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Δ'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΚΡΗΤΗΣ
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Επιστολή τοΰ Τζανή Κυριακή (η Κυριάκου;) προς τον Μητροπολίτην 
Κρήτης Μάξιμον, συγχαρητήριος επί τφ προβιβασμφ του εις τό 
μητροπολιτικόν αξίωμα. (Αύγουστος 1786).
ΆριΟ·. Χειρ. Μ. Η. 88. ΈπΙ φύλλου λεπτού κοινού χάρτου μέ ύδατίνας 
γραμμάς καί στέμμα άνω ψηγίων G F, διαστ. 0,815X0,21 μ. Τμήμα τοΰ 
δευτέρου φύλλου άπεκόπη διά τήν φακέλλωσιν. Τό κείμενον της επιστολής 
επί τής πρώτης σελίδος. Τό ΰστερόγραφον διαγωνίως κάτω αριστερά γε- 
γραμμένον. Επιγραφή έπί τοΰ πρός φακέλλωσιν τμήματος: «Τφ τιανιε- 
ρίοζάζφ καί &εοπροβλήτφ Μ(ητ)ροτζολίζη Κρήτη;, κ(νρί)α> κ(νρί)φ Μαξίμφ, 
αεβαπμιωζάτφ μοι π(ατ)ρί και δεσπότη προσκυνητώς. Εις τήν Βασιλεύουσαν. 
ΔΓ άλλης γραφής περαιτέρω: J7S6. Κατάσιασι; διατηρήσεως καλή.

Την ύμετέραν ίλεοπρόβλητον πανιερότητα ταπεινώς προσκννών, 
οση τή αίδω και ενλα || βεία άαπάζομαι την αγίαν της δεξιάν.

f Εξεπλάγην μεν, δΤ εκεί [να που] ή πανι^ρότης της πάντοτε 
έλεγε με στερεόν άπόφασιν περί της άρχι | ερωσύνης της, άλλ’ έχάρην 
εκ τουναντίον υπέρ άλλον εγώ, ώς δπτηρών εκείνην την άρχαίαν \ έν
θερμον καί γνηαιωτάτην αγάπην, άκμάζονσαν διχ παντός άμειαγωγή- 
τως εν τη καρδία μου, | παρ’ ελπίδα μαθόον τον εις τό μεγα καί 
υψηλόν αξίωμα τής άρχιερωσύνης προβιβασμόν | της, είμαι γάρ 
βέβαιος από τά αγαθά της προτερήματα, δτι καί ευάρεστηίλήοεται, καί 
ευαρεστήσει Θεώ | τε καί άν(θρώπ)οις, καί άξίως ποιμανει τό εμπι- 
στευ&έν αυτή ποίμνιον. δθεν <5επ ε’λειψα διά τυΰ \ παρόντος μου τα- 
πεινοΰ, αδς φίλος ακραιφνής καί αρχαίος, τοϋτο μεν νά συγχαρώ ει
κότως | καί κατά χρέος, καί έπενχη&ώ θεόθεν, νγιείαν, μακροημέρευ- 
σιν, διαμονήν καί ατερέ | ωσιν εν ευαρεστήσει, καί τέλος αγαθόν καί 
σωτήριον. καί τοϋτο νά έπιζητήσω θερμώς \ με την δήλτααιν τής 
πολυενκτου σεβάσμιας νγιείας της, τον αγιασμόν καί την ευλογίαν τη;

| διά των δεσποτικών σεβασμίων της, καί τήν λύσιν άμα τής είρημέ-

*) Συνέχεια έκ τής σελ. 3G2 τοΰ Γ' τόμου (1949).
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6G Εΰμενίου Φανουράκη

νης απορίας μου και έκστά | σεως, προς ησυχίαν τον λογισμού μου 
και ανεσιν. των όποιων ούδαμώς αμφιβάλλω, δτι | άξιωθήσομαι, 
προς περισσοτέραν μου ευφροσύνην και άγαλλίασιν. αΐ δε Ιεραί εύ- 
χαι και | εύλογίαι της είεν μοι διά παντός άρρωγαί τε και καταφυ
γών. ,αψπς' : αύγούστου ην : θε(οσωτηρί)ου (;) 

τής ϋμετέρας αεβασμιοπάτης μοι πανιερότητας
ταπεινός δοΰλ.υς και εξημμένος (;) τοϊς έντάλμασι 

από τον πανιερώτατον άγιον Γέροντά μας είμπορεϊ νά πληροφορηθή 
την κατάστασίν μου, καί την νέαν | συντροφιάν μου, καί επειδή θέλω δια- 
τρίβει εδώ σχεδόν διά πάντοτε, επιθυμώ νά άξιώνωμαι | συνεχών προσ
ταγμάτων της είς πάντα, χωρίς τεκλίφι, γνωρίζονσα δτι είμαι καί 
άναφέρομαι | προς αυτήν αυτός εκείνος δ αρχαίος, τζανής αμετάβλη
τος, καί μάλλον θερμότερος με κάποιαν | άλλην περισσοτέραν ζέσιν, 
καί χρέος διαφορετικώτερον, καί δεν αμφιβάλλω | δτι θέλει με χαρο
ποιό] διά τούτων | κατ’ εφεσιν. μάλλον δέ καί παρακα J λώ, καί ζη
τώ τούτο με πολλήν προθυμίαν μου.

τζανής Κυριάκης (;)

51

Επιστολή τοϋ Έφορου Μητροπολίτου Κυζίκου ’Αγαπίου προς τον 
Μητροπολίτην Κρήτης Μάξιμον, έντελλομένη ύπο την απειλήν 
άφορισμοΰ τήν εϊσπραξιν οφειλομένων παρά τών προκρίτων των 
Σφακίων και τήν αποστολήν εϊς τήν βασιλεύουσαν προς τον εις 
δν ή οφειλή. (Δεκέμβριος 1786)
ΆριΟ. Χειρ. Μ.II. 83. ’Επί όμοιου ως είς το προηγούμενον φύλλον χάρ
του διαστ. 0,29X0,190 μ., μέ υδάτινα στοιχεία ΡΡ, καί επιγραφήν HOSA 
ύπό υδρόβιον πτηνόν. Τό κείμενον επί τής πρόιτης σελίδος καί τά υστε
ρόγραφα τό εν διαγωνίως κάτω αριστερά, τό δεύτερον είς τήν άριστεράν 
φαν. Έπί τοΰ πρός φακέλλωσιν τμήματος: «τφ πανιερωτάτφ καί έν χίρι- 
στ]φ ήμΐν άγα.τητφ καί κερικοδητιρ άδελφψ, άγίφ κοητης κνρίφ μαξίιιορ 
άαπααίΜς :■—Δι’ άλλης γραφής περαιτέρω: 1765.· Κατάστασις διατηρή- 
σεω; καλή.

τήν πανιερότητά της άδελ.φικώς έν κ(νρί)ρ) κατασπαζόμενοι, 
ήδέως καί περί | χαρώς προααγορεύομεν.

f δεόμενοι τοϋ άγιου θεού, δπως διαφυλόττη αυτήν νγιαίνουσαν 
κιί ευδαιμονούσαν μετά | μακροβιότητος καί επιτυχίας τών έφετών 
αυτή καί καταθυμίων. μετά τήν ερευ | ναν τής ακριβούς ήμΐν ϋγιείας 
της, δηλ.οποιοΰμεν τή πανιερότητί της, δτι λαμ | βάνοντας τά πρός αυ
τήν δύω γρά,ιιματα πατριαρχικά, μίαν επιστολήν, καί ενα | άφοριστι 
κόν, θέλει πληροφορηθή εξ αυτών τήν νπόθεσιν, καί θέλει λαλήσει 
τούς | προκρίτους τών σφακιών νά τούς δμιλήαη, καί νά τούς έπιτά-
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’Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα 67

ξη αρχιερατικού; 1 νά πλη \ ρώοουν τό χρέος τους2 διά νά μην ύποπέ- 
σονν είς την εκκλησιαστικήν ποινήν και παι | δείαν, και εί μεν υπα
κούσουν, και δείξουν υποταγήν κα'ι εύπεί&ειαν, και άπολογη | &οΰν τό 
χρέος τους είρηνικώ τφ τρόπω ήδη καλώς, εί δε παρακούσουν και 
δει | ξουν άν&ίστασιν και εναντιότητα &έλ.ει γένει ή άνάγνωαις του κατ’ 
αυτών άφο | ριστικοΰ γράμματος, και &έλ.ουν μείνη ύπδ τήν εκκλησια
στικήν ποινήν και παι \ δείαν, εοος ου νά έξαποστείλ.ουν τό χρέος τους 
ένταΰ&α είς βασιλεύουσαν είς \ τον άν&ρωπον όπου τά χρεώστουν, καί 
νά έχωμεν μέ πρώτον τήν περ'ι τούτων | άπύκρισιν, διά άδελγικοϋ της 
γράμματος, διά νά άποκριίλώμεν είς τον \ άν(&ρωπ)ον όπου έχει νά 
τά λ.αμβαίνη, όπου νά μή νομίζη οτι δεν έστάλίλησαν | τά γράμματα 
προς τήν πανιερότητά της. και ταΰτα μέν αδελφικώς, τά δέ έ | τη της 
εΐησαν παρά &εοΰ πλείστα και πανευτυχή. ,αψπς. δεκεμβρίου all : — 
τής πανιερότητός της εν χ(ριστ)ώ αγαπητός αδελφός.

Και είς τους ορισμούς
cO Κνζίκου άγάπιος : «■—> 

καί αν υπακούσουν καί πληρώσουν τό χρέος τους εί; τήν πανιερό- 
| τητά της μέ τό διάφορόν τους ϋέλεις τά κάμει πυλίτζα | είς ημάς νά 

τά δώαωμεν τον άν&ρωπον. εί δέ \ καί δέν τά δώσουν άς ήξεύρουν 
οτι &έλει σταλή αύτυΐς επίτηδες νά τά δώσουν | μετά ζη/ιίας μεγάλης 

| καί νά έχωμεν άπόκρισιν.
ό άγιος γέρωντας χαλκη(δόνο)ς τήν άοπάζεται \ αδελφικώς, ομοίως 

καί ό άγιος σηλνβρίας :—

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

’) Ή επαρχία Σφακίων διιρκεΐτο, ώς γνωστόν, έκκλησιαστικώς επί μακράν 
υπό τής Μητροπύλεως Κρήτης. Ώς εΐδομεν—έγγραφον 45, «Κρητ. Χροτικά» Γ' 
σ. 351—τό 1779 ή ποιμαντική διοίκησις άνετέΟη υπό τής Μητροπόλεως είς 
τόν Επίσκοπον Αΰλοποτάμου, τιτλοφορηΰ-έντα "Εξαρχον Σφακίων. Φαίνεται 
όμως οτι ή υπαγωγή είς τόν Επίσκοπον Αΰλοποτάμου υπήρξε πρόσκαιρος καί 
είς τό παρόν έγγραφον βλέπομεν τά Σψακιά έξαρτώμενα καί πάλιν έκ τής 
Μητροπόλεως.

2) Δέν γνωρίζομεν τήν φύσιν τοΰ χρέους τών Σφακιανών πρός τόν ιδιώ
την, τόν διαμένοντα, ώς φαίνεται, έν Κωνσταντινουπόλει, ουδέ έκ τής έπι- 
στολήςέξάγεται οτι οΰτος είχε προκαταβάλει είς τό Κοινόν τής Μεγ. Εκκλη
σίας διάλογαριασμόν αυτών οφειλήν πρός τήν τελευταίαν.

52

Επιστολή τοΰ Μητροπολίτου Δέρκων Άνανίου 1 προ; τον Μητροπο
λίτην Κρήτης Μάξιμον, απαντητική εις ευχετήριον επιστολήν τοΰ 
Τελευταίου. (Μαϊος 1787).
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68 Εΰμενίου Φανουράκη

Άριθ. Χειρ. Μ.Η. 103. Έπί όμοιου φύλλου χόρτου διαστ. 0,3δχ0.245 
μέ υδάτινα στοιχεία S καί C Ν Μ. Τό κείμενον επί τής προηης σελίδος 
μέ τό ύστερόγραφον λοξώς κάτω αριστερά τό τμήμα τής φακελλιόσεως, έν
θα ή επιγραφή : Ίφ παηερτηάτφ και ΰ-εοπροβλήτο) εν χ(ριατ)ώ ήμΐν αγα
πητοί και περικοθήιφ άδελφφ άγιοι Κρήτης κνρίω μαξίμω. Έπί τοΰ υπο
λοίπου: 1787 καί σφραγίς δι’ ερυθρού ισπανικού κηρού μή διακρινομέ- 
νη. Κατάστασις διατηρήσεως μετρία.

την πανιερότητα της αδελφικώς άσπαζόμενοι, περιχαρώ; προσα- 

γορεύομεν.
f ήν και διατηροίη ό άγιος θεός εν Άκρα νγιεία, και διηνεκεΐ ευ

ημερία μετά μακροβιότητυς και επιτυχίας πάν \ τα»· των ών έπιποθεϊ 
και εφίεται θεόθεν αγαθών και οωτηριωδών έξαιτημάτων. Αδελ
φικόν | περιπόθητου ήμΐν γράμμα της μετ’ ενμενείας λαβόντες, και 
πληροφορηθέντες δι' αύτοϋ την \ ερετήν ήμΐν αγαθήν νγιείαν της έχά- 
ρημεν ον μετρίως. εγνωμεν τε καί τά εν αυτή | γραφόμενα δι’
ών έπεύχεται ήμΐν αδελφικώς διά τάο παρελθυύσας δεαποτικάς άγια; 
έορτάς | τής τοΰ κυρίου καί θεόν ημών τριημέρου έζαναστάσεως, καί 
νπερενχαριστοΰμεν την Πανιερότητά της. 6 | αυτός κύριος καί
θεός άςιώση καί αυτήν ώς εφέτος, οντω καί εί; αλλ.ους πολλούς χρό
νους εορτάζει ν | φαιδρώς καί πανηγυρίζει ν χαρμοσύντυς ανίας τάς 
λαμπροφόρους κνριωνύμονς έορτάς με ακραν νγιείαν \ καί άδιάπτω- 
τον ευημερίαν, ώς έπιποθεϊ. δτι δέ ημείς οώζομεν την προς αυ
τήν αδελφικήν ί | διιζουσαν αγάπην, καί ευνοϊκήν διάθεοιν, καί δτι 
ειμεθ.τ καλ.οθελήται της καί δεφένδορες διά \ πνροι εις τάς τυχούσας 
εκκλησιαστικός υποθέσεις της, ας εχη αδίστακτου την πληροφορίαν, 
καί ας \ γράφη ήμΐν θαρρυνντως δοα αυτή μεν χρειώδη, ήμΐν δε εφι
κτά, χαροποιούσα δέ ημάς τή δηλώσει τής έφετής ήμΐν αγαθής νγιείας 
της. ής τά ετη ι ΐησιν ϋιόθεν πλιΐοτα καί ευτυχή, ,αψπζ Μάιος: ιηΐΐ : 

τής πανιερότητος της ίν χ(ριστ)ώ αγαπητός άδελ.γός
Καί ιίς τους ορισμού;. 

ό Δέρκων Άνανίας

έλάβομεν καί τό σταλών ήμΐν σαπούνιον, καί τυρί καί | ευχάριστου- 
μεν τή παιτρότητά της.

τον επίσκοπόν της Άγιον ουλοποτ ίμου 2 καί συνάδελφόν ημών | πα
ρακαλώ νά τον αγαπά διά χατήρι μου. εί δέ καί έπιτρέ | ψει αύτώ καί 
την εςαρχιαν μαργαρίτας, ώ; εΐχεν | αυτάς καί πρότερον3 θέλω τής 
γνωρίζει | τήν χάριν πολλώ πλείονα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) Ό από Άγχιάλου Μητροπολίτης Δέρκων Άνανίας άνήλΟεν εις τόν 
θρόνον τούτον τό 1773 καί παρέμεινεν είς αυτόν μέρχι τοΰ 1791, οπότε άπε-
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βίωσε. Περί τούτου βλ. Ξενοφ. 2 ι δ ε ρ ί δ ο υ, Μητροπολΐται Δέρκων, «’Ορ
θοδοξία» Ζ', (1932), σ. 371 κ.έξ.

2) Δέν ε’ίμεθα βέβαιοι αν πρόκειται περί τοϋ Καλλινίκου τόν όποιον εΐ- 
δομεν ύπογράφοντα ώς Επίτροπος τοϋ Μητροπολίτου Κρήτης εις τό ύπ’ άριθ. 
7 συνοδικόν έγγραφον τοϋ έτους 1781. Βλ. «Κρητικά Χρονικά» Λ', (1947), σ. 
172, σημ. 2.

8) Πολύ πιθανόν ή εξαρχία Μαργαριτών περιελάμβανε τήν περιοχήν, εις 
τήν οποίαν παλαιότερον επί τών Ένετικών Χρόνων έξετείνετο ή ύπότών έλλή- 
νων διεκδικουμένη Επισκοπή Άρίου, εκείνη ακριβώς ή οποία ώνομάσθη Επι
σκοπή Καλλιεργουπόλεως μετά τήν άπόδοσίν της εις τον Αλέξιον Καλλιέργην. 
Φαίνεται δτι κατά τήν περίοδον τούτην είχε περιλάβει τήν περί τόν τόπον τής 
καταγωγής τοϋ εύγενοϋς φεουδάρχου περιοχήν, όπου ή πλούσια κώμη τών 
Μαργαριτών, ή οποία άρχικώς δέν άνήκεν εις τήν Επισκοπήν ’Λρίου, ά>λ’ 
είς τήν Επισκοπήν Αύλοποτάμου.

53

Επιστολή τοϋ Έφορου Μητροπολίτου Κυζίκου Άνανίου προς τόν 
Κρήτης Μάξιμον, δι’ ής οΰτος εκφράζει απορίαν διά τήν μα
κράν σιωπήν τοϋ μητροπολίτου. Εσώκλειστον σημείωμα αναγγέλ
λει τήν λήψιν διά τίνος ’Ιγνατίου ποσοϋ 2.000 γροσίων καί πε
ριέχει υπαινιγμούς διά τά έν Κων/πόλει συμβαίνοντα. (’Ιανουά
ριος 1788).
Άριθ. Χειρ. Μ.Η. 81. Έπί όμοιου φύλλου χάρτου μέ ανάλογου τμήμα 
διά τήν φακέλλωσιι, μέ ύδατίνας γραμμάς καί σημεία, διαστ. 0,305X0,22 
μ. Τό κείμενον έπί τής πρώτης σελίδος μέ υστερόγραφου λοξώς πρός τά αρι
στερά καί κάτω γεγραμμένον. Έπί τοϋ πρός φακέλλωσιν τμήματος: «τώ 
πανιερωτάτφ και ΰεοπροβλήτφ μ(ητ] ροπολίτη άγίφ κρήτης κυρ μαξίμφ τφ 
έν χ(ριστ)φ ήμϊν άγαπητω άδελφφ και περιποόήτφ, άαπαοίως. εις κάν- 
διαν. ΔΤ άλλης γραφής σημειοϋται ή λήψις : αψπη : φευρ(ουαρί)ον : Τό 
εσώκλειστον σημείωμα έπί λεπτότερου στενοΰ χάρτου. Κατάστασις διατη- 
ρήσεως πολύ καλή.

Την πανιερότητά της αδελφικώς κατασπαζόμενοι περιχαρώς προσ- 
αγορεύομεν.

f τον εν ’Ιορδάνη υπό Ίωάννου βαπτισθέντος Ίηοοΰ χριστού 
δεόμενοι δπως διαφνλάτ | τη αυτήν εν άκροτάτη νγιεία, και διηνεκεϊ 
ευημερία, μετά μακροβιότητος και άπολαύσεως \ πάντων των έφετών 
και καταθυμίων. σχεδόν επτά μήνες επέρασαν όπου | γράμμα
της δεν ελάβομεν, και άποροϋμεν τί τό αίτιον τής τοσαύτης σιωπής, 
άν όμως [ και πλεύσιμον δεν ή)3ε εις τά ενταύθα είς αυτό τό διάστη
μα τοϋ καιρόν, ήμποροναε | περβία τής σμύρνης (μάλιστα όπου εμά- 
ίλομεν δτι έπήγε δ υιός του χατζή δημητρά | κη 1 εις τήν αμόρτην) ή 
μλ ααή ή με τάταρην 2 νά μας ατείλη ενα γράμμα, δ&εν J με πρώτον 
προαμένωμεν γράμμα της άποκριτικόν είς τά οαα γράμματα πρό | πολ-
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ίΟ Εύμενίου Φανουράκη

λοϋ τής έατείλαμεν. ής τά έτη εΐηααν εκ θεόν πλεΐστα και πανευτυχή : 
(αψπη ; ’Ιανουάριου ιβ :

τής πανιερότητός της εν χ(ριστ)ω αγαπητός αδελφός.

Και εις τους ορισμούς

ό Κυζίκου *Αγάπιος : ·—,

ό κασανδρείας έ'δωσε τό κοινόν χρέος \ και έγινεν κασανδρείας ό 

αρχιδιάκονος | κυρ νικηφόρος τον άγιον ηράκλειας, ή κοκόνα ρ: | παν-

οικι την προσκυνούν ευλαβώς και ασπα...............
κα'ι αυθις την ασπάζομαι.

«τούτην την ώραν όπου γράφω τό παρόν ή λ | ϋεν ένα γράμμα τοϋ 
σιμωνίτου ’Ιγνατίου3 και \ στέλνει μία πολ: γροα: 2.0004 διά τά 
διάφορα. | γράφει δμως ότι κατόπιν ϋέλει στείλει | και άλλα άσπρα διά 
τά ελιπή διάφορα, και | ό θεός νά τον φωτίση νά αταθή εις την πα \ 
ρόλα τον, και κατόπι άν στείλλη Άσπρα | τής γράφομεν.έδώ κατά 
τό παρόν | έχομεν δονλειαΐς ώσάν εκείνες όπου | εϊχαμεν είς την ανν 
γυναίκα, κα'ι | ή ευχή της νά τά υίκονομήση, ίσως j είναι γνωστά κα'ι 
αυτόν. ναυπλοίον ουζίτζης, καστορίας, φαναριού, πρεσ | πών. 
ό Άρτης ήλ,θεν κα'ι έγηνεν εν \ δημών6, είς τον τζίκνη την έπάθα- 
μεν | δέκα βαλτοχέραις6. τον Άγιον καθηγούμενον όπου έκαμεν αι
τεί ας 7 πού τον έσκά | ληααν. θέλει ήτον σαβουρομένος έπειδή | τό άρ- 
κάδι σνκώνει. όμως και ημείς θέλο | μεν τό ιραλτικόν μας. ταΰτα :

ο ίδιος .—

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) Είς Χατζή Δ η μη τράκης Κρααάκης άναφέρεται είς τό τετράδιον των Κα
νονικών Πεσκεσίων τοΰ Μητροπολίτου Μαξίμου τοΰ έτους 1Ϊ86 (βλ. «Χριστ. 
Κρήτη» Β' σ. 70). Πολύ πιθ·ανόν πρόκειται περί τοΰ ενταύθα άναφερομένου.

2) Διά τά : ααής καί τάταρης βλ. έγγραφον 48 («Κρ. Χρονικά» Γ', σ. 361).
3) ΙΙροφανώς πρόκειται περί τοϋ ’Ιγνατίου τοΰ ποτέ διακόνου τοΰ Μητρο

πολίτου Μαξίμου, περί τοΰ οποίου ό Άθ·αν. Ύψηλάντης, ένθ·’ ανωτ. σ. 693, 
αναφέρει δτι ιέζημίωσε τον γέροντα του νπερ τα 100 πονγγεΐα» καί δτι κατήγ
γειλε τόν Πατριάρχην Προκόπιον είς την 'Υψηλήν Πύλην μέ «άρζονχάλι». Ό 
Κυζίκου χαρακτηρίζει ιόν ’Ιγνάτιον ώς «οιμωνίτηη άσκοΰντα δηλ. σιμωνίαν, 
χρηματιζόμενον είς βάρος τής ’Εκκλησίας.

*) Δέν διακρίνεται σαφώς αν πρόκειται περί 10.000 ή 2.000 γροσίων θεω
ρώ τό δεύτερον ώς πιθ-ανώτερον. Τό ποσόν κατεβλήθη ώς «διάφορα» διά λο
γαριασμόν βεβαίως τοΰ Μαξίμου, είς τοΰ οποίου την οικονομικήν διαχείρισιν 
άνεμιγνύετο, κατά τήν ανωτέρω παρατεθεΐσαν πληροφορίαν τοΰ Ύψηλάντου, 
ό ’Ιγνάτιος.

5) Οί υπαινιγμοί ενταύθα είναι αόριστοι· οί μητροπολΐται, των οποίων 
παρατίθενται ενταύθα αί έδραι, εΐχον φαίνεται συγκεντρωθή έν παρασυναγωγή 
είς τήν Κωνσταντινούπολιν καί ό Ύψηλάντης αναφέρει συγκεκριμένως περί 
τοϋ "Αρτης (αύτόθι σ. 662): «Ήλθε και ό 'Άρτης καί συνεδριάζει, προκαθεζό-
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μένος ιοΰ Ναυπλίου, και παρανομώς καί τοϋ Παλαιών Πατρών, τοΰ Ίωαννίνων και 
τοϋ ylaρίσηs. . .». Ή κίνησις αδτη ίσως νά μή ήτο άσχετος πρός τήν κατά τό 
επόμενον έτος έξωσιν τοΰ Πατριάρχου, περί τής όποιας γίνεται λόγος εις έγ
γραφον κατώτεροι ύπ’ όριό·. 56 δημοσιευόμενον.

6) Σκοτεινή φράσις τής οποίας αδυνατώ νά καθορίσω τό περιεχόμενον.
’) Ποιος ήτο ό γενόμενος από ηγούμενος Άρκαδίου επίσκοπος Σητείας 

δέν γνωρίζομεν. Ό προκάτοχος Κωνσιάντιος όπέβ-ανε τό 1785 (βλ. Τ ω μ α- 
δ ά κ η, αύτ. σ. 149). "Αν τόν διεδέχδη ό Θεοφύλακτος ή έμεσολάβησεν άλλος, 
ενταύθα άναφερόμενος ώς προϋπάρξας ηγούμενος Άρ; αδίου, δέν γνωρίζομεν.

54

Επιστολή τοϋ Έφορου Μητροπολίτου Κυζίκου ’Αγαπίου προς τόν 
Μητροπολίτην Κρήτης Μάξιμον, σχετική μέ διακανονισμόν χρεών 
του προς τό Κοινόν, ως και χρεών τών επισκοπών Σητείας καί 
'Ιερας. (’Οκτώβριος 1788).
Άριθ. Χειρ. Μ.Η. 153. Έπί φύλλου χάρτου λεπτού μεΟ·’ υδατίνων γραμ
μών καί οικοσήμου διαστ. 0,34 X 0,24 μ. Έπί τής μιας όψεως γεγραμ- 
μένον καί άνευ τμήματος πρός φακέλλωσιν. Κατάστασις διατηρήσεως 
άρίστη.

την πανιερότητά τη; αδελφικώς άσπαζόμεθα καί προσαγορεύομεν. 

■/· δεόμενοι τοϋ άγιου θεοΰ υπέρ τη; αγαθής αυτή; νγιείας καί 
πανευτυχούς καταστάσεως. καί δηλοποιοΰμεν αυτή \ δτι έλ.άβομεν δύω 
της γράμματα γεγραμμένα τη ιδ : τον παρελθόντος ανγονπτου. καί εις 
μεν τό ένα μας είχε \ περικλεισ,ιιένην καί μίαν πόλιτζαν έπτακσσίων 
γροοίων διά τά κουσούρια 1 τών διαφόρων τη;, νά τά λάβοαμεν | από 
τόν κωνοταντάκην χατζή γεωργίαν γιαννονδάκη 2 όπου κάθεται εις τό 
οιλικτάρ χάνι, την όποιαν πάλι \ τζαν την άπρακτήοαμεν καί την εχο- 
μεν φυλαγμέιην επειδή προ τον νά έλθουν τά γράμματά τη; της είχα·

| μεν τραβήξει ημείς πόλιτζαν από εδώ διά έπτακόοια δέκα πέντε 
γρόοια διά αυτά τά κουσούρια τών δια | φόρων της τά όποια τά έλά- 
βομεν εδώ από τόν δημητράκην παραϋιόν τοΰ χότζα οοροπέ2. καί λοι
πόν θέλει φρον \ τίσει νά τά πλήρωσή αύτοϋ καθώς τής εγράφαμεν. 
τήν δε πόλιτζαν όπου μάς έστειλε τώρα καί τήν έχομεν φυλά \ γμένην, 
θέλει μας γράψει εις ποιον αγαπά νά τήν δώσωμεν όπου νά τής σταλ- 
θή όσφαλώς, επειδή κατά | τό παρόν κανέιας σίγουρος δεν είναι καί 
φοβούμεθα νά μήν παραπέση. ας ήξεύρη όμως καί τούτο δτι γίνεται | 
μεγάλη κατακραυγή περί τοΰ ξεπεσμού της4, ώσάν όπου δέν εφρόντισε 
τελείως περί τούτου, καί αν αγαπά | ας κάμη τήν διόρθωσιν επειδή 
δεν πάγει ή δουλοιά της καλά, τής επισκοπής τά άσπρα5 καί κρυφά 
καί φάνε \ ρά, καί ψημένα καί ωμά κατεχωνεύθησαν δλα, καί περί 
τοϋ ξεπεσμού της δέν εφρόντισε, μάλιστα όπου | είναι συνήθεια δτι τά
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72 Ευμενίου Φανουράκή

δύω μερίδια νά δίδωνται εις ξεπεσμόν του χρέους τής επαρχίας, καί 

τό έ'να νά \ κρατή ό κυρίαρχης, όχι όλα μαζωμένα νά καταχωνενων- 

ται. αυτά είναι γνωστά εις όλους, και διά τούτο πρέπει, | νά κάμη την 

διόρθωσιν αν άγαπά. ημείς ήξεύρωμεν τό ταμάχι τη; 11 και από

‘τον καιρόν όπου ή τον δι | άκονος7, πολλω μάλλον θέλει νπερεπερίσ- 

’οευοε τώρά, με τό παραπολυ ταμάχι δουλοιά δεν γίνε | ται και ας τό 

στοχασθή καί μόνη της. διά τά άσπρα του επισκόπου της άγιου 

σιτείας όπου μας ε/ραψε καί τά έκά | μαμεν πολίταα, διά τα όποια 

τής προεγράφαμεν διά νά επιμελ.ηθή νά εύρεθούν τά άσπρα από αυ

τού | καί νά μάς σταλθοΰν εδώ νά τά διόσωμεν από εκεί όπου τά επή- 

ραμεν, ας μην τό νομίζη πώς τής \ τό εγράψαμεν εν παρέργω, αλλά 

νά επιμελήθή νά τό τελείωση διότι θέλει τής σταλθή έξαρχος | πατρι

αρχικός 8 νά τά πάρη από την πανιερότητά της, επειδή ημείς διά ενα 

καί διά άλλον εις τό τολά | πι9 δεν έμβαίνωμεν. ας λάβη τάς αποδεί

ξεις τον μιρίου καί σχολής του10, καί μίαν όμολογίαν έσχι | σμέ- 

νην όπου ήλλάχθη εις άλ,λο όνομα, τό όποιον έ’χομεν οημειωμένον όπι

σθεν αυτής, διά τό εξο | ψλητικόν της όπου ζητεί έξετάααμεν εις τό 

επιτροπικόν, πλήν έξοφλητικόν δεν εχει. νά μάς στείλη καί με | ρι- 

κά πεγιάζια11 επειδή οί δανεισταί της ζητούν τά άσπρα τους προς πεν- 

τήκοντα18. οΐδομεν καί ταΐς μωρολογΐαις | όπού γράφει εις τό άλλο 

της γράμμα περί των έπισκόπων της. ταύτα. τα δέ ετη της εΐησαν 

θεόθεν | πλειστα καί πανευτυχή : «—, ,αψπη: Οκτωβρίου ιαίΐ ;—

απορούμεν καί με τον επίσκοπόν της 'Ιερας 13 όπού μήτε ή θεοφι
λία του δεν έφρύντισε μέχρι τούδε μήτε τά διάφο | ρά του νά στείλη, 

μήτε καν νά γράφη. καί νά επιμελή θή νά τού γράψη νά τά στείλη με 
πρώτον, επειδή \ άλλων μεν 6 καιρός επέρασε, άλλων δε εφθασε καί 
καταβοούν οί δανεισταί του καθ’ ημέραν, καί | δεν ήμποροϋμεν νά 

τραβούμεν καθ' έκάστην τόσους πονοκεφαλισμούς. αυτά πρέπει νά τά 

φρον | τίζη καί ή πανίερο της της διά νά μήν ακολουθούν τά τοιαύτα. 

τής πανίεροτητός της εν χ(ριστ)ω αγαπητός αδελφός

Καί εις τούς ορισμούς 

f ό Κυζίκου 'Αγάπιος ; '—,

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

‘) Κουσοΰρ : υπόλοιπον λογαριασμού.
2) ’Άγνωστος άλλοθεν.
3) Οικογένεια Σοροπέ εις τήν Κρήτην άναφέρεται εις τά Κανονικά Πε

σκέσια τού Μητροπολίτου («Χριστ. Κρήτη» Β', σ. 77 : 215 els τοϋ οιροττ'ες της 
μητέρα;). "Ισιος εις αυτήν έπρόκειτο νά καταβληθή τό ποσόν τής είσπραχάεί- 
σης «πολίτζας».

4) ’Εκπεσμού τοϋ χρέους.
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s) Πρόκειται περί τής Επισκοπής Σητείας, ώς καί κατωτέρω άναφέρεται. 
Είς τό προηγούμενοι έγγραφον εϊδομεν δτι αυτή άνετέθη εις τον ηγούμενον 
τής Μονής Άρκαδίου.

6) Ταμάχ : απληστία, φιλαργυρία.
7) Ποϋ ήτο διάκονος δέν είναι γνωστόν άλλα φαίνεται, έκ τοϋ δτι τα 

κατ’ αυτόν ήσαν γνωστά είς τον Κυζίκου καί τον Δέρκων (βλ. προηγούμενον 
έγγραφον), διι υπήρξε τοιοΰτος έν Κωνσταντινουπόλει.

8) Ό Κρήτης Μάξιμος έξηκολούθησε μέχρι τέλους νά δύστροπή περί τήν 
καταβολήν των χρεών είς τό Κοινόν. Είς ακολούθως δημοσιευόμενον έγγρα
φον τοϋ 1797 έμφαίνεται δτι άπεστάλη έξαρχος πρός έλεγχον αύτοΰ.

9) Μέ τήν έννοιαν τής παγίδος (τολάπι = ντουλάπι)' βλ. τήν άνάλογον έν 
Κρήτη έκφρασιν : νά βάλη τό ί εφάλι του στον τορβά.

10) Λιεγράφη ή λέξις : χαρατζήδαις καί έγράφη : σχολής. Λί μητροπόλεις 
κατέβαλλον διά τήν Σχολήν τοϋ Πατριαρχείου.

ι1) "Αλλη ονομασία των «άσπρων».
Ι2) Φαίνεται δτι ή αξία τοϋ γροσίου έκυμαίνετο- κανονικώς ίσοδυνάμει 

πρός 40 παράδες' οί δανεισταί δμως θά έζήτουν νά υπολογίζεται πρός 50.
1S) Τό 1788 'Επίσκοπος Ίερας ήτο κατά πάσαν πιθανότητα δ Ατιξέντιος 

(βλ. Τ ω μ α δ ά κ η, αϋτ. 148).

55
Επιστολή τοϋ Έφορου Μητροπολίτου Κυζίκου ’Αγαπίου προς τον 

Μητροπολίτην Κρήτης Μάξιμον, σχετική μέ τον διακανονισμόν 
των χρεών αυτοϋ και τής Επισκοπής Σητείας, είς αυστηρόν ΰφος 
συντεταγμένη. (Νοέμβριος 1788).
'Λριθ. Χειρ. Μ.Η. 154. Έπί όμοιου φύλλου χάρτου διαστ. 0,305 X 0,205 
μ. Έπί τοϋ πρός φακέλλωσιν τμηθέντος φύλλου : «ιφ πανιερωτάτφ καί 
ΰεοπροβλήτφ μητροπολίτρ άγίφ κρήνης τφ κυρ μαξίμφ, τω έν χ(ριαι)φ 
ήμΐν άγαπητώ άδε/.φψ καί περιποΊλήτψ, άοπαοίως. Είς κάνδηαν. Περαιτέρω 
δι’άλλης χειρός σημειοΰται ή λήψις: ’Ιανουάριου 8.· αφπρ (αντί: αψπϋ·). 
Τό κείμενον τής επιστολής έπί τής πριότης σελίδος μέ τό ύστερόγραφον λο- 
ξώς κάτω αριστερά. Σφραγίς έφ’ ισπανικού ερυθρού κηρού μέ οίκόσημον 
έν θυρεφ μετά στέμματος έν μέσω αντιθετικών λεόντων, σύμβολον μέ αε
τόν πτερυγίζοντα έπί ώοΰ. Κατάστασις διατηρήσεως άρίστη.

Την πανιερότητα της αδελφικώς άοπαζόμεί'λα και προσαγορενομεν. 

f δεόμενοι τον άγιον ϋεον υπέρ της άγαδής αυτής νγιείας καί 
πανευτυχούς καταοτάοεως. καί προλαβόντως τη εγρά | ψαμεν άποκρι- 
νόμενοι εις τό πρός ή μας αδελφικόν της γράμμα, καί δηλοποιούντες 
τήν παραλαβήν τής πο | λίτζης των επτακοσίων γροσίων όπου μας 
έστειλε, καί δτι ό πραγματευτής τήν ετζετάρησεν 1, με νπόσχε | αιν δτι 
είς τήν διορίαν νά δώση τά Άσπρα, καί ήδη δμως δέν έλείψαμεν από 
τον νά τής γράψω | μεν καί επομένως, μετά τήν έρευναν τής άγαϋής 
νγιείας της νά τήν πληροφορήσωμεν δτι τά έπτα | κόσια γρόσια τής 
είρημένης πολίτζης ευρίσκονται είς χεϊρας μας, καί Άς μήν εννοιάζε
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ται. με τό νά \ είναι ελιχρις καί κιτλίκι2 άσπρων οί δανειοτα'ι τά ασ- 

πρα τους προς τεσσαράκοντα, ούτε εις την έπαρχί | αν της, ούτε είς 

κάμμίαν άλλην επαρχίαν δεν τα άφίνονσι, διό και καθώς τής προε- 

γράχρα | μεν θέλγει επιμεληθεϊ νά μας στείλη με α’1ν δκαζιόνα μερικά 

πεγιάζια, διά νά εύρίσκωνται | είς τάς dAAaj'd? των ομολογιών, διι 

όλοι τα ζητούν προς 50 τό πουγγί, ή τά άσπρα τους.

πολλάκις σε έγράψαμεν περ'ι του νέου επισκόπου σου σιτείας διι νά 
στείλης τά άσπρα όπου μάς εγέλα | αες και τά ηνραμεν απ' εδώ, και 
τώρα μάς τά ζητούν οί δάνειοταί, καί σε έγράχραμεν πολλάκις, | καί ή 
πανιερότης σου, ούτε καν αποκρίνεσαι, ήξενρε δμως δτι τή άληϋεία 
θέλει έλθει έξαρχος \ νά τά πάρη μετά ζημίας καί ατιμίας, άλλος νά 
καρπονται τάς ευτυχίας, καί άλλος νά ποτί \ ζεται φαρμάκια, από τάς 
καθημερινός άπαιτήαεις, καί αετέμια3, καί μην τά νομίζεις αυτά 
δνει | ρα, επειδή θέλεις, καί είδη καί έξυπνος, καί προσμένωμεν με 
πρώτον άπόκρισιν καί άσπρα. | επειδή καί ό αρχών σπαθάρης κα>στά· 
κης μαυρογένης* όπου τον επαρακαλέσαμεν καί έδωσεν τά \ πέντε 
πονγγεΐα εις τήν επισκοπήν σιτείας έπήγεν είς τήν πατρίδα του, καί 
έστεφανώθη εκεί, καί τά ζη | τόϊ άφεύκτως. ομοίως άλλα χίλια γρόαια
όπου είναι είς άνομα.........6 καί αυτά τά ζητούν, δθεν | τα επτακόσια
γρόαια τής πολίτζης τά κρατοϋμεν διά τά χίλια, έως νά στείλης καί τά 
διακόσια \ πεντήκοντα, νά γεμίσουν τά χίλια, ομοίως νά κοιτάξης νά 
οτείλλης έξαποφάσεως, καί τά πέντε πονγγεΐα τοϋ εϊρημένου σπαθάρη 
μανρογένη. τανία εΐησαν δέ τά έτη σου θεόθεν πλεϊατα καί πανευτυχή.

τής πανιερό(τητος της) έν χ(ριστ)ω αγαπητός αδελφός ,αψπηω 
νοεμβρίου κε : Καί είς τους ορισμούς

Ό Κνζίκου ’Αγάπιος
τό γράμμα του επισκόπου της νά τό έξαποστείλη με σίγονρην δκα- 

| ζιόνα καί τήν άπόκρισίν του με α°ν νά μάς τήν προφίλάση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΐ) Ό έκτελών τήν έξόφλησιν τής συναλλαγματικής ετζετάρηαεν, Ικαμε δε

κτήν ταύτην (έκ τοϋ ίταλ. αΜβΙΙανε=&έχεσθαι).
2) "Ελλειψις. Πβλ. σιιμ. 12 τοϋ προηγουμένου έγγραφου.
8) Προσβολάς, επιτιμήσεις.
·*) Δέν διηκρίβωσα τίς ό αρχών Σπαθάρης Κωστάκης Μαυρογένης, όστις 

ανήκε, φαίνεται, είς τήν γνωστήν οικογένειαν τών Μσυρογένηδων.
5) Τό όνομα δέν άνεγράφη είτε διότι δέν ήτο πρόχειρον είτε καί σκοπί

μως διά λόγον ό όποιος λανθάνει. Διά τήν κατά τοϋ Πατριάρχου καταφοράν 
τών αρχόντων ως μή καταναγκάζοντος τούς όφειλέτας είς αυτούς μητροπολίτας 
επισκόπους είς καταβολήν τών δφειλομένων καί τών τόκων των καί τήν έκ 
τούτου λίαν δυσχερή θέσιν αύτοΰ βλ. παρά *Υ ψ η λ ά ν τ η, αύτ. σ. 681 2.

t Ο ΛΑΜΠΗΣ & ΣΦΑΚ1ΩΝ 
ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
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