
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝ ΤΩι ΜΟΥΣΕΙΩι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ *

56
Καταγραφή τοϋ χρέους τής Επαρχίας Κρήτης. (Μάϊος 1786).

Άριθ·. Χειρ. Μ.Η. 110! Έφ’ άπλοΰ φύλλου χάρτου διαστ. 0,33X023 μ· 
μέ ύδατίνας γραμμάς καί έπιστεφόμενα γράμματα G.H. Τό κείμενον επί 
δύο σελίδων. Διαχήρησις καλή.

1786 μαΐον 19.
Καταγραφή ακριβής άπάαης τής όλοσχεροϋς ποσότητος τοϋ χρέους 

τής ήαε | τέρας επαρχίας κρήτης. <—,

τα κατά μάϊον

γροοίων κεφάλαιον γροοίων διάφορον

5000 : ιώ παναγιωτάτω πρώην κωνσταντινουπόλεως κυ-
ρίφ Θεοδοσίω . ... τη ιίΐιι : μαΐον προς 50 : 500 :

500 : τή κοκόνα βιβρίτζα κομνινάκη τη ι&ΐ! : προς 50 : 50 :
500 : τή κοκόνα. ΟυγατρΙ τοϋ μακαρί

του κομνενάκη...........................τή ι&Α : προς 50 : 50 :
500 : τφ λογιωτάτψ πρώτω όστιαρίφ

ψωτίω ................................  τή ι9ν : προς 50 : 50
1000 : τη κοκόνα έλέγκφ γιμάρη τα-

φταλή ................................. τή ιΟν : προς 45 : 90

7500 : 740

1000 : τφ αρχοντι κομίσω νικολάκη εγ-
κονφ τής αμαράγδας χαντζερή . τή ιΟίΙ : προς 40 : 80

1500 : τή κοκόνα μαριώρα σνζύγω τοϋ
μακαρίτου άρμάση στανράκη
τζεβάχ προς 40 : 120

1500 : τή κοκόνα ευφρωσΰνη Ουγατρι
τοΰ αυτόν προς 40 : 120

1000 : τφ τζελεπή άντωνάκη νϊφ τοϋ

*) Συνέχεια έκ τής σελίδος 71 τοΰ παρόντος τόμου.
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αυτοί).........................................τή ιϋΐΐ προς 40 :
τή άρχοντ: κομισόγια κοκ: έλέγ- 
κω αοντζη συζ: νικολάκη λον- 
τζιάρη...................................... κϋ : προς 40:

τφ άρχ: καμεράστ] των δκνών (;)
τζελ: γιωργάκη μελαχρινά) . . τη κϋν : προς 40 :
τη άρχ: δραγομενέσαα κοκόνα
ραλοϋ καρατζα...............................τη κγν : προς 50 .
τφ άρχ: πιτάρη κυρίτζη γρηγο-
ράοκφ.........................................τη κγν : προς 40 .
τφ ίκλαμπρ: μπεϊζαδε κύριο.) ’Α
λεξάνδρα) γννίκα . . , . .τη κςν : προς 40
τη άρχοντ: καμερασόγια κοκόνα
ζαφυρίτζα διά τοΰ ματΟαίον τη κςν : προς 40 .

: τη άρχοντ: χατμανέοοα κοκόνα.
ευφροσύνη μισό . . . ... τη κζν : προς 50

■ τη άρχ: πανέσσα κοκόνα ελένκω
αοντζη..................................... τη κζν : προς 50
τη εκλαμ: δομνίτζα κυρία μαρι-
ώρα γενικά διά ματϋαίου . . τη κζν : προς 40 .
τφ άρχ: ίσπραβνίκω τζελεπη δη-
μητράκη διά ματϋαίου ... τη κζη : προς 48 :

τά κατά ’Ιούνιον

τη κοκόνα ταρσίτζα μπασα το-
μάζου..................... ..... . τη αν : ’Ιουνίου προς 50 :
τη κοκόνα σεβαστή βασιλείου διά
ματϋαίου.................................τη δν : προς 40 .
τη κοκόνα ελένκφ ροοσσέτη συζύ-
γω τοΰ μακαρίτου τζανετάκη . τη ιγν : προς 40 ;
τφ άρχ: λ.ογοϋ: τζελεπη γιαννα-
κάκη ψιλιππουπολίτη. . . . τή ιϋν : προς 40 ;
τφ σιορ άντωνίφ σιφνίω νΐφ τοΰ
μακαρίτου νικολάον γρηπάρι . . τή κν : προς 50 :
τφ κυρ χατζή νικολφ βιβλιοπώλω τή κβι : προς 40 :
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216 Εϋμενίου Φανουράκη

γρ,οόίων κεφάλαιον γροσίων διάφορον
36500 : ή όπισθεν ποαότης τον τε κεφαλαίου καί διαφόρων αυτόν 3180 : 

2500 : τω τιμιωτάτω κυρ: X: φιλιπόζη σεράφη ελ-
μάζογλου τοϋ χατζή οιράττη τή κβα ; 5Ιουνίου προς 40 : 200 ■

τά κατά Ιούλιον και Αύγουστον

2000 : τή άρχοντ-, γραμματιτζέσσα κοκό
να μαρίτζα θνγατρί τον γιάννη

σα ή | ποαότης των κεφαλαίων, των δε διαφόρων, τέσσερεις 
χι | λιάδες και επτακόσια πέντε γρόσια, ώς φαίνονται αν
τί | κρυ ( τδ βασιλικόν ζητομηρίον μας.

1 [μονογραφή] [ τό χαράτζιόν μας

κάλφα ...................................... τή αν : προς 40 160 :
■750 ; τή κοκ·, σμαραγδίτζα σνζ: τοϋ μα-

καρίτου κνριαζάκη . τή γΠ ; προς 40 : 60 :
15)00 : τή κοκ: μαριώρα Ουγατρ'ι τοϋ π ο-

ατελ: σταΟάκη........................... τή ι&ν : προς 45 : 135 :
1000 : τή κοκ: ζωΐτζα τοϋ στα&άκη . τή αν : προς 45 : 90 :

44250 : 3825 :

2000 : τω άρχ: ίαπραβνίκφ τζελ: δη-
μητράκη διά ματϋαίον τή βα : προς 40 ; 160 ;

1000 : τω κυρ χατζή τζεμπραΐλη φέτα-
λ.όγλου...................................... τή β'ί : προς 40 : 80 :

4000 : τή άρχ: χατμανέσσα κοκ: ζαφει-
ρίτζα μουρονζη (τοϋ μπιμπίκα) τή δν : προς 40 ; 320 :

500 : τή ανωτέρω κοκ. έλέγκω ρωσ-
σέτη............................αϋγονστου κην : προς 40 : 40 :

1000 : τή κοκ: σουσανίτζα σνζ: τοϋ μα-
καρ: παπά κωνσταντίνον σεπτεμβρίου δΐ! : προς 40 : 90 :

52750 : 4515 :

500 : ετι τώχ: νικολώ βιβλιοπώλω σεπτεμ. δΏ : προς 45 : 45 ;
1500 : τή εκλαμπρότατη δόμνα κυρία

τάρσια.................................σεπ. Oil : προς 40 : 120 :
250 : τή εν βασιλευούση σχολή των έλ-

λ.ηνικών μαθημάτων .... 25 ;

55000 : 4705 :

ήτοι πεντήκοντα πέντε χιλιάδες γρόσια ουνεποοώ &η άπα-

300 ; 
25 :

5030 :
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57
Επιστολή τοϋ Εφέσου Σαμουήλ προς τον Μητροπολίτην Κρήτης 

Μάξιμον, συγχαρητήριος καί ευχετήριος επί τφ προβιβασμό) εις 
τον μητροπολιτικόν θρόνον Κρήτης. (Ιούλιος 1786).
Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 134. Έπί δίφυλλου χάρτου όμοιου πρός τό τοϋ 55 
διασι. 0,34χ0,235 μ. μέ υδατίνας γραμμάς, γράμματα Μ Μ καί λεον- 
τόμορφον ζφον μέ ουράν ιχθύος. Τό δεύτερον φύλλον έτμήθη άνω καί 
κάτω πρός φακέλλωσιν, ύπεγράφη δέ όπισθεν : «τψ πανιερωτάτψ και εν 
χ(ριατ)ώ μοι άγαπητφ αδελφοί ά(γίφ) κοήιης κυρ μαξίμφ άαπααίως Εις 
βασιλεύουσαν»1. Περαιτέρω καί δΓ άλλης χειρός : 1786. Χφραγίς επ’ 
έρυθροϋ ισπανικού κηροΰ μέ οΐκόσημον μέ στέμμα καί εκατέρωθεν λέον
τας καί γράμματα Ε Φ C Μ (Εφέσου Σαμουήλ). Κατάστασις διατηρή- 
σεως μέτρια. Φθοραί κατά τά σημεία πτύξεως έξ υγρασίας.

την πανιερότητα της αδελφικώς άσπαζόμενος, ήδέως προσαγορεύω, 
f ήν και διαφυλάττοι τό θειον έν άκρα [ύγ]εία και ευημερ[ία . . .

. . . μετά | μακροβιότητος, και επιτυχίας τών, ών εφίεται. τό από 
ιζ' τοϋ παρελθόντος | ποθητόν μοι γράμμα της άσμενος ελαβον, και 
επι τη δηλώσει τής εφετής | μοι ϋγίειας της νπερεχάρην, μάλιστα διά 
τον προβιβασμόν της εις την \ επαρχίαν κρήτης, επειδή ίξεύρω, ότι 
εχει νά τελεσφόρηση <5ιά την | πραξιν, καί συνεσίν της, μάλιστα όπου 
είναι καί τερπιγιες2 τοϋ εν χ(ριστ)φ μοι | αγαπητού, καί συνάδελφον 
περιπόθητου άγιου κυζίκον. έπεύχομαι τοίνυν | θεόθεν τή πανιερότητί 
της όπως άναδειχθή εις μεν την κοινήν μ(ητέ)ρα | ευγνώμων, καί ευ
χάριστος, εις δε τήν επαρχίαν άξιος, καί ευδόκιμος ώς | καί επιπο-
θεΐ. γνωρίζονσα λοιπόν, ότι τήν αγαπώ, ας μή διαλίπη | από τοϋ νά
μάς γράφη συνεχώς περί τής εφετής μοι νγίειας της, τά δε \ ετη της
είεν θεόθεν πλειστα μετ ευτυχίας. αψπςψ : ’Ιουλίου : ιηϊΐ :

τής πανίεροτητός της εν χ(ριστ)φ αγαπητός αδελφός

f δ εφέσου Σαμουήλ ; ^

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) Ό Μητροπολίτης Μάξιμος παρέμεινεν είς τήν Βασιλεύουσαν, όπου εύ- 
ρίσκετο κατά τήν εκλογήν του, μέχρι τοϋ μηνός ’Οκτωβρίου.

2) Τουρκική λέξις σημαίνουσα τόν προστατευόμενον. Ένταΰθα χρησιμο
ποιείται μέ τήν έννοιαν : πνευματικόν ανάστημα, προστατευόμενος ιερωμένου. 
Έκ τοϋ ανεκδότου Έπιστολαρίου τοϋ ίατροΰ Γεωργίου Νικολετάκη γνωρίζο- 
μεν ότι πρό τής εκλογής του ήτο αρχιδιάκονος τοϋ Κυζίκου (τοϋ ’Αγαπίου).

58
Επιστολή τοϋ Μητροπολίτου Κυζίκου ’Αγαπίου πρός τόν Μητροπο

λίτην Κρήτης Μάξιμον, απαντητική είς επιστολήν τοϋ τελευταίου,
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21? Εΰμενίου Φανουράκη

άναφερομένην εις την υποδοχήν ής ετυχεν εν τή επαρχίμ του. 
(Δεκέμβριος 17SG).

ΆριΟ. Χειρ. Μ.Η. 130. ’Επί όμοιου δίφυλλου, διαστ. 0,315X0.215 μ., 
ομοίως τετμημένου προς φακέλλωσιν, μέ ύδατίνας γραμμάς, μόλις δια- 
φαινόμενον στέμμα και σημεία δίκην μυκήτων. Έπί τοϋ πρός φακέλλω- 
σιν τμήματος: «τ<μ πανιερωτάζο,) καί ΰεοπροβλήζφ μητροπολίτη άγίω Κρή
της κυρίφ μαξίμφ, τω έν χ(ρισζ)ω ήμΐν άγαπηιω άδελφφ, καί περιποϋήτ/ο, 
άοκαοίως». Δι’ άλλης χειρός περαιτέρω : Δεκεμβρίου κ- : αψτιςω . Σφρα- 
γις έφ’ Ισπανικού ερυθρού κηρού μέ οίκόσημον μέ στέμμα καί λέοντας 
εκατέρωθεν και περιβάλλοντα ψηφία Κ Ζ ΑΓ II (Κυζίκου ’Αγάπιος). 
"Εκ τών τριών υστερόγραφων, τό πρώτον καί τό τρίτον είναι γεγραμμένα 
διά τής αυτής χειρός δι’ ής έγράφη τό κείμενον τής επιστολής, δηλ. 
«τοϋ γραμματικόν», τό δεύτερον διά τής χειρός τού Μητροπολίτου, δστις 
συνεπλήρωσε καί τό κείμενον. Κατάστασις διατηρήσεως καλή

» την πανιερότητά της αδελφικώς εν κυρίφ άαπαζόμενοι, ήδέως 
και περιχαρώς \ προσαγυρενομεν.

f δεόμενοι τοϋ αγίου δέον όπως περιφρουρή καί διαφυλάττη αυτήν 
εν ύγιεία άκρα, και ευημερία δι \ ηνεκεΐ συν μακροβιότητι καί έπαπολαύ- 
αει τών έφετών αυτή σωτηριωδών καί καταθυμίων. | προλαβόντως έ- 
γράψαμεν τή πανιερότητί της άπαξ καί δίς, έπευχόμενοι καί διά τάς δσον 
οϋπω πλη \ σιαζούσας δεσποτικάς άγιας εορτάς τής κατά σάρκα γεννή- 
σεως τοϋ θεανθρώπου σωτήρος χρι \ στοϋ, καί τών άγιων αυτοϋ θεο· 
φανείων, φανερώνοντες την άμα εν έαυτοΐς διά την μεγαλωτάτην | της 
σιωπήν, εις τά όποια καί κα’ μιάν άπόκριοιν δεν έλάβομεν, άν τά 
ελαβεν εως τώρα | ή πανιερότης της. ήδη όμως αδελφικόν καί πε
ριπόθητου ήμΐν γράμμα της, κατά την, θην·. τοϋ παρελθόντος μηνός 
γεγραμμένον μετά περιχαρείας δεξάμενοι, δι’ ου την έφετήν καί ά | - 
γαθήν ήμΐν ϋγιείαν της πληροφορηθέντες ου μετρίως έχάρημεν, εγνω- 
μεν καί τά εν αύιφ έ | φεξής ήμΐν σημειούμενα, περί τοϋ εις την 
επαρχίαν της θείψ ελεεί καλοϋ της κατευοδίου, \ καί την ήν μετ' ευ- 
λαβείας τής προσηκούαης έδειξαν πρός αυτήν υϊκήν φιλοστοργίαν, δε- 
ξίωσιν, | καί υποδοχήν οί επαρχιώται αυτής, καί τέκνα της πνευματι
κά, διά τά όποια καί έχάρημεν, | καί αμποτες ό άγιος θεός νά τους 
φωτίση διά νά φέρωνται καί εις τό εξής πρός αυτήν μετά τής προ | 
σηκούσης ευπειθείας, καί φιλοφροσύνης, διά νά άναλάβη καί ή πανι- 
ερότης της ολίγον άνακου \ φισμόν τοϋ βαρυτάτου της χρέους ‘. ήμεΐς 
τό πώς τήν άγαπήσαμεν έξ αρχής καί τήν άγαπώμεν | τό γνωρίζει κα
λώς ή πανιερότης της, λοιπόν τοιούτους γνωρίζουσά μας, άς μή δια- 
λ.είπει από τον | νά μας γράφη είς τό εξής συνεχή αυτής αδελφικά, δη
λωτικά τής αγαθής ήμΐν ύγιείας της, | καί όποιας άλλης ήστιναποσοϋν 
νποθέσεώς της, καί ενρήσει ήμάς προθύμους, καί ταϋτα μεν άδελ |
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φικώς, τά δε ετη της ΰεόϋεν ειησαν πλεΐστα και πανευτυχή, αψπς' 
δεκεμβρίον η!ΐ :

ας μη συνοριστή του γραμματικού όπου γράφει δτι με τδ νά την 
άγαπούσαμεν έξαρ \ χής, και η δη την άγαπώμεν ας μας γράφει με 
ύλάρρος, επειδή δ αυτός και εις τούς αί \ ώνας. δ γέροντας άγιος χαλ- 
κηδόνος συν τώ άγιο) οηλυβρίας την άσπάζονται άάελ | φικώς και έχά- 
ρηκαν τό κατενόδιόν της, και την καλήν υποδοχήν των χριστιανών 
της. | δμοίως και δ παναγιώτατος δεσπότης και όλοι οι γέροντες ;

τής πανιερότητός της εν χ(ριστ)ώ αγαπητός αδελφός ;—
Και εις τούς ορισμούς

τον άγιον χερρονήσου 2 τον χατζή δημη- f δ Κυζίκου ’Αγάπιος
τράκη8, τον ανεψιόν της σιορ γεωργάκη1, και δλους τούς ευλογημέ
νους επαρχιώτας της πατρικώς ευχόμενοι εύλογοϋιιεν. \ ήλάεν και δ 
άγιος καισαρείας ; —
τή γν τοϋ παρόντος εφόρεσε καβάδι5 ό υψηλότατος και ϋ·εοσεβέστατος 
άλέξανδρος βοεβόδας ύψηλάντης εις τήν \ αυθεντίαν τής μολδοβίας6.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) Βλ. τήν ανωτέρω δημοσιευομένην (ύπ’ άριθ. 56) «Καταγραφήν τον χρέ
ους τής Επαρχίας Κρήτης».

!) Τόν Γεράσιμον Καλογνώμονα. Βλ. Τωμαδάκης, αύτ. σημ. 138.
s) Εις Χατζή Δημητράκης Κρασάκης άναφέρεται εις τά Κανονικά Πεσκέ

σια Μητροπολίτου Κρήτης (βλ. «Χριστ. Κρήτη» Β', σ. 70).
4) Πρόκειται περί τοΰ ίατροΰ Γεωργίου Νικολετάκη, άνεψιοϋ έκ μητρός 

τοϋ Μητροπολίτου, τοΰ οποίου αύτόγραφον χειρόγραφον σπουδαΐον διά τάς 
πολλάς πληροφορίας τάς όποιας δίδει, άπόκειται εις τό Μουσεΐον Ηρακλείου.

δ) Έφόρεσε τόν μανδύαν τής εξουσίας (καβάδι, άπό ιό περσ. καφτάν=ό 
κάνδυς, μανδύας).

6) Τά κατά τήν εκλογήν τοϋ Ύψηλάντου ώς Βοεβόδα Μολδαβίας βλ. 
παρά Άθαν. Ύ ·ψ η λ ά ν τ η, αύτ. σ. 647.

59
Επιστολή τοΰ ιεροδιακόνου τοΰ Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Ίωάσαφ, 

διά τοΰ οποίου παραπονεΐται διά τήν άποδοθεΐσαν εις αυτόν 
παρά τοΰ Μητροπολίτου Μαξίμου κατηγορίαν επί δωροδοκία 
προς άθώωσιν πιθανώς τοΰ πρωτοσυγγέλλου τοΰ επισκόπου Κι- 
σάμου. Έν ΰστερογράερφ πληροφορίαι περί «θανατικού». (’Ιού
λιος 1788).
Αριθ. Χειρ. Μ.Η. 113. Έφ* όμοιου διφύλλου δμοίως τετμημένου πρός 
φακέλλωσιν, διαστ. 0,32χ0,21 μ., μέ ύδατίνας γραμμάς καί δυσδιάκρι
τα σημεία γραμμάτων Ρ S έπεστεμμένων. ’Επί τοΰ πρός φακέλλωσιν τμή
ματος : «Τώ πανιερωτάτφ και ϋεοπροβλήττρ και αεβασμιωτάτφ μοι Δεσπότη
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άγίφ κρήτης κυρίφ κυρίφ μαξίμφ προοκννητώς Εις χάνδακα. Περαττέ- 
ρω χρονολογία: 17S6 καί καν’ άλλην διεύΟυνσιν : «τφ άγίφ κνδονίας 1. 
2φραγίς εφ’ ισπανικού ερυθρού κηρού δυσδιάκριτος. Διατήρησις καλή. 
την ήμετέραν ϋεοπρόβλητον και σεβάσμιο}τάτην μοι πανιερότητα 

ταπεινώς προσκυνώ | και πανενλαβώς κατασπάζομαι την Ιεράν και 
άγίαν της δεξιάν.

f ήν διασώζοι και διαφνλάττοι τό ϋεΐον εν άκρωτάτη νγιεία, δι- 
ηνεκει τε ευημερία, και ειρηνική καταστάσει, | μετά μακροζοϊιας, και 
έπαπολαύσεως πάντων των κατα&νμίων. μετά την ευλαβητικήν μου 
προσκύνησιν, δη | λοποιώ τή ήμετέρα πανιερότητα δτι έ'χω νπερβά^- 
λονσαν λύπην, διότι, με δλον όπου δίς καί τρις τή έγραιρα περ'ι \ τής 
νποίλέσεώς μου, ουκ εκρίϋην άξιος άποκρίσεως, άλλ’ οϋτε καν μοι 
έδήλωσε αν ομίλησε τω άγίφ κισάμου2, | ερχομένω εις προσκύνησιν 
της, περί αυτής τής νποϋ·έσεως, και ποιαν άπόκρισιν έλαβε παρ’ αυ
τόν. έλνπή&ην δε \ κατ’ εξοχήν και προ ημερών, είδώς δτι έγραφε 
τω γέροντι άγίφ κνζίκον, δτι έλαβον παρά τον πρωτοσυγκέλου \ επτά 
ήμισυ γρόαια άπερ εδώϋησαν εις την άϋώωοίν τον, καί νά ζητηΰονν 
από εμένα, πλήν εγώ άσπρα ά&ωώσεως | οϋτε έζήτησα,οϋτε ελαβον tux- 
ρά τον πρωτοσυγκέλου. εγώ τον έγραψα άληϋ·ώς διά νά μοι στείλη δε
καπέντε γρόσια, | δχι έξοδα ά&ωώσεως, αλλά όπου έγιναν εις καϊκιάτι- 
κα, καί εις έπιστολάς όπου έστάλύληααν δίς καί τρις | περί τής νποϋέσεώς 
του, πριν άνατε&ή εις την πανιερότητά της, διά νά την ϋεωρήση, άπερ 
έξοδεύ’&ησαν σχεδόν τά | πλείστα διά χειρός τοϋ δημητρών άν&ρώπου 
τον δραγουμάνου μπεϊζαδέ3, ωσάν οπού δι’ αύτοϋ έπάρ&ησαν καί αν- 
ταί | αΐ πατριαρχικοί επιστολαί, με τό νά εφέρετο δ παναγιώτατος εις 
αυτήν τήν νπόϋεσιν, καίλώς ήξεύρει ή πανί | ερότητά της. πλήν καί άν 
έγραψον, καί αν τά έλάμβανον, δεν έπρεπε διά επτά καί ήμισυ γρόσια 
νά γράψη \ ή πανιερότητά της προς τον άγιον γέροντα, καί μάλιστα νά 
φανερώνη δτι έζήτησα διά τήν άϋώωαιν δέ \ κα πέντε γρόσια, καί 
έλαβον τά δέκα, καί νά δώοη αιτίαν νά καταφρονε&ώ από τους γέρον
τας, καί νά | υποληφϋώ τοιοϋτος, άλλ’ έπρεπε νά τό φανέρωση εις 
εμένα, καί άν τά εΐχον λαβομένα νά τά μετρίσω εύύνς. | επειδή όμως 
δεν τά έλαβον, διά τούτο έγραψα προς τον πρωτοσύγκελον διά νά στεί
λη αυτά τά επτά ήμισυ | γρόσια προς τήν πανιερότητά της, τό όποιον 
γράμμα δέδωκα τω γέροντι άγίφ κνζίκον διά νά τής τό | στείλη καί ή 
πανιερώτητά της νά στείλη προς τον πρωτοαύγκελον. ταΰτα εν τω πα- 
ρόντι προσκυνητώς. | εϊησαν δε τά έτη τής νμετέρας σεβάσμιας μοι παν- 
ιερότητος δτι πλείστα καί πανευφρόσυνα : ^ αψπηφ : ’Ιουλίου κεΐΐ :

τής νμετέρας Σεβασμιωτάτης μοι πανιερότητος δούλος ταπεινώς 
καί πρόθυμος εις τάς προσταγός της
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τοϋ άγιον χαλκηδόνος
Ίωάσαφ

τδ θανατικόν μάς έχει περικυκλομένους και κατακεκλεισμένους εδώ 
εις | την μητρόπολιν επειδή καταβιβρώσκει δλα τα μέρη και χωρία 

| τής πόλεως. χθες βράδι μας έφεραν την εΐδηοιν | δτι έβαρήσθη και 
ά παραμάγερας | τοϋ σεβασμίου | ημών γέροντος άγιον κνζίκον.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

‘) Ή επιστολή παρεπέμφβ·η εις τόν ’Επίσκοπον Κυδωνιάς, ΐνα προφανώς 
συνεννοηδ-ή μετά τοϋ Κισάμου έπί τής ύποθέσεως.

2) Τό 1788 επίσκοπος Κισάμου ήτο ό Σωφρόνιος Κακογιάννης. Βλ. Τ ω- 
μ α δ ά κ η ς, αύτ. σ. 153.

Β) Μκεΐζαδε εκαλούντο οί υιοί τοϋ Μ. Διερμηνέως ή Ήγεμόνος- ένταΰΟα 
προφανώς πρόκειται περί τοϋ υίοϋ τοϋ Μ. Διερμηνέως.

60
Επιστολή τοΰ ιδιώτου Ίωάννου Μικέλη εκ Σμύρνης προς τον Μη

τροπολίτην Μάξιμον, δι’ ής διαβιβάζεται εσωκλείστως γράμμα 
τοΰ Κυζίκου και αναγγέλλεται ή εξωσις εκ τής Πατριαρχείας τοϋ 
Πατριάρχου Προκοπίου και ή διαδοχή αΰτοϋ υπό τοϋ Νεοφύ
του. (Μάιος 1789).
Άριίλ Χειρ. Μ.Η. 90. ’Επί όμοιου δίφυλλου, διαστ. 0,35X0,22 μ., μέ 
ύδατίνας γραμμάς καί σημεία A F καί τρίφυλλα. Έπί τοΰ πρός φακέλ- 
λωσιν τμήματος: «τ<μ Πανιεριοτάτφ καί σεβααμιωτάτφ μοι δεσπότη άγια) 
Κρήτης κνρίφ κνοΐω μαζί μια, προσκυνητως. Εις Χάνδακα. Περαιτέρω χρο
νολογία : 1789. Τό κείμενον τής επιστολής έπί τής πριότης σελίδος. Σφρα- 
γίς έπί μέλανος ίσπανικοϋ κηροΰ μέ ψηφία ΙΜ (Ίω. Μικέλης) εντός φυ- 
τικώς πλαισιουμένου 0-υρεοΰ. Κατάστασις διατηρήσεως καλή.

Τή ϋμετέρα θεοπροβλήτω πανιερότητι την μετ’ ευλαβείας \ έδαφι- 
αίαν προσκύνησιν.

f ήν διατηρείη τδ θειον άκρως υγιαίνουσαν και άμεταπτοπως ευη- 
με | ρούσαν εν μακροβιότητι και επιτυχία των ευκταίοον. μετά την | 
ακριβή έρευναν τής εϋκταιοτάτης μοι αυτής νγίειας, υπηρετεί ή | πα
ρούσα μου διά νά τή ασφαλίσω την έσωθι πρδς την ΙΙανιερό | τητά της, 
όπου με την προπαρελθοάααν πόσταν μέ έπεμψεν 6 Πανιε | ρώτατος 
και σεβασμιώτατός μοι δεσπότης άγιος Κνζίκον, ήτις χήτει πλευ | αι
μάτων 1 διημέρευσε παρ’ έμοί, και νυν λήγεται ταύτην διά τοϋ άγιου 

| Κυδωνιάς. ’Επομένως δε την ειδοποιώ, δτι κατά την λψ τον πα
ρελθόντος | έξώοθη τής Πατριαρχείας 6 κυρ Προκόπιος, εξόριστος γε- 
γονιος2 κατά την | τελενταίαν εΐδηοιν εις κάπρον, άδονται δμως πολ
λά περ'ι αύτοΰ και περ'ι τον \ τόπου τής εξορίας, και περί ετέρων απ
ευκταίων, καί τούτο διότι ή πόστα έφνγεν | από βασιλενονσης διά
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έδώ τη β'\ ήμερα, τής έξώσεώς του, επατριάρ | χευσε δε δ πρώην μα- 
ρωνείας κυρ Νεόφυτος 6 σμυρναΐος. δ καιρός | δεν με συγχωρεΐ νά 
εκτείνω περαιτέρω τον λόγον μου, άλλα την J παρακαλώ νά μέ νομίζη 
δλως οίκειον της, και νά μέ προστάττη | εν οΐς μέ κρίνει ικανόν και 
έζει με προθυμώτατον, καθ’ ο ενδιάθετος | μένω κατά χρέος δουλι
κόν : σμύρνη : αχρπθ : μαιου ζΏ

Τής Πανιερότητας της
δλως εις τους ορισμούς 
και δούλος 
Ίω : Μικέλης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

‘) Δι’ ελλειψιν πλωτών μέσων.
2) Περί τής κατόπιν ραδιουργιών έξώσεως τοΰ Ιΐατριάρχου Προκοπίου 

καί τής εξορίας αΰτοΰ βλ. Ύ ψ η λ ά ν τ η, αύτ. σ· 713.

61
Επιστολή τοΰ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Γερασίμου προς τον Μη

τροπολίτην Κρήτης Μάξιμον, απαντητική εις γράμμα τούτου' έν 
υστερογράφφ παρακαλεΐ δπως προχειρίση εις μοναχόν τον πατέ
ρα του, εφοδιάζων τούτον διά λογαριασμόν του. (’Ιούνιος 1790). 
Άρι{Κ Χειρ. Μ.Η. 101. Έφ’ άπλοΰ φύλλου χάρτου μέ υδατίνας γραμ- 
μάς καί σημεία C Κ V εντός θυρεού. Διαστ. 0,31 X 0,215 μ. Διατήρησις 
καλή. Τό κείμενον επί τής πρώτης σελίδος. Ή ΰποσημείωσις ολίγον 
λοξώς.
Την υμετέραν πανιερότητα αδελφικώς εν φιλ.ήματι άγίφ κατασπα- 

ζόμενος ήδέως προσαγορεύω.
γ τό δέ θειον εκλιπαρώ διατηρεϊν αυτήν άνωτέοαν παντός ανια

ρού ουναντήματος, μέχρι γήρως βαθυτάτου, και | πίονος. καί βέβαια 
άδελ,φέ καλώτατα συμπεραίνει έκαστος πόσην χαράν δοκιμάζει ενός 
ανθρώπου ή ψυχή έν | άλλοδαπεΖ διατρίβοντος, ώς εγώ, όταν είδη φι- 
λ.ούνταχν, και φιλουμένων τεκμήρια, ώσάν όπου αν εις την άκαταδά | 
μαστόν χρυχ^ήν εκείνου τοΰ δδυσσέως ήτον επιθυμητός καί αυτός δ κα
πνός τής πατρίδος, πόσον στοχάζεται ό άδελ | φός νά μοι ήτ ον επιθυ
μητά υπέρ παν άλλο τά ιερά αύτοϋ γράμματα ; πόσους ποταμούς χα
ράς, καί εύφρο | αύνης νά έκίνησαν τάχα μέσα εις τήν καρδίαν μου ; 
τούτο τό αφήνω νά τό σνμπεράνη ή βαθυτάτη αυτής αγχίνοια, | εκ τί
νταν; έκ των επομένων, δτι δ έπιστείλας φίλος αρχαίος, καπιγιολτά
σης 1, αδελφός, καί τέλος πάντων τής έμής | πατρίδος δ ποιμήν καί 
τό καύχημα, καί λοιπόν φιλτάτη κορυφή δεν αμφιβάλλω, δτι καί εις 
τό έξης θέλει \ με παρηγορή, δ Τ ojv καί νΰν μέ παρεμύθησε συνεχών
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δηλονότι γραμμάτων έξαγγελτικών τής ποθεινοτάτης | μ οι νγίειας τής 
υμετέρας πανιερότητας, ής περ τά ετη εντεινέσθω θεόθεν μετά πάσης 
ευτυχίας : ^ αψ\' ’Ιουνίου ις’

τής ΰμετέρας θεοπροβλήτου πανιερότητος
προθυμότατος εις τους ορισμούς και εν χ(ριοτ)ώ αδελφός

Θεσσαλονίκης γεράσιμος :
παρακαλώ αυτήν θάρρει άδελφικώ, επειδή δ πατήρ μου μελετά νά ελθη 
διά τά εδώσε, νά τον παρακίνηση, και ή ύμετέρα πανιερότης. πλήν | ά- 
δελφε παρακαλώ νά τον καλογηρενση διά χάριν μου, και νά τον δνομάση 
εντρόπιον. άλλ' επειδή συμπεραίνω ότι χαρτζιλίκι | δεν τοϋ ευρίακεται 
νά τον δώαη ή νμετέρα πανιερότης εκατόν πεντήκονια γρόσια, και τά 
μύν εβδομήκοντα πέντε εξο | δενσας ας κόψη δύω φορεσιαΐς όοϋχα κα
λογερικά νά φορήση, τα <5ε εβδομήκοντα πέντε άς μένουν διά | χαρ
τζιλίκι του, και ευθύς θέλω τά περάση, ή διά πολίτζης εις βασιλεύ
ουσαν τφ γέροντι άγίω κνζίκον, ή θέλω τά με \ τρήση είς τον έδόο εκ 
σερρών φίλον της σιορ τζάνον κυριάκου (δστις και την προσκυνεϊ) ή 
δπον | άλλου άγαπά ή πανιερότης της. τζάνονμ άδελφε διά χάριν μου 
ας λάβη αυτήν την φροντίδα και \ με υποχρεώνει μεγάλως. πάσι τοις 
συγγενέσιν ούκ έγραψα κατά τήν άξίωσίν της· ου γάρ | μικραις φρον- 
τίσι τυγχάνω περικυκλούμενος, άλλ’ εύχομαι πάσι μυρμηκιάν αγαθών,

| και ζωήν πολυχρόνιον, καιρόν δέ δραξάμενος ούκ απαξιώσω αυ
τούς και τών ών περ | μοι επιτρέπει γραμμάτων. ελαβον καί τό διά 
τον ματθαιάκη 2 σαπούνι, καί τούς | <5υο τυρούς, καί υπερευχαριστώ 
διατί νά ενοχλήτε, ατέλλω καγώ αυτή εν χαμάμ | τακίμι3 διά τοϋ ματ
θαιάκη εσφραγισμένον τή εμή σφραγίδι j ούχβ ώς δώρον, μή γένοιτο, 
άλλ’ ώς αημεϊον [ τής προς αυτήν μου καθαράς | καί αμιγούς αγάπης,

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

') Τουρκ. λ. : συνάδελφος.
2) Γνωστή οικογένεια έν Χάνδακι : «Χριστ. Κρήτη» Β' σ. 69. 
s) Τουρκ. λ.: τά πρός λοΰσιν άπαιτούμενα.

62
Επιστολή τοϋ Μητροπολίτου Δέρκων Μακαρίου πρός τον Μητροπο

λίτην Κρήτης Μάξιμον, απαντητική και διακανονιστική οικονο
μικών εκκρεμοτήτων μετά τον θάνατον τοϋ Έφορου Μητροπο
λίτου Κυζίκου ’Αγαπίου. (Μάρτιος 1791).
ΆριΟ. Χειρ. Μ.Η. 108. Έπί όμοιου δίφυλλου μέ ύδατίνας γραμμάς καί 
σημεία C F Λ εντός οικοσήμων, διαστ. 0,34 X 0,24. Έπί τοϋ πρός φα- 
κέλλωσιν τμήματος : τφ πανίερα:τάτφ καί δεοπροβλήτα) μ(ητ] ροπολίτρ άγίφ 
κρήτης, κυρία) μαξίμω, τφ έν χ(ριοτ}φ μοι άγαπητφ αδελ,ψφ καί λίαν περί-
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πο&ήτω' άσπαοίως. Είς κρήτην είς το κάστρο». Περαιτέρω : 1791. Σφρα- 
γίς έπ’ ερυθρού ισπανικού κηρού μέ θυρεόν έν μέσιρ δύο αγγέλων κύ- 
κλφ περιστεφόμενον καί μέ ψηφία Κ Ρ Ο C (Μακάριος). Τό κείμενον 
τής επιστολής επί δύο σελίδων, μέ τό ύστερόγραφον ολίγον λοξιϋς. Ιίατά- 
στασις διατηρήσεως μετρία* όπαί εις τά σημεία πτύξεως.
την περιπόϋητόν μοι αυτής πανιερότητα αδελφικώς εν κυρία) | 

κατασπαζόμενος, ήδέως προσαγορεύω.
f ην και διαφνλάττοι ό πανάγαθος ϋεός έν άκροτάτη ύγίεια, και 

ευημερία διηνε | κε~ι μετά μακροβιότητος, και έπιτεύξεως πάντων των 
ών έφίεται παρ’ αυτόν άγαάών \ καταέλνμίων, καταξιών αυτήν διανύ- 
σαι και τό έπίλοιπον στάδιον τής τεσσαρακονϋη | μύρου άμώμου νη
στείας ϋεοφιλώς, και ϋεαρέστως, έορτάσαι δε φαιδρώς, και χαρ | 
μοαύνως πανηγυρίσαι και την εκ νεκρών αυτόν τριήμερον έξανάατα- 
σιν, εφέτος | καί είς άλλ.ους πολλ,ονς χρόνους, κα&ά επιπο&εΐ, καί έπα- 
φίεται. αδελφικόν, καί \ λίαν μοι περιπόάητον αυτής γράμμα,
γεγραμμένον κατά την ιη’ΐν τοΰ παρελ | ΰόντος φευρουαρίου, άσμενος 
έδεξάμην, καί έχάρην τά μέγιστα, εύαγγελισϋείς | εξ εκείνου τά περί 
τής έφετής μοι άγαίλής ϋγίειας της. εΐδον επομένως καί τά εφεξής | 
σημειούμενά μοι περί των ομολογιών έσφιγμονίτου ', καί τοΰ σταμα- 
τάκη αυγερινού χίου2 | καί άλλων αναγκαίων γραμμάτων της, περί 
ών γράψας πρότερον, την έπληροφό | ρησα είς πλάτος, περικλείσας 
καί όσα έκ των κληρονόμων τού μακαρίτου παρέ | λαβον, περί δε τής 
περσινής ληψοδοσία; της, καί άλλων λογά \ ριασμών, καί εξοφλη | μέ- 
νης ομολογίας της από την επαρχίαν, μειλ' δρκον απεκρίϋησάν μοι οί 
αυτοί | κληρονόμοι, δτι τή εατάλησαν από τον παρελθόντα ανγονστον, 
καί είς χεϊράς τους | δεν εύρίακεται τό παραμικρόν, την άπόδειξιν τής 
σχολής3 οπού επισημειοι μοι, ούκ [ ετι ελαβον, καί κατόπι τή στέλλε-
ται. τά πράγματα οπού μοί προέμβασε, διεμοι | ράσδησαν.................
εν καν]δάρι σαπούνι, καί δύω οκάδες τΰρ ίπλίκι4 καί τέσσερα κε- |
φάλια τυρί τώ.................νω χατζερή, τώ καί πας κεχαγιά5 τής αύ-
ίλεντίας \ ονγκροβλαχίας, έν κανδάρι σαπούνι, καί δύω οκάδες τύρ 
ίπλίκι, καί τέσσερα κε | φάλια τυρί τώ άρχοντι οπαΟ’·. μίσογλου °, τέσ
σερα κεφάλια τυρί, καί μίαν δκάν τνρ ίπλίκι τώ παναγιοπάτω δεσπό
τη, μισό κανδάρι σαπούνι, τέσσερα τυριά, \ καί μίαν οκά τυρ ίπλίκι 
τώ άγια) εφέστο, ομοίως τά αυτά καί τώ άγίω νικο j μήδειας, μισό 
κανδάρι σαπούνι, τέσσερα τυριά, καί μιάν οκά τ'υρ ίπλίκι τώ άγίω 
προύσης, μισό κανδάρι σαπούνι, τέσσερα τυριά, καί μίαν δκάν τύρ 

| ίπλίκι τώ δραγουμάνω τού βασιλικού στόλου' καί ώς άφευκτα διά 
νά δοϋώσι τοϊς άνω \ ί)εν, δεν έκράτησα εγώ τίποτες, τή περικλείω έν 
τώ παρόν τι καί άποκριτικά γράμ j ματα, δη λ: επιστολήν πατριάρχου, 
άγιον κυζίκου, καί άγιου νικομήδειας, κατόπι έρχό | μεναι καί αί άλ-
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’Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα 225

λαι τής τάς στέλλω. ταΰτα μεν έπί τον παρόντος αδελφικώς, μή λεί
πουν | τά συνεχή γράμματά της, δηλωτικά τής περιπόθητου μοι 
αγαθής υγίειας της, και των | ών εντεύθεν χρήζει, και έξει με πρόθυ
μον εις τά γραφόμενά της. ής τά έτη εϊεν | θεόθεν πλεΐστα, καί πανεν- 
φρόαννα —

αψ\α°> .· μαρτίου ιγϊΙ

τής πανιερότητός της εν χ(ριστ)ώ αδελφός αγαπητός
Ό Δέρκων Μακάριος

τ>άδελφε άγαπητε εγώ δεν αποβλέπω είς τά δώρα, άλλα εις την τι 
μήν της, | και δεν ήτο Ικανά αυτά όπου έστειλεν, επειδή έχει όνομα 
μεγάλον | εδώ ή πανίερο της της, και τής πόλεως τά ήθη άλλαξαν, και 
δίν θέλω ώσάν | τον μακαρίτην κυζίκου νά την ανοίγονται δουλιαΐς, 
διά νά μήν εξοδεύοη τον | χρόνον εκατόν ή και διακόσια γρόσια, καί νά 
κρατώ εγώ εκείνα όπου στέλνει, \ καί 6 καθείς νά καταλαλή, διά τού
το εγώ δεν έκράτησα τίποτες, μά δεν | έ'φθασε νά δώσω, καί είς άλ- 
λα μέρη αναγκαία όπου είναι ακόμη ώσάν \ δύω ή τρεις γέροντες αρ
χιερείς, τοΰ μέγα δραγουμάνου, [τοϋ μέγα] λογοθέτου, καί | όπου δει, 
επειδή προσμένονται αί άποκρ[ίοεις τών επιστολ] ών όπου τή προε- 
γρά | φησαν διά την ήπερ έλαβεν ποσότητα εκ τών επισκοπών, όπου 
ώς εδώ λέγονται | είναι 48 πουγγεΐα άσπρα, καί ζητούνται ακόμη παρ' 
αυτής ικανής ποσότητος άσπρά | δι' έκπτωσιν χρέους της, όθεν άς έχη 
τά μέτρα της, καί δνά γκιορε7 3? φερθή, [ καί πρέπει νά φροντίζη τι- 
νάς προτού νά τοϋ έλθουν αί προσβολαί, εϊ καν όταν τοΰ | έλθουν νά 
έχη που νά καταφυγή.

»άπό τον εαφιγμενίτην έλαβεν ό μακαρίτης προ χρόνου 1000 γρό
σια, καί τά 500 τά ε [ πρόσφερεν είς τον μακαρ: χαλκηδόνος διά νά 
κάμη γούναν, καί τά άλλα 500 εκρά | τηαεν διά λόγου του ώσάν τά 
προπέρσννα πέντέξη πουγγεΐα όπου την έπήρεν λόγφ | καταδρομής, 
ομοίως έλαβεν καί 175 γρόσια κουραμάν8 από τον αυγερινόν γιον \ 
διά τά άπερ είχε νά λάβη ή πανίερο της της προ επτά ήδη χρόνων, καί 
έξώφλησεν | άτινα, καί ότι τά έστειλε λέγει, καί έστωσαν είς εΐδησίν 
της.» συχνά να έχω γράμματά της, καί ολίγον γκιουλπαλή 9 ζητεί \ παρ' 
αυτής ό μέγας λογοθέτης, καί ας τής τα στείλη | με γράμμα της ποός 
τον ίδιον.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

‘) Πιθανώς μοναχού τής Μ. Μονής Έσψιγμένου τού Άγ. Όρους.
2) Έκ τής γνωστής καί μεγάλης οικογένειας τών Αυγερινών τής Χίου.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Δ. 15
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226 Εΰμενίου Φανουράκη

s) Περί τής λεγομένης Πατριαρχική; Σχολής βλ. Ύ ψ η λ ά ν τ η ς, αϋτ. 
σ. 204, 385, 387 καί 605.

4) Τουρκ. λ.: κλωστή βαμβακερή ραφής.
·5) Καποΰ-Κεχαγιάς : αντιπρόσωπος διοικητοΰ ή υποτελούς ήγεμόνος ή τοϋ 

Πατριάρχου παρά τή Υψηλή Πύλη. Μπάς Καπού Κεχαγιάς : πρώτος αντιπρό
σωπος.

6) ΕΙς Μίσογλου ή Μίσου άναφέρεται ιός σπαδάρης ιοΰ Αλεξάνδρου Ύ- 
ψηλάντου Ήγεμόνος τής Βλαχίας. Προφανώς πρόκειται περί τοΰ ενταύθα μνη· 
μονευομένου. “Ετερός ομώνυμος άναφέρεται ώς καπικεχαγιάς τού ’Αλεξάνδρου 
Ίωάν. Μαυροκορδάτου, Ήγεμόνος τής Μολδαβίας (βλ. Μητροπολίτου Ηλιου
πόλεως Γενναδίου, 'Ιστορία τοϋ Μεγάλου Ρεύματος, Σταμπούλ 1949 
σ. 185 κ.ά.).

7) Τουρκ. λ. : άναλόγως.
8) Κονραμας κατά τόν Somavera σημαίνει δύσιν, μερίδα.
9) Τουρκ. λ.: αφυδατωμένος έν ήλίω μούστος, ξηρά μουσταλευριά, τά σή

μερον εν Κρήτη λεγάμενα κεφτέρια.
*

63

Ή Δόσις τοΰ χρέους τής Επαρχίας τοΰ Μητροπολίτου Κρήτης Μα- 
ξίμου. (Πιθανώς τοΰ τέλους τοΰ 1796).
Άρι9·. Χειρ. Μ.ΙΙ. 116. Έφ’ άπλοΰ φύλλου χάρτου μέ υδατίνας γραμμάς 
καί στοιχεία G Β Τ έν Όυρεώ, διαστ. 0,34X0,25 μ. Τύ κείμενον γεγραμ- 
μένον επί δύο σελίδων. Κατάστασις διατηρήσεως σχετικώς καλή' κηλίδες 
εκ τής υγρασίας.

τής έπαρ]χίας (;) τον πανιερωτάτον και συνάδελφον άγιου κρήτης κυ
ρίου Μαξίμου η Δόσις

γρόσια

100 : τη έν κωνσταντινονπόλει ελληνική σχολή.
40 ; τφ άρχοντι δραγονμάνω κωατάκη χαντζερή, έπ δνόμ(ατι) γε- 

ωργίον Ιακώβου 
100 : τή κοκ : ρωξάνδρμ κεσόγλου 
100 : τω ποστελνίκφ άναστασάκη 
60 : τή άγόγια, συζύγφ τοϋ αγά γιάνκου.

400 :

120 : τή αρμααόγιρι στανράκη τζεβαχερή.
150 : τω αν&ίμω τοΰ μακαρίτου κνζίκου, έπ όνόμ(ατι) έλένκος τα- 

φραλ.ή.
50 ; τή ευφροσύνη, έγκονή τής ίμαρέσσα,ς

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:48:15 EEST - 54.161.213.156



’Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα 227

100 : τώ αρχ : ποοτελνίκω αταθάκη, επ’ ανόμ(ατι) τζελεπή μι- 
χαλάκη

100 : τώ ϊδίφ, επ’ δνόμ: κοκ: ρωξάνδρας 

920 :

100 : τώ ίδίφ, επ’ δνόμ(ατι) κοκ: ζοηιζας 
50 : τώ σερδάρη γεωργίω θεραπιανώ.

160 : τώ αρχ: λογοθέτη σκαρλάτω μανροκορδάτω 
100 : τή άρχοντίααη χατμανέσσα έλένκω γεράκη 
40 : τ»7 ττοστελνιτζεσσα κατίνκφ οουλοντζιάρη

1870 :

100 : τώ αρχοντι χατμάνω χονρμουζάκτ], επ δνόμ(ατι) μαριωρί- 
τζας.

800 : xfj ποοτελνιτζέσσα κοκ: ελένκφ 
50 : τμ ποοτελν ιτζέσσα κοκ: ελένκφ ουλοντζάρογλου

1820 : ήτοι χίλια δκτακόαια είκοσι γρόσια έδόΟησαν είζ διάφορά της, 
είναι | και άλλα διά νά πληρώση ττονγγείων επτά, κατά τδ 
χρέο; της όπου φαίνεται | εις τον κώδικα του κοινού, πλην 
μέχρι τονδε δεν έζητή&ηααν.

1000 : εις ξεπεσμόν, και έξέπεσεν ή επ’ δνόμ(ατι) νικολάον γρηπιάρη 
ή εις τον j ποστέλνικον άναστασάκη χιλίων γοοσίων ομολο
γία, ητις και τη στέλλεται η δ η ξεσχισμένη.

9 : εις διάφορον δεδουλενμένον αυτών 

2 : 14 εις κουμέρκι διά τδ κρασί όπου προέστειλε 
30 : εις καϊκιάτικα τοΐς άν(9ρώπ)οις μας διά την διανομήν τών

διαφόρων της, καί σύνταξιν | τών πολιτζών της.

2861 : 14 : ό λογαριασμός τής πανιερότητός τον. [|
2861 : 14 : ή όπισθεν αονμα.
1310 : τα διάφορα τοϋ άγιον πέτρας, κατά τδ ιδιαίτερον περί-

κλειόμενον εννπόγραφον | κατάστιχον.
700 : τά διάφορα τον άγιον Ιεράς, κατά τδ Ιδιαίτερον περικλειό-

μενον εννπόγραφον \ κατάστιχον.

4871 :

280 : έτι εις διάφορα τής πανιερότητός του τώ τζελεπή θεοδω-
ρακη φιλιππονπολίτη, περί | ών εσημειώθη όπισθεν ότι
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228 Εύμενίου Φανουράκη

<5«ν έζητήϋησαν, και μόλις σήμερον έλϋών δ ίδιος \ εδώ 
προς εμε άνέφερε περί ανιών, και τον τά έδωσα.

36 : εις έλεος ιών μανζίλιδων αρχιερέων, αρχόμενον από
a»?s σεπτεμβρίον τον μέχρι OT? : πάλιν τον αυτόν,
τον Τ^εου;

36 : έτι εις έλεος των μανζίλιδων αρχιερέων μέχρι τον έλενσο-
μένον σεπτεμβρίου του \gov:

5223 : 14 : ήτοι πέντε χιλιάδες καί διακόσια είκοσι τρία γρόαια και 
παράδες 14 : ή Δόσις

5310 : ήτοι πέντε χιλιάδες τριακόσια δέκα γρόαια : ή λήφις

0087 : ήτοι οφειλώμενα όγδοήντα επτά γρόαια περισσεύουν επά
νω μας.

Μακάριος

64

Επιστολή τοΰ Μητροπολίτου Νεοκαισαρείας Ήσαΐου προς τον Μη
τροπολίτην Κρήτης Μάξιμον, δι’ ής τον διαβεβαιοΐ δτι μετά την 
επάνοδόν του εκ Κρήτης τον ύπεστήριξεν κατά την κατ’ αΰτοϋ κα
τηγορίαν παρά τη Συνόδιρ', ζητών ά'μα την έξόφλησιν τής προς 
αυτόν οφειλής. (Νοέμβριος 1797).

Άριθ. Χειρ. Μ.Η. 100. ’Επί δίφυλλου λεπτού χάρτου διαστ. 0,3δ X 0,24 
μέ ύδατίνας γραμμάς καί έστεμμένον θυρεόν, εχοντα εις τό κέντρον άνθη 
καί κάτω τά γράμματα CCS. ’Επί τοΰ τετμημένου πρός φακέλλωσιν 
δευτέρου φύλλου : «τω Πανιεριοιάτφ και εν χ(ριατ]φ μοι άγαπητφ, και 
λίαν περίΗΟί)ηtat άδελφφ άγίφ κρήτης κυρ μαξίμφ. Προοκννητώς. Εις
κάνδια.» Περαιτέρω : 1797. Σφραγίς επ’ έρυθροΰ ισπανικού κηροΰ τουρ
κική, άναγινωσκομένη : μετοοπολ'ιτ γάλα —εν ένεργείφ μητροπολίτης. Τό 
κείμενον τής επιστολής επί μιας σελίδος, μέ ύστερόγραφον επί τής φας. 
Ινατάστασις διατηρήσεως σχεδόν καλή. Τήν επιστολήν συνοδεύει εσώκλει
στον σημείωμα επί τεμαχίου έπιμήκους χάρτου (διαστ. 0,12X0,34 μ.)- διά 
τής αυτής χειρός γεγραμμένον πλήν τής διαγωνίως έν όστερογράφφ γρα- 
φείσης φράσεως.

»τήν νμετέραν σεβασμιωτάτην μοι αδελφικήν πανιερότητα | αδελ
φικώς κατασπαζόμένος, νπερήδιατα προσαγορενων, | προσκυνώ.

γ ήν διαφυλ,άττοι τό ιλεΐον έν άκρα, υγεία, διηνεκεΐ τε ευημερία, 
qvv τή έπιτενξει πάντων των ών έφίεται παρά ϋεοϋ σωτηριωδών άγα-
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θών. | δεν ε’λειψα διά τοϋ παρόντος μου αδελφικού, να έρωτήσω τά 
της πανίερου αυτής | υγείας, και επομένως νά την πληροφορήσω, δτι κι
νώντας από τά '/ανία | τή η!] τοϋ παρόντος, τή ιδΐ! του αύτοϋ ίφθαοα 
δι’ ευχών τής πανίερου \ υγιής εις βασιλεύουσαν, και τή ιστιι ; πάλιν 
τοϋ αύτοϋ συνοδικώς ομίλησα | τά δέοντα, ώς ειλικρινής φίλος, μ’ δ- 
λον δποϋ ηύρα από μερικούς | εναντίους φωνάς, ϋπερίαχυσαν όμως οι 
εδικοί μου λόγοι, και θέλει τό | πληροφορηθή παρά τε τής συνοδικής 
και πατριαρχικής επιστολής, και παρά | τοϋ σεβαστού ημών γέροντος 
άγιου ηράκλειας2. δθεν γνωρίζουσά με | τοιοϋτον, άς με γράφη 
συνεχώς τά τής υγείας της, διωρίζουαά με εις | δαα με γνωρίζει Ικα
νόν. Περί δε τών επτακοσίων πεντήκοντα | γρ: δποϋ με χρεω-
στεΐ κατόπι, θέλω τής τά τραβήξει πόλιτζαν, ή εις \ κάνδια, ή είς χα- 
νιά, επειδή κατά τό παρόν <5έν είχα καιρόν, τον | άγιον χερρονήσου 
αδελφικώς άσπάζομαι, και ερωτώ τά τής υγείας του. τον | ϊμπραϊμ 
αγά φιλικώς χαιρετώ, τον σιορ άντωνχό3 εκ ψυχής εϋ | χομαι. τον δέ 
ανεψιόν της σιορ νικολετάκη 4 ευχόμενος τον ευχαριστώ | διά τό άγου- 
ρόλαδον, έ’καμεν ωσάν κρητικός. προς τούτοις τά δσα έ \ γρά- 
φθησαν παρά τοϋ μιχελιοϋ “, δλα τά αναίρεσα, και ας μένη ή | παν- 
ιερύτης της είς τό εξής ήσυχος, ής τά ετη εϊησαν θεόθεν πλεΐατα 

| καί πανόλβια.

αψ\ζν ·. νοεβρίου κβα; ; 

τής νμετέρας θεοπροβλήτου πανιερότητος

καί δλος αυτής

f δ νεοκαισαρείας ήσαΐας : ^

»δμίλησα συνοδικώς καί περί τών άσπρων δποϋ δίδονται είς τον κατά 
καιρόν βεζνρην τής κάνδιας, δταν | γίνεται νέος επίσκοπος, καί εχει 
περί τούτου νά γίνη σκέψις, δποϋ νά εμπόδια δ ή νά μή δίδωνται.

»καί ανδις τήν πανιερότητα της προσκυνώ.

»Περί τών επτακοσίων : πεντήκοντα γροσίων, δποϋ με χρεωστεί \ 
δι’ δμολογίας, ιδού δποϋ στέλνω τήν δμολο \ γίαν είς χεΐρας τοϋ παν- 
οσιοπάτου οικονόμου | τοϋ θεοβάδιστου ορούς σινά παπά κυρ μελ \ χι- 
σεδέκ β. δθεν θέλει μετρήσει τά άσπρα | είς χεΐρας τής πανοσιότητός τον, 
καί μετρών | τας τα, θέλει λάβη τήν δμολογίαν της. \ καί παρακαλώ) 
τήν πανιερότητα της νά μήν | άναβάλλη τον καιρόν, επειδή άρκετή \ 
χάρις είναι δποϋ τήν έκαμα, καί επρόσμενα τόσους μήνας, διά τό 
όποιον δέν άμφιβά \ λλω.
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ίδοίι καί νέα χαβαδήσια1 όπου την γράφω \ αδελφέ, ότι τη εΙ· 
κόστη τρίτη τον παρόντος | εξώσϋη ό νψηλάντης, καί άντ’ αντοϋ εγι- 
νεν I ανίλέντης ό κωατάκης χαντζερλής δρα | γουμάνος τής άσπρης 
έλαλάσσης?. καί δραγου \ μάνος εγινεν ό γαμβρός του καλιμάχι*, καί 
ταντα μέν.

νοεμβρίον κί)η :

f ό νεοκαισαρείας ήσαιας

»παρακαλώ νά ζή ό δεσπότης μου έν ταντφ | νά τά δώοη τά 
ά(σπρα).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) Σχετικώς μέ τάς κατά τοΰ Μαξίμου καταγγελίας καί τήν έπακολουΟή- 
σασαν άνάκρισιν βλ.τύ ΰπ’ άριΐΚ 48 δημοσιευθέν έγγραφον τοΰ ’Επισκόπου 
Κυδωνιάς Γερασίμου («Κρητ. Χρονικά» Γ', σ 359) χρονολογοι'μενον εις τό αυ
τό έτος, κατά μήνα Αύγουστον. Φαίνεται δτι τό Πατριαρχεΐον μή άρκεσθέν εις 
τήν διά τοϋ Γερασίμου γενομένην διερεύνησιν άπέστειλεν ώς έξαρχον τόν Και
σαρείας Ήσαίαν.

2) Τό έτος 1797 "Εφορος είχε γίνει, διαδεχθείς τόν Δέρκων Μακάριον, ό 
Ήρακλείας Μελέτιος.

8) Ό Σιόρ ’Αντώνιός άναφέρεται εις τά Κανονικά Πεσκέσια τοϋ Μητρο
πολίτου Μαςίμου («Χριστ. Κρήτη» Β', σ. 75).

4) Βλ. σημ. 4 τοΰ ύπ’ άριθ-. 58 εγγράφου.
5) Πλεϊστοι φέροντες τό όνομα τοΰτο αναγράφονται εις τά Κανονικά Πε

σκέσια τοΰ Μητροπολίτου (σ. 70 καί 73).
6) ’Αναγράφεται εις τόν κατάλογον των Οικονόμων τοΰ Σιναϊτικοΰ Μετο

χιού τοΰ Άγ. Ματθαίου, τόν κατακεχωρισμένον εις τό μνημονευθ-έν Έπιστολά- 
ριον τοΰ ίατροΰ Νικολετάκη : «70: τόν κυρ μελχιοεδέκ, εκ κώμης απάνω άρ-
χάνες».

!) Τουρκ.: νέα, ειδήσεις.
8) Διερμηνεύς του Στόλου.
9) ’Αγνοώ ποιος ήτο οδτος.

65
Επιστολή τοϋ Έφορου Μητροπολίτου Ήρακλείας Μελετίου προς τόν 

Μητροπολίτην Κρήτης Μάξιμον, δι° ής γνωρίζει τήν αποστολήν 
χιλίων αλφαβηταρίων προς διάθεσιν καί ζητεί τήν καταβολήν 
τοϋ άναλογοϋντος ποσοϋ εισφοράς διά τήν ναυτολογίαν τοΰ Βα- 
σιλικοϋ Ταρσανά. (Νοέμβριος 1798).
Άριδ·. Χειρ. Μ.Η. 72. ’Επί δίφυλλου λεπτοΰ χάρτου, διαστ. 0,34 X 0,24. 
μ. με ύδατίνας γραμμάς, γράμματα C Κ καί λέοντα. Άποτετμημένον
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τμήμα κάτω δεξιά τοϋ πρώτου φύλλου. Έπί τοϋ πρός φακέλλωσιν τμήμα
τος τοΰ δευτέρου φύλλου : «τφ πανιερωτάη·> καί ει> χ(ρ-ιοτ) οι μοι αγαπητοί 
άδελφφ καί λίαν περιπο&ήτφ άγιο) Κρήτης, κυρίφ μαξίμογ, άσπαοίως», Πε
ραιτέρω : 1796. Σφραγίς επ’ ερυθρού Ισπανικού κηρού παριστώσα οίκό- 
σημον, έπιστεφόμενον μέ σταυροφόρον σφαίραν καί πλαισιούμενον υπό 
δύο έπόπων καί μέ τά γράμματα HP ΚΛ Μ Λ (Ήρακλείας Μελέτιος). 
Κατάστασις διατηρήσεως καλή, ϊό κείμενον έπί τής πρώτης σελίδος μέ 
ύσιερόγραφον κάτω αριστερά διά τής αυτής χειρός. 'Εσώκλειστον χωρι
στόν σημείωμα έπί γωνιώδους τεμαχίου χάρτου, μέ τόν λογαριασμόν τού 
όφειλομένου διά την εισφοράν ποσού.

την περιπόθητόν μοι πανιερότητα της αδελφικώς εν Κ(υοί)m κα- 
τ αοπάζομαι.

f αγκαλά και προλαβόντως έγραφα τη πανιερότητί της άπαξ καί 
δ'ις έξότου | επανέκαμψα εις βασιλεύουσαν, με δλον τοϋτο δεν λείπω 
και ήδη πλοίου \ διά τά αυτόθι επιτυχών γράφειν νά έρωτήσω τά τής 
έφετής μοι ϋγιείας της. | και επομένως νά τή δηλοποιήοω, άτι κατά 
τάς προλαβούσας π(ατ)ριαρχι I κάς και συνοδικάς επιστολάς όπου τή 
επέμφθηααν παρά τής τυπογραφίας \ τοϋ πατριαρχείου, ιδού ήδη πέμ- 
πονται είς τά αυτόθι χίλια άλφα | βητάρια μετά τής περικλειομένης 
πατριαρχικής επιστολής. άπερ \ λαμβάνουσα, ας τά διανείμη πρός 
τούς εν άπάαη τή επαρχία | της βιβλιοπώλους ώς διορίζεται. τή
δηλοποιώ προσέτι, άτι έπειδή έδόθηααν παρά τής μεγάλης εκκλησίας 
καθ’ υψηλήν προσταγήν μελάχη \ δες είς τόν βασιλικόν τερσανά, διω- 
ρίαθημεν άπαντες νά δώσωμεν | άναλόγαις. δι' δ κατά συνοδικήν 
άπόφασιν τή περικλείομεν τό παρόν σημεί | ωμα νά παραλαβή και πα
ρά τών νπ’ αυτήν συνάδελφων επισκόπων | τήν σημειουμένην ποσότη
τα μέ πρώτον, καί ανυπερθέτως νά μας τά έξα | ποστείλη. ταΰτα
καί έπί τοϋ παρόντος άδελφικώς. καί τά έτη της ειηααν | θεόθεν πλει- 
οτα καί πανευτυχή :

αψ\η νοεμβρίου κδΐΐ :

τής πανιερότητός της.

έν χ(ριατ)ώ άγαπητός άδελφός καί ολοσς 

Ήρακλείας μελέτιος

δι’ οσα άδελφέ τήν προσ | διώρισεν ή εκκλησία ας μήν | άμελήση. 
άλλά νά τά έκτελέση | μετά πόσης τής δφειλομένης εύ | πειθείας ε
πειδή καί είναι δίκαια j πάντα τής εκκλησίας. είπε καί τόν \ άγιον 
ανλοποτάμου νά φροντίση διά | τά διάφορά του, ωσάν όπου διά τήν 
θεοφι | λίαν του πόλιτζαν δέν ευρίσκω.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:48:15 EEST - 54.161.213.156



232 Εύμενίου Φανουράκη

τά οννυδικώς διορισΟέντα δοΟήναι ενεκα μελά \ χηδιον παρά τον άγίι.
Κρήτης καί των επισκύ

γρόοια

40 : Κρήτης
20 : Κνωασοϋ
20: ’Αρκαδίας
20 ; Χερρονήαου
10 ■ Ανλυποτάμον,'
20 Ρίϋύμνης
20:, Κυδωνιάς:
15 ·· Λάμπης
15 : Πέτρας:
15 : Σιτείας:
15 : Πέρας
15: Κισσάμου.ι

225,

t Ο ΑΑΜΠΗΣ & ΣΦΑΚ1ΩΝ

ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
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