31. Προς Κύριον έξεδήμησεν δ Πατπερώτατος 

’Ιγνάτιος, πάλαι μεν ’Άρτης Μητροπολίτης, ειτα Ουγγροβλαχίας, καί εις 
τάς δυο Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή έτάφη έμπροσθεν τής βασιλικής θυ- 
ρός τής εκκλησίας παρ’ ημών ’Ιωακείμ Βαλαμόντε καί Ευγενίου Καΐρη 
των εφημερίων.»

Σημειωτέον δτι ή διάταξις τής τηρήσεως βιβλίου έγγραφης μελών τής 
Κοινότητος δεν έτηρήθη είμή τά πρώτα έτη καί άνευ τάξεως" φαίνε
ται δμως δτι συνετάσσετο εκάστοτε πίναξ καί άπεστέλλετο εις τον Κυ
βερνήτην τοΰ Λιβόρνου. Κατ’ αναφοράν τοϋ ιερέως προς τον Κυβερνήτην 
τοΰ Λιβόρνου, τήν 5 Μαρτίου 1810 υπήρχον εκεί 154 πρόσωπα "Ελληνες 
ορθόδοξοι, έκ τών οποίων 110 άνδρες καί 44 γυναίκες- τήν αναφοράν δέ 
συνοδεύει πίναξ1. Έκ πίνακος τοϋ 1820 «Nomi e profession! di Greci 
diRito Orientale attualmente stabiliti in Livorno», γνωρίζομεν τά ονό
ματα καί τάς διευθύνσεις 71 Ελλήνων 1 2.

2. Νοσοκομεΐον τής Ελληνικής Κοινότητος.

Έκ τών δυο, εΰθϋς κατωτέρω, παρατιθεμένων αποσπασμάτων φαίνε
ται δτι ή Κοινότης έμερίμνα διά τήν περίθαλψην τών ασθενών μελών της 
καί τών ομοεθνών* δτι ή περίθαλψης αυτή ήτο αναγκαία είναι εΰνόητον 
άφοΰ τά πολλά τών μελών δεν εΐχον οικογένειας (ναυτικοί, υπάλληλοι 
κλπ.). Προς τοΰτο διέθετε ίδιον ο’ίκημα καθώς καί δωμάτιον εις τό πλη- 
σιόχωρον τότε Νοσοκομεΐον τοΰ 'Αγίου ’Αντωνίου 3. Διά τής πρώτης άπο- 
φάσεως ψιηφίζεται ή διατήρησις ενός δωματίου εις τό έν λόγφ νοσοκο
μεΐον, διά τής δευτέρας δ’ άποφασίζεται ή κατεδάφισις τοΰ κτηρίου τοΰ 
κοινοτικοΰ νοσοκομείου, έφ’ δσον ή Συναδελφότης ήδόνατο, δι’ έτησίας 
προς τό Νοσοκομεΐον τοΰ 'Αγίου ’Αντωνίου χορηγίας, νά έχη έν αΰτφ

1 Τοιούτους πίνακας δέν ήδυνήθημεν νά εϋρωμεν οΰδ’ εις τό άρχεΐον τοΰ
Λιβόρνου.

3 Λ, 306. Γυναίκες δέν άναφέρονται εις τόν πίνακα.
5 Τοΰ οποίου κατεδαφισθέντος έκτίζετο τό Palazzo del Governo (1939).
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δσον χώρον θέληση διά τούς Έλληνας ασθενείς, χωρίς κίνδυνον θρησκευ
τικού έπηρεασμοΰ των Χ.

«1]13 Μαρτίου 1804 1 2 ΙΙρός τοΰτοις οι επίτροποι έκαμαν γνωστόν 
(ωσάν όπου μάς είναι αναγκαίος ένας τόπος διά όσπιτάλιον των αρρώ
στων Ρωμαίων) εις το άνω σύστημα των δεκαέξ δτι είναι εις τραττάτο 
μέ τον σοπραϊντενδέντε τού όσπιταλίου τού Σάντ’ ’Αντώνιου διά νά μά? 
δοθή εις τό ίδιον όσπιτάλιον μία κάμαρα ξεχωριστή εις την οποίαν νά 
ήμποροΰν νά σταθούν οί άρρωστημένοι Ρωμαίοι καί νά τρέφωνται καί νά 
κουράρωνται από τό ’ίδιον όσπιτάλιον καί τό Γένος μας νά πληριόνη τά 
αναγκαία έξοδα. 'Όθεν άποψασίσθηκεν όμοφώνοις νά έχουν την άδειαν 
οί επίτροποι νά τραττάρουν ενα τοιοϋτον, φθάνει τιμή καί συμφωνηθή 
ό τόπος νά γένη πέρ δεκρέτο τού Γοβέρνου3».

«16]28 Ίανοναρίον 1808. 'Ομιλήθηκαν προς τοΰτοις διά τό ίδικόν μας 
λεγόμενον όσπιτάλιον, πώς συντρέχει νά χαλαστή καί νά γένη μικρά όσπί- 
τια διά ένοικίασμα ωσάν όπου ήμπορεϊ τό Γένος νά λάβη έναν αρκετόν 
τόπον μέσα εις τό κοινόν όσπιτάλιον τής Λιβόρνο (πληροόνοντας ενα ετή
σιον λιβέλλο) διά νά χρησιμεύση διά τούς αρρώστους τού Γένους μας 
πτωχούς, οπού κατά καιρούς ήθελε εύρεθώσιν, ελεύθερον από κάθε έμ- 
πόδιον διά τά τής θρησκείας μας καί καθ’ εξής, καί προβάλλοντας το δ 
κύρ Γοβερνατόρος εις τό σώμα των δεκαέξ, κοινή γνώμη εύρέθηκεν εύ'λο- 
γον καί άποφασίσθηκεν, δτι νά ήθελε φροντίσουσι οί κύριοι ’Αλέξανδρος 
Πατρινός καί Δημήτριος Κονταξής διά νά αποτελόσουν ενα τοιοϋτον 
πράγμα 4».

3. Οί Γάλλοι καί ή Κοινότης. ’Άλλαι ειδήσεις.

Ή ευημερία τής Κοινότητος δεν ήτο αδιάλειπτος. Καί προ τής Ελ
ληνικής Έπαναστάσεως, ή οποία τήν έλύγισεν οικονομά ώς, λόγφ τής 
παραλύσεως τού μετά τής ’Ανατολής εμπορίου, ή Γαλλική Έπανάστα- 
σις καί ή παρεπομένη ναπολεόντειος έξόρμησις έστοίχισεν εις τήν Κοι
νότητα. Οί "Ελληνες εθεωροΰντο καί ήσαν υπήκοοι ’Οθωμανοί, ώς έκ τού
του δέ ήκολούθουν τήν τύχην τών άλλων τής Πόρτας υπηκόων, έφ’ δσον

1 Καί σήμερον οί καθολικοί διά τών νοσοκόμων, αΐτινες είναι καλογραΐαι, 
επηρεάζουν τούς ψυχορραγοϋντας καί ρωμαιοκαθολικούς χριστιανούς καί επιτυγ
χάνουν πολλάκις ομολογίαν επιστροφής των !

3 Αί Ιταλ. λέξεις τοϋ εγγράφου ospitale—νοσοκομεΐον, ΐΓαΙΐ3ίο=συμφωνία, 
8ορΓαίπίθη<ΐ6ηΐ6=έπόπτης, curare=nEpuioiovp.ai. trattare=6ianpavpaTS0opai, de- 
οτβτο=διάταγμα, 1ΐνε11ο=φόρος.

3 Ballotazioni, σ. 101.
1 Αυτόθι, σ. 133,
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αυτή συνεπλέκετο μέ τούς Γάλλους, άπηλλάσσοντο δμως πολλάκις τών 
βαρών τών εντοπίων, οίον στρατεΰσεως καί εισφορών τούτο όμως πολ
λάκις άπεδείχθη θεωρητικόν μόνον.

Διά την ύπεράσπισιν τής πόλεως έχρειάσθη νά συνεισφέρουν τά αρ
γυρά των σκεύη.’Ιδού τό σχετικόν πρακτικόν: «14]25 Δεκεμβρίου 1798. 
Ώμίλησεν δ ρηθείς κυρ Θεόδωρο; [ΙΊετροκόκκινος] γοβερνατόρος άν τό 
ευρίσκουν εύλογον κατά τό παράδειγμα τών άλλων εκκλησιών, Ιταλών καί 
αλλοεθνών, νά προβάλουν εις τό εδώ γοβέρνον τον αριθμόν καί ζύγη 
τών αργυρών κανδηλ ων, κανδηλερίων καί δίσκων οπού έχει ή Εκκλησία 
μας καί αν τά θέληση τό αυτό Γοβέρνον νά τά διόσουν καί σκέψεως γενο- 
μένης άπεφάσισε τό παρτίδον τής βαλλοτατζιόνος1 καί έβγήκαν δλες οι 
δώδεκα πάλλες εις τό ναί, οθεν έμεινεν άποφασισμένον νά τό ενεργήσουν 
οί ρηθέντες επίτροποι κατά τό δημόσιον μανιφέστρον (sic) καί αϊτησιν 
τής έν Φλωρεντίφ διοικήσεως.» 1 2 3

Έξ εγγράφου πάλιν τής 30 Σεπτεμβρίου 1799 φαίνεται δτι κατά την 
είσοδον τών Γάλλων εις τό Λιβόρνον, την 24 Μαρτίου τού ίδίου έτους 
προς άποζημίωσιν τών κατακτητών εδεσμεύθησαν τά εμπορεύματα τών 
εμπόρων Ελλήνων «πολιτών ’Οθωμανών» αξίας τριακοσίων όγδοήκοντα 
χιλιάδων λιρών, ή δέ δέσμευσις ήρθη μόνον μετά την καταβολήν τών 
17°/0 επί τού ανωτέρω ποσού, τοϋ ποσοστού τούτου βαρύναντος κατ’ανα
λογίαν τούς κατόχους 3.

’Ιδού τό πρακτικόν, δι’ ού άποφασίζεται νά ζητηθή ή απαλλαγή τών 
Ελλήνων από τήν στράτευσιν τού 1808: «11]23’Ιουλίου 1808. Καί κατά 
πρώτην προβολήν ό είρημένος κύρ ’Αλέξανδρος Πατρινός έκαμε γνω
στήν καί άνέγνωσεν εις τούς επίλοιπους τού συστήματος τών 16 μίαν επι
στολήν τής Καγκελλαρίας Λιβόρνου προς τό Γένος μας, ή οποία επιστο
λή αποβλέπει εις τήν κονσκριτζιόνε τών νέων, διωρισμένην παρά τού 
ίμπεριάλου Γοβέρνου, ζητώντας μας έν ταυτφ τό βιβλίον τών βαπτιζομέ- 
νων εις τήν ’Εκκλησίαν μας καί είς τον ’ίδιον καιρόν τούς ερώτησεν Ιάν 
είναι καί τής θελήσεώς των καί εάν τό ευρίσκουν εύλογον νά κάμουν οί 
επίτροποι είς δνομα τοϋ Γένους μίαν αναφοράν προς τον έξοχώτατον 
πρεφέττον τής Λιβόρνου παρακαλώντας τον διά νά εξαιρέση τούς νέους 
από τό Γένος μας από τήν κονσκριτζιόνε, ωσάν οπού δεν εϊμεθα σούδιτοι 
τού εδώ τόπου» 4.

1 Τής ψηφοφορίας τό αποτέλεσμα (il partito della ballotazione 1)
2 Ballotazioni, ο. 69.
3 Λ, 145.
4 Ballotazioni, σ. 129. Οοεοπζίοηβ^στράτευσις, 3ΐιάάθο=ύπήκοος. Governo im- 

ρβτίε1θ=ή (Γαλλική) Αϋτοκρατορ. Κυβέρνησις.
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Καί άλλα έκτακτα βάρη έπίεζον τήν Κοινότητα, υπόχρεων νά υπο
δέχεται καί προς τοϋτο νά δαπανά, ότέ μέν τούς μεγάλους τής Τοσκάνης 
Δούκας, τήν αδελφήν τοϋ Ναπολέοντος, ότέ δ’ άλλους επισήμους ξένους, 
ή νά προσφέρη υπέρ κοινωφελών σκοπών χρήματα επί τή γεννήσει τοϋ 
Βασιλέως τής Ρώμης (άετιδέως) ή (18]30 Μαρτίου 18L0) επειδή «ό Τμπε- 
ρατόρος Μέγας Ναπολέονας υπανδρεύεται μέ τήν άρχιδούκισσα Μαρία 
’Αλοβίζα τής Αυστρίας» νά προσφέρη λίρας 400!1

«23 ’Ιανουάριου 1798, παλαιόν.» Δίδεται βοήθεια (ναύλος) εις τον 
Μακάριον ιερομόναχον λαυριώτην «οπού πηγαίνει διά εφημέριος τών εν 
αμοτερδαμ ανατολικών ρωμαίων 1 * 3.»

26 Δεκεμβρ. 1803]7 ’Ιανουάριου 1804. Δίδεται βοήθεια, συνδρομή έφ’ 
ά'παξ, εις τό έν Χίφ Φιλοσοφικόν τοϋ Γένους Σχολεΐον γρόσια 1000 3 *. Ή 
τοιαύτη άπόφασις άνταποκρίνεται εις αϊτησιν τής Σχολής τής 27 ’Ιου
νίου I 797, έπαναληφθεϊσαν τό 1803 ί».

E‘. ΤΟ ΣΧΟΛΕΪΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ

Τά τοϋ υπό τής Κοινότητος ίδρυθέντος ‘Ελληνομουσείου έ'χουν έξε- 
τασθή, γνωρίζομεν δέ καί τά ονόματα τών διδαξάντων από τού 1805 μέ 
χρι τού 1837δ. ’Ιδιαιτέρως έξήρθη ή μορφή τού καί σπουδαιοτάτου τών 
διδαξάντων Γρηγορίου ΙΊαλιουρίτου 6. Έσημειώθη μάλιστα καί ή ϋπαρξις 
συμφωνητικού μεταξύ τής Κοινότητος καί τού διδασκάλου Παναγιώτου 
Θωμά κατά τό 177δ 7.

’Ήδη έρχομαι ν’ αυξήσω τάς σχετικάς ειδήσεις, διά νά φανή δτι συν

1 Αυτόθι, σ. 144.
3 Ballotazioni, σ. 68.
3 Αυτόθι, σ. 96.
4 Τά έγγραφα έδημοσιειιθησαν υπό Θ ε μ. Π. Β ο λ ί δ ο υ, Γράμματα τών 

επιτρόπων της έν Χίω Σχολής πρός τούς επιτρόπους τής έν Λιβόρνφ 'Ελληνικής
Εκκλησίας, περ. Χιακά Χρονικά, τεύχος Α' (1911), σ. 110- 11ό. Τού αυτού, 
Χιακά καί πρός τήν Χίον σχετικά έγγραφα έκ Λιβόρνου, αυτόθι, Δ' (1919), σ· 
154—165, όπου δημοσιεύεται τό ευχαριστήριον τής Σχολής έκ Χίου 1805 ’Ιου
νίου 48.

6 Περικλής Γ. Ζερλέντης, Περί τής έν Λιβόρνφ 'Ελληνικής Σχο
λής (1805—1837) περ. Παρνασσός θ' (1885), σ. 323—340. Πρβλ. καί Β ο λ ί δ η ν, 
"Ενθ’ άνωτ. καί Τ ρ ύ φ. Ε. Ε ΰ α γ γ ε λ ί δ η ν, Ή Παιδεία έπί Τουρκοκρα
τίας, τόμος δεύτερος, έν Άθήναις 1936, σ. 483—486.

9 Πρβλ. όσα προσέθηκα Ν. Β. Τωμαδάκη, Ό Άνδρέας Κάλβος από 
Λιβόρνου εις Φλωρεντίαν, ’Αφιέρωμα ε’ις Κωνσταντίνον ’Άμαντον, έν Άθήναις 
1940, σ. 163-196.

7 Β ο λ ί δ η ς, Χιακά Χρονικά Δ' (1919), σ, 165.
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εχώς από τοΰ 1775 οί εν Λιβόρνφ "Ελληνες έφρόντιζον περί τής μορφά>- 
σεως των τέκνων των.

«29 ’Απριλίου 1775 Λιβόρνον. ’Εμείς οί ποκάτωθεν γεγραμμένοι φα- 
νερώνομεν δτι εσυνφωνήσαμεν μέ τον λογιώτατον σιορ Παναγιώτη Θωμά 
νά σταθή εις την εδώ πολιτείαν εις ιό σπίτι τής ’Εκκλησίας μας 'Αγίας 
Τριάδος δίχοις νά πληρώνη νοίκιν, τό όποιον σπίτι θέλει δουλεύει διά κα
τοικίαν του καί διά Σχολεΐον νά παραδίνη μαθήματα των παιδιών όπου 
τοΰ παραδίνονται τόσον εις τά κοινά γράμματα, δσον καί εις τά Ελληνικά 
ομοίως καί εις λογαριασμόν καί διά ανταμοιβήν καί μιστόν τοΰ κόπου του 
ύπεικόμεστεν νά τοΰ πληρώνωμεν τζεκίνια τοΰ Γράν Δούκα εξήντα δύο 
τον χρόνον άρχινώντας από την δύο την Σεπτεμβρίου εις τό νά [διδάσκη] 
διά δσον καιρόν είναι ευχαριστημένα τά δύο μέρη, τόσον ό ρηθείς διδά
σκαλος δσον καί οί ’πογεγραμμένοι- διορίζεται δμως διά έναν χρόνον ολό
κληρον ή πληρωμή καί έπειτα καθώς διακρίνουν νά αποφασίσουν είναι 
εις την εξουσίαν των δύο μερών, καί διά ένδειξιν τής αλήθειας έγινεν τό 
παρόν ύπογραμμένον καί δοσμένον είς φύλαξιν τών επιτρόπων τής ρη- 
θείσης εκκλησίας διά σιγουρότητα.» ’Επειδή δ’ ή Κοινότης δεν ειχεν ακό
μη άναγνωρισθή ύπεσχέθησαν άτομικώς νά δώσουν τά χρήματα οί επί
τροποι, ήτοι ό μεν Θεοδωρής Μπέντζου 18, ό Γεώργιος Κωνστάκης 28, 
ό Ρίζος Δάσκαλος 8, ό ’Αντώνιος Δήμος 3 καί τά υπόλοιπα ό Νικόλαος 
Δελαμάρας (—ίνης) 1.

Πόσον χρόνον εδίδαξεν ό Θωμάς οΰτος δεν εξακριβοΰται. Μετ’ αυτόν, 
καί προ τοΰ ΓΙαλιουρίτου, ευρίσκω τον Ζακύνθιον ιερομόναχον ’Ακάκιον 
κατά κόσμον ’Αναστάσιον ΓΙετρόπουλον, περί τοΰ οποίου καί τών σκαν- 
δάλων άτινα έγέννησεν, άναγινώσκω :

«11]22’Οκτωβρίου 1791. Έπρόβαλεν [ό Γοβερναδόρος] άν ευρίσκουν 
εύλογον νά κρατήσωσι τον εδώ έλθόντα ίερομχ. ’Ακάκιος Πε.τρόπουλος, 
(sic) ζακυνθηνόν διά ένα χρόνον διδάσκαλον είς τά κοινά ελληνικά καί ιτα
λικά γράμματα, νά διδάσκη κοινώς τά εδώ ευρισκόμενα τέκνα τών συνά
δελφων καί όμοπίστων μας χωρίς νά ζητή εξ αυτών τινα μισθόν καί νά 
συμβοηθή ψάλλοντας καί άναγινώσκοντας είς την εδώ εκκλησίαν μας μέ 
μόνον μισθόν του .... προς τζεκίνια τρία καί ήμισυ φιορεντίνικα τον 
καθέκαστον μήνα, χωρίς τινά δίσκον ή άλλην τινά κανονικήν πληρωμήν 
καί άπερνώντας τό παρτίδον έβγήκαν βάλλες δώδεκα είς τό ναι καί βάλ- 
λες δύο είς τό ούχί.» * 2

«7] 18 Αύγούστου 1792. Έπρόβαλεν ό ρηθείς γοβερναδόρος 3 είς τους

ι Λ, 63.
2 Ballotazioni, β. 50.
3 Ό Δημήτριοξ Κονταξής, κατ’ εκείνο τό έτος.
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συνάδελφους την ανησυχίαν τοΰ 'Ιερομχ. ’Αναστάσιος Πετροπούλου καί 
δτι δεν ευχαριστείται με τήν προσδιορισθείσαν σοϋμαν τοΰ μηνιαίου 
μισθού του ζητώντας περισσότερα καί σκέψεως γενομένης αν ό αυτός 
είναι χρειαζόμενος εις τήν εκκλησίαν μας καί αν είναι εύλογον νά τον 
κρατήσουν περισσότερον καιρόν ή νά τον λιτζεντζιάρουν \ δίδοντας του 
τήν άδειαν διά νά φροντίση περί τής κυβερνήσεώς του εις άλλο μέρος, 
έγινε βαλλοτατζιόν καί έβγήκεν εις βοήθειαν του μία καί μόνη βάλλα, 
οι δέ λοιπές δώδεκα εναντίον του, δθεν καί έμεινεν άποφασισμένον νά 
λιτζεντζιαρισθή, καί νά τοΰ δοθή ή εϊδησις διά νά φροντίση εις άλλο μέ
ρος διά τήν κυβέρνησίν του, αναχωρώντας από τά όσπίτια τής εκκλησίας 
μας όμοΰ με τήν μητέρα του.» a

Περαιτέρω νεωτέρα σημείωσις διά τής αυτής χειρός: «Ό ανωτέρω 
’Αναστάσιος Πετρόπουλος Ζακΰνθιος ΰπεκρίθη δ'τι θέλει νά μεσσεΰση διά 
Βενετίαν, δθεν τοΰ έπιασαν καλέσσο [=δχημα] οι επίτροποι τής εκκλη
σίας μας διά νά τον πηγαίνη άνέξοδον με τήν μητέρα του εις Βενετίαν, 
τοΰ έδόθη καί ικανή βοήθεια επί χεΐρας, αυτός δέ μεσσεΰοντας από εδώ 
ΰπήγεν εις Πίζαν καί έμεινεν εκεί λατινοφρονήσας, τον δέ καλεσσιέρην 
έστειλεν εδώ μέ γράμμα του δτι τον έλιτζεντζιάρησε μή θέλοντας νά πη- 
γαίνη εις Βενετίαν καί έκαμε χρεία οί επίτροποί μας νά πληρώσουν τοΰ 
καλεσσέρη τό έν τρίτον τοΰ συμφωνημένου μισθοΰ, ό δέ ρηθείς ’Ανα
στάσιος καντήντησε τέλος πάντων γενόμενος φράρος νά στέκη εδώ εις Λι- 
βόρνον καί έστω εις ενθύμησιν τής κακοφροσΰνης του.» 8

Έκ τών ανωτέρω φαίνεται δτι οί δυο ουτοι διδάσκαλοι έδίδαξαν τά 
στοιχειώδη μαθήματα εις τους έλληνόπαιδας τοΰ Λιβόρνου1.

Άλλ’ ή Κοινότης άπέβλεψεν εις τήν εΰρυτέραν ελληνικήν μόρφωσιν 
τών τέκνων της καί προς τοΰτο ίδρυσε τό 'Ελληνομονοεΐον. Διά νά λει- 
τουργήση δέ τοΰτο δσον οίόν τε έντελέστερον εξέλεξε καί επιστάτην. ’Ιδού 
αί σχετικαί αποφάσεις καί ειδήσεις:

«3] 15 Φεβρουάριου 1806. ΙΙρός τοΰτοις έπροβάλθηκεν νά έκλεχθή 
από τό σύστημα τών δεκαέξ ένας διά νά είναι επιστάτης καί νά παρα
σταθή εις τάς τοΰ Σχολείου μας χρείας, καί νά έχη νά παραστήση εις τον 1 * 3

1 Ιάοβηζωτβ^άπολύω.
3 Ballotazioni, σ. 53.
3 Ballotazioni, σ. 53.
" Τήν 20 ’Ιανουάριου J 1 Φεβρουάριου 1803 έζήτησεν ή Κοινότης τής έν Μεσ

σήνη πατέρα Νεόφυτον ιος διδάσκαλον, άλλ’ οΰτος δέν ήλθε. Τήν 1]13 
Μαρτίου 1805 άπεφασίσθη νά γραφή εις τόν έν Παρισίοις πάτερ Θεοδό
σιο ν ή νά έλθη άμέσως ώς διδάσκαλος ή νά μή έλθη. Κατόπιν τούτου έξευρέ- 
θη ό Γρ. Παλιουρίτης συσταθείς υπό τοΰ Άθ. Ψαλλίδα είς τόν Μιχ. Ζωσιμαν. 
Πρβλ. Ballotazioni, σ. 90 καί 96 καί Ζερλέντην, "Ενθ’ άνωτ. σ, 328—329,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:00 EEST - 3.236.241.27



Ναοί καί θεσμοί τής 'Ελληνικής Κοινότητος τοϋ Λιβόρνου. 107

καιρόν εις τους επιτροπεύοντας τά αναγκαία και κάθε τι περί τοΰ εϊρη- 
μένου Σχολείου, καί ώνομάσθησαν τέσσαροι ήτοι .... διά να μένη ένας 
από αυτούς διά έναν μόνον χρόνον, καί άπερασμένης μπαλλοτατζιόνε 

διά τον κυρ Δημ. Κονταξήν εις τό ναί 10 είς τό ούχί 5 
διά τον κυρ Μιχ. Ζωαιμαν είς τό ναί 13 είς τό ούχί 2 εμεινεν έκλε- 

λεγμένος
διά τον κυρ Φίλιππον Κωστάκην είς τό ναί 12 είς τό ούχί 3 
διά τον κυρ Παναγιώτην Πάλλην είς τό ναί 9 είς τό ούχί 6».1 
«19]31 ’Ιανουάριου 1807. Πρός τοΰτοις ώμιλήθηκεν διά τον επιστά

την τοΰ Σχολείου μας καί έκομφερμαρίσθηκεν 8 διά άλλον εναν χρόνον 6 
κυρ Μιχαήλ Ζωσιμας, όπου εμεινεν πέρσι έκλελεγμένος εις τοιαΰτην Ιπι- 
στασίαν » 1 * 3

Την 15]27 ’Ιανουάριου 1810. Μεταξύ τριών υποψηφίων προταθέντων 
υπό τοΰ κυβερνήτου τής Κοινότητος Μ. Ροδοκανάκη (οί άλλοι δύο ήσαν 
ό Θωμάς Σπανιολάκης καί ό Άνδρέας ’ Αργυρόπουλος) εξελέγη ό Παναγι
ώτης Πάλλης διά ψήφων 11, κατά 1, επιστάτης διά τό 18104 5. Ήτο δ’ ό 
Πάλλης ουτος μεγαλέμπορος, πατήρ τής ποιητρίας ’Αγγελικής Πάλλη Βαρ- 
θολομαίη καί μετά την ΐδρυσιν τοΰ 'Κλλην. Βασιλείου Γενικός Πρόξενος 
τής Ελλάδος εκεί. Φαίνεται δ’ ότι έδείκνυε εξαιρετικόν ενδιαφέρον πρός 
τά γράμματα καί τήν Σχολήν. «10]22 Φεβρ. 1810. Έτι ωμίλησεν ό κυρ 
Παναγιώτης Πάλλης ώς επιστάτης τοΰ Σχολείου, ότι είναι χρεία διά τό 
αυτό Σχολεϊον νά καλλαιπισθή καί άνοιχθοΰν τά παράθυρα διά περισ
σότερον φως πρός ωφέλειαν των μαθητών καί τοϋ διδασκάλου, λοιπόν 
τοΰ έδωσαν άδειαν νά έξετάση καί νά κάμη εκείνο πού είναι ωφελιμώ- 
τερον περί τούτου.»6

Τήν 19]31 ’Ιανουάριου 1811 επανεκλέγεται ό αυτός διά «νά πρόβλε
ψη καί μερικά άλλα χρειαζόμενα βιβλία διά τό Σχολεϊον καί τοΰ εδόθη- 
κεν ή άδεια νά τό βάλη είς έργον, πλήν νά μή Ιξοδευθοΰν περισσότερον 
από πέτζες εκατόν»6. Καί εξακολουθητικούς εξελέγετο ό Πάλλης μετά 
ταΰτα.

'Ότι ή Κοινότης άπεφάσισε τήν άνάληψιν τών εξόδων τριών φοιτη
τών, ύποδεικνυομένων από τάς Σχολάς Χίου, Ίαιαννίνων καί ’Αθηνών,

1 Ballotazioni, σ. 110—111.
3 0οη{επηατ3Ϊ=έπιβεβαιοϋσθαι, ψηφίζεσθαι έκ νέου
3 Αυτόθι, σ. 120.
1 Αυτόθι, σ. 139.
5 Αυτόθι, σ. 141.
5 Αυτόθι, σ, 149,
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γνωρίζομεν καί ημείς1, δημοσιεύομεν δέ περαιτέρω τό κατά τό 1816 συν- 
ταχθέν σχετικόν πρακτικόν Τό πράγμα άλλωστε ειχεν άγγελθή δι’ Έρ 
μοΰ τοΰ Λογίου (1816, σ. 199—204) καί άρμοδίως έξαρθή. 'Υπάρχουν 
όμως καί προγενέστεραι αποφάσεις άγνοούμεναι.

ΤΙ πρώτη έξ αυτών έλήφθη την «29 ’Ιανουάριου 1788 παλαιόν [ένε- 
κρίθη] ό κ ’Ιωάννης Μεχρίμης μοραΐτης διά νά τοΰ δίδοινται τζεκίνια 4 
τον καθέκαστον μήνα εις βοήθειαν εις τό νά σπουδάζη» έν Πίζη την 
’Ιατρικήν8. Έκτος όμως των μεμονωμένων περιπτώσεων, την 21 Φεβρουά
ριου 1,792 «έκρίθη εύλογον νά γίνη έν σχέδιον περί τοΰ τρόπου εις τό νά 
έρχωνται καί νά μαντενέρωνται από την ’Εκκλησίαν μας έξ νέοι επιτή
δειοι διά την σπουδήν των επιστημών κλπ.» 8. Τήν 10]21 ’Απριλίου 1792 
έλήφθη ή σχετική άπόφασις: «Προς τοΰτοις άνεγνώσθη καί άλλο παρα
κινητικόν γράμμα αν εύρεθή εύλογον προς ωφέλειαν καί φωτισμόν των 
εις τον Λεβάντε ομογενών μας νά έρχωνται τρεις νέοι από τά ’Ιωάννινα 
καί είς από τον Μορέαν καί εις από τήν Χίον ή Σμύρνην, ειδήμονες τής 
ελληνικής διαλέκτου καί νά κάθωνται πέντε χρόνους είς τήν εδώ Πίζαν 
διά τήν σπουδήν τών επιστημών καί νά δίνωνται από τήν κάσσαν τής 
’Εκκλησίας μας ένί έκάστφ αυτών άνά πέτζας δέκα, ριάλια οκτώ τον καθ- 
έκαστον μήνα διά τά προς τροφήν καί λοιπά χρειώδη τους καί παρά ταΰτα 
νά τούς δίνωνται καί τά έξοδα τόΰ εδώ ερχομού τους καί μετά τούς πέντε 
χρόνους τά έξοδα τής εντεύθεν άναχωρήσεάτς των διά τον Λεβάντε, μέ 
συμφωνίαν νά είναι καλών ηθών καί σεμνής πολιτείας μέ ευφυΐαν διά 
τάς έπιστήμας, έξω από τήν ιατρικήν επιστήμην καί μέ συστατικά γράμ
ματα ως διαλαμβάνει τό ρηθέν παρακινητι τον γράμμα άντιγεγραμμένον 
είς τό άνω ρηθέν βιβλίον φύλλα 167, καί δή βαλλοτατζιόνος γενομένης 
έβγήκαν βάλλες δεκατέσσαρες είς τό ναι καί μία είς τό ούχί καί άκολού' 
θως άπεφασίσθη καί έκυρώθη αυτό τό επαινετόν καί θεάρεστον έργον.»* 3 4 5 * *

Τώρα δέν γνωρίζομεν όλων τά ονόματα όσοι ώφελήθησαν τής τοιαύ- 
της άποφάσεως. Έκ τών Χίων είς ήτο ό ’Ιωάννης Τ αελεπής, ό όποιος 
καί ωφέλησε τήν Πατρίδα ώς διδάσκαλοςδ. Τήν 17]28’Οκτωβρίου 1794 
«ό ρηθείς γοβερναδόρος κύρ Κωνστάκης έδηλοποίησε .... τον εδώ ερχο
μόν από Σμύρνης τοΰ νέου κύρ Σέργιον Ίωάννον Μωραΐτον μέ σκοπον 
διά νά μάθη τάς έπιστήμας τών νεωτέρων καί ότι έχει ικανήν προκοπήν

1 Β ο λ ί δ η ς, Χιακά Χρονικά Δ’ (1919), σ. 156—159.
3 Ballotazioni, σ. 40.—Πίζα προφέρουν οί άλλοι ’Ιταλοί καί

τήν οποίαν άκοΰει τις είς τήν Τοσκάνην μόνον Πίσα.
5 Αυτόθι, σ. 52.
1 Αυτόθι, σ. 53.
5 8 ο λ ί δ η ς, ’Ένθ’ άνωτ. Δ' (1919), ο. 160 -162,

ξένοι τήν Pisa,
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εις την ελληνικήν διάλεκτον» 1, δμοφώνως δ’ εγένετο δεκτός ως υπότροφος.
Την 28 ’Ιανουάριου 1800 ένεκρίθη «νά πάγη νά σπουδάση εις Πίζαν 

δ Ιεροδιάκονος κνρ 'Ιερεμίας», διά ψήφων 10 κατά 4 1 2 3. ’Αλλά τήν 3 ’Ιου
λίου 1803 ή Κοινότης γράφει προς τον υπότροφον δτι διακόπτει τό ετή
σιον λόγφ τής σκανδαλώδους του διαγωγής καί τφ συνιστα ν’ άπέλθη εις 
τήν πατρίδα του εάν δεν θέλη νά ληφθοΰν εναντίον του μέτρα s.

Τήν 14]26’Απριλίου 1800 ένεκρίθη «ό Κωνσταντίνος Ίω Μπαχώμης 
νά σπουδάζη τάς έπιστήμας εις Πίζαν» (15 κατά 1), ένεκρίθη δέ βοήθεια 
διά τον ήδη σπουδάζοντα εκεί πάτερ ’Αγάπιον4 *.

Τήν 20 Ίανουαρ.]! Φεβρ. 1803 άπεφασίσθη νά ζητηθή ή τακτοποί- 
ησις των πιστοποιητικών σπουδής τοϋ Χριστοφόρον Περβάνη «σπουδάζων 
εδώ προ τριών μηνών» δ.

Τήν 13]25 ’Ιουνίου 1805 έγκρίνεται ό αρχιμανδρίτης ’Αρσένιος διά 
νά σπουδάζη εις Πίσαν6.

Τήν 28 Όκτωβρίου]9 Νοεμβρίου 1805 άποφασίζεται ή διακοπή τών 
επιχορηγήσεων «ωσάν όπου έγινε τιόρα Κοινόν Σχολείον εις τήν ιδίαν 
Λιβόρνο μέ έξοδα τής ’Εκκλησίας» καί άποφασίζεται νά δοθοϋν τά έξοδα 
τής Ιπιστροφής εις τους τότε υποτρόφους 7. Παρά ταΰτα, τήν 9]21 ’Ιουνίου 
1809 προσλαμβάνεται προσωρινός εφημέριος δ πάτερ Ζΐιονϋσιος· Χατζη- 
παπάς ίερεύς, έλθουν μέ πρόθεσιν νά σπουδάση εις Πίσαν 8.

Κατά ταΰτα ή κατά τό 1816 έκδοσις νέας άποφάσεως περί τριών 
αυτήν τήν φοράν υποτρόφων (αντί πέντε) εξ Ίωαννίνων, Χίου καί ’Αθη
νών, ώφείλετο εις τον λόγφ τοϋ θανάτου τοϋ Γρηγορίου ΓΙαλιουρίτου 
εκπεσμόν τής Σχολής εις γραμματοδιδασκαλεΐον. Έκ τών ωφεληθέντων 
τής άποφάσεως ταϋτης ήδυνήθην νά σημειώσω τους εξής:

Τήν 13 Μαΐου 1817 άπεφασίσθη νά γράψουν προς τον Οϋγγροβλα- 
χίας ’Ιγνάτιον εις Πίσαν, δτι συγκατατίθενται νά δώσουν φλωρία 8 τοϋ 
υίοϋ τοϋ αυτόθι (Pisa) κυρίου Χαβρίκια, διά νά σπουδάζη εις τον τόπον 
τοϋ ’Αθηναίου υποτρόφου, μή ύποδειχθέντος έτι» 9.
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1 Ballotazioni, σ. 68.
2 Ballotazioni, σ. 74.
3 Λ, 160.

: 4 Ballotazioni, σ. 76.
» Αυτόθι, σ. 91.
6 Αυτόθι, σ. 106.
7 Αυτόθι, σ. 107.
8 Αυτόθι, σ. 137. Ουτω διηυκολύνετο ή σπουδή του, τής Πίσης άπεχούσης 20 

μόνον χιλιόμετρα άπό τοΰ Λιβόρνου !
9 Ballotazioni, βιβλίον δεύτερον, σ. 30.
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Την 9 Αύγουστου 1817 δίδεται εις τον ’Αλέξανδρον Γλαράκην ή 
άδεια εκ Πίσης νά μεταβή εις Βεϋμάρ, κατά συμβουλήν τοΰ Ούγγροβλα- 
χίας, «δπου τα μαθήματα διδάσκονται μέ περισσότερόν τάξιν καί μέθο
δον» 1.

Την 2 Ιουλίου 1816 ό Κωνσταντίνος ΓΙαλανίδης [Μπαλάνος], άρχι- 
διδάσκαλος τής πρώτης Σχολής των Ίωαννίνων, συνιστφ προς την έν Λι- 
βόρνφ αδελφότητα τής ’Ανατολικής Εκκλησίας τον υπό τών Ίωαννίνων 
ύποδειχθέντα υπότροφον ! «Γρηγόριος ό Παλανίδης, υιός τοΰ έν Μακα- 
ρία τή λήξει γενομένου Δημητρίου ίερέως καί μεγάλου οικονόμου, έγγο- 
νος τοΰ σοφωτάτου και άειμνήσου Παλάνου άρχιπρεσβυτέρου καί ανεψιός 
μου»1 2. Ούτος έζήτησε φαίνεται αύξησιν τής υποτροφίας, ήν ή Κοινότης 
ήρνήθη, προθυμοιηθεΐσα δι’ άποφάσεώς της τής Η]20 ’Οκτωβρίου 1817 
νά καταβάλη τά έξοδα τής έκ ΓΙίσης εις ’Ιωάννινα Ιπιστροφής τοΰ Γρ. 
Μπαλάνου 3.

Την 22 Δεκεμβρίου 1818 ένεκρίθη ό Γεώργιος Χριστοδούλου νά 
σπουδάζη εις Πίσαν φυσικομαθηματικά επί τετραετίαν 4 *.

Τήν 2 Φεβρουάριου 1821 ειδοποιείται ό έν ΙΙίση σπουδάζων Σω
τήριος Φιλιππίδης δτι τήν 22 Σεπτεμβρίου τοΰ έτους έκείνου έληγεν ή 
τετραετία τών σπουδών του. Παρομοία εϊδοποίησις στέλλεται εις τον 
προμνημονευθέντα Άλέξ. Γλαράκην (δι’ δν ή τετραετία τής υποτροφίας 
έληγε λήγοντος καί τοΰ Μαΐου 1 821) δ. Ό Γλαράκης έσπούδαζε τότε εις 
Γοτίγγην. Ή εϊδοποίησις έπανελήφθη διά τον Φιλιππίδην τήν 16 ’Α
πριλίου 1821, δτε ούτος εύρίσκετο εις Παβίαν (Pavia) τής Λομβαρδίας.

Τέλος τήν 4 Φεβρουάριου 1822 στέλλεται ή τελευταία εξαμηνία εις 
τον έν Βονωνιρ (Bologna) Γεώργιον Γραμματάτην, διότι ή ’Εκκλησία άπε- 
φάσισε τήν διακοπήν τών υποτροφιών 6. ΕΙχεν έπέλθει ή Ελληνική Έπα- 
νάστασις καί ή Κοινότης έφρόντιζε περί τών εις τήν Τοσκάνην καταφυ- 
γόντων εκατοντάδων προσφύγων!

Άλλ’ εκτός τής επισήμου αυτής βοήθειας, παρείχετο καί άλλη ενί- 
σχυσις υπό τώ>ν έν Λιβόρνω Ελλήνων εις πολυαρίθμους έν ΙΙίση φοιτη-

1 Αυτόθι, σ. 31.
* Γεν. ’Αρχεία τοΰ Κράτους, Συλλογή Ζερλέντη, σ. 175. Πρβλ. καί Δ ι ο ν. 

Α. Ζακυθηνοΰ, Κατάλογος τής Συλλογής Περικλεούς Ζερλέντη, ΕΕΒΣ, 1Γ' 
(1927), ο. 230-304, έν σελ. 288—289.

3 Ballotazioni, βιβλίον δεύτερον, σ. 31.
4 Αυτόθι, σ. 35.
ό Αυτόθι, σ. 4G.
6 Αυτόθι, σ. 55.
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τάς ομοεθνείς των 1. ΕΙς εξ αυτών, ζήσας κατόπιν ως φοιτητής καί εις 
τούς Παρισίους, έπιστέλλει έκείθεν εις Έρμήν τον Λόγιον 2, διηγούμενος 
τάς ελλείψεις τής γαλλικής πρωτευούσης καί ενθυμούμενος την ήσυχον 
εν Πίση φοιτητικήν ζωήν. Άφοϋ επαινέσει τα έν Έλλάδι ίδρυθέντα σχο
λεία, λέγει: «Εις τήν πρώτην τάξιν πρέπει νά θέσωμεν τούς έν Λιβόρνφ 
παροικοΰντας ομογενείς. Τούτοι οί φιλόμουσοι "Ελληνες, καίτοι ολιγάριθ
μοι, άπομεμακρυσμένοι τής Ελλάδος καί άπολαμβάνοντες τα καλά των 
φωτισμένων εθνών, δεν έλησμόνησαν τά προς τό Γένος καθήκοντά των. 
"Οχι μόνον κατέστησαν τήν Εκκλησίαν των μητέρα όλων τών ομογενών 
δυστυχών, καί τήν εύτρέπισαν μέ σχολεΐον καί τήν έντελεστέραν εκκλη
σιαστικήν πομπήν καί υπηρεσίαν, άλλ’ έξέτειναν καί περαιτέρω τήν φιλο- 
γένειάν των. Συλλογισθέντες ότι προ πάντων έχομεν χρείαν μεγάλην δι
δασκάλων, καί ότι τοιοϋτοι δύσκολα προετοιμάζονται ακόμα είς τον κόλ
πον τής Ελλάδος, άπεφάσισαν τά αναγκαία έξοδα διά τρεις νέους σπου- 
δαστάς, οί όποιοι νά ένασχοληθοΰν είς τά φυσικομαθηματικά καί φιλο
λογικά μαθήματα, καί νά επιστρέφουν έπειτα κατά χρέος διδάσκαλοι είς 
τά Ιωάννινα, τάς ’Αθήνας καί τήν Χίον .... Είς δε τήν ΙΙίσαν είναι τά 
πάντα άναλογώτερα μέ τάς περιστάσεις μας .... Καί οί έν Λιβόρνφ ομο
γενείς έμποροι περιθάλπουν ελληνικώς τούς ομογενείς καί είς διάστημα 
έτους ολοκλήρου κανείς τών σπουδαστών δεν έστενοχωρήθη, ενώ ενταύθα 
(είς ΙΙαρισίους) είς όλιγώτερον διάστημα επαρατήρησα όλον τό εναντίον. 
Εκεί (είς ΙΙίσαν) έχομεν τον άγιον καί σεβάσμιον αρχιερέα ’Ιγνάτιον, 
σύμβουλον, οδηγόν, προστάτην καί πατέρα όλων τών ελληνικών τέκνων, 
καί ή βιβλιοθήκη τού κυρίου Μόστρα είναι κοινή είς όλους τούς ομογε
νείς ...».

ΣΤ'. ΕΠΙ ΓΡΑΦΑΙ

1. (’Εκκλησία Γραικό-ουνιτική Via della Madonna. 1708)

ΝΕΩΝ ΤΟΝΔΕ ΔΟΜΗΣΑΝ ΑΓΑΚΑΥΤΟΙ ΥΙΕΣ ΑΧΑΙΩΝ 
ΘΕΙΟΊΌΚΩ ΜΑΡΙΗ ΔΑΠΑΝΗΣΙΝ ΙΔΙΑΙΣ ,ΑΧΑ' 

ΠΕΡΙΚΑΛΛΕΣΙ Δ’ ΑΝΕΣΚΕΥΑΣΑΝ ΜΑΡΜΑΡοΙΣΙ ,ΑΨΗ'

1 ’Έλεγχον τών λαβόντων διδακτορικόν δ.πλωμα από τοΰ 1789 μέχρι τοΰ 1842 
έν Πίση 'Ελλήνων, ώς καί πολλών άλλων φοιτητών Ελλήνων μή γενομένων όμως 
έκεϊ διδακτόρων, κατήρτιαα δι’ επιμελούς έξετάσεως τών σχετικών πανεπιστημια
κών αρχείων τής Πίσης, όπου κι’ εγώ ήκροάσθην φιλολόγους καί ιστορικούς κατά 
τό 1938—1939, ελπίζω δ’.ότι θά παρουσίαση ουτος Ικανόν ενδιαφέρον έκδιδόμενος.

a Διατριβή C. Ζ. [Κάλβου Ζακυνθίου ;] σταλεΐσα έκ Παρισιού τή α' Μαρ
τίου 1820, Ερμής ό Λόγιος 1820, σ. 434—448 καί 472—487.
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2. (Παλαιοϋ Νεκροταφείου*. 1778)

Η ΤΗΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΛΑΤΡΙΣ ΗΔ’ ΕΠΩΝΥΜΟΣ 
ΤΩΝ ΕΞ ΕΩΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τ’ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ 

ΓΡΑΙΚΩΝ ΑΜΙΚΤΩΝ ΤΑΙΣΤΕ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ 
ΚΕΚΤΗΤΑΙ ΤΟΝΔΕ ΠΡΟΣ ΤΑΦΗΝ ΩΡΙΣΜΕΝΟΝ 

δ ΜΕΛΩΝ ΕΑΥΤΗΣ ΕΚΛΙΠΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ 
ΚΑΙ ΝΥΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΣΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝ 

ΛΑΜΙΙΡΩΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΊΌΥΣΚΙΑΣ ΔΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 
ΤΟΥ ΛΙΟΠΟΛΔΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΝ ΤΩ ΤΟΠΩ 

ΠΡΟΣΘΕΙΣΑ ΚΑΛΛΟΣ ΙΙΑΣΙ ΚΟΙΝΩΣ ΑΓΑΠΗΝ 
10 ΣΤΕΡΓΟΙΝ (sic) ΠΑΡΑΙΝΕΙ, ΤΩΝΤΕ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙ 

ΘΕΟΥ ΔΕΕΣΘΑΙ ΤΑΞΑΙ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΨΟΗ' ΣΩΊΌΝ ΕΤΟΣ

3. (Όμοίως Παλ. Νεκροταφείου 1778).

Η ΤΡΙΦΑΟΥΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣ ΛΑΤΡΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕ 
ΤΑΥΤΗΣ ΚΟΣΜΕΕΣΘΑΙ ΣΦΟΔΡΑ ΠΟΘΟΥΣ’ ΑΝΕΡΩΝ 

ΓΡΑΙΚΩΝ ΕΥΣΕΒΕΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΙΣ ΤΗΔΕ ΠΑΡΟΙΚΩΝ 
ΝΕΥΣΕ1 ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΣ ΚΤΗΣΑΤΟ ΤΟΝΔΕ ΤΟΠΟΝ 

5 ΕΚΔΗΜΟΥΝΤΑΣ ΕΟΥΣ ΙΝΑ ΦΑΙΔΡΩΣ ΕΝΤΑΦΙΑΖΕ 
ΝΥΝ Δ’ ΩΣ ΕΙΘΙΣΤΑΙ ΤΟΥΔΑΦΟΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ 

ΚΑΛΛΙΝΟΥΣΑ (sic) ΠΑΡΑΙΝΕΙ ΑΥΤΗΣ ΠΑΣΙΝ ΑΔΕΛΦΟΙΣ 
ΤΟΥ ΘΥΟΥ (sic) ΔΕΕΣΘΑΙ ΕΙΝΕΚΑ ΤΩΝ ΝΕΚΥΩΝ 

ΑΨΟΗ' ΜΑΊΌΥ Α ΣΩΤΝ ΕΤΟΣ

4. (Νέον Νεκροταφεΐον, προ;ην Via Erbosa, ήδη Via Marco 
Mastrucchi 1840)

ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΤΑΥΤΛ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ 
Π ΑΝΊΕΣ ΟΙ ΚΑ'ΓΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ 
ΟΙΤΕ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΙΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΕΝΙΙΣ ΕΠΙ ΤΟ ΑΥΤΟ.

Δαυίδ ψαλμός ΜΗ'48

* Έπί μαρμάρινων πλακών, ας ευρών ήγόρασεν εσχάτως ό υποπρόξενος κ. 
Benvenuto, προτιθέμενος νά έντοιχίση αΰτάς καταλλήλως, διά νά διασωθούν. 

Έπιγρ. 2 στ. 10 στέργειν .....
Έπιγρ. 3 στ. 8 τοϋ θείου δέεσθαι ....
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LA ΝΑΖΙΟΝΕ GRECA DI RITO OR1ENTALE 
ERESSE L’ANNO MDCCCXXXX *

5. (Δεξιά της ηροαόψεως της ’Εκκλησίας 'Αγ. Τριάδος 
Via S. Antonio 2. 1908)

ΕΊΈΙ ΑΨΞ'
ΕΝΘΑΔΕ ΑΦΑΝΗΣ ΕΝ ΕΥΤΕΛΕΣΙΝ ΟΙΚΟΙΣ ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΗ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 
ΑΝΕΓΗΡΕΤΑΙ (sic)

ΕΤΕΙ ΑΠΗ'
5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ ΚΟΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ε.

[ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ—ΡΑΛΛΗΣ 
Ν1ΚΟΛΟΑΣ Λ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ 

ΕΙΣ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΙΡΙ4 (sic) ΤΆΡΩΓΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
ΩΝ ΕΠΑΞΙΩΣ Ο ΚΟΜΗΣ ΡΟΣΟΛΙΝΟΣ ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΠΡΟΤ-

[ΣΤΑΤΑΙ
10 ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΑΝΓ ΕΚΑΛΩΙΙΕΙΣΑΝ (sic).

6. (’Αριστερά της αυτής ηροαό'ψεως. 1908)

L’ ANNO MDCCLX 
QUI SORGEVA DA MISERE CASE 

LA C HIES A GRERO ORIENTALE ORTODOSSA 
E NEL MCMVIII

5 GIORGIO MAVROCORDATO MICHELE RODOCHANACHI
[RALLI

E NICOLA MILONA GOVERNATORI 
I CIRCUSTANTI EDIFICI ABATTUTI 

COL VALIDO AIUTO DEI REGI SPEDALI RIUNITI 
A CUI ROSOLINO ORLANDO SAVIEMENTE PRESIEDE 

10 LA CASA DEL SIGNORE
RESTAVRAVANO ED ABELLIVANO

* To Νεκροταφειον εχει κοινόν φυλακεϊον μετά τοΰ παραπλεόριος ‘Ολλαν
δικού, οποί) ή επιγραφή «La Nazione Ollandese Alemanna | eresse | l’anno 
MDCCXXXX | La vostra vita j e un correre alia Morte».

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BYZANT. ΣΠΟΥΔ. "Ετος ΙΣΤ' 8
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4α [μετεγράφη] 1 (1757)*

S: Μ: I:*

Ή μεγαλοπρεπές Αυτοκρατορία ή καισαρική, κατά τά προνόμια τοΰ 
Ι'ράν Δοΰκα Φερδινάνδου πρώτου: 10 5Ιουνίου 1593: Συμφωνεί εις Λι- 
βόρνο, των Ρωμαίων τής διαφορετικής συγκοινωνίας, από την Γραικοκα- 
θολικήν, την ελευθερίαν τοΰ μεταχειριστεΐν με τούς κάτωθεν τρόπους, 

[α'] Νά κτίσουν μίαν εκκλησίαν, όπου να συνάγονται από έξοδά τους, 
[β'] Νά έχη αυτή δύο πόρτες, μίαν έξω εις την κοινήν στράταν χωρίς 

κανένα σημεϊον ιερόν, ού'τε γεγραφήν, καί παρόμοιαν εις τά πάντα ωσάν 
των άλλων σπιτίων; καί άλλην από μέσα εϊς τήν οποίαν νά ήμποροϋν νά 
βάνουν οτι έχουν καί οί άλλες εκκλησίες.

[γ'] Νά μή έχη καμπάνες εις τό φανερόν, ού'τε άλλα σήμαντρα νά συμ- 
μαζώνουν τον λαόν.

(δ'] Νά μήν χαίρεται καμμίαν φάλαξιν, ούτε τοπικήν, ούτε σωματικήν, 

ούτε πτιστικήν (sic)2.
[ε'] Νά εφημερεύεται, από έναν εφημέριον τοΰ αύτοΰ ριτοΰ (rito), νά 

τον εκλέγουν αυτοί, με χρέος κάθε φοράν νά παρουσιάζη τές χειροτονίες 
του εις τον σεκρετάριον τής ρεγκέντζας.

[ς'] Νά γράφωνται οί αυτές χειροτονίες ύστερα από τήν βασιλικήν 
βλέψιν, εις τήν Καγκελλαρίαν τής Λιβόρνου.

[ζ'] Νά είναι ή αυτή εκκλησία εις τά πάντα ανυπότακτη, εις τήν 
άλλην γραικοκαθολικήν, όπου εύρίσκεται εις Λιβόρνο, τόσον διά τούς αν
θρώπους, ωσάν καί διά τά υποστατικά, όπού ήμπορεΐ δικαίως νά άποκτή- 
ση, εις τρόπον οπού, οί ρωμαίοι τής μιας συγκοινωνίας νά μήν ήμποροϋν 
νά λαβαίνουν κανένα χάρισμα, ή βοήθειαν, έλεημονητικήν τής άλλης.

[η'] Νά έχουν χρέος δλοι οί ρωμαίοι, όπού θέλουν νά ζήσουν, εις τήν 
συγκοινωνίαν τούτης τής εκκλησίας νά γράφωνται ούτως από τον εφημέ
ριον, καί νά φυλάττεται πάντοτε ή γραφή, διατί εις κάθε καιρόν νά φαί
νεται ή πίστις, όπού έβάσταξαν εις Λιβόρνο.

[θ'] Νά μήν ήμποροϋν οί ρωμαίοι γραμμένοι εις τήν εκκλησίαν Γραι- * 1

* Δέν μεταφράζεται ή αρχή τοϋ εγγράφου, έχουσα ίταλιστί οίίτω :
Sua Maestri Imperiale in augmento e per la giusta esecuzione del suo motu 

proprio del di 14 Luglio 1757 in cui accorda a’ Greci di rito non unito abitanti nel 
sno Porto di Livorno la Chiesa della loro Comunione, dopo aver sentito I’ Archive- 
scovo di Pisa, commanda che si esegniscono gt’ infrascritti eanoni.

«587 eseg. della filza 1165 delP Achivio del R° Diritto, Fierenze».
1 Sua MaestA Imperiale.
1 Γβα1β=πραγματιστικήν.
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κοκαθολικήν νά δέχωνται διά καμμίαν αφορμήν καί τίτλον, εις τές παρ
ρησίες τής πίστεως, αν δεν φέρουν την άπόδειξιν πώς νά έγράφθησαν μέ 
ψευτιάν εις την άλλην, καί αν δεν κάμουν νά γραφθούν, εις την άνω διω- 
ρισμένην γεγραφήν.

[ι'] Νά έχουν δλην την άδειαν οι ρωμαίοι τούτης τής συγκοινωνίας, 
μέ τήν θέλησιν τοΰ αρχιεπισκόπου τής Ιΐίζας, νά γυρίζουν εις την Εκ
κλησίαν Γραικοκαθολικήν, μέ τό νά κάνουν νά σβήνωνται από τήν γεγρα
φήν τής άλλης.

[ια'] Νά μήν έχη εξουσίαν, ούτε ή μία, ούτε ή άλλη Εκκλησία νά έξε- 
τάζη κανέναν άνθρωπον κάθε λογής τάξεως, διά πράγματα τής πίστεοις 
όπου ακολούθησαν έξω από τούς τόπους τής μεγαλοπρεπούς Αυτοκρα
τορίας:

Έδόθη εις τήν 'Ρεγγέτζαν εις τάς 14: ’Ιουλίου 1757 :
Κα/ Τορνακουΐντζης Κα/ Ρ. Παντολφήνης: (sic)

9αβ—10α 2 (1760) *

Α' Ή πνευματική στάσις τών ρωμαίων, τών νϋν κατοικούντων εις 
Λιβόρνο, αναμεταξύ τών δύο εκκλησιών ή θρησκειών, όπου είναι δοσμέ
νες, πρέπει νά διορισθή μέ τήν γνώμην καί εξουσίαν τού αρχιεπισκόπου 
τής Πίζας καί μίαν φοράν οπού διορισθή :

Β' Νά έκπληρωθή εις τό εξής ή γραφή τοΰ μότου πρόπριου' εις τάς 
14 ’Ιουλίου 1757 : εις εκείνο τό μέρος οπού διορίζει οτι τά πρόσωπα 
γραμμένα εις τήν μίαν εκκλησίαν νά μήν ήμποροΰν νά άπερνοΰν εις τήν 
άλλην’ χωρίς τό φανερόν θέλημα τοΰ αρχιεπισκόπου, τό όποιον πρέπει 
νά φαίνεται εις τά βιβλία τών δύο εκκλησιών.

Γ' "Ολοι οί Ρωμαίοι δπου πάλιν φθάσουν μή όντας γραμμένοι εις 
τήν Ικκλησίαν ρωμαϊκήν τοΰ ρίτου ενωμένου τής Λιβόρνου, επάνω είς 
τήν πίστιν, νά έχουν δλην τήν άδειαν, οπού έχει τάξει ό Γράν Δοΰκας 
Φερδινάνδος είς τά πριβιλέγκια τών 1593: δλων τών εθνών οπού έρχον
ται νά κάμουν τήν πραγματείαν καί ό γοβερναδόρος τής Λιβόρνου νά δια- 
φεντεύη αυτό τό διρίττο τους, εναντίον είς καθέναν καί εις δλα τά κάζα 
καί τρόπους, διά εκείνο οπού άκολούθησεν έως τώρα.

Δ' Τό μότου πρόπριο 14 ’Ιουλίου 1757 είς τό όποιον έδιωρίσθιι δτι 
ή εκκλησία νά μήν έχη τήν πόρτα επάνω είς τήν κοινήν στράταν, πρέπει 
νά άγροικιέται, καί είς τό κάζο όπου νά άγροικιέται μία πόρτα νά ήταν 
πλαγίως, οπού νά έχη έμπροστέν της ένα βεστίνμπολο, όπου νά είναι 
άντίκρυς είς τήν πόρταν, οπού νά δίδη επάνω είς τήν κοινήν στράταν.

Ε' Ή αυτή εκκλησία νά είναι ή άνορία δλων τής θρησκείας της, καί 
οί εφημέριοι δσον διά τά δρέττα τής άνορίας κάνουν μέ αυτούς τό δμοιον,
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καθώς συνηθοΰν νά κάμουν μέ τούς άλλους ετεροδόξους.
ζ' Ό εφημέριος, όπου είναι καθώς εις τό μότου πρόπριο, νά έχη όλην 

την άδειαν νά δίδη τά μυστήρια κατά την λειτουργίαν του εις δλους τής 
θρησκείας του, δικαίως γραμμένους, νά μη ήμπορή δμως νά δίδη εκείνο 
τοΰ στεφανώματος, αν είναι ό γαμπρός καί ή νύφη δια |9β φορετικοϋ ρίτου 
καί ρελιγκιός χωρίς φανερόν θέλημα τοϋ γοβερναδόρου τής Λιβόρνου> 
όπου εις αυτόν τον ποϋντον νά έχη νά πηγαίνη συμφώνως μέ τον αρχι
επίσκοπον τής Πίζας.

Ζ' Ό εφημέριος νά έχη χρέος διά έδικήν του επιστασίαν νά κράτη 
εις τρόπον αποδεικτικόν τέσσερα βιβλία, τό πρώτον νά γράφη τά ονόματα 
όλων εκείνων όπου είναι εις Λιβόρνο τής ’Ανατολικής Εκκλησίας, ση
μειώνοντας την πατρίδα τους, την ημέραν καί τον χρόνον όπου γράφονται 
όπου είναι τό θεμέλιον τής γιουριδιτζιό στου [=τους]- τό δεύτερο διά τά 
στεφανιόματα, νά άποδείχη την τεκνολογίαν’ τό τρίτον διά τά βαπτίσια, 
νά άποδείχνη την ημέραν τής γεννήσεαις, τό τέταρτον διά τούς νεκρούς, 
διά εκείνην τής θανής.

Η' Τά αυτά ρεγγίστρα καί ή πίστις τοϋ εφημερίου, μήν έχοντας 
ποτέ κανένα άλλο εναντίον, νά κάνουν την ίδιαν άπόδειξιν, διά όλα τά 
δικαιολογήματα των ρεγγίστρων καί των πίστεων των επίλοιπων εφημε
ρίων.

Θ' Ό Γοβερναδόρος τής Λιβόρνου, νά έχη κάθε διρέττον καί εξου
σίαν νά περιλάβη τά αυτά βιβλία, όλες τές φορές οπού γνωρίσει άναγκαΐον.

Υ Ό εφημέριος τής αυτής εκκλησίας νά έχη όλην την άδειαν νά 
άγιάζη των Φώτων τά όσπίτια καί τά άργαστήρια εκείνων οπού είναι 
υποσχόμενοι εις τήν εκκλησίαν του, καί νά πηγαίνη την κοινωνίαν εις 
τούς αρρώστους τής θρησκείας του, εις τά όσπίτια, νά ήμπορή νά φορή 
τά ιερά του καί νά κάνη όλην τήν παρρησίαν τήν εκκλησιαστικήν όπου 
ερμηνεύει ή λειτουργία του εις καιρόν όπού.κάνει τήν τέχνην τοϋ εφημε
ρίου εις τά όσπίτια τους, καί νά είναι εμποδισμένον νά τήν κάνη εις τές 
κοινές στράτες, διά κάθε πρόφασιν καί αιτίαν.

ΙΑ' Αυτή ή εκκλησία νά έχη τό διρέττο από τά θαφτία τους μέσα 
εΐς τήν περιοχήν έως όπού μέ τό πρεπούμενον θέλημα θέλουν λάβει έ'να 
κοιμητήριον έξω από τήν χώραν, καθώς έχουν τά άλλα έθνη όπού κατοι
κούν εΐς Λιβόρνο.

ΙΒ' Τά λείψανα εκείνων όπού άπεθαίνουν εις τήν θρησκείαν τους 
νά τά εβγαίνουν τήν νύκτα χωρίς καμμίαν παρρησίαν, ούτε κοσμικήν ούτε 
εκκλησιαστικήν, νά ήμπορή όμως ό εφημέριος νά τά συνδροφεύη, χωρίς 
ιερατικόν φόρεμα, καί χωρίς πετραχήλι, άν θέλη.

ΙΓ' Νά τούς είναι δοσμένα άπάνου εΐς τό σκέπασμα όπού σκεπάζει 
τό λείψανον καί εις τό καδελέττο όλα τά συνειθισμένα σημεία, όπού νά
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φανερώνουν τον άπεθαμένον χριστιανόν, και όλες οί χριστιανικές ακο
λουθίες όπου συνηθοϋν νά γίνονται εις τά λείψανα κατά την λειτουρ
γίαν τους καί ή παρρησία των λειψάνων καί λυπημένων κατά τον νόμον 
τής λύπης' μέσα | 10α όμως εις την περιοχήν τής εκκλησίας μόνον.

ΙΔ' Οί ιερείς τής θρησκείας τους έ'ξω από τον εφημέριον νά μην 
ήμποροΰν νά λειτουργούν παρά εις τον τόπον του καί πρέπει νά είναι 
επιμέλεια, ότι ή εκκλησία νά μην χωριστή μέ τον κρυφόν σκοπόν νά 
πολλαπλασιάσουν αυτοί οι ιερείς καί αυτές οί λειτουργίες, όπου δέν συμ
φέρει νά είναι δοσμένον εις τό Λιβόρνον, έ'ξω από τό ριτόν τους, δέν 
συγχωρεί περισσότερον από μίαν λειτουργίαν την ημέραν, εις κάθε εκ
κλησίαν.

Τό παρόν μότου πρόπριο μέ τό καθολικόν των κανόνων νά σταλθή 
εις την Σεκρεταρίαν τής Γιουριδιτζιός καί από τον Σεκρετάριον τοΰ βασι
λικού διρέττου του, σενατόρον Καβαλιέρ 'Ρουσελάην νά σταλθή μία κό
πια καθολική τοΰ Γοβερναδόρου τής Λιβόρνου, διά νά τήν φυλάττη είς 
τό κριτήριόν του, καί νά δώση όλα τά αναγκαία όρδινα διά τήν έκπλή- 
ρωσιν.

Έδόθη είς τήν Ρεγγέντζα: 7 Αύγουστου 1760 
Ό πριόρ άντινόρις: 'Ρομπέρτος Πανδολφίνης

8(1768—1775)

Κώδιξ: Partiti e Ball~o tazioni della Chiesa 
Greca La SSma Trinita

νεωτέρα χειρί:Έτος 1768—1816 Βιβλίον άριθ. 1.

σελ. 1—3 ά'γραφος, εΐτα άριθμεΐται από 1—56, 56—174, επονται δυο 
σελίδες μή άριθμηθεΐσαι.

σ. 1 : Είς δόξαν τής 'Αγίας Τριάδος

1768, Αύγουστου 16]5. Σήμερον σήμερον έ'γινεν εκλογήν από αδελ
φούς είς τούς επιτρόπους τής ’Εκκλησίας μας καί έκλέφθησαν (sic) μέ 
όλουνών τήν εύχαρίστησιν, ήγουν

ό κύρ Θεοδωρής Μπέτζος πρώτος μπάλλες όχι No 16 καί ναι 39
ό κύρ Δημήτριος Σγοΰρος δεύτερος ομοίως » » 17 » » 38
ό κύρ Γεώργιος Μπαϊκούσης τρίτος » » » 23 » » 31
ό κύρ ’Ιωάννης Σταματάκης τέταρτος » » » 35 » » 29

των οποίων οί παλαιοί επίτροποι κύρ Χριστόδουλος Κωστάκης καί Γεώρ
γιος Κουλόπουλος τούς παραδίδουν των ίδιων τά όσα έ'χει ή αυτή ’Εκκλη
σία μας κινητά καί ακίνητα, καθώς έ'να προς ενα κάτωθεν σημειώνοντα1
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μέ ύπόσχεσιν πάλιν κατά καιρόν νά έχουν νά κάμουν ομοίως καί οι άνω
θεν.

Ίνβεντάριον διά τα σκεύη καί εικονίσματα καί βιβλία τής ’Εκκλησίας
ήγουν............ [ε'πεται δ πίνας, ακολουθούν σημειώσεις περί εκλογών καί
παραδόσεως τόύν κινητών εις σ. 9].

σ. 10—11
1775 ’Οκτωβρίου 17J28 Λιβόρνο

Διά νά ετελειοόθησαν προ ημερών θείφ βοήθεια τα καπίτολα, ήτοι of 
διαταγές καί συνθήκες διά την εδώ Εκκλησίαν καί Συναδελφότητα τών 
’Ορθοδόξων Γραικών του ’Ανατολικού δόγματος συνισταμένης υπό την ονο
μασίαν τής‘Υπεραγίας Τριάδος, μέ την επιβεβαίωσιν τής Βασιλικής Ύψη - 
λότητος τοϋ Γαληνοτάτου Μεγάλου Δουκός τής Τοσκάνας Πέτρου Λεο- 
πόλδου δπου Κύριος δ Θεός νά τον διαφυλάττη. Οί συνάδελφοί τής αυτής 
ανατολικοί Γραικοί καί κάτοικοι εις την παρούσαν πόλιν, θέλοντες όλο- 
ψύχως νά βάλουν εις έ'ργον άκολουθοΰντες τούς έν αύταΐς κανόνες καί 
τάξεις, άπεφάσισαν νά κάμουν την παρούσαν κοινήν σύναξιν ό'θεν καί 
προ ήμερων έμήνυσαν μέ έ'γγραφα πιττάκια όλων τών κάτωθεν γεγραμ- 
μένων συναδελφών, συναριθμουμένων εις Ν° 48 ήτοι τεσσαράκοντα οκτώ.

Γεώργιος Κοονστάκης 
Λεονής Πρασακάκης 
Δημήτριος Πετροκόκκινος 
Λορέντζος Κόκκινης 
Χριστόφορος Κονιάλης 
Θεόδωρος Μπέτζου 
Δημήτριος Κονταχτζής 
Άλεξανδρής Πετρηνός 
Δημήτριος Δημουλάς 
Δημήτριος Σιώκος 
Ιωάννης Θεμελή 
Γεώργιος Δρόσου 
Μανόλης Παρδαλάκης 
’Ιωάννης Μπρακάτζης 
’Αναστάσιος παπάΠάνου 
Νικόλαος Δελαμάρες καί επίτροπος 
’Αθανάσιος Ήλίας »
’Ιωάννης ’Αργυρή Βρετός 
X: Δημήτριος Μαρκάκης 
Θεόδωρος υιός τού αυτού 
καθ : Παναγιώτης Άλεξιανού 
Φίλιππος Πάγκαλος

Χριστόφορος Σταματάκης 
’Ιωάννης Πάνου 
Παναγιώτης Νικολάου Πάνου 
Χριστόφορος Ζοΰκη 
Γεώργιος Τζατζαράγκος 
Παναγιώτης Ζεγαριώτης 
Χριστόφορος ΓΙαράσκη 
Στέργιος Ραφτάνης 
Χριστόφορος υιός του 
’Αντώνιος Δήμου 
Χριστόφορος Μπαϊκουση 
υιός τοΰ φίλου Μπαχώμη 
Στέργιος Μπαχώμης 
Νικόλαος Τουρτονρης 
Δημήτριος Σγοΰρος 
Ήλίας Φάχρο (;)
Μανόλης Μοσχονάς 
’Ιωάννης Γρηγορίου Γοόναρης 
’Ιωάννης Φωκιανός 
Άνδρέας Άλευριώτης 
Παναγιώτης Δήμου 
X" Νικόλαος Κύπριος
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Ευστάθιος Μοσπινιώτης Γεώργιος Μπότζης
’Ιωάννης Σταματάκης Τριαντάφυλλος Κατζαρός

Άπό ολους τούς ειρημένους συνάδελφους εσυνάχθησαν εις την αρ
χήν τής παρούσης κοινής συνάξεως μόνοι οι τριάκοντα επτά, οί δε άλλο1 
έλειψαν διά ασθένειαν και τινές διά άναγκαίαν υπηρεσίαν' καί λοιπόν οί 
ανωτέρω συναχθέντες No 37 κοινή γνιόμΐΐ έκαμαν καί τους άνέγνωσε 
μεγαλοφώνως ό Τριαντάφυλλος Κατζαρός τά είρημένα Καπίτολα τής Εκ
κλησίας καί συναδελφότητός μας καί εφεξής κατά τον εν αύτοΐς κανόνα, 
άπεφάσισαν όμοφώνως νά κάμουν την εκλογήν των δεκαέξ. "Οθεν επι
καλούμενοι το όνομα τής Ύπεραγίας Τριάδος ονομάτισε ό κυρ Νικόλαος 
Δελαμάρε ώς επίτροπος όπου ήτον τούς κάτωθεν καί έμπαλλοτάρισαν 
κατά τάξιν..........

Άπό δέ τούς ως όπισθεν μπαλλοταρισθέντας συναδέλφους δεκαοκτώ 
έμειναν κυρωμένοι με τές περισσότερες μπάλλες οί κάτωθεν διά τό σύ
στημα τών 16.

Δημήτριος Πετροκόκκινος, ’Ιωάννης Θεμελή, Φίλιππος Πάγκαλου, 
Δημ. Σγοΰρος, Θεόδωρος Μπέτζος, Γειόργιος Δρόσου, ’Ιωάννης Σταματά- 
κη, Στέργιος Μπαχώμης, Δημήτριος Κονταχτζής, Μανουήλ Παρδαλάκης, 
’Ιωάννης Πάνου, Στέργιος Ραυτάνης, ’Ιωάννης Άργύρη Βρετός, ’Ιωάννης 
Μπρακάτζης, Γεώργιος Τζατζαρέγκος, Τριαντάφυλλος Κατζαροΰ.

Έκ τών ανωτέρω δεκαέξ δνομάτισεν ό κ. Νικόλαος Δελαμάρες διά 
νέους επιτρόπους τούς κάτωθεν οκτώ, δύο διά κάθε δφφίκιον καί έμπαλ- 
λοταρίσθη ό καθείς ξεχωριστά κατά τά καπίτολα εις τον κάτωθεν τρό
πον :

Διά κοβερναδώρον έμπαλλοτάρισαν
τον κ. Θεόδωρον Μπέτζον καί έπήρεν εις βοήθειάν του μπ. 32 καί 

εναντίον του μπ. 4 διά νά έμίσσευσεν ό Άνδρέας Άλευριώτης καί δεν ήτον 
εις τήν αυτήν μπαλλοτατζιόν.

τον κ. Ίωάννην Άργύρην Βρετόν καί έπήρεν εις βοήθειάν του μπ. 
19 καί εναντίον του μπ. 17 δθεν έμεινεν ό κ. Μπέτζου 

Διά πρώτον κονσιλιέρην έμπαλλοτάρισαν

τον κ. Δημήτριον Πετροκόκκινον καί έπήρεν εις βοήθειάν του μπ. 
29 καί έναντίον του μπ. 6.

τον κ. Στέργιον 'Ραυτάνην καί έπήρεν εις βοήθειάν του μπ. 20 καί 
έναντίον του μπ. 15. δθεν έμεινεν ό κ. Πετροκόκκινος.

Διά δεύτερον κονσιλιέρην καί κασσέρην έμπαλλοτάρισαν
τον κ. Δημήτριον Κονταχτζήν καί έπήρεν εις βοήθειάν του μπ. 24 

καί έναντίον του μπ. 11,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:00 EEST - 3.236.241.27



120 Νικολάου Τωμαδάκη

τον Τριαντάφυλλου Κατζαρόν και επήρεν εις βοήθειάν του μπ. 28 
καί εναντίον του μπ. 7. δθεν έμεινεν αυτός.

Διά τρίτον κονσιλιέρην έμπαλλοτάρισαν 

τον κ. Στέργιον Μπαχο'ιμην καί επήρεν εις βοήθειαν του μπ. 24 καί 
εναντίον του μπ. 12.

τον κ. Ίωάννην Σταματάκην καί επήρεν εις βοήθειαν του μπ. 27 
καί εναντίον του μπ. 9. δθεν εμεινεν αυτός.

Καί λοιπόν έπροτιμήθησαν διά νέοι Επίτροποι καί δφφικιάλιοι οί 
κάτωθεν τέσσαρες [επονται τά ονόματα] προς τούς οποίους οί ρηθέντες 
πρώην επίτροποι κ. Νικόλαος Δελαμάρε καί ’Αθανάσιος Ήλίας έχουν νά 
παραδώσουν τον λογαριασμόν των δσων ένήργησαν εις την έπιτροπίαν 
τους, παίρνοντας καί δίδοντας διά λογαριασμόν τής ’Εκκλησίας καί τής 
Συναδελφότητος όμοΰ με τά ιερά σκεύη καί άμφια, βιβλία, γράμματα καί 
κάθε άλλο πράγμα τής αυτής ’Εκκλησίας κατά τά καπίτολα.

Ή δε χάρις τής ύπεραγίας τριάδος νά φωτίση καί δυναμώση τούς 
αυτούς νέους επιτρόπους νά ενεργήσουν τά όφφίκια τους με δλην την προ
θυμίαν επιμέλειαν καί ζήλον, κατά την κοινήν ελπίδα των συνάδελφων 
όπου τούς έκλεξαν εις δόξαν τού θεού καί έπαινον τοΰ Γένους, άμήν. 

σ. 12:
’Ακολουθούν τά ιερά σκεύη καί άμφια οπού άφιερώθησαν από τήν 

Ίμπερατρίτζε τής Ρωσίας Μεγάλην Αικατερίνην:

Έν εύαγγέλιον μέγα εις τό ιλλυρικόν ιδίωμα άσημοκεχρυσωμένον καί 
ένας σταυρός μέγας άσημοκεχρυσωμένος. "Εν ιερόν ποτήριον με τον δί
σκον του καί αστερίσκον του καί άλλους δύο μικρότερους δίσκους δλα αρ
γυρά κεχρυσωμένα. Μίαν ίεράν λόγχην καί μίαν ίεράν λαβίδα καί έν θυ- 
μιαστήριον καί αυτά δλα αργυρά καί κεχρυσωμένα. Δύο καλύμματα καί 
είς αέρας από χρυσόν άσπρον με γαλόνια χρυσά κίτρινα. Δύο φελόνια καί 
έν στιχάρι διά ίεροδιάκονον από χρυσόν άσπρον με νατουράλι καί σταυ
ρούς από γαλόνια χρυσά κίτρινα. “Ετερον στιχάρι από μεταξωτόν άσπρον 
με νατουράλι καί γαλόνια χρυσά κίτρινα. Δύο επιτραχήλια καί έν όρά- 
ριον από χρυσόν άσπρον με γαλόνια καί φούντες χρυσές ως καί τάνωτέ- 
ρω. Δύο ζευγάρια έπιμανίκια από χρυσόν άσπρον με γαλόνια ως καί τ’ 
ανωτέρω. Μία ζώνη μεταξωτή χωρίς εμπρόσθια αλλά μέ δεσίματα επει
δή καί από τήν Πετρούπολιν δεν έστειλαν. "Εν ένδυμα τής αγίας τραπέζης 
καί άλλο μεγαλύτερον διά σκέπασμα τής αυτής από χρυσόν άσπρον μέ 
νατουράλι καί γαλόνια χρυσά κίτρινα ως καί τά ανωτέρω. “Υστερον 
ένδυμα τής αγίας Προθέσεως καί άλλο σκέπασμα τής αυτής κατά πάντα 
δμοια μέ τά ανωτέρω τής αγίας τραπέζης. Μία ποδιά διά τήν Ώραίαν Πύ
λην .... άλλη ποδιά μέ δμοιον χρυσόν μέ γαλόνια χρυσά διά τό δισκέλι,
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.. . Εΰρίσκονται δέ δλα ΐά ανωτέρω μέσα εις τδ μέγα άρμάρι όπου εί
ναι εις τό σπευοφυλάκιον.

4 (1775) * **

(Αγγέλλεται εις τόν Κυβερνήτην τοϋ Λιβόρνου ή υπό τοϋ Άντιβασιλέως τής 
Τοσκάνης έγκρισις τών Κανονισμών τής Έλλην. Κοινότητος).

Eccellenza,
Sono stati da S. A. R. approvati i Capitoli proposti dai Compo

nent! la Confraternita e Chiesa Greca di rito orientale in cotesta 
Citta con le variazioni che V. E. vi ha fatte: E rispetto alia corri- 
spondenza che in essi Capitoli si enuncia con i prelati del loro rito in 
Levante, potra lasciarsi correre purche per altro sia loro proibito 
l’eseguire alcun ordine dei medesimi, che in qualunque forma alre- 
rasse il presente loro stabilimento, senza la partecipazione e l’appro- 
vazione del Governo.

Attendero che in appresso V. E. faccia rimettere una copia dei 
detti capitoli a questa Segreteria per il dovuto riscontro. E pieno di 
distinto ossequio ho l’onore di confermarmi di V. E.

Firenze li 11 Maggio 1775 
Dav-mo Obb-mo servitore

Vincenzio degli Alberti 
[alia] S. E il Governatore di Livorno

5 (1775) * *

(’Αγγέλλεται εις τόν Κυβερνήτην τοϋ Λιβόρνου ή υπό τοϋ Άντιβασιλέως έγ- 
κρισις διαφόρων τροποποιήσεων εις τόν Κανονισμόν τής Έλλην. Κοινότητος, δηλ. 
περί είσπραττομένου δικακόματος, αποκλεισμού τών νυμφευθέντων με ορθόδοξον 
γυναίκα καί περί βοηθού εφημερίου )

Eccellenza
Ε stato dato conto a S. A. R delle suppliche che hanno rinno- 

vato i Greci di Rito scismatico per 1’approvazione dei loro Capitoli 
in alcune parti nelle quali erano stati variati.

E la R. A. S. ha approvato che rispetto al pagamento dei 
dritti per il mantinimento della Chiesa vi siano obbligati tutti quelli

* Archivio Storico Cittadino di Livorno, 
c. 234.

** Αυτόθι Filza 15 c. 434,

Lettere Civili, Anno 1775 Filza 15
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122 Νικολάου Τωμαδάκη

che sono descritti in libri della medesima nella forma ordinata nei 
motupropri del 1757 e 1760.

Rispetto alia privazione del voto e delle cariche per chiunque 
di loro sposasse una Donna di comunione diversa, la R. A. S. condes- 
cende ad accordare cio che i Greci domandano, purche cio s’intende 
solo della privazione di voto in affari che riguardino il regolamento 
della Chiesa e I’esercizio della loro Religione, e la privazione di ca
riche addette al Regolamento della Chiesa predetta ed alia Religione.

E finalmente l’elezione di un ajuto al curalo li viene accordata 
con le limitazioni proposte da V. E. nella sua participazione dei due 
del corrente

Potra in consequenza ΙΈ. V. dare gli ordini ralativi a queste so- 
vrane determinazioni.

E col piu distinto ossequio mi protesto di V. Eccza 

Firenze li 17 Agosto 1775.
Dev. Obb. Serv.

Vincenzio degl’ Alberti
S. E. il Governatore 

di Livorno

6 (1775) *

(Ό Κυβερνήτης τοΰ Λιβόρνου αγγέλλει τήν έγκρισιν τροποποιήσεων, ώς έν 
τφ προηγουμένω έγγραφη), εις τους αντιπροσώπους τής 'Ελληνικής ορθοδόξου Κοι- 
νότητος.)

Ai Sigd Rappresentanti la Chiesa 
Greca Orientale

Li 28 Agosto 1775
Sopra le suppliche umiliate modernamente a S. A. R. per otte- 

nere delle dichiarazioni ai Capitoli della Loro Ciesa che erano gia 
stati approvati, si e degnata la R. A.S. di ordinare quanto appresso :

lo Che rispetto al pagamento dei Diritti per il mantenimento 
della Ciesa vi siano obbligati tutti quelli che son descritti a Libri 
della medesima nella forma ordinata ne’ Motupropri del 1757 e del 
1760.

2° Che rispetto alia privazione del voto e delle cariche per 
chiunque Greco di Rito orientale che sposasse una Donna di comu
nione diversa, S. A. R condescende alle istanze che gli sono state

Archivio Storico Cittadino di Livorno, Lettere Civili Anno 1775 c 41 verso.
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fatte, purche cio s’intenda solo della privazione di voto in affari che 
riguardino il Regolamento della Chiesa e l’esercizio della Religione 
Greca Orientale e della privazione delle Cariche addette al Regola- 
mento della Chiesa e alia Religione.

do Che sia lecito a’ quattro Rappresentanti unitamente con i 
dodici eleggere quando credono opportuno un altro Sacerdote in 
aiuto del Curato, quale pero dovra essere nell’ intera dipendenza del 
medesimo, ed esercitare per lui e in sua vece le sacre funzioni ed 
amministrare i Sacramenti quando gli venga ordinato ; e quando al
ia messa i detti due Sacerdoti la celebreranno alternativamente 
in quella forma che sara convenuto fra Loro, con dichiarazioue 
espressa pero che non potra mai esservi che un solo Sacerdote in ai
uto del Curato. A questo Sacerdote si paghera il viaggio di venuta, 
avra easa gratis, tre zeqchini Ί mese e quel piu che sembrera al 
Corpo de’ sedici secondo le circostanze e la meta delle elemosine e 
incerti.

Partecipo alle SS. LL. molto Illme queste Sovrane determi- 
nazioni affinche ne facciano prender registro in pie de’ Capitoli gia 
approvati ed invigilino all’ esecuzione.

7 (4 Sett. 1773)*

(’Αναφορά τής Κοινότητος προς τόν ’Αντιβασιλέα περί τής Ιδρΰσεως Ελλη
νικοί Νεκροταφείου καί παραχωρήσεως δικαιώματος ενταφιασμοί μετά θρησκευτ. 
πομπής καί έν ημέρα εις τούς "Ελληνας ορθοδόξους τής πόλεως.)

Altezza Reale,
I Greci del Rito Orientale ossequiosissimi servi di V. A. R. che 

hanno abbandonato la Patria loro per vivere sotto il di lei felice 
dominio in Livorno, esercitando in molto numero la mercatura e le 
arti col mezzo di loro deputati che hanno 1’ onore di rassegnarsi a’ 
pie del Trono, umilmente espongono : Come ne’ canoni prescritti 
dall’Augusta memoria di S. Μ. I. per il regolamento della Chiesa del 
loro Rito venne stabilito che il cadavere de’ morti di tal Comunio- 
ne siano alia Chiesa medesima trasportati di notte senza lumi e 
pompa ecclesiastica per sepellirlo cola fino a che la Nazione acqui- 
stasse un Cimitero fuori di Livorno come altre lo hanno.

Questo fit eseguito colla devuta obbedienza, benche col ramma-

Ναοί καί ΰεσμηί τής 'Ελληνικής Κοινότητος τοί Λιβόρνου. 123

Κώδιξ αντιγράφων, σ. 14β—15α.
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124 Νικολάου Τωμαδάκη

rico di vedersi in qualche incontro esposti agl’ insulti della plebe 
prevenuta, a cui desta disprezzo e foraenta l’avversione questo in- 
solito metodo di funerale.

Ora che per sorvana provvidentissima disposizione di V. A R. 
a tutti i cadaveri dev’ essere data sepoltura fuori di Livorno, sono 
in necessita i sndetti negozianti e artisti Greci di prostrarsi umil- 
mente al Suo Trono supplicandola che in conseguenza venga ad essi 
permesso di acquistare un terreno fuori della Porta Capuccina dove 
possano fabbricare un Cimitero per deporvi quelli del loro Rito, che 
come hanno scelto di vivere cosi. avranno il conforto di terminare i 
loro giorni ne’ dominj felicissimi di V. A. R. con la sua Cappella per 
poter fare le sacre preghiere sul cadavere al coperto.

E si come non sara praticabile anche per gl’ordini della Chiesa 
dalla Porta trasportare i cadaveri di notte alio scuro alia Campagna 
essi supplicano che venga permesso di trasportarli di giorno al Ci
mitero.

Confidati di poi nella pieta di V. A. R La supplicano co’ piu fer- 
vidi ed ardenti voti che venga concesso. che possano i loro defun- 
ti essere preceduti dalla Santa insegna della Croce co’ suoi lumi in 
riverenza alia generale marca del Cristianesimo, e che il sacerdote 
possa avere in dosso la stola come singolarmente e praticato negli 
Stati dell’ Augusta Sovrana Madre di V. A. R. per frenare con tali 
sacre apparenze l’indiseretezza della plebe ed essi non abbiano oltre 
il dolore della perdita de’ congiunti il timore di vedersi strapazzati 
ed ingiuriati entra le tante Nazioni ammesse e protette con illumi- 
nato patermo animo da V. A. R. in Livorno, non siano i soli Greci 
di Rito Orientale che vi fanno tanto Commercio singolarizzati coll’ 
amara distinzione di non poter dare co’ religiosi segni esteriori ai lo
ro defunti gl’ultimi tributi di pieta e di tenerezza comuni a tutta l’u- 
manita.

Questo sospiratissimo atto di clemenza animera sempre piu la 
N izione al concorso ed accrescera motivi al suo zelo implorare, come 
continuamente fa, l’Onnipotente la conservazione e prosperity di V. 
A. R. e della sua Augusta Famiglia che della Grazia, etc.

8 (1773)*

(Άπόφασις τής Κοινότητος όπως άποστείλη είς Φλωρεντίαν δυο μέλη της διά

Κώδιξ αντιγράφων, σ. 15β.
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νά προβοΰν είς ένεργείας σχετικώς μέ την παραχώρησιν των διά τοΰ προηγουμέ
νου εγγράφου αΐτημάτων αυτής περί Νεκροταφείου.)

Livorno a 4 Settembre 1773
Radunati li confratelli della Congrega7ione della Santissima Tri- 

nita della Nazione Greca di Rito Orientale abitanti in Livorno ap- 
pie sottoscritti, fu stabilito di comun consenso di spedire a Firenze i 
signori Nicola Delaniare, Panajotti Mospignotti nostri confraielli 
affinche presentino al Trono di S. A. R. le suppliche della Nazione 
contenute nel memoriale ora letto per ottenere il permesso di for- 
mare un cimitero fuori della Citta colla Cappellaper fare i funerali 
a’ nostri defunti, resosi necessario per il comando sovrano di sepellire 
i morti fuori di Citta; e di supplicare che sia concessa una maggio- 
re decenza nel trasporto di confratelli alia sepoltura di quella che 
si pratico fin ora, come sta espresso nel memoriale che sara con que- 
sta deliberazione registrato nel nostro libro.

Ναοί καί θεσμοί τής 'Ελληνικής Κοινότητος τοΰ Λιβορνου. 125

9 (1816) *

Μιχαήλ Ροδοκανάκης 
Δοτώρ Ράζης 
Μιχαήλ ΙΤετροκόκκινος 
Κωνστ. Κόνιαρη

Επίτροποι

Λιβόρνο τή 26 Φεβρουάριου 4 Μαρτίου 1816 
Γενομένης συνάξεως διά των πιττακίοιν τοΰ συστήματος των 16 

συνήλθον είς αυτήν οι κύριοι καί κύριοι
Δημήτριος Κονδαξής, Άνδρέας Κοινστάκης 

Αλέξανδρος Πατρηνός 
Θωμάς Σπανιολάκης 
’Αναστάσιος Δεσπότης 
Κωνσταντίνος Δημητρίου 
Άνδρέας Λουριώτης 
Γεώργιος Μπέτζος 
Ά’θ-ανάσιος Σταματάκης

δλοι έχοντες ψήφοι 14. Καί παρά τοΰ Επιτρόπου άνεγνώσθη τό κάτωθεν 
πρόβλημα :

Οί επιτρέποντες είς τήν έν Λιβόρνο) ’Εκκλησίαν τής ορθοδόξου πί- 
στεως των Γραικιΰν, άκοΰοντες τήν διάθεσίν πολλών συνάδελφων, τό πό
σον είναι ωφελείας πρόξενον είς των Γραικών τό Γένος τό παλαιόν τής 
’Εκκλησίας σύστημα είς τό νά τρέφη δι’ ιδίων αυτής εξόδων νέους τρεις 
ομογενείς, επί σκσπφ νά σπουδάξωσι τάς επιστήμας είς τάς κυριωτέρας καί 
καλυτέρας τής Ιταλίας ’Ακαδημίας, διά νά μεταδώσωσιν έπειτα αυτοί τά

* Ball. 168-170.
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126 Νικολάου Τωμαδάκη

τής Φιλοσοφίας φώτα εις την πατρίδα των, έστοχάσθησαν τά προτείνωσι 
προς τούς συνάδελφους των ομογενείς περί τής βεβαιώσεως καί έπικυρώ- 
σεως τοϋ παλαιού αυτού άξιεπαίνου συστήματος, τό οποίον, ύστερον από 
τό χρέος τής ανθρωπότητας, έχει τον πλέον επαινετόν σκοπόν τού να με- 
ταφέρη δηλαδή επάνω εις την πατρφαν Γήν τον θησαυρόν των φώτων 
καί των ιδεών ξεμακρυνθέντων από τάς προλήψεις καί βαρβαρότητας 
τών καιρών. Αί πεϊραι καί αί περιστάσεις έδίδαξαν τρόπους επιτηδείους 
δι’ ών έμποδιζομένων τών καταχρήσεων πολλαπλασιάζονται αί ώφέλειαι, 
αΐτινες έπιβεβαιούσι καί έπιταχΰνουσι τού σκοπουμένου την καλήν έκ- 
βασιν. "Οθεν προβάλλεται ή άνανέωσις τού συστήματος διά τών ακο
λούθων συμφωνιών.

Οι έν Λιβόρνφ Γραικοί τής’Ανατολικής Εκκλησίας θέλουν τρέφειν 
τρεις ομογενείς Νέοι δι’ ιδίων αυτών εξόδων, διά νά σπουδάζωσιν εις τάς 
πρωτεύουσας τής ’Ιταλίας ’Ακαδημίας, εις τό διάστημα τεσσάρων χρόνων, 
όπου θέλουν καταγίνωνται διά νά τελειοποιηθώσιν εις τά μαθήματα τής 
Γεωγραφίας, Λογικής, Μεταφυσικής, Φυσικής, Φυσικής Ιστορίας, Μαθη
ματικών, ’Αστρονομίας, Βοτανικής, Χημείας, ’Ανατομίας καί Φυσιολογίας, 
εις τούς οποίους δι’ όλου απαγορεύονται τά τής ’Ιατρικής καί Χειρουργίας 
μαθήματα.

"Αν δέ οί επίτροποι τάίν τής Γραικίας Σχολείων προτιμήσωσιν καλ
λών νά σπουδάσωσιν οί νέοι αντί τών ειρημένων επιστημών τήν ’Αρχιτε
κτονικήν, Γλυπτικήν καί Ζωγραφικήν, τότε θέλουν εκλέγειν νέους κλίσιν 
έχοντας εις τήν άπόκτησιν τών καλών τούτων τεχνών, οΐτινες όταν φθά- 
σωσιν εις Λιβόρνο, θέλουν στέλλονται εις Ρώμην, όπου εύρίσκουσιν όλα 
τά αναγκαία μέσα προς άπόλαυσιν τού ποθουμένου. Εις έκαστον τών μα
θητών προσδιορίζεται μισθός έτησίως φλωρίων εκατόν καί έν δώρον εις 
βοήθειαν τών εξόδων τού ταξιδιού του, τόσον τοϋ ερχομού του, καθώς καί 
τής επιστροφής του έν καιρφ εις τήν Πατρίδα.

Προσκαλούνται εις τούτο ή Σχολή τώιν ’Αθηνών, Ίωαννίνων καί Χίου 
διά νά έκλέξη πάσα μία νέον ένα τον κρινόμενον καί φημιζόμενον παρά 
τών επιτρόπων καί διδασκάλων τής Σχολής άξιον καί ικανόν, όστις στελ- 
λόμενος προς τούς έν Λιβόρνφ επιτρόπους τής ’Ορθοδόξου τών Γραικών 
’Εκκλησίας, πρέπει νά είναι συντροφευμένος με τάς ακολούθους αποδεί
ξεις:

Αον) Θέλει έχει άνά χεΐρας έμμάρτυρον γράμμα τού βαπτίσματός 
του, φανερώνον ότι είναι έκ τής ’Ορθοδόξου πίστεως τών Γραικών, τό 
όποιον θέλει είναι βεβαιαιμένον παρά τού ίδίου άρχιερέως τής πόλεως, 
άφ’ ής ό νέος στέλλεται καί μέ τήν άπόδειξιν ότι υπάρχει τέκνον μιας 
τών εις τήν Στερεάν πόλεως ή χωρίων τής Ελλάδος ή τών νήσων αυτής.

βον) Θέλει κρατεί άπόδειξιν παρά τών διδασκάλων καί επιτρόπων
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τής Σχολής, ότι έχει ίκανάς δυνάμεις εις την Ελληνικήν διάλεκτον και ότι 
έ'γινεν ακροατής δλης τής των επιστημονικών μαδημάτων σειράς, διδα
σκόμενης εις τήν οποίαν δ νέος Σχολήν έχρημάτισε μαθητής.

Αί ρηθεισαι αποδείξεις εννοούνται διά τούς νέους σκοπόν έχοντας 
νά τελειοποιηθώσι εις των επιστημών τήν μάθησιν. Προς δέ τούς νέους 
έπιθυμοΰντας νά σπουδάσωσι τάς τέχνας, τήν ’Αρχιτεκτονικήν δηλ. Γλυ
πτικήν καί Ζωγραφικήν, αρκεί μόνον νά έχωσιν άπόδειξιν παρά τών διδα
σκάλων καί επιτρόπων τής Σχολής δτι έχει ιδέαν τινά τής ελληνικής γλώσ- 
σης καί δτι είναι νέος ηθών καί φρονημάτων χρηστών.

Φθάνοντες οι νέοι εις Λιβόρνο θέλουσι παρρησιάζονται προς τούς 
επιτρόπους τής Εκκλησίας, προς τούς οποίους θέλουν παραδίδιοσι τά απο
δεικτικά των γράμματα, άτινα έρευνώντες καί εύρίσκοντες κατά τάξιν θέ
λουν φροντίζειν αμέσως νά τούς έξαποστείλωσιν εις τάς ακαδημίας, δπου 
έχουν νά ενασχολοϋνται άδιακόπως εις τά μαθήματά των, χωρίς νά κα- 
ταγίνωνται εις άλλο τι, είμή μόνον εις τήν άναγκαιαν μελέτην, δυνάμει 
τής οποίας ν’ άπολατίσωσιν δσον τό δυνατόν δγρήγορα τοΰ σκοπού των 
τό ποθούμενον καί νά γίνωσιν άξιοι, ώστε νά ωφελήσωσι καί εαυτούς καΐ 
τήν πατρίδα των.

Θέλουν είναι δέ εις χρέος τον καθ’ έ'καστον χρόνον νά στέλλωσι προς 
τούς εν Λιβόρνφ κατά καιρόν επιτρόπους τής ’Εκκλησίας άπόδειξιν ύπο- 
γεγραμμένην παρά τών ιδίων αυτών διδασκάλων, φανερώνουσαν τον ζή
λον, τήν επιμέλειαν των εις τά μαθήματά των καί τάς προόδους των εις 
αυτά, καί προς τούτοις τήν καλήν καί φρόνιμον αυτών ηθικήν διαγωγήν.

Άπεράσθη εις ψήφους λαβόντες εις τό ναι 14 καί άπεφασίσθη αυτό 
τό άξιοέπαινον έργον.

Μιχ. Ροδοκανάκης 
Χρίστος Ραζής

Ναοί καί θεσμοί τής 'Ελληνικής Κοινβτηιός του Λιβόρνου. 12ί

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ
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