
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Ύπό τό όνομα τοϋ Στεφάνου Νι. κολαΐδου υπάρχουν τά 
εξής χειρόγραφα εϊς τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Μουσείου Ήρακλ,είου :

Α'. Ό υπ’ άρ. 23 κώδιξ σχήματος κοινού τετραδίου εκ 42 συνερ- 
ραμμένων σελίδων με έξώφυλλον, επί τοΰ οποίου έχουν γραφή τά εξής 
διά χειρός τοΰ Σ. Ξανθουδίδου- «Στεφάνου Νικολαΐδον, ιστορικά ση
μειώματα και βιογραφικά». Ή πρώτη σελίς άρχεται οΰτω : «Σημει
ώσεις εποχών επιτόπιων, αΐτινες ϋ·έλουν καταχωρη&η εν τάξει εις την 
εξακολούΟησιν των παλαιών όπου εχω από τον [....]αν μ [ον]', αΐτινες 
αρχονται από 1715 μέχρις τοϋ 1821 κατά Μάϊον». Συντομογραφικώς 
ό κώδιξ σημειοΰται περαιτέρω διά τοΰ Α.

Β' Δέκα άσύρραπτα φύλλα ποικίλου μεγέθους καί περιεχομένου 
υπ’ άριθ. καταλ. 64 (= Β). Τό πρώτον φΰλλον περιέχει σημείωμα 
περί τοΰ Τωάννου Κορνάρου ( = Β1)* 2 * * * * *. Τό δεύτερον επιγράμματα διά-

’) Ή άποκατάστασις τοϋ είς τό σημεΐον τοΰτο έφθαρμένου κειμένου θά 
έλυε τό πρόβλημα της προελεύσεως τών παλαιών χειρογράφων, τά όποια κα- 
τεΐχεν ό Νικολαίδης καί τών όποιων υπολείμματα είναι τά περαιτέρω υπό στοι
χεία Β3 καί Β4 περιγραφόμενα. Τήν συμπλήρωσιν : [πατέρ/αν μ[ον] αποκρούει 
εκτός τοϋ ν καί ή στενότης τοΰ έφθαρμένου χώρου. Άφ’ ετέρου 6 πατήρ τοΰ 
Ν. δέν άναφέρεται ώς εγγράμματος, ώστε έκ τών πραγμάτων νά επιβάλλεται 
μία τοιαύτη άποκατάστασις. ’Εγγράμματοι άντιθέτως όπήρξαν οί έκ μητρός 
θείοι του Μελέτιος καί Γεώργιος Νικολετάκης, δ δεύτερος δ’ έκ τούτων ύπήρ- 
ξεν άναμφισβητήτως κάτοχος παλαιών χειρογράφων (βλ. «Χριστιανικήν Κρή
την», Β, 59 καί ΕΕΚΣ, Β, 339). ’Αλλά ή συμπλήρωσις τής λέξεως εις άτι ον 
ή—τό χειρότερον—μπάρμπαν, ένώ θά έφαίνετο έμπράγματος, θά ήτο συγχρό
νως φιλολογικώς αδύνατος.

2) Τοΰτο έδημοσιεύθη ήδη υπό τοΰ Τωμαδάκη («Κρητ. Χρονικά» Β, 
257 κ.έ.). *0 έκδοτης δέν είδε τό χειρόγραφον καί, ώς έκ τούτου, άπεδόθησαν 
έσφαλμένως λέξεις τινές. Οΰτω είς τόν στίχον 8 τής σελ. 258 αντί «μετά μαρ
τυρίων των» γραπτέον: «με τά μαρτύριά των». ’Επίσης ή φράσις ή περιεχομένη 
είς τούς στ. 12-14 τής αυτής σελίδος, αδιανόητος άλλωστε οΰσα ώς έδημοσιεύ
θη : «Καί άλλα έργα τον σώζονται διάφορα είς οικίας ίδιωτικάς επί μικρόν ει
κόνων κυρίως νά ήτον καί με γράμματα εκείνης τής εποχής» γραπτέα οΰτω :
«Καί άλλα έργα....... επί μικρών εικόνων. Πρέπει νά ήτον........ ». Καί έχω
αντιγράφων άλλοτε άπό τόν Νικολαΐδην σημείωμα περί Μελετίου Νικ ό
λε τάκη (βλ. «Κρ. Χρονικά», Α, 195, σημ. 68) τάς λέξεις «γεννηθείς το 1801» 
αντέγραψα : «χειροτονηθείς το 1801» άλλοιώσας ουτω ούσιωδεστάτην περί τοΰ 
Μητροπολίτου τούτου πληροφορίαν.
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φορά (= Β2). Τά τρίτον καί τέταρτον ιστορικός σημειώσεις τών ετών 
1826-1829' είναι απεσπασμένα από πολυσέλιδον χειρόγραφον (=Β3). 
Τα πέμπτον, εκτον, έβδομον, ό'γδοον καί ένατον ιστορικός σημειώσεις 
τών ετών 1797-1799 καί γεωγραφικός τοιαΰτας περί Κρήτης. Φαίνον
ται καί ταΰτα απεσπασμένα έκ κάίδικος οΰχί όμως τοΰ Β3 ( = B4)S. 
To δέκατον, τέλος, περιέχει κείμενον υπό τον τίτλον' «’Επιστολή ΙΊον- 
πλ'ιον αξιωματικοί) άνδρδς τοΰ Λεντούλου, απεσταλμένη εκ της ’Ιε
ρουσαλήμ προς την I 'ευουοίαν τής Ρώμης, μεταφραττ&εϊσα εκ τον λα

τινικού» ( = Β5).
Έκ τών ανωτέρω χειρογράφων ολόκληρος ό Λ, τό ΒΙ καί το Β2 

έχουν γραφή υπό τής αυτής χει,ρός — τής τοΰ Στεφ. Νι,κολαΐδου. Τό 
Β3 ίσιος υπό τοΰ ίδιου. Τό Β4 καί Βδ άναμφισβητήτως δεν έγράφη- 
σαν από τον Νικολα'ίδην, αλλ’ από δυο διάφορα πρόσωπα, παλαιότερα 
πάντως τοΰτου, ώς δεικνύει ό χαρακτήρ τής γραφής. Οΰχ ήττον ό 
Ξανθουδίδης κατέλεξεν άπαντα ταΰτα ό)ς χειρόγραφα τοΰ Στεφ. Νικο- 
λαΐδου, ίσως διότι δεν τοΰ έδόθη ευκαιρία να τα έλέγξη επακριβώς, 
ήρκέσθη δέ απλώς εις τό γνώρισμα δτι προήρχοντο έκ τ<ϋν καταλοί
πων τής πλούσιας, ως φαίνεται, εις χειρόγραφα βιβλιοθήκης εκείνου4.

Εξαιρέσει τοΰ Β1, τό όποιον έδημοσιεΰΟη ήδη5, δλα τό άλλα 
είναι ανέκδοτα". Έκ τούτων θά δημοσιευθοΰν κατωτέρω ολόκληρος 
ό Α καί τό Β3. Τών λοιπών ή έκδοσις δεν έκρίθη εν τώ παρόντι αναγ
καία καί διότι ταΰτα—πλήν τοΰ Β2—δεν έγράφησαν υπό τοΰ Σ. Νι- 
κολαΐδου καί διότι τό περιεχόμενόν τιον είναι ελάχιστης ιστορικής 
αξίας, όταν δεν είναι άλλοθεν γνωστόν.

Αί «Σημειώσεις εποχών επιτόπιων» αί περιεχόμεναι εις τον A 
άναφέρονται εις μακράν σχετικώς χρονικήν περίοδον, την μεταξύ τών 
ετών 1821 καί 1893. Ή καταχώρησες τοιν είναι χρονολογικώς άτα
κτος μέχρι τοΰ 1860. “Εκτοτε καταχωροΰνται καθ’ ημερολογιακήν τά- 
ξιν. Ώς φαίνεται ό Νικολαΐδης περί τό 1860, ώριμος πλέον ώς θα 8

8) Αί σημειο'ιοεις αδται είναι πιθ-ανώτατα αί άναφερόμεναι ίιπό τοΰ Νικο· 
λαΐδου εις τόν τίτλον τοΰ κωδικός Α ώς «παλαιοί οπού εΐχεν», πρός έξακολού- 
fl-ησιν τών οποίων συνέταξε τά Σημειώματα του.

4) Πολλά τούτων περισυνέλε'ξεν ό Ξανθουδίδης (βλ. «Χριστ. Κρήτην» 
Α, 280). Έκ τούτων άλλα έξεδόδησαν (βλ. ΕΕΚΣ, Β, 939 κ.έ. καί «Χρ. Κρή
την», Β, 59 κ.έ.) καί άλλα άπόκεινται ανέκδοτα εις τό μήπω, δυστυχώς, άνοι- 
χθ-έν καταφύγιον τοΰ Μουσείου Ηρακλείου. Ό δέ Σταυρόκης συχνά μνη
μονεύει χειρόγραφα κατεχόμενα υπό τοΰ Νικολαίδου, έξ ών αντλεί ποικίλας 
πληροφορίας (βλ. Σταυράκην, 154, 177, 178, 192-193).

5) Βλ. άνωτ. σημ. 2.
") ’Ολίγα μόνον αποσπάσματα έδημοσιεύθησαν άπ’ έμοΰ (βλ. «Κρ. Χρονι

κά», Α, 176, 180, 195 κ.ά.).
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ίδωμεν, εσκέφθη να σημειώση προχείρως δ,τι έκ μνήμης ή έκ παρα- 
δόσεως έγνώριζε διά τά μετά τό 1821 γεγονότα, διά νά καταχωρήση 
τάς σημειώσεις ταύτας «εν τάξει εις εξακολονΰηοιν των παλαιών, όπου 
είχε»’. ’Εν συνεχεία δέ κατεχώρει εις τό πρόχειρον τετράδιόν του, 
καθ’ ημερολογιακήν πλέον τάξιν, δ,τι εκτοτε εκρινεν άξιοσημείωτον. 
'Ως εκ τοΰτου ή χρονολογική ακρίβεια τών σημειώσεων, αΐ όποΐαι 
αφορούν εις τά προ τοϋ 1860 γεγονότα, είναι δυνατόν νά άμφισβη- 
τηθή8.

Ποικίλον είναι τό περιεχόμενον τών σημειώσεων τούτων: πολεμι
κά! πράξεις, μετεωρολογικοί άνωμαλίαι, χειροτονίαι, έργα καί θάνατοι 
αρχιερέων, οικοδομά) ναών, εκπαιδευτικά) καινοτομίαι (δργάνωσις 
λαχείων καί σχολικών θεατρικών παραστάσεων), συνδικαλιστικοί εκ
δηλώσεις, πολιτική κίνησις, βιογραφικά τοΰ συντάκτου, πάντα ταϋτα 
αναγράφονται μίγδην. ’Ακριβώς δέ δι’ αυτήν τήν ποικιλίαν των αΐ 
σημειώσεις είναι σημαντικοί, διότι παρέχουν πληροφορίας, τάς οποίας 
είναι πολύ δυσκολον νά εϋρωμεν συγκεντρωμένος αλλαχού, διά μίαν 
περίοδον, καθ’ ήν δεν έξεδίδοντο εφημερίδες ή, καί αν έξεδίδοντο, 
είναι σήμερον σχεδόν άνευρετοι ®.

Άντιθέτως τό περιεχόμενον τοϋ Β3, αποσπάσματος, ως έλέχθη, 
άπολεσθέντος κοόδικος είναι ομοιογενές. Άποτελεΐται από συντόμους 
εκθέσεις πολεμικών γεγονότων λαβόντών χώραν εις τάς κεντρικάς καί 
ανατολικός επαρχίας τής Κρήτης κατά τά έτη 1826-1829. Έκάστη 
έκθεσις έχουσα αϋξοντα αριθμόν .είναι καταχωρημένη κατά χρονολο
γικήν σειράν καί μέ καλλιγραφικήν επιμέλειαν. To Β3 περιλαμβάνει 
τό τέλος τής κγ' έκθέσεως καί ολοκλήρους τάς υπολοίπους μέχρι τής 
λη'. Δισταγμούς ως προς τήν απόδοσιν τοϋ χειρογράφου τοιιτου εις τον 
Σ. Νικολαΐδην δημιουργεί ο γραφικός του χαρακτήρ, δ όποιος έχει 
σημαντικός διαφοράς από τον τοιοΰτον τοϋ Α, τοϋ Β1 καί Β2 — αλλά 
καί βασικάς ομοιότητας. Τούτο ίσως θά ήδΰνατο νά έξηγηθή εκ τοϋ 
δτι δ Α, τό Β1 καί Β2 έγράφησαν προχείρως καί έν σπουδή, ενώ τό 7 8 9

7) Βλ. άνωτ. σημ. 3.
8) Βλ. π.χ. «Κρ. Χρονικά» Λ, 37G.
9) Είναι δυσχερέστατη σήμερον ή άνεύρεσις εν Ήρακλείφ παλαιών κρητι- 

κών εφημερίδων. Λί πλεΐσται τών φυλασσόμενων είς ιδιωτικά αρχεία άπωλέ- 
σθησαν κατά τήν Κατοχήν. Τών άλλων οί κάτοχοι παραμένουν άγνωστοι. Έπί 
τή ευκαιρία τής άναδιοργανώσεως τής Βικελαίας Βιβλιοθήκης θά ήτο καλόν 
νά παρακληθοΰν διά τοΰ τύπου οί κάτοχοι τούτων νά τάς παραδώσουν προς 
φύλαξιν έν τή Βιβλιοθήκη, όπου καί ή επιστημονική έκμετάλλευσίς των θά 
ήτο ευχερής. Ό κ. ’Ελευθέριος Μαλαγαρδής έδωσεν ήδη τό παρά
δειγμα δωρήσας εις τήν Βικελαίαν μίαν πλήρη σειράν—τήν μόνην πού είχε— 
τής υπό τοΰ πατρός του έκδιδομένης έν Ήρακλείφ έφημερίδος «Δάφνη» (1907).
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Β3 μέ καλλιγραφικήν, ώς έλέχθη, επιμέλειαν. Παραμένει όμως πάλιν 
σημαντικόν έμπόδιον τό πλήθος των άπολυτοιν ονομαστικών τοΓι Β3 
— μέγα εν συγκρίσει προς τον αριθμόν των όμοιων λαθών τοΰ Α. 
Πάντως, είτε υπό τοΰ Νι,κολαΐδου έγράφη είτε ό'χι, τό Β3 περιέχει 
χρήσιμα Ιστορικά στοιχεία έπιβάλλοντα τήν δημοσίευσίν του

Χρήσιμος επίσης έθεωρήθη και ή έν έπιμέτριο «ναδημοσίευσις έκ 
τοπικής εφημερίδος μιας επιστολής τοΰ Σ. Νικολαΐδου, άποσταλείσης 
υπό τοΰτου τό 1900 προς τον Νικόλαον ΙΙαπαδάκην, τον μετέπειτα 
διευθυντήν τοΰ Ι.Α.Κ., πλούσιας εις πληροφορίας σχετικώς μέ τάς εν 
Ήρακλείφ σφαγάς κατά τό 1821 . Ή αξία τών πληροφοριών τού
των καί, γενικώτερον, ή προσωπικότης τοΰ Σ. Νικολαΐδου χαρακτηρί
ζονται ευστόχως υπό τοΰ εκδότου τής επιστολής εις τό άναδημοσιευό- 
μενον τμήμα τοΰ προλόγου του.

Ή Ικδοσις τών; ανωτέρω κειμένων μέ παρεκίνησε νά συγκεντρώσο) 
δσας βιργραφικάς πληροφορίας ήδυνήθην περί τοΰ συντάκτου των. 
Τά στοιχεία ταΰτα συγκροτοΰν, νομίζω, μίαν προσωπικότητα άξιόλο- 
γον καί διά τάς άρετάς της,, καθ’ έαυτάς, καί διά την ποικίλην — καί 
σημαντικήν δράσιν της. Έκτος τοΰτο’υ είναι χρήσιμα διά την το
πικήν ιστορίαν τοΰ Ηρακλείου—ίσως καί διά την γενικωτέραν ιστο
ρίαν τής Κρήτης—καί διά τήν άξιολόγησιν τών δημοσιευόμενων κεί
νων. Έκρινα διά τοΰτο σκόπιμον νά τά κατατάξω καί νά τά εκθέσω 
αμέσως κατωτέρω. Τά στοιχεία ταΰτα ήντλησα α) έκ τοΰ Α (αί σχετικαί 
παραπομπαί θά γίνωνται εις τάς σελίδας τοΰ χειρογράφου σημειουμέ- 
νας εις τό περιθοίριον τοΰ αντιστοίχου κειμένου), β) έκ διαφόρων έν
τυποι ν δηλουμένων εις τάς παραπομπάς καί γ) έκ τής προφορικής πα- 
ραδόσεως. Ιδιαιτέρως σημειιώ τους συμπολίτας άγιογράφους Γεώρ
γιον Άθ. Νικολαΐδην (τοΰ οποίου ό πατήρ ήτο πρώτος άνε- 10

10) Πρβλ. λ.χ. τήν κγ' έκθεσιν πρύς όσα γράφει σχετικώς ό Κ ρ ι τ ο β ο υ- 
λίδης (σ. 577 κ.έξ.) κσί ό Ψιλάκης (Γ, 626). ’Επίσης τήν λε', περί τοΰ 
ήρωίκοΰ θανάτου τοΰ Ξωπατέρα, πρός τά τοΰ Κ ρ ι τ. (σ.404 κ.έξ.) καί τοΰ 
Ψ ι λ. (Γ, 634), οί όποιοι διαφωνοΰντες μεταξύ των περί τήν χρονολογίαν ιού 
σημαντικού τούτου γεγονότος τής Έπαναστάσεως άφίστανται συγχρόνως άμφό- 
τεροι άπό τήν χρονολογίαν τοΰ Β3 κατά έν, περίπου, έτος! Ανάλογοι είναι αί 
διάφοροί καί εις τάς άλλας εκθέσεις.

10α) Βλ. «’Ελεύθερον Σκέψιν» [’Ηράκλειον) τής 10ης Μαίου 1930 καί 
ΕΕΚΣ, Γ, 128. Ό λαβών καί δημοσιέύσας τήν επιστολήν δέν υπέγραψε τό 
όλον δημοσίευμα, παρά τήν φράσιν τοΰ προλόγου του: *άπεν&ννΰίΐοαν είς τον 
υπογεγραμμένο*». Κατά βεβαίωσιν όμως τοΰ διευθυντοΰ τής εφημερίδος 
κ. I. Δ. Μ ο υ ρ έ λ λ ο υ, οδιος ήτο ό Ν. Παπαδάκης.
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Το κάτω αριστερόν τμήμα τής εικόνας «Π
αρήλΰεν ή ακιά τοΰ νόμον
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ψιός τοΰ Στεφάνου) και Ευάγγελον Μαρκογιαννάκην. Άμ- 
φοτέρων αί πληροφορίαι προέρχονται εξ ασφαλών πηγών, τοΰ μέν 
πρώτου εκ της /νωριμίας του προς τον συντάκτην και έκ της οικογε
νειακής του παραδόσεως, τοΰ δέ δευτέρου εκ γνωριμίας πρός τε τον 
συντάκτην και τον μαθητήν καί, στενόν φίλον τρυτου Μ η ν α ν Θ ί κ.ο - 
νομίδην, άγιογράφον, θάνόντα· προ εικοσαετίας εις ηλικίαν . 70 
ετών

: I

Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

'Ο Στέφανος Νικολαΐδης κατήγετο' εκ τοΰ χωρίου 'Αγιες Παρα
σκιές τοΰ Ν. 'Ηρακλείου. Ό πατήρ του ώνομάζετο Νικόλαος Τρο- 
χαλάκης, άλλα το «χυδαΐον» τοϋτο επώνυμον δεν ήρεσεν εις τον λόγιον 
Στέφανον, ό όποιος μετήλλαξε τούτο εις. Ν ι κ ο λ αί δη ς υποκορίσας 
το πατρικόν όνομα Ή μήτηρ. του Άντριάνα ήτο αδελφή τοΰ Με
λετίου Νικολετ,άκη 13, τοΰ τόσον δυναμικού14, αλλά καί τόσον άτυχή- 
σαντος 15 Μητροπολίτου, καί τοΰ ί,ατροϋ..Γεωργίου Νικολετάκη, ,γνα)-

,ι) Τούτους, ώς καί πάντας, οΐανες μέ συνέδραμον, ευχαριστώ καί εντεύ
θεν θερμώς· Σημαντικήν επίσης πηγήν θά άπετέλει ή εκτενής νεκρολογία τοΰ 
Νικολαΐδου, ή δημοσιευθεΐσα δλίγας ημέρας μετά τον θάνατόν του είς. ,τήν έν 
Ήρακλείφ έκδιδομένην τότε (1907) βένιξελικήν εφημερίδα «Εθνική» (πληρο
φορία τοϋ άναγνόντος ταύτην εγκρίτου συμπολίτου καί φιλίστορός Κώ σ τη 
Ρασιδάκη, δικηγόρου). Δυστυχώς δεν κατώρθωσα νά άνεύρω ταύτην (βλ. 
άνωτ. σημ. 9) έν Ήρακλείφ, απευθυνθείς δέ είς τό ΙΑΚ, έλαβον απάντησιν 
ιών κ. I. Μαυρακάκη καί Κατσιαδάκη αρνητικήν. Έν Ηράκλειο) 
άνεϋρον μόνον τάς εφημερίδας τοΰ έτους εκείνου «Δάφνη» καί «Ελπίς». Έκ 
τούτων ή μέν σειρά τής πρώτης—κατά σατανικήν σύμπτωσιν—-είναι ελλιπής ώς 
πρός ιό φύλλον πού θά έπρεπε νά έχη δημοσιευθή ή ε’ίδηοις τοΰ θανάτου του 
(ήτο εβδομαδιαία), ή δέ δεύτερα περιέχει τήν εΐδησιν τού θανάτου, άνευ ού- 
δενός σχολίου. Τοΰτο εξηγείται, διότι ή μέν «Ελπίς» ήτο φανατικώς άντιβενι- 
ζελική, 6 δέ Στέφανος θαυμαστής τοΰ Βενιζέλου’ καί ή όξύτης τοϋ κομματικού 
άγώνος απέκλειε βεβαίως τότε (ήτο πρόσφατον τό Θέρισαν) πάσαν παράχώρη- 
σιν πρός τούς αντιθέτους.

,2) Βλ. Ν ι κ. Ε. Ζευγαδάκη, Τό θαΰμα τοΰ 'Αγίου Μήνα έν Ηρά
κλειο.) κατά τό Πάσχα τοΰ 1820, ‘Ηράκλειον 1949, σ. 14-15. Ή οικογένεια 
των Τροχαλάκηδοιν υπάρχει ακόμη είς 'Αγιές Παρασκιές. ■-

>?) Βλ. Α, σ. 20,
Μ) Οδτος έγένετο Επίσκοπος Ίερδς καί Σητείας είς ηλικίαν 25 ετών (βλ. 

ΕΕΚΣ, Γ, 129 έν παραβολή πρός τον Α, σ. 3) καί Μητροπολίτης Κρήτης 
τριακοντούτης (Α, 3).

Ι5) Βλ. «Ιίρ. Χρονικά», Β, 314-317 (ιδιαιτέρως έν σ. 317 σημ. 7).
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στοϋ εκ των έκδοθέντων χειρογράφων του1Κ. Υιός της αδελφής του 
Εΰσεβίας ήτο ό επίσκοπος Διονύσιος Καστρινογιαννάκης '“α , τοΰ 
οποίου ή φιλολογικώς ενδιαφέρουσα προσωπικότης δεν έξήρΟη προση- 
κόντως εισέτι.* 17.

'Ο χρόνος τής γεννήσεώς του δεν είναι ακριβώς γνιοστός, διότι 
δεν υπάρχει περί τουτου ουδεμία γραπτή μαρτύρια. Έκ προφορικών 
όμως πληροφοριών τών αγιογραφιών Ευαγγέλου Μαρκογιαννάκη και 
Γεωργίου Νικολαΐδου φαίνεται ότι έγεννήήη τό 1817, αί πληροφο- 
ρίαι δ’ αΰται συμφωνούν και με τάς σχετικός ενδείξεις τών αυτοβιο
γραφιών σημειώσεων Ι8.

'Ο Στέφανος άνετράφη και έμορφο) ίλη, ώς φαίνεται, εις τό 'Ηρά
κλειον. Τό 1826, την ημέραν τοΰ Πάσχα, δτε οί Τούρκοι ώρμησαν

,e) Βλ. «Χρ. Κρήτην», Β, 59 (πβλ. ΕΕΚΣ, Γ, 129, δπου εσφαλμένος ό 
Γεώργιος αναγράφεται ώς πρόγονος τοΰ Μελετίου).

,Βα) Α, 25.
17) ’Ιδιαιτέρως αξιοσημείωτα είναι ή γλαφυρότης τών λόγων του, αί γλωσ

σικοί του ίδέαι καί τό τολμηρόν τών εκφράσεων. Ώς ένδειξιν παρέχω κατω
τέρω αποσπάσματα έκ λόγων του έκφωνηίΐέντων έπί τή έπετείω τής όλοκαυτιό-
σεως τοΰ Άρκαδίου : «.......Θωρεϊς παρέχει δυο κορμιά, μια νέα κ ’ ένα νέο, ένα
ζευγάρι δμορφο, ένα βιτσάτο νέο, με πρόσωπο αάν τοΰ παιδιού, δροσάτο αι'χν τό 
ρόδο, μέ μάθια που σπιθοβολονν, με χείλια που δέ μπόρεσαν ή δτηια κ5 ή άνα- 
φαγιά τό χρώμα τως ν’ αλλάζουν και φαίνονται να. λαχταρούν άλλω χειλιώ τι/
ομΐξι___» (βλ. Έπί τή εορτή τοΰ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου ΡεΟυμνης —
8η Νοεμβρίου 1900, έπετείω τής όλοκαυτώσεως τοΰ Άρκαδίου, λόγος τοΰ ’Ε
πισκόπου Ρεθΰμνης καί Αύλοποτάμου Κυρίου Διονυσίου. Έν Χανίοις, έκ τοΰ 
τυπογραφείου «ή Πρόοδος» Ε. Δ. Φραντζεσκάκη, σελ. 7). Καί αλλαχού: «___"Η
θελα να μου δίδετε σείς τά φτερά τοΰ λόγου, ν’ ανυψωθώ ψηλά εκεί___ νά φαν
ταστώ πραγματικά τη φοβερή την ώρα, πού σμίξανε τά δυό στοιχειά, η φλόγα 
και δ Ίόυρκος, κι’ από την εσ/ιιξιν αυτή εβγήκανε κουφάρια, ολόμαυρα άποκάου-
δα___» (ενθ* άνωτ., σελ. 5). Όμοια άνδηρό της ϋφους χαρακτηρίζει καί τούς
εις τήν καθαρεύουσαν λόγους του . τΚεκοπιακώς εγώ εϊγον εκδράμει προς ανα
ψυχήν εις την ίεράν τοΰ Άρκαδίου Μονήν, μόνος περί τήν δειλήν. Ρεμβάζων
ίατάμην παρά τήν μεγάλην αυτής αλω υπό τήν δροσερόν μικρών δρυών σκιάν.......
Μακράν διεφαίνετο λευκόατικτον το κνανοϋν τής λευκοκυμάντον θαλάσσης πέλα
γος. Άργνροφανεΐς δέ κυμάνοεις νπεδήλον το μεταξύ εκείνου και εμού έλαιόφν-
τον πεδίον___» (βλ. Λόγος πανηγυρικός τοΰ ’Επισκόπου Ρεθύμνης καί Αΰλο-
ποτάμου Διονυσίου.... Έν Χανίοις, 1902).

1R) <Ίο 1904 ανακάτωνα τά βυζαντινά σχέδια τον Στεφάνου κι άναμεσός στ* 
άλλα είδα μτά σημείωση τού πατέρα του, πού λεγε : Ό γ ιός μου ό Στεφά
νής έγεννήθη το 18 Π* (Άφήγησις Ε. Μαρκογιαννάκη). «*0 πά
πας μου έκ μητρός Χατζή - ζωγράφος, από τον όποιον έμαθα τήν τέχνη, ήτο κου
μπάρος καί ομότεχνος τον Στεφάνου. Αυτός μου έλεγεν, ότι ό Στέφανος ήτο μι
κρότερος τον κατά 3-4 χρόνια. Ό Χατζή-ζωγράφος έγεννήθη τό 1814, όπως μοϋ 
έλ^γε· (Άφήγ. Γ. Νικολαΐδου). Πβλ. Ν. Ε. Ζ ε υ γ α δ ά μ η, ένθ·’ άν·, σ. 14.
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εντός τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Μήνα μέ άγριας διαθέσεις, ήτο μεταξύ των 
έκκλησιαζομένων καί «εΐδεν υφϋαλμοφανώς τον "Αγιον Μήναν όπου 
τους ετρεψεν εις φυγήν»'1'. Τό όραμα τούτο θά ιόν κινήση μετά 10 
έτη, εις ηλικίαν 19 ετών, νά σύνθεση σχετικήν ακολουθίαν, καθιερω- 
θεΐσαν αμέσως τότε καί ψαλλομένην είσέτι καθ’ έκάστην Τρίτην τής 
Διακαινησίμου εις μνήμην καί τιμήν τοΰ θανματουργήσαντος 'Αγίου2". 
Πώς όμως έμορφώθη, ώστε νά είναι 19ετής εις θέσιν νά συνθέτη 
τοιαΰτα, δύσκολα όπωσοϋν, κείμενα; Ή κατάστασις τής εν Ήρα- 
κλείφ δημοσίας έκ.ταιδεύσεως κατά τήν δεκαετίαν 1821-1830, πού 
είναι ακριβώς ή εποχή κατά τήν οποίαν έπρεπε νά μαθητεύση ό Στέ
φανος, δεν θά ήτο βεβαίως καλύτερα εκείνης, πού περιγράφει <5 Sie- 
ber* * * 21, ούτε καί πρόσφορος ήτο ή αιματηρά εκείνη εποχή διά μίαν 
επιμελή παίδευσιν. Ούτε φαίνεται ούδαμόθεν οτι έξεπατρίσθη, διά νά 
μορφωθή, ρητώς μάλιστα μαρτυρεί ή προφορική παράδοσις τής οικο
γένειας του δτι ήτο αύτοδίδακτος22 * *. Πάντως δεν θά ήτο δύσκολον δΤ 
έν εύπορον καί φιλομαθές παιδίον μέ θειον αρχιερέα νά λάβη στοι
χειώδη μαθήματα αρχαίων ελληνικών, αριθμητικής καί βυζαντινής 
μουσικής είτε από τον υπό τοΰ Sieber άναφερόμενον έν Ήρακλείψ

‘") A, 1.
2ίι) Τήν ακολουθίαν ταύτην έξέδωκεν εσχάτως ό Ν. Ε. Ζευγαδάκης 

(βλ. σημ. 12) εις κομψόν τεΰχος, δπου (σ. 18) σημειοΰνται καί αί προηγούμε- 
ναι εκδόσεις. Νομίζω ότι ό πρόλογος τής πρώτης έκδόσεως, γραφε,ίς υπό τοΰ 
ίδιου τοϋ Ν ι κ., θά έπρεπε νά άναδημοσιευθή εις τό τεΰχος τοΰτο. Εις τήν 
επικεφαλίδα τής έκδόσεως ταΰτης ό Ζ ε υ γ. θέτει ερωτηματικόν εις τήν φρά-
σιν: «‘Ακολουθία..........ποιηθεΐοα παρά Στεφάνου Νικολαΐδου τφ 1S36» θεωρών
άμφισβητήσιμον τήν χρονολογίαν. ΙΙράγμαιι έκ πρώτης όψεως φαίνεται περί
εργον, πώς καθιερώθη έπισήμως εκκλησιαστικόν ποίημα 19ετοΰς νεανίσκου. 
"Οταν όμως ληφθή ύπ’ όψει ή καταγωγή τοΰ Στεφάνου, άνήκοντος εις οικο
γένειαν προκρίτων, ή ευφυΐα του, ή ευσέβεια του καί, πρό παντός, τό δτι Μη
τροπολίτης ήτο τότε ό θείος του Μελέτιος, τό πράγμα γίνεται εύεξήγητιιν.

=’) Βλ. Γ. Ζ ομπανάκη, Ό Αυστριακός ποιητής F. W. Sieber στην
Κρήτη, ΕΕΚΣ, Β, 282-289. ΙΙβλ. Ψιλάκη, Γ, 924. Περί τής προελεύσεως 
των τότε έν Κρήτη διδασκάλων βλ. Κ ρ ι τ ο β ο υ λ ί δ η ν σ. 9, καί ψ ι λ ά- 
κ η ν, Γ, 202.

2!) Πληροφορία Γ. A. Ν ι κ ο λ α ΐ δ η. Τό δτι δέ.ν έλαβε συστηματικήν 
μόρφωσιν δεικνύουν καί τά χειρόγραφά του μ,έ τήν ενίοτε χαλαράν σύνταξιν 
καί τά χαρακτηριστικά-—ολίγα πάντοις — ορθογραφικά λάθη: «‘Εχειροτονήϋη 
Πέτρας ό Μελέιτος. ...δώοας παραίτηοιν προς αυτόν 6 Πέτρας» (Λ, 6) <διάφορα.ι* 
(Α, 9), «υποδεχθείς» (A, 11 = γενόμενος δεκτός), «έπλυμί/ρησεν» (Α, 14) «υφε- 
αιείου» (Α, 15), «λ,ειψιδρία» (Λ, 15), «έν βαθύ γήρατι» (Α, 10) κλπ. Των σφαλ
μάτων τούτων πολλά ίσως πρέπει νά αποδοθούν εις απλήν παραδρομήν, όφει- 
λομένην εις τό πρόχειρον τών Σημειώσεων.
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διδάσκαλον Γρηγόριον Μεγαλοβρυσανόν 23, είτε άπό ιόν νεαρόν τότε 
Νικόλαον Παρασιίρην 14, είτε και από αυτόν τον θειον του 2δ. Πάντως 
τό 1833, εις ηλικίαν δηλαδή 16 ετών, θά είχε περατώσει τάς περί τα 
γράμματα σπουδάς του, αί οποΐαι, σημειωτέον, έπεξετάθησαν καί εις 
την εκμάθησιν τής τουρκικής2", διότι τότε, όπως αναφέρει ό ίδιος, 
αρχίζει μαθήματα ζωγραφικής παρά τώ δοκίμιρ άγιογράφω τής εποχής 
εκείνης Μιχαήλ Πολυχρονίδη 2 * 27, ή συστηματική δ’ έκμάάησις τής τέ
χνης ταΰτης δεν θά άφηνε βεβαίως περιθώριον δι’ άλλα τακτικά μα
θήματα. ’Άλλωστε μετά τρία έτη, τό 1836, ως έλέχθη ήδη, είναι εϊς 
θέσιν νά σύνθεση ακολουθίαν. Θά έπρεπε πάντως ό νεαρός ύμνογρά- 
φος νά διακρίνεται τότε επί παιδεία καί ευσεβεία, διά νά άποτολμα 
τοιαΰτας πνευματικός εκδηλώσεις.

Ή αγιογραφία συν τφ χρόνω άπέβη κύριον επάγγελμα τοϋ Στε
φάνου 28. Ή εΰσέβειά του, ή δεξιοτεχνία του29, ή ίκανότης του νά 
άνατρέχη εις τάς πηγάς καί νά άντλή έκεΐθεν εμπνεύσεις καί ή προσ- 
πάθειά του νά άνανεοίνη τους τεχνικούς του τρόπους30, εντός των 
ορίων πάντοτε τής παραδόσεως31, συνετέλεσαν ώστε νά ύπερβή ταχέοις 
τους συμμαθητάς καί ομοτέχνους του Ίωάννην Πολυχρόνην (υιόν τοΰ

2S) Sieber, Reise n. d. Insel Kreta I, 270. Ό Γ. Ζομπανάκης 
(ενθ’ ανωτ.) μεταγράφει: Μεγαλοχριστιανός (πβλ. Ψιλάκη, 324).

2i) Ό Παρααύρης τά &9, πού τον είχα δάσκαλο, ήταν πάνω από 55 χρόνων. 
Μάς έλεγε ανχνά, π ώ ς 6 0 χρόνια κάνω τό δάσκαλο κι δλοι οι μεγάλοι 
τον ’Ηρακλείου βγήκανε άπό τά χέρια μου» (άφήγ. Ε. Μ α ρ κ ο γ ι α ν ν ά κ η). 
Ό διδάσκαλος αυτός ήτο πολύ αγαπητός έν Ήρακλείφ (βλ. Ψιλάκη, 849). 
Βλ. καί Μ.Ε.Ε. εις τήν οίκείαν λέξιν.

3δ) Ό Μελέτιος Νικολετάκης έχρημάτισεν αρχιδιάκονος τής Μητροπόλεως 
μέχρι τοϋ 1824 (βλ. ’Επιστολήν τοϋ Σ τ ε φ. Νικολαΐδου δημοσιευθείσαν 
εις τήν έφ. «Έλευθέραν Σκέ/ψιν» τοϋ Ήραν λείου τής 10 Μα'ίου 1930).

2“) Πληροφορία Γ. Α. Νικο λαίδη, έπιβεβαιουμένη καί άπό τάς περαι
τέρω έκτιθεμένας επισήμους άποστολάς τοΰ Στες., εις Κωνσταντινούπολιν.

2Ι) Βλ. Α, 7. Ό άγιογράφος οδτος άπέθανε τό 1854 εις Άγιον Μύρωνα 
(Λ, 7).

28) Βλ. Ν. Ζ ε υ γ α δ ά κ η, ένθ’ άνωτ., 14. '"Εργα του, εκτός τοΰ περιγρα- 
φομένου υπό τοϋ Ζευγ., υπάρχουν καί εις τόν μικρόν Άγιον Μηνάν καί εις τόν 
ναόν τοΰ χωρίου Άγιες Παρασκιές.

2fl) Ώς δείγμα τής τέχνης του δημοσιεύω φωτογραφίαν τής είκόνος «77α- 
ρήλϋ-εν ή σκιά τοΰ νόμου» (βλ. πιν. ΣΤ') ευρισκόμενης εις τόν ναόν τοΰ Άγ. Τίτου.

30) <’Ίοαμε τά 02 έζωγράφιζε με ανγόχρωμα, υστέρα έμα&ε τήν ελαιογραφία 
άπό τόν 9Ιταλό ζωγράφο Μαρινέλλι, που ήoih τότε ατό Ηράκλειο, για νά εργαστεί 
στην εκκλησία των καθολικών» (άφηγ. Ε. Μ α ρ κ ο γ ι α ν ν ά κ η. Πρβλ. κατωτ. 
σημ. 36).

3ι) «Πολλές φορές μ’ έμάλ,ωνε, γιατί τότες έκανα τις μύτες καί τά χείλια όχι 
λεπτά σαν ταοί παλιούς' μου ’λεγε πώς αυτά είναι φράγκικα» (Μ α ρ κ ο γ.).
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Μιχαήλ) και Άνδρέαν Βλαχάκην καί νά γίνουν τά έργα του περιζή
τητα. Τοϋτο εξηγεί έν μέρει καί την μετέπειτα μεγάλην του ευπορίαν * 31 32 * *, 
ή οποία θά τοΰ έπιτρέψη νά ζή «σαν Άρχοντας», νά καλλιεργή κατά 
τρόπον πολυτελή τά κτήματά του καί νά διατηρή σχέσεις μέ τους τά 
πρώτα φέροντας έν τή νήσψ.

'Ομοια ήτο ή υπεροχή του και μεταξύ των Ιεροψαλτών τής εποχής. 
Έπί πολλάς δεκαετηρίδας διετέλεσε δεξιός ψάλτης εις τον μητροπολι- 
τικόν ναόν83, αυστηρός τηρητής τών παραδόσεων καί ακόμη αυστηρό
τερος ελεγκτής τών διαδόχων του, δτε, ύπερογδοηκοντούτης πλέον, 
παρητήθη τής θέσεως αυτής31.

'Η πνευματική καί ηθική άρτιότης τοΰ Στεφάνου ήτο ανάλογος 
προς τήν σωματικήν του τοιαύτην. Μίτο υψηλός, μελανόφθαλμος καί 
πάντοτε κομτ|;ώς ένδεδυμένος. Γενικώς έθεωρείτο από τους ωραιότε
ρους Ήρακλειώτας τής εποχής του35 *. 'Η δημοσιευόμενη αυτοπροσω
πογραφία του (βλ. πιν. Ζ')3β δεν αναιρεί τήν παράδοσιν ταΰτην, ή 
έκφρασίς της μάλιστα μέ τούς υγρούς οφθαλμούς καί τά παχέα χείλη 
καθιστούν πιθανήν μίαν προφορικήν μαρτυρίαν37 * *, δτι συνεκινεΐτο 
πολύ από τάς ωραίας γυναίκας.

Ή ευγένεια, λοιπόν, τής καταγωγής, ή ευφυΐα καί ή ποικίλη παι
δεία—ύμνογράφος, μουσικός, άγιογράφος, τουρκομαθής—, ή ευσέβεια 
καί ή σωματική άρτιότης τοΰ Στεφάνου συγκροτούν άναμφισβητήτως 
τον τύπον τού καλού κ αγαθού τής εποχής του. Ευεξήγητος δί)εν 
είναι ή ταχεία άνάδειξίς του έν Ήρακλείω κατ5 άρχάς καί βραδύτερον 
έν όλοκλήρφ τή Κρήτη. "Οτε τον Μάϊον τού 1845, έξ αφορμής τής 
θανατώσεως ενός χριστιανού υπό τών τουρκικών αρχών «διά φρικω-

82) «"Οταν άπέθανεν όμως δεν άφησε μεγάλη περιουσία» (άφηγ. Γ. Ν ι κ ο- 
λ α ΐ δ η).

88) Έπί τοΰ σημείου τούτου συμφωνούν δλαι αί προφορικήν μαρτυρίαι.
31) «Κατά το 1900 ενθυμούμαι, ποΰ 6 πατέρας μου ήλθε ένα βράδυ δύσθυ

μος ατό σπίτι, υστέρα από μια συνεδρίαση στη Μητρόπολη. Τον έρώτηοα τί έχει
καί μου εϊπεν, δτι, προκειμένον νά προοληφθή ένας δεξιός ψάλτης στον “Αγιο
Μηνά, ό Iραφάνας, (παρανόμι τοΰ Σ. Νικολαΐδου) έατεσε καυγά, γιατί δεν τον
ήθελε» (άφηγ. τού δικηγόρου Κωστή Ρασιδάκη).

35) Καί έπί τοΰ σημείου τούτου δλαι αί προφορικοί μαρτυρίαι συμπίπτουν.
8β) Τήν προσωπογραφίαν ταύτην κατέχει ήδη ή κυρία Καλλιόπη ’Αγγέλου 

(οδός Άρχανων), ή όποια μέ πολλήν προθυμίαν μοΰ τήν παρεχώρησε πρός
μελέτην καί φωτογράφησιν. «Ή είκών παριστάνει τον Στέφανον. Τήν έκαμε ό
ίδιος, όταν από ένα Ιταλό έμαθε τήν ελαιογραφία. Τό ξέρω από τόν μαθητήν τον 
Μηνάν Οίκονομίδην, ποΰ πέθανε προ είκοσι ετών εβδομηκοντούτης» 
(άφηγ. Γ. Α. Νικολαΐδη).

3Ι) Τοΰ Ε. Μαρκογιαννάκη.
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δεστάτων βασάνων», έγινε «φοβερά στάσις των χριστιανών» και αϊ 
τουρκικά! άρχαί προέβησαν εις την σύλληψιν τοΰ Στεφάνου, ό λαός 
έσπευσε να τον άποφυλακίση 38. Τούτο άποδεικνύει δτι οΰτος, καίτοι 
νειιρός — 28 έτιΤιν —, ήτο ηγετικόν στέλεχος της χριστιανικής κοινω
νίας και συγχρόνως συμπαθής και εις τά λαϊκά στρώματα. Άλλα καί 
εις τάς τουρκικάς άρχάς, φαίνεται, έπεβάλλετο. Τουρκομαθής δπως ήτο 
και ευφυής ήδύνατο νά έρχεται εις επαφήν μέ αύτάς και νά είσηγήται 
μέτρα υπέρ των Χριστιανών. Ουτω το 1846, απουσιάζοντας τοΰ Μη
τροπολίτου, δΤ ίδικής του πρωτοβουλίας θεσπίζεται διά πρώτην φο
ράν νά γίνεται ή κατάδυσις τού Σταυρού κατά τήν ημέραν των Φώ- 
των εντός τοΰ λιμένος τοΰ Ηρακλείου, υπό τά δμμοιτα των Τούρκων, 
καί όχι μακράν τής πόλεως, εις τήν Τρυπητήν, όπως έγίνετο πρότε- 
ρ0ν 3» Τό τοιοΰτον βεβαίως είναι σημαντικόν, δταν ληφθή ύπ’ οψει, 
ποιαν εθνικήν σημασίαν εΐχεν ή τελετή αΰτη κατά τήν περίοδον 
τής Τουρκοκρατίας.

Κατά τύ θέρος τοΰ 1856, ώριμος πλέον και αρκετά πλούσιος, επι
χειρεί τό πρώτον του εκτός τής Κρήτης ταξίδιον. Επισκέπτεται τήν 
άκμάζουσαν τότε Σύρον, τάς Αθήνας, τάς Πάτρας, τήν Σμύρνην καί, 
τέλος, τήν Κωνσταντινοΰπολιν4Ι>. Ή έπίσκεψις τών κέντρων τούτων 
τοΰ Ελληνισμού ΰποδηλοΐ τήν βαθεΐαν έφεσιν τοΰ Στεφάνου νά γνω- 
ρίση εύρΰτερον καί έν τοΐς πράγμασι τήν μεγάλην ελληνικήν πατρίδα, 
τήν οποίαν μέχρι τότε εθαύμαζε μόνον είς τά βιβλία. Άλλον σκοπόν 
πρακτικόν δεν φαίνεται νά είχε τό ταξίδιον τοΰτο, διότι τό μέν έμπό- 
ριον ουδέποτε τον άπησχόλησε, πολίτικοι δε σκοποί δεν ήδύναντο νά 
εξυπηρετηθούν μέ μίαν τοιαύτην ποικίλην καί. σύντομον, σχετικώς, 
διαδρομήν. Άλλωστε και ό ξηρός τρόπος, καθ’ δν αναγράφεται το 
ταξίδιον τοΰτο είς τάς Σημειώσεις,— δεν σημειώνεται σκοπός τοΰ τα
ξιδιού— έπιβεβαιοΐ τήν ΰπόθεσιν ταύτην, "Οτε τον ’Οκτώβριον τοΰ 
αυτού έτους έπέστρεψεν είς τό Ηράκλειον, τοΰτο εΐχεν ήδη ΰποστή 
μεγάλην καταστροφήν έκ τοΰ κατ' εκείνο τό φθινόπωρον επισυμβάν- 
τος φοβερού σεισμού.

Κατά τό αυτό φθινόπωρον εΐχεν έλθει ως Διοικητής τής Κρήτης ό 
Βελή-πασάς, ή πολιτεία τοΰ οποίου εντός ολίγου—τό 1858 — έξήγειρε 
τούς Κρήτας, διαμαρτυρομένους διά τάς ποικίλας φορολογικός καί άλ- 
λας επαχθείς καινοτομίας τοΰ νέου Διοικητοΰ* 41. 'Η εξέγερσις αυτή 
εΐχεν ώς αποτέλεσμα τήν άντικατάστασιν τούτου καί τήν παραχώρησιν

3S) Α, 5.
»8) Α, 3.
4°) Α, 7.
41) Βλ. Ψιλάκην, Γ, 821-834.
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διαφόρων προνομίων εις τούς Χριστιανούς της Κρήτης, μεταξύ των 
οποίων ήτο και το δικαίωμα των επαρχιών νά εκλέγουν τούς διοικη
τικούς αντιπροσώπους των42. 'Ο Στέφανος εκλέγεται αντιπρόσωπος 
τής επαρχίας .του κατά τον Σεπτέμβριον τοϋ 1858 43, μετ’ όλίγας δέ 
ημέρας εις γενικήν συνέλευσιν των επαρχιακών αντιπροσώπων τοϋ 
'Ηρακλείου εκλέγεται πληρεξούσιος τής Συνελεύσεως διά τά Χανιά, 
δπου καί αμέσως μετέβη **. Έκεΐ μετά ένα μήνα, ήτοι την 1γιν Νοεμ
βρίου, προκειμένου νά σταλή άντιπρόσοοπος τής Κρήτης διά την έν 
τοϊς πατριαρχείοις εθνικήν τών ορθοδόξων συνέλευσιν εκ πασών τών 
επαρχιών τής Αυτοκρατορίας, εκλέγεται καί πάλιν «διά ιρήψων και 
διά κλήρου» γενικός αντιπρόσωπος τής Κρήτης εις την πανεθνικήν 
ταύτην σύνοδον. Άφοΰ ώρκίσθη .εις τον ναόν τών 'Αγίων ’Αναργύ
ρων, εν Χανίοις, καί συνεννοήθη μετά τών άλλων πληρεξουσίων, ιδία 
δέ με τον δυναμικόν καί εύπαίδευτον εκ Ρεθύμνης Μάξιμον Δασκσ- 
λάκην, διά τήν εν Κων/λει διαχείρισιν τών εθνικών ζητημάτων, άνε- 
χώρησε διά Κων/λιν τήν 19 Νοεμβρίου τοϋ αύτοΰ έτους, δπου καί 
παρέμεινεν άντιπροσωπεύων τήν πατρίδα του μέχρι τοϋ ’Ιουλίου τοϋ 
I86015. Πώς έξετέλεσε τήν εντολήν του ταύτην δεν γνωρίζομεν, διότι 
ούτε ό ίδιος εις τά Σημειώματά του αναφέρει τι περί τούτου ούτε 
άλλος τις, καθ’ όσον δύναμαι νά βεβαιώσω.

Οίίτω τό κΰρος τοϋ Στεφάνου ηϋξανεν από ημέρας εις ημέραν. 
Μέ τήν αγιογραφίαν άσχολεΐται πλέον ούχί ως επαγγελματίας. ’Αφιε
ρώνει τον καιρόν του είς κοινωφελείς ασχολίας * 45 46, ενώ συγχρόνως καλ
λιεργεί ύποδειγματικώς τό περίφημον καταστάν έκτοτε «περιβόλι» του 
καί τά άλλα κτήματά του είς τό χωρίον 'Αγιες Παρασκιές 4β“ . Έκεΐ, 
δαπανών αφειδώς, μετέβαλε τό κτήμα του, εις θέσιν Βουλκάνο, είς 
αληθινόν παράδεισον περιέχοντα περί τά 600 δένδρα, πολλάς ποικι
λίας τών οποίων μετεφύτευσε διά πρώιην φοράν είς τήν Κρήτην. Θαυ
μαστής ποικιλίας είναι επίσης καί οί κρεβατίνες του. Τό περιβόλι ήτο 
διηρημένον κατά τό πρότυπον τών ευρωπαϊκών είς άλέας, είς έκά-

4ή Ένθ’ άνωτ., 835-836.
4S) Α, 9.
44) Α, 9.
4ο) Α, 9. Πβλ. τήν υπό ανωνύμου έκδοθεϊσαν βιογραφίαν: Μάξιμος Δα- 

σκαλάκης, συμβολή είς τήν Κρητικήν 'Ιστορίαν, έν Άθήιαις 1902, σ. 12.
4β) Είς τόν Κώδικα Πρακτικών τής I. Μητροπόλεως Κρήτης τών ετών 

1860-1862 αναγράφεται ό διορισμός του ώς μέλους επιτροπής έκ προκρίτων δια 
την άνέγερσιν τοϋ μητροπολιτικοΰ ναού (σ. 34, χρονολογία πρακτικού 11-4- 
1862). Βλ. Α, 11 καί 12.

46α) Τό ενδιαφέρον του διά τήν γεωργίαν φαίνεται έκ τοΰ πλήθους τών 
σχετικών σημειωμάτων του.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:49:10 EEST - 54.161.213.156



304 Μεν. Γ. Παρλαμΰ

στην των οποίων είχε δώσει ιδιαίτερον δνομα είλημμένον εκ τοΰ εθνι
κού κύκλου (’Όθωνος, ’Αμαλίας, Κανάρη κλπ.) και άναγεγραμμένον 
επί άνηρτημένης πινακίδος47. Εις τον παράδεισον τοΰτον καταφεύγει 
οσάκις ή τύρβη τής πόλεως τον στενόχωρε! κα'ι εκεί ίσιος μελετών τά 
προσφιλή του ιστορικά βιβλία και χειρόγραφα αρχίζει νά γράφη κα'ι 
τά ιδικά τού 'Ιστορικά Σημειώματα. Οικογενειακά! φροντίδες δεν τον 
κατατρύχουν, διότι; παρέμεινεν άγαμος, θεωρών όΐι.ή ίδιότης του ώς 
ιεροψάλτου και. άγιογράφου τώ επέβαλλε την άγαμίαν48 49.

Ή άγαμία αυτή έχρησίμευσεν ώς πρόσχημα τον ’Οκτώβριον τοΰ 
1865 εις,τον Διοικητήν ’Ισμαήλ, διά νά ά,κυρώση την εκλογήν τοΰ 
Στεφάνου ώς .δήμογέροντος. Ή'έρις μεταξύ τών κοινοτήτων των ανα
τολικών - επαρχιών καί τών Μονών, τών πρώτων. μπαιτουσών όπως 
δαπανάται τό ήμισυ τών εσόδων ταιν δευτέρων προς συντήρησιν τών 
σχολείων-, είχεν- όξυνθή έπικινδύνως κατά, τό έτος εκείνο. Ό Στέφα
νος, ό όποιος φίλος ών τής παιδείας είχεν από τοΰ 1861 διορισΟή 
έφορος τών έν Ήρακλείφ σχολείων και είχε μάλιστα οργανώσει λα- 
χεΐον προς οικονομικήν ένίσχυσιν τούτων48, είχε ταχθή, ώς ήτο φυσι
κόν, μέ τό μέρος' τών Κοινοτήτα)ν. ’Εκλεγείς δε δημογέρων, ώς έλέ- 
χθη, καί θεωρηθείς επικίνδυνος διεκδικητής τοΰ δικαίου τών Κοινο
τήτων έπέσυρε την μήνιν τοΰ τότε Μητροπολίτου Διονυσίου, ταχθέν- 
τος.μετά τών μοναχών, ό όποιος είσηγήθη καί επέτυχε τήν άκυρωσιν 
τής εκλογής του καί τήν διάλυσιν τής τοπικής έν Ήρακλείφ συνελεύ- 
σεως80. Καί έφ’ όσον μέν ή διένεξις προς τους Τούρκους περιωρίζετο 
εις τό πολιτικόν στάδιον, ό Στέφανος, ώς εϊδομεν, πρωτηγωνίστει. 
Ότε ό'μως αυτή έξειλίχθη. εις ένοπλον αγώνα καί οί τολμηρότεροι έκ 
τών κατοίκων τών πόλεων κμτέφευγον εις τήν έπαναστατήσασαν ύπαι
θρον, δεν έτόλμησεν, ύπείκων ίσως εις τήν συντηρητικήν καί ειρηνι
κήν φύσιν του, νά δοκιμάση τήν-τραχύτητα τών .βουνών καί νά αντι
μετώπιση τούς κίνδυνους τής παρανομίας. Έκ φυσεως νομιμόφρων, 
εξ ανατροφής αμύητος εις τάς περιπετείας τών άρρυθμων ύπαιίίρίων 
μετακινήσεων, έκ χαρακτήρος όρθολογιστής θά ήτο δυσκολον νά μετα-

47) “Αφήγησις Γ. Α. Νικολαίδου, Ε. Μαρκογιαννάκη καί άλ
λων και. Άγ. Παρασκιών, οπού υπάρχει καί σήμερον, ώς έξηκριβωσα έπιτο- 
πίιος, τοπωνύμιον : Στον Στέφανον το περβόλι, τό όποιον τείνει νά διαδεχθή 
τό λίαν ενδιαφέρον παλαιόν τοιοϋτον: Στο Βουλχάνο.

48) Άφηγ. Μαρκογιαννάκη καί Νικολαίδη.
49) Α, 11 καί 12.
s0) Α, 13. Τήν εκλογήν του αυτήν ονομάζει *πολνκροτον» καί φαίνεται ότι 

ό χαρακτηρισμός είναι όρθ-ός, διότι τήν αναφέρει καί ό Ψιλάκης (Γ, 
866-867).
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βληθή εις επαναστάτην. Έπροτίμησεν δθεν να παραμείνη αδρανών 
εν Ήρακλείφ επί τινας μήνας καταφυγών, άμα τη ένάρξει των εχθρο
πραξιών, εις την Μητρόπολιν, δπου ειχον καταφΰγει καί άλλοι χρι
στιανοί φυλαττόμενοι υπό τακτικού τουρκικοί) στρατού διά τον φόβον 
τοΰ τουρκικού όχλου. Έκεΐθεν κατά τά τέλη τού Αύγουστου τού 1866 
άνεχώρησεν ως πρόσφυξ διά την Ελλάδα «περιήλ&ε πόλεις τινάς και 
νήσους, μετέβη εις Κωνοταντινούπολιν και ίπανήλ&εν εν ετει 1869, 

’Ιουνίου 16»51. Την συμπεριφοράν ταυτην, ή οποία δύναται νά κατη- 
γορηθή καί νά εξηγηθή εξ ’ίσου ευκόλως, δεν έπέδειξε μόνον ό Στέ
φανος. 'Ως παρετήρησεν ήδη ό Ψιλάκης52, οί εγγράμματοι τών πό
λεων, γενικώς, δεν συμμετέσχον εις τον ένοπλον αγώνα τοΰ 1866, ενώ 
άντιθέτως κατά τό 1878 ή συμμετοχή τούτων ύπήρξεν αξιοσημείωτος.

'Η αποδημία, αν δεν τον ωφέλησεν ηθικώς, συνετέλεσεν δμωζ εις 
τό νά εύρύνη ούτος την μόρφωσίν του. Έκτος τών άλλων απέκτησε 
καί την συνήθειαν τής άναγνώσεως τών εφημερίδων 1,5.

Κατά τάς άρχάς τοΰ 1877 ή Τουρκική Διοίκησις, αισθανόμενη οτι 
νέα έπανάστασις έκυοφορείτο εν Κρήτη — εις τάς ’Αθήνας ήδη είχε 
σχηματισθή σύλλογος μέ τήν επωνυμίαν «Εθνικόν Κέντρον» μέ σκο
πόν τήν έξακολούθησιν τού κατά τό 1869 διακοπέντος άγώνος, παραλ- 
λήλως δέ προς τούτο κατηρτίσθησαν καί έν τη νήσφ τρία επαναστα
τικά σωματεία54—καί θέλουσα, προφανώς, νά παραστήση οτι τά πλα
τύτερα στρώματα τοΰ χριστιανικού στοιχείου ήσαν νομιμόφρονα, έσκη- 
νοθέτησεν έκλογάς προς άνάδειξιν χριστιανού αντιπροσώπου εις τήν 
οθωμανικήν βουλήν, υπέδειξε δ’ ώς υποψήφιον τον Στέφανον Νικο- 
λαΐδην. Οί χριστιανοί άπέσχον τών εκλογών τούτων, τούτο όμως δεν 
ήμπόδισεν αυτήν νά ,έπιμείνη εις τό σκηνοθετηθέν αποτέλεσμα. Έάν 
ό «εκλεγείς» — πρόσωπον γνωστής έντιμότητος καί πατριωτισμού — 
άπεδέχετο τούτο, ό σκοπός της θά έπετύγχανεν ως προς τήν έντύπω- 
σιν τήν οποίαν έπεζήτει. Άπέστειλε, λοιπόν, προς αυτόν τήν εξής 
τηλεγραφικήν 54“ αγγελίαν : * * 58 * * 61

“) Α, 14-15.
sa) Γ, 1218.
58) Α, 15 καί 16. Αύται μέ τάς ειδήσεις των περί τών προσεχών εκλεί

ψεων της σελήνης τοΰ παρέΐχον εΰκολον μέσον νά κινη τον θαυμασμόν ιών 
συγχωριανών του προλέγων εις αυτούς και έξηγών τάς εκλείψεις (Α, 15).

54) Ψ ι λ ά κ η ς, 1215-16.
61α) Τηλεγραφεΐον ίδρύθη έν Ήρακλείφ διά πρώτην φοράν τό 1871 

(Α, 16).

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. 20
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«Χανιά 28-2-1877

Στέφανον Νικολαΐδην έφέντην, 'Ηράκλειον.

Γενομένης τής διαλογής των εις την έδραν τής Νομαρχίας τ αυτής 
διαβιβασίλέντων ψηφοδελτίαιν διά την εκλογήν τ ον καϋέξοντος την βου
λευτικήν έδραν έν τώ κοινοβούλιο) τής Κτυνσταντινουπόλεως, υμείς 
έλάβετε τήν πλειοψηφίαν. Το αποτέλεσμα τούτο έκοινοποιήίλη ήδη εις 
τον Διοικητήν 'Ηρακλείου, έπϊ τώ σκοπφ νά δοίλώσι νμιν τά ώριομένα 
οδοιπορικά έξοδα, ϊνα διά τής πρώτης ταχυδρομικής ευκαιρίας έλίλετε 
ένταϋϋα, δπως λαβόντες τά τής εκλογής πας έγγραφα άπέλίλητε αμέσως 
είς τον προς δν δρον».

Ύπο τοΰ Νικολαΐδου εστάλη τότε ή κάτωθι λιτή και χαρακτηρι
στική απάντησες :

«Σεβαστήν Νομαρχίαν Κρήτης—Χανιά.

’Έλαβον επίσημον τηλεγράφημα περί εκλογής μου ώς βονλευτοΰ 
Κρήτης. Λυπούμαι μή δυνάμενος άποδεχίλήναι τήν εκλογήν ταυτην, ήν 
άπεποιήίληοαν έκ των προτέρων οί χριστιανοί αυμπατριώται μου διά 
λόγους τους οποίους πληρέστατα συμμερίζομαι. Διατελώ μετά τοΰ 
προσήκοντος σεβασμού

Στέφανος Ν ικολαΐδης»™.

Εις τήν επακολουθήσασαν όμως έπανάστασιν, ό Στέφανος δεν έπέ- 
δειξεν άνάλογον θάρρος. Θεωρών ϊσως άσκοπον τήν νέαν συσσώρευ- 
σιν ερειπίων καί κρίνων ότι ή στιγμή δεν ήτο κατάλληλος διά νέας 
περιπετείας παρέμεινεν αδρανής είς τΰ 'Ηράκλειον. Ή συντηρητικό- 
της αυτή, έπίκοινος άλλωστε είς σημαντικήν μερίδα τοΰ χριστιανικού 
πληθυσμού56, δέν είναι βεβαίως αξιέπαινος. Θά ήδυνατο μάλιστα νά 
χαρακτηρισθή καθαρά προδοσία, αν δέν έπρόκειτο περί μιας ψυχολο
γικής στιγμής τελείως κατανοητής υφ’ όλων εκείνων, που αντιμετω
πίζουν τά γεγονότα μέ υπερβολικήν συνεσιν. 'Ο Στέφανος άλλωστε 
έξετίμησεν υπέρ τό δέον το γεγονός ότι διωρίσθη δια πρώτην φοράν

ίδ) Πάντα ταϋτα έδημοσιεύθησαν εξ αφορμής σχετικής συζητήσεως είς τάς 
τουρκ. έφημ. τής Κων)λεως είς τήν έφημ. τοΰ "Ηρακλείου «’Ελπίς» (ά.φ. 193) 
τής 7-8-1908. Χαρακτηριστικόν είναι ότι έδημοσιεύθησαν είς εφημερίδα, ή 
όποια, διά κομματικούς λόγους, δέν είχε δημοσιεύσει νεκρολογίαν τοΰ Στεφά
νου προ ενός έτους. Χαρακτηριστικόν επίσης ότι ό Ν ι κ. ούδέν περί τούτων 
αναφέρει είς τά Σημειώματα του. (ΓΙρβλ. «Νέαν ’Εφημερίδα» τής Κων)λεως 
τής 30-7-1908).

6β) Ψιλάκης, 1224.
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χριστιανός Γενικός Διοικητής τής Κρήτης—ό Άδοσίδης—, τοΰ οποίου 
είχε, φαίνεται, λόγους νά εκτίμα την μετριοπάθειαν και τον φιλοκρη- 
τισμόν51 καί έθειόρησεν, ως έκ τούτου, λογικώτερον νά άπόσχη ενός 
άγώνος, τοΰ οποίου τό σκόπιμον καί εν αυτή τή επαναστατική συνε- 
λεΰσει ήμφισβητεΐτο* 58 * 60 61. Έχων δέ πίκραν πείραν τών ταραχών πού 
έξερρηγνύοντο εις τάς τουρκοκρατούμενος πόλεις, άμα τή άναγγελίφ 
τών αιματηρών άθλων τής υπαίθρου, έδέχθη την άντιπροεδρίαν τοΰ 
συσταθέντος εν Ήρακλείο) υπό τοΰ Άδοσίδου Μικτοΰ Συμβουλίου, 
τοΰ οποίου σκοπός ήτο ακριβώς ή πρόληψις τών τοιοΰτων ταραχών. 
ΊΙτο ή πρώτη φορά, δπως σημειοίνει, πού έδέχετο θέσιν διδομένην 
υπό τών Τούρκων. Καί δεν μετενόησε, φαίνεται, διά τοΰτο, διότι μέ 
ίκανοποίησιν γράφει εις τά Σημειώματά του: «Ουδέμία αταξία ήκο- 
λού&ησεν έντανϋα ένεκα τοΰ φόβου τοΰ Μικτόν Συμβουλίου, τό όποιον 
έσνατή&η ενταϋ&α έκ 18 αυμμίκτων μελών υπό την εποτνυμίαν Προσω

ρινής ’Αστυνομικής ’Επιτροπής»™. Άναμφισβητήτως ό Άδοσίδης 
ύπήρξεν ευφυέστατος Διοικητής....

Πάντως, οίαδήποτε καί άν είναι ή κρίσις ημών σήμερον περί τής 
ώς άνω στάσεως τοΰ Στεφάνου, οΐ σύγχρονοί του ουδόλως τον έθεώ- 
ρησαν ένοχον. Μετά την σύμβασιν τής Χαλέπας, εις τάς πρώτας εκλο
γής πληρεξουσίων εκλέγεται αντιπρόσωπος τής Επαρχίας του εις την 
Συνέλευσιν τών Χανίων ,;ο. Καί όταν μετά δύο έτη άπέθανεν ή μήτηρ 
του, ή κηδεία της υπήρξε πάνδημος καί επιβλητική, άκολουθοΰντος 
καί τοΰ Έλληνος Προξένου, λόγον δ’ εξεφώνησεν ό πρόεδρος τοΰ 
Δημοτικοΰ Συμβουλίου Κ. Μαρκόπόυλος6t.

Ποιαν δέ θέσιν είχε μεταξύ τών μορφωμένων τοΰ τόπου δεικνύ
ουν αί σχέσεις του μέ τον Ίωάννην Φωτιάδην-πασάν. 'Ο Διοικητής 
ούτος τής Κρήτης διεκρίνετο διά τήν μόρφωσιν καί τούς λεπτεπιλέ- 
πτους τρόπους του, ήρέσκετο δέ νά συναναστρέφεται μέ φιλομούσους 
ανθρώπους καί νά συλλέγη αντικείμενα τής αρχαίας τέχνης μή άπο- 
στρεφόμενος, φαίνεται, ούδ’ αυτήν τήν άρχαιοκαπηλείαν, εις τήν 
οποίαν τον έβοήθει καί καθηγητής τοΰ Άθήνησι Πανεπιστημίου!62

") ΈνίΚ άν·, σ. 1252-53.
5Β) Ένθ’ άν., 1224.
*") Α, 19.
60) Λ, 21.
61) Α, 20. Ό Κ. Μαρκόπουλος ήτο λίαν εύπαίδευτος, ώς φαίνεται έκ τών 

λόγων του, πού είναι καταχωρημενοι είς τόν σημειωθέντα ήδη (σημ. 46) Κώ
δικα Πρακτικών Μητροπολιτικοϋ Συμβουλίου, οδτινος ήτο γραμματεΰς. Περί 
τοΰ θανάτου του βλ. Α, 27.

“'■*) Βλέπε οσα καταπληκτικά γράφει ό ψ ι λ ά κ ι ς (Γ, 1255).
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Κατά τον ’Οκτώβριον τοϋ 1880 περιοδεΰων εις το Ήρα'κλειον επε- 
σκέφθη τον Στέφανον εις τό περιβόλι τον, εις τό χωρίον Άγιές-Πα- 
ρασκιές, δπου ουτος τον έξέπληξε μέ την μόρφωσιν, την καλαισθησίαν 
καί τό ήθος του68. Άργότερον δέ «τη πρωτοβούλφ παρακλήοει» του 
ύπεσχέθη έπαθλον 200 λιρών διά την συγγραφήν ‘Ιστορίας τής Κρή
της και εδώρησε εις τον Φιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον 10 «ναπολεόνια»64 *. 
Ή πρωτοβουλία όμως αΰτη δυσηρέστησε τούς Άντ. Μιχελιδάκην και 
Σωκρ. Μακράκην, οί όποιοι διέβαλον, φαίνεται, τον Στέφανον προς 
τον Διοικητήν από πολιτικήν ή άλλην αντιζηλίαν66, τούτο δέ τόσον τον 
εξώργισεν, ώστε γραφών σχετικώς εις τά Σημειώματα τούς ονομάζει 
«αθλίους»611, παρά την συνήθη εις αυτόν μετριοπάθειαν εις έ'κφρασιν.

6Β) Διά τήν έπίσκεψιν βλ. Α, 25. Σχετικώς εις τις Άγιες Ιίαρασπιές διη
γούνται τά εξής: Περί τήν δειλήν ό Φωτιάδης μέ τύν Νικολαΐδην έκάθηντο 
εις τόν εξώστην τής εξοχικής οικίας τοΰ τελευταίου, καί συνεζήτουν διά τήν 
αισθητικήν έμφάνισιν τοϋ ΙΙεριβολιοϋ. Ό Φωτιάδης κάποτε δεικνύων μίαν 
πορτοκαλιάν κατάφορτον από υποκίτρινα πορτοκάλια λέγει εις τόν Στέφανον :

—Αυτή ή ωραία πορτοκαλιά δέν θά ήταν καλύτερα, αντί νά βρίσκεται 
έκεΐ, νά είναι στο απέναντι μέρος ; Θά έδιδε άλλη χάρη στο μάτι, όταν τή 
βλέπει κανείς από εδώ.

—"Εχετε δίκαιον, είπε λακωνικά ό Στέφανος καί έγύρισεν εις άλλο θέμα 
τήν ομιλίαν.

"Οταν ό Φωτιάδης άπεσύρθη πρός ϋπνον, ό Στέφανος έστειλε νύκτωρ τύν 
μαθητήν καί σύντροφόν του Μηνάν Οίκονομίδην καί έκάλεσε περί τούς 40 χω
ριανούς, είς τούς οποίους υπέδειξε πώς θά «ξεπατώσουν» τό δένδρον περί τοϋ 
οποίου ώμίλησεν ό Διοικητής, καί πώς θά τό μεταφυτεύσουν είς τό ύποδειχθέν 
υπό τούτου μέρος — χωρίς νά ύποστή βλάβην. Πράγματι, όταν τήν έπομένην 
έπιναν μέ τόν Διοικητήν τόν πρωινόν παφέν είς τόν εξώστην, ό τελευταίος, έκ
πληκτος, είδε τό δένδρον νά εύρίσκεται είς τό μέρος, πού είχεν υποδείξει τήν 
προτεραίαν!

Τό ανέκδοτον τοϋτο είναι άνάλογον > αί μέ τοϋ Φωτιάδη τήν αισθητικήν 
μέριμναν (βλ. Ψ ι λ. 1255) καί μέ τοΰ Νικολαΐδη τόν θεληματικόν χαρακτήρα. 
Μοΰ τό διηγήθη άλλωστε καί ό Γ. Λ. Νικολαΐδη ς, ό όποιος τό ήκουσεν 
από τόν αύτόπτην Μ. Οίκονομίδην.

"ή Α, 25. Ιίβλ. Σταυράκη, 113-114. ΙΙιθανόν τή προτροπή τοΰ ίδιου 
έδωρήθη είς τόν αυτόν Σύλλογον ή είς τό Μουσεΐον 'Ηρακλείου άποκειμένη 
σήμερον ωραία χρυσή Νίκη ελληνιστικής τέχνης.

es) Ή άντίθεσις τοΰ Νικ. πρός τόν Μιχελιδάκην ήτο, φαίνεται, πρόσφα
τος. Διότι τό 1875 τόν επαινεί, όμιλήσαντα επί τή ένάρξει τών εργασιών τοΰ 
ίδρυθέντος τότε Φιλεκπαιδευτικού συλλόγου, τοΰ όποιου ό δεύτερος ήτο πρόε
δρος (Α, 17'. ΙΙιθανώτατα οφείλεται είς τάς κομματικός έριδας, αί όποίαι 
αυτήν ακριβώς τήν εποχήν, έπί Φωτιάδη (βλ. Ψ ι λ. 1255-56), ήρχισαν μεταξύ 
τών νεοπαγών κομμάτων τών Καραβανάδων καί τών Ξυπόλυτων.

ee) Α, 25. Ή λ. «άθλιοι» άντικατεστάθη μεταγενεστέρως υπό τοϋ ίδιου διά 
τής λ. «άνοες».
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Μετά το 1880 δεν φαίνεται αναμιγνυόμενος ένεργώς εις την πολι
τικήν. Ήτο απλώς οπαδός τοΰ κόμματος των Καραβανάδων — τοΰτο 
εξηγεί καί τήν προς τον Μιχελιδάκην «ντίθεσίν του —· άλλ’ άπεστρέ- 
φετο τήν άναφανεΐσαν τότε κομματικήν οξύτητα, ή οποία, εντέχνως 
ύποδαυλιζομένη υπό τοΰ Φωτιάδη6’, ήπείλει τήν ενότητα τοϋ χριστια
νικού στοιχείου τής Κρήτης. Γέρων πλέον καταφεύγει συχνότερον εις 
τό Περιβόλι του, δπου πλουτίζει τάς θαυμαζομένας ύφ’ όλων ποικι
λίας των δένδροιν του. Μετέχει τοϋ εν Ήρακλείω Φιλεκπαιδευτικού 
Συλλόγου, τοϋ οποίου ή αρχαιολογική Συλλογή εξελίσσεται άργότερον 
είς το σημερινόν Μουσεΐον °8, επιθεωρεί τά σχολεία, παρακολουθεί τήν 
οίκοδόμησιν τοΰ 'Αγίου Μηνά ως μέλος τής είδικώς συγκροτηθείσης 
επιτροπήςβ!Ι καί ελέγχει μετά δριμϋτητος τούς θίγοντας τήν παράδοσιν 
αδιαφορών αν οΰτοι είναι Μητροπολίται10 ή νεαροί άγιογράφοι ”. 
Ή τοιαΰτη δέ ανένδοτος δριμϋτης, μεθ’ ής ήλεγχε, καί 6 άντιδημο- 
κρατισμός τον όποιον έπεδείκνυεν εις τάς συνεδριάσεις των διαφόρων 
συμβουλίων, είς τά οποία μετείχε έπιθυμών πάντοτε τήν επιβολήν τής 
γνώμης του καί μή έπιδεχόμενος αντιρρήσεις, τοΰ προσεπόρισαν τήν 
επωνυμίαν ή Γρ αφάνα’2, μέ τήν οποίαν οί γνώριμοί του ύπεγράμ- 
μιζον τον ισχυρόν χαρακτήρα του.

Κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1897 προσέφυγεν, δπως καί το 1866, 
εις τήν Ελλάδα. 'Η οικία του, κατά τήν απουσίαν του, κατεστράφη * 69 * * 72

Βλ. Ψ ιλάκη, Γ, 1255-56.
”“) Είχε δωρήσει μάλιστα είς αυτόν καί αρχαιότητας' βλ. Κατάλογον των 

έν τώ Μουσείο) τοϋ Φιλεκπ. Συλλόγου Ηρακλείου αρχαιοτήτων, ου προετάχβη 
ή κατά τό 1887 λογοδοσία τοϋ προέδρου ’Ιωσήφ Χατζηδάκη καί Περι
γραφή τοϋ έν Άμνισφ σπηλαίου τής Είλειθυίας, έν Ήρακλείφ 1888 (ό Νικο- 
λαιδης αναγράφεται πρώτος είς τόν κατάλογον των δοιρητών).

69) Α, 29.
,0) Α, 27.
”) Βλ. σημ. 91.
72) Βλ. σημ. 34. Ή λ. γραφάνα = κεφάλα. Χορακτηριστικόν τής τραχύτη- 

τός του αλλά καί τοΰ σεβασμού του πρός τά μνημεία τής τέχνης, είναι τό κά- 
τοιΟι επεισόδιον, τό όποιον βεβαιώνει δτι άντελήφθη ίδίοις δμμασιν ό Ε. 
Μ αρκογι αννακης: « 1ίμον νε παιδί» άφηγεϊται ό Μαρκ., «κι ηατεκα απύ- 
ζω άπο τον Αγιο Μηνά. 'Ο νεωκόρος είχε κατεβάσει ται έςε εικόνες τον Δαμα
σκηνόν, για να τσι πλύνει στην άλοναά. Ίην ώρα που είχε βουτηζει την πρώτη, 
επερνοΰαε τυχαία ό Στέφανος. Αυτός έκατάλαβε τόν κίντννο, ητρεξε κι ηβγαλε την 
εικόνα απο την άλοναά, πριν νά πά&ει μεγάλη ζημιά, κι νοτερά ηρχιξε τό νεω- 
κορο στις μπαστουνιές. ί δεν ητονε ό Στέφανος, ι'Λί χάνε διαλυτή οι εικόνες 
τοϋ Δαμασκηνού στην άλουαά».
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καί διηρπάγη”, βαρύ δέ πλήγμα άπετέλεσε καί δι’ αυτόν καί δια τήν 
τοπικήν ιστορίαν το σκόρπισμα των χειρογράφων του και των βιβλίοιν 
του, τά λείψανα τών οποίων θά περισυλλέξη άργότερον ό Στέφανος 
Ξανθουδίδης,4. Μετά τήν επιστροφήν του, καίτοι ύπερογδοηκοντού- 
της, έκτισε νέαν οικίαν παρά τον μικρόν "Αγιον Μηνάν. Εις τούς άπο- 
ροΰντας δέ διά τούτο, έλεγε:

—“Οταν αποκάνω, θέλω νά γράψουν οί εφημερίδες «έκηδενοαμεν 
χ&ές τον Στέφανον Νίκο λαίδην εκ της οικίας του» καί όχι από 
κανένα ξενοδοχείου!”

Κατά τά τελευταία έτη τής ζωής του κατώρθωσε νά κράτηση την 
αξιοπρέπειαν του ά'θικτον από το γήρας. Βαρύς, ολιγόλογος, σφιγμέ
νος εις την μαύρην ρενδικόταν του έξήρχετο μόνον διά νά μεταβαίνη 
είτε εις τήν Εκκλησίαν, διά νά παρακολούθηση τάς προσφιλείς του 
ακολουθίας, είτε εις το καφενεΐον τού Τ α ζ έ δ ι κ ο υ, δπου έσΰχναζε 
τότε ή αριστοκρατία τού Κάστρου ”, διά νά συζητήση μέ τούς προκρί
τους τής πόλεως. "Ανδρες λόγιοι, ως ό Σταυράκης καί 6 Ξανθουδίδης, 
τφ απονέμουν άμέριστον σεβασμόν”, οί πολιτικοί του αντίπαλοι—ήτο 
θαυμαστής τού άναφαινομένου τότε εις τον πολιτικόν ορίζοντα τής

3lO

”) Άφήγησις Γ. Νικο λαίδη, Ε. Μ α ρ κ ο γ ι α ν ν ά κ η, Κ. Ρποι· 
δ ά κ η.

!4) Βλ. σημ. 4. Καί βιβλία, φαίνεται, τοϋ Στεφάνου περισυνέλεξεν ό Ξανθ., 
διότι είς τήν βιβλιοθήκην τοϋ Μουσείου υπάρχουν τοιαϋτα φέροντα επί τοΰ 
εξωφύλλου, διά μελάνης γεγραμμένον, τό όνομά του.

”) Άφηγ. Γ. Α. Ν ι κ ο λ α ΐ δ ο υ.
”) Άφηγ. Ε. Μ α ρ κ ο γ ι α ν ν ά κ η. Τό καφενεΐον τοΰτο εύρίσκετο είς τήν 

αρχήν τής σημερινής όδοϋ Χάνδακος (Δικηγορικά Γραφεία).
”) Ό Σταυράκης τον ονομάζει «αξιότιμον συμπολίτην καί σεβαστόν φίλον· 

(σ. 154, 178 κ.ά.), ό δέ Ξανθουδίδης, έκτος τοϋ επιθέτου «σεβαστός», μέ τό 
όποιον καί αυτός τόν χαρακτηρίζει («Χρ. Κρ.» Α' 280) καί τό όποιον άλλωστε 
θά ήδύνατο νά έκληφθή καί ώς απλή φιλοφρόνησις, τόν έξετίμα βαθέως καί 
ως λόγιον: Είς τό βιβλίον τοΰ Μάρκου Ρενιέρη, Ιστορικοί μελέται, ό 
Έλλην Πάπας Αλέξανδρος...., έν Αθήναις 1881, δημοσιεύεται (σ. 100-101) 
επιστολή «φίλου τίνος εξ Ηρακλείου» παρέχουσα μετά πολλής ακρίβειας καί 
γλαφυρότητος πληροφορίας περί τής τύχης τοΰ ναοϋ τοϋ Άγ. Φραγκίσκου. Είς 
τό άντίτυπον τοϋ βιβλίου τούτου, τό ευρισκόμενον είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ 
Μουσείου Ηρακλείου, ό Ξανθουδίδης έχει σημειώσει κάτωθεν τής επιστολής 
ταύτης τό όνομα τοΰ Σ. Νικολαΐδου μέ ερωτηματικόν. Είναι χαρακτηριστικόν 
τό ότι ό Ξ. δέν εΰρεν άλλον λόγιον έν Ηράκλειοι κατά τά 1881 ικανόν νά 
γράψη τό άξιόλογον τοΰτο κείμενον — ανεξαρτήτως τοΰ ότι τοΰτο δέν έγράφη 
ύπό τοΰ Νικολαΐδου, ώς φαίνεται έκ τών έν αύτώ βιογραφικών ένδείξεων τοΰ 
συντάκτου του, αΐ όποΐαι άντιτίθενται πρός τά βιογραφικά στοιχεία τών έκ - 
διδόμενων Σημειωμάτων.
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Ελλάδος Ελευθερίου Βενιζέλου — τον ακούουν μέ προσοχήν, οί νέοι 
τον βλέπουν μέ δέος και τον άκοΰουν σιωπηλοί και δλοι ομολογούν 
την αρετήν του. Ούτω, εντός ατμόσφαιρας σεβασμού καί εκτιμήσεως, 
άπέθανε την 23 Μαΐου 1907 εις ηλικίαν 90 ετών ,β.

”Αν ήθέλαμεν νά άναζητήσωμεν ένα γενικόν χαρακτηρισμόν τού 
Στεφάνου Νικολαΐδου, νομίζω δτι θά τον άνευρίσκαμεν εις τά Ση
μειώματα του : άναδεχθε'ις τό 1861 τον ανεψιόν του και σημείων τό 
γεγονός εις τό πρόχειρον τετράδιόν του επιλέγει: «Εύχομαι νά γίνη 
καλός χριστιανός και καλός πατριώτης»™. Τοιοΰτος ήτο 
— ή, τουλάχιστον, ήθελε νά είναι καί δ Στέφανος : καλός χριστιανός 
καί καλός πατριώτης.

‘Ιστορικά καί Βιογραφικά Σημειώματα του Στεφ. Νικολαΐδου Βΐί

Βλ. εφημερίδα τοΰ Ηρακλείου «’Ελπίς» (ό.φ. 48) της 24-5-1907. Ή 
ε’ίδησις τοΰ θανάτου του δημοσιεύεται ξηρότατα (βλ. σημ. 11). Ό Ξανθουδί- 
δης γράφων τό 1912 εις την «Χρ. Κρήτην» (Α, 280) αναφέρει τόν Νικολαΐδην 
ώς θανόντα «πρό τριών «ιών». Ή ανακρίβεια οφείλεται, πιθανόν, εις τό οτι 
τό χειρόγραφον τοΰ Ξ είχε συνταχθή δύο έτη πρό τής δημοσιεύσεώς του. Ώς 
εξής άφηγείται τόν θάνατόν του ό Γ. A. Ν ι κ ο λ α ΐ δ η ς: Ό Στέφανος ήταν 
άρρωστος. Ίον έκούραρε ό γιατρός Άριατ. Ζαφειρίδης. Στο απίτι τον ’έμεναν καί 
ιόν «περιποιούντο ό βοηϋός και αναδεχτός του Μήνας Οίκονομίδης και μια υπη
ρέτρια. Κάποτε άπουοίαζαν και οί τρεις. Ό Στέφανος έλέλ.ηαε νά πάρη από τό πα
ρακείμενο τραπέζι τό δυναμωτιχόν τον καί κατά λά&ος έπήρε ένα φιαλίδιο ακρά
του ιρανικόν δξέως, προωριαμένον για απολύμανση. Πήρε μιά κουτάλια καί δηλη
τηριάστηκε. Άπέίλανε νοτερά από £-3 μέρες*.

™) Α, 20.
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I I

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

[Κατά τήν μεταγραφήν άποκατεστάθη ή στίξις, έφ’ όσον δέν υπήρχε 
κίνδυνος άλλοιώσεως τής έννοιας, διωρ-θ'ώθ’ησαν δέ καί τά ολίγα γραμ
ματικά λάθη — όχι όμως καί τά συντακτικά.

Εντός όριΙογ. αγκυλών ετέθησαν αί προτεινόμεναι συμπληρώσεις τού 
έιρίίαρμένου ή ελλιπούς κειμένου, εντός δέ αμβλυγωνίων αί έξοβελιστέαι 
λέξεις. Αί στιγμαί εντός όρίΙ. αγκυλών δηλοΰν έφβαρμένον κείμενον, αί 
κεναί δ’ άγκύλαι χώρον άφεΟέντα υπό τοϋ συντάκτου κενόν πρός μετά, 
γενεστέραν συμπλήρωσιν καί μή συμπληρωάέντα. J

A

(ΆριΌ’. καταλ. Χειρ. Μουσείου Ηρακλείου 23).

Σημειώσεις εποχών επιτόπιων, αΐτινες θέλονσι καταχωρηϋή 
εν τάζει εις την εζακολονϋ·ησιν των παλαιών δπον έχω άπο τον 
[,,..αν\μον, αΐτινες άρχονταιάπδ 1715 μέχρι τον 1821 κατά Μάϊον.

1821. Ιουνίου 23, ήμερα ΙΙέμπτην, κατά τήν αψ ώραν τής ημέ
ρας έγινεν εις Ηράκλειον ή τρομερά σφαγή των Χριστιανών διαρ- 
κέσασα έοις τρεις μετά μεσημβρίαν. Οι θανατωθέντες έως 800 εκ των 
εντός.

1823, ’Απριλίου 21. ' Απέλλαν εν ο Χερίφ-πασάς, ό αίτιος σχεδόν 
τοϋ φόνον.

1823, Μαΐου 6. Άπέλλανεν δ εκ των 12 έναπολειφλλεις άρχιερεύς 
’Αρκαδίας. Τω ίδίω έτει, Ιουνίου 5, ετάφη δ σατράπης δ αίγνπτιος 
Χασάν-πασάς, καταπέσας εκ τον αλόγου εις Καατέλλι Πεδιάδος νεκρός, 
είσελθών εντός τοϋ 'Ηρακλείου, δπον διατηρείται ήδη δ μεγαλοπρεπής 
τάφος του.

Τήν αυτήν ημέραν ήλθεν δ στόλος δ άλγερινός.
Τό ίδιον έτος, Ιουνίου 17, ήλθεν δ στόλος τής Αίγυπτου μέ άπει

ρον στρατόν.
Τό ίδιον έτος ήλϋεν δ ίδιος στόλος, 7]βρίου 7, μ’ άλλον σατράπην 

και ιππείς.
1825. Ήλθεν δ Μητροπολίτης Καλλίνικος Άγχιαλίτης.
1825. Ήλ&εν ό Πέτρας Αωροιλεος "Αγχιαλίτης ψηφισθείς και χει

ροτονηθείς από Κωνσταντινονπολιν.
1825, ’Ιουλίου 8. Έχειροτονήλλη Χερρονήσου δ Χατζή Γεράσιμος 

Αασιθιώτης καί απέλλαν ε 1829 κατά Σεπτέμβριον.
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1826. Έχειροτονήϋη Σητείας δ Μελέτιος Νικολετάκης, ’Ιουλίου 

4, καί άπέϋανε Μητροπολίτης 1829, Ιουλίου 20.
1825. Έχειροτονήϋη ’Αρκαδίας δ Μάξιμος Σιβιανός καί απί

θανε 1843.
1826, 7Ιβρίον 10. Λι’ ανακτορικής διαταγής έσηκυτϋησαν μετ’ αι

σχύνης τά καζάνια άπδ τά Χανιά των δρτάδων καί επομένως καί τά 
των λοιπών πόλεων τής νήσου.

1826. Την ωρα τής λειτουργίας του Πάσχα ωρμησαν εκ προμελέ
της οί Τούρκοι νά σφάξουν τούς Χριστιανούς εις την εκκλησίαν. ’Έ
λεγαν το Εύαγγέλιον τής λειτουργίας καί εΐδον δφϋαλμοφ [ανώς] τον
"Αγιον Μηνάν, όπού τούς έτρεφεν είς φυγήν [................................. ,/
καί οϋτω ελευϋερώϋησαν οί Χριστιανοί. Ταυτοχρόνως (ί/ναψ/αν καί
φωτ[ιές...................... ]. ’Έκτοτε εϋεσπίαϋη νά έορτάζεται ό άγιος την
τρίτην τής Λαμπράς [................................ .].

Μετά τον Χερίφ-πααάν ήλϋεν δ Σουμάν-πασάς, εϊτα ό Λουπτον- 2 
λάχ-πααάς καί μετ’ αυτόν δ Καρά Σουλεϊμάν-πααάς, εϊς τάς ημέρας 
τού δποίου έγινε τον ’Αγριολίδη ή σφαγή, καί μετ’ αυτόν άπό τά 
1830 έως το 1851 εδιοικούσεν δ Μουαταφά-παοάς.

1828, Αύγουστου 12, ημέρα Κυριακή, περί την 7>Ιν ώραν τής ημέ
ρας, έγινεν ή δεντέρα σφαγή εντός τον 'Ηρακλείου ή επονομαζομένη 
τού Άγριολίδη καί έϋανάτωσαν επέκεινα των 500 εντός μόνον, εκτός 
των έξω.

1842, Ιανουάριου 6, εις τήν ώραν τού όρϋρου έκάησαν 4 εργα
στήρια εϊς τά Γιαμαλήδικα, είς τού Λιτσάρδου τή γωνιά.

1833. ’Έγινε φριχ,τή χιονιά. Κατ’ αυτήν τήν εποχήν έγινε γενική 
αυνέλευσις μικτή άπό τούς κατοίκους τής Κρήτης εις Μουρνιές των
Χανιών περί κανονισμού νόμων καί φόρων καί δ πολυχρονεμένος......
Μουοταφά-πααάς άπηγχόνισεν άπανϋρώπως 52 έκ των προκρίτων 
Χριστιανών καί ’Οθωμανών είς τάς τρεις πόλεις τής Κρήτης.

1830, Αύγουστου 24, ημέρα Κυριακή, άπέϋανεν είς Χανιά δ αεί
μνηστος Μητροπολίτης Κρήτης Καλλίνικος Άγχιαλίτης, δ Χριστομί- 
μητος άρχιερεύς.

Τό ίδιον έτος, Αύγουστου 29, ήτοι μετά πέντε ημέρας, ήλθε πλοΐον 
έξ ’Αλεξάνδρειάς επίτηδες φέρον τήν ειδησιν, ότι έδόϋη ή Κρήτη είς 
τον Μεχμεταλή-παχιάν.

1831. ’Έλαβε τήν επωνυμίαν 'Ηράκλειον ή πόλις μας αντί τής 
προτέρας Χάνδαξ καί Κάνδια άπό τούς νεωατί έγκατασταϋέντας έλλη- 
νοεμπόρους τότε.

1831, ’Ιανουάριου 28. Έχειροτονήϋη Μητροπολίτης Κρήτης <5 Με- ^ 
λέτιος καί τό ίδιον έτος έχειροτονήϋη παρ’ αύτοϋ εις Κωνσταντίνον-
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πολιν δ Νικόδημος Πρεβελιώτης επίσκοπος Λάμπης καί άπεστάλη εδώ. 
Προ αύτοϋ, καί κατά μήνα ’Ιούνιον, ήλθεν εδώ δ Μελέτιος καί ελευ
θεροκοινώνησε τδ Σάββατον τής Πεντηκοστής καί την επιούσαν έκαμε, 
την πρώτην τον λειτουργίαν.

1832, Φεβρουάριου 2. Έχειροτόνησε τον Καλλίνικον, έξάδελφόν 
του, επίσκοπον Αυλοποτάμον.

1838. ’Έλαβε καί την Επισκοπήν Ρεθνμνης δ Αυλοποτάμον Καλ
λίνικος ενωθεΐσαν δι’ ενεργειών τον από Κατνσταντινούπολιν με την 
Αυλοποτάμον άνευ τής σνγκαταθέσεως τον Μελετίου.

184[.J. Απέθανεν δ Λάμπης Νικόδημος είς Μονήν Άσωμάτον 
άπδ τρίμερον ασθένειαν καί έκτοτε έμεινεν ενωμένη ή επαρχία μέ τον 
θρόνον έως τάς ημέρας τον Μ. Χρνσάνθου.

1843. ’Απέθανεν δ Αρκαδίας Μάξιμος άπδ πάθος καρδιακόν. 
Τον διεδέχθη δ ’Ιωακείμ Σκαλανιυπης, Αρχιμανδρίτης Μητροπόλεως, 
άνήρ πρακτικώς διαπρέψας έν τή επισκοπή του.

1838, Νοεμβρίου 15. ’Έγινε σεισ/ιδς Αρκετά δυνατός είς τάς 6 2"/β„ 
τάρας.

1846, Μαρτίου 17, ημέραν Σάββατον, είς τάς 10 */, ώρας τής 
ήμέοας, έγινε σεισμός δυνατός καί έχάλασαν μιναρέδες δύο, δσπίτια 
μερικά καί έρράγιαεν ή εκκλησία τής r Υπαπαντής.

1846, 6 ’Ιανουάριον. Έρρίφθη κατά πρώτον <5 σταυρός είς τον 
λιμένα cΗοακλείου επί Ίλαρίωνος επισκόπου Ίεροσητείας χειροτονη- 
θέντος τώ [ ]. ΙΙρότερον έρρίπτετο είς τήν Τρυπητήν, έξω τής Πύ
λης Λαζαρέτου, καί αιτία πρα'ηης τελετής νπήρξεν εϊς Χονδετσανός 
Αξιωματικός, ρώσος υψικιάλος λεγόμενος, είς τα 1831 επί των ημερών 
Μελετίου Κρήτης. Καί δ πλεΐστος λαός ήκολούθει έφιππος ουμποσού■ 
μένος είς μέγα πλήθος εκ τών επαρχιών. Καί συνέβαινον πολλαί άτα- 
ξίαι.. "Υστερον όμως, του Μητροπολίτου Χρνσάνθου διατρίβοντος εις 
Σφακιά καί έπιτροπενοντος ενταύθα τον Ανωτέρω Ίεροσητείας, εγώ 
έλαβον τήν πρωτοβουλίαν τής έν τώ λιμένι τελετής καί διά πολλών μέ
σων καί κόπων ονναινοΰντος καί αυτόν έπέτυχον τό τοιοϋτον βήμα' 
καί οΐ χριστιανοί έχάρησαν πολύ καί με ευχαρίστησαν.

1851, Νοεμβρίου 30 Έπριοτοπαίχθη σήμαντρου είς "Α γιον Μη
νάν.

1852, Μαΐον 17, τό Σάββατον είς τόν εσπερινόν τής Πεντηκοστής 
έπριοτοπαίχθη ή καμπάνα δι’ ένεργείας τον φιλοκρήτον Αιονυσίον, ώς 
καί τό ανωτέρω σήμαντρου, Αφού κατά πρώτον διέταξε καί έπαιζον 
ένα μάακουλο οιδηρένιο είς τό ξύλου του νάρθηκας, διά νά συνηθίζουν 
οι όθωμανοί βαθμηδόν τούς κτύπους' υπό τοιαύιην προφύλαξιν τους 
προκατήχησεν.
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1856. Εις την ώραν τής λειτουργίας των Χριστουγέννων επιασε 
φωτιά είς τον Τζεπχανέ του ταρσανά καί έγινε ζημία ενός εκατομμυ
ρίου σκευών πολεμικών κ.λπ.

1857, Απριλίου 23 προς 24 ξημέρωμα επιασε φωτιά είς το Πα- 
σα-καπισί καί εκάη όλοτελώς έπιφέραν ζημίαν ενός καί ήμίσεος έκα- 
τομμυρίου.

1850, Μαΐον 27, ημέραν Σάββατον τον Τυφλόν, ήλθεν ο βασιλεύς 
Σουλτά,ν Άπτονλ Μετζητ από Κωαταντβινονπολιν] διά Χανιών εις 
’Ηράκλειον. Έκάθησε τρεις νύκτας καί δύο η μέρας—-πρωτοφανές μετά 
την κατάκτηαιν της Κωνσταντινουπόλεως καί της Κρήτης.

1835. ’Ηλθεν 6 Μεχμετ ’ Αλή-πασάς από Αίγυπτον καί έκαμε την 
κάθαρσιν είς Ρογδιά.

1836. ’Ηλθε πάλιν 6 ίδιος αντιβασιλείς Αίγύπτου.
1838, ’Ιουνίου 3. Άπέθανεν δ περίφημος Μελχισεδέκ, σιναΐτης 

Οικονόμος είς "Αγιον Ματθαίον, καί τον διεδέχθη ό Τλαρίαιν ό επο
μένως Ίεροσητείας, νυν δε Ρεθύμνης καί Ανλοποτάμου επίσκοπος.

1839, ’Ιουλίου 20, ημέρα Πέμπτη καί ωρα είς τάς 8 τής ημέρας, 5 
άπέθανεν από λύπην δ αείμνηστος Κρήτης Μελέτιος ζήσας χρόνους 38 
καί Μητροπολίτης εξ καί γεννηθείς τω 1801 κατά Ιούλιον.

1857, Νοεμβρίου 29, ήμερα Παρασκευή, άπέθανεν είς βαθύ γήρας 
δ Πέτρας Δωρόθεος Άγχιαλίτης.

1854, Δεκεμβρίου 28, ήπέρα [ ] άπέθανεν είς Άλάγνι δ
’Αρκαδίας ’Ιωακείμ.

1855. Την Κυριακήν των Βαΐων εχειροτονήϋη ’Αρκαδίας δ Ιερό
θεος, ηγούμενος του Έπανωαήφη.

1855, ’Ιουλίου 27. ’Εχειροτονήϋη Πέτρας επίσκοπος δ Μελέτιος, 
ηγούμενος των Κρεμαστών, δώσας παραίτησιν οίκειοθελώς προς αυτόν 
δ Πέτρας Δωρόθεος.

1857. Έτελεύτησεν ο ’Ιωσήφ Οικονόμος Σιναΐτης, Κρής Ρογδια- 
νός, δ διάδοχος του Ίλαρίωνος. Τον διεδέχθη δ ’Αναστάσιος, πρώην 
Δίκαιος Τζουβανίας την πατρίδα Μαρμαρά.

1856, 7/βρίου 29 προς 30, είς τάς 9 */4 ώρας τής ννκτός έγινεν δ 
φοβερώτερος σεισμός,. όπου ενθυμούνται οι έπιζώντες. Έχάλασεν ολον 
το ’Ηράκλειον, τζαμιά, εκκλησίας. Μόλις 24 οίκίαι έμειναν, ολίγον 
βλαμμέναι καί αύταί. Άναλόγως όμως τής φθοράς άνθρωποι εχάθη- 
σαν ολίγοι εκτός καί εντός κατά την αυτήν ώραν καί μετά ταντα εκ 
των αποτελεσμάτων τοΰ σεισμού—έως 900 ψυγαί. Ό Θεός διαφυλάξαι 
ημάς. ’Εγώ εύρέθην είς Σύρον έπιστρέφων έκ τής Κων/πόλεως καί 
την Τετάρτην έφθασα εδώ καί ευρον την φθοράν.

1845, ’Ιανουάριου 30. Έχαλάσθη εν μέρος τού σχολείου καί άπέ~
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θανον εν παιδί και μια γυναίκα κα'ι επληγώθησαν πολλοί Άνθρωποι 
κατά την στιγμήν όπου είσήρχετο ό κλήρος, διά νά τελέση τον αγια
σμόν μετά την λειτουργίαν, ώς εΐθισται.

1845, Mat ον 5, ήμερα Σάββατον, εγινε φοβερά στάσις των Χρι
στιανών εναντίον [τής] Κνβερνήοεως διά Άρναουτογιάννην θανατω- 
θέντα διά φρικωδεστάτων βασάνων. Και ικανοποιήθησαν διά τής εξο
ρίας του Προέδρου Ρεχ'ιτ-Έφέντη και τής μεταλλαγής τον Κυυλονκ- 
τζή-Μεϊμουρή. 'Έγιναν τρεις στάσεις μετέπειτα, έφυλακίσθην εγώ και 
δ λαός με εξεφυλάκιαε.

(3 1848, Ιανουάριου 17. Έχειροτονήθη άρχιερενς Χερρονήαου ό
Χη Μελέτιος και άπεσπάσθη από τον θρόνον τής Μητροπόλεως ή επι
σκοπή επί Καλλινίκου (Μητρ.) Καλούτζου.

1844. Έχειροτονήθη άρχιερενς ’Αρκαδίας δ ’Ιωακείμ ’Αρχιμαν
δρίτης παρά Χρύσανθον Μητροπολ. Μυτιληναίου.

1844, ’Ιανουάριον ϋ. Ήλθαν τά γράμματα τοϋ Χρυσάνθου δτι 
έψηφίσθη Μητροπολίτης Κρήτης έλθών εδώ ώς έξαρχος κατά τοϋ 
Καλλινίκου και ενεργήσας την πτώσιν τον.

1840. ‘Ήλθεν δ Μητροπολίτης Καλλίνικος Γαργαλάδος, δατις έδω- 
κε την παραίτησίν του μόνος του και άνεχώρησε.

1842. * Πλθεν δ Μητροπολίτης Καλλίνικος Καλούτζος, κρητιχός, 
δατις απέθανεν έν Άκρα πενία. Κατατρεχθείς παρά τοϋ Χρυσάνθου και 
διαιιείνας εν τή οικία τον μήνας τινάς έτελεύτησε τή Παρασκευή τοϋ 
Λαζάρου 1845.

1850. ’Ήλθεν δ Μητροπολίτης Διονύσιος δ Βυζάντιος, οστις κοντά 
εις τά καλά δπού έκαμε έβαλε καί την καμπάνα εις την Μητρόπολιν, 
άφοΰ πρώτον έκρέμαοε σήμαντρον πρώτος καί μετέπειτα την καμπά
ναν δ ίδιος—την 30 Νοεμβρίου τό σήμαντρον καί τό τρέχον έτος, το 
Σάββατον τής Πεντηκοστής την καμπάναν.

1850. Την τρίτην τής Λαμπρας άνεχώρησεν δ Διονύσιος Μητροπ. 
εις Κωνσταντινούπολή καί κατατρεχθείς εχειροτυνήθη ύστερον, την 28 
Αύγουστου Πρόεδρος Πόσνας' καί αυθωρεί εψηφίοθη δ Ίωαννίκιος 
πρώην Ίωαννίνων, Ζαγοραΐος, καί ήλθεν από Χανιά, είς 'Ηρά
κλειον την 1 8/βρίου 1857 καί έλ.ειτούργησε την 6 ίδιου πρώτη λει- 

τουρ. ενταύθα.
1858, ’Ιανουάριου 18. Σάββατον νύκτα προς Κυριακήν, έγινε χιο

νιά καί έσπασαν Άπειρα δένδρα, αφού εξακολουθούσε δριμύτατος χει- 
μών άπό 1(1 ημερονυκτίων. Καί έγιναν ολον τον μήνα 3 εξακολουθη
τικοί χιονιαί καί έφεραν τον όλεθρόν των ζώων καί τών δένδρων, 
δαον ουδέποτε ενθυμούνται γέροντες τοιοΰτον βαρύν χειμώνα.

1856, Ιουλίου 4. 'Ανεχώρησα εγώ απ’ εδώ καί έπήγα είς Σύρον,
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’Αθήνας, Πάτραν Σμύρνην και Κωνσταντινούπολιν την 19 Αύγουστου.
Και διέτριψα έξωθεν άχρι της τρίτης ’Οκτωβρίου μετά τον σεισμόν 
εϋρεθεις εις Σύρον.

1833, Φεβρουάριον 23, ημέραν Τετάρτην, ήρχιπα την Ζωγραφικήν 
το πρώτον.

1851, ’Οκτωβρίου 12. r Ηλθε το διάταγμα και έφυγεν άπ’ εδώ 6 
Μονσταφά-πασάς διά πάντα εις Κωνσταντινονπολιν.

1851. ’Έφυγεν ομοίως ο υιός του Βελη-πασάς με τον γυναικωνί- 
την δλον και με τους θησαυρούς τον πατρος διά Κωνσταντινούπολή·.

1855. * Ηλθε πάλιν ο Βελη-πασάς ώς διοικητής τής νήσον από την 
θέσιν πρέσβεως τής Γαλλίας διαδεχθείς εις την διοικητικήν θέσιν τον 
Μεχμέτ Έμιν-πασάν.

1854. ’ Απεβίωσεν δ μακαρίτης Μιχαήλ ΙΙολνχρονίδης, άγιογρά- 
φος και ήμέτερος διδάσκαλος, είς χωρίον ’’Αγιον Μύρωνα ’Ιουλίου 2, 
ημέρα Παρασκευήν, είς τάς 8 ώρας τής ημέρας.

1849, ’Ιανουάριον 8, 9, 10. ’Έγινε μεγίστη χιονιά είς (ίλην την 
νήσον καί έξηράνθησαν δένδρα πολλά, πλήν είς Μυτιλήνην και άλλους 
τόπους έξηράνθησαν περισσότερα. Ενρέθην είς χωρίον Άλάγνι, οπού 
διέμεινα 9 ημέρας μή δννάμενος νά αναχωρήσω.

1858, ’Ιανουάριον 11, ήμερα Σάββατον τον Τελώνου και Φαρι
σαίον, ή α>ρα είς τάς 7 τής ημέρας, άνεγνώσθησαν τά βασιλικά φιρ- 
μάνια με!:Γ όλης τής έθιμοταξίας και είσήγβη ευθύς τύ Νιζάμ-άσκέρι 
κότα πρώτον είς τούς Τούρκους κάμνοντες την αρχήν οι πρώην τοπ- 
τζήδες, αφον πρό τινοιν ημερών είσήχθη και είς τά Χανιά.

1587, Νοεμβρίου [ ] Κυριακή, θρονιάσθη ή εκκλησία 8
τής Υπαπαντής, άφον εΐχεν εν έτος νά λειτονργηθή μετά τον σεισμόν.

1858, Μαρτίου τρεις. ’Έγινεν έκλειψις ήλιον 2 ώρ. μ. μεσημβρίαν 
διαρκέσασα δύο ώρας.

1858, Απριλίου 4, ήμερα Παρασκευή, άρχισε χειιιόιν από ποοειας 
διαρκέσας έως την Κυριακήν μετά μεσημβρίαν άκαταπαύστως μετά 
χιάνος είς τά δρη.

1858, Μαΐον 5. ”Ηλθεν ή εΐδησις οτι οί έν Χανίοις χριστιανοί 
ήλθαν είς τά έξω των Χανιών ένοπλοι ζητοϋντες επωφελή ζητήματα, έν 
οίς και την έξωσιν τον Βελή-πααά. Τήν 7 ίδιου άνεχώρησεν απ’ εδώ 
μετά στρατόν διά νά τούς κτυπήση, και με βεβιασμένος ύπογραφάς 
κατά των πράξετον των Χριστιανών. Μετά μίαν ημέραν είσήλθον εντός 
τριών ημερών πάντες οί τονρκοι, οί'τινες διά τής ενόπλου βίας είσήλ
θον είς τάς οικίας τών Χριστιανών Τήν 17νν ίδιον, ημέραν Σάββα
τον, είς τάς 8 ώρας τής ημέρας έγινεν ή τρομερά ένοπλος στάσις είς 
τον Πασα-καπισΙ ζητοϋντες ένα χριστιανόν, δτι επλήγωαεν ένα τοϋρκον,
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καί έχοντες τούτο ζήτημα νά σφάξουν τους Χριστιανούς προ ημερών 
προ μελετημένου.

Εις τάς 15 τοΰ Ιδιου άπέθανεν δ αείμνηστος Κυδωνιάς Κάλλιστος 
άπδ αποπληξίας ένεκα τον πάθους τοΰ Βελ.ή καί Μητροπολίτου περί 
αντ ον.

Tfj 30 Ιουνίου, ήμερα Δευτέρα, ήλθεν δ Σαμή-πασάς διοικητής 
τής Κρήτης καί την επιούσαν έφνγεν δ προκάτοχός του Βελή-πασάς 
προς εύχαρίστηαιν γενικήν των Χριστιανών.

Tfj S Ιουλίου, ήμέριι Τρίτη, ήλθεν ή χαροποιά εϊδησις δτι εδθ
έλησαν πλήρη τά ζητήματα των Χριστιανών καί δτι διελύθησαν οί Χρι
στιανοί εις τάς θέσεις των.

1858, ’Ιουλίου 31. "Εφνγεν δ Βελή-πασάς άπδ τά Χανιά κατατρε
γμένος άπδ τους Κρήτας. Καί τήν προτεραίαν ήλθεν δ Σαμή-πασάς 
διοικητής τής Κρήτης. Τον Σαμή-πασάν διεδέχθη δ Χουσειν-πασάς, 
πρώην κεχαγιάβεης τοΰ Μεχμετ 'Εμίν-πα/ιά. Τούτον διεδέχθη δ ’Ι
σμαήλ-παχιάς εγγονος τον Τεπεντελενλή Άλή-παχια.

1858, 'Ιουλίου 16. Άπέθανεν δ Μητροπολίτης Ίωαννίκιος Ζαγο- 
ραΐος εις τά Χανιά,

1858, ’Ιουλίου 27. ’Ηλθεν εδώ ('Ηράκλειον) δ Άχμέτ Έμίν-πα
σάς προς τιμωρίαν των κακούργων, αλλά μετά 11 ημέρας άνεχώρηοε 
μηδέν πράξας.

1858, ’Ιουλίου 27. Έχειροτονήθη διάδοχος Μητροπολίτης τοΰ
Ίωαννικίον δ Διονύσιος ’/I νδριανουπολίτης άπδ Μέγας ΙΙροποσνγκελ- 
λος καί τήν 29 Αύγουστου άνεγνώσθησαν εδώ τής είδήσεως τά γράμ- 
[ματα/.

7/βρίον 14. Άνεδέχθην χρέη δημογεροντικά, αφού κατά τάς άρ- 
χάς Αύγουστον καί 7/βρίον έγιναν διάφοραι συνελεύσεις.

8/βρίου 3. ’Εγινε σννέλευαις παρά των πληρεξουσίων των επαρ
χιών καί έκλέχθην πληρεξούσιος διά τά Χανιά.

Ίδιου 4, ημέρα Σάββατον, έβρεχε μέχρι τής Κυριακής εσπέρας, 
δύστε τοιαύτην ραγδαίαν βροχήν δεν τήν ενθυμούνται οί γέροντές μας.

27 ίδιου, Δευτέρα, ήλθε νέος Μητροπολίτης, δ Διονύσιος, άπδ 
Κωνσταντινούπολή καί αυθημερόν άνεχώρησα εγώ διά Χανιά ώς πλη
ρεξούσιος 'Ηρακλείου. Καί εις τάς 2 .9/βρίον έλειτονργηοε κατά πρώ
τον καί εχειροτόνησε πρωτοσύγκελλον τον Μελέτιον, πρώην εφημέριον 
Αασιθιώτην, λίαν άναλφάβητον.

Τήν δε πρώτην Νοεμβρίου έκλέχθην εγώ καί διά ψήφων καί διά 
κλήρου, ώς πληρεξούσιος διά Κωνσταντινούπολή, εις Χανιά καί έκει- 
θεν ήλθον εις 'Ηράκλειον. Καί τή 18 Νοεμβρίου 1858 ημέρα άνε
χώρησα εγώ διά Κωνσταντινούπολη’ ώς Πληρεξούσιος τής Κρήτης, τή
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δε 20 ’Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, 1860 άνεχώρηοα εκ Κωνσταντινουπό
λεως και ήλθαν εδώ rή 25η ’Ιουλίου. Αυθημερόν άνεχώρηοα διά Χα
νιά προς προσκύνημα τοΰ Πασα.

I860. ’Ηλθεν εδώ 6 Τεφήκ-πασάς προβιβασθεις άπό Ρέθυμνον 
την 12 Αύγουστον και μετά δλίγας ημέρας άνεχώρησεν ό Χασάν-πα
χιάς, καϊμακάμης 'Ηρακλείου, κατατρεχθείς άπό τους κατοίκους.

1800, Νοεμβρίου 20 προς 31. ’Έγινε νότιος άνεμος τόσον σφο
δρός, όπου έκαμε βλάβην εις το Μαλεβνζι και εις άλλας επαρχίας. 
Τή 30 ’Ιανουάριου του 61 έγινε πάλιν όμοια καιαιγίς καί έπροξένησε 
πολλήν βλάβην και φθοράν εις τα δένδρα. Την 26 Φεβρουάριου έγινε 
τροιιερά τριΓκυ] μία άπό τάς ασυνήθεις και έσπασε πλοία πολλά εις 
τον λιμένα μας εδώ και εις Χανιά και παντού και έξερρίζωαε δέν
δρα και έκαμε θραΰσιν πολλήν και προ πάντα»’ εις την επαρχίαν ’Αρ
καδίας.

1860. ’Ανεγνωρίσθη διά βαοιλ. φιρμανίον τό σύστημα τών Δημο
γερόντων εν Κρήνη’ και έκτοτε δικάζουν άνεμποδίστως πάσας τάς κλη
ρονομικός δίκας. Έδώ υπήρχε σκιά τις Δημογεροντίας άπό τά 1843.

1861, Μαιου 15, ημέρα Δευτέρα, άρχισε χειμών με βροχήν ρα- 
γδαίαν 24 τυράς, την όποιαν δεν ενθυμούνται οι γέροντες, άν και ό 
’Απρίλιος και προ τών 15 τοΰ Μαιου εγίνοντο έπανειλημμένως βροχαί.

[18J61, Μαιου 21. Ύτμώθη ή ρωσική σημαία μετά παρατάξετος 
θρησκευτικής καί 21 κανονοβολισμονς. Υπήρχε και πριν ρωσικόν
πρακτορειον πλήν συγχωνευμένον μετά λοιπών [....................]. Εις δε
τά 1860 ήλθε πρόξενος ομογενής εις τά Χανιά κατά [. . . / ό κ. Δεν- 
δρίνός καί αυτός διέταξε όμογενήν και εις τό έδώ πρακτορείου, έκαμε 
δε τήν μεγαλυτέραν εντύπαισιν εις τούς ρτοσόφρονας και λύπην εις τους 
Τούρκους.

Κατά τήν αυτήν ήμέραν ήλθαν σιδήρινα τά νεόχυτα τηλεβόλα και 
ήλλάχθησαν με τά προύντζινα εκείνα τά ωραία ένετικά και πολύτιμα.

Ιουνίου 15, ήμέρα πέμπτη, ήλθεν ή εΐδησις τοΰ θανάτου τοΰ 
Σουλτάν Άπτουλ-Μετζήτ και ή άνάβασις τοΰ άδελφοΰ του Άπτονλ- 
Άζίζ. Οι τοϋρκοι ϋπερεχάρησαν φρονονντες τάς έποχάς τοΰ Γιανιτζα- 
ρισμοΰ έπανερχομένας. ΟΙ άνόητοι!

18 ίδιου, Κυριακής τών 'Αγίων Πάντων. Έπεφάνη κατά πρώτον 
κομήτης, οατις έφερε έκστασιν διά τό μέγεθος του.

2 ’Ιουλίου. ΤΗλθεν εις Χανιά ό Ίσιιαήλ-πασάς ό ποτέ άρχίατρος 
και διοικητής πόλεως τής Σμύρνης. Τήν επιούσαν έφυγεν ό προκάτοχος 
τού Ισμαήλ-πασά διά Κων/λιν.

3 Ιδιου. Ήλθεν εδώ ό άρχιεπίακοπος Σιναίου Καλλλίνικος χάριν 
περιηγήσεως. Έλειτούργησεν εις τό Σιναϊτικόν τήν 9 ίδιον.
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11 Ιδιου. Άνεγνώσθη τδ φιρμάνι τής άναβάσεως εις τον θρόνον 
τον Σονλτάν 'Αητουλ- Άζι.ζ εις την πλατείαν των Τριών Καμαρών 
μεθ’ δλης τής παρατάξεως επ’ άκροάσει πάντοιν εν γένει. των κατοί
κων άντιπροοωπεύετο δ Μητροπολίτη; ασθενών παρά τον άγιον Σι- 
ναίου.

Κατά τον Αύγουστον διωρίαθη υπό συνελεύσεως Εφορεία Σχο
λείων πενταμελής, /τέλος τής όποιας ή μην και εγώ. Την 30 Ιδιον κατά 
την εορτήν του αύτοκράτορο; ’Αλεξάνδρου έψάλη δοξολογία κατά πρώ
τη ν φοράν εις τάς τρεις τής ήμέρας εις τον ναόν τοϋ ’Αγίου Μηνά, 
δπου ήλθεν δ υποπρόξενος Μηταοτάκης με καβάοηδες και πλήθη λαόν. 
Εις την επιστροφήν του έχαιρέτα τό φρονριον διά 21 τηλεβόλων.

Τή 28 7/βρίον ήλθεν εδώ δ Γ. Διοικητής τής Κρήτης Ίσμαήλπα- 
οάς κατά πρώτον έπισκεφθείς τήν πάλιν μας, τή δε 3 8βρίου έπεσκέ- 
φθη τά σχολεία μας υποδεχθείς μετά πλήρους παρατάξεως.

Τήν 5 10/βρίου άνεγνώσθη τδ διάταγμα νά πληρώσουν οί κάτοι
κοι τής Κρήτης 500 χιλ. γρ. [. . . .] λαμβάνοντες χαρτονόμισμα, και 
μετά τρεις μήνας νά έμβη εις κυκλοφορίαν επί τής δλης Νήσου. ”Ιδ(ο- 
μεν—Έπληρώθη μεν τδ ποσδν άλλα δεν εμβήκεν εις κυκλοφορίαν τδ 
χαρτονόμισμα.

1862, Ιανουάριου 6 πρδς τήν 7, ξημέρωμα Κυριακής, τήν 4 30/β0 
τής νυκτδς εγινεν τρομερός σεισμός αισθητός είς δλην τήν νήσον, ευ
τυχώς δμως δεν έγινε ή παραμικροτέρα βλάβη πουθενά μήτε είς τά 
κτήρια, ούτε εις ανθρώπους πρδς μέγαν θαυμασμόν δλων ήμών.

1862, Φεβρουάριου 24, Κυριακής τής ’Ορθοδοξίας. ’’Εγινεν άρχή 
νά κρημνίζουν τα τείχη πρδς άνέγερσιν τής πρδ πολλών χρόνοτν επι
θυμητής καί μελετιομένής εκκλησίας τοϋ Άγιου Μην[ά].

Μαρτίου 21, Τετάρτη τοϋ Μ. κανόιος. ’Εγινεν ή άρχή τών θεμε
λίων καί τήν 25 ίδιου, Κυριακής ε’ τών νηστειών, έτέθη δ θεμέλιος 
λίθος μεθ’ δλης τής λαμπρότητος παρά τοϋ Διονυσίου Κρήτης τοϋ 
Άνδριανουπολίτου. ’Αρχιτέκτων δε αυτής δ Αθανάσιος Μούσης έκ 

Ταταοΰλων.
[18)62, Μ at ου 19. 2 */8 ώρ. τής ήμέρας Σάββατον έγινεν σεισμός 

αισθητός άνευ βλάβης. Πρδ οκτώ ημερών Σάββατον πρδς Κυριακήν, 

είχε γίνει καί άλλος όμοιος.
/18J62, Μαΐου 20. Έψάλη επίσημος δοξολογία διά τήν άνάβασιν 

τοϋ β/ασιλέοιςJ ’’Οθωνος πρώτην ήδη φοράν επί προξένου Ιω. Πα- 
πακωστοπονλου.

118]62, Ιουνίου 9, ήμερα Σάββατον 11 '/2, ώρα τής πρωίας, έγι
νε σεισμός διαρκέστατος καί τρομερός έμ[π]λήαας τους κατοίκους φο
βερού τρόμου. Μετά ταϋτα τήν Ιδίαν ήμέραν έγιναν άλλοι δύο, πλήν
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πάντες έστάΟηηαν αβλαβείς καϋώς και την 6 τοϋ Ιδιου έγινεν και άλ

λος και αυτός επίσης αβλαβής.
Αύγουστον πέντε. ’Ηλ&ε & Ναζίφ καϊμακάμ-βεης άντικαταστήσας 

τον Τεφίκ καϊμακάμπαχην.
Ίδιου 5, Κυριακή. ”Εγινεν κατά πρώτον λαχεΐον των χειροτεχνη

μάτων των κορασίων εν τη σχολή προς δφελος τής σχολής ίνεργηΟέν 
παρ’ έμοϋ συγκατατε&έντων των συνεφόρων μου διά δέκα χιλ. γρόσια. 
Ώφελήάη 8 χιλ. τό σχολεΐον και έμεινε το ήμισν υλικόν είς σχολεϊον.

8/βρίον 14, ημέρα Κυριακή. 'ίΐλίϊεν ή εΐδησις τής πτώσεως τής 
δυναστείας του ’Ό&ωνος και έγιναν χαραί καί επιδείξεις δημόσιοι. 
Και την 4 9/βρίον έιράλη δοξολογία διά τό ’Ίέιίνος καί έγινε καί πά
λιν έπίδειξις δημοσία.

1863, ’Απριλίου 1, Δευτέρα τοΰ Πάσχα. Έδοξολογήϋη καί πάλιν 
ή εΐδησις τής άναγνωρίσεως τοΰ Γεωργίου πρώτου, βασιλέως των °Ελ
λήνων, μετ’ έπιδείξεως καί αυϋις μεγάλης.

Ίδιου 4, τής Παρασκευής τής Διακαινησίμου ξημέρωμα, εις τάς 4 
παρά δέκα λεπτά τής ννκτός, έγινε σεισμός διαρκής, πλήν πάντη 
άβλαβης.

Τή 10 ίδιου, τή Τετράδη προς τή Πέμπτη ξημέρωμα, είς τάς 3 Ί3 
ώρ. τής ννκτός, εγινεν καί έτερος δυνατός καί διαρκέστερος, πλήν καί 
τούτος άβλαβης, δστις κατέοτρεψε την Ρόδον.

Τή 20 Μα'ιου προς την 21, είς τάς 4 ώρας τής ννκτός, εγινεν ολι
κή έκλειψις τής σελήνης είς βαϋ·μόν σπάνιον, διαρκέσασα μέχρι των 6, 
όπου άρχισε νά διαλύεται μέχρι των έπτά καί τινων λεπτών.

Τή 29 Αύγουστου έπέστρεψαν άπό Καν ία οι άντιπρόσωπο ι, οϊτινες 
προ 12 ημερών είχον άπέλ&ει εκεί έν γενική σννελενσει ένεκα των 
Σφακίων.

Τή 28 71βρίον προς την νύκτα τής Κυριακής έγινε σεισμός, άλλ’ 
αβλαβής.

Τή 22 8/βρίον ήλίίεν ή εΐδησις τοϋ έρχομοϋ τοϋ Γεωργίου Α', βα
σίλευες τών 'Ελλήνων, καί τή 26, ημέρα Σάββατον, έψάλη επίσημος 
δοξολογία, έγινε φωταψία είς τό Προξενεΐον καί είς την αικράν λέσχην 
καί έπίδειξις γενική, τοϋ νποπροξένον Ίοναν. Παπακωατοπούλου ένερ- 
γήσαντος.

Τετάρτη τής M.40ys 1864.

Τή 4 Μαρτίου Τοϋρκοι τρεις οίνόφλυγες άπεπειράϋησαν νά κτυ- 
πήσουν τον Μητροπολίτην Διονύσιον καί ολίγου δεϊν νά γίνη στάσις 
καί έκτος καί εντός.

Τή 9 ίδιου άνεχώρησε δ Μητροπολίτης Διονύσιος Άνδριανοπολίτης 
ώς συνοδικός.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. 21
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x ^ Tfj 13 ίδιου έσκότωσεν 'ένας Χριστιανός ένα Τούρκον εις τό καπη
λειού καί έγινεν οτάαις καί πάλιν των Τούρκων, ζητούντων παρά τής 
Διοικήσεοτς έκδίκηαιν τον φόνον έχοντες τον νεκρόν έμπροσθεν τον 
Διοικητηρίου με γυμνόν μαχαίρι εις την μέαην. Ώπλίαθησαν οι εκτός 
Χριστιανοί καί οι εντός έτοποθετή/ θη] σαν προς άμυναν εις τάς οικίας 
των. “Εγινεν γενική αναφορά προς τον Σονλτάνον κτλ.

Tfj Απριλίου ήλθεν δ Γεν. Διοικητής Ισμαήλ-παχιάς διά Χα
νιών καί σννέλαβεν 28 ταραξίας.

Tfj 30 Ιδιου τον έδόθη παρά τής Χριστ. κοινότητας δεϊπνον μέγα 
εκ 44 συνδαιτημόνων, Όθωμ. καί Χριστιανών, εις την Μητρόπολιν. 
Την 2 Μα'ίον άνεχώρησε διά Χανιά.

ΕΙς τάς 2 "Ιουλίου, Πέμπτη, έγινεν τοιαύτη ζέστη άδοτε 2 γυναίκες 
άπέθανον εις Χανιά, καθόσον άνέβη τό θερμόμετρου εις [ / βαθ
μούς. Τό έαπέρας προ τής δύσεως τον Ήλιου έφάνη φωτιά εις την 
άτμοσφαιραν, ήτις κατέπεσε εις Σητείαν, κατά to χωρίον Λίθινες—λίαν 
περίεργον μετέωρον. ’Απέθανον καί 2 άνδρες παρά τό όρος Καθαρόν.

Εις τάς 4 1 Οβριού προς τάς πέντε έγινεν ένας νότιος άνεμος, άξιος 
νά σημειωθή διά την θερμότητα.

ΕΙς τάς 10 Ιδιον ήλθεν έκ Χανιών δ Σαπήτ-παχιάς καί τή 29 ίδιου 
άνεχώρησεν δ προκάτοχός τον Ναζίφ-πεης. ’Έπεσε καί έν κήτος φα- 
λαίνης εις τής Βιάννου τά μέρη υπερμέγεθες.

1865
’Απριλίου 4, ημέρα τοϋ Πάσχα, εν καιρψ τής λειτουργίας έγινε 

πνρκαϊά εις τό διοικητηρίου εμπρός καί εκάησαν 4 μαγαζιά, έν οίς 
καί τον 'Εβραίου Ξαπατάκη, αξίας 500.000 γρ.

"Απριλίου 20 προς την 21, τρίτη εσπέρας, άρχισε χειμών διαρ- 
κέαας τέσσαρα ήμερονύκτια μέ χιόνας, βροχάς, χαλάζας κλ. "Εβλαψε 
καί τά άμπέλια ολίγον καί τά όπωρόδενδρα. "Εκαμε καί μικρόν σει
σμόν. Είς τάς 23 καί μετά οκτώ ημέρας, ημέρα Σάββατον, έγινε καί 
πάλιν σεισμός, άλλ" άβλαβης.

'Ιουνίου 5, ημέρα Σάββατον, έτέθη δ θεμέλιος λίθος τοϋ διοικη
τηρίου.

7/βριος ίδιου έτους. Ήνοίχθη ή δημόσιος βιβλιοθήκη καί ήγορά- 
σθη τό Παρθεναγωγείου υπό τοϋ Λιαμαντ(δον.

Τον 8βριον δλον ήκολούθησεν επί τέτρασι συνελεύσεσιν ή πολύκρο
τος έκλογή μου ώς δημογέροντος Ηρακλείου δπότε τό ζήτημα τής 
άγαμίας άνεφάνη.

χ^ Νοεμβρίου πρώτη προς την δεντέραν ξημέρωμα. "Αρχισε βροχή 
νατό την πρώτην ώραν τής ννκτός μέχρι τής ένάτης, καί έπλημμνρησεν 
ή άγορά καί έβυθίσθη, έχάλασε τό τελωνείου, έπνίγη δ φύλαξ τοϋ τελώ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:49:10 EEST - 54.161.213.156



'Ιστορικά καί Βιογραφικά Σημειώματα του Στεφ. Χικολαίδου 823

νείου. "Εγινε μεγίστη ζημιά εις πολλούς, ώστε γέροντες άνθρωποι δεν 
ενθυμούνται δμοίαν πλημμύραν εντός τον 'Ηράκλειον. Τό ίδιον έγινε 
καί εις Ρέθυμνου καί Χανία, μόνον εις τάς πόλεις καί τά πλησιόχωρα 
παράλια.

Εις αν τάς τάς ήμέρας ήρχισεν ή περί μοναστηριακής διαχειρίοεως 
αννέλενπις υπό τε των επισκόπων, των ηγουμένων καί των πληρεξου
σίων 'Ηρακλείου καί επαρχιών, καί μετά δεκαήμερον αυζήτησιν εγινεν 
ομόθυμος συμφωνία.

1866
Μαρτίου 1. Ήλθεν ό Μητροπολίτης Διονύσιος μετά διετή διαμο

νήν εν Κωνστ/πόλει ώς συνοδικός.
Μαΐου 15, τής Πεντηκοστής. Έπεδόθη ή γενική αναφορά τής Κρή

της εις τον Διοικητήν Ίσμαήλ-παχιά, αφού πρότερον προ μηνών σνν- 
ήχθηααν εξ όλων των επαρχιών αντιπρόσωποι προς σύνταξίν της. Δεν 
είσηκούσθησαν, ελαβον τά όπλα προς νπεράαπισιν, κατέφυγαν πάντες 
όλων τών επαρχιών εις τά όρη, άνεπέταααν σημαίαν σύμ μικτόν των 
τριών δυνάμεων καί τής 'Ελλάδος. 'Όλα ταϋτα έγένοντο μέχρι τής 
κάτωθι εποχής.

20 Μαΐου. *Αρχισε βροχή ώς έν ημέρα χειμώνας μετά ψύχους 
διαρκέσαντος μέχρι τής 21.

22 Ιδιου, εις τάς 11 ώρας τής ήμέρας, εγινεν σεισμός ισχυρός αν εν 
ούδεμιας βλάβης.

22 Αύγουστου. "Αρχισαν αί καθημερινοί στάσεις κατά τών Χρι
στιανών. ’Άρχισεν ή γενική καταστροφή τών πλησιόχωρων, στρατός 
τακτικός φυλάττει τούς Χριστιανούς εντός τής Μητροπόλεως. Τήν 25 
άπέθανεν ό Γέρων Καπνιστός. "Ενεκα τον φόβου έαυνοδεύθη δ νεκρός 
μετά στρατόν τακτικόν καί άτακτου, τον χιλίαρχον καί πεντακοαιάρχου 
παρακολονθούντων. Ό Μητροπολίτης, ό Αρκαδίας καί &. ιερείς, οΐ 
μένοντες εις τήν πάλιν, καί οΐ όλίγιατοι Χριστιανοί, συνώδευσαν τήν 
εκφοράν.

Τήν 2!) Αύγουστον τον ίδιου έτους 1866 άνεχώρησα ώς πρόσφυξ έν 
'Ελλάδι. ΙΙεριήλθυν πόλεις τινάς καί νήσους, μετέβην εις Κωνσταντι
νούπολη’ καί επανήλθον έν έτει 1868, ’Ιουνίου 16.

Τό 1868, Απριλίου 8, έφθασεν δ νέος Μητροπολίτης Μελέτιος. 
'Η τελευταία του λειτουργία ήτον Κυριακή τών Προπατόρων καί τήν 
18 Δεκεμβρίου άνεγώρησε διά παντός κατά τό 1873, άρχιερατεύοας 
ενταύθα 4 */„ χρόνους δχι καλώς.

Τό 1870, Ιανουάριου 20, εχειροτονήθη επίσκοπος Χερρονήαου δ 
Τιμόθεος Καστρινογιαννάκης, παραιτηθέντος υπέρ αυτού τον πρώην 
Χερρονήαου Μελετίου, τού από 1843, ένεκα βαθντάτου γήρατος. Καί
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τή 28 Φεβρουάριον, πρωτοοάββατον, έξήλ.θε είς την επαρχίαν τον.
Το ίδιον έτος έπεκράτησε ανομβρία καί λειψυδρία μεγίστη μέχρι 

την 7 Μαρτίου, όπου άρχισε χειμών με βροντάς, άστραπάς, χιόνας 
καί χαλάζας διαρκέσας 28 άλας ήμέρας.

Την πρώτην ’Απριλίου προς την δεντέραν, 1 μ. μεσονύκτιον έ'γινεν 
σεισμός διαρκής, πλήν άβλαβης.

Την 12 ’Ιουνίου περί τάς 10 ‘/2 τήζ ήμέρας, ημέρα Παρασκευή, 
έγινε σεισμός διαρκέσας μέχρι 50 δευτερολέπτων καθ’ άπασαν την νή- 
τον, άλλ’ ευτυχώς ουδέν συνέβη δυστύχημα έκτος ολίγων τοίχων. Η- 
τον απόρροια του ϋφεστείον τής Θήρας.

Την 30 ’Ιουνίου προς την 1 ’Ιουλίου, περί τάς τρεις τής νυκτός, 
έ'γινεν ολ.ική έκλειψις τής σελήνης. Αιήρκεσε μίαν ώραν ή έκλειψις, 1 
ώραν διήρκεσε τό σκότος, καί εις μίαν ώραν ή εντελής διάλνσις. Το 
δλον διήρκεσε τρεις ολοκλήρους ώρας. Εύρέθην είς τό χωριό καί πα- 
ρέλαβον τους χωρικούς, χωρίς νά τό γνωρίζουν, καί τους έκαμα νά 
θαυμάσουν καί νά μή φοβηθούν.

Είς τάς 12 καί 13 ’Οκτωβρίου ίδιου έτους έφάνη βόρειον σέλας 
σπάνιον είς την γεωγραφικήν μας μοίραν. Περί τούτου πολλά έλάλη- 
σαν αί εφημερίδες.

Την 13 Κυριακήν των ‘Αγίων Πατέρων, έλειτούργησεν δ Μητρο
πολίτης Μελέτιος-μετά Εξ επισκόπων : ’Αρκαδίας Τρηγορίου, Χερρο- 
νήσου Τιμοθέου, Ίεροσητείας Νεοφύτου, Πέτρας Μελετίου, Κυδωνιάς 
Γαβριήλ, καί Κισσάμου [ ], τοϋ 'Ρεθύμνης Ίλαοίωνος καί
Αάμπης Παίσίου άσθενοϋντος καί άπόντος. Συνήλθον άπαντες οι οκτώ 
επίσκοποι μετά των ηγουμένων των σταυροπηγιακών καί ενοριακών 
μοναστήριων τής Κρήτης, των δημογερόντων των πέντε τμημάτων καί 
των προκρίτων καί συνέταξαν τον κανονισμόν τον περί μοναστηριακών 
κτημάτων κ.λπ.

Κατά τό ίδιον έτος 70, τή 10 Δεκεμβρίου, είς τάς οκτώ ώρας τής 
ήμέρας, έγινεν έκλειψις ήλιου σχεδόν ολική, τά 95 %. Δεν έγινε δε 
άναλ.όγως ή σκοτεινίασις, διότι ήτον νεφελώδης ή ήμέρα καί νότιος σφο
δρός άνεμος. Πρό τινων ήμερών έγιναν καί 2 σεισμοί, άλλ’ άβλαβεϊς. 
Διήρκεσε δε ή άνομβρία μέχρι 21 Δεκεμβρίου, όπου έβρεξε καλά, διότι 
μέχρι ταύτης ολίγον είς δλίγας ήμέρας μόνον έβρεξε. Καί οι άνθρωποι 
κατέφυγον είς λιτανίας. Αί πηγαί καί τά φρέατα τής τε πόλεως καί 
τών επαρχιών έστείρεψαν καί υπήρχε γενική άνυδρία.

1871, Μαρτίου 12, Παρασκευή τής ’Ακαθίστου. ’Εγινεν κατά 
πρώτην φοράν γενική άγοραπωλησία (παζάρι) εις τήν πλατείαν τών 
Τριών Καμαρών, καθ’ ομοιότητα τών λοιπών μουτεσαριφλικίων καί 
τή αυτή εσπέρα έπαίχθη καί δευτέρα καμπάνα είς Μητρόπ[ολιν]. Τό

Μεν. Γ. Παρλαμα
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παζάρι μετ’ όλίγας εβδομάδας ίνανάγηοε.
’Ιουλίου 4, Κυριακή προς ξημέρωμα τής Δευτέρας. Έφάνη έν με

τέωρον άξιον λόγον και την επιούσαν ζίευτεραί' περί τάς 10 τής ημέ
ρας έγινε οειομός διαρκής, άλλ’ δλοτς άβλαβης.

7/βρίου 24, τής Μνρτιδιώτισσας, ημέρα Παρασκευή, εγκαινιάα&η 
τό Μέγα Τζάμι κτιζόμενοι· 4 έτη.

8/βρίον 21. Έπραγμαχοποιήϋ'η δ τηλέγραφος κατά πρώτην φοράν 
εν Ήρακλείω εις την οικίαν Ίτάρ.

Ίδιον 22. ”.Εγινε χάλαζα χονδρή εις τάς 3 ώρας τής νυκτός προς 
τδ ξημέρωμα Σαββάτου.

1872
Ιανουάριον 23 προς την 24, Κυριακή περί τάς 2 ώρας νυκτός, 

άνεφάνη και πάλιν βόρειον σέλας διαρκέσαν μέχρι μεσονυκτίου, φω- 
τεινότερον τον προ 15 μηνών, άλλ’ επί μίαν μόνον εσπέραν. Πολλοί 
λόγοι έγιναν και πάλιν εις τάς έφημερίδας.

9/βρίου 24, άνεπανίΐη έν Κυρία:ι ό π[ρώην] Χερρονήσον Μελέτιος 
έν βάλλει γήρατι έξ όλισίλήαεως έν τή Μονή προ μηνός ενός ώς έγγι
στα, και έτάφη την επιούσαν παρά τή νοτίω πύλη τον ναόν.

1873, 8/βρίον 23. 'Ολική έκλειφις τής σελήνης πριν τής δύσεως 
τοΰ ήλιον διαρκέσασα μέχρι των 4 ώρών τής νυκτός 15 ραμαζανίον.

1874, 17 Ίανουαρίου. ’Άρχισε ό χειμάιν άδιάκοπος. Εις την 24 
προς την 25 χιονιά σπανία εκάλνψε τά χωρία δλα και ακόμη τήν Ρο- 
γδκι μέχρι τον Τόπ-άλτί. ’Έκαμε μεγίατην ϋραϋσιν εις τά έλαιύδενδρα 
ϋπερτέραν τον 1833, και 1849. Έξηκολονίλησεν | διαρκής ο χειμών, 
εξαιρέσει ολίγων ημερών, και τή 22 προς τή 23 Φεβρουάριον έκαιιε 
δεντέραν χιονιάν, ήτις εκάλνψε και τό 'Ηράκλειον. Ψΰχος σπάνιον μέ
χρι 5 επί τον μηδενικόν εκ τοΰ Ρεωμνρου, ώσιε έφερε καταστροφήν 
εις τα δένδρα, εις τά όποια δεν έπέφερεν εις τήν προτεραίαν χιονιάν 
—ήτοι άκαταλόγιστον ζημίαν.

Τή 4 Μαρτίου άνενεώλλη με άστραπάς, βροντάς, χάλαζαν, μέχρις 
15 Ιδιον, όπου κατέπαυσεν καί άνεφάνη ή άνοιξις.

14 ίδιου έβυίλίσλλη έν μέρος αρκετά απουδαϊον εις τον "Αγιον Βλά
σιον. Μέχρι 3 χιλ. διαφόρων δένδρων έβυ&ία&ησαν εις τήν γήν. Αμ
πέλια επίσης, διάφορα δένδρα με τήν γήν των μετετοπίσίλησαν άπό τά 
πολλά νερά. Τοιοντον διαρκή χειμώνα καί ψυχρόν δέν ενθυμούνται οι 
γέροντες. "Εκτοτε έπήλθεν μεγίστη ξηρασία, έκυρίευσαν οι νότιοι άνε
μοι, κατέφυγον εις γενικάς λιτανίας, έβρεξε μικρόν καί κατά τόπους 
τέλη ’Απριλίου καί ολίγον ωφέλησε.

Μαΐου 30. τ Ηλθε διαταγή νά είααχβή τό έν επί οκτώ των γεννη
μάτων, άντί τον πρότερον έν επί δέκα. ’Ίδωμεν. Καί εις τό λάδι έγινε
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τό ίδιον μόνον εις το κρασί, όπου διετηρήϋη ώς καί πρότερον.
1874, Νοέμβριον 27, εις τάς 4 ό'ιρας παρά τέταρτον, νύκτα προς 

την 28, εγινε διαρκής σεισμός, άλλ' άβλαβης.
1874, ΙΟβρίον 15, συμπτοττικιος την Κυριακήν των Προπατόρων, 

άνεγνώΟηκαν τά γράμματα τής είδήσεως τοϋ νέου Μητροπολίτου Σω
φρονίου του από Ίκονίου και Διδυμοτείχου μετατε&έντος. Σημειω
τέων ότι και άλλος προ αύτοϋ Σοτφρόνιος έπροχειρίσιΐη Κρήτης, ό από 
Αίνον κατά τό 1849, αλλά δεν έδέχ&η τον θρόνον και διέμεινε πάλιν 
αρχιερείς Αίνον.

1875. Βροχερός χειμών. Προς τάς 14 Μαρτίου τρικυμία σημαν
τική μετά χιό νυν και βροντών. ’Έβλαψε καί δένδρα εν μέρει. Έναυά- 
γησε εμπρός τον λιμένος πλοίον καί διήρκεσε μέχρις 1(1 ίδιου, όπου 
εγινε μικρά διακοπή. 'Επομένως μέχρι τέλους διήρκεσεν ό χειμών ό 
ίδιος. Τον Μάρτιον τούτον έ&εώρησαν ά)ς σπάνιον καί έκτακτον μήνα.
’Ίδωμεν.

Κατά την 23 Ιδιου, Κυριακή τετάρτη των νηστειών, έγινεν ή εναρ- 
ξις του κατά πρώτον ίδρνθέντος Συλλόγου καί ό πρόεδρος Μιχελιδά- 
κης εξεφώνησε κατάλληλον τής περιστάσεως καί σπουδαίου λό[γον].

Τό Σάββατον τής άπόκρεω παρεατήθη κατά πρώτον κωμωδία εις 
τό αλληλοδιδακτικόν σχολεΐον. Δύο άλλ ας φοράς καί αύίΐις προς όφε
λος τοϋ καταστήματος εύδοκιμήαασα.

Απριλίου [ ]. 'Πλέλε κατά πρώτη ν φοράν άπο αλώσεως
Κρήτης υπό Τούρκων δυτικός επίσκοπος ενταύθα φέρων τον τίτλον 
’Επίσκοπος Κανδίας Κρήτης, όνόματι ’Αλοίσιος. Η',λειτούργησε άπας. 
Έκήρυξε πολλάκις ελληνιστί, υποσχόμενος εύρυνσιν μεγίστην εις τό 
μικρόν του ποίμνιον, άλλά μετ' /δλί/γυν άπήλθεν εις Χανιά, ΐνα στή
θη εκεί την έδραν του διά τον εκεί πληθυσμόν τών δυβτικών].

1875, Ιουλίου 21, Δευτέρα. ΤΗλϋεν ό Μητροπολίτης Σωφρόνιος 
ό άπο Ίκονίου καί Διδυμοτείχου χρηματίσας. Έλειτούργησε εις τάς 
27 ίδιου μετά πέντε επισκόπων, Αρκαδίας, Χερρονήσου, Πέτρας, Ρε- 
•θύμνης, Ίεράς. Τον ύπεδέχθηααν μετά μεγίστων τιμών ώς ονδένα άλ
λον έκ τών πρόκατόχοτν του. ’Από τάς 21 είναι ήδη δέκατος Μητρο
πολίτης. Είθε νά εύδυκιμήση.

9βρίου 22. Σφοδρά καταιγίς έκ νότου, ήτις έπέφερε ζημίαν εις τά 
δένδρα.

9βρίου 25. Πυρκαϊά έκραγείσα εις το Μεϊντάνι προς τά Γιατράδικα 
άπετέφρωσεν άνω τοτν 20 εργαστηρίων έπενεγκοϋσα σημαντικήν ζημίαν.

1875, Δεκεμβρίου 27, ήμερα Σάββατον, Κουρπάν Παϊράμι, έχρε- 
μάσθη ή μεγάλη καμπάνα, άφοΰ έχύθη τρεις φοράς, καί ουτω επέτυ
χε. Είναι οκάδες 406. Έρράγισε μετά 6 μήνας.
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1876, Ιανουάριου 11, ήμερα Κυριακή, ερρίφθη ό σταυρός εις τδ 
λιμάνι, επειδή τών θεοφανιών έβρεχεν άκαταπαύατως επί ήμέρας 
τρεις. Και έγινε τδ τοιούτον πράηην ήδη φοράν.

Μαΐου 15, ήμερα Σάββατον, ήγόραοα.
Mat ον 18, ήμερα Τρίτη, ήλθε ή εΐδηπις τής έκθρονίσεως τον Σ ον Α

τά ν ’ Αμπτούλια ’Αζιζ Χάν, καί ή εις τον θρόνον άνάβαοις τον Σουί
ταν- Μονράτ ανεψιού τον Σονλτάν ’ Απτούλ Μετζίτ Χάν, ή τις έγινεν αυ
θημερόν έν Κωνσταντινονπόλει, αυθωρεί δε εγινε χειμών καί τρικυμία 
ώς εν ώρα χειμώνος διαρκέσασα επί τρεις ήμέρας. 'Η χαρά δε τής 
άναβάοεως διήρκεοεν ώοαύττυς επί τρεις ήμέρας με την διαφοράν όπου 
κατά πρώτην ήδη φοράν έσυνοδεύθη ή εορτή με πυροβολισμούς νυχθη
μερόν καί με δπλοφορίας τών όθωμανών, με εκφράσεις εκ του περισ
σεύματος τής καρδίας των κ.τ.λ. έκ τών συνήθων επιδείξεων, ατινα 
επροκάλεσαν δυσπιστίας καί φόβους, καί μόνον δ θεδς ευδόκησε καί 
δεν ήκολού’θησε ο ν δε ν άπευκταϊον, ώς εξ ανέλπιστου τίνος καί απροό
πτου. Επειδή τήν τελενταίαν ήμέραν καί οί Χριστιανοί έπαιζαν πι
στόλας καί τουφέκια, ή ήσνχία έκλονίσθη εις τοιοντον βαθμόν, όπου 
μονον ή θεία πρόνοια διέσωσε άπασαν τήν νήσον. Παραπλήσια τού
των σννέβησαν καί εις Ρέθυμνον, εις δε τα Χανιά έφέρθησαν ήσϋχιος. 
’Ιδωμεν τί τδ μέλλον μας υπόσχεται.

Αύγουστον 19, ή αέρα Πέμπτη, 1 Ηλθε- πάλιν ή εΐδησις τής έκθρο
νίσεως τυϋ Σονλτάν Μουράτ, ώς βλαφθέντος τάς φρένας, καί τής άνα- 
βάσεως είς τον θρόνον τον Σονλτάν ’Απτούλ Χαμίτ β. HI τριήμερος 
εορτή τον περιωρίσθη εις μόνον κανονοβολισμούς καί ούδεν άπευκταϊον 
συνέβη ένεκα τής άπαρεσκείας τον.

Tfj 10 ΙΟβρίον, Παρασκευή πρδς τδ Σάββατον μεσάνυκτα, έκαμε νό
τιον άνεμον επιφέραντα ζημίαν εις τά δένδρα. ’Έσπασε τους ιστούς τών 
σημαιών τον ελληνικού καί ρωσικού Πρακτορείου, έβλαηιε τον μόλυβδον 
τού τζαμιού. Πλήν άναλόγοις τής σπανίας σφοδρότητος, δεν έβλαψε \ τά 
έλαιόδενδρα. Τήν δέ 18 ίδιου άνεγνώσθη τδ τηλεγράφημα τού συντα
γματικού πολιτεύματος καί έχαιρετίσθη διά 101 κανονοβολισμών άνεν 
ονδεμιας Άλλης επιδείξεως. Άριφέ Κονρμπάν-ΙΙαϊ[ράμ].

1876, ΙΟβρίον 14. ’Έβρεξε καλώς, όπου άπδ 38 ήμέρας επεκράτει 
Άκρα ξηρασία.

1877, Φεβρουάριου 15. ’Έγινεν έκλειψις σελήνης ολική διαρκέ- 
σασα τέσσαρας ολοκλήρους ώρας.

Ίδιου 20. ’Έγινε χιονιά διαρκέαασα 7 ώρας είς τδ χωρίον έως 
σπιθαμής, δεν έκαμεν όμως φθοράν εις τά έλαιόδενδρα, ενώ πρωτύ
τερα είχε κάμει ένα ψύχος, σπάνιον, όπου κατέκανσε τδ βόρειον μέρος 
τού μικρού ελαιώνος.
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1877, ’Ιουνίου 25, Σάββατον, άπεβίωσεν δ ’Αρκαδίας Γρηγόριος 
εκ τετραημέρου οξείας νόσον, ταφείς έν τω ναφ τοϋ 'Αγίου Ματθαίου, 
άρχιερατεύοας 22 έτη καί 2 μήνας. Ή περιουσία του άνήλθεν εις 6 
χιλ. λιρών, άλλ’ έκλάπη η ,ήμίοεια, διενεμήθη δε εις τρεις μερίδας 
κατά κανονισμόν. ’ Απέθανε πηρών.

Λεύτερα, ’Ιουλίου 11. Άνεχώρησεν ό Μητροπολίτης Σοιφρόνιος 
κυβερνητική διαταγή. Τον συνώδενσαν εις τον λιμένα ανεξαιρέτως 
άπαντες οί Χριστιανοί μετά γυναικών καί παίδτον. "Α.τασα ή Κρήτη 
αυνεκινήθη ’Έγραφαν άναφοράν κ.τ.λ. Εις ούδεν ΐσχυσεν. Έγκατέ- 
λειφεν όμως αυτός γενικήν ονμπάθειαν καί αγάπην καί ουδείς άλλος 
άνεχώρησε μετά τοιαύτης των κατοίκων εγκαρδίου ευχαριστήσεοις. Λιε- 
δέχθη καί πάλιν τό Λιδνμότειχον, αλλά μετά τινας μήνας επροβιβάσθη 
Νίκαιας.

Λεύτερα, ’Ιουλίου 25. ” Ηλ.θεν ό διάδοχος Μελέτιος ό Καλύιινιος 
καί πάλιν, άφοΰ διέμεινεν 22 [ημέρας] εις Χανιά. Ό λαός τον νπε- 
δέχθη ιρυχρότατα καί τό μέλλον προοιωνίζεται όχι εύχε/ρές].

Αύγουστον 11. ’Έγινεν ολική έκλειφις τής σελήνης κατά τήν τετάρ- 
την ώραν τής νυκτός.

Πέμπτη, Ιδιου 18 καί 20 ίδιον. ’Έγιναν τόααι πλημμυραι εις τάς 
επαρχίας, όπου γέροντες δεν ενθυμούνται τοιαντας. Παρέσυραν ζώα 
διάφορα οι ποταμοί, ένα άνθρωπον εις τό χωρίον ’Ασΐτες, δένδρα, 
αμπέλια κατεπλακώθησαν, τέλος έπέφεραν σπουδαίας αλλας ζημίας.

1878
Ό γειμών βαρύς με πολλούς όμβρους καί χιό> ας. Καί μέχρι 

Μαΐον έκαμε βραγιάς. Τά σπαρτά, τά ό πωροφόρα, δένδρα, αμπέλια, 
ελαιόδενδρο, άπαντα αυτά εις μεγίστην είσοδείαν, αλλά κατεστράφησαν 
ένεκα τής έπαναστάσεως καί μένει είσέτι νά. ίδωμεν τών σταφυλιών 
καί τών έλαιοδένδροτν τήν σνναξιν. Πρώτη συμπλοκή έγινεν ενταύθα 
τήν ημέραν τής Πεντηκοστής, 5 ’Ιουνίου, εις τήν θέαιν Σκαφιδαράν 
καί Σερβιλή λαβόντων μέρος μόνον τών Μνλοποταμιτών καί φονευ- 
θένταιν 2 Χριστ. καί οθωμανών μέχρι 15 φονευϋέντων καί πληγώ· 
ίλένττον. Ούδεμία αταξία ήκολούθησεν ενταύθα ένεκα τοϋ φόβου τον 
Μικτόν Συμβουλίου, τό όποιον εσυστήθη ενταύθα έκ 18 συμμίκταιν 
μελών, υπό τήν επωνυμίαν Προσωρινής ’Αστυνομικής Επιτροπής. 
Έδέχθην καί έγά) τήν άντιπροεδρείαν κατά πρώτην φοράν όπου ε[δέ- 
χ/θην θέσιν, καί κατά πρώτην φοράν οπού διωρίσθησαν 2 πρόεδροι, 
ήρχισι δε από 1 Φεβρουάριου κατά διαταγήν τοϋ πρώτην ήδη φοράν 
διορισθέντος Χριστιανού Γ. Λιοικητοϋ Κρήτης Κωστάκη ’Αδοσίδη- 
πα[σα].

’Ιουνίου 12, Κυριακή τών 'Αγίων Πάντων, έτελέσθη δημοτελώς
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μνημόσννον εις τά σαράντα τοϋ μακαρίτου Χριστοφόρον ’Αργυράκη, 
άποθανόντος εν τη υπέρ Πατρίδος εξορία του εις 'Αμισθόν 4 αρχιε
ρέων Ιερουργοΰντων, δέκα λόγων έκφωνηθέντων, και πρωτοτύπως εν 
δλη τη λαμπρότητι τελεαθεν προς αμοιβήν των υπέρ Πατρίδος θυ

σιών τον.

5Ιδιαιτέρα σημείωαις 20

1861, ’Ιανουάριον 30. Έγεννήθη δ δεύτερος νιος τής Κύαεβείας 
και τήν 3 Φεβρουάριον τον άνεδέχ&ην είς την έκκλ. τον άγιου Μηνά, 
Ιεροπράττοντος του Μελετίου Πρωτοσυγκέλλου και τον (ονόμασα Στέ
φανον, και δ Θεός νά τον καλοφυλάξη, νά γίνη καλός χριστιανός καί 
καλός πατριώτης.

1868, Σεπτεμβρίου 9. Άπεβίωοεν έν τή νήσφ Τήνφ δ Γεώργιος 
Καστρινογιαννάκης.

1880, ’Ιουνίου 14, ημέρα Σαββάτο, είς τάς τρεις ώρας και δέκα 
λεπτά τής νυκτός προς την Κυριακήν των Άγιων Πάντων, έτελεύτησεν 
ή αείμνηστος και σεβασμία μήτηρ μου Άνδριάνα καί έτάφη την ιδίαν 
Κυριακήν είς τον "Αγιον Ματθαίον, είς τον τάφον τής αδελφής της 
καί άναδόχον μου Μαρίας, πλησίον τον τάφου τον αδελφόν της Κρή
της Μελετίου. Ή κηδεία της έγινε σπανία καί μεγαλοπρεπής. 'Ο 
Μητροπολίτης, οί επίσκοποι Ρεθύμνης καί Χερρονήσου, δ Οικονόμος 
τον Άγιου Ματθαίου, άπας δ ενταύθα κλήρος, δ υποδιοικητής, οί 
πρόξενοι τής Ρωσίας καί Ελλάδος, δ χιλιάρχος τής χωροφυλακής 
μετά τιμητικής φρουράς, άπαντες οί κάτοικοι άνδρες καί γυναίκες 
έαυνόδενσαν την εκφοράν. Λόγον συγκινητικόν έξεφώνησεν δ Κ. Μαρ- 
κόπονλος. Κύριος δ Θεός άναπαύσοι τήν ψυχήν αυτής.

1878. ’Άρχισαν νά έρχωνται μέσα οί δθωμανοί εύθυς από τον Ία- 31 
νονάριον καί ήρχιαεν ή έπανάστασις δχι γενική όμως. Κατά τήν 27 
Ιδιον έφθασεν δ Χωστής Άδοσίδης-πασάς, πρώτην φοράν διοριαθείς 
χριατ. Γενικός Διοικητής Κρήτης. Διεπραγματεύθη ήπίως τά πρά
γματα, έως δτου κατά Αύγουστον ήλθεν δ Γαζή Μονκτάρ-πασάς, μετά 
τον Σελήμ- Έφένδη καί μετά τρεις μήνας οννεφώνησαν μετά τής Σννε- 
λεύσεως τά λεγάμενα ζητήματα. Κατά μέσας Νοεμβρίου ήλθεν δ Αλέ
ξανδρος Καραθεοδωρή-πασάς, διαδεχθείς τον Άδοσίδην, καί έφερε το 
Χάτ Χουμαγιούν τής άναγνωρίσεως των ζητημάτων, καί επί πενταετίαν 
γενικός Διοικητής Κρήτης κατά τους κανονισμούς. Άνεχώρησεν αμέσως δ 
Άδοσίδης, άφον ενηργήθησαν άναφοραί παρ’ όθωμανών καί Χριατ. 
υπέρ αυτόν. Μετά ένδεκα ημέρας τοϋ πενταετούς διορισμού τοϋ Αλε
ξάνδρου, τον έπροβίβασαν είς υπουργόν των ’ Εξωτερικών, καί κατε
σπευσμένους άνεχώρησεν. 'Ο χριατ. λαός διεμαρτνρήθη είς τους προ-

ϊ.3
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ξένους· διά την ταχεϊαν καί γρήγορον καταπάτησιν. Τον διεδέχθη <5 
Γίάγκο-Φωτιάδης, πρέοβνς εν ’ Αθήνα ις με τον τίτλον Βεζύρης, καί 
Μουσίρης, ώς καί δ ’Αλέξανδρος. Αυτό τό έτος δεν έβρεξεν εις την 
Κρήτην από τον ’Απρίλιον μέχρι 13 ΙΟβρίον, εκτός κατά Νοέμβριον · 
όπου εβρεξεν εις τά ανατολικά μέρη επί 2 ώρας οχεδόν καί εις την Μεο- 
σαράν περισοότερον, όπου, εκεί άρχισαν νά σπέρνουν, εδώ δε εΙς τό 
τμήμα cΗρακλείου από τής 13 ΙΟβρίον.

10/βρίου 3, ημέρα Κυριακή, εύρέθησαν δολοφονημένοι εις Τόπ- 
’Αλτί 6 διευθυντής τον Τηλεγράφου ’Άγγλος ’Άνδρεσον καί ό υπάλ
ληλος Νικόλαος Βλαχάκης, ό μεν με μίαν βολήν από τον λάρυγγα, 
ήτις διεπέρααε τά νώτα, ό δέ με πέντε βολάς όπισθεν. Την επιούσαν 
4ην ήλθεν ό Πρόξενος εκ Χανιών καί έγινεν ή κηδεία τον πρωτοφα
νής. Ήκολούθήοαν οί : διοικητής, άπαντες οί υπάλληλοι, άπαντες οί 
κάτοικοι, χρ. καί δθωμανοί μετά στρατού καί μουσικής. Έτάφησαν 
εις "Αγιον Ματθαίον καί οί δύο.

ΙΟβρίον 28, άνεχώρησα διά την Σννέλευσιν εις Χανιά ώς πληρεξού
σιος Πεδιάδος. Αιετρίχραμεν εκεί 65 ημέραν. Πρώτην φοράν δίωρίαθη 
Χιλίαρχος Χωροφυλακής ’Ηρακλείου Χριστιανός, ό Χΐ Κωσταντής.

1879, Φεβρουάριου 4 έχειροτονήθή ’Αρκαδίας ό Νικηφόρος Άγ- 
καραθΓτης συλλειτονργούντων αρχιερέων Χερρονήσον Τιμοθέου, πρώην 
Ίερας Νεοφύτου, Πέτρας Μελετίου. Κυριακή Άπόκρεω.

1879, ’Απριλίου 7, ημέρα Σάββατον, του θωμά, ήλϋεν ενταύθα δ 
Φαπιάδης-παοάς καί έκάθησε τρεις ημέρας λαβών μοναδικήν υποδο
χήν παρ’ απάντων.

’Απριλίου 25, έκαμε ραγδαιοτάτας βροχάς, καθώς καί τήν προτε
ραίαν. ”Εβρεξεν αρκετά, άλλως έπρομηνύετο σημαντική καταστροφή 
έφ’ απάντων ένεκα τής μεγίστης ανομβρίας.

29 ’Ιουλίου, Παρασκευή πρός τό Σάββατον 3 (7>ρας τής νυκτός, 
έγινε σεισμός καθ' άπασαν τήν νήσον διαρκής, άλλ’ αβλαβής.

Αύγουστου 12, ημέρα Κυριακή. Έστήθη δ ιστός τής σημαίας τής 
εκκλησίας χρώματος λευκόν καί φερούσης τήν εικόνα τον ’Αγίου Μηνά, 
με σταυρόν διά γραμμάτων κυανών φέροντα τάς λέξεις «Μεγαλόμάρτνς 
Μήνας», νχρώθη δέ κατά τήν 14 εις τον εσπερινόν τής Θεοτόκου, ήκο- 
λόνθησε δέ σπουδαιοτάιτη σύμπτοοσις, διότι κατά τό 1828, Αύγουστου 
12, ήμέραν Κυριακήν, τήν ιδίαν ώραν, έθραυα αν οί δϋωμανοί τήν 
θύραν τής εκκλησίας, τήν ιδίαν, επί τής όποιας έστήθη δ ιστός, καί 
κατέσφαξαν τότε εντός τής πόλεως όσους ευρον Χριστιανούς, άνωθεν 
των 800" δθεν εν όλοκλήρω πεντηκονταετηρίδι έπήλθεν αύτη ή άλ- 
λοίωσις τής δεξιάς του Ύφίατον, καί έδοξολόγησαν οί Χριστιανοί τον 
Θεόν επί τή αλλαγή ταύτη τών πραγμάτων.
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Νοεμβρίου 21. ’ Εωρτάσθη ή εορτή παρά τής συντεχνίας των οίνο- 
πωλών μειά σημαίας, ήτις προηγείτο τής είκόνος και μετεφέρθη εις 
την οικίαν τον έορταστοϋ. "Εκτατέ ήρχιοαν οί γογγυσμοί των 'Τούρ

κων , διά τό πρωτοφανές τοντο.
Δεκεμβρίου 6. Έώρτασαν οί παποντζήδες εχοντες καί αυτοί ση

μαίαν ψέρουοαν τον "Αγιον Νικόλαον, ώς καί ή ανωτέρω τά Είσόδια. 
Κατά τήν ώραν τής λειτουργίας, όπου τό πλήθος ήτον αμέτρητοι1 εις 
τον «έξαιρέτως» την στιγμήν \ έπέπεσαν αθρόοι οί Τούρκοι μετά μα
χαιριάν καί ροπάλων επί κεφαλής εχοντες όλους τους χέχηδας κατά των 
Χριστιανών καί κατεξέρχισαν την σημαίαν. Οί Χριστιανοί τούς άνε- 
γαίτιααν μετά τινων πολύκροτων καί· ροπάλων, ό στρατός επίσης· καί 
οντω διελύθηααν, άφον ελογχίσθησαν τινες των Τούρκων παρά τοϋ 
στρατόν, καί ή σημαία δεν τιεοιήλθεν. '() Ε. Διοικητής ήλθεν εκ Χα
νιών μετά 8 ημέρας εμποδιστείς ένεκα του βαρέος χειμώνας, καί ήρ- 
χιαε τάς ανακρίσεις των ανταρτών. Tjj 16 Δεκεμβρίου συνέλαβε δύο 
των πρωταιτίων, τον Μιριζαδάκην καί Καρασ μαηλάκην. Τό εσπέρας 
τής αυτής ημέρας έκαμαν καί πάλιν στάσιν οί δθωμανοί έξωϋεν τοϋ 
Διοικητηρίου καί ό στρατός πάλιν μετά κόπον τους διέλυσε. Κατά την 
6*1* Θεία μόνον χειρ διέσωσε την Κρήτην, διότι αν έχύνετο αίμα, ή 
Κρήιη άπααα ήθελε γίνει καί πάλιν αίμοβαφής, καί ούδείς ήδΰνατο νά 
προ'ιδη τάς διαστάσεις.

Εις τάς 16 ίδιον, ημέρα Κυριακή, ελειτουργήθη κατά πρώτον Χρι
στιανός διοικητής εις τήν Μητροπολιτικήν εκκλησίαν ίερονργονντος 
τοϋ Μητροπολίτου, ίστάθη δε επί 10 ημέρας κλειστή ή εκκλησία, επει
δή οί Χριστιανοί παρέδωκαν τάς κλεΐς εις την διοίκησιν, μέχρι θρη
σκευτικής ίκανοποιήσεοτς. Εις τάς 20 ίδιου άνεχώρησε διά Χανιά 
συμπ αραλαβών τούς τρεις πρωταιτίους, Χονσειν Μιριζαδάκην, Καρα- 
αμαηλάκην. καί Πεσμή-Έφένδην, συμβούλους διοικητικούς δύο καί ό 
εις σύμβουλος δικαστικός, καί άλλους συνενόχους.

1880. Τήν 6 Ιανουάριον ερρίφθη δ Σταυρός εις τον λιμένα, προ- 
πορευομένανν δύο σημαιών, τούτο ίσιος πρώτην φοράν γινόμενον, μετ’ 
άκρας ησυχίας. Ό, χειμάιν δριμύς μετ’ άφθονων βροχών καί χιύνων 
άρχίσας τήν 26 Νοεμβρίου καί διαρκέσας εξακολουθητικώς καί άκα- 
ταπαύστως μέχρι τής 14 Ιανουάριον εκτός δύο μόνον ημερών καί όχι 
νυκτών διακοπής. Κατά Φεβρουάριον καί πάλιν ήρχισαν καί βροχαί 
καί κατά τήν 8ην έπλημμύρισεν 6 Διακονιάρης εις 'Δγιές Παρασκιές 
καί παρέσυρεν τον Γιάννην Κανλέντζον, λνράρην, καί τήν επιούσαν εν- 
ρέθη νεκρός εις τον Χελιονάρην κοντά εις τούς μύλους.

2 Φεβρουάριου. Έπανηγνρίαθη ή εορτή παρά των μαραγκών διά 
τής σημαίας άθορύβως, καθώς ετελέσθη καί τών 'Αγίων Δέκα παρά
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τών χρνσοχόων.

10 Φεβρουάριον. Έχειροτονήθη δ Γρηγόριος, προηγούμενος Ά
γιας Τριάδος Ακρωτηρίου, Σφακιανός, επίσκοπος ‘Ιεροσητείας εναν
τίον τής θελήαεως των επαρχιών μετά τόσας παραστάσεις καί διαμαρ
τυρίας παρά Μελετίου Κρήτης, Νικηφόρου Αρκαδίας και Τιμοθέου Χερ- 
ρονήσου, ήμερα Κυριακή τον Τριωδίου, Τελώνου και Φαρισαίον. Πρώτην 
φοράν όπου γίνεται άρχιερεύς Σφακιανός εις την Ιστορίαν τής Κρήτης.

26 Φεβρουάριον. ’Έγινε χιονιά εξακολουθητική έπ'ι 24 ώρας αβλα
βής. Tfj 30 Ιδιου εκ νέου έγινε σφοδρότερα χιονιά, πίπτον τδ χιόνι 
επί ώρας 48, αλλά τόσον ψυχρόν, όπου τάς 2 ημέρας τό ψύχος έφερε 
τό βαρόμετρον μέχρι τον μηδενικού—ασυνήθες τό τυιοϋτον έν Κρήτη.
’Έσπασαν εις διάφορα μέρη τής νήσον ελαιόδενδρα αρκετά καί έπρο- 
ξένησε διαφόρους ζημίας' εψόφησαν καί πρόβατα πλεΐστα καί επάγω- 
σαν καί τινες άνθρωποι, έξηράνθησαν λεμονιές, πολλά ελαιόδενδρα κλ.

1879, Νοεμβρίου 27. Άπεβίωσεν ό Ζαχαρίας Οικονόμος Σιναΐ- 
της, Κρής, εξ ύδρώπηκος' τον διεδέχθη ό εκ Σερρών Οικονόμος Α
γαθάγγελος, δστις είναι καί μουσικός.

[1880], 1 Απριλίου. Άπέθανεν ό ηγούμενος Έπανοιοήφη Σω
φρόνιος' εψάλη εν τή Μητροπόλει καί έτάφη εις Έπανωσήφη ήγουμε
ν εύα ας άνω των 20 ετών ημέραν τον Μ. Κανόνος.

20 Απριλίου. Έτελέαθη κατά πρώτον ή τελετή τής δευτέρας Άνα- 
ατάσεως μετά εξ σημαιών λίαν άθορύβως καί μετά εντελούς παρατά- 
ξεως καί μεγάλοπρεπείας.

27 ίδιου, Κυρ. του Θωμά. Βροχή σπουδαία μετά χαλάζης μέχρι 
δέκα δραμίων καί μέχρι τοϋ μέσου Μαί'ου έβρεχε σποραδικώς. Σπά
νιά ευφορία τών γεννημάτων.

17 Ιουνίου. ’Έγινε ραγδαιοτάτη βροχή μετά κεραυνών καί βρον
τών. Έψυχράνθη ό καιρός βρέχων έκ διαλειμμάτων επί εικοσιν ώρας. 
’Έπεσαν εις διάφορα χαιριά κεραυνοί, εις χωρίον Παναγιά κατεπλά- 
κωσεν εξ ανθρώπους, οι ποταμοί έσυραν, αλώνια τινά έβλάφθηααν, 
δέν έπέφερεν όμως σχετικώς τής σπανιωτάτης ταύτης ατμοσφαιρικής 
μεταβολής άναλόγους ζημίας. Προηγουμένως δε κατά τήν 15 ίδιου έγι
νε καύσων υπερβολικούς σπάνιος.

Tfj 8ν Αύγουστον έγινε ραγδαιοτάτη βροχή εις τινα χωρία Μαλε- 
βνζίου καί Πεδιάδος' επέφερε μεγάλας ζημίας. ’Έσυραν οι ποταμοί 
καί παρέανραν ζώα καί παν τό προστυχόν.

4 ’Οκτωβρίου. ”Επεσεν εις έν μέρος τών Άρχανών χάλαζα, είς 
βαθμόν μέτρου μεγάλου καρνδίου καί είς Μοχόν μεγαλυτέρα, καί κε

ραυνός έβλαψε.
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30 ’Οκτωβρίου. ' Επεσκέφθη τδν κήπον μου εις 'Αγιες Παρασκιές 
6 Γ. Διοικητής Κρήτης 'Ιωάν. Φωτιάδης μετά τον Διοικητοϋ 'Ηρα
κλείου και Ρεθύμνης, τοΰ Χερρονήσον και πολλών εν τελεί, ληγούσης 
τής επί τής Κρήτης δεκαπενθημέρου περιοδείας τον. Τή δε πέντε Νοεμ
βρίου ημέραν Σάββατον μετέβη εις τδ Βεζνρ-τζαμιο'ι μείΚ δλης τον τής 
στολής και μετά των βαθμοφόρων όλων και έτίμησε τδ Κουρπάν-Παϊ- 
ράμι. Την έπιοϋσαν Κυριακήν εκκλησιάσθη δευτέραν φοράν εις τον "Α
γιον Μηνάν, Ιπεσκέφθη τά σχολεία και την τρίτην άνεχώρησε διά Χα- 
νία με τδ άτμόπλοιον δωρήσας 10 ναπολεόνια εις τον ενταύθα Σύλλο
γον, ύποσχεθείς τή πρωτοβούλω παρακλήσει μου νά δώαη διαγώνισμα 
200 λιρών διά την γενικήν Ιστορίαν τής Κρήτης: Α’. άπ’ αρχής τής 
οίκήσεώς της μέχρι Μετέλλον, IT άπδ Μετέλλον μέχρι I!ενετών, Γ' 
άπδ Βενετών μέχρι σήμερον. 'Ο Θεδς νά τδν φωτίση νά εκπλήρωσή 
τήν υπόσχεσίν τον. "Ενεκα τής πρωτοβουλίας μου τδν έψυχραναν πολύ 
οι Κύριοι Άντ. Μιχελιδάκης και Σωκράτης Μακράκης, οι άνοες*, 
ελπίζω δμως ότι θέλει θριαμβεύσει ή άρετή και ή νπόσχεσις,

Τή [ ] έγινε σεισμός σπουδαίος άλλ’ αβλαβής. *Επεσε χιόνι
καί βροχαι εξακολουθούν προς χαράν των γεωργών. Ιί εσοδεία του 
ελαίου άρίστη.

1881, Μαρτίου 8, Δευτέραν Κυριακήν τών Νηστειών. Έχειροτο- 
νήθη δ Διονύσιος Καστρινογιαννάκης, ανεψιός μου επ’ αδελφή, Ρεθύ- 
μνης καί Ανλοποτάμον σνλλειτουργοΰντες τώ Μελετίφ Κρήτης: ’Αρ
καδίας Νικηφόρος, Χερρονήσον Τιμό θεος, ετεροθαλής αδελφός του, 
καί Γρηγόριος 'Ιεροσητείας. Ή τελετή έγινεν εξαιρετική καί εις επι
μετράν Άπας ό λαός τδν συνώδενσεν Απδ τής εκκλησίας μέχρι τής οι
κίας τον προηγουμένων ιερέων εν στολή, ψαλλόντα>ν τών ψαλτών φέ- 
ροντες καί αυτοί απαντες τήν αρχιερατικήν στολήν (πρωτοφανές τδ 
τοιοντον). Ό Θεδς ειη αν τώ βοηθός. Έλειτονργησε τήν έπομένην 
Κυριακήν.

Κατά τήν 25 Μαρτίου έχειροτονήθη δ 'Ιερόθεος Πραονδάκης έκ 
Σφακίων, σνλλειτονργούντων Τιμοθέου Χερρονήσον καί Διονυσίου Ρε
θύμνης ημέρα Τετάρτη τής πέμπτης έβδομάδος. Τδ επόμενον Σάββα
τον τής ’Ακαθίστου έψαλαν τους Χαιρετισμούς καί οι τέσσαρες αρχιε
ρείς. Τήν Κυριακήν 29 ελειτονργησεν καί αυτός, μόλον όπου καί τούς 
δυο έναντιώθησαν νά δεχθούν αι επαρ/ίαΤ των διά λόγους κομματι
κούς καί αλόγους’ 'καλά υστερνάa κατά τήν παροιμίαν.

8 ’Απριλίου, Μ. Τετάρτη καί Μ Πέμπτη. Καταστρεπτικός νό

'Ιστορικά καί Βιογραφικά Σημειώματα τοΰ Στεφ. Νικολαΐδου '88S

*) Ή λ. ανοες εχει γραφή δι’ έντονωτέρας μελάνης επί τής πρώτον γρα- 
φείσης λ. άθλιοι.
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τιος άνεμος·. Μπέσαν και πολλά δένδρα εις Μαλεβύζι και Άρχάνες.
.12. Την ημέραν τοϋ Πάσχα άπό πρωίας μέχρι πρώτη; νυκτός οι πυ

ροβολισμοί ησ αν άκατάπαυστοι' ευτυχώ; δεν έπήλθεν ου δεν δυστύχημα.
21 Ιδιον. 'Ομίχλη φθοροποιά κατέκαυσε πολλά αμπέλια εις διά- 

;ψορα μέρη τής νήσον γενικώς. ' Ακρίς φθοροποιά εις διάφορα μέρη 
■ και πλήθος άπειρον ποντικών επιβλαβών.

6 Μ at ον. Βροχή αδιάκοπος και χ&λαζα εις μέρη επί τέσααρας ημέ
ρας είς δλην την Κρήτην, ανευ τής έπαρχ. ’Αρκαδίας καί τινιον νο- 
τίojv μερών, άβλαβης.

8 Ιουνίου. Άνεφάνη κομήτης φαινόμενο; άφ' εσπέρας είς τον νο
τιοδυτικόν ορίζοντα μέχρι τοϋ βορειοανατολικού. Έστάθη ορατός επί 
40 ή μέρας.

14 ίδιου. Έτελέπθη τό αρχιερατικόν ετήσιον μνημόσυνου είς "Α
γιον Ματθαίον ίερουργοϋντος τοϋ Μητροπολίτου Μελετίου καί Ρεθυ- 
μνοαυλοποτάμου Διονυσίου μετά πάσης τάξεως υπέρ τής μ/νήμης] χής 
μητρός μου.

24 ίδιου. Έτελέσθη συλλειτουργόν αρχιερατικόν παρά τοϋ Κρήτης 
Μελετίου, Διονυσίου Ρεθύμνης καί Ιεροθέου Κυδωνιάς διά την εξη- 
κυνταετηρίδα τής σφαγής τών αειμνήστων αρχιερέων καί λοιπών υπέρ 
των χιλίων Χριστιανών εν τή κατά τφ 1821 'Ιουνίου 23 ή αέρα. Πέμ
πτη, εντός τής πόλεως 'Ηρακλείου καί εκτός: Γερασίμου Κρήτης, 
Νεοφύτου Κνωσού, 'Ιωακείμ Χερσονήσου, 'Ιεροθέου Αάμπης, θεο- 
φυλάκτου Αυλοποτάμον, Ζαχαρία Σητείας, Ιωακείμ Πέτρας, εν τή 
επαρχία του.

Ιουλίου [ ]. Έφάνη καί Ετερος κομήτης μικρότερος καί επ'
ολίγας' ημέρας ορατός.

Νοεμβρίου .9. Φρικτή κοταιγίς κατέστρεψε, εξεπάτωαε καί κατέ- 
σπασεν έλαιό δένδρα καί πλεΐστα άλλα δένδρα είς την ακτίνα Μητροπό- 
λεως, Πλατάνου, 'Αγίων Δέκα, Άμπελούζου, Σίβα κ.λ.π. άξια; ενός 
εκατομμυρίου. Τό ίδιον ή κ ο λ ο ύ 0 η ο εν καί είς τα χωρία τής έπαρχ.
’Αρκαδίας. Ή καταιγίς διήρκεσε δύο ώρας σχεδόν, ημέραν. Είς άλλο 
ιιέρος δέν εγινεν οϋδέν.

13.; Χυθεΐσα έκ τετάρτου καί πάλιν ή μεγάλη καμπάνα <^καί^> 
έκρεμάσθη είς τό κωδονοστάσιον ζυγίζουσα ήδη 476 όκαδ. Τά έξοδα 
διά συνδρομών καί ό κόπος τοϋ χύτου δωρεάν. Καί πάλιν μέτριας φω
νής καί ελλιπής είς τους κρίκους.

16 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη. Είς τάς 12 ωρ. τουρκιστί εγινεν 
έπαισθητός σεισμός αβλαβής καθ' δλην τήν νήσον εν καιρώ τρικυμίας, 
βροχών καί χιόνος είς τά ΰρη.

1882, 6 'Ιανουάριου. Κατέπεσε δυστυχώς ή μεγάλη καμπάνα Ενεκα
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τής ουσιώδους έλλείψεως των κρίκων της κατασύντριψαοα τον πόδα 
τοϋ παίζοντος ταΰτην.

ΊΟ. Έρρίφθη δ Σταυρός εις την θάλασσαν ένεκα όπου την 6νν ή*' 
τον βροχή καί χιών·, κατά μίμηαιν τονφιλοδάξου Σωφρονίου, δστις 
εδημιονργησεν ατόηως την τοιαύτην αρχήν.

2'τον Ιδιου. ”Ηρχισεν ή χιών διαρκέσαπα εκατόν δλας ώρας, άφοϋ 
άφαίρεσα τά διαλείμματα τής έξακολονϋήαεως 26 (όρων. Έψόφησαν ζώα 
πολλά καί ίίλλαι ζψιίαι: Διήρκεσεν δ χειμών καί τό ψϋχος μέχρι τής 
20 ίδιου οπότε επήλθε χιών δόιμυτέρα τής πρώτης με καταιγίδας, αΐ- 
τινες κατέστρεψαν καί έξερρίζωοαν δένδρα πλεΐπτα. ’Επέφερε μεγαλώ 
τερον ψόφον εις τά πρόβατα. Έπνίγησαν 5 πλοία εις Χανία, καθάις 
καί την 29 ίδιον εν μεγάλο πλ.οϊον έπεοεν έξωθεν τοϋ λιμένος' επνίγη- 
σαν 4 Άνθρωποι. Οι λοιποί με πολλούς κινδύνους έσώθησαν (έξ μετά τον 
πλοιάρχου, ’Ανδρών την πατρίδα), τό πλοίον δε κατεκερματίσθη. Νέα 
χιών καί ψϋχος ώς ουδέποτε. ΟΙ ποταμοί έπλημμύρισαν, δκταπόδια 
πλεΐπτα έπεσαν εις την ξηρόν, έξερριζώ&ησαν δένδρα καί κατέπεσαν 
εις διάφορα τής νήσου μέρη.

Επειδή συνέπεαεν ή εορτή των Τριών 'Ιεραρχών τό Σάββατον τής 
’ Απόκρεω, τό τυπικόν ορίζει νά προτεθή ή ακολουθία τής Παρασκευής, 
πατριαρχική όμως εγκρίσει μετετέθη τήν Κυριακήν των Άπόκρεο), 
οπού εωοτάσθη ώς συνήθως καί εψάλ.η δ αγιασμός εις τό σχο/.εΐον, 
εξεφώνηοε δέ τον κατάλληλων λόγον δ Κυδωνιάς 'Ιερόθεος.

8 <ζζίδίονβ>*, Καθαράν Δευτέραν περί ώραν 7 τής ημέρας εξέ- 
πνενσεν εις τάς άγκάλας μου δ δυστυχής Μαρκόπουλος πληγείς έκ κε- 
ραννοβολου άποπληξίας έξωθεν τον κατωφλιού τής θύρας τής δδοΰ 
τής οικίας μου, όπου εις τήν χεΐρα μου εξέπνευσε. Τφ έγινε κηδεία 
μεγαλοπρεπέστατη συρρενοάντων άπάντων τών πολιτών πάαης τήξεως 
και γένους. ’ΙΙκολούθησαν οί όθοσμανοί, ο τε δήααρχος καί οι υπάλ
ληλοί τον (ώς προεδρεύων δ μακαρίτης τον δημοτ. συμβουλίου), δ 
Μητροπολίτης καί τρεις επίσκοποι. Λόγος έκφωνήθη κ.λπ.

9 ίδιον προς τό ξημέρωμα. Καταιγίς σφοδρά μετά βροντών καί 
κεραυνών, πλημμύρα εις τό τμήμα 'Ηρακλείου. Εις τό χοτρίον μας 
επεφερε ζημίας αρκετός, έν γένει δέ καί δλος ό Μάρτιος καί μέχρι 
τών μέσων ’Απριλίου ήτο με βροχάς, ψύχη, χιόνας εις τά βουτά έξα- 
κυλονθητικώς ώς ουδέποτε. ΙΙρομηνύεται μεγάλη ευτυχία.

28 ’Απριλίου. ’ΊΙρχισε χειμών διαρκής. 29-30 καί πρώτη Μαΐου 
έφ’ δλης τής νήσον. Τήν δέ πέμπτην Μαΐου, ημέρα Τετάρτη, τής άπο-

*) Γρ. Μαρτίου.
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δόσεως τον Πάσχα έγινε μερική εκλειψις Ήλιον, τρεις προ τής με
σημβρίας, κατά τά δύο τρίτα. Την Πέμπτην τής Άναλήψεως έθρονιά- 
σϋη 6 ναός τής Μεσκινιας παρά τοϋ Κυδωνιάς "Ιεροθέου.

Tfj 13 Αύγουστου εις τάς 7 ’/, (;) ώρας τής ημέρας άπεβίωσεν δ 
Μητροπολίτης Μελέτιος, δίς άρχιερατεύσας Διδυμοτείχου και Κρήτης, 
άπδ τυφοειδή νόσον διαρκέσασαν 5 ημέρας. Ή κηδεία τον έτελέσθη 
την επαύριον, 14 Ιδιον, μεθ’ ά πόσης τής αξιοπρέπειας : εν τάγμα τα
κτικόν στρατόν, οι χωροφύλακες, πολιτικός διοικητής και στρατιωτι
κοί έν στολή, και πάντες οι δθωμανοί και Χριστιανοί βαθμολογούμε
νοι καί αυτοί έν στολή, άπας δ λαός. Τά χριστ. εργαστήρια έκλεισαν 
την ώραν τής κηδείας. Πατριαρχικώς διεδέχθη ό Χερρονήσον Τιμόθεος 
διά τηλεγραφήματος τοποτηρητής,

Τή 7 7/βρίου άπεβίαισεν ό αείμνηστος Μ. Κόρακας εις τό χωρίον 
τον ΙΙόπια επανελθών έξ ’Αθηνών μετά πενταετή διαμονήν έκεΐσε. Ή 
κηδεία τον έγινε πρωτότυπος εξελθόντων εντεύθεν τού τε επιτροπεύοντος 
τον θρόνον Τιμοθέου Χερρονήσον καί πολλών άλλων δημογερόντων, 
συμβούλων κ.λ. καί σνναχθέντων εκεί εκ των πέριξ επαρχιών πλεί- 
στων όσων. Μετ’ όλίγας ημέρας άπεβίωαε καί ό Γ. Μαλεβιζιώτης είς 
χωρίον Βούτες διοικητής Σφακίων. ’Επίσης άνεφάνη κατά τήν πρωίαν 
κομήτης μεγίστου μεγέθους εξ ανατολών.

Τή 10 ίδιον προς τό εσπέρας ήλθε τηλεγράφημα εκ των Πατριαρ
χείων δτι ό Κ. Τιμόθεος Χερρονήσον έξελέχθη Μητροπολίτης Κρή
της. Εις τάς 20, ήτοι τήν έπομένην, δ λαός σύμπας μετά τοϋ κλήρου 
τον παρέλ.αβεν εκ τής οικίας του, τον μετέφερον πανηγνρικώς είς τον 
Μητροπολιτικόν ναόν. "Εψάλη ή συνήθης δοξολογία. Έξεφώνησε λό
γον, καθώς καί δ Κ. Περδικάρης, καθηγητής, έκ μέρους τής Κοινό- 
τητος, καί άνέβη είς τήν Μητρόπολην καί έδέχθη τά συγχαρητήρια τον 
λαοϋ, των πολιτικών αρχών καί τών προξένων.

Τή 16 8/βρίου έκρημνίσθη ό δυστυχής Γ. Τζολάκης από τό ύψη- 
λ,ότερον τείχος τής Θύρας τών Χανιών ένεκα παραφροσύνης προελθού- 
σης έκ μεγίστης αγωνίας ένεκα τών τέκνων του. ’Έζησεν επί δώδεκα 
στρας. Τό Σάββατόν τό εσπέρας άπεβίωσε μ" δλας τάς πληροφορίας 
τοτν ιατρών δτι ονδέν έπαθεν εσωτερικόν. Έθεωρήθη ώς αύτοκτονη- 
σας καί δεν τοϋ έσνγχωρήθη εκκλησιαστική ταφή, παρανόμως δμως, 
διότι έπέζησε καί διότι έζήτησε βοήθειας. Ό φανατισμός καί πάθη.

4 ’Οκτωβρίου. Άνεχώρησεν ό Μητροπολίτης Τιμόθεος διά Κων
σταντινούπολή καί έπέστρεψε τή 2 Δεκεμβρίου υποδεχθείς καί πάλιν 
μετά τής άνηκούσης παρατάξεως είς τήν μητρόπολίν τον. "Ο άγιος 
Θεός νά τώ δώση τέλος ειρηνικόν.

6 Δεκεμβρίου έλειτούργησεν κατά πρώτον είς τήν Μητρόπολιν μόνος.
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20 Ιδιου. Μετετέθησαν οί πρώην Κυδωνιάς "Ιερόθεος εις την επι
σκοπήν Ρεθύμνης και Ανλοποτάμου, (5 δε τέως της Ρεθύμνης και Αύ- 
λοποτάμου Διονύσιος είς την επισκοπήν Χερρονήσου, οΐιινες και άπήλ- 
θον εις τάς νέας επαρχίας των ευθύς.

1883, ’Ιανουάριον 2. Συνήλθεν αννέλευαις εξ απάντων σχεδόν των 
πολιτών και εξέλεξε δωδεκαμελή επιτροπήν, είς την οποίαν ε'δωκεν 
απόλυτον πληρεξουσιότητα προς έξακολούθησιν τής διακοπείαης από 
τοϋ I860 οικοδομής τον νέου ναοϋ, ήτις ήρξατο αμέσως των εργασιών 
της άνοίξασα κατάλογο)· συνδρομών κ.λπ. "Ελαβαν καί εγώ μέρος ώς 
μέλος τής ’Επιτροπής.

Tfj 6 έτελέσθη ή είς τον λιμένα τελετή τον Τίμιου Στανροϋ μετά 
μεγαλντέρας λαμπρότητος των παρελθόντων ετών, αν καί έβρεχε καί 
προ καί μετά· είς την ώραν όμως τής τελετής έιιεσολάβησεν εαρινή ώρα 
καί οντω επήλθε γενική άγαλλίασις. Καί πάλιν χειμών.

16 ίδιου. ’Ήρχισεν ή εργασία τής επαναλήψευις τής οικοδομής τον 
ναόν μετά μεγίστης λ,αμπρότητος. Ταντην ετίμηαε παρασταθείς καί ό 
Γ. Διοικητής Φωτιάδης πασάς, <5 Διοικητής Αασιθίον Κ. Άξελός, 
σόμπας δ λαός "Ηρακλείου. Ό άγιασμύς έτελέσθη επί τής βάσεως τον 
δεξιού πεσοϋ τον ναού. Καί αμέσως οί κτίσται ήρξαντο τής εργασίας 
δους αύτοΐς τό κέλευα μα εν δνόματι τον Κυρίου δ Άρχιερεύς. Κατά- 
νυξις μετά δακρύων. ’Ήρξατο δ χειμών.

’Απριλίου 9. Τό Σάββατον τοϋ Λαζάρου ξημέρωμα έγινε σεισμός 
επαισθητός καί διαρκής, αβλαβής δέ' τήν δε νύκτα προς Κυριακήν 
έβρεξεν αρκετά καθώς καί τήν Μ. Δευτέραν μετά μεσημβρίαν.

7/βρίον 8. Έτέθη ό θεμέλιος λίθος τοϋ στρατώνος είς τήν θέσιν 
τών Κιγμλάδων, παρόντος τοϋ Γ. Διοικητον I. Φωτιάδη, τοϋ *Ετέμ- 
πασά στρατηγού καί τοϋ μοιράρχου τοϋ στόλον Χουσειν-πασα Ζουδια- 
νοϋ. ’Αογιτέκτων ’Αθανάσιος Μονσης τοϋ μητρ. ναοϋ.

1833, 7/βρίον 16. ’Έγινε πλημμύρα σπουδαία καί κατέστοεψε δέν
δρα, νερομύλ.ους, οικίας, πρόβατα καί ζώα πολλά είς τήν Έιιπαρον, 
Βιάννον καί Λασίθι. "Η βροχή διήρκεσε τρεις ημέρας από τάς 13 με 
ολίγα τινά διαλείμματα.

Τήν 27 καί 28 πάλιν χειμών τριήμερος καί χιά>ν είς τήν ίδιαν, 
πρωτάκουστον εν τή Κρήτη εις αυτήν τήν εποχήν.

19 προς τάς 28 8/βρίου. Δι’ όλης τής ννκτός ραγδαιοτάτη βροχή 
καταατρέψασα οικίας, τους δρόμους, τήν θύραν τοϋ λιμένος. Έξερρί- 
ζωσε καί τήν πλάτανον τοϋ Χιαντριβανιοϋ, f άριθ. 4 σχεδόν είς ώρας. 
Είς τά χωρία πέριξ τοϋ "Ηρακλείου δεν έκαμε τοι.αύτην βροχήν, εί- 
μή τήν επιούσαν. Μέχρι τής 20 Ίανοναρίου από 12 7/βρίου, όπου 
ήρχισεν δ χειμών, δεν έπαυσεν είμή μετά μικρά διαλείμματα, πρώτη

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. »
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Νοεμβρίου τρεις ημέρας και μέχρι 20 ’Ιανουάριου πάλιν ολίγα δια
λείμματα τριών ημερών ,— χειμών πρωτοφανής εις την Κρήτην. Άπό 
Νοέμβριον δέ άρχισε μετά την δύσιν τον ήλιον και προς άνατολάς 
εν φά>ς κατακόκκινον ώραιότατον, ομοιον με τδ βόρειον σέλας. Διά
φοροι γνώμαι έγράφησαν εις τάς εφημερίδας παρά τών αρμοδίων 
παντού, αλλά δεν ήδννήθησαν νά τδ ονομάσουν. Έφάνη δε και περί 
τά μέσα °Ιανουάριον άνευ μεγάλης ουράς και όποιος λέγουν δτι έμελ
λε νά φανή κατά τους αστρονόμους. Ό ίδιος χειμών έξηκολούθησε 
μέχρι πρώτης Μαρτίου.

22 7/βρίου. 'Ολική έκλειψις τής σελήνης, Σάββατον πρδς την Κυ
ριακήν.

Κατά Νοέμβριον ένα μουλάρι ένδς Καλεσανοϋ έκακογέννησεν εν 
άμορφο πουλάρι εις Σεβρή Τζεσιμέν.

1884, 8βρίον 24, Τετάρτη πρδς την Πέμπτην, ενάτην τής ννκτδς 
έγινε σεισμός διαρκής άλλ’ αβλαβής. ΕΙς τάς 26 ήρχισε χειμών μετά 
ραγδαιοτάτων βροχών καί βροντών διαρκέσας επί πολλ.άς ημέρας. Έ- 
χάλασαν σπίτια, επλακώθησαν δύο όθωμανοκόριτσα, έξερριζώθησαν 
δένδρα άπδ πλημμύραν εις Καβροχώρι, όπου εθεωρήθη καί αυτή σπά
νιά διά τάς ζημίας προ πάντων.

Συνέχεια τών επιτόπιων σημειώσεων τον 1885 έτους.

1885. Εις την 1 Φεβρουάριου, Κυριακής τής ’Ορθοδοξίας, έκκυ- 
βεύΟη τδ λάχει ον τής οίκοδομονμένης εκκλησίας, συνιστάμενον εκ 10 
χιλ. μετζιτίων. Τον α' αριθμόν, 1000 μετζίτια, έκέρδισεν ή εκκλησία 
τον χωρίου Σάρχον. ’ Εκέρδισα καί εγώ 50 μετζίτια.

Εις τάς 18 Μαρτίου ήλλαξεν ή ’Επιτροπή τής Οικοδομής καί τήν 
διεδέχθηααν άλλα πρόσωπα.

Μ. Δευτέρα, τήν 18 Μαρτίου, έκλειψις σελήνης κατά 9 δέκατα· καί 
σπανία σνμπτωσις, διότι τής δνσεως τον ήλιου είχε τήν αρχήν ή έκ
λεια μις.

22 ίδιου, Μ. Παρασκευή, έγινε πρώτη διαδήλωσις τών Χριστια
νών εις τήν διοίκησιν καί εις τά προξενεία διά τήν καταπάτησιν τών 
πατριαρχικών προνομίων ένεκα τών βερατίων τον βονλγ. άρχιερέως.

25 ’Απριλίου. ”Ιΐνοιξεν ή Σννέλευσις' κατέτρεξε τον κάλλιστον 
Φωτιάδην πασάν καί παρητήθη. Τδν διεδέχθη δ Σάββα-πασάς. Έναν
τι άνθη σαν μέχρις έπαναστάαεως νά τον δεχθούν, κατώρθωσε εκείνος 
νά μείνη διοικών σήμερον κατά σννθηκολόγησιν μεταξύ τών προξένων. 
'Ο Φωτιάδης άνεχώρηαε μέ τδ ίδιον άτμόπλοιον, όπου έφερε τδν Σάβ
βαν. Ή βουλή έλαβε παράτααιν οκταήμερον καί τή 10 ’Ιουνίου έπα- 
νήλθον οι αντιπρόσωποι.
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Ιουνίου 15, Σάββατόν προς την Κυριακήν, εις τάς τρεις ώρας τής 
ννκτός, έβρεξε ραγδαίως εις δλην την Κρήτην—σπάνιον. Νόσος εις τάς 
λεμονέας, αΐτινες εις δλίγας ημέρας έξηραίνοντο όλοτελώς, κομμίωσις 
λεγομένη- σχίζεις και εκρέει ένα κόμμι. Εις τά Χανιά συνέβη τδ πρώ
τον καί ενταύθα εις Γάζι καί Φόδελε.

Ιουλίου 13, Σάββατον, ήλίΐεν ενταύθα δ νέος Γ Διοικητής Ίωαν. 
Σάββας. Την έπιοϋοαν ήλθεν εις την λειτουργίαν, όπου ελειτονργησεν 

ο Μητροπολίτης επί ταυτοΰ.
Αύγουστον 26. Ηύτοκτόνησεν δ διαβόητος Σαμή-βέης δΤ αγχόνης 

εις την οικίαν του έκ μονομανίας.
Ίδιον 29. ’’Εγινε πυρκαϊά εις τοΰ Μου αταφά-πασά τδ μαγαζί γέ- 

μον ξυλείας καί κριϋής. Περιωρίαθη ή πυρκαϊά είς μόνον τοϋτο τδ 
μέρος <ζζμύνονζ>·. Ή δεξιά εκκλησία νπέφερε μικράν ζημίαν.

7/βρίον 1, Κυριακή. ’Έγινεν ή τραγική συμπλοκή των κομμάτων 
διά τήν εκλογήν δημάρχου ‘Αγιών Παρασκιών. Έσκοτώθηααν 3 δθω- 
μανοί καί έπληγώθηοαν αρκετοί άμφοτέρωθεν. Ό Θεός νά τιμωρήση 
τδν πρώην δήμαρχον, τδν εξωμότην Ι'ιαννακάκην' αυτός ώθησε καί 
ένήργησε τήν συμπλοκήν.

8/βρίου 12. ’Έγινεν ομίχλη απανία εις τήν Κρήτην διαρκέαασα μέ- 33 
χρις εσπέρας.

9/βρίου 12. Ήκρλουθησε τδ ίδιον φαινόμενου των διαττόντων αστέ
ρων, όπου ήκολούθησε κατά τήν 8 Νοεμβρίου τοΰ 1867 καί διά τά 
όποια έγινε τόσος λόγος παρά των εφημερίδων.

1886, Αύγουστον 15, Σάββατον ξημέρωμα, σεισμός φρικτός, δ κα- 
τ αστρέψας τάς νοτίους επαρχίας τής Πελοπόννησον, ενταύθα αβλαβής.
Κατά ’Οκτώβριον συνέβησαν καί άλλοι σεισμοί, άλλ’ ακίνδυνοι. Εις 
τά Χανιά έγιναν έπαισθητότεροι. Έπεκράτησε όμως άνυδρία μεγίστη 
μέχρι τής δεκάτης ξημέρωμα τοΰ 9/βρίου, όπου κατά τάς 8 ι/4 τής 
νυκτδς Κυριακής πρδς Δευτέραν έγινεν επαισθητδς σεισμός άλλ’ αβλα
βής καί άμέσως βρονταί καί άστραπαί, έπηκολονθησαν δέ καί βροχαί, 
σπάνιοι όμως, μέχρι ΙΟίβρίου, όπου κατέπεσε χάλαζα είς Νιπηδητδν 
καί τινα, πολλά, χωρία τοΰ Μονοφατσίου μέχρι 50 δρ. τδ κομμάτι. 
Έσκότωσε πτηνά καί λαγωονς, όπου άν έγίνετο ημέρα ήθελε προξε
νήσει πολλάς ζημίας. ’Εκτοτε βρέχει κατά τά διάφορα τμήματα σπο
ραδικούς μέ ιρΰχος πολύ δλίγιστα όμως νερά.

1 Δεκεμβρίου. ’Έγινε καί ενταύθα δημοτελώς ή δημοφιλής εορτή 34 
τον Διαδόχου, πανηγυρικωτάτη ώς ουδέποτε μετά διαδηλώσεων υπέρ 
τής επιθυμητής Ένώσεως κ.τ.λ.

28 Δεκεμβρίου. ’Έγινεν ή χειροτονία τοΰ επισκόπου Λάμπης Εν- 
μενίου Ξηρουδάκη παρά τοΰ Τιμοθέου Μητροπολίτου, Νικηφόρου Άρ-
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καδίας και Διονυσίου Χερρονήαου, τή Κυριακή μετά την Χρίστου 
γέννηαιν, αυθημερόν δε άνεχώρηαε διά τοϋ ελληνικόν άτμοπλοίον εις 
την επαρχίαν του.

1887. ’Αμέσως μετά την πρώτην ’Ιανουάριον ήρχισεν δ προσδο- 
κώμενος χειμών μετά βροχών καί χιόνων καί ψύχους ασυνήθους.

Ίδιου 15. ’Έφθασε τηλεγραφικώς ή εΐδησις τής παραιτήσεως τον 
Σάββα-πασά, ή οποία δέκτη γενομένη παρά τοϋ Σουλτάνου διωρίσθη 
αντικαταστάτης του δ Γενικός Διοικητής δ Κοτνσταντϊνος Άνθόπουλος, 
Γ. Εισαγγελείς τον Κράτους.

Ίδιον 21. "Εφθασεν δ ύπυψήφιος Κισσάμον καί Άποκορώνου εκ 
Χανιών καί έχειροτονήθη επίσκοπος των ανωτέρω επαρχιών τή 22 
Ιανουάριου παρά τοϋ Μητροπολίτου Τιμο θέου, τοϋ ’Επισκόπου Χερ- 
ρονήσου Διονυσίου καί Ρεθύμνης Ιεροθέο υ, ημέραν Πέμπτην τη μνή
μη τον Άποτόλου Τιμοθέου, εορτή τοϋ Μητροπολίτου, καί άνεχώρηαε 
τό Σάββατον, 24 ίδιον, διά την επαρχίαν του.

1887, Φεβρουάριον 2. "Εφθασεν δ νέος /'. Διοικητής Κωατάκης 
’Ανθύπουλος εις Χανιά. Αυθημερόν δ’ άνεχώρησεν εκεϊθεν δ παραι
τηθείς προκάτοχός του Σάββα-πασάς εις Κωναταντινούπολιν.

Μαρτίου 20, Παρασκευή τοϋ ’Ακαθίστου. *Ηλθεν ενταύθα ό ανω
τέρω Γ. Διοικητής. Έλειτουργήθη εις τήν εκκλησίαν την έπομένην 
Κυριακήν καί άνεχώρηαε περί μεσημβρίαν διά τήν Νεάπολιν. ’’Εβρεξε 
εις διαφόρους επαρχίας μετά δίιιηνον ανομβρίαν.

Μαρτίου 24 προς τήν είκοσιπέντε τά μεσάνυχτα έγινε σεισμός έπαι- 
σθητός άλλ’ αβλαβής. Αί λεμονέαι καί κιτρέαι εξακολουθούν καταπλη- 
κτικώς νά ξηραίνωνται.

’Απριλίου 26. Έχειροτονήθη επίσκοπος ’Αρκαδίας ό Νικηφόρος 
Κατσαράκης χρηματίσας ιεροδιδάσκαλος είς τό Γυμνάσιον Μεραμβέλ- 
λον, δ δέ πρώην ’Αρκαδίας Νικηφόρος μετετέθη είς τήν επαρχίαν 
Κυδωνιάς καί άνεχώρησεν αυθημερόν εις Χανία. Είς τήν χειροτονίαν 
τον προηον έλαβον μέρος δ Χερρονήαου Διονύσιος καί ό Πέτρας Με
λέτιος.

Ιουλίου 1. Έδόθη χάρις είς τους 'Αγιοπαρασκίτας ΙΙαπαδάκηδες 
καί είς ένα ’Αγιομνργιανόν καί ένα Άποκορων ιώτην εξαιτίας τής αί- 
τηθείαης χάριτος παρά τοϋ ίδιον Σουλτάνου, ένεργήσαντος τον κ. Νι
κολάου Σταυράκη, βονλεντοϋ cΗρακλείου.

Ιουλίου 5. "Ωρα 2, τουρκιστί, τής ημέρας Κυριακής έγινεν ισχυ
ρότατος καί διαρκής σεισμός μέχρι δευτερολέπτου αβλαβής ώς εκ θαύ
ματος καί εις τήν Κρήτην καί είς πλείστα μέρη, όπου έγινεν.

Ιουλίου 22. ’Έκλειψις σελήνης μερική, μ’ δλον όπου προέλεγον 
ότι δεν θά είναι ορατή είς ημάς, καθώς καί τοϋ ήλιον, ήτις καί έφάνη
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είς ημάς τή Αύγουστον 7 άνατέλλοντος τοϋ ήλιον είς την αρχήν τής 
διαλύσεως, | ημέραν Παρασκευήν, έπηκολούθησε δε επί δύο ημέρας 36 
αφόρητος καύσων εκ των σπανιωτάτων έπιφέρων ζημίας ανυπολογί
στους εις τάς αμπέλους και ελαιόδενδρα. Έπιπροσθέτως είς την γενι
κήν ξηρασίαν, ένεκα τής ανομβρίας και λειψυδρίας τής φετεινής, σπά
νιά έλλειψις υδατος και είς τους άνθρώπους και είς τά ζώα. Προ αι
ώνων ίσως δεν έγινε τοιαύτη ανομβρία εν Κρήτη.

8/βρίου 37, Σάββατον. ’Έγινε καταιγίς πρωτοφανής, ή οποία έπέ- 
φερε ζημίας σπουδαίας είς τάς επαρχίας Μαλεβυζίου και Μυλοπο τόμου 
μετά βροχής καί χαλάζης καταστρέψασα δένδρα καί έκριζώσασα άπει
ρα, προ πάντων είς Καμάρι, Τνλισο, Κορφές, οπού έρριψε καί τδ κω- 
δωνοστάσιον κ.λ. άλλα δυστυχήματα. ’Άνθρωποι καί ζώα δεν έβλάβη- 
σαν. ’Έγινε σεισμός περί τά μεσάνυχτα προς τό Σάββατον διαρκής, 
άλλ’ αβλαβής.

[1888], Ιανουάριου 16 προς τήν 17, Σάββατον μεσάνυχτα, έκλει- 
ψις σελήνης δλική διαρκέσασα τρεις ώρας άπό τήν αρχήν μέχρι τέ
λους τής διαλύσεως.

Φεβρουάριου 16. ’ Πλθεν ό Πεζέτ-πααάς άπό Ρέθυμνον καί αυθη
μερόν άνεχώρησεν είς Ρέθυμνον δ εδώ διοικητής Έσάτ-βέης.

’Ιούνιον άπεβίωσεν δ Πέτρας Μελέτιος. Κατά ’Οκτώβριον άπεβίαι
ο εν ώσαύτως δ Ίεροσητείας είς Παρισίους.

1889. Κατά ’Ιούλιον, τή 16, ήρχισαν νά έρχωνται είς τά φρούρια 37 
οι όθωμανοί διά τής βίας. Τήν 21 ίδιου, ημέραν Παρασκευήν, έοτα- 
σίασαν εναντίον τής Διοικήπεως άπαιτοϋντες όπλα καί πολεμοφόδια. 
Άπεσοβήθη παρά τής Αιοικήσεως δ κίνδυνος οντος διοικονντων τοϋ 
Μεμεταλή - πασά ώς μουτεσερίφου καί τοϋ Έσάτ-βέη. Τή 22 έπα- 
πειλήθη σφαγή γενική καί αν τη έματαιώθη ώς εκ θαύματος. Τότε 
προέβησαν είς άρπαγάς καί τινας φόνους έξωθεν τοϋ φρουρίου. Μετά 
ταϋτα έξήλθον καί έλήστευσαν κατά πρώτον τους δήμους Άγιες Πα
ρασκιές καί ’Επισκοπήν. Κατόπιν κατέκαυσαν τά χωρία αυτά, 28 χω
ρία καί 57 εκκλησίας. Κατά 7[βριον ήλθεν δ ’Απτούλ-Κερίμ-πασάς, 
είαήχθη δ στρατιωτικός νόμος καί τά επόμενα γνωστά τή Κρητική 
ιστορία.

Δεκεμβρίου 16. Συνήλθον οι επίσκοποι ενταύθα καί έψήφισαν διά 
τάς χηρευαάσας δύο έπιακοπάς είς μεν τήν τής Πέτρας τον Τίτον Ζω- 
γραφίδην, υπότροφον τής Μονής ’Αγκαράθου, είς δε τήν τής ‘Ιερο- 
σητείας τον Αμβρόσιον, υπότροφον τοϋ Σεβαστού Πατριάρχην ’Αλε
ξάνδρειάς — καί οί δυο εύπαίδευτοι καί τρόφιμοι τής Θεολογικής 
Σχολής.

Ό χειμών ήρχισεν άπό 28 Νοεμβρίου καί εξηκολούθησε μέχρι
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τού Ιανουάριον μετά ψύχους και χιόνων επί των δρέων. ' Εκτατέ ήκο- 
λούθησε άνομβρία μέχρις 28 Ιδιου.

1889, 23 Δεκεμβρίου. ’Εχειροτόνηση δ Τίτος Ζωγραφίδης επί
σκοπος Πέτρας συλλειτουργούντων του Xε ρ [ρ ο ν ή ο ο υ] Διονυσίου καί 
τοϋ Λάμπης.

Τον αυτόν μήνα διεδόθη καί ή έπιδημική νόσος της γρίππης, η 
ίνφλουέντζα λεγάμενηt άφοΰ προηγουμένως δ δάγγειος πυρετός, η κοι
νώς τάγκα, προσέβαλε ν πάντας εις τε τάς πόλεις καί τά χωρία, ευτυ
χώς μετά ολιγοήμερον άσίΐένειαν καί άνευ θανάτου.

1890, ’Ιανουάριου 28. Έχειροτονήθη ο Τέρας καί Ζητεί ας ’Αμ
βρόσιος Σφακιανάκης υπό Τιμοθέου συλλειτουργούν των Χερσονήσου 
Διονυσίου καί Λάμπης Εύμενίου. Κυριακή του 'Ασώτου.

Φεβρουάριου 2. Χειμών μετά βροντών καί αστραπών καί χαλάζης 
επί 48 ώρας, λίαν ωφέλιμος τη γεωργία.. Ψύχος πολύ.

Μαΐον 5. Κατά πέμπτην π.μ. ε’γινεν έκλειψις ήλιου δακτυλιοει
δής ως προεγράφετο, ήτις είχε τό κέντρον της εις την Κρήτην. Καί 
πράγματι ενταύθα έφάνη τελειότεροι·.

8/βρίου 18. Άνεγνώσθη ή εγκύκλιος τής Εκκλησίας, ήτις τίθεται 
έν διωγμώ ένεκα τής καταπατήσεως τών πατριαρχικών προνομίων. 
Συνεπεία τούτου έκλεισαν αί έκκλησίαι έν Τουρκία άπασαι καί πάσα 
Ιεροτελεστία άπηγορεύθη. Πρωτοφανές τούτο από άλώσεως Κωνσταντι

νουπόλεως.
1890. 25 Δεκεμβρίου. Μετά μεσημβρίαν ήλ.θε τηλεγραφικώς ή εΐ- 

δησις νά άνοιχθοΰν αί έκκλησίαι. Συνάμα καί επίσημος δοξολογία 
υπέρ τού Σουλτάνου. Δεν ’έγινε τό τοιοϋτον ευθύς, διότι βρονταί καί 
άστραπαί έπεκράτουν μέχρις εσπέρας. Tfj 26 έγινε συλλειτουργούν- 
των τον Μητροπολίτου, Ρεθύμνης καί Κυδωνιάς, εύρεθέντων ένταΰθα 
απάντων τών έπιακόπων, όπως άποτανθώσιν έπισήμως εις την Πάλιν, 
καί τότε άπεκήρυξαν καί τόν λεγόμενον 'Αγιασμένοι· εις Τεράπετραν, 
περί ου έγίνετο ζήτημα μέγα καί έξ άπάσης τής Νήσου έτρεχαν υθω- 
μανοί τε καί χριστιανοί προσφέροντες θησαυρούς κ.τ.λ.

1891. Χειμών βαρύς μετά καταιγίδων μέχρι Φεβρουάριου 26. °Ο
λος δ Μάρτιος ανευ βροχής, δ ’Απρίλιος μετ’ αστραπών καί βροντών 
καί χιόνος μέ τινας διακοπάς. Καί δ Μάιος έβρεξε δίς ώφελήσας 
παρά πολύ την είσοδείαν.

11 Μαιου. rΟλική έκλειψις τής σελήνης.
1892. Κατά τό έτος τούτο ήρχισεν ή έργασία τής διά τών σωλήνων 

άρδεύοεως τού νερού εις 'Ηράκλειον. Έτελειοποιήθη ή δεξαμενή ή με
γάλη είς τήν Καινούργιαν Πόρταν. ’Εχαλάσθηααν αί Τρεις Καμάραι. 
’Ηρχισεν ή δδοατροσία διά πλακών από τήν θύραν τού Λιμένος καί
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έξετελέσϋη μέχρι τοϋ ξενώνας. Έρρίφθησαν οΐ στύλοι των μαγαζιών, 
έσκεπάαϋη ό οχετός τοϋ Κουμ-καπί, ο ολέθριος διά την υγείαν, έγινεν 
ή προκυμαία τοϋ Λιμένας, έφυτενθη δενδροοτοιχία εις την αγοράν κ.λ, 
καλλωπίσματα τής πόλεως.

ΆΙαΐον πρώτη μέχρι δεκάτης ίδιου ήτο αυτόχρημα χειμών. Τή 
έβδομη μάλιστα έγινε ψϋχος δριμΰ μετά χιόνων και χαλάζης, αστρα
πών, βροντών και κεραννϋτν. Εις τό χωρίον Πεζά έρριψε και εφέτο 
κεραυνόν και κατέατρετρεν εν κνπαρίσι.

Έκρεμάσϋη ή μεγάλη καμπάνα τή ημέρα τής ΓΙεντηκοατής, κατά 
σύμπτωσιν μετά 36 έτη τής πρώτης παιχβείσης καμπάνας εν 'Ηρά
κλειο) τον εσπερινόν τής Πεντηκοστής τή ευφυΐα τοϋ Μητροπολίτου 
Διονυσίου, τοϋ ύστερον Πόσνας, ώς καί ανωτέρω γέγραπται.

92, Αύγουστον 14. Άπέθανεν δ αείμνηστος Φωτιάδης πασάς εκ 
κεραυνοβόλον αποπληξίας εις την εν Καρδίτση τής Θεσσαλίας έπανλίν 
του, εις την οποίαν έμόναζεν χάριν πολίτικου σκοπού διαπραγματενό- 
μενος διά την διοίκησιν τής Κρήτης μετά τοϋ Σουλτάνου. ’Αλλά καί 
εδώ εφάνη ή ατυχία τής δύσμοιρου Ιΐατρίδος καί ανάθεμα τους πρω
ταιτίους τής άπωλείας ταύτης.

1893, 7 Μαρτίου, [....] Κυριακή τών Νηστειών, έχειροτονήθη ό 
Κ. Δωρόθεος Κλωναράκης επίσκοπος Κισσάμον καί Σέλινου παρά τοϋ 
Μητροπολίτου Τιμοθέου καί Χερρονήσου Διονυσίου καί Πέτρας Τίτου 
σνλλειτονργούντων.

Μαρτίου προς τή ένάτη ξημέρωμα. ’Ήρχισε χιονιά μετά βροντών 
καί τρικυμίας διαρκέσασα με ψϋχος 7 έως 5 άνο> τοϋ μηδενικού. Ή 
χιονιά έπανελήφθη δίς καί τό τμϋχος δριμύτατον. Τέλος όλος ό Μάρ
τιος έστάθη βροχερός καί ψυχρός καί τον όποιον όλοι οι γεροντότεροι 
δεν έφθασαν νά ΐδονν. Την πρώτην ’Ανάστασιν έβρεχε καί μέχρι τέ
λους τοϋ μηνάς, την τριακοστήν \ δε πρώτην τοϋ ίδιου μηνός Μαρτίου, 
τετάρτην τής Αιακαινησίμον, έπεσε καταιγίς εις όλην την Κρήτην διά 
νοτιοδυτικών άνέμων, διαρκέσασα πέντε ώρας, καί έκαμεν άνυπολογί- 
στονς ζημίας: έσπασε δένδρα, έξερρίζωσεν ώσαύτως κ.λ., έρριψε κω
δωνοστάσια εκκλησιών, έν οίς καί τής μονής Άγκαράίίου. ’Εκτός τοϋ 
δήμου ’Αγιών Παρασκιών, όπου έπαθον όλιγώτερον, οί λοιποί δήμοι 
τής Πεδιάδος έπαθον πολλά, ή επαρχία Μνλοποτάμον ύπέφερεν αληθή 
θεομηνίαν. 'Ομοίως καί εις Χανιά καί Ρέθυμνον έγιναν μεγάλαι κα- 
τ αστροφαί.
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Β 3

(Άρ. καταλ. Χειρ. Μ. ‘Ηρακλείου 64)

1 — ώρας μετά την δύπιν τον 'Ηλιον, έφονευϋησαν εως 300 τουρκοι 
και επληγώΟηοαν υπέρ τους 80, έλληνες δε έφονενΟησαν και έπληγώ- 
ϋησαν 12, εξ ών και δ καπετάν ΓΙαναγής Μυτιληναιος. "Ελαβον την 
νίκην οι "Ελληνες.

κγ'

1826. Κατά μήνα Φεβρουάριον μάχη κατά την ίΐέσιν τον Νεοχω- 
ρίου της Μεραμπέλλον 1700 'Ελλήνων ελίλόντων με πλοία εκ Γραμ- 
πούσης καί τινων νήσων, στρατηγούντων του Ίωάννου Χάλη και Μι
χαήλ Μαγονλάκη, κατά 300 Τούρκων, τους οποίους πολιόρκησαντες 
εις τζαμίον και μετά 7 ημέρας, άψ’ ον πρώτον τους έ'βαλον πυρ, παρα- 
δο&έντες έφονεΰΟησαν άπαντες, εξ ών καί δ περίφημος Ααδά-Όγλονς 
και Παποντζάλής. "Αμα δε έφονενΟησαν, ήλ&ον εκ τού Ηρακλείου 
3000 Τούρκοι στρατηγού μεν οι παρά τοΰ Άγριολίδον κυι Σελήμ-Άγα 
Πίμπαση, μετά των οποίων συνεκροτήιΐη μάχη διαρκέοασα άπδ πρω
ίας μέχρι τής δύσεως τον ήλιου. ΈφονενΟησαν εως 15 "Ελληνες και 
επληγώΟηααν 20. ’Εκ δε των Τούρκων έφονεύΟησαν εως 150 και 
επληγώΟησαν εως 50. "Ελαβον την νίκην οι "Ελληνες κννηγούντες 
τους Τούρκους 4 ώρας, οιτινες άφήσαντες τα όποια μείΤ εαυτών εφε- 
ρον κανόνια και δύο βόμβας και άλλα πολλά πολεμοφόδια έκλείσΐΐη- 
σαν είς τό φρούριον τοΰ Ηρακλείου.

κδ'

1826. Μετά δέκα ημέρας έξήλϋνν έκ τοΰ '’Ηρακλείου εως 6000 Τοΰρ- 
κοι στρατηγούντος τοΰ Συυλεϊμάν-πααα και ύπήγον εις τά Μάλλια τής 
Χερρονήοου, έλ&όντες δέ και οι "Ελληνες εως 1000, στρατηγούντων 
των ιδίων στρατηγών, συνεκροτή&η μάχη διαρκέοασα 6 ώρας. Έφο
νενΟησαν 15 Έλληνες και Τούρκοι 10. "Ελαβον την νίκην οι Τούρκοι.

κε'

2 1826. Μετά 7 ημέρας εαυντάχΟησαν εως 1500 "Ελληνες εις χω- 
ρίον Μογδν τής Χερρονήοου, στρατηγούντων τών ιδίων στρατηγών, 
δπου έλΟόντες και οί ίδιοι Τούρκοι αννεκροτήΟη μάχη εως 3 ώρας.
"Ελαβον την νίκην οι Τούρκοι, οιτινες κυνηγούντες τους "Ελληνας εως 
μίαν ώραν μέχρι τού πλησίον ποταμού, δνομαζομένον Λαγκάδας, έπε
σαν εκεί και επνίγηααν έως 50 "Ελληνες, έφονευϋησαν δέ και έως 30 
και 330 έπλ.ηγώΟησαν, δπου έφΟασεν ό στρατηγός Μανουήλ Καζάνης 
μέ 300 ατρατιώτας, δστις κτυπήσας τους Τούρκους καί Οανατώσας
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έως 30 Ιππείς έατησεν αυτούς καί διεσώθησαν οί "Ελληνες.

κς'

1828, Μαρτίου 25. ’Υπήγαν 1300 Τούρκοι εις χωρίον Γέργερη 
άπροσδοκήτως, οπού ενρόντες εως 50 "Ελληνας συναγμένους είς την 
εκκλησίαν, καθ’ ην ώραν έτελεϊτο ή θεία λειτουργία, έφόνευσαν 12 
"Ελληνας δμον με τον ιερουργοϋντα ιερέα, ένόεδνμένον την ιερατικήν 
στολήν, έλαβον δε και 5 αιχμαλώτους ελληνίδας, οι δε λοιποί όρμή- 
σαντες με τάς μαχαίρας έφυγον έκ του μέσου των Τούρκων.

κζ'

1828, Αύγουστον 10. Οι στρατηγοί Μαλιχούτης καί Μιχαήλ Κο- 
ρακάκης μαθόντες οτι ό περίφημος Άγριολίδης με ετέρους 12 Τούρ
κους είσήρχετο είς το φρούριον τοΰ ’Ηρακλείου έλαβον μεθ ’ εαυτών 
40 "Ελληνας καί προέλαβον τον δρόμον, συναντηθέντες δέ είς Καπα- 
ρίαν τής Μεσαρας έφόνευσαν τούτον τον αίμοβόρον επίσημον στρατηγόν 
μέ ετέρους 4 Τούρκους.

κη'

1828, Αυγούατου 12. Μαθόντες είς Ηράκλειον τον θάνατον τοΰ 'Α- 
γριολίδου, έλαβεν ό υιός αυτού όμοΰ μέ πολλούς άλλους Τούρκους πα
ρά τού ’Αγίαν ’Αγά καί κατέσφαξαν τους εκεί ευρισκομένους αόπλους 
Χριστιανούς, ό αριθμός δέ των φονευθέντων τότε εντός τοΰ φρουρίου 
δεν δύναται νά προσδιοριαθή ακριβώς, διότι άλλοι μεν συμπεραίνουν 
νά έφονεύθηααν εως 350 καί άλλοι υπέρ τους 1000. Τούτο μόνον είναι 
γνωστόν, οτι οί φονευμένοι έρρίπτοντο είς τούς δρόμους, των οποίων 
τά σώματα γυμνώνοντες αί πτονχαί Τούρκισσαι καί Τούρκοι τά άφη
ναν χωρίς ούδενός φορέματος. ’Έπειτα μετά την παϋσιν τής σφαγής \ 3
διωρίσθησαν τινές νά σννάξωσι τά σώματα, τά όποια φορτώνοντες εις 
όνους άλλα μέν υπήγαν είς την εκκλησίαν καί έστησαν μέγαν τινά σω
ρόν καί άλλα έρριψαν υπό τά τείχη τού φρουρίου !!!

κθ'

1828. Κατά μήνα Αύγουστον έπιστρέφοντες έως 600 Τούρκοι, δλοι 
ιππείς, στρατηγούντος τού Τελή-Χουσειν επί χωρίον Γέργερη (οπού δρ- 
μήααντες κατά την ημέραν εκείνην έφόνευσαν 4 "Ελληνας καί ήχμαλώ- 
τισαν καί 30 γυναικόπαιδα, χωρίς νά τούς διαφύγη ονδείς άφ’ οαοι 
εύρίσκοντο εις τό χωρίον εκείνο, έλαβον δέ καί αρκετά ζώα) άπήντησαν 
70 "Ελληνας μέ τον στρατηγόν των Νικόλαον Μαλιχούτην πλησίον τον 
χωρίου ’Αγιά Βαρβάρα, οπού έκαμνον δημοπρασίαν λαφύρων. Κτυ-

m
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πηθέντες δε παρά των Τούρκων άπροσδοκήτως ώρμησαν οΐ "Ελληνες 
κατ’ αυτών και, άφοϋ έφόνευααν υπέρ τους 30 Τούρκους κυνηγούντες 
τους 2 ώρών διάστημα, ήλευθέρωσαν και τούς αιχμαλώτους μ’ δ λα τά 
εκ Γέργερης λάφυρα, χωρ'ις να φονευθή ούδεις εκ των 'Ελλήνων.

λ'

1828. Καιά Νοέμβριον μάχη εις Λιθίνας τής επαρχίας Σητείας 
εα>ς 1500 'Ελλήνων τον Τσουδερού, Παναγιώτου Ζεοβονδάχη, Νικο
λάου Καοανιώτον και Πολιού Παπαδάκη κατά 1600 Τούρκων, στρα- 
τηγοϋντος τον Μασλούμ Σητειακάκη' οΐτινες κλεισΟέντες είς Πύργον 
μετά 350 γυναικοπαιδών και πολέμησαντες 4 ώρας τοΐς έπρότειναν οί 
"Ελληνες νά παραδοθώσι, προσποιηθέντες δε δτι ήθελαν παραδοθή και 
άμερι/ινηοάντων των 'Ελλήνων έκτύπησαν αυτούς οί Τούρκοι και εφό- 
νενσαν 1 "Ελληνα καί τινας έπλήγωσαν. Τότε θυμωθέντες οί "Ελληνες 
έβαλον πυρ διά υπονόμου καί τους κατέκανααν δλους.

λα

1828. Κατά μήνα Νοέμβριον οί ίδιοι 1500 "Ελληνες άναχωρήσαν- 
τες εκ των Λίθινων υπήγαν είς Έθίαν τής Ιδίας Επαρχίας Σητείας, 
δπον ήσαν κλεισμένοι υπέρ τούς 600 Τούρκους ανδρες και υπέρ τάς 
2000 γυναικόπαιδα, οΐτινες παραδοθέντες με συνθήκην είς τούς "Ελ
ληνας άφέθησαν ελεύθεροι και άνεχώρησαν.

Ψ

1828. Κατά μήνα Νοέμβριον είσήλθον είς την επαρχίαν τής Ση
τείας εως 2500 Τούρκοι στρατηγοϋντος τοΰ Σιλικτάρ τού Σονλεϊμάν- 
πααα μετά την έκεϊθεν άναχώρηοιν των ίλληνικών στρατευμάτων, δπου 
έφόνευοαν δοους εύρον αόπλους "Ελληνας και ήχμαλώτισαν μέγαν 
αριθμόν Έλληνίδων.

V
1829. Κατά μήνα ’Ιανουάριον έπιστρέφοντες οί 2500 Τούρκοι εκ τής 

Σητείας εκννηγήθησαν υπό 1000 περίπου Ελλήνων, στρατηγούντος τοΰ 
Αναγνώστου Συμιακού, εις Νεοχωρίον Μεραμπέλλου διά 18 ώρας, 
δπου ήχμαλοπίοθησαν 15 Τούρκοι με διάφορα λάφυρα.

λδ'

1829. Κατά μήνα Φεβρουάριον μάχη είς Κουφονήαι 60 Ελλήνων, 
στρατηγούντων τού Μανουήλ Λαδα, Ίωάννου Παπαδάκη, Κωνσταντί
νου Πογιατζή καί Θεοδώρου Μαρκάκη, κατά 40 Τούρκων, στρατη
γούντων τού αίμοβόρου Πιλαβά, έλθόντων με πλοία εκ τής Μεραπέ-
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τρας, κατά τών όποιων έμπεαόντες οι 'Έλληνες τους έφόνευααν όλους, 
εκ δε των Ελλήνων έφονεύθη 1 και έπληγώθη 1.

λε'

1829, Φεβρουάριου 17. 3000 Τούρκοι, πεζοί και Ιππείς, μέ 29 ση
μαίας, οτρατηγοϋντος τοΰ Τονφεξήμπαση τοΰ Σουλεϊμάν πασα, ώρμη- 
μησαν κατά τοΰ περιφητιοτάτου "Ιωάααφ Έξωπατέρα, δοτις θεωρήαας 
τούτους ερχομένους εναντίον του έατάθη μόνος κατ’ αυτών και θανα- 
τώσας 2 Τούρκους έφυγε και έκλειαθη εις τον εν τη μονή τής 'Οδηγή
τριας πΰργον μέ4 ετέρους, απ' όπου έκτύπηοε τούς Τούρκους. Φονευ- 
θέντων δε τών έτέρων ουμπολιορκουμένων του κατά την Ιδίαν ημέραν 
έοτάΟη μόνος κτύπων τους Τούρκους διά 3 ημερονύκτια ψονεύοας ύπέρ 
τους 30 καί πληγώαας 15' δτε έβαλον πΰρ οί Τούρκοι είς τον πΰργον 
διά υπονόμου. ° Απελπιστείς δε τότε 6 Έξωπατέρας έτράβηξε την σπά
θην του καί οτρμηαεν εις το μέσον τον μεγάλου τούτου τουρκικού στρα
τεύματος, όπου διά μιας πυροβολήσαντες κατ’ αυτού οί Τούρκοι έφο
νεύθη ένδόξως.

λζ'

1829. Κατά μήνα Απρίλιον μάχη εις Γωνιές τής Χερρονήσου 200 
"Ελλήνων, στρατίφούντων τοΰ Γεωργίου Ιίεζανοΰ καί Ζαχαρίου Άπο- 
στολάκη, κατά 2500 Τούρκων, οτρατηγοϋντος τοΰ Σιλικτάρ τοΰ Σουλεϊ- 
μάν-πασα, διαρκέσασα 7 ώρας. "Ελαβον την νίκην οι "Ελληνες κννη- 
γήσαντες τούς Τούρκους διά 4 ώρας. ’Εφόνευααν ύπέρ τούς 200 καί 
ελαβον καί 37 ζώντας. ’Εκ δέ τών 'Ελλήνων έφονεύθησαν 7 καί έπλη- 
γώθηααν 12, μ’ δ/.ον ότι ήτ ον εϊς "Ελλη ν προς 12 Το όρκους.

λη·

1829. Κατά μήνα Μάϊον ευρισκόμενοι 60 "Ελληνες μέ τον στρατη
γόν των Μαλιχούτην πλησίον τοΰ χωρίου Κέραμος τής ’Επαρχίας Με- 
σαρας δημοπρατοΰντες τά λάφυρά των παρρησιάαθησαν (sic) αίφνη- 
δίως προς αυτούς 900 Τούρκοι όλοι Ιππείς, οτρατηγοϋντος τοΰ Χατζή 
Άαάνη, αυγκροτηθείσης δέ μάχης ετράπηααν οί "Ελληνες είς φυγήν 
δι ’ εν τέταρτον τής όίρας, έπειτα σταθέντες έπολεμήσαν τούς Τούρκους 
διά ήμίσειαν ώραν, δτε έφθααε προς βοήθειαν τών 'Ελλήνων ο στρα
τηγός Γεώργιος Ταονδερός μέ ετέρους 200 "Ελληνας καί τρέψαντες είς 
φυγήν τούς Τούρκους εφόνευααν έως 80 καί τον στρατηγόν των Χατζή- 
’Ασάνην καί έπληγώθησαν ύπέρ τούς 40. Έκ δέ τών °Ελλήνων εφό
νευααν 4, εξ ών καί ό γενναίος Νικόλαος Ζερβός. Κρής, καί έπληγώ
θησαν 3. Ελαβον τήν νίκην οί "Ελληνες.
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ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΝ

(«Ελεύθερα Σκέψις» τής 10 Μαίου 1930)

[Προς διόρϋ·ωαιν της κατά λά </().: δημοσιενθείσης χρονολογίας διά την 
έν Ήρακλείφ γενομένην σφαγήν τον Άγριολίδη.... δημοσιενομεν την κατω
τέρω έ.τΙ λέςει επιστολήν τον έν βα&εΐ γήρατι προ ετών άπο&ανόντος Στε
φάνου Νικολαΐδου, ζωγράφου καί εκ των επιφανών ’Ηρακλειωτών, αντό- 
πτον μάρτυρος πολλών ιστορικών καί σοβαρών γεγονότων, αυτόχρημα ζώαης 
Ιστορίας διά το 'Ηράκλειον, άπευΰνν&ειοαν εις τον νπογεγραμμένον].

'Αγιες Παρασκιές 6 Αύγουστον 1900.
’Αγαπητέ μοι,

Γήρας έπάν μή παρή ευκταίου 
έπάν δέ ποτέ παρή φενκτέον 

εΐς άπάντησιν τον περί γήρατος λογοπαιγνίου σου.
Ευχαρίστως απαντώ εις τάς ζητηθείσας παρ' υμών πληροφορίας. 

Εις τήν κατά τό 1821 σφαγήν ήσαν θύματα οι αείμνηστοι, ό Γεράσι
μος Μητροπολίτης, Νεόφυτος Κνωσού, 'Ιωακείμ Χερσονήσου, 'Ιερό
θεος Αάμπης, Σητείας Ζαχαρίας μόνον ό ΔιοπόλεωςΚαλλίνικος χαι 
ό Αύλοποτάμου ήσαν πεθαμένοι με πανιάλην εις Μονήν 'Απεζανών 
πρότερον. Μόνον τον Μητροπολίτην έκαρατόμησαν, τους δέ λοιπούς δ Γ 
οπλών καί μαχαιρών έφόνευσαν. 'Όσοι Χριστιανοί εύρέθησαν εΐς τήν 
Μητρόπολιν ούδείς έσώθη εξ αυτών. Τότε κάθε πρωί έσυνάζοντο εκεί 
καί τους συνώδευον δ τε Μητροπολίτης καί οι 'Επίσκοποι καί μετέ
βαιναν είς τά τείχη καί είργάζοντο εΐς τάς επάλξεις με ασβέστες καί 
χώματα καταακευάζοντες τά μετερίζια λεγάμενα. Τήν επαύριον διέτα- 
ξεν δ Χερίφ-πασάς τους εκ τών διασωθέντων Χριστιανών έντός τοϋ 
Διοικητηρίου, μέ καβάσηδες σνντροφευ μένους, καί μετέφεραν τά πτώ
ματα είς τά Σπιτάλια καί τον °Αγιον Ματθαίον καί τά μεν τών αρχιε
ρέων έθαψαν εις μνήματα χ^ωριστά έκαστον, τοϋ Μητροπολίτου τδ ακέ
φαλου σώμα εις τδ τοϋ Ναόν μέσον τοϋ ' Αγίου Ματθαίου, τά δέ επί
λοιπα πτώματα είς τά πηγάδια καί είς άρκλες καί είς λάκκους είς τά 
σπιτάλια καί τδν "Αγιον Ματθαίον.

Μετά τρεις ήμέρας εύρέθη ή κεφαλή του Μητροπολίτου έρριμμένη 
είς μίαν γωνίαν τοϋ Διοικητηρίου καί τήν έφεραν είς τδ ζεμπίλι μέσα 
καί τήν έθαψαν μέ τδ άκέηιαλον πτώμα πάλιν Χριστιανοί, οίτινες διέ- 
μενον ύστερον επί πολύ εντός τοϋ Διοικητηρίου τρεφόμενοι καί νπη- 
ρετοϋντες εκεί ευάριθμοι δμως δντες. Ό άριθμδς όμως τών θυμάτων 
παραμένει άγνωστος.
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’Εξ όλων των Επισκόπων τής Κρήτης ό μόνος δ ιασωθείς ή τον δ 
’Αρκαδίας Νεόφυτος, δστις προσκεκλημένος και αυτός παρά τον αει
μνήστου Μητροπολίτου καθυστέρησε και την ημέραν τής σφαγής κατέβη 
είς 'Αγάς Παρασκιές διά νά άνταμώση τον Χερρονήσον και τον Ση- 
τείας, διότι ενρίακοντο εκεί ένεκα τής πανώλονς προφυλαιτόμενοι, κα
θώς και ό Λάμπης 'Ιερόθεος είς "Αγιον Μύρωνα και τους όποιους 
όλους έπροσκάλεσεν δ Μητροπολίτης δΓ επίτηδες απεσταλμένου κατά 
έντονον διαταγήν τον ΧερΙφ-πασά, όπου Ιπρύκειτο καί οι τρεις μαζί 
νά κατέλθονν είς 'Ηράκλειον έξ ’Αγιών Παρασκιών, καί εκεί έμεινε 
τότε δ ’Αρκαδίας μόνος, ένθα έμαθε την τραγικήν σκηνήν καί έπέ- 
στρεχρε διά παντός είς την επαρχίαν τον.

Προσεκλήθη μετά μήνα ολόκληρον παρά τώ Χερίφ-πασα καί άνέ- 
λαβε χρέη Μητροπολίτου, διότι δ Διοικητής Χερίφ εΐχεν έως τότε σφρα
γίσει την Μητρόπολιν, άλλα μετά ένα μήνα άπέθανεν καί αυτός έκ τής 
πανώλονς καί έμεινεν έπιτροπεύων δ Μελέτιος ο αρχιδιάκονος ο μετά 
ταντα Σητείας ’Επίσκοπος καί είς τό 1831 Μητροπολίτης γενόμενος, 
διέμεινε δε επίτροπε ύων ο αρχιδιάκονος μέχρι τον 1824, οπότε Μη
τροπολίτης δ Καλλίνικος Άγχιαλίτης καί όστις ενρέθη είς την σφαγήν 
τοϋ Άγριολίδη τό 1828.

Καί τούτον άποθανόντα είς Χανιά τό 1830 τον διεδέχθη δ ανώ
τεροι από Σητείας Μελέτιος. Οι λωιποί των ’Επισκόπων έμειναν είς 
τάς επαρχίας των' τον μέν Πέτρας ’Ιωακείμ έακότωσαν είς Φουρνήν 
Μεραμπέλ.λον, τον Κυδωνιάς καί Κισσάμου έκρέμασαν είς Χανιά, τον 
Ρεθύμνης ομοίως, δ δέ Ίερΰς, άνεχριός τοϋ Μητροπολίτου Γερασίμου, 
είχε αταλή προλαβόντως είς Κωνσταντινούπολή καί, επιατρέφων έκεΐ- 
θεν διά Κρήτην, είς τήν Σαντορίνην έμαθε τά γενόμενα καί έπανήλ- 
θεν είς Κωνσταντινούπολή. Ούτος είναι δ ύστερον Μέγας Κεατανδη- 
λίου γενόμενος ’Αρτέμιος καί ύστερον Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς προ- 
χειρισθείς, αλλά καί άναγνοιρισθείς ύστερον παρά τοϋ τότε άντιβασι- 
λέως Μεχμεταλή-πασά έμεινεν είς Κωνσταντινούπολή ίδιωτεύων έχων 
όμως καί πάλιν τήν επαρχίαν Κεστανδηλίου έξαρχικώς. 'Ο αυτός (.χρη
μάτισε καί γέροντας καί προστάτης τοϋ περιβόητου Χαλκηδόνος Γερα
σίμου τοϋ πατριώτου μας.

Ή δέ δεύτερα σφαγή, τοϋ Άγριολίδη, κατά τό 1828, Αύγούατου 
12, διήρκεαε τρεις ώρας μόνον, επειδή καί έγινε έν άγνοια τοϋ τότε 
Διοικητοϋ Καρά-Σουλεΐμάν. Έφονεύθησαν, ώς λέγουν, περισσότεροι 
Χριστιανοί από τήν πρώτην τοϋ 1821, ουδείς όμως έκ των ’Επισκό
πων, Μητροπολίτου καί λοιπών κληρικών έπαθε καταφυγόντων εις 
διάφορα πάλιν τουρκικά καταφύγια καί τούς όποιους περιαυνέλεξε τήν 
νύκτα εκείνην δ ΓΙασάς καί τους διέτρεφεν επί καιρόν, μάλιστα τον Μη
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τροπολίτην Καλλίνικον, όστις ητο εξ Άγχιάλου καί δατις ήγόραζε σκλά
βους καί πολλάς άλλας αγαθοεργίας εκαμεν εις τούς παναθλίους χρι
στιανούς. Διέταξε λοιπδν δ Πασάς τότε τον πανίοχνρον Άγιαν-άγάν νά 
ταφούν τά πτώματα καί αυτός, διά νά μη γίνη γνωστόν τό ποσόν των 
φονενθέντων, την ιδίαν νύκτα διέταξε χαμάληδες καί γαϊδουράρηδες 
καί, άφον τούς έγνμνωσαν όλοτελώς, τούς μετέφερον επί των ζώων 
ενα καί δύο μαζί. Καί δσονς μεν εύραν από την Πλατείαν Στράταν 
καί επάνω τούς μετέφερο ν, ώς πρότερον, εις Σπιτάλια καί είς "Αγιον 
Ματθαίον ρίπτοντες αυτούς εις πηγάδια καί είς τάφους δσονς εχωρον- 
σαν τούς φονενμέ.νονς από την Πλατείαν Στράταν καί κάτω τούς με- 
τέφερον πάλιν φορτωμένους επί των ζώτον καί συρόμενους διά σχοι
νιών, εννοείται πάντοτε ολόγυμνους, καί τούς ερριψαν είς την γωνίαν 
του τείχους του Κονν-Καπί, άντικρύ της οικίας τοϋ κ. Τίερίδη, ιός 
έμάθετε καί υμείς. Μόλις δταν ό κ. Λ. Πλαχάκης εχρημάτισεν ύποδή- 
μαρχος τον παρεκίνουν έγά) νά ένεργήσωμεν αυτήν την μελετωμένην 
άνασκαφήν, οπού μελετάτε ηδη νά κάμετε, καθ' δσον ένδιεφέρετο καί 
αυτός, επειδή δ Αδελφός τον πατρός τον ητο καί αυτός έρριμμένος 
εκεί. 'Λναμφιβόλως όμως πρέπει νά εύρετε είς αυτό τό ίδιο μέρος καί 
πλείστους άλλους έκ των φονευθέντων κατά τό 1821 πρός ευκολίαν των 
(γονέων. ’Άπορον δέ πώς τά θηριόμορφα αυτά τέρατα, οι καλοί συ μ
πόλικη μας, εφείαθησαν γυναικών καί πα.δίων καί είς την τών πάν- 
των σφαγήν καθώς καί είς την δευτέραν, καί /πάσας] κλοπάς ή πνρ- 
πολί)σεις καί βεβηλτόσεις ναίόν δεν επραξαν οι τρισάθλιοι.
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