ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΤΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΧΡΟΝΩΝ

ΑΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

ΕΝ

ΤΗΣ
ΤΩι

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΟΥΣΕΙΩι

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ *

72
'Επιστολή τοϋ Γεροκυρίλλου 1 έκ Πάρου προς τον Μητροπολίτην Κρή
της Μελέτιον, απαντητική και ευχετική. (Μάρτιος 1832).
Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 95. Έπί δίφυλλου κοινού χάρτου μέ ύδατίνας γραμ
μής, διαοτ. 0,35X0,22 μ. Έπί τής οπίσθιας σελίδος : «7<μ ΙΙανιερωτάτψ
καί ίλεοπροβλήτω Μητροπολίτη Κνρίφ κνρίφ Μελετίω Άρχίεπισκόπφ Κρή
της. | Προσκυνητ&ς. \ Εις Κρήτην>.

Ή σφραγίς άπεκολλήθη. Κατάστασις

διατηρήσεως ικανοποιητική. Μικραί φθορά! έξ ύγραοίας καί σητών. Τό
κείμενον επί τής πρώτης σελιδος.

» Την νμετέραν

ϋεοπρόβλητον και σεβασμιωτάτην

Πανιερότητα

ταπεινώς προσκυνών \ εύλαβώς κατασπάζομαι την χαριτόβρντον και
αγίαν αυτής δεξιάν.
faHv καί διαφυλάττοι ο πολυέλεος Θεός εν Κνρίφ εύθυμον, μακροημερεύουααν καί άνωτέραν | παντός λυπηρόν συναντήματος,

προς

οικοδομήν τοϋ ύπ" αυτήν λογικού ποιμνίου. | Περιχαρώς δε νποδεξάμενος τό προσκυνητόν μοι Γράμμα Σας, έδόξασα τον Θεόν, ότι | ετι
καί ετι φνλάττει εις τό ταλαίπωρον Γένος μας ποιμένας αληθείς, καί
την εαυτών ψυχήν | {λύοντας υπέρ των προβάτων, ώς ό άρχιποιμήν
Κύριος ημών Ίησοϋς ~ΧΣ, καί νπερεδό | ξασα καί υμάς έμσκάρισα'
ότι φανερωθέντος τον άρχιποίμένος κομιείσϋε τον αμαράν | τινον τής
δόξης στέφανον, άλλ' εγώ δ τάλας τί γένωμαι' όπου έφθασα τους έννενήκοντα | καί διά τό πολυώδυνον γήράς μου είμαι κλινοπετής' είμαι
είς τά πάντα άχρηστος καί \ προς Θεόν καί είς ανθρώπους. "Οθεν θέ
λει Σας έξαποστείλη ή Θεία Πρόνοια άξιον \ εις την διακονίαν ταντην.
διά δε τών θεοπειθών σας ευχών νά ευρώ τάχιον τό τέλος.
Ό Θεός νά στερεοί την Πανιερότητα, της εις έτη πάμπολλα.
,αωλβ' Μαρτίου λα'. Έν τή νήσφ
Πά | ρω κατά τό Μονήδριον τοϋ
άγιου Γεωργίου'.
*) Συνέχεια έκ τής σελίδος

95.

’Από τοϋ ύπ’ άριθμ. 56 εγγράφου, λόγφ

υφισταμένων δυσχερείων περί τήν ταξινόμησιν,

τά έγγραφα

δημοσιεύονται

απλώς κατά χρονολογικήν σειράν.
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Τής Πανιερότητας της ταπεινός προσκυνητής δ |
Γεροκύριλλος
Σ Η Μ Ε I Q Σ I Σ
*) Τις ήτο ό Γεροκύριλλος καί ποια ήτο ή σχέσις έξαρτήσεως ιοΰ Μονυδρίου τοϋ Άγ. Γεωργίου έν Πάρφ έκ τής Μητροπόλεως Κρήτης δέν γνωρίζω.
Βλ. κατωτέρω καί τό ύπ’ άριθ. 77 έγγραφον τού ίδιου.

73

Επιστολή τοϋ Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων ’Αθανασίου προς τον Μη
τροπολίτην Κρήτης Μελέτιον, ευχαριστήριος διά την υποδοχήν
τοΰ Πρωτοσυγγέλου του καί αναιρετική κακοήθων διάβολων ώς
προς τάς προς αυτόν διαθέσεις του. (Μάιος 1832).
*Αριθ. Χειρ. Μ. Η. 125. Έπί δίφυλλου χάρτου διαοτ. 0,355X0,24 μ. μέ
ΰδατίνας γραμμάς, στοιχεία Ε Ρ καί σχηματικόν λέοντα. Τό κείμενον έπί
τών δυο πρώτων σελίδων. Έπί τής τελευταίας:

<Τω

Θεοπροβλή τφ Μητροπολίτη Κρήτης, \ υπερτιμά» και
Χ(ριστ)φ λίαν αγαπητω

καί

ημών Μετριότητος κύριο»

Πανιερωτάτφ χαι

έξάρχφ

Ευρώπης, έν

περιπο | ίλή το» αδελφή» και Συλλειτουργώ τής

Μελετίφ. | άοπασϊως*.

ΔΓ άλλης χειρός: <35.

τον Ίεροσολΰμ(ων)*. Σφραγίς δι’ ερυθρού ισπανικού κηρού δυσδιάκριτος.

Διατήρησις άρίστη.

/Αθανάσιος έλέω Θεόν (δυσξΰμβλητος τίτλος)1
/Πανιερώτατε και θεοπρόβλητε Μητροπολϊτα τής Άγιωτάτης Μη
τροπόλεως Κρήτης, ύπέρτιμε ( και έξαρχε Ευρώπης, εν χ(ριστ)ώ λίαν
αγαπητό και περιπόθητε αδελφό καί συλλειτουργό | τής ημών Μετριό
τητος κύριε Μελέτιε. Την φίλην ήμΐν αυτής Πανιερότητα έν | χριστφ
αδελφικώς άαπαζόμενοι, ήδιστα προσαγορενομεν.

'Άσμενοι έδεξάμε-

ϋα τό | από /?«£ τοϋ φθίνοντος σεσημειωμένον αδελφικόν Γράμμα της,
καί έχάρημεν επ'ι \ τή δηλώσει τής έφετής ήμΐν αγαθής της υγιείας,
ήν και βραβεύοι αυτή ό Κύριος μετά \ πάντων τών έφετών μέχρι τερ
μάτων έπιμηκίστον ζωής.

Πολλής δε νποχρεώσεως | αίσθήματα αννε-

λάβομεν διά την ευνοϊκήν και ’Αρχιεροπρεπή τω δντι παράατααίν |
της προς τον ήμέτερον Πρωτοσύγκελλον, καί την προς αυτόν χορηγηθεϊσαν τής περιη | γήαεως άδειαν, και πάσαν άλλην ευμενή προστασίαν
τε και δεξίωαιν, καθότι τω | τρόπω τούτφ παρέστησε την τε προς ημάς
έπίκλισιν και τήν προς τον ζωοδόχον Τάφον | ευλάβειάν της, διά τήν
οποίαν και ήμεΐς έκ περισσού αγαπώμεν και εννοοΰμεν | τήν Πανιερότητά της, και δι' ευφήμου γλώττης τό Ιερόν αυτής άγομεν άνομα. |
Δυσηρεατήθημεν δε έφ’ οΐς δ φλύαρος έκεϊνος θρασέως διέβαλε 2 προς
τήν Πανιε | ρότητά της τήν ειλικρίνειαν τής ήμετέρας προς αυτήν αγά
πης, καταβακχεύαας ήμΐν | κατηγορίαν και δυοφημίαν τοΰ ονόματος
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της, και άλλα δσα η κακή αϋτοΰ γνώμη | rον νπηγορευσε. Και βεβαί
ως δεν τά άπεδέχθη ώς αληθή και ή Πανιερότης της. \ εαν όε εφθασεν,
ας ηναι πληροφορημένη δτι κα'ι απ’ αρχής και ήδη και δια παντός |
κα'ι εΐχομεν και εξομεν Ιδιάζονσαν κλίσιν προς το άτομόν της, και πάν
τοτε αγαθά | υπέρ αυτής κα'ι φρονονμεν και λίγομεν, καθώς έπεται νά
πράττωαιν οι φιλούντες ; \ καθότι δέν δύναται βέβαια το αγαθόν δενδρον νά φέρη καρπόν σαθρόν, ούτε | ή ευ διατεθειμένη καρδία κακά
νά εργάζεται. "Οαα δ’ εκείνος κατειπεν, άπαντα εισί | του κακοήθους
νοός του τερατολογήματα.

Τοιαύτην ιδέαν άς έχη περί τής ήμετέρας

| διαθέοεως ή Πανιερότης της, και εν ταΰτη φιλοτιμείοθω διά παντός
εις τάς ενδείξεις \ τής προς τον πανάγιον Τάφον τοΰ Κυρίου ημών ενλαβείας της.
κώς.

Και ταΰτα μέν επί | τοσοϋτον προς άπάντηαιν αδελφι

Τά δε έτη αυτής εϊεν θεόθεν δ,τι πλεϊατα, | άκρας θ’ υγιείας

επειληιιμένα καί παντός αγαθόν.

,αωλβν Μαΐου κζ'.

fi5 'Ιεροσολύμων ’Αθανάσιος καί εν Χ(ριατ)φ αυτής αδελφός :,_(
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) Τοΰ αΰιοΰ καί τό ύπ’ άριδ. 83 έγγραφον.
Ό τίτλος τοΰ ΙΙατριάρχου Ιεροσολύμων είναι: «Πατριάρχης τής ‘Αγίας
Πόλεως Ιερουσαλήμ καί πόσης Παλαιστίνης, Συρίας, ’Αραβίας, πέραν τοΰ
Ίορδάνου, Κανά τής Γαλιλαίος καί 'Αγίας Σιών».
*) ’Αγνοώ τίς ό διαβαλών.

74
’Επιστολή των προϊσταμένων τής Μονής Βατοπεδίου προς τον Μητρο
πολίτην Κρήτης Μελέτιον 1 ευχαριστήριος και απαντητική επιστο
λής του. (Αύγουστος 1832).
ΆριΟ. Χειρ. Μ. Η. 150. Έπί δίφυλλου χάρτου διαστ. 0,32χ0,225 μ. μέ
ΰδατίνας γραμμάς καί κυαΟίδια. Έπί κεφαλής σφραγίς τής Μονής, Τό
κείμενον έπί τών δύο πριότων σελίδων. Έπί τής τελευταίας :

τφ πανί

ερο) τάτω και ίλεοπροβλήτφ μητροπολίτη άγίω Κρήτης Κνρίω κ(νρί)φ μελετΐα>, τφ οεβασμιωτάτφ ήμΐν πατρί καί δεοπότη, προοκννητώς*. ΔΓ άλλης χει-

ρός : < ίλή φίλη τη κγη Νοεμβρίου». Διατήρησις καλή.

»τήν νμετέραν θεοπρόβλητον καί σεβασμιωτάτην | ήμΐν πανιερότη
τα δονλικώς προσκυνούν | τες, πανευλαβώς την δεσποτικήν αυτής \ δε
ξιάν κατ ααπαζόμεθα.
f διαφυλάττοι αυτήν ή άνωτάτη θεία πρόνοια, δΤ έντεύξεων τής
ΰπεραγίας \ Θεοτόκου τής παρ’ ήμΐν θαυματουργόν βηματαρίσαης s, ακρως νγιαίνουσαν άμε \ ταπτώτως ενημεροϋσαν καί πανευδαιμονονααν ,
μεθ’ δσων έφίεται αγαθών κα | ταθυμίων, μέχρι βαθυτάτου γήρως
καί λιπαρού.

την από ’Ιουνίου τον παρελ | θόντος πανίερον αυτής

επιστολήν κατά τά μέσα τον ήδη λήγοντος εύλα \ βώς δεξάμενοι, ήαθη-
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μεν εκ διαμέτρου περί τής δεοσυντηρήτου αγαθής | ύγιείας της, ήγαλλιάσδημεν δε διαφερόντως, έπιδαψιλευδέντες και τάς δε \ σποτικάς Άμα
ενχάς και ευλογίας της, και ένεδυναμώδημεν κατά πολ | λά, καί είς τδ
νά έμφανισδώμεν αμέσως προς αυτήν, ύπερενχαριστονντες \ θερμώς
διά την χριστομίμητον έννοιαν καί κλίσιν δποϋ σφζει εις τδ Ίε \ ρδν
ημών μοναοτήριον, καί είς ημάς τους ταπεινούς της δούλους, οΐτινες \
καί έγκανχώμεδα επερειδόμενοι, καί ίκετεύομεν δλοψύχως νά φν | λάττη αυτά ταϋτα άπαραμείωτα καί μέχρις έσχατης της Αναπνοής, | δτι τή
αλητεία μετά θ(εο)ΰ καί έλπίζομεν, καί δεφένδορα ίσχυρδν πρεδεν- |
δέρομεν, καί στύλον υπέρμαχον γνωρίζομεν, καί εν τοϊς πρώτοις των

| μακαρίων καί αειμνήστων αρχιερέων καί κτητόρων αρχαίων καί νευπέρων σνγκα | τελέξαμεν μνημονεύοντες του δεσποτικοϋ αυτής ονόμα
τος εν πάσαις \ ταϊς ίεραΐς τελεταΐς καί παννύχοις στάσεαι κατέμπρο
σθεν τής πανα | χράντου Βηματαρίσσης, καί γνησιώτατον πατέρα καί
προστάτην κεκτή \ μεδα, καί διαπρνσίως κηρύττομεν δτι i’λεία προνοία
ενμοιρήσαμεν, | υπέρ ών καί ανδις δεόμεδα ταπεινοφρόνως, νά δωρήται τή ιερά ημών \ μονή καί ήμΐν τοϊς εύγνώμοσι τέκνοις αυτής εκ
φυσικής της καλοκα | γαδίας καί αρχιερατικής χρηατότητος. ημείς δέ
μένομεν χρεώσται νά \ κηρύττωμεν αυτά ταϋτα, μη κρύπτοντες τάς ευ
εργεσίας, καί δμολογοϋντες \ τάς χάριτας διαπαντός, καί έξαιτούμενο ι
νά έπαυξάνη ταϋτα είς τάς και | ρικάς ήδη άνάγκας καί υποδέσεις μας.
Σεβααμιώτατε δέσποτα, διά | νά μη βαρύνωμεν τάς δεσποτικάς της άκοάς, σιωπώμεν εν δλίγοις είκό | τως, καί πρδς ησυχίαν καί άνάκλησιν τής δεσποτικής της έννοιας καί αγαθής δια | δέσεως περιγράφομεν,
δτι τά είς πλάτος οημειωδέντα εν τω πανιέρφ αυτής | γράμματι καλώς
καί εμφρόνως εγνωρίααμεν, καί εΐμεδα πρόδομοι νά δου | λεύωμεν τή
νμετέρα πανιερότητι κατά χρέος μας απαραίτητον, καί ας μάς | προατάζη είς δαα μάς γνωρίζει Ικανούς, ώς αφιερωμένους καί ευπειθείς
είς τά \ δεσποτικά αυτής νεύματα καί προστάγματα.

ΰπερενχαριστοϋ-

μεν καί διά τδ \ ετήσιον ιών 100 γροσίων, καί δεόμεδα δπατς δ πανά
γαθος δεδς νά την άξιώση καί είς αλλα πολλά, καί μείζονα. φροντίζομεν καί είς δσα σημειοι ήμΐν έξαιτού \ μενοι αίσια τέλη, καί ευτυχή
αποτελέσματα, τή συμπράξει τής δεσποτι \ κής της δεξιάς διά τών δεοπειδών αυτής ευχών καί ευλογιών καί προστασιών. | αΐ εΐησαν ήμΐν
διά βίου ασφαλές φυλακτήριον :

,αωλβ' ανγούστου λ |

τής νμετέρας δεοπροβλήτου πανιερότητος \
δούλοι ταπεινοί καί εις τάς προσταγάς πρόθυμοι,
»απαντες οι προϊστάμενοι τής 'Ιεράς βασιλικής καί πατριαρχικής
μεγίστης | μονής τοϋ βατοπεδίου καί οί συν ήμΐν εν χ(ριατ)ώ αδελ
φοί a : —
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

‘) Βλ. τής αυτής Μονής έπισιολήν κατωτέρω ύπ’ άριίΕ 78.
3) Ή παλαιοτάτη θαυματουργός είκών τής Μονής Βατοπεδίου είναι γνω
στή καί μέ τό όνομα «Κτιτόρισοα». ΙΙερί τής Βηματαρίσσης βλ. ΜΕΕ Β' 856
καί περί τοΰ είκονογραφικοϋ κύκλου τής Θεοτόκου παρά τοϊς Βυζαντινοις είς
τό Ήμερολόγιον Κ. Φ. Σκώκου 1912, σ. 30δ, 1904, σ. 353. Αγνοώ πόθεν προήλθεν τό όνομα. Βηματάρης, ώς γνωστόν, καλείται ό νεωκόρος, ό επιμελούμε
νος τά τοΰ Ίεροΰ Βήματος.

75
Έγγραφον τής Δημογεροντίας

Σαντορίνης δι5 οΰ αίτεΐται ή παροχή

αρωγής διά την άποπεράτωσιν τοΰ υπό Νεοφύτου Πελώνια άνεγειρομένου ναού. (Νοέμβριος 1832).
"Αριθ. Χειρ. Μ. Η. 80. ’Επί όμοιου διφύλλου χάρτου διαστ. 0,33χ0,225
μ. μέ ύδατίνας γραμμάς, ψηφία G Ρ καί κυαθίδια. Τό κείμενον επί τών
δύο πρώτων σελίδων. Τύπος σφραγίδος ελλειψοειδής μέ επιγραφήν: «ΔΗ
ΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ 1HC ΕΠΑΡΧ ΟΑΝΊΟΡ·. Έπί τής τελευταίας σελίδος ;
«Άρίθ. 2427 | Προς τον πανιερύτατον καί ΰεοπρόβλητον μητροπολίτην άγιον
Κρήτης. | ή επαρχία Δήμ(ον) \ Σαντορήνης*. Τύπος σφραγίδος.

Διατήρησις

καλή.

Άριθ. 2427

'Ελληνική Πολιτεία

Προς τον πανιερύτατον καί θεοπρόβλητον μητροπολίτην άγιον Κρήτης·
'Η επαρχιακή Δημογεροντία Σαντορίνης, την έδαφιαίαν αυτής προακύνησιν | ανατιθέμενοι κατασπάζεται πανευλαβώς την πανίερον αυτής
αγίαν δεξιάν.
Είς την αυτήν κεντρικήν κώμην τής επαρχίας ταύτης εις των κα
τοίκων αυτής, ευλαβής \ χριστιανός, τυχών μιας θεοσεβάατου είκόνος
τής Θεοτόκου, ευλαβία κινούμενος, δι’ άδειας τοΰ τότε άρ | χιερέως μας
δι’ ιδίων εξόδων του, άνήγειρεν μικρόν Ναόν, επ’ δνόματι αυτής* άλλ’
επειδή ήδη \ οΐ είς αυτήν έκκληστάζόμενοι ευσεβείς,

διά τής σμικρό-

τητος τοΰ Ναόν εστενοχωροΰντο, άπε | φάσισεν ό υ'ιός τοΰ κτήτορος καί
εφημέριος αυτής, πανοσιώτατος άγιος Οικονόμος κύριος νε | όφυτος
Πελώνιας, καί αυτός θείφ ζηλώ καί εύλαβεία κινούμενος, καί προς
ευχαρίατησιν τών | είς αυτήν εκκληαιαζομένων ευσεβών, ϊνα ανοικοδό
μηση τήν αυτήν εκκλησίαν, καί γίνη \ ευρύχωρος, δστις οννάρσει θεία
διά άδειας τοΰ πανιεροτάτου άρχιερέως μας, τήν μεν μι | κράν εκκλη
σίαν καθεϊλεν καί έθεμελίωοεν αυτήν δι’ ιδίων αυτοΰ εξόδων, ευρύχω
ρον | γενομένην τρισυπόστατον, βοήθεια δέ καί συνδρομή τών εδώ ευ
σεβών, καί εκ δανείων | έκτίσθησαν τά τειχία τής αυτής εκκλησίας έλλειπόντων τών ορόφων, καί τον έσωθεν | αναγκαίου καλοπιαμοΰ τής
εκκλησίας' άποροϋντος λοιπόν τοΰ τρόπου προς τήν άπάρτηαιν, \ μένει
ή εκκλησία ατελής.

πληροφορηθέντες τοίνα εκ τής διαδοθείαης φήμης
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τά φιλεύ | σπλάγχνα προτερήματα τής αυτής σεβασμίου καί θεοποοβλήτον πανιερότητος, καί έπιστηρίζον \ τες την ανάγκην μας εις την κραταιάν προστασίαν αυτής, επικαλούμενα τής αυτής | πανιερότητος τά
αισθήματα, ί'να συνεργήση καί βοη&ήση, διά των αυτόθι ή αετέ \ ρων
αδελφών χριστιανών καί άποπερατωθή ή εκτέλεαις τοϋ ναοϋ τούτου, |
διό έξαποστέλ | λεται, προς τά φιλόστοργα σπλάγχνα τής αυτής πανιερότητος, ό ρηθείς πανοσιώτατος | έν Ίερομονάχοις άγιος ΟΙκονόμος
κύριος νεόφυτος Πελώνιας μετά τής συνοδείας του, καί | παρακαλοϋμεν νά δεχθή αυτόν φιλοφρόνως εις τά φημιζόμενα καί χριστιανικά
αυτής ίδιώ | ματα καί νά συνεργήση ώς άνωθεν διά νά εκτελεστή ό
Ναός οϋτος, εις ον έκτελεσ | μενών τών θείων λειτουργιών καί δεήσε
ων θέλει μνημονεύεται άενάως τό πανίερον αυτής | όνομα, καί τών
συνδρομητών ευλαβών Χριστιανών. "Οθεν προς πίατωαιν ύπογρα | φόμεθα εις τήν παρούσαν μας ϊκετικήν επιστολήν έπιβεβαιωμένην ούσαν
καί παρά τοϋ πανιερωτάτου | άρχιερέως μας άγιου Σαντορίνης | με
νομεν δε με τό βαθύτα \ τον προσήκον ύϊκόν σέβας, τής θεοπροβλ.ήτου
καί Σεβάσμιας πανιερότητος.
Έν Σαντορήνη τήν 3. Νοεμβρίου 1832
Οί επαρχιακοί Δημογέροντες

» λουύγτζης Ν. Συρίγκος
» Θεοδόσιος μίχας
» Θωμάς Μαρκεζίνης

Τ. Σ. Δημογεροντία τής
Επαρχίας Σαντορίνης

ό Γραματεύς
Κ· Π. Χωραφάς

f Ό Σαντορίνης Ζαχαρίας βέβαιοι: .

76
’Επιστολή τού ομογενούς Μιχαήλ Τοσίτζα προς τον Μητροπολίτην
Κρήτης Μελέτιον διά τής οποίας ζητεί τήν άποπεράτωσιν τής
καταγραφής επί τή πρόσεχε! επισκέψει τοΰ Μεχμέτ Άλή. (’Απρί
λιος 1833).
ΆριΟ. Χειρ. Μ. Η. 119. ’Επί δίφυλλου χάρτου, διαστ. 0,30χ0,21 μ. μέ
ύδατίνας γραμμάς, στοιχεία AL MASSO καί άγκυραν. Ή επιστολή επί
τών δύο πρώτων σελίδων. ’Επί τής τελευταίας: «Τω Πανιερωτάτφ Άγίω
Κρήτης κυρία) Μελετίφ, | τφ σεβαατφ μοι Δεσπότη— | Εις τά Χανιά». Δι’

άλλης χειρός: «ελήφ&η τή ιηη μαίαν».

Διατήρησις καλή.

Τήν Ύμετέραν Πανιερότητα
Διατηρών πάντοτε ζώααν τήν ύπόληψιν \ μου πρόυ τήν ύμετέραν
σεβαστήν μοι πανιερότητα καί τόσον \ περισσότερον ήδη, όσον ήρεθίσθην έκ τών παρελθόντων παρα | πόνων σας άνυποστάτων θεωρηαάτων,

<5έν διαλείπω νά έπερωτήαω | πόθφ τήν περισπούδαστόν μοι αίοίαν
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υγείαν σας και διά ταύτης μου, | ήτις είναι τρίτη άφ’ r/ς -ημέρας στε
ρούμαι ευχετικού μοι νεωτέρας | τής ϋ. πανιερότητος επιστολής αυτοίλεν,
και συνάμα νά | σας αναγγείλω, δτι εύ&υς όπου ή διαπραγματευομένη
καί | προχωρούσα έν τω τελειούαϋαι ειρήνη1 μεταξύ τής Πόρτας \
και ύψους του έπεσφραγισ&ή εξ άμφοτέρων των μερών, ίλέλει j ό Αύ(λέντης μας μεταβή αυτού περιηγήσεως χάριν \ καί | μαζύ με την Α.
Ύ. ί}έλο> συμμεταβή κ’ εγώ, όπου \ τότε δεν αμφιβάλλω, δτι εξάπαν
τος &έλω εύρη κοντά | εις την Ύ. Πανιερότητα τελειωμένην, καί κατά
τνάσαν θεωρίαν | άνελλειπή την γνωστήν καταγραφήν σας νά παρουσιασ&ή εις \ τον Αύ&έντην μας, διά νά δυνη&ώ τότε μ5 εύλογους αιτίας |

νά σας δικαιώσω κοντά εις την ύψηλότητά του rk’ δσην ετρεξε | παρά
πάσαν ελπίδα άνέκα&εν εως τώρα αργητα. "09·εν, | αν ή παρούσα μου
κατά τι προφ&άση αυτήν τήν καταγραφήν | ελλειπτικήν} άς λάβη ή Ύ.
Πανιερότης σπουδήν τήν | πρέπουσαν διά τήν τελειοποίησιν της, τήν
ύπ'ερ άλλο άναγκαίαν.
Με τοιαύτην λοιπόν ελπίδα εν τοσούτω έξαιτούμαι | τάς πανίερους
εύχάς σας, καί ύποσημειούμαι.
τής Ύμετ. Πανιερότητος

ταπεινός δούλος
Μιχαήλ Τοσίτζας 8

Αλεξάνδρεια τήν 2 ’Απριλί(ου) 1833
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

’) Πρόκειται περί τής έν έ’τει 1833 συναφθείσης συνθήκης ειρήνης μεταξύ
τής Πύλης καί τοϋ Μεχμέτ Άλή Πασά τής Αίγυπτου, τής γνωστής ώς συνθή
κης Χουγκιάρ Ίσκελεσί. Βλ. σχετικούς De Cadalvene et Ε. Barrault,
H-istoire de la Guerre de Mehmed Ali contre la Porte Ottomane (18311833), Paris 1837, σ. 319.

s) Περί τής έν έτει 1833 περιηγήσεως τοΰ Μεχμέτ Άλή εις Κρήτην βλ.
«Κρητικά Χρονικά» Α', σ. 354.
·) Έτεροι δύο έπιστολαί τοϋ ίδιου προς τόν αύτδν Μελέτιον έδημοσιεύθησον εις «Κρητικά Χρονικά» Ε', σσ. 89 καί 93.
+ Ο ΛΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
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