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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ
Αγαθοεργίαι
Του Αυλικού Συμβούλου και Ιππέως
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΚΗ

Με χαράν μας μεγάλην ανεγνώσαμεν εις την της Πετρουπόλεως εφετει-

νήν εφημερίδα την απόφασιν του Αυτοκρατορικού Συμβουλίου της Φιλανθρωπικής Εταιρίας, περί της μελετωμένης εκδόσεως της νέας εφημερίδος, δια της οποίας θέλουν κοινοποιηθή ειδήσεις περί πάντων των εν
Ρωσσίας ανεγερθέντων φιλανθρωπινών καταστημάτων, έτι δε και περί των
προσφερομένων αναθημάτων εις ωφέλειαν αυτών των δημοσίων κτιρίων.
Είς την κοινωφελή ταύτην εφημερίδα ολ’ αι αγαθοεργίαι των ημετέρων
συμπατριωτών θέλουν ευρεί τον πρέποντα εις αυτούς τόπον, και τότε ο
κόσμος θέλει ιδεί, ότι ο Ρωσσικός ευσεβής λαός όχι μόνον υπερβαίνει
άπαντας τους λοιπούς κατά την ανδρίαν, φιλοπατρίαν και υποταγήν εις
τον Μονάρχην του, αλλά και είναι υπέρτερος των άλλων ομοίως κατά τας
ειρηνικάς αρετάς, ήτοι την φιλανθρωπίαν και τας λοιπάς ψυχωφελείς εντολάς της Χριστιανικής θρησκείας. Χαίρετε λοιπόν και σείς, ω ευγενείς ψυχαί! Μετ’ ου πολύ
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Το φως των αρετών σας, το φωτίζον νύν αμυδρώς, μέλλη να εξέλθει υπο-

κάτωθεν του μοδίου, και να τεθή επί την λυχνίαν, δια να λάμψει πανταχού.

Εν τοσούτω, επειδή η νέα αυτή εφημερίς δεν έλαβεν ακόμη την αρχή

της, ας δοθεί και εις ημάς η άδεια να μεταδώσωμεν εις το ημέτερον αξιοσέβαστον Κοινόν, δια της εφημερίδος ημών, εις το «Περί χρονολογίας
της αρετής» αφιερωθέν κατ’ εξοχήν άρθρον, σύντομον περιγραφήν των
θεαρέστων και κοινωφελών πράξεων του εναρετωτάτου ανδρός, Κυρίου
Ιωάννου Ανδ. Βαρβάκη, του Αυλικού Συμβούλου και Ιππέως, όστις δικαίως ημπορεί να γένη εις τους χρόνους μας παράδειγμα και υπογραμμός όλων εκείνων, όσοι ευρίσκουσι την αληθή δόξαν και ευτυχίαν των εις
το να ευεργετώσι τους πλησίων των, και εις το να συσταινώσι κοινωφελή
καταστήματα.

Το όνομα του Βαρβάκη και πολλαί του αγαθοεργίαι μας ήσαν προ πολ-

λού γνωστά, γνωστά εις το Κοινόν αλλά δεν είχαμεν περιστατικήν και πίστην περιγραφήν όλων του των εναρέτων πράξεων. Τοιαύτην περιγραφήν
μας έστειλεν ήδη από Ταγανρόκον ανήρ τις αξιόπιστος, επιθυμών να διαμείνη άγνωστος διότι έγραψεν όχι δια κενοδοξίαν, ούτε δι άλλους τινάς
σκοπούς, αλλά μόνον δια ν’ αποδοθή δημοσίως η πρέπουσα τιμή και δόξα εις τον τοιαύτα θεάρεστα έργα πράττοντα ευγενή φίλον της ανθρωπότητος.

Αυτήν την περιγραφήν επαραβάλαμεν όχι με λόγους απλώς διαθρυλ-

λουμένους, αλλά με δημόσια γράμματα (acta) και αποδείξεις εγγράφους (documenta) επικεκυρωμένας, και την εκδίδομεν εδώ ως αληθεστάτην και εις ουδεμίαν αμφιβολίαν υποκειμένην.

Ο Αυλικός Σύμβουλος Κύριος Κύριος Ι. Α. Βαρβάκης εγενήθη εις μι-

κράν νήσον του Αιγαίου Πελάγους Ψαρά ονομαζόμενην, όπου είχε ίδιον
οίκον, διαφόρους οικιακάς υποθέσεις, και ικανήν κατάστασιν. Διάφοροι
εναντίαι περιστάσεις της πατρίδος του τον εβίασαν να αναχωρήση εκείθεν
και να μεταβή εις την δούλευσιν της Ρωσσίας, όπου ηξιώθη, δι υψηλού
θεσπίσματος της αειμνήστου Αυτοκρατορίσσης Αικατερίνης της Β’ να
γένη πρώτον αξιωματικός εις το στράτευμα, δεύτερον δι άλλας του μεγαλητέρας εκδούλευσεις επροβιβάσθη εις το αξίωμα του δεύτερου ΜαγιόΣύλλογος Γονέων Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου
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γήν των εν Αστραχανία ευγενών, όπου εκατοικούσεν, έγινεν Επαρχιακός
αρχηγός αυτών, και έλαβε το αξίωμα του Αυλικού συμβούλου, το οποίον
έχει και κατά το παρόν.
Ο εξαίσιος ούτος ανήρ δια της εμφύτου μεγάλην ευτολμίας του, την οποίαν απέδειξε και εις το στάδιον του πολέμου, και εις την οδόν της ειρηνικής ζωής δια της αοκνίας, δραστηριότητος και προνοητικότητός του,
δια της αλιείας εις την Κασπίαν θάλασσαν και εις αυτήν την Περσίαν, έτι
δε και εις τα παρ’ αυτού ηγορασμένα ύδατα με μισθούς περίπου τρεις χιλιάδας, ελευθεροσυμφωνητούς ανθρώπους, απέκτησε μεγαλωτάτην περιουσίαν.
Χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπων αποκτώντες, μεγάλα πλούτη, παραδίδονται συνήθως εις τας τρυφάς, ηδονάς και ιδίας απολαύσεις, μη φροντίζοντες τελείως πως να σφογγίσωσι τα δάκρυα των δυστυχούντων, είτε να συνεισφερώσιν εις κοινωφελή καταστήματα. Η τύχη όμως αυτήν την φοράν
δεν εδαπάνησε τυφλά τας ευεργεσίας της∙ ο Βαρβάκης ήτον άξιος της ευτυχίας του, και τούτο αποδεικνύεται από την ακόλουθον κατά χρονολογικήν τάξιν γινομένην ακριβή περιγραφήν των αγαθοεργιών του, αι οποίαι
βέβαια δεν θέλουν τελειώσει με την ζωήν του, καθότι θέλει αφήσει και
του ονόματός του και των ευποιϊών του αιώνια μνημεία, εις τα οποία
αιωνίως θέλει ζήσει και μετά θάνατον.
Κατά το 1788 έτος έκτισεν εις την Αστραχανίαν δι ιδίων εξόδων εις την
Εκκλησίαν «της εισόδου εις Ιερουσαλήμ», πέτρινον Καμπαναρείον, εις
το οποίον εξώδευσε κατά τας τότε τιμάς Ρούβλια 8,500.
Κατά το 1800 έτος εις την αυτήν πολιτείαν μεταξύ του ΠαρμούτζεφΒούγρου ονομαζομένου και ετέρου τοιούτου, έκτισε δύο ξύλινα γεφύρια
δια 3.000 Ρούβλια.

Κατά το 1804 έτος έκτισεν εκεί πάλιν κινητόν γεφύριον επί του ποταμού
Κουτούμ Ρούβλ. 11,500.
Κατά το 1805 έτος, ότε με δολιότητα των Περσών εθανατώθη πλησίον
της πολιτείας Βάκα ο Πριγγιψ Τζιτζιάνοφ, αρχιστράτηγος των εις Γρουζίαν Ρωσσικών στρατευμάτων, επειδή έπρεπε να σταλθώσιν εκεί από την
Αστραχανίαν ζωοτροφίαι προς αυτάρκειαν των εκεί ευρεθέντων στρατευμάτων, και έτυχε τότε να ευρίσκωνται εις την Κασπίαν θάλασΣύλλογος Γονέων Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου

Ετήσιο Μνημόσυνο Ιωάννη Βαρβάκη 2017

σαν όλα τα βασιλικά πλοία ο Κ. Βαρβάκης ο πάντοτε άγρυπνος εις το να
προνοήση και προθυμότατος εις το να πράξη τα συμφέροντα της βασειλίας, δια να συνεισφέρη εις την ευδοκίμησιν των πολεμικών επιχειρημάτων του στρατεύματος ημών, εξεφόρτωσεν εκ των ιδίων πλοίων το ιδικόν
του πράγμα, και επιφορτίσας αυτά με την βασιλικήν ζωοτροφίαν, μετεκόμισεν αυτήν αμισθή εις των διωρισμένον τόπον, και δι αυτήν την μετακόμισιν εθυσίασε περίπου 7.000 Ρούβλια.

Κατά το 1806 έτος, ότε ήτον εις αυτά τα μέλη μολυσμός, πλήθος τε ε-

κείθεν από τας άνω επαρχίας εις δούλευσιν διαβαίνοντος υπουργικού λαού, μη δυνάμενοι να επιστρέψωσιν εις την πατρώαν γην, έμειναν χωρίς
καταφύγιον, και πολλοί εξ αυτών ησθένησαν από διαφόρους αρρώστιας.
Ο Κ. Βαρβάκης έχων εις την Αστραχανίας εξεπίτηδες ξύλινον οσπίτιον,
μετέτρεψεν αυτό εις ξενοδοχείον και νοσοκομείον δι αυτούς τους αβοήθητους ανθρώπους, περιποιούμενος πεντήκοντα εξ αυτών με τροφήν,
& εφοδιάζων αυτούς μ’ ενδύματα, στρώματα κ.τ.λ., ομοίως με φορέματα
και ιατρικά τον ωφελούντα αυτούς ιατρόν. Εις αυτήν την περίστασιν εξέδωσεν υπέρ τας 10.000 Ρούβλια. Επειδή όμως με όλην την προφύλαξιν
εφάνησαν εν αυτώ τω νοσοκομείω εις μερικούς ασθενείς σημεία μολυσμού, κατεδαφίσθη το νοσοκομείον αυτό δια προσταγήν του τοπάρχου,
συμφωνήσαντος μετά του Κ. Βαρβάκη, και οι ασθενείς συγκατεριθμήθησαν ήδη με τους της Βασιλικής Δατάξεως της Γενικής Επιστασίας, ωφελούμενοι δι εξόδων του Κ. Βαρβάκη.

Το ακόλουθον 1807 έτος, αντί εκείνου του κατεδαφισθέντος ξυλίνου ο-

σπιτίου έκτισεν εις τον Παρμπούτζεφ Βούγρον ονομαζόμενον τόπον,
άλλο πέτρινον νοσοκομείον δια 50 αρρώστους, και πλησίον αυτού, Εκκλησίαν ομοίως πέτρινην, και δι αυτά εξέδωσε περίπου 63.000 Ρούβλια.
Δια περιποίησιν δε των εν αυτώ τω νοσοκομείο ασθενών εισέφερεν εις το
της Μόσχας Ορφανοτροφείον ως αιώνιον ανάθημα Ρούβλ. 40.000.
Προς τούτοις και εις την της Αστραχανίας «Βασιλικήν Διάταξιν της Γενικής Επιστασίας» 50.000 ομοίως αιώνιον ανάθημα, με συμφωνίαν να περιθάλπωνται από τους τόκους των ειρημένων κεφαλαίων τόσο οι ασθενείς του νοσοκομείου, όσον και τα εισφερόμενα εις το ορφανοτροφείον νόΣύλλογος Γονέων Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου
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θα παιδιά. Αφ’ ου ο Κ. Βαρβάκης διέταξε τοιουτοτρόπως το νοσοκομείον και ασφάλισε δια παντός την κυβέρνησιν αυτού, παρέδωκεν αυτό
μετά των εισοδημάτων του εις την τελείαν διοίκησιν της Βασιλικής Διατάξεως της Γενικής Επιστασίας.

Κατά το 1808 έτος, επειδή η της Κοιμήσεως καθεδρεύουσα εν τη Α-

στραχανία Μητρόπολις δεν είχε Καμπαναρείον, ο περί της ευπρέπειας
των θείων ναών προ πάντων μεριμνών Κ. Βαρβάκης έκτισεν εν πέτρινον
κατά σχεδιον επικυρωθέν από το Κράτος, και εξώδευσεν εις αυτό Ρούβλια 136.700.

Εις το κέντρον της πόλεως Αστραχανίας ευρίσκετο έκπαλαι διώρυξ

(κανάλιον) μηκυνομένη δύο ημίσυ Βέρστια, κατεσκαμμένη, καταμεμιασμένη από τα εν αυτή ιστάμενα νερά, επομένως εκδίδουσα βδελυράν και
νοσώδη δυσωδίαν, μάλιστα εις τον καύσωνα του ηλίου. Ο Κ. Βαρβάκης
άρχισε κατά το 1809 έτος να κατασκευάζη την διώρυγα ταύτην, και την
έκαμε τέλος πάντων πλευστήν ως τους ποταμούς Βόλγαν και Κουτούμην, από τους οποίους ελάμβανε τα νερά της. Όστις ίδε την πόλιν εκείνην, εγνώρισε και το εξ αυτής της κατασκευής προξενηθέν μέγα
όφελος. Εκατέρωθεν της διώρυγος καθ’ όλον το μήκος εκατασκευάσθησαν και εστολίσθησαν αι όχθαι ως κάλλιστος τόπος περιδιαβάσεως των
εγατοίκων, οίτινες με αγαλλίασιν της ψυχής των θεωρούσιν εκεί τα διαβαίνοντα πλοία, φορτομένα με θυσαυρούς της πατρίδος και των ξένων
τόπων, και ευλογούσι το όνομα του ευεργέτου των, όστις επροξένισεν εις
την πόλιν των τοιαύτα κοινωφελή και καλά καταστήματα. Περί την αυτήν
διώρυγα κατεσκευάσθησαν προς τούτοις δια δαπάνης του αυτού κυρίου
Βαρβάκη τέσσερα ξύλινα γεφύρια. Όλα τα εις την κατασκευήν της διώρυγος και περί αυτήν εξοδευθέντα χρήματα συμποσούνται περίπου
200.000 Ρούβλια.

Με τούτο δεν ετελείωσαν ακόμη αι προς την πολιτείαν Αστραχανίαν α-

γαθοεργίαι του. Κατά το 1814 έτος εχάρισεν εις διόρθωσιν της εκείσε καθεδρευούσης Μητροπόλεως Ρούβλ. 5.000, και κατά το 1815 έτος επρόσφερεν εις το εκεί Κονσιστώριον Ρούβλ. 40.000 προς διόρθωσις της του
Νικολάου Μητροπόλεως, της οποίας το τείχος από παλαιότητα έσκασε,
και επλησίαζεν εις την πτώσιν του.
Ας μεταβώμεν τώρα εκ της Αστραχανίας εις το ΤαγανΣύλλογος Γονέων Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου
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ρόκον, όπου ο Κ. Βαρβάκης μετοίκησε κατά τους τελευταίους χρόνους
προς επανάληψιν της υγείας του. [Εις το Ταγανρόκον ο αήρ είναι συγκρίτως καθαρώτερος και υγιεινότερος παρά τον εις την Αστραχανίαν]. Το
αυτό πνεύμα της αγαθοεργίας συνοδεύει αυτόν και εις τον νέον τούτον
τόπον της διατριβής του πανταχού αφίνει αυτός μνημεία της ευεργετικής του υπάρξεως.

Είναι παρατηρημένον ότι ουσιωδέστατα χαρακτηριστικά πάντων των α-

ληθώς ευεργετικών ανθρώπων είναι η ευσέβεια και η ένθερμος προσήλωσις εις τα της θρησκείας. Αι ιδιότητες αυταί φαίνονται κατ’ εξοχήν εις
όλα τα έργα του Βαρβάκη. Μη δυνάμενος ο φιλάνθρωπος ούτος ανήρ
χωρίς λύπην του να βλέπη τους χάριν εμπορίας και παντοτινής συνοικήσεως καθ’ έκαστον χρόνον εις πλήθη ερχομένους εις το Ταγανρόκον ομογενείς του Γραικούς, εστερημένους της Εκκλησιαστικής θείας μυσταγωγίας και της πνευματικής διδασκαλίας, ως μη έχοντας εκεί Γραικικήν
Εκκλησίαν και μη γινώσκοντας την Ρωσσικήν γλώσσαν, αποφασίζει χωρίς
αναβολήν, και δι αδείας της τοπικής ιεραρχίας κτίζει κατά το 1813 έτος
εις το Ταγανρόκον ωραιοτάτην και μεγαλωτάτην πέτρινην Εκκλησίαν
δια τους Γραικούς. Είς τον αυτόν καιρόν εμπνέεται εις την ευγενή ψυχήν
του άλλος στοχασμός σωτηριώδης. Αφιερόνει την παρ’ αυτού εις το Ταγανρόκον κτιζομένην Εκκλησίαν εις τον εν Ιερουσαλήμ άγιον τάφον με
σκοπόν να τον συνδράμη με το εισοδημά της, και η αφιέρωσις αυτή δια
προτάσεως της αγιωτάτης Συνόδου αξιούται της υψηλοτάτης επιβεβαιώσεως τη 27 Αυγούστου 1814 κατά την ακόλουθον βάσιν. Η Εκκλησία μετεβλήθη εις Γραικικόν μοναστήριον, επονομασθέν Ιερουσαλημικόν Αλεξανδρινόν, και συναριθμήθη με της δευτέρας κλάσεως τα μοναστήρια.
Αυτό το μοναστήριον να υπόκηται πάντοται εις τον Άγιον τάφον προς
διοίκησιν δε αυτού και προς εκτέλεσιν εν αυτώ θείας Λειτουργίας να έχη
το δικαίωμα ο Ιερουσαλημικός Πατριαρχικός θρόνος να εκλέγη κατά
πέντε χρόνους νέον Αρχιμανδρίτην και να τον εκπέμπη εις αυτό μετά της
συνοδίας του. Δια δε την κυβέρνησιν του αυτού μοναστηρίου αφιέρωσεν
ο Κ. Βαρβάκης ως αιώνιον ανάθημα εις την διοίκησιν του της Μόσχας
Ορφανοτροφείον 60.000 Ρούβλια. Εις όλην δε την οικοδομήν αυ-
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τού του μοναστηρίου, των περί αυτό πετρίνων κτιρών, έτι δε και δι όλα
τα αναγκαία του μοναστηρίου σκεύη, και δι όλον τον εσωτερικόν στολισμόν και καλλωπισμόν εδαπάνησεν ο Κ. Βαρβάκης έως 600.000 Ρούβλια. Προς τούτοις κατά το 1816 έτος αφιέρωσεν αιωνίως εις αυτό το μοναστήριον το ιδικόν του πέτρινον οσπίτιον, τιμώμενον 20.000 Ρούβλια,
και έχον εισόδημα κατ’ έτος έως 1,500 Ρούβλια. Το μοναστήριον αυτό
ετελείωσεν ήδη από την κτίσιν κατά το 1815 έτος και εγκαινιάσθη, και
ήδη ευρίσκεται εν αυτώ ο παρά του των Ιεροσολύμων Πατριάρχου σταλθείς Γραικός Αρχιμανδρίτης μετά της συνοδίας του δια την θείαν λειτουργίαν. Τοιουτοτρόπως λοιπόν, κατά την υψηλή και πολυσήμαντον
έκφρασιν της αγιωτάτης Συνόδου εν τη Προτάσει αυτής, «η Διάταξις αυτού του Μοναστηρίου υπό την κυριότητα του Αγίου τάφου, εκπληρούσα
το ευσεβές του ικετεύοντος έργου, είναι νέα δείξις της ενότητος εκέινης,
ήτις αγίως και ακλονήτως συγκρατεί την ημετέραν Εκκλησίαν μετά της
Γραικικής.»

Επειδή δε εκρίθη αναγκαίον να συστηθή εις μίαν των μεσημβρινών ε-

παρχιών Γραικικόν σχολείον, ο Κ. Βαρβάκης, πρώτος πάντοτε να συνεισφέρη καθώς εις παν άλλο θεάρεστον έργον, ούτω και εις την των ομογενών του εκπαίδευσιν, ήτις μάλιστα συντείνει εις τον πλησιέστερον της
καρδίας του σκοπόν, συνέδραμε τω ενεστώτι 1817 έτει εις παιδείαν των
πτωχών Γραικών με 20.000 Ρούβλια.

Οι αναγνώσται ίδαν, ότι ο άριστος ούτος ευεργέτης της ανθρωπότη-

τος, αφ’ ότου απέκτησε με την άοκνον του φιλοπονίαν κατάστασιν,
δεν άφηκεν ουδέ ένα σχεδόν χρόνον, τον οποίον να μη κατάστηση επίσημον κατά τι αξιόλογον, θεάρεστον και κοινωφελές έργον. Δεν αναφέρομεν ούτε περί τόσων άλλων πετρίνων Εκκλησιών, τας οποίας
έκτισεν εις τα χωριά του, ούτε περί των πλουσιωτάτων ιερών σκευών και
όλων των εις αυτάς αναγκαίων, με τα οποία τας επροίκισεν πλουσιοπαρόχως δεν λέγομεν περί των μερικών αυτού ευεργετημάτων, τα οποία ακαταπαύστως διασπειρόμενα εις τας καλύβας των πτωχών ανθρώπων, εις φυλακάς και φρουράς, επληθύνθησαν τόσον, ώστε και εις αυτόν τον ίδιον
δεν είναι γνωστά αλλ’ εάν απαριθμούσαμε μόνας εκείνας τας συνεισφοράς, όσας περί αυτού διηγούνται, και μαρτυρούσι τα πράγματα είτε αξιόπιστοι μάρΣύλλογος Γονέων Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου
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τυρες, ήθελαν βέβαια όλαι αυταί υπερβή την ποσότητα ενός ήμισυ μιλλιονίου Ρουβλίων.

Εν ήμισυ μιλλιονίον εις κοινωφελή καταστήματα από ένα μερικόν
άνθρωπον, και αυτόν όχι πλουσιώτατον…..! Θεέ! Πόσα καλά εγίνοντο,
ανίσως καθείς εκ των ημετέρων πλουσίων, πολλοί των οποίων είναι ασυγκρίτως πλουσιώτεροι παρά τον Κ. Βαρβάκην, εθυσίαζε τουλάχιστον
το δεκατημόριον της περιουσίας του εις θεάρεστα και κοινωφελή
έργα! Ω πόσον ήθελεν ολιγοστεύσει ο αριθμός των πτωχών και δυστυχών! Ω πόσαι πόλεις και χωρία της πατρίδος μας ήθελαν στολισθή με
θείους ναούς!

Ω πόσα άλλα καλά και ωφέλιμα πράγματα ήθελαν συστηθή! Αλλ’ είναι

άραγε πολλοί τοιούτοι τοιαύτα ευγενή φρονήματα έχοντες; Είναι άραγε
πολλοί Γολήτζινοι, Σερεμέται, Δεμήδοφοι, Ρωμάνσοφοι, Βαρβάκαι;
Κατά δυστυχίαν όχι. Οι περισσότεροι προτιμούν κα κτίσωσι μεγάλα παλάτια, να αποκτήσωσι μεγαλοπρεπείς εξοχάς, εις δε τα χωρία των να βλέπωσι τους θείους ναούς κατεδαφιζομένους, και τους υπηρέτας της Εκκλησίας πτωχεύοντας. Αυτοί οι ίδιοι βυθίζονται εις τας τρυφάς, δαπανώσι την
περιουσίαν των εις χορούς, εις συμπόσια, εις παιχνίδια και ηδυπαθείας. Η
δε πτωχή χήρα, βαστάζουσα το πεινασμένον βρέφος εις τα ξηραθέντα
στήθη της, ισταμένη προ των θυρών των παλατίων των, ματαίως εκτείνει
το κλαυθμηρίζον νήπιον και την χείρα προς την ευωχουμένην συνέλευσιν.
Δεν θέλει λάβει ούτε κομμάτι ψωμί.

Δεν είναι τοιούτος ο ευσεβής, δεν είναι τοιούτος ο φίλος της ανθρωπότητος! Αυτός ζη εν ταπεινή απλότητι, δεν υπερηφανεύεται δια τον πλούτον του, αλλ’ ανοίγει τας αποθήκας και τα σπλάγχνα του δι έργα φιλανθρωπίας, και, χωρίς να προσμένη τον ενδεή να έλθη προς αυτόν,
ο ίδιος τον ζητεί. Αυτόπται μάρτυρες βεβαιόνουσιν, ότι ο Κ. Βαρβάκης εις πάσαν Εκκλησίαστικήν εορτήν και πανήγυριν υπάγει μόνος
χωρίς τινος συνοδίας, εις τας κατοικίας των πτωχών, εις τα νοσοκομεία, εις τας φρουράς και φυλακάς, και εκεί διαδίδων τα δώρα της ευσπλαχνίας, εκπληροί την ευαγγελικήν εκείνην εντολήν, ήτις κελεύει
«Μη γνώτω η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου» και αυταί αι απόκρυφοι αγαθοεργίαι είναι γνωσταί μόνον εις τον Θεόν, τον βλέποντα
εν τω κρυπτώ, και
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αποδίδονται εν τω φανερώ. Ιδού λοιπόν οι καρποί της Πίστεως! Αυτή θερμαίνει την ψυχήν με την φιλανθρωπίαν. αυτή ανοίγει τας αγκάλας εις τον δυστυχούντα. Αυτή αποτινάζει από την καρδίαν τα σκύβαλα της βλαβεράς φιλαυτίας της καταπνίγουσης παν ευγενές αίσθημα,
και σπείρει σπόρους της αγάπης, της ευσπλαχνίας και της συμπαθείας.

Δια δε τον προσωπικόν χαρακτήρα του Κ. Βαρβάκη, όλοι οι γνωρί-

ζοντες αυτόν τον παριστάνουσιν ως εικόνα του Χριστιανού. Εις αυτόν
ευρίσκονται ηνωμένα όλα τα υψηλότατα προτερήματα, όσα κατασταίνουσι τον άνθρωπο σεβάσμιον και αξιέραστον.

Είναι δίκαιος, πιστός εις τον λόγον του, γενναίος, στερεός εις τους

σκοπούς του, φιλάνθρωπος, θεοσεβής χωρίς δεισιδαιμονίας, πλουσιοπάροχος χωρίς ματαίας δαπάνης, οικονόμος χωρίς φιλαργυρίας, συμπαθής προς τας ατυχίας των πλησίον, σταθερός εις την φιλίαν, και
πατήρ των υπηκόων του.

Σεβαζόμενος παρά πάντων ο σεβάσμιος ούτος γέρων (οστίς είναι ε-

πέκεινα των 65 ετών της ηλικίας του), ευλογούμενος παρά των χιλίων
υπ’ αυτού ευεργετουμένων, καταφρονεί τας κοσμικάς δόξας και φήμας.

Δια δε την έλλειψιν αρσενικών τέκνων υιοθετήσας τον γαμβρόν του
και τους εξ αυτού εγγόνους του, πάσχει εξ όλης ψυχής και καρδίας να
αποκαταστήση αυτούς αξίους διαδόχους του ονόματος αυτού και των
αρετών.
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