
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝ ΤΩι ΜΟΥΣΕΙΩ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ*

66
Επιστολή τοΰ προηγουμένου τής Τ. Μονής Βατοπεδίου Διονυσίου 

προς τον Επίσκοπον Σητείας Μελέτιον σχετική μέ τήν άναζήτη- 
σιν αγίων λειψάνων άνηκόντων εις τήν Μονήν. (’Ιούλιος 1830). 
Άριθ1. Χειρ. Μ. Η. 60. Έπί δίφυλλου λεπιού χάρτου μέ ύδατίνας γραμ- 
μάς καί ψηφία S Τ διαστ. 0,31X0,215 μ. Έπί τής οπίσθιας σελίδος ε
πιγραφή: *Ίφ &εοφιλεστάτφ και αεβααμιωτάτφ μοι πατρί | καί Δεσπότη 'Α
γιοι Σιτίας Κνρΐφ ΚυρΙφ \ Μελετίφ, τφ Μετά Θεόν προστάτη ημών | προ- 
σκννητ&ς. | Εις τό Κάοτρον της Κρήτης.» Περαιτέρω: τ'Είήφ&η τη κη ’Ι
ουλίου>. Σφραγίς έπί μελανός ισπανικοί κηροί έπί ταινίας προσκεκολλη- 
μένης πρός φακέλλωσιν μέ στέμμα, δύο κλαδιά καί ψηφίσ ΠΡ Γ Β A 
Τ ΠΕ Δ I ΟΝ (Προηγούμενος Βατοπεδίου Διονύσιος). Κατάσταοις δι- 
ατηρήσεως καλή. Τό κείμενον έπί των δύο πρώτων σελίδων.

Την σεβαομιωτάτην μοι ϋμετέρον ΙΙανιερολογιότητα, δονλικώς προ
σκυνώ | και μετά τής προσηκονσης εΰλαβείας τήν αγίαν και Ανήφο
ρον I αυτής άσπάζομαι δεξιάν.

Τον Σεβααμιώτατον °Αγιον Αρκαδίας1 δονλικώς προσκυνώ, και 
εύλαβώς | αρπάζομαι τήν αγίαν αύτοϋ δεξιάν.

f °Ην κα'ι διαφνλάττοι δ τών απάντων Κύριος και Θεός, ύγιαί- 
νουσαν καί \ άμεταπτώτως εύημεροϋααν, μετά τής έπαπολαύσεως τών 
σωτηρίων κατα&υ | μίων. μετά τάς δουλικός μου ταπεινός προσκυνή
σεις, καί ερευιαν τής Αεο | συντηρήτου αυτής αγα&ής νγιείας, δηλοποιώ 
αυτή, δτι έατάλην παρά πά \ σης τής αδελφότητος μου τοΰ 'Ιεροΰ Μο
ναστηριού τοΰ Βατοπαιδίου, εις άναζή | τησιν, καί παραλαβήν τής άγιας 
Ζώνης, τον Τίμιου σταυρού, τής 'Αγίας | Κάρας τού 'Αγίου άνδρέον 
Κρήτης, τά όποια προ δέκα χρόνων έστά \ λησαν από το 'Ιερόν μου 
Μοναστήριον τού Βατοπαιδίου διά τό ϋανατικδν2 | εις τά αυτό&ι. επει
δή λοιπόν προ χρόνων έπληροφορήάηαεν δτι τήν ά- \ γίαν Ζώνην, τον 
Τίμιον σταυρόν, τήν αγίαν εικόνα τής Θεοτόκου, καί \ δλα τά λοιπά 
είδήαματα δσα είχεν από σύναξιν ή άγια Ζώνη, \ τά επαράλαβεν καί 
τά έχει εις φύλαξιν δ Σινιόρ Δομένικος τότε κόν | σολο- ’Εγγλέζος,

*) Συνέχεια έκ τής σελίδος 232 τοΰ Δ' τόμου.
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διά τούτο ήλθον εδώ εις την Σαντορήνην δ, που εύρίσκε \ ται και ή ευ
γένεια του διά νά τά λάβω, νατά πηγαίνω είς τδ ‘Ιερόν | μας Μονα- 
στήριον τοΰ Βατοπαιδίου. ό σινιόρ Δομίνικος εδώ προβάλλει | δτι τά 
έλαβεν τότε είς φύλαξιν, όμως τοΰ τά πήρεν 6 υψηλότατος | πασά Έ. 
φένδης μας δ ευρισκόμενος τότε είς τό Κάστρον της Κρήτης. | με δλον 
όπου από πολλούς έπληροφορήθημεν είς τό Βατοπαΐδι, δτι | ή εύγένειά 
του τά έχει δλα. και εδώ άφ’ ής ήμέρας ήλθεν εις την \ Σαντορήνηύ 
δλος δ Κόσμος ανδρες καϊ γυναίκες καταβοώσιν δτι [ βέβαια ή εύγέ- 
νειά του τά έχει, επειδή λοιπόν προβάλλει δυσκολίας | διά τούτο παρα
καλώ την σεβασμιωτάτην μοι Παν ιερολογ ιότητά της | νά λάβη τον κόπον 
καί τήν φροντίδα, νά μοι δηλοποιήση δλην | την υπόΰεαιν τής άγιας 
Ζώνης πώς ήκολούθηοεν εις τήν αρχήν | τής περιατάαεως. αυτού δλον 
εύρίακονται χριστιανοί ολίγοι τινές οπού \ ήξεΰρουαιν αυτήν τήν ύπό- 
θεσιν πώς έγένετο από τήν αρχήν,καί παρακαλώ νά | τους δμιλήση νά 
τούς συμβουλεύαη πατρικώς καί άρχιερατικώς δσοι ήξεΰρουαιν νά |; ά- 
ναφέρωαιν δσα ήξεΰρουν είς τήν παν ιερολογ ιότητά της, καί νά μοί ειδο
ποίηση πε | ρί πάντων, καθώς καί τό Μοναστηριακόν μου Γράμμα,, 
ττρός τούς ευλογημένους | χριστιανούς αναφέρει περί αυτής τής νποθέσε- 
ως. προσέτι τήν παρακαλώ, \ νά μοί γράψη καί διά τήν ‘Αγίαν Κάραν τού· 
εν Άγίοις πατρός ημών Άν \ δρέου Κρήτης πού εϋρίσκεται, ομοίως: 
καί τά δύω άργυρα Κουτεΐα τού Τίμιου | σταυρού,καί τής ‘Αγίας Ζώ
νης, πού ευρίακονται, διά νά κάμωμεν τρόπον | νατά παραλάβωμεν „ 
νά μή δοκιμάαη καμμίαν βλάβην τό ‘Ιερόν Μονά | στήριον τού Βατό- 
παιδιού, διότι πολλά καλώς ήξεύρει ή Πανιερολογιύτης της | δτι μέ 
πολλάς παρακλήσεις τότε καί τού Μακαρίτου ‘Αγίου Μη τροττολίτου 3\. 
καί | όλων τών ευλαβών χριστιανών τό Βατοπαΐδι,δεν επαράβλεψε τήν' 
αιτησιν | τών χριστιανών, αλλά έξαπέστειλε τούς άγιους θησαυρούς, 
καί έλευθερώθη δ | τόπος από τό θανατικόν, επειδή δμοτς έτυχεν ή) 
περίστασις διά τάς Άιιαρ | τίας ημών, καί διεοκορπίσθηααν τά αγία,, 
παρακαλούμεν δ,τι ήξεύρει νά \ μοί είδοποιήση,διά νά μένη τό Μνημό-- 
συνόν της αιώνιον είς αιώνα τον ά \ παν τα, καί νά συγκαταρίθμησή: 
μετά τών άοιδήμων Πατριαρχών καί Άρ | χιερέων τών συνδρομητών· 

τής Άγιας Μονής τού Βατοπαιδίου. παρακαλώ παρα | καλώ, τον "Αγιε- 
ον καί Σεβααμιώτατον Δεσπότην μου νά μοί ειδοποίηση μέ πρώ [ τον:, 
ταύτα προσκυνητώς, έξαιτούμενος δέ καί τάς πατρικάς αυτής ευχάς καί 

| ευλογίας, μένω μέ σέβας βαθύτατου. t αωλψ ’Ιουλίου ιδη
Τής σεβααμι ωτάτης μοι ύμετέρας παν ιερολογ ιότητος, από Σαντορή

νην δούλος ταπεινός, καί πρόθυμος είς τάς προσταγάς
f Διονύσιος προηγούμενος τής Ίερας Μονής τού Βατοπαιδίου έν τφ 
Άγίφ δρει τοΰ "Αθωνος.
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-/-ευσπλαχνία τον Κραταιωτάτου ημών αναχτος έσυκώϋησαν καί τά 
στρατεύματα δπου έφύ | λαττον τά Μοναστήρια του 'Αγίου δρονς, με 
προσκυνητόν υψηλόν ορισμόν, και έμεινεν ό τόπος \ κατά το πρώτον 
προ τής περιστάοεως. μόνον ένας χάσεκη άγας 4 ευρίσκεται από μέρους 

| τοϋ ότζακίου5 καθώς και πρώτον, και δ Τ ευχών της ήσύχασεν δλον 
το “Αγιον δρος.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ

') Πρόκειται περί τοΰ Μαξίμου τοΰ Σιβιανοΰ, άναφερομένου ύπά τοΰ Στε
φάνου Νικολαΐδου. Έχειροτονήθη οδτος τφ 1825 καί άπέθανε ιφ 1843 (βλ. 
«Κρητικά Χρονικά» Γ', σ. 313-4) Πρό τής χειροτονίας του είχεν έλθει είς γά
μου κοινωνίαν, έξ ής απέκτησε δύο υιούς, τόν Γεώργιον καί Γρηγόριον, καί 
μίαν κόρην, τήν Βικτωρίαν (βλ. Τ. Α. Η. κώδ. Τεμένους Ζουλφικάρ Άλή Πα
σά, άριθ. 89 παλαιός, σ. 44).

2) Τό ένταϋϋθα μνημονευόμενον θανατικόν είναι άναμφιβόλως ή πανώλης 
τοΰ 1819, περί τής όποιας διαφωτιστικάς πληροφορίας βλ. είς τήν έν τφ πε- 
ριοδικφ «Μύσων», Β', σ. 10, δημοσιευθεΐσαν έπιστολήν.

3) Τοΰ Γερασίμου Παρδάλη, δστις ως γνωστόν ύπέστη μαρτυρικόν θάνα
τον μετά των άλλων Επισκόπων καί Ηγουμένων τήν 24ην ’Ιουνίου 1821

4) ’Αρχηγός ιδιαιτέρου σώματος τής ανακτορικής φρουράς.
δ) Τοΰ σώματος των Γενιτσάρων. 67

67

Επιστολή τοΰ ομογενούς Μιχαήλ Τοσίτζα, πρώτου προξένου τής Ελ
λάδος παρτ τφ Μεχμέτ Άλή, σταλεϊσα έξ ’Αλεξανδρείας προς 
τόν Επίσκοπον Σητείας Μελέτιον, σχετική με μεσολάβησιν παρά 
τφ Άντιβασιλεΐ τής Αίγυπτου διά τήν άνοδόν του εις τόν Αρ
χιερατικόν Θρόνον Κρήτης. (Νοέμβριος 1830).
’Αριθ. Χειρ. Μ. Η. 76. ’Επί διφύλλου κοινού χάρτου μέ ύδατίνας γραμ- 
μάς, ψηφία AEMASSO καί άγκυραν έν κύκλφ, διαστ. 0,30X0,205 μ. 
’Επί τής οπίσθιας σελίδος επιγραφή: «Τφ Πανιερωτάτφ Άγίφ Σιτείας είς 
Κρήτην κνρίφ \ κυρίφ Μελετίφ, ευλαβως. | Είς Κωνσταντίνον]πολιν. Πε
ραιτέρω: <ελαβον δεκεμβρίου ε η:* Δι’ άλλης χειρός: ιΑια μέσον τοΰ Άλ.
Δημητρίον Κυργ( . . . ) δπου σάς............. | τη 3 ΙΟβρίου 1830 Κωναταν-
(ττνον)πολιν». Ή σφραγίς άπεκολλήθη. Κατάστασις διατηρήσεως άρίστη. 
Τό κείμενον επί τής πρώτης σελίδος.

Τήν υμετέραν Πανιερότητα ευλαβώς προσκυνώ!

’Έλαβον κατ' αύτάς τό πανίερον ευχετικόν της γράμμα 15 τοΰ πα
ρελθόντος | κ’ έπληροφορήθην δσα έν αυτώ μο'ι 'ιστορεί περί του σκο
πού τοΰ αυτούσε | ερχομού της, καί δσα έπεθύμησε νά αναφέρω εις τό 
“Υψος Αεν ελειψα | νά ενεργήσω τά τής θελήαεώς της, και εχω τήν ευ-
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90 Εΰμενίου Φανουράκή

χαρίστησιν νά αναγγείλω | εις την νμετέραν Πανιερότητα την ευνοϊκήν 
τον "Υψους απόκρισιν, | ότι δεν έπιθυμεΐ βέβαια άλλος νά λάβη τον 
’Αρχιερατικόν Θρόνον Κρήτης, | παρά εκείνος τον όποιον ό Λαός αν- 
τοθελήτως εκλεξε, καί ότι άν ήθελεν \ έρωτηθή, αυτή θέλει f/ναι ή ά- 
πόκρισίς τον. Παρακαλώ την νμετέραν | Παν ιερότητα νά με προστάξη 
έλευθέρως εις τά δυνατά μοι, καί \ εξαιτονμενος την έξακολούθησιν 
τών άγιων αυτής ευχών μένω | με την άνήκουοαν εύλάβειαν, 

τής Πανιερότητός της ό Δονλοσας

Έν ’Αλεξανδρεία τή 14 Οβριού 1830 Μιχαήλ Τοσίτοας

68

Επιστολή τοΰ ’Επισκόπου Ρεθύμνης Ίωαννικίου προς τον Μητροπο
λίτην Κρήτης Μελέτιον, ευχαριστήριος διά την μεσολάβησιν προς 
άπελευθέρωσιν τών αιχμαλώτων ανεψιών του. (’Ιούνιος 1831), 
Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 62. Έπί δίφυλλου κοινού χάρτου μέ υδατίνας γραμ- 
μάς, ψηφία V G καί 3 πίλους, διαστ. 0,32χ0,215 μ. Έπί της όπισΐΚας 
σελίδος ή επιγραφή: «7ψ Πανιερωτάτω καί Σεβασμιωτάτψ μοι Δεσπότη, 
Άγίφ | Κρήτης, Κυρία) Κ(υρί)φ Μελειίω. Προοκυνητώς. | Εις Κωναταν(τι- 
νσύπολιν). Περαιτέρω: «31 ρ&. Ίωαν., (1831 Ρεβύμνης Ίωαννίκιος) Ή 
σφραγίς άπεσπάσθη. Κατάστασις διατηρήσεως καλή. Τό κείμενον έπί τής 
πρώτης σελίδος.

Την νμετέραν πολνεραοτόν μοι Πανιερότητα έν χ(ριστ)φ καταοπα- 

ζόμενος | προοκυνώ.

f Τό από δη? τής Διακενηοίμον Σεβάσμιόν της λαβών | έχάρημεν 
μεγάλως εγώ τε καί πάντες οί φίλοι' εις μάτην \ ήρώτουν έκτοτε περί 
τής Πανιερότητός της τους απ’ αυτόθι έρ | χομένονς. σήμερον ών έπί 
κρεββάτου όχι από ρευματι | κά, έπισκεπτόμένος παρά τον συνάδελφου 
Άγιου Μνρήνης \ φθάνει εις χεϊρας μου εν γραμμάτων από τά πρώ
ην αϊχμά \ λωτα άνέψιά μου Τίτον καί Μηλτιάδην, άπελευθερωθέντα 
καί | γράφοντα από Κάνδιαν. "Ολοι οι αυμπαρόντες έν όΐς ή | το καί 
ό μεγαλήτερος αδελφός των μέ δάκρυα χαράς εις τους δφ | ϋαλμους έ- 
δοξάοα.αεν τον Θεόν, άφίνω την εύαίσθητόν της | ψυχήν νά φαντασθή 
πόσους πολυχρονισμούς, πάσας ενχάς, καί \ πόσην φήμην έλαβεν δ Με
λέτιος. δεν επέρασε μία \ ώρα καί ή φήιιη διεδόθη εις όλ,ους τους πα- 
τριώτας μας, καί όλοι \ φωνάζουν, ζήτω ό Κρήτης, ζήτω δ Μελέτιος.

Δεσπότη μου καί αδελφέ μου, ελπίζω μέ τοιαντα εύσπ \ λαχνικά 
κινήματα, δ υψηλότατος Μεχμεταλή έφέντημας | νά άποκαταστήση τήν 
πατρίδα μας πλέον καλοκατοικημέ \ νην, ή πρότερον. καί νά ζήσωμεν
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καί ημείς ζωήν άνετον | καί ειρηνικήν, έπιονναγόμενοι έκαστος είς τά 
ίδια, και γενόμενοι | δοατζήδες 1 του παντοτεινοί.

Περιμένω με ανυπομονησίαν μου Σεβασμίαν επιστολήν \ της, πε
ριεκτικήν καί τής Δεσποτικής μοι υγείας της, καί των ών | οΐδε με 
έφιέμενον. 'Ο "Αγιος Χίον, καί "Αγιος Μνρήνης \ την προσκυ
νούν άδελφικότατα. το έκκλησιδάκι μας έπρο | ξενονσε παντοτεινήν ά- 
νάμνησιν τον Κρήτης.

Τους περί την Πανιερότητα της απαντας τους μεν άσπάζο \ μαι, 
τους δε εύχομαι, αυτήν δε μεταπροσκυνώντιις εΐμή

Έν Σνρα τή 15ν Ιουνίου ,αωλσψ 
τής πολυεράατου μοι Σεβασμιότητας της εν χ(ριστ)ω αδελφός

καί είς τους ορισμούς 

f ό ρηΰνμνης Ηωαννίκιος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

‘) Δοατζήδες: εύχεται, θεράποντες άφοσιωμένοι.

69
Επιστολή τής 'I. Μονής Γουβερνέτου προς τον Μητροπολίτην Κρή

της Μελέτιον, σχετική μέ τον διακανονισμόν τών λογαριασμών 
των μετοχίων της και τον ελεγχον τοΰ δυστροποΰντος νομέως τοΰ 
μετοχιού τοΰ 'Αγ. Γεωργίου. (’Οκτώβριος 1831)

Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 146. Έπ'ι δίφυλλου λεπτού χάρτου μέ ύδατίνας γραμ- 
μάς, ψηφία Ν R καί τρία κυάθια, διαστ. 0,32χ0,225 μ. Έπί τής οπί
σθιας σελίδος επιγραφή: Τφ Πανιεροτάτφ καί Σεβασμιωτάτφ μητροτιολί-
| [τη] Κρήτης, Κνρίφ Κυρίω Μελετίφ. τφ ηανοεβά | ατψ ήμϊν Πατρί. | 

Είς Ηράκλειον ] προοκννητως». Σφραγίς έπί ερυθρού ισπανικού κηρού 
δυσδιάκριτος. Τό κείμενον έπί τής πρώτης σελίδος, φέρον κάτω τήν σφρα
γίδα τής Μονής δι’ αιθάλης μέ τήν Παναγίαν τών ’Αγγέλων καί έπιγρα-
φήν: ΟΦΡΑΓΙΟ MONHC IEPAC............Ν ΓΔΕΡΝΕΤΟΥ. Κατάστασις
διατηρήσεως μετρία" φθοραί έκ τής υγρασίας κατά τά σημεία πτύξεως.

Τήν σεβασμίαν μας αυτήν Πανιερότητα, ταπεινώς προσκννονμεν, 
τήν χαριτόβρυτόν της | δεξιάν, πανευλαβώς κατααπαζόμείλα.

»μετά δέ τάς ταπεινός μας προς αυτήν προσκυνήσεις, τή είδοποιοϋ- 
μεν ότι κατά τάς | διαταγάς της εσννα&ροίοίλημεν όλοι οι πατέρες τοΰ 
Ίεροϋ μοναστηριού μας είς τον άπεσταλμένον | της πρωτοανγκελλον 
καί έϋεωρήσαμεν όλων τών μετοχίων τους λογαριασμούς, εκτός [τον] 
ά | γιον γεωργίου είς τό νεροκούρον. επειδή καί ό παππα γεδεών δέν
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το δέχεται διόλου, άλλα | λέγει δτι δεν θέλει νά γνωρίζη κανένα, άμή 
ζητεί νά τδ απόσπαση ώς πατρογονικόν | τον, το όποιον (;) [δεν τδ] 
δεχόμενα κατ’ ουδένα τρόπον, και δεν είναι μόνον τοϋτο, άλλα \ και 
τον [... . λογαρια]σμόν (;) παρω[ . . . . .] δεν έφανέρωσε, ώ \ σιε
[...........σεβασμι]ότητά σας και [.............]λόν του ώς άκολούθως. |
» 8 τάλαρα, τά όπ[οϊα έ]λαβε παρά τον μετοχιού τής δέπλας, διά το 
» βόδι όπου του εψόφησε. \
» άπδ ένα νερόμυλον πάκτος άπδ τον κουτρογλοΰν, γρόσια 300
ν άπδ την χαλέπα πάκτος άπδ τδν χρουδούιην » 600
» άπδ τον άγιου παΰλου ταΐς έλαίς άπδ τδν χουσεΐνην » 130
» 18 πρόβατα άπδ τά μοναστηργιακά έλαβε » 360
» 80 μέτρα λάδι άπδ τον τοσοϋν μπει σαρδέλα άπδ ταΐς έλαίς

τον χορδακιοϋ » 1440
» μετά τδν λογαριασμδν άπδ την δέπλαν κρυφίως 6 μέτρα λάδι » 120
» δ σάκος πας τζαούσης, τοϋ έδωσε άπδ χορδάκη και στέρνες 

μέτρα λάδι 68 στένουν » 1224
» άπδ τδν κουμαρέα τοϋ έδωσε δ ίδιος 113 μέτρα λάδι » 2034

» 6208
ήμεΐς λοιπδν έκρίναμεν δτι καί αυτά νά ή ναι εις τδ έξης άλεαμο- 

νησμένα, πλήν μετά ταϋτα \ άποφασίσαμεν νά στείλωμεν άνθρωπον 
τον μοναστηριού τοϋ νά θεωρή καί νά γράφη τδ λάδι, δι \ ά νά μην 
ήθελε γένη, κάμμιά κλοπή άπδ τους έλαιοτριβηγιάρηδες. επειδή μό
νος εις | εν μετόχιον, εν ώ άκολουθεΐ καί ενορία, δεν ήμπορεΐ νά κά
νη καί τεφτέρι. όποϋ καθώς καί | μόνοι σας τδ γνωρίζετε, δεν είναι 
ικανδς νά τδ έξακολουθή. καί μήτε αυτό δεν τδ δέχθη \ κε. δ-
θεν παρακαλοϋμεν τήν Πανιερότητά της νά μάς συμβουλεύσετε, πώς
έχομεν νά | κάνομεν με αυτόν τδν άνθρωπον, διατί γίνεται [...........]
τής άδελφότητος, τδ νά άναχωρήση δ \ καθείς εις τά ίδια, καί ταϋτα 
μεν ώς εν τοσούτφ, αΐ δε θευπιθεΐς αυτής εύχαί ήεισαν προς | ημάς 
άρρωγαί διά βίου. τή κβ Οκτωβρίου ,αωλα'

οι δλοι είς τάς έπιταγάς τής πανιερότητός της πρόθυμοι καί τα
πεινοί δοϋλοι της, δ τής 'Ιεράς μονής Γουβερνέτου χρύσανθος μένω |

» ύποκλεινέστατος δούλος δαμασκηνός 'Ιερομόναχος 
» συμεών, 'Ιερομώναχος δούλος ταπινδς 
» ταπηνδς δοϋλος Ιωακείμ ’Ιερομόναχος 
» ταπηνδς δοϋλος Βενηαμίν ’Ιερομόναχος 

παρακαλεΐται νά δεχθή παρά τοϋ κυρ Νικολάου Μ. αμυρναίου \ κά
στανα δκ. 40 | καί καρποϋζα 1.
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Επιστολή τοϋ ομογενούς Μιχαήλ Τοσίτζα προς τον Μητροπολίτην 
Κρήτης Μελέτιον, δι’ής διαβιβάζεται επιστολή προς τον Μιχαήλ 
Πολυχρονίου, άνακοινοϋται έπαινος διά τό σύστημα καταγραφής 
τών ονομάτων εις τάς τελετουργίας και δίδεται παραγγελία προ
μήθειας ελαίου. (Νοέμβριος 1831).
ΆριΟ*. Χειρ. Μ. Η. 91. Έπί δίφυλλου χάρτου ακριβώς όμοιου τοΰ ύπ’ 
άριθ. 67 εγγράφου καί τών αυτών διαστάσεων, άνευ επιγραφής επί τής 
όπισίΚας σελίδος. Κατάστασις διατηρήσεως κακή, λόγιο υγρασίας έξ ής 
διεβρώθη ό χάρτης κατά τά σημεία πτύξεως καί τά κράσπεδα. Τό κείμε
νον επί τών δύο πρώτων σελίδων.

Ύπόκλισιν την είκνϊαν!

Σεβαοτήν μοι τρισυπέραστον άνημερολόγητον τής αυτής | πανιερό
τητας επιστολήν τοϋ παρελθόντος μηνός ’Οκτώβριον άπεδέχθην ευχα
ρίστως, | εις την όποιαν προ πάντων θεωρώ με ϋποχρέωσίν μου την 
προς τον κυρ | Μιχαήλ Πολυχρονίου 1 έξαποστολήν διά λόγον του γρα
φής μου, σννοδευθείσης με | τάς εκ παρακλήσεώς μου άποχρώσας 
τής Πανιερότητός Σας [............................................................................

. <5«ά (;)] | τό όποιον ακολούθως /τ’ ήλθε γραφή, καί επειδή ά- 
πδκρισιν [ δεν ελαβον] | Σας εγκλείω εις τήν παρούσαν μου, πολλά ά- 
ναγκαίαν μάλιστα ώς περιέχονοαν οριστικήν (;) γραφήν άφορώσαν τό 
τέλος τής νποθέσεως αυτής εις τον κυρ Μιχαήλ Πολυχρονίου, | πα
ρακαλώ τήν πανιερότητά σας νά τήν διενθύνη ασφαλώς. |
Τής αρμόδιας ευκαιρίας επιτυχών, ανέφερον εις τό Ύφος τά | περί τής 
καταγραφής διατρέχοντα, κ’ έπήνεσε μάλιστα μετ’ εϋχαριστήσεώς του 
τον τρόπον \ τής κατά τούτο μεταχειρίαεώς της, δτι δηλονότι επί λόγφ 
μνημοσύνης εν ταΐς εντεύξεσι \ καί Ίεραΐς τελεταΐς καταγράφετε, κα
θώς τούτο θεο^ρώ κ’ εγώ ονντελεστικώτερον μέσον \ διά τήν θεωρί
αν ταυτην, νομίζων άπέριττον νά καταγράψητε μεταξύ τών ζώντων 
καί | αυτών τών θανόντων τά ονόματα, δειγματίζοντες εις τον λαόν α
ληθή τήν έπαγγελί | αν σας, κατόπιν τών εν μεταξύ ’Ιερουργείών της, 
με τάς όποιας κρίνω άφευκτον \ τήν άπαλλοτρίωσιν πάσης αμφιβόλου 
ιδέας τοϋ λαού.

Ένθαρρυνόμενος είς τήν πνευματικήν μοι αγάπην σας σας 
παρακαλώ | νά μοι προβλέφητε καί μοι στείλετε επομένως δΤ εδώ 
’Οκάδες 450 λάδι τής αυτού \ [παραγατγής ;] τό όποιον θέλω διά χρή- 
σιν τής οΙκίας μου, δηλονότι οκάδες 400 εξ αυτών διά [φώς; . ... ] 
δια φαγί [........................... | θά έ]μβάσω άν δεν σάς συμπέση χρεία
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νά τό πληρώσω εδώ. ότι δέ \ πρέπει νά ήναι εκλεκτής ποιότητος, δεν 
αμφιβάλλω, επειδή είμαι βέβαιος, \ δτι θέλει άγορασθή από ανθρώ
που σας είδήμονος αυτοϋ του είδους, διά νά ήναι—τό διά φώς άνάλο- 
γον τής χρήσεώς του καθαρόν, και τό διά βρώσιν κατάλληλον | τής 
αυτής χρήαεως, και χωριστά τό εν από τάλλο, με ϋποχρέωσίν μου. 

Ταϋτα, κ’ εξαιτούμενος τάς πανιερωτάτας εύχάς, ύποσημειοϋμαι 
| με τό προσήκον σέβας ό δονλοσας

τής υμετέρας Πανιερότητος Μιχαήλ Τοσίτσας
5Αλεξάνδρεια τή 9 Φβρ. 1831

Ε. Γ ακολούθως ήναι νά έλθουν καράβια | δύω τρία φορτωμένα διά 
λ[σμόν] Ύψους του \ δι’ αυτοϋ, και ας μο'ι γένη[................................

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) "Ισως πρόκειται περί τοΰ γνωστού άγιογράφου Μιχαήλ Πολύχρονη ή 
Πολυχρονίδη (βλ. «Χριστιανική Κρήτη» Β', σσ. 77, 87 καί 104, «Κρητικά Χρο
νικά» Γ', σσ. 300 καί 317;.

71

Επιστολή τοΰ Στεφανάκη Βογορίδου1 προς τον Μητροπολίτην Κρή
της Μελέτιον, δι’ ής απαντςί εις αποσταλεΐσαν επιστολήν και εν

θαρρύνει εις τό αρχιερατικόν αυτοϋ έργον. (Νοέμβριος 1831). 
Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 148. Έπί δίφυλλου λεπτού χάρτου, μέ ύδατίνας γραμ- 
μάς, ψηφία Ν R καί λέοντα, διαστάσεων 0,36χ0,245 μ. Έπί τής οπί
σθιας σελίδος ή επιγραφή: «Ίφ Πανιερωτάτφ και Θεοπροβλήτορ Μητρο
πολίτη | Άγίω Κρήτης Κνρίορ Μελετίω, τώ εν Χριστώ μοι \ πατρί Σεβάσμι
οί τάζω: | Πανευλαβώς». Περαιτέρω δι’ άλλης χειρός: «Έλήφθη ’Ιανουάρι
ου ΙΖη>. Σφραγίς έπί ερυθρού Ισπανικού κηρού διά δακτυλιόλιθου μέ 
παράστασιν ανθρώπου καί πτηνού. Κατάστασις διατηρήσεως σχετικώς κα
λή. Μικραί φθοραί έκ σητών καί υγρασίας. Τό κείμενον καί τό ύστερό- 
γραφον έπί τής πρώτης σελίδος.

Τήν Σεβασμίαν μοι αυτής Πανιερότητα ευλαβώς προσκυνώ,. συν 
τώ | άσπασμώ τής πανιέρου δεξιάς της !

»”Ελαβον μετά τά [προλα]βόντα και τό κατά τήν 18ην τοΰ πα
ρελθόντος Αύγούστου σεσημειωμέ \ νον πατρικόν της σεβάσμιον. Ή 
προς εμέ πνευματική πατρική της διάθεσις, καίτοι πε | ριεστοιχισμενην 
εσμφ τοσούτων επαρχιακών φροντίδων, τήν προάγει εις ενδείξεις 
μνήμης ει | λικρινοϋς, εν οίαδήτινι ευκαιρία, και επιτυχία γραμμα
τοκομιστών. ’Εγώ δε, καίτοι ονχ ήτ \ τον ύποχρεούμενος εξ αμοιβής 
εις τών έν ευλαβεία νικών φρονημάτων μου τάς εγγράφους | δηλώσεις,
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μη συντρεχούαης τής ευκαιρίας διά των ποικίλων άοχολιών μου τό 
έντονον | και Ανένδοτον, δεν είμαι πόρρω συγγνώμης, και ταυ τα πα
ρά κριτή σεβασμίω φίλω, και | τά δίκαια δρ&ώς κρίνοντι. Είδον 
τάς δυσκολίας, τάς όποιας εν τή περιηγήσει της | συναντά, ιμυγείσης, 
ώς γράφει, τής περ'ι τά ίλεΐα των επαρχιωτών της ευλαβείας, καί έκ | 
λυ&είσης τής αναγκαίας προθυμίας εις την άπόδοσιν των εί&ισμένων 
δικαιωμάτων της, άλ \ λ’ εν ταυτφ παρετήρησα δτι ή Πανιερότης της, 
δυνάμει των πατρικών της παραινέσεων \ αγωνίζεται νά έλερμάνη τό 
γ,ατεψυγμένον τών διαθέσεων τούτων. Έντεϋ&εν είναι άναμψί | βολον 
δτι διεξαγαγοϋσα τό λ.ογικόν της ποίμνιον εις σωτηριώδεις νομάς, άέ- 
λει απόλαυση \ τούς καρπούς τών πνενματικών της αγώνων, εύαρε- 
ατονμένη και διά τάς Χριστιανικός των προόδους, | και διά τάς πρα- 
γματικάς αφοσιώσεις τής προς αυτήν ευλαβείας των. Έφ’ άπασι τού- 
τοις, γνω \ ρίζουσα ή σεβασμία μοι αυτής Πανιερότης πόσον με κα&η- 
δννει ή αγγελία τής άπολαύαεως | τών προς ώφέλειάν της καί εύκλει
αν τεινόντων, περί ών καί εύχομαι δγ[ειλετικ] ώς, καί σύν | τή δεον- 
ση φιλοτιμία σπουδάζω κατά τό άκρον προς αυτήν σέβας μου, μή δι- 
αλείπη γράφου \ σά μοι συνεχώς περί τούτων, καί προ τών άλλων κα- 
τατέρπουσά με τή δηλώσει τής πο | λυεύκτου μοι άγαίλής της υγείας 
ής τά μεν έτη εϊεν ϋεόίλεν δτι πλειστα καί πανεύ | έλυμα, αϊ δε ίλεο- 
πειίλεΐς της εύχαί μετ’ έμοΰ σωστικοί διά βίου. <αωλαν Νυεμβρ. ιδί1 

τής σεβαστής μοι πανιερότητός της
υιός εν χριστφ καί πρό&υμος δούλος 

Στ. Βογορίδης
Σεβαστέ μοι 'Ιεράρχα ! &εός οϊδε δτι πολύ σέβας- τρίψω | προς 

τό άξιέραστον ιεροπρεπές υποκείμενόν της, | καί χαίρω πολύ επί τή 
λήψει καί άναγνώαει τών | ευχετικών της. άλλ’ οι αγώνες καί αϊ ά- 
σχ^ολίαι μου j ϋπερήραν τήν κεφαλήν μου, ώς at αμαρτίαι μου. \ δϋεν 
παρακαλώ καί νά μέ μνημονεύη εν ταϊς νοεραϊς προς \ τά ουράνια α
ναβάσεις της καί νά μέ χαροποιή [ διά τών ευαγγελίων τού ου περί 
πολλοϋ ποιούμαι ευ είναι της.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

’) Ο γνωστός ώς Στεφανάκης Βέης Βογορίδης, μετέπειτα Ήγεμών Σάμου. 
Περί αυτοΰ βλ. έν τη Ίστορίςι περιοδικής έκδόσεως «Πρωίας», τεΰχ. Γ', σ. 58 
Ν. Καρβούνη, Οί Βογορίδαι εις τήν Μολδαυίαν.

+ Ο ΛΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
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