ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
19*
ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΙΙρύ ολίγων μηνών ειχον την ευκαιρίαν νά άναδιφήσω μερικάς από
τάς συνήθως λίαν απροσίτους και άτελώς ταξινομημένος συλλογάς αρ
χείων τοϋ 'Αγίου “Όρους, έν τώ πλαισίφ γενικωτέρας εργασίας μου.
Κατά την άναδίφησι.ν αυτήν έπεσήμανα διάφορα έγγραφα συνδεόμενα
προς την Κρήτην, άναφερόμενα δέ ιδιαιτέρως εις μετόχια των μονών
τοΰ 'Αγίου ’Όρους. Αί σημειώσεις μου είναι ατελείς, επειδή όμως
δεν θά είναι εΰκολον νά γίνη έκ νέου ή εργασία αυτή, έθεώρησα ότι
είναι σκόπιμον νά τάς δημοσιεύσω ένταΰθα τμηματικώς, μέ τήν ελπί
δα ότι άργότερον άλλος ερευνητής χρησιμοποιών τά ένταΰθα παρεχό
μενα στοιχεία θά άσχοληθή είδικώτερον μέ τά έγγραφα αυτά καί θά
προβή εις τήν έξ ολοκλήρου δημοσίευσίν των. 'Η πληθύς των περί
Κρήτης εγγράφων εις τάς αρχειακός συλλογάς τοΰ 'Αγίου ’Όρους κα
θιστά απαραίτητον τήν συν τισ χρόνφ διαμόρφωσιν ενός ειδικού Cor
pus, τό περιεχόμενον τοΰ οποίου είμαι βέβαιος θά πρόσθεση πολλά
νέα στοιχεία είς όσα γνωρίζομεν περί Κρήτης.
Α.’

ΜΟΝΗ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Ή μονή Διονυσίου τοΰ 'Αγίου ’Όρους ήρχισεν ήδη νά τακτοποιή
τό πλουσιώτατον αρχειακόν υλικόν της, εις τό όποιον υπάρχουν πολυ
άριθμοι εθνολογο οΰ, ιστορικού καί οικονομικού ενδιαφέροντος πληροφορίαι, λόγφ τοΰ μεγάλου αριθμού των είς διάφορα τμήματα τής
τότε ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας άλλά καί είς πολλά άλλα μέρη ευρι
σκομένων μετοχίων της. Μέ τήν εΰγενή άδειαν καί τήν προσηνή βοή
θειαν τοΰ αγίου καθηγουμένου τής μονής Γαβριήλ έσημείωσα τήν
ΰπαρξιν τών αμέσως κατωτέρω περιγραφομένων εγγράφων, ενδεχομέ
νως όμως ό αριθμός των θά αΰξηθή, όταν θά συμπληρωθή ή έπιθεώρησις καί ταξινόμησις ολοκλήρου τοΰ αρχειακού υλικού τής μονής.
“Ολα τά άναφερόμενα ένταΰθα έγγραφα πρόκειται νά ταξινομηθούν
είς τον υπό τον τίτλον «Κρήτη» οίκεΐον φάκελλον, θά φέρουν δέ τήν
ένταΰθα χρησιμοποιουμένην άρίθμησιν κατ’ αΰξοντα αριθμόν, ήτις
όμως δέν αντιστοιχεί καί προς τήν χρονολογικήν των τάξιν. Τήν φρον*) Βλ. «Κρητικά Χρονικά», ΣΤ’, 1952, σ. 204 κ, ε.
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τίδα δια την ταξινόμησιν τών εγγράφων την έχει άναλάβει αυτοπρο
σώπως ό ηγούμενος τής ίεράς μονής τοΰ 'Αγίου Διονυσίου αρχιμαν
δρίτης Γαβριήλ, ό όποιος μοϋ υπέδειξε τά περί Κρήτης έγγραφα και
φιλοφρόνως άνέλαβε να άντιγράψη τά ενταύθα δημοσιευόμενα. Άν
και γναιρίζω δτι θά προσκρούσω εις την μετριοφροσύνην τοΰ σεβα
στού μου φίλου, εκφράζω και από εδώ την ευγνωμοσύνην μου διά
την πολύτιμον συμπαράστασίν του, είμαι βέβαιος δέ ότι και εις τό
μέλλον θά θέση εις την διάθεσιν των «Κρητικών Χρονικών» όσα τυ
χόν αλλα έγγραφα περί Κρήτης εύρεθώσιν εις την μονήν Διονυσίου.
ΤΑ

ΕΓΓΡΑΦΟΝ

1. Τίτλος:

ΕΓΓΡΑΦΑ

«Κόπηα εύγαλμένη απο το τεσταμέντο

τοΰ πού πατέρα Κνρκλήμη, τον γαητανη, καμομενο διαχηρδς τοΰ ποτέ
Άντρέα οερεπετζη νοιαρήου ευρηοκόμενον εις τα χέρηα τοΰ μησέρ Ιΐέρο Πελεγρή νοδάρου και μασάρου της μεγάλης καντζελαρηας τησ κρητης κατατας 17/το

δεκεβρήου εις f 1555/ στο μοναστήρη της καβαλα-

ρέα καταπδς στέκη μετζηποστήλες».

Τό έγγραφον αυτό είναι άντίγραφον, άνευ χρονολογίας, τής κατά
τον Δεκέμβριον τού 1555 συνταχθείσης διαθήκης τού ίερέως Κλήμη
Γαϊτάνη, διά τής οποίας οΰτος κληροδοτεί την μονήν τής Κεράς
Καβαλαράς ή Καβαλαρέας εις τήν έν 'Αγίφ ”Ορει μονήν τοΰ
Διονυσίου. Ή διαθήκη συνετάχθη υπό τού συμβολαιογράφου Άνδρέα
Σερεπετζή εις τό Κάστρο, παρόντων ως μαρτύρων τοΰ πρωτοπαπά
Άνδρέα Λάντα και τοΰ κυρ Γεώργη Πετροπούλου κατοίκων τού χω
ρίου Τύλισος. Διά τής ιδίας διαθήκης ό Κλήμης Γαϊτάνης κληροδο
τεί καί άλλα μικρά ακίνητα ή κινητά εις τον ιερομόναχον Κάλλιστον,
ανεψιόν του, εις τάς καλογραίας Πελαγίαν καί Μακαρίαν, εις τον αδελ
φόν του Δαμιανόν, εις τήν ανεψιάν του Φροούνην, εις τον Κωνσταντί
νον Τζικαλάν καί εις τον Άνδρέαν Κουμάνον.
ΕΓΓΡΑΦΟΝ 2. Τίτλος: «Κόπηα εκ τής καθολικής προοιλόσεως
τοΰ ποτέ παπά κυρ Νίλον και
κγ'» (1675). Άντίγραφον

πνευματικοΰ εις

,αχοε',

Δεκεμβρίου

διαθήκης τοΰ ίερέως «παπά κΰρ Νείλου

Μπαροΰς τοΰ μιοέρ Γιανονλη και τής κερά Κατερίνας τοΰ ποτέ Άντώνη Καρά» διά τής οποίας οΰτος αφιερώνει εις τήν μονήν Διονυσίου

όλην τήν κινητήν καί τήν ακίνητον περιουσίαν του τήν εύρισκομένην
εις τό Κάστρο.
ΕΓΓΡΑΦΟΝ 8. “Ετερον άντίγραφον τής ως άνα) διαθήκης.
ΕΓΓΡΑΦΟΝ 4. Τίτλος: «κόπια εύγαλμένη άπδ τά ατα τοΰ ποτέ
κΰρ Νικολοΰ Μουτζενίγον νοδάρον, πρεσεντάδα είς τήν

καντζελαρίαν

τής κουμουνιτάς άπδ ενα λίμπρο σκαρτζαφολια εις σέφίλα 32»,
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Άντίγραφον εγγράφου υπό χρονολογίαν 18 Μα'ίου 1596, διά τοϋ
οποίου οί Τζάνες'καί Μαθιός Μουτζενίγοι, ως ϊδιοκτήται τής εκκλησίας
τοϋ «'Αγίου Νικητός» εις το Κάστρο παραχωρούν κτήμα των ευρισκό
μενον «εις τόπο λεγόμενον εις το °Αγιον πνεύμα, συνορεϋον με κτή
ματα τοϋ Παύλον Θομόπουλου» εις τον Θεόφιλον Παπαγιαννόπουλον,

υπό τον ορον ούιος «τον κά&ε χρόνον να δήδει και είμποραάρη ήγονν
την ημέραν τον 'Αγιον Νικητός

προς τον Ιερέα, όπον εφημερεύει τον

άνωϋεν ναόν τον 'Αγίου Νικητός εϊς μετριτά και χειροδοτός άσπρα πε
νήντα και τούτο από χρόνον εις χρόνον έως τέλος κόσμον».
ΕΓΓΡΑΦΟΝ 5. Άντίγραφον επιστολής Γεωργίου Μαυρίτζη προς
τούς επιτρόπους τής εν Άγίφ ’Όρει μονής Διονυσίου διά τής οποίας
οΰτος, ως επίτροπος τού άποθανόντος δωρητοϋ παπα Κλήμη Γαϊτάνη,

ζητεί νά άποσταλή εκ τής μονής Διονυσίου αντιπρόσωπος διά νά πα
ραλαβή την δωρεάν τοϋ Κλήμη. ‘Η επιστολή συνοδεύεται από λεπτο
μερή περιγραφήν τών κινητών αντικειμένων τής μονής, εν οΐς και ή
βιβλιοθήκη της.
ΕΓΓΡΑΦΟΝ 6.

'Υπό χρονολογίαν 23 'Οκτωβρίου 1677, ή «κνρά

Καλινίκη τον ποτέ Νικολού Μπαρμπαρίγον» καί ή θυχάτηρ της κυρά

Μαγδαληνή παραχωρούν κτήματά των εις τήν μονήν Διονυσίου.
ΕΓΓΡΑΦΟΝ 7. «Κόπηα νοεμβρίω 7·ε, κατά το αφπα’» (1581). 'Ο
Κωνσταντίνος Μαυρίτζης, ώς διαχειριστής τής μονής Κνρας Καβαλαράς, ή οποία μετά τον θάνατον τοϋ ίερομονάχου Θεοδούλοη τοϋ κα
τά κόσμον Καβαλάρου, παρέμεινεν άνευ αντιπροσώπου τής μονής Διο
νυσίου, κυβερνωμένη προσωρινώς υπό τοϋ ίερομονάχου «Μελέτιον τού
Ντελιντέ, κοννάδον τοϋ Μανρίτζη», παραδίδει τώρα ταύτην εις τον
μοναχόν Παλλάδιον τής μονής Διονυσίου, ελθόντα προς τοΰτο εκ τοϋ
Αγίου ’Όρους, Υπογράφει ό Κωνσταντίνος Μαυρίτζης καί επιβε'
βαιοΰν οί ’Ιωάννης ιερομόναχος καί Νικόδημος μοναχός κατά κόσμον
Βιτζέντζος.
Τό κείμενον τοϋ εγγράφου αυτού, άντιγραφέν υπό τοϋ νΰν ήγουμένου τής μονής Διονυσίου Γαβριήλ χάριν των «Κρητικών Χρονικών»
έχει ως εξής :
Κόπια νοεμβρίφ **
Κατά τό α® φ® π® α.
f ’Έστοντας και ό ποτέ κνρ Θεόδουλος Ιερομόναχος
σμον καβαλάρος νά

τής όνομαζομένης Καβαλαρας
τοϋ τιμίον

ένδοξον

τό κατά κό

έκρατεϊ τό μοναοτήριον τής νπεραγίας Θεοτόκον
κοντζεδερισμένον

προφήτον προδρόμου

από τούς επιτρόπους

τοϋ κνρ Διονυσίου εν

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Θ.
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άγίω ’Όρει τού "Αφωνος κα'ι ώσάν καλόγηρος τον λεγομένου μοναστη
ριού 6 λεγόμενος

ποτέ κυρ Θεόδουλος ό καβαλάρος

παρούσαν ζωήν και είς τον καιρόν του θανάτου

έλειιμεν από την

του διατ'ι δεν έτυχεν

έδώ τίνος καλόγηρος από τό άνω&εν μοναστήριον τον τιιιίου προδρό
μου κυρ Διονυσίου να

παραλαβή τό λεγόμενον μοναστήριον τής

Θεο

τόκου ώσάν πράγμα Ιδικόν τους, εγώ Κωνσταντίνος Μαυρίτζης, ώσάν
έπίτροπος τον άνωθεν μοναστηριού τοϋ τίμιου προδρόμου τοϋ κυρ Δι
ονυσίου νά έβαλα διά τής ιόρας τον

δσιώτατυν ιερομόναχον κυρ μελέ-

τιον τον ντελιντέ τον κουνιάδου μου νά γονβερνάρη τό λεγόμενον μονα
στηριού την καβαλαράν. °Έως νά έλ&η τινας άπό τό άνωθεν μοναστή
ριον νά τοϋ τό παραδώσω, και έστοντας νά έλ&ης έσυ ό δαιώτατος παλάδιος μοναχός, ώσάν γέροντας πρώτος τής βουλής και έπίτροπος γγενεράλους τοϋ άνω&εν μοναστηριού κα&ά)ς με έπιτροπικόν γράμμα και
με την εξουσίαν όπου ώς άνω&εν έχεις και ώς αυ&έντης και ίδιος οΐ.
κοκνοης τοϋ άνω&εν μοναστηριού ζητώντας να οοϋ
λεγόμενον

μοναστήριον με τά

κονσενιάρωμεν τό

δικαιώματα ώοάν πράγμα ιδικόν σας.

Διά τούτο άπό την σήμερον ημέραν εγώ ό άνω&εν κωνσταντής μανρίτζης ώς αν έπίτροπος ώς άνω&εν και έγά) ό λεγόμενος μελέτιος Ιερο
μόναχος. Δίδομεν άπό την σήμερον καί δμπρός εσένα τοϋ άνω&εν ηγου
μένου τό λεγόμενον μοναστήρι ώσάν πράγμα Ιδικόν σου. την τραβενήροντας ώς άνω&εν' και

μέ τά κάτω γεγραμμένα

τό λεγόμενον μοναστήρι εύρίσκονται

πράγματα, οπού είς

κα&ώς μέ τό ίβεντάριον φανερώ

νεται.

/- ’Εγώ κωνσταντϊνος μαυρίτζης διά χειρός έγραχρα καί στέργω τά
άνω&εν.
f ’Εγώ Ιωάννης ιερομόναχος στέργω τά άνωθεν.
f ’Εγά) Νικόδημος

μοναχός κατά

κόσμον βιτσέντζυς στέργω τά

άνω&εν.
ΕΓΓΡΑΦΟΝ 8. Αύτόγραφος, υπό χρονολογίαν 6 ’Ιουλίου 1652,
διαθήκη τοΰ ίερέως Κωνσταντίνου Τζελαΐτου, υ'ιοϋ τοϋ παπά Κΰρ Γε
ωργίου άπό τό Κάστρο, παραχωροϋντος δλην την περιουσίαν του
.ιστάμπελε καί μόμπιλε» είς την μονήν τής Κυράς Καβαλαράς, άνηκοϋσης είς την έν 'Αγίφ ’Όρει μονήν Διονυσίου. Τήν διαθήκην ακο
λουθεί κατάλογος των κτημάτων τοΰ δωρητοΰ.
Τό κείμενον τής διαθήκης αυτής, άντιγραφέν υπό τοΰ νϋν ήγουμένου τής μονής Διονυσίου Γαβριήλ χάριν των «Κρητικών Χρονικών»

εχει ως ακολούθως :
’Επειδή φοβερότερου καί βεβαιότερου ουδέν εστί ώσπερ τό τοϋ &α νάτου μυστήριον,

διά

τούτο καγώ ιερευς Κωνσταντίνος ό Τζελαΐτης

τοϋ παπά κυρ Γεωργίου άπό τό κάστρον νήσου Κρήτης κατά νοΰν βα-
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λά>ν το φοβερόν τό έμπεσεΐν εις χεϊρας Θεόν ζώντος ή&έλησα αύτοπροαιρέτως νά διορίλώσω την ταπεινήν μου ιρυχήν

παραδίδοντάς την

εις χείρας τοϋ παναγάΰου Θεοΰ. ’Έπειτα άφίνω πάσι τοΐς χριστιανοϊς
την έν ΧΦ αγάπην και τελείαν συγχώρησιν.

’Έπειτα &έλω και τό πρά

γμα μου δλον ατάμπελε και μόμπηλε. ’Έιζιέκεΐνο όπου μου ήλΊλε από
τους γονείς μου,

ώσάν και

από τον εδικόν μου

τον

εκείνο που εγώ

ήγόραοα. Και ακόμη καί

Τζελαίιον νά είναι από την σήμερον καί όμ-

πρός τοϋ Άγιου μοναστηριού δπου εϋρίσκεται εις την Κρήτη έπονομαζόμενον κυρά - Καβαλαρά' διά νά είνε

μνημοναμένοι οι άνω&εν ποτέ

μου γονείς εις τό αυτό μοναοτήριον κα'ι εις τό

άγιον μοναατήριον τοϋ

άγιον ’Όρους έπονομαζόμενον τοϋ άγιου Διονυσίου, εις τό όποιον την
οήμερον ιδία χειρί έγράφίλη τό όνομά μου και των γονέων μου. ’Ακό
μη ίλέλω, καί όπου καί αν έχω πράγμα έτζι μέσα εις τό κάστρο, ώσάν
καί τα χωράφια δπου εχω απόξω από το κάστρο εις την αγίαν Άναοταοίαν ατά σπήλιά τά χαιματερά καί τινάς

νά είπή τό ενάν

τιον απάνω εις βάρος άφοριομοϋ καί άν τύχη τινάς νά έναντιωάή εις
την παροϋοαν μου διαθήκη καί νοτερή μου ΰέλησιν, τόν έχο) Ασυγχώ
ρητο καί

άφοριαμένον υπό των

τριακοσίων δέκα καί όκτά) έάεοφόροτν

πατέρων καί μετά τόν ϋάνατον άλυτον, στένων καί τρέμαιν ώς τόν ’Ι
ούδαν. Καί έν τω μεν

δικαιοκρίτη νά έχη νά δώση λόγον,

όταν είπή

πορεύεσϋε από έμοϋ οί κατηραμένοι εις τό πϋρ τό εξώτερον. ”Ετι ϋέλω καί ή παρούσα μου νά είναι στερεά καί βέβαια έως τής συντέλειας:
εγώ 'Ιερεύς Κωνσταντίνος δ Τζελαΐτης

έγραψα ιδία χειρί καί ατέργω

ώς άνω&εν.
Καί διά άβήζω τοϋ άνω&έν μου πραγμάτου έχω μέσα εις τό κά
στρο τής Κρήτης μίαν

κατοικίαν, σπίτια βαλμένα εις την ενορίαν τής

Κυρίας Ααοδηγητρίας τοϋ εξώπορτου, τά όποια έδωκα λίβελο τοϋ ’Αν
τωνίου Χαλκιόπουλον, διά δουκάτα κρητικά δέκα οκτώ, τά όποια μοϋ
ήλϋασι από τόν πατέρα μου.
’Ακόμη άλλη μίαν κατοικία, τά όποια μοϋ ήλΰασι από τόν πεν&ε■
ρό μου, τόν παπά - ’Ιωάννη τόν κυνηγό, βαλμένα μέσα εις την ενορίαν
τής άγιας Παρασκευής τοϋ Κλιαάρχο. Καί σιμά των σπιτίων έχω καί
εκκλησίαν έπονομαζομένη δ άγιος Νικόλαος ό Χασμαλεύρης' καί αυτή
ή εκκλησία έχει πέντε μόνο σπίτια καί νοικιάζονται.
Ή άνω&εν εκκλησία έχει καί

ένα κομάτι χωράφι μηζούριον έξη

σητζάρια, βαλμένον εις την Παναγίαν ονομαζόμενη

στην Ψυμουζανή.

’Έχω καί στην άγίαν αναστασίαν εις τά σπήλιά τά χωματερά, τρία
κομάτια χωράφι· τά άνω μοϋ ήλϋ·ασι από τόν ποτέ μου πατέρα.
’Έχω καί αντίκρυια των άνω&έ μου χωραφίων ένα κομάτι χωοάφι καί αυτό βαλμένο μέσα εις τό μετόχι τοϋ τζάν πιέρο τοϋ ρουγε-
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ρέτο τό όποιον
’‘Εχω καί

το αγόρασα
είς τό

άπ6 το γέρω

Ματ&αϊο μηζούρια πέντε.

χωρίον μερτηκά μαρου

δύο κατοικίες σπήτια,

τρία κομάτια άμπέλι στον πλατύλαγκο από κάτω&εν

τοΰ αμπελιού τον

Ταμονλή.
Τρία κομάτια αόχορα εις τον κατζηφόρη.
Ενα λιόφυτο είς τό χωρίον κορφές.
Μίαν κατοικίαν σπίτια

εις τις κορφές τα όποια έχω παρμένα διά

λόγου τους, ρεάλια τριάντα κα'ι έξόδιασά τα είς τό άνωάεν μοναστήρι,
καί τό ρέστος στέκεται νά πάρω όλον τον μήνα τον όκτώβριον προς τον
ίοχόμενον.
*Εχω Ακόμη νά μοιράσω μέ τον έξάδελφόν μου τον Νικόλαον όλα

τά πράγματα των μπαρμπάδων μας, τά όποια πράγματα δέν ξέρω πιά
μου ίλέλουσι τοκάρη είς την

πάρτε μου, γιά τούτο τ'

ράζοντάς τα παρόντος, δίδω Αβίζω

Αφίνω μη μοι-

γράμμα μου όβερ μέ γράμ

μα νοδάρου νά ήξέρη τό άγιον μοναστήριον.
’Εγώ ό άνω&εν Μερευς ό Τζελαΐιης γράφω ιδία χειρί καί στέργω
τά ώς άνωίέεν.
f ,αχνβ’

, Διαϋήκη τοΰ παπα κυρ Κωνσταντή τού Τζελαΐτη έγι

νε καλόγηρος καί μετωνομάσάη Κοσμάς.
ΕΓΓΡΑΦΟΝ 9. Αΰιόγραφος, μακρα, υπό χρονολογίαν,αχοη' (1678)
’Απριλίου ζ', επιστολή τοΰ άποσταλέντος εις Κρήτην αντιπροσώπου
τής μονής Διονυσίου διά νά έπιτροπειίση την μονήν Κυράς Καβαλαρέας. ΓΙληροφορίαι περί τής μονής : Εΰρίσκετο εις τό χωρίον Καβροχώρι, πλησίον τής μονής'Ιερουσαλήμ καί ήτο ίστορισμένη «από τό δά
σκαλο τον Μερκούριο». 'Η επιστολή περιέχει xui ενδιαφέροντα στοι
χεία περί επιδημίας πανώλους κατά τήν ιδίαν εποχήν έν Κρήτη.

Τό κείμενον τής επιστολής αυτής, αντιγραφών υπό τοΰ νΰν ηγουμέ
νου τής μονής Διονυσίου Γαβριήλ χάριν τών «Κρητικών Χρονικών»
εχει ως ακολούθως:
Πανοσιώτατε καί αίδεσιμώτατε ”Αγιε Καθηγούμενε τής καθ' ήμάς
Μονής τον Άγιον Διονυσίου, “Αγιε Δίκαιο τήν όφειλομένοι καί εΐληκοοινή ιιετάνοιαν κοιμίζω τής Πανοσιότης σου άμα τους Άγιους Προ
ηγουμένου; καί Αγίους Ίερσμονάχους και ιεροδιακόνους, συνάμα τους
αγίους Γέροντες καί πάση τή έν Χφ ημών Αδελφότητι μετάνοιαν τήν Ιξ
όλης ψυχής προνέμομεν απαντας. Πλίν πατέρες άγιοι τή νά σάς γράφο
τήν κακοριζικιάν μου όπου μου έτυχε διατή καθώς ήλθαμεν ίστήν ΙΙάρο μου ϊπαν πός I πανούκλα κόφτη πολλ,ά κακά ίς τήν Κριτή όπου δέν
είνε κανένας τόπος γερός, έτζι εγο βάνοντας ιστό νοΰ μου πός αν σταθώ
ίστήν Σαντορίνη έναν δύο μήνας θέλει

περάσει,

καί έκεΐνο χερότερα
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άναφτε καί δέν εύρισκα καΐκι νά περάσω, και τον γενάρη εύρηκα καΐ
κι ϊστάς 16 τοϋ μηνός καί δεν με άφηνεν ό κόσμος νά πάο διά νά μη
χαθοΰμεν άμη εγώ Πατώντας καί είχα την ένια νά
τόπον έπΰγα καί εύγήκα

ίστήν απιναλόγκα

καΐκι ιμέρες 13 διά νά μάς πρατικάρουν

πάγω νά Ιδώ τον

καί έκάμαμεν μέσα εις τδ

εις την απιναλόγκα καί εαί-

ραμεν φουρτούνα μεγάλη νά χαθοΰμεν μέσα Ιστόν λιιινιόνα την ίαέρα
των χριατονγένων καί σάν ΐδα πώς δέν μάς πρατικάρουν ιθέλησα νά
εϋγο πέρα ίσιο ακογιέτο αντίπερα τής φορτέτζα;, καί έτζι άσθένησεν ό
Παρθένιος καί άπόμινα δύο ημέρες εις τό καΐκι

καί την τρίτη ήμερα

έχυαεν τές ευλογιές, καί σάν ΐδαν οί ναύτες μάς έδιωξαν καί έιζι έπήγα πέρα καί σπήτι

<5έν εύρηκα,αεν, διατί δεν έχουν μόνο κάθε ένας

μίαν καλήβαν καί έπήγαμεν μέσα εις την εκκλησίαν καί άκουμπήσαμεν,
καί τό αάβατο εβάρυνεν

πολλά καί

λέγω τίποτες πολυλογίες

διατή

έκοιτούνταν Ιμέρες κε.

καλά τό ήξεύρετε πώς

δέν

Καί δεν
μου εύρί-

σκουνταν παράδες διά εξοδία καί έτζι έπούλησα ένα ζευγάρι μαχέρια
διά τρία γρόαια νά πορευθοϋμεν διά ψωμί καί ΐταν ιστό παζάρι δρά
μια 40 άαί <5έν τό

ευρίσκαμεν

καί έκίνο καί όταν

δλα μου τά ρούχα ιστό ακογιέτο ίς έναν

έγινε καλά άφίκα

ιερέα νά τά φυλάγη καί έμής

πάμεν ιστό Κάστρο διά νά ανταμώσω τον Μητροπολίτην νά ιδώ τη μοΰ
λέγει, καί μέ δύο ιμέρες

έφτάσαμεν εις τό Κάστρο

έπίγαμεν καί τον άνταμώσαμεν

πορπατώντας

καί εδώκαμεν του τό

καί

γράμα καί μάς

ύποδέχθη άμη μάς ιπε πάραυτα πός άτυχος κερός ΐνε διά τόν θάνατον
καί αν πορήτε περάσετε πέρα εις κανένα νυσί έως νά
υστέρα έλάτε.

ίδητε ύγία καί

Καί γύρευα καΐκι ή καμία λάτρα νά τους πάρω νά φύ

γω καί έπούλησα καί τό ένα μου ράσο διά οκτώ γρόσια νά δώσω των
νάβλο καί νά φάμεν καί ψωμί Ιστην στράτα άμη δέν ευρίκα καί εις

τάς κδ. τού ’Ιανουάριον μηνός έβρέθηκεν ί πανούκλα άπάνω του καί
έτζι σάν με τό ΐπεν άπόμινα άποθαμένος διατί άτν ήξενρα τί νά κάμω,
καί ό παπάς πλέον έχάθηκεν, άμη τί νά κάμο νά φύγο νά τόν άφίσω,
δεν τό έκαμα διατί καί άπό

τόν θεόν

εφοβούμουν καί άπό

τους άν-

θρώπους εντρεπόμουν, έτζι έκαθήσαμεν έως άναπανθηκεν είς τάς κί>:

τοΰ αυτόν μηνός ήμερα τρίτη καί σάν των έθάψαμεν έφύγαμεν άπό τό
Κάστρο καί ύβγαμεν άπό την Πόρτα των Χανιών μέρος, καί έπήγαμεν
εις ένα χατρίον λεγόιιενον Καβροχώρη καί έαήναμεν καί έκή μιλάντας
άναφέραμεν πώς έχομεν εδώ

εκκλησίαν λεγομένη ί Παναγία ι Καβα-

λαρέα. Καί ώς ϊκουααν μάς ΐπαν πού ΐνε καί μάς έδιξαν καί έπίγαμεν έως έκί καί ϊβραμεν ένα Ιερομόναχον καί ό πατέρας του καί ί μά
να του καί διώ πεδιά οπού είναι τώρα έκί χρονους ~ζ[ καί έχουν κτι
σμένα τόν παλεόν φούρνον όπου

ήταν μέ τό κελαρικώ του ώς καθώς

ήταν τώ προτω καί τά άλλα δλα ΐνε άχαλααμένα παν τέλος άγνώριοτα.
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I έκκλησία καλά γερή μέ τήν Ιοτορία της όκαέλώς την έοτόρησε δ δά
σκαλος δ μερκούριος, τά δημόχ'λύρα της ιναι ίσιο μοναστήρι δπου ΐνε
σιμάμας καί ονομάζετε Ιερουσαλήμ, καί δ σταυρός δ μεγάλος και ένα
χάλκωμα που έχιναν τό κηρί και ώς μου

ιπαν ιναι δκάδες ~ϊγ. πλίν

έστάέληκα απάνω ιστό σπήτη μαζ'ι με τους άλλους γιατί ήταν παστρικά
από άοέλένεια εος νά εϋρο καΐκι νά περάσω πέρα
καέληοωμεν να περάση τό κακό, άν γένη λάδι να

ϊστη σαντορίνη νά

πάγω νά τσακίσω τά

πόδια μου να πολεμήσω νά έβγανα τά άσπρα τά δανιακά νά τά στύλο>
διά να πάρετε τον σταυρόν. Διατί άν Ιέλέλατε μέ στείλη και ίμένα Ισέναν τώπων νά έχω κατάστυχα νχα ελπίδαν ιστόν Θεόν πός ήθελα έπωρέσω νά βγάλω δοάν και

άλλους, άμή έπηδή με εκαταφρονήσατε έτζι

άπό δλυυς καί μέ ερίζατε είς τόπον έρημον ϊδε καί δ έλεος καί μέ έπέ
δευσε χειρότερα διά ταίς άμαρτίαις μου διατί έλεγα πός να εύρο γερόν
τόπον νά πολεμήσω καί έγω ώς ήθελα πορέαω νά κάμο τίποτες διά τώ
μοναστήρι, άμή εύρηκα απαθή δήστομο θάνατον καί πίνα μεγάλη, άμή
άν ήθελα έχει τά κατάστυχα των

νισύων ήθελα πάγη vd κάμω τίποτες

καί νά εΰγάνο τό ψοτμί μου νά τρώγω νά μή άποθανο τής πίνας, δπου
έκάμαμεν ιμέρες ιβ: δίχως ψωμί

τήν ίβδομάδα των βαΐιον, διατί δεν

ήμπορονμεν νά έβγοϋμεν δζο άπό των φόβων τής πανούκλας, καί έτζι
άγόρασα τρία πινάκια σιτάρη καί τά> άφήκα τοϋ ΙΙαπαύλου καί νά κά·
ΐίετε ιστό μετόχι

μαζί μέ τόν παπά δπου ιναι

Κάστρο καί εβρήκα βάρκα καί

εκϊ καί έγό ήλθα Ιστό

ήλθα ϊατήν σαντορίνη ιστό σπήτι μας

καί κάθομε εοσναποϊδό διά τήν άαθένιαν. Καί ίδήτε άν σάς φενετε κα
λά νά κρατήσωμεν τήν ίκκληαίαν διά τό μοναστήρι διά
θέλη έχει καί διάφορον

καμία βωλά

τό μοναστήρι άν κατασταθοϋν τά χωρία που

ιναι τριγύρα), δλοι τώ άγαποΰσι νά ΐνε τοϋ μοναστηριού καί ΐτη πράγ
ματα έχουν ί χριςιανή μέ άφορισμόν εβγαίνουν, των δε Τούρκων δπου
ΐνε ταχρισμένα άπάνω τους

ίδήτε άν πορήτε νά

βγάλετε ορισμόν πός

ήταν άπανο ιστό κεσίμι των πραγμάτων τοϋ μοναστηριού καί νά Ιδήτε

να κυτάζετε ΐιι γράματα ΐνε αύτοϋ τοϋ μετοχιού προσηλώματα των χωραφίων ί παλεά κατάστυχα να τα βάλετε είς μία σακούλα καί να τά
βουλώσετε νά μοϋ τά στύλετε καί άν δρίσετε στύλετε μου καί έναν καλόγηρο μήνα δωση δ έλεος καί περάση τό κακόν καί πάγο καί πολεμή
σω καί εγώ ΐτε βοηθήαη δ έλεος καί δ Πρόδρομος καί άν δέν παύση
τό κακώ πλέο πέρα δέν πάγο διατή άνθρωποι δέν άπόμειναν δλότελα.
καί ΐνέ Ιστό τευτέρη τοϋ πασά γραμένοι άνθρωποι

αποθαμένοι χιλιά

δες ίβδομήντα οκτώ ής δλο τό ρένιον τής Κριτής άπό δέκα χρονών καί
άπάνο, ίδέ τά

μικρά ΐνε άγραφα καί

πάλαι ολημέρα άποθένουν, καί

είς αυτό δίνω είδησην τής πανοαιοτης σας ώς έγνωρίζετε καλίτερον άς
γένη, καί να ζέρετε χορισάλο πός εάν δέν παύση ή πανούκλα πλέο πέρα
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της Μύλος το δεύτερη και

της σαντορίνης

πέλης πολεμήσω νά βγάλω τά ξένα άσπρα και νά έλάο ιστό μοναστήρι
νά ϊμε ϊοτήν εκκλησίαν διατ'ι δεν ήπορό πλέονα πορπατήσω και έδό τό
πος δεν ΐνε νά καάήσω ίσένα κάστρο νά εμπορέσω νά κάνω τίποτες ώς
καάώς έ&άρου, άμι ήναι ένας φτοχδς κόσμος δπου δεν ΐδα άλλου την
γυμνότητα δπου έχουν, και άλο τίποτες πατέρες <5έν ήξεύρω μόνο που
εδιάβασαν την άπανταχοΰσα ιστό Κάατρον εις τον άγιον Μανάέον και
εμάζωξα άσπρα ~η. εξομολόγησα καί εναν πανουκλιασμένον στανικός μου
διατή δεν είχα

να πάρω ψωμί καί μου εδωσεν άσπρα φ. άλο τίποτες

δεν ϊδα. ΐδήτε

καί

νά μου

μηνήσετε πός νά κάμο, καί α,ν δέν ερΰη

γράμα από αύτοϋ εγώ άπεδώ δέν πάγο ποϋενά. *Ολους τούς αδελφούς
μικρούς καί μεγάλους μετάνοιαν

ποιώ, ταύτα καί ή ευχή σας μεϋ· η

μών, αμήν.
6 προηγούμενος Χαραλάμπης αδελφός κατά πάντα
,αχοη' ’Απριλίου ζ'
ΕΓΓΡΑΦΟΝ 10. Αυτόγραφος, υπό χρονολογίαν ,αψδ' (1704), ’Ιου
νίου γ', επιστολή τοΰ ’Αντωνίου Μανδρινοΰ και τοϋ γυναικαδέλφου
του Ίωάννου Μπονάνου προς τον ηγούμενον της μονής Διονυσίου
περί τής παροΰσης οικονομικής και διοικητικής καταστάσεως τής μο
νής Κεράς Καβαλαρέας.
ΕΓΓΡΑΦΟΝ 11. Τίτλος : «Κόπια εύγαλμένη υπό τοϋ βηβλίου τής

νοταριας, έμοΰ Πέτρου ίερέως Μιχαλήτζι καί νοταρίου εις ,αφο', ημέ
ρα τοϋ ’Οκτωβρίου μηνός εις ταΐς γ'» (1570).

Καταγραφή των υπαρχόντων τής μονής Κεράς τής Καβαλαρέας.
Τίτλος: «Κόπια εύγαλμένη εκ τό βιβλίον τής νο-

ΕΓΓΡΑΦΟΝ 12.

ταρίας, έμοϋ

Σταυριανον Ααγωον,

,αφξστ',

μαΐω ια', εν

Χάνδακι

Κρήτης» (1566). 'Ο ’Αθανάσιος Μεγιστάνος,

ιερομόναχος, παραλαμβάνει από ιόν ’Ιάκωβον Καλαμώνα, προϊστάμενον τοΰ μετοχιού τής
κεράς Καβαλαρέας, νϋν δντα ασθενή, τό μετόχιον μέ δλα τά υπάρχον
τα προς διαχείρισιν. Υπογράφει : «κΰρ Νικολός Ιερεύς ό Μαλαξός καί
πρωτόπαπας Ναυπλίου».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

'Όπως ήδη έλέχθη εις την εισαγωγήν τοϋ παρόντος άρθρου, ή ταξινόμησις των εγγράφων εις τά αρχεία τής μονής Διονυσίου δέν αντι
στοιχεί προς τήν χρονολογικήν των σειράν. Ταξινόμησις τοΰ είδους
αυτοΰ δέν είναι ευχερής, άφ’ ενός μέν λόγιρ τής ύπάρξεως άχρονολογήτων ή δυσχερώς χρονολογούμενων εγγράφων, άφ’ ετέρου δέ λόγιρ
τής ενδεχόμενης μεταγενεστέρως άνευρέσεως καί άλλων μή ταξινομη-
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θέντων άρχικώς εγγράφων. Κατ’ευτυχή πάντως συμπτωσιν τά ως άνω
εις την Κρήτην άναφερόμενα έγγραφα είναι χρονολογημένα, πλήν ενός
τό όποιον δεν φέρει μέν χρονολογίαν, είναι δμως ευχερές νά χρονολο
γηθώ. Το παλαιότερυν εξ αυτών είναι τό ύπ’ άριθ. 1, τό όποιον συνετάχθη την 17 Δεκεμβρίου τοϋ 1555. ’Ακολουθούν τό ύπ’ άριθ. 12,
χρον. 1566, τό ύπ’ άριθ. 11, χρον. 1570, τό ύπ’ άριθ. 7, χρον. 1581,
τό ύπ’ άριθ. 4, χρον. 1596, τό ύπ’ άριθ. 8, χρον. 1652, τά ύπ’ άριθ.
2 και 3, χρον. 1675, τό ύπ’ άριθ. 6, χρον. 1677, τό ύπ: άριθ. 9,
χρον. 1688, και τέλος τό ύπ’ άριθ. 10, χρον. 1704. Τό ύπ’ άριθ. 5
δεν φέρει χρονολογίαν, έν συνδυασμφ δμως προς τό ύπ’ άριθ. 7, τό
όποιον χρονολογείται εις τό 1581, δέον νά μή τοποθετηθώ μακράν
τής χρονολογίας ταύτης.
Τά ως άνω έγγραφα, πλήν τού ύπ’ άριθ. 4, άφοροΰν εις δωρεάς
προς την έν 'Αγίορ "Ορει. μονήν Διονυσίου. Τό 4 άναφέρεται είς δω
ρεάν προς τον ναόν τού ’Αγίου Νικήτα (=Νικητός), άγνωστον δέ
πώς εύρέθη εις την μονήν τοϋ Διονυσίου. Τό ύπ’ άριθ. 1 έγγραφον
άποτελεΐ την βάσιν ερμηνείας δλων τών άλλων. Ή έκ τών εγγράφων
αυτών άνασυγκροτουμένη ιστορία τής μονής Καβαλαρέας έχει ως άκολοΰθως: Τον Δεκέμβριον τού 1555 ό ίερευς Κλήμης Γαϊτάνης άωιέρωσε τήν προφανώς ιδιόκτητον εκκλησίαν του καί μονήν τής Κεράς
τής Καβαλαρέας είς τήν μονήν Διονυσίου. Τό 1566 επίτροπος, διά λο
γαριασμόν τής μονής Διονυσίου, γίνεται ό ιερομόναχος ’Αθανάσιος
Μεγιστάνος, διαδεχόμενος τόν ’Ιάκωβον Καλαμώνά. Τό 1570 συντάσσεται πλήρης κατάλογος τών ύπαρχόντων τής μονής. Τό 1581 ό έπιτροπεΰων τήν μονήν Κωνσταντίνος Μιιυρίτζης παραδίδει τήν μονήν
είς τόν Παλλάδιον, διαδεχόμενον τόν Μελέτιον τού Ντελιντέ, δστις
είχεν άναλάβει προσωρινώς είς τήν θέσιν τού άποθανόντος Θεοδούλου.
Τό ύπ’ άριθ. 5 έγγραφον, τό όποιον είναι επιστολή τού Γεωργίου
Μαυρίτζη προς τήν μονήν Διονυσίου καί δεν φέρει χρονολογίαν, επει
δή είναι πρόσκλησις προς τήν εν Άγίφ ’Όρει μονήν ινα άποστείλη
άντιπροσώπους της διά νά παραλάβουν τήν μονήν τής Κεράς τής Κα
βαλαρέας, καί επειδή επίσης περιέχει λεπτομερή καταγραφήν τών πραγ
μάτων τής μονής, δέον νά χρονολογηθώ βεβαίως έπειτα άπό τό 1555,
έτος καθ’ δ ό Κλήμης Γαϊτάνης εδώρησε τήν μονήν τής Κεράς Καβα
λαρέας εις τήν μονήν Διονυσίου, καί προ τοϋ 1566, έτος καθ’ ό άναφέρεται ό διαδεχόμενος τόν προ αυτού επίτροπον ’Ιάκωβον Καλαμώνα. Προφανώς ή επιστολή τοϋ Κωνσταντίνου Μαυρίτζη δέον νά έχη
γραφή άμέσως έπειτα άπό τόν Δεκέμβριον τοϋ 1555 καί ενδεχομένως
κατά τάς άρχάς τοϋ 1556. Κατά ταΰτα, ή ιστορία τής μονής Κεράς
τής Καβαλαρέας μέχρι τοϋ τέλους τοϋ δέκατου έκτου αϊώνος συνοψί
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ζεται ως εξής: Τό 1555 προσφέρεται υπό τοϋ Κλήμη Γαϊτάνη είς την
μονήν Διονυσίου, με προσωρινόν επίτροπον τόν Κωνσταντίνον Μαυρίτζην. 'Ο παλαιότερος, καθ’ δσον γνωρίζομεν, αντιπρόσωπος τής μο
νής Διονυσίου, ϋπήρξεν δ ’Ιάκωβος Καλαμών. ϊοϋτον διαδέχεται τό
1566 ό ’Αθανάσιος Μεγιστάνος' άργότερον καί άφοΰ τό 1570 κατεγράφησαν λεπτομερώς τα υπάρχοντα τής μονής, πάντως δμως προ τοϋ
1581, επιτροπεύει είς ιερομόναχος, Θεόδουλος Καβαλάρος, τοΰτον δέ
άποθανόντα διεδέχθη επ’ ολίγον δ συγγενής τοϋ πρώτου προσωρινοϋ
επιτρόπου καί διαχειριστοϋ τής μονής Κωνσταντίνου Μαυρίτζη Μελέ
τιος δ Ντελιντέ, καί κατόπιν δ Παλλάδιος, έλθών προς τοϋτο εκ τοϋ
'Αγίου ’Όρους. Έκ των εγγράφων 1, 11 καί 5 προκύπτει δτι ή μονή
ήτο πλούσια καί είς κινητά καί είς ακίνητα, είχε δέ καί άξιόλογον βι
βλιοθήκην. Καθ’ α δέ συνάγεται έκ τοϋ ανωτέρω δημοσιευομένου εγ
γράφου άριθ. 9, υπό χρον. 1678, ή μονή είχε διακοσμηθή υπό τοϋ
ζωγράφου Μερκούριού.
’Έγγραφα διά τό πρώτον ήμισυ τοϋ δεκάτου εβδόμου αίώνος δέν
υπάρχουν' ουδόλως δμως αποκλείεται νά λανθάνουν ταϋτα εις τά υπό
λοιπα, μή ταξινομηθέντα εΐσέτι αρχεία τής μονής Διονυσίου. Ή μο
νή Καβαλαρέας εμφανίζεται καί πάλιν είς τό έγγραφον 8, τοϋ 1659,
διά τοϋ δποίου ό ίερεϋς Κωνσταντίνος Τζελαΐτης αφιερώνει εις τού
την δλα τά υπάρχοντά του. Όμοιου τύπου δωρεά, καθ’ α τό έγγρα
φον 2 (καί τό άντίγραφον αύτοϋ 3) γίνεται τό 1675 υπό τοϋ ίερέως
κϋρ Νείλου Μπαροΰς, καί πάλιν τό 1677, κατά τό έγγραφον 6, υπό
τής κυρας Καλινίκης τοϋ Νίκολου Μπαρμπαρίγου.
Καθ’ δσον γναιρίζω τά ως άνω έγγραφα τής μονής Διονυσίου εί
ναι ή μόνη πηγή τήν δποίαν έχομεν περί τής ύπάρξεως μονής τής Κυ
ρας Καβαλαρέας είς τήν Κρήτην. Προφανώς ή μονή αυτή έγκατελείφθη ή κατεστράφη κατά τόν δέκατον δγδοον αίώνα, έφ’ δσον αϋτη,
ως μαρτυροϋν τά έγγραφα 9 καί 10, έπέζησε τής άλώσεως τής Κρήτης.
ΒΑΣ.

ΛΑΟΥΡΔΑΣ
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