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ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

45
Γράμμα κηρόβουλλον τοϋ Μητροπολίτου Κρήτης Ζαχαρίου1 διά τοΰ
Οποίου ανατίθεται ή ποιμαντική διοίκτισις τής Επαρχίας Σφακίων ε’ις τον επίσκοπον Αυλοποτάμου Παρθένιον, τιτλοφορουμενον Έξαρχον Σφακίων. (Όκτώβριος 1779).
’Αριθ. Χειρ. Μ. Η. 35. Έπί φύλλου χάρτου μέ όδατίνας γραμμάς καί
σήματα (τρεις μηνίσκοι —A— τρεις αστέρες^ VI) διαστ. 0,55 X 0,46 μ.
Τό κείμενον έπί μιας σελίδος. Παρά τήν υπογραφήν σφραγίς δι* ισπα
νικού ερυθρού κηρού μέ επιγραφήν Ο ΤΑΠΕΙΝΟΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ!]

KPHIHCZAXAPEIAC 1769. Όπισθεν: 1779. Κατάστασις διατηρήσεως
άρίστη.

/■ Ζαχαρίας ελέψ Θεόν Μητροπολίτης Κρήτης νπέρτιμος και ε'ξαρχος Ευρώπης.
"Οτι μεν ή αρχιερατική προοταοία, και επίσκεψις είναι

αναγκαία

εις δλον απλώς τό χριστιανικόν σύστημα παρά των θερών γρα | φών
μαρτνρεΐται, επειδή και τά μνοτύρια δλα τής ανατολικής 5Εκκλησίας
διά μέσου των αρχιερέων περαιοΰνται, και τελούν | ται, και έξ αυτών
λαμβάνουσι τήν άδειαν οί. κατά τόπον ιερείς, και πνευματικοί πατέρες
νά εκτελονοι τά Ιερατικά ν ] πουργήματα, νά δέχονται δηλαδή τους
λογισμούς των Χριστιανών, και νά διορ&ώνουσι πάσαν εκκλησιαστι
κήν, και πνευματικήν υπόΰε I σιν.

καί δσοι από τούς ιερείς, καί

πνευματικούς πατέρας έκτελοϋσι τά τής ίερωούνης άνευ άδειας τον άρχιερέως, οι τοιοϋτοι δχι | μόνον μεγάλως άμαρτάνονοι, αλλά καί υπό
δικοι ταϊς άραις των αγίων πατέρων, τής άγιας τοϋ Χ(ριοτο)ΰ εκκλη
σίας καέΗσταν \ ται, ώς άναιροΰντες τάς άποστολικάς διατάξεις,
παραγγελίας, καί εκ τούτου κολ,άζονται αιωνίως οί ασυνείδητοι.
τού | τοις καί οί παρά των τοιούτων

καί
προς

'Ιερέων ευλογίαν, καί αγιασμόν

λαμβάνοντες, κοντά όπου δεν άπολαμβάνουσιν άναμφι | βόλως, ούδεμίαν ωφέλειαν, ζημιοΰνται εις τά μάλιστα ψυχικά); τε καί σωματικώς,

') Συνέχεια έκ τής σελ. 142,
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καί εις παντελή άφανισμόν, και απώλειαν | καταντώοι, διά την άψηφησίαν όπου δεικνύονσιν εις τά τής άρχιερωσύνης.
και τό καστέλιον των σφακίων

j

’Επειδή τοιγαροϋν

και καθεξής οι εν αυτώ οίκοΰντες

χριστιανοί, διά τε τό δύσβατον τον τόπον, καί την σκληρότητα των
ηθών τών άν(θρώπ)ων άπρο | στάτευτον εμενεν έως τον νυν αρχιερα
τικής έπιοταοίας, μ' δλον όπου νπετάσσετο τη καΐΡ ημάς μητροπόλει2,
καί ημείς μεν διά | τά εναντία κινήματα τών εξωτερικών·' φοβούμε
νοι, δεν εΐχαμεν τον τρόπον μόνοι μας, με την παρουσίαν μας νά τους
έπισκέ | πτωμεν, στέλλοντες δε ενίοτε πότε μεν ένα τών συνάδελφου’
άγια»1 άρχιερέατν, πότε δε άλλον προς έπίσκεψιν τών Χριστιανών | ονδένας καρπός εγίγνετο άμφοτέρων το>ν μερών.

οΐ μεν γάρ ώς εν

παρέργιο, οι δε εις ά(κ)ηδίαν έτρέποντο, ή ταπεινότης τοίνυν | ημών,
ώς τους οΐακας τής άγιτοτάτης μητροπύλεοτς κρήτης άπάσης έμπιστενθεισα, καί τον άρχιποίμενος χ(ριστ)οΰ οπαδός όραθεΐσα καί τά τοιαϋ τα | όρώσα, καί μη βονλόμενοι μ η δε να άπολέσθαι δέον εκρίναμεν
εις ενα τών συνάδελφων την φροντίδα καί έπίσκειμιν τών χριστιανών

| άποθέσθαι, ινα 6 μεν διοριστείς αρχιερείς τρέφεσθαι σωματικώς
παρά τών επακολουθούντων έκεΐθεν εκκλησιαστικών καί αρχιερατικών

| δικαιωμάτων, οί δε Χριστιανοί τρέφεσθαι τμνχικώς από την πνευ
ματικήν διδασκαλίαν, όπου καί διά μέσον τών λόγων ήθελε τους διδά-

| σκει, καί διά τών οικείων παραδειγμάτων τής κατά χ(ριστ)όν πο
λιτείας, ήθελε τους ποδηγετεί εις νομάς σωτηρίους.

καί δή προε

κλέξαμε)’, καί | τών άλλων απάνταη· πρσετιμήσαμεν, καί άκων εάκων
εβιάσαμεν εις τήν έπίσκεψιν ταύτην τον θεοφιλέοτατον επίσκοπον άγιον

| ανλοποτάμον, τον εν άγίφ πνενματι αγαπητόν ημών αδελφόν, καί
συλλειτουργόν κυρ παρθένων4. παρέχοντες αυτώ καί τό προ \ νόμιον
τούτο εις τό νά ονομάζεται, καί νά γράφεται ανλοποτάμον παρθένιος,
καί εξαρχος σφακίων.

καί άγκαλά νά έλάβαμεν καί | τήν διορι-

σθεΐσαν ποσότητα τής φιλοτιμίας το»’ σφακίων εις τήν καθ’ ημάς μητρόπολιν, καί έδώθη αυτώ κατά τρόπον έμβατικιώδους’’ έφ’ \ ορού
ζωής τής αυτόν θεοφιλ,ίας καί θέλει μένει πάντη ανενόχλητος εις τό
εξής, χωρίς νά ήμπορονμεν ούτε ημείς, οντε οί μεθ’ ή | μών διάδοχοι
νά τον διασείσωμεν, ή νά άποσπάσωμεν τό μέρος τοϋτο τών σφακίων
έν οσω καιρω ζή ή θεοφιλία τον, αλλά νά νέ | μεται έλευθέρως τά τυ
χόντα δικαιώματα άπαντα, ώς κατ εις τήν εκ θ(εο)ΰ δοθεϊσαν πρότερον επαρχίαν χωρίς νά άπολογήται άλλο τίποτες, | πάρεξ δέκα γρόσια
τό κατ’ έτος λ,όγον φιλοτιμίας.

’Οφείλει τοιγαροϋν ό θεοφιλέστατος

ουτος επίσκοπος ανλοποτάμον \ κυρ παρθένιος, καί εξαρχος σφακίων,
άπελθεΐν εις τό καστέλιον τών σφακίων, καί επιλαβέσθαι τούτου, επι
μελούμενος |

τήν φροντίδα καί έπίσκεψιν τών έκεΐοε εϋριοκομένοτν
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χριστιανών. ηοιμαίνειν τε αυτούς ορίλοις και {λεαρέστως, ώς γνήσιος |
αυτών ποιμήν, και πνευματικός προστάτης και άρχιερενς.

εύλο-

γεΐν τε και άγιάζειν άρχιερατικώς πάντας τους έκεΐσε χριστιανούς. \
και πάντα τα άρχιερατικά εκ τελεί ν. κρίνειν τε και άνακρίνειν νομίμως
και κανονικώς πάσαν εκκλησιαστικήν ϋπό&εσιν, και \ εις τον του δι
καίου τόπον άποκαίλιστάν, άναγνώστας σφραγίζειν, υποδιακόνους, καί
διακόνους χειροτωνεΐν, καί εις τό τών

πρεσβυτέρων

προβι | βάζειν

αξίωμα, μοναχούς τε καί μοναζούσας κείρειν, {λείους ναούς καίλιερονν,
καί πνευματικούς πατέρας διορίζειν δι’ Ιδίων ένταλτηρίων. καί \ καταρτίζειν καί νον&ετεϊν τον τοΰ κ(υρίο)υ λαόν πάντα τα ψυχοφελή, καί
σωτήρια δόγματά τε καί εντάλματα ϊνα τούς πάντας, ή πλείονας κερ- |
δίση κατά τον ίλεϊον απόστολον,

δεσπόζειν τε καί εξουσιάζετε πάντων

τών εκκλησιαστικών, καί μοναστηριακών κτημάτων, καί αφιερωμάτων

| καί ώς οίον τε φροντίζειν τής σνστάσεως, καί αύξήσεως, καί βελτιώσεως αυτών καί καρπούσ&αι καί νέμεσύαι πάντα τά άνήκοντα αύτφ
έκκλησια | στικά δικαιώματα σώα τε καί άνελλειπή, καί τάλλα πάντα
έκιελεΐν δσα τοϊς άρχιερεϋσιν ανήκει.

ό<ρείλονσι δέ καί πάντες οί

ευλαβέστατοι ιερείς | καί όαιώτατοι ΐερωμόναχοι, οί τιμιότατοι καπεταναϊοι, καί γέροντες, μετά παντός τού χριστοννμου πλ.ηρώματος άνδρες
τε καί γυναίκες, μικροί | τε καί μεγάλοι άπονέμειν τη αύτοϋ Θεοφιλίμ
πάσαν τιμήν καί εύλάβειαν, καί δεξίωσιν κατά τό πρέπον, καί δίκαιον,
καί ϋπείκειν, καί ύ | ποτάσσεαύλαι, καί συντρέχειν, καί βοηάειν αύτφ
έν πάσαις ταις άναγκαίαις αυτού χρείαις, καί νπο&έσεσι, καί κατ’ ούδεν αντώ άντιφέρεσίλαι, ή ενάντιου [ ούλαι άτάκτως. καί παρέχειν αύτφ
ενπειύλώς καί ενγνομόνως άπαντα τά εκκλησιαστικά αυτού εισοδήματα,
καί δικαιώματα κατά τό σύνηΊλες \ τού τόπου, μνημονενειν δέ τον κα
νονικού ημών ονόματος εν πάσαις ταΐς ίεραϊς τελεταις, καί άκολον&ίαις ώς νενόμισται. δ γάρ παρά ταυ | τα πράξας, καί γνώμη στρεβλή
άντιφέρεσϋαι τή αύτοϋ {λεοφιλία, καί μή την προσήκονσαν τιμήν άποδιδούς, ό τοιοϋτος ώς άλαζών, καί ύπερήφα | νος, καί τής άγνανακτήσεως τοΰ {λ(εο)υ πειραύλήσεται, καί παρ’ ημών έπιτιμίοις βαρυτάτοις
καύλνποβληάήαεται. ή γάρ προς την αύτοϋ {λεοφιλίαν \ γινόμενη τιμή
καί εύπείϋεια, προς ημάς άναφέρεται, καί δι’ ημών προς ίλεόν, ού τον
τύπον επί γης οι αρχιερείς σώζουσιν. επί τούτοις λοιπόν απασιν \ έδό{λη καί τό παρόν ήμέτερον βεβαιωτικόν καί εαφοάγιστόν γράμμα τώ
{λεοφιλεστάτφ επισκοπώ αύλοποτάμου κυρ παρίλενίω, καί έξάρχου σφακίων εις

\

ένδειξιν καί ασφάλειαν V ,αψοϋ' έν μηνί όκτωβρίω

ςη

f ό κρήτης Ζαχαρίας άποφαίνεται.
ΚΡΗΤΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

Γ.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) Περί τούτου βλ. «Κρητικά Χρονικά» Λ', σ. 163, σημ. 3.
2) Διά τήν έξάρτησιν της ’Επαρχίας Σφακίων άπό τής Μητροπόλεως Κρή
της βλ. Τωμαδάκη, αύτ., σ. 141 καί 25 ά ρ δ ε ω ν, αύτ., σ. 58 κ.έξ.
.

3) ’Ολίγα ετη εΤχον παρέλθει άπό τής υπό των Ρώσων

ύποκινηΰ-είσης Έ-

παναστάσεως Δασκαλογιάννη.
4) Περί αΰτοΰ βλ. Τωμαδάκη, αύτ., σ. 139, Σάρδεων, ιιύτ., σ. 29·
*) Διά τά έμβατίκια βλ. «Κρητικά Χρονικά» Λ', σ. 959, σημ. 1.

46
Γράμμα τοϋ Μητροπολίτου Κρήτης Ζαχαρίου διαλαμβάνον τήν πράξιν μεταθέσεως τοΰ Επισκόπου Σητείας Φιλόθεου 1 ιίς τήν χηρκΰουσαν Επισκοπήν Κνωσοΰ. (Μάρτιος 1781).
Άρνθ·. Χειρ. Μ. Η. 36. ’Επί όμοιου φύλλου χάρτου διαστ. 0,49 X 0,45 μ.
Τό κείμενον επί μιας σελίδος. Κατάστασις διατηρήσεως σχετικώς καλή :
μικραί φθοραί έξ ύγρασίας κατά τά σημεία πτύξεως.

f Ζαχαρίας ελέω Θεόν Μητροπολίτης Κρήτης ύπέρτιμος και έ'ξαρχος Ευρώπης.
"Ον τρόπον δ μήπω γεννηθείς, μη δ’ εις φώς ίλθών τοϋ αισθητού
τούτον ήλιου, υυτ’ έστίν εν τοΐς υπό σελήνην, ούτε μην κοσμοπολίτης
λέγεται,

τον αυτόν | και δ μήπω αναγεννήσεις,

διά τον θείου βαπτί-

οματος, ουρανοπολίτης είναι ου δνναται, κατά τό ευαγγελικόν cΙερόν
λόγιον, δστις ούκ άνάγεννηθή εξ νδα | τος, και πν(εύματο)ς, νά είσελεύσεται εις τήν βασιλείαν τον θ(εο)ϋ.

όισπερ γάρ οι εξ αίματος

και θελήματος άνδρός γεννηθέντες, τήν στοματικήν ταντην ζωήν ένάρ-

| χονται ζην, οΰτω και οί έκ θ(εο)ϋ διά του λουτρού τής παλιγγενε
σίας άναγεννηθέ ντες τής πνευματικής, και ουρανίου διαγωγής αρχήν
καλλίστην εν ταΐς σφών τρυ \ χαίς καταβάλλονται, και καθάπερ των έμ
ψυχων σωμάτοσν τά μη τρεφόμενα τω αίαθητώ και γηίνω άρτω, και
τή συνήθει τροφή ουχ όπως ανξησιν ου λαμ \ βάνει προς τό ώρισμένον τοϋ είδους μέγεθος, άλλα και τουναντίον άπαν εις φθίσιν ρέπει,
καί παντάπασι φθείρεται,

ούτως αί τω θείω άρτω, καί πόματι, τώ

ά | χράνττο οώματι φαμεν τοϋ Θεανθρώπου Ίησοϋ χ(ριστο)ϋ τοϋ θ(εο)ν ημών, καί τφ τιμίω αύτοϋ αΐματι μη τρεφόμενοι, καί ποτιζόμεναι ψυχαί, ου μόνον προς αρετήν | καί μέτρον πνευματικής ηλικίας
αυξηνθήναι ου δννανται,

άλλά καί εις τό ταπεινόν, καί χαμερττες τής

αμαρτίας νποσύρονται, καί τώ άσβέστω έκείνφ πυ | ρί τής γεένης παραπέμπονται, κατά τό, δ μή τρώγοον μου τήν σάρκα, καί πίνων μου
τό αίμα ούκ έχει ζωήν εν έαυτώ.

τούτων δέ, ού μην δε άλλά | καί

τών άλλων θείων καί Ιερών μυατυρίων τής τοϋ χριστού εκκλησίας ή
άρχιερωσύνη τελεσιουργός καθέστηκε, καί μνσταγωγός τοΐς μετά πί-
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ατεως προσιοϋσι, καί \ τής εαυτών σωτηρίας εφιεμένοις,

δθεν ώς

χρήμα τφ δντι αναγκαιότατοι’ τφ χριστονύμω πληρώματι ταύτην την
Ιεροσύνην φαμ'εν 6 μέγας καί | πρώτος άρχιερεύς Χ(ριστό)ς ό Θεός
ημών προ τοϋ πάθους εν τώ μυστικφ δειπνώ, καί μετά την εαυτόν
τριήμερον εξανάστασιν, τή καθόδφ εν πυρίναις γλώ | σσαις τοϋ πανα
γίου πνεύματος, ώς κλήρον σωτήριον τοϊς αύτόπταις καί ίεροϊς αύτοϋ
μαθηταΐς, καί άποστόλοις έκληροδοτήσατο, πέμψας αύτονς βαπτίζειν,
καί διδάσκειν τά \ έθνη, καί δι" αυτών ουμπάση τή άγίμ αύτοϋ εκκλη
σία, επί σωτηρία τοϋ ορθοδόξου συστήματος,

άναγκαίαν ούτως ϋπάρ-

χουααν, ώστε ταύτης χωρίς μη ενεϊ \ ναι συπηρ'
βέοι,

, ,.έσθαι τοις εναε-

Δ ιό δη καί ή ταπεινό της ημών θειοτέρφ νεύματι \ Ας οϊα-

κας τής άγιωτάτης μ(ητ)ροπόλεως κρήτης ϊθύνειν λαχουσα, | καί πάν
των τών κατά την νήσον ταύτην εκκλησιών τε καί παροικιών πρόνοιαν
ου την τυχονααν ποιεΐσθαι, καί φροντίζειν αεί κατά χρέος απαραίτη
τον διέγνωκε, | τοϋ μηδεμίαν τών ευσεβών επαρχιών, τών υποκειμέ
νων τή άγιωτάτη ταύτη μ(ητ)ροπόλει στερίσκεσθαι τής πνευματικής
ταύτης αξίας καί χάριτος. άνθ’ | διού τής άγιωτάτης επισκοπής κνωσσοϋ άπροστατεύτου διαμεινάσης άτε δη τοϋ εν αυτή άρχιερατικώς προϊ
σταμένου κυρ γερασίμου προς κύριον έκδη \ μήσαντος % φροντίδα γεναίαν κατεβαλόμεθα επιστήσασθαι ταύτη τον άξίως αυτής προστησόμενον, καί ποιμανοϋντα τά εν αυτή λογικόν τοϋ χ(ριστο)ν ποίμνι | ον
πνευματική ποιμαντορία,

καί δη κατά την ανέκαθεν 'Ιεράν τής εκ

κλησίας τάξιν, καί κανονικήν υποτύπωση· άδεια καί προτροπή \ ήμετέρα ψήφων κανονικών γεγενημένων εν τφ πανσέπτφ ναω τής αγίας
ενδόξου μεγαλομάρτυρος, καί πανευφήμου ευφημίας κατά τφ κατή- |
κιοϊ3 υπό τών άγιων αρχιερέων τών εν άγιοι πν(εύματ) ι αγαπητών
ημών άδελφών καί συλλειτουργών τοϋ τε άγιου πρώην έλ.ασσώνος κυρ
παρθενίου, καί τοϋ άγιον πρώην μογλενών κυρ γεδεών προεκέκριται,
καί προετίμηται τών άλλων 6 θεοφιλέστατος επίσκοπος Ίερας κυρ φι
λόθεος, άνήρ τίμιος \ , καί άξιος, καί θεοσεβής, καί ευλαβής ιεροπρε
πής τε καί κόσμιος εν τε τώ σωματικφ καταστήματι, καί τοϊς ψνχμκοΐς
ήθεσιν, έκ νεαράς αύτοϋ ή | λικίας τό άγγελικόν έμφιεσμένος σχήμα,
καί θεοσεβεία σνντεθραμμένος, Ιερών τε γραμμάτων άσκήσει ενησκημένος, καί πείραν εχων τών εκκλησιαστικών υποθέσεων, ος καί προδεδοκίμασται, πράος τε καί σώφρων, καί εύτακτος, σεμνώς τε βιωτενων,
καί διαγωγήν ενδεικνύ | μένος τήν πρέπονσαν τώ άγγελικφ σχήματι, καί
δυνάμενος, θεοϋ συναντιλαμβανομένου, ποιμάναι εύαεβώς, καί θεαρέστως τό έμπιατευθεν αύ | τφ λογικόν τοϋ χ(ριστο)ν ποίμνιον, καί είς νομάς σωτηρίους ποδηγετήσαι τής εύαγγελικής χάριτος.

ούτος διά τής

χάριτος τοϋ παναγίου, καί ζωοποιού, καί παν \ σθενονργοΰ πνεύματος
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κατεστάθη λόγω μεταθέσεως γνήσιος, και νόμιμος, και κανονικός επίσκο
πος τής αντήςέπισκοπής κνωσσού, και Απεδείχθη | πνευματικός προστά
της άπάσης τής επαρχίας ταύτης, και κύριος πάντων ιών κτημάτων, καί
Αφιερωμάτων αυτής κινητών τε καί ακινήτων. Όφεί \ λει τοίνυν υ διαληφθείς θεοφιλέστατος επίσκοπος κνωσοΰ, ό έν άγίω πν(εύματ) ι Αγαπη
τός ημών Αδελφός καί συλλειτουργός κυρ φιλόθεος Απελθεΐν εις την | θεό
θεν αύτώ κληροθειοαν επισκοπήν, καί επαρχίαν ταυτήν, καί εν χερσίν
Αμφοτέραις έπιλαβέα θαι, καί Αντιλαβέσθαι αυτής, ώς γνήσιος αν | τής
ποιμήν, καί πνευματικός προστάτης, καί Αρχιερεύς, εύλογεϊν τε καί άγιάζειν Αρχιερατικώς πάντας τους εν αυτή χριστιανούς, καί πάντα | τα
Αρχιερατικά έκτελειν μετά τής τον 'Ιεροΰ σύνθρονού έγκαθιδρύσεως.
κρίνειν τε καί Ανακρίνειν νομίμως τε καί κανονικώς πασαν | εκκλησια
στικήν ϋπόθεσιν, καί εις την τον δικαίου χώραν Αποκαθιστάν.

κλη

ρικούς τε καί Αναγνώστας σφραγίζειν, υποδιακόνους τε καί διακόνους
χειρο | τονεΐν, καί εις τό τών πρεσβυτέρων προβιβάζειν αξίωμα, μο
ναχούς τε καί μοναζυύσας κείρειν, θείους ναούς καθιεροϋν, καί πνευ
ματικούς πατέρας | διορίζειν δι ’ ιδίων ένταλτηρίων, καί καταρτίζει)·,
καί νουθετεϊν τον του κ(υρίο)υ λαόν πάντα τα ψυχοφελή, καί σωτήρια
δόγματά τε, καί εντάλματα ον μόνον ταϊς | Από γλώττης νουθεσίαις,
Αλλά πολλώ μάλλον ταϊς Από του Ιδιου βίου χειραγωγίαις, τα πάντα
τοΐς πασι γινόμενος, κατά τον θειον απόστολον,

ινα τούς πάντας ή |

πλείονας κερδήση, δεσπόζειν δε καί πάντων τών τής επισκοπής ταύτης
κτημάτα>ν καί Αφιερωμάτοτν, καί ώς οΐον τε φροντίζειν τής σνσιάαεοις,
καί αϋξή | σεως, καί βελτιώσεως αυτών, ωσαύτως δεσπόζειν καί πασών
τών εν τή έπαρχμα αυτών εκκλησιών, καί μοναστηρίοιν, καί καρπούσθαι, καί νέμεσθαι j πάντα τα άνήκοντα αύτφ εκκλησιαστικά, καί Αρ
χιερατικά δικαιώματα σώα,

καί Ανελλιπή,

καί ταλ,λα πάντα έκτελειν

δσα Αρχιερεϋσιν Ανήκει. | Όφείλουσι δε καί πάντες οι έκεΐσε ιερωμέ
νοι τε κληρικοί, καί λαϊκοί Απονέμειν τή αυτού θεοφιλία πασαν τιμήν
καί εύλάβειαν, καί δεξίωσιν κατά τό \ πρέπον καί δίκαιον,

καί ύπεί-

κειν, καί υποτάσσεσθαι, καί συντρέχειν, καί βοηθεΐν αύτώ έν πάσαις ταϊς
άναγκαίαις αυτού χρείαις, καί νποθέσεσι. καί κατ’ | ονδεν αύτώ Αντίφέρεσθαι, ή έναντιοϋσθαι Ατάκτως. καί παρέχειν αύτώ ενπειθώς, και
εύγνωμόνοτς άπαντα τά εκκλησιαστικά αυτού εισοδήματα καί δικαιώ-

| ματα σώα καί Ανελλιπή, δηλαδή οι μεν ’Ιερείς τά κανονικά φιλοτίματα, καί έμβατίκια' οι δε λαϊκοί, τά συνοικέσια, τάς πανηγνρεις, τάς

το | πικάς ζητείας, τάς προθέσεις, τάς παρρησίας, τά τεσσαρακονταλείτονργα, καί ψνχομερίδια, καί εΐτι αλλω σύνηθες τώ τόπφ. καί μνημονεύειν | τού κανονικού αυτού ονόματος έν πάσαις ταϊς ίεραΐς τελεταϊς, καί Ακολουθίαις, ώς νενόμισται.

ό γάρ παρά ταύτα πράξας, καί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
03/07/2022 02:31:32 EEST - 34.239.167.149

'Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα
γνώμη

\

στρεβλή άντιφέρεηίλαι

357

τώ άρχιερεΐ αυτού έ&ελήσας, ή την

προοήκονσαν τιμήν μη αποδιδούς. δ τοιοντος ώς άλαζών, και της
άγανακτήαε \ ως του ΰ·(εο)ν πειραίλήαεται, και παρ’ ημών έπιτιμίοις
βαρντάτοις καϋνποβληίλήσεται.

ή γάρ προς την αυτόν Θεοφιλίαν

γινόμενη τιμή, και εν \ πείίλέια προς ημάς άναφέρεται, και δώ ημών
προς &(εό)ν, ου τον τύπον οι αρχιερείς επί γης οώζουοιν,
το ις ουν ίίπαοι και \ ή παροϋοα

επί τού

ήμετέρα πραξις άπολν&εϊσα δέδοται

τώ διαληφίλέντι έπιοκόπω κνωσοοΰ κυρ φιλο&έω
,αψπα’ μαρτίω εν
f δ Κρήτης Ζαχαρίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

') Περί τούτου βλ. «Κρητικά Χρονικά» Α', 160-161, σημ. 3.
2) Ό Κνωσού Γεράσιμος, περί τού οποίου βλ. αυτόθι, σ. 171, σημ. 1, άπέθανε τό 1781, έτος τού παρόντος έγγραφου.
3) Έν Χαλκηδόνι. Τό Συνοδικόν Γράμμα καταστάσεοός του έδημοσιεύσαμεν ήδη : «Κρητ. Χρονικά» Α', σ. 167 κ.έξ.

47
Συνοδικόν έπιτίμιον τής Εκκλησίας Κρήτης κατά των κλεπτών τοΰ
Χατζή Γιαννιοΰ Ψαράκη. (Ιούλιος 1796).
Άριθ. Χειρ. Μ.II. 73. Έπί φύλλου λεπτού χάρτου με ύδατίνας γραμμάς
καί σήματα (μηνίσκος, Ρ Λ)

διαστ. 0,36 X 0,305 μ. Έπί μιας σελίδος.

Κατάστασις διατηρήσεως σχετικώς καλή (φθοραί τινες έκ διαβροχής, μά
λιστα κατά τάς πτυχάς).

Μάξιμος ελεώ Θεοΰ Μητροπολίτης Κρήτης υπερτιμάς και

έξαρχος

Ευρώπης.
f ευλαβέστατοι 'Ιερείς και πνευματικοί, έντιμώτατοι κληρικοί, και
άρχοντες, γέροντες και προεοτώτες, και πάντες ευλογημένοι χριστιανοί
τής πολιτείας ταύτης, τέκνα εν κ(υρί)ω αγα \ πητα τής ημών ταπεινότητος, χάρις είη ϋμΐν ίίπαοι, καί ειρήνη καί έλεος παρά ίΐεοΰ, παρ’
ημών δε ευχή ευλογία καί ουγχώρηοις. γνωστόν έστω ϋμΐν άπαοιν, δτι
δ χατζή γιατί | δς ψαράκης', έλίίίον ανήγγειλε ήμϊν δεινοπα&ώς, πώς
την προχϋ'ες τινές κακότροποι άν(ίλρωπ)οι κλέπται καί φιλόδικοι, δλως
&εόν μη φοβούμενοι καί άν(ίίρώπ)ονς μη έντρεπόμενοι, | νπήγον διά
νύκτας εις τό εργαστηρών του, έσύντριψαν, καί έφθειραν ένα μικρόν
παράίλυρον τοΰ εργαστηρίου, καί εϋρόντες ευκαιρίαν καί τρόπον, έμβήκαν μέοα, \ καί τον έκλεψαν, αρκετήν ποσότητα από κλαμπουτανίον1.
δύω τάβλαις μισαις σνναζέδαις3, πολιτικόν μετάξι αρκετόν, κε τζεμ-
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πέρια τά ψιλότερα όπου εύρηκαν, | έσύντριψαν τον μπεστακτά 4 τον τον
έκλεψαν δεκαπέντε γρόοια,

τον έπήραν καρφίκταις5 μικρούς και μα-

χαιράκια, και εΐ τι άλλο έδννήϋησαν ποοότητα \ οχεδδν γροοίων διακοοίων, καί έζημίωσαν τοσοντον τον αν(ί}ρωπ)ον.

δ δεν ώς έφημεν

έλθών προς ή μας, έζήτηαε, κατά των τοιούτων αδίκων, και \ κλεπτών
άν(θρώπ)ων, τδ παρόν ήμέτερον αρχιερατικόν και συνοδικόν επιτί
μων.

ημείς δε τψ αΐτηοιν αυτόν εύλογοφανή και δικαίαν κρί-

ναντες, και τους \ τοιούτονς άρπαγας και κλέπτας, παιδεϋσαι βουλόμενοι, έτι δε και τά τοιαύτα αθέμιτα κάκιστα και παράνομα έργα της
κλωπής, δλως παρεμποδί [ σαι εθέλοντες, εν άγίω πνεύματι γράφοντες
άποφαινόμεθα,

μετά των περί ημας θεοφιλεστάτων άγιων αρχιερέων,

των εν άγίφ | πνεύματι αγαπητών ημών αδελφών, και συλλειτουργών,
ΐνα δσοι και όποιοι εισέβησαν μέσα εις τό εργαστήριον τον ρηϋέντος |
χατζή γιανιον ψαράκη,

από τό όποιον του έκλεψαν δσα ρητώς άνω

θεν περιεγράφησαν, ή νέοι ή γέροντες, ή ήμέτεροι, | ή των ύλήρα^εν6,
άφορισμένοι εϊησαν παρά πατρός νίοΰ και άγιον πνεύματος, καί κατηραμένοι καί ασυγχώρητοι, καί μετά ϋ-ά | νατον άλυτοι καί τνμπανιαΐοι,
αί πέτραι καί ό σίδηρος

λνίλήσονται, αυτοί δέ οϋδαμώς4 κληρονομή-

σωσι την λέπραν τον γιεζή | καί την αγχόνην τον ιούδα.
καί στένοντες εϊησαν επί τής γής ώς ό κάϊν.
πιέτω αυτούς ώς τον | δαύλάν καί άβηρών.

τρέμοντες

ή γή αχισίλεΐαα καταή οργή τον κυρίου εΐη

επί τάς κεφαλάς αυτών, καί προκοπήν ih.ov μή ειδοισαν επί τοΐς έρ- \
έχοιεν δέ μάλλον καί τας άράς, των τρια-

γοις των χειρών αυτών.

κοσίων δέκα καί οκτώ ίλεοφόροιν πατέραν, | τών εν νικαία, καί πα
θών τών άγιων συνόδων.
καί τών

ή μερίς αυτών μετά τον προδότου ιούδα,

θεομάχων Ιουδαίων, έως \ ου μετάνοήσαντες έπιστραφώσι

προς ημάς, καί όμολογήσαντες έξομολογησάμενοι
αυτών παρανομίαν τε |

καί κλωπήν,

καϋαρώς,

τήν Ιδίαν

έπιστρέψωσι τό άλλότριον προς

τον ήδικημένον, χατζή Ιωάννην ψαράκην, με οϊον τρόπον δυνη&ώσι,
καί προσπεσόντες μετά | δακρύων τή εκκλησία αιτήσωνται, καί τύχωσι
ονγχωρήσεως, δσοι εκ τών νμετέρων νπάρχονσι, εί δέ εκ τών θήραθεν δσοι δντες, εϊη \ σαν άσνγχώρητοι καί τώ αίωνίω πυρί υπόδικοι
καί καταδεδικασμένοι αιωνίως εξ άποφάσεως.

,αψ\στφ Ίουλίω θη

f ό Κρήτης Μάξιμος:—
f ό Κνωσόν Γεράσιμος

f ό Ανλοποτάμου Καλλίνικος

f

f ό Σητείας Θεοφύλακτος

ό 'Αρκαδίας Γεράσιμος

f ό Χερρονήσον Γεράσιμος
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') Ό άλλοθεν άγνωστος Χατζή Γιαννιύς Ψαράκης άιαφέρεται μόνον εις
τόν «Κόνδηχαν» τών Κανονικών ΙΙεσκεσίιον τοΰ Μητροπολίτου Κρήτης Μαξίμου (τοΰ 1786): «εις τόν κυρ X' γιαννιόν Ψαράκη» (βλ. Χρ. Κρήτη» Β', σ. 71).
2)

Παραφθορά τοΰ τουρκ.

κηλαπτάν,

είδικοΰ νήματος, περιειλιγμένου μέ

χρυσήν ή άργυρον κλωστήν, χρησιμοποιούμενου διά τήν διακόσμησιν τών ιε
ρατικών ή άλλων επισήμων χρυσοκέντητων.
!) "Ίσως νά πρόκειται περί σετζαντέδων, ήτοι μικρών ταπήτων.
*) 'ίο τουρκ. μπεζακτα : ό «πάγκος» μετά συρταρίων διά τήν άπόθεσιν τών

εισπράξεων τής ημέρας.
6) Γνωστός και σήμερον κρητικός ιδιωματισμός (=καθρέπτας).
6) Θύραθεν εννοούνται οί Τοΰρκοι ή άλλοι ξένοι.

48
Επιστολή τοΰ Κυδωνιάς Γερασίμου προς τον Μητροπολίτην Κρήτης
Μάξιμον, διά τής οποίας ζητεί συνάντησιν μετά τοΰ τελευταίου
ή διεξοδικήν γραπτήν εκίλεσιν προς διευκρίνισιν, εντολή τοΰ Πατριάρχου, τών κατ" αυτοϋ καταγγελιών τιϊιν Χριστιανών. (Αύ
γουστος 1797).

5Αριθ.

Χειρ. Μ.Η. 93. Έπί δίφυλλου λεπτού χάρτου μέ ύδατίνας γραμ-

μάς καί οίκοσημοειδή σήματα, διαστ. 0,35X0,23 μ.

Τύ δεύτερον φύλλον

άπεκόπη άνω καί κάτω πρύς σχηματισμόν φακέλλου.

Τό κείμενον έπί

δύο σελίδων, μέ τά υστερόγραφα γεγραμμένα έπί τών περιθωρίων πλαγίως καί άτάκτως. Επιγραφή έπί τοΰ πρός φακέλλωσιν τμήματος : f τω
πανιερωτάτφ και ίΐεοπροβλ.ή to) μητροπολίτη άγίω κρήτης κυρίω κυρίφ μαξίμορ τώ οεβαομιωτάτφ μοι δεσπότη προοκυνητώς :—κάνδιαν. 1797. Χφραγίς

έπί μέλανος ισπανικού κηρού μέ σήματα ΚΑ ΝΙ ΓΡ CM (= Κυδωνιάς
Γερασίμου) περί θυρεόν μέ εκατέρωθεν άνορθουμένους λέοντας. Κατάστασις διατηρήσεως μέτρια. Φθοραί κυρίως κατά τό δεξιόν κράσπεδον
τής επιστολής.

την νμετέραν ίλεοπρόβλητον παν ιερότητα ταπεινώς προακυνώ, | άσπαζόμενος την Ιεράν της δεξιάν.
f ην και διατηρίοι το ίΗ.ϊον ϋγιά καί άκλόνητον επί τον ιερόν αυτής
θρόνον. [ μετά τήν ταπεινήν μου προοκύνηαιν

δηλοποιώ τή πανι,έρω

αυτής κορν | φή, δτι χίλες έ'λαβον τόν πλήκον τοΰ σεβαστού ημών άγιον
γέροντος. (με γράφει ό παναγιυπατος μυστικω τω τρόπω καί αμέσως
νά συνομιλήσωμεν \ καί νά σνμβονλευϋ·ώμεν τά δέοντα, εις τήν άπόκρησιν τής πανιερότητός της νά | τήν ατείλω εγώ τό όγληγορότερον εις
βασίλευσαν.

ώς φαίνεται οί αύτόίλι | έγραψαν πολλάκις, καί πολλά

έλαττώματα κατ’ αυτής.

δτι δηλαδή άναι | α&ητεϊ από τήν πολλήν

μέ&ην, καί δεν ήξεύρει

ούτε τί λέγει, ούτε τί πράττει, καί | εκ τούτον

βλάπτονται ψυχικώς, καί σωματικώς, οΐ,τε αδελφοί καί οί υπό αυτήν |
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| χριστιανοί, (μέ το νά μη δίδη όμως πίστιν δ παναγιώτατος ήμών
δεαπό | της είς δλα δσα κατ’ αυτής λέγουν, και γράφουν με εϋπαρρησιάστους άπο \ δείξεις) γράφει προς έμενα άφ5 ου σννομιλήσωμεν οι
δυο) μας, νά την | γράφω αμέσως έν καθαρά σννειδήσει την πάσαν
Αλήθειαν, δηλονότι | άν αληθώς έχη τά ελαττώματα όπου κατ’ αυτής
γράφουν καί λέγουν,

είναι |

σωμ.εν οωματοπροοώπως

λοιπόν ανάγκη δεσπότη μου νά δμιλή

διά νά λά | βω καί εγώ κάποιαν περίληψιν

νά άποκριθώ προς την παναγιότητά του, καί προς | τον άγιον ήμών
γέροντα.

διά νά έλθω εγώ εις τό κάστρον ούτε συμφέρει, ούτε \ δύ

ναμαι κατά τό παρόν διά τήν ποδαλγίαν. πλήν διά πολύ της χατήρι άν
αγαπά νά \ όρίση είς τό άρσάνι', ή είς κανένα άλλο μοναστήρι έκεϊσε
ας με γράψη με τον \ ίδιον σαΐ3 όπου ατέλλω, καί θέλω έλθω εκεί νά
δμιλήσωμεν καί νά στείλωμεν τάς | αποκρίσεις.

είδε καί δεν ή μ

πορεί νά έλθη (άγκαλά μέ φαίνεται πώς συμφέρει) | άς μέ γράψη είς
πλάτος κάθε της νπόθεσιν, καί θέλω κάμη καθώς αγαπά \ διότι ήξεύρει πώς έγώ είμαι είληκρινής φίλος τής πανιερότητας της, καί τής αλή
θειας. |

έγ(υ καί προ πολλοΰ τήν έδωσα περί τούτων δλίγην ειδησιν

πλήν ώς φαίνεται δέν τό | έψήφησεν.

δεσπότη μου τά σκάνδαλα καί

οι πειρασμοί είναι διά τους ανθρώπους. |
σου των θεοσεβών ανθρώπων τά
έκε

'ά.,ιον μέ γράφει δ άγιος

πλήν δ άγιος θεός διά μέ

διορθώνει όλα. |

'Ιδού αυτολεξεί

ήμών γέροντας, «λαμ | βάνουσα τήν

πατριαρχικήν επιστολήν 6Γ ής έπιτάττεται νά λάβη συνομιλίαν | μετά
του αγίου κρήτης, αμέσως νά άνταμωθή μετά τής πανίεροτητός του, |
καί άφοϋ συνομιλήσετε τά δέοντα, ανυπερθέτως, καί μέ πρώτον νά |
άποκριθή περί πασών τών αποκρίσεων τής πανίερο τητός του μέ τάταριν8 | . ταντα μεν προσκυνητώς,
μοι j διά βίου.

,αψ\ζφ

αί δε πανίεραι αυτής ενχαί είηοαν
αύγοΰστου κθν

τής πανιερότητός της δλος είς τάς έπιταγάς πρόθυμος
δ Κυδωνιάς
Γεράσιμος

τώ άγίφ έξάρχω 4 δέν γράφω παντελώς περί τών νποθέαεών της,
καί άς μέ γράψη άν άνέγνωσεν ή πανιερό της τον

| τό γράμμα της

δποΰ ήτον είς τον πλήκον μου, καί άν φέρεται εύνοϊκώς μέ τήν παν
ιερότητα της.
τό γράμμα έστειλα ενθνς τώ | άγίω κισσάμον γράφοντάς τον | διά
τά διάφορά τον. καί αύριον ή μεθαύριον στέλνει | τήν πόλιτζα πέρ
βία σμνρνης.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
03/07/2022 02:31:32 EEST - 34.239.167.149

361
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*) Ή Μονή Άρσανίου είιρίσκεται εις τό ήμισυ περίπου τής άποστάσεως
Χάνδακος-Χανίων κατά τήν περιοχήν Ρεθύμνης.
2) Τουρκ. : ταχυδρόμος, ειδικός απεσταλμένος.
9) Τουρκ.: ταχυδρόμος, διεξάγω'.' τήν κανονικήν ταχυδρομικήν υπηρεσίαν.
4) Ό έξαρχος είναι ό άνωτέρΐρ άναφερόμενος

«άγιος ημών γέροντας», τοΰ

οποίου επιστολήν είχε στείλει εσώκλειστον εις τόν «πλήκον» ( = φάκελλον)
προηγουμένου γράμματος. Πιθανώς πρόκειται περί τοΰ ΊΓρακλείας Μελετίου,
τοΰ όποιου ή ίδιύτης του ώς Έφορου τής Εκκλησίας Κρήτης βεβαιοϋται έκ
προσεχώς δημοσιευόμενης επιστολής τοΰ 1798.

49
’Επιστολή τοΰ Κισάμου Ίωάσαφ προς τον Μητροπολίτην Κρήτης
Μάξιμον, βεβαιωτική λήψεως γενομενης εις αυτόν παραγγελίας.
(Νοέμβριος 1798).
Άριθ·. Χειρ. Μ.Η. 97. Έπί δίφυλλου χάρτου κοινοΰ μεθ’ υδατίνων γραμ
μών καί σημάτων, διαστ. 0,31 χ 0,21 μ., τοΰ οποίου τό δεύτερον φύλλον
άπεκόπη ανω καί κάτω πρός φακέλλωσιν. Άπεκόπη τμήμα τοΰ πρώ
του φύλλου κάτω αριστερά, πιθανώς διά νά άποσπασθή κείμενον ύστερογράφου. Τό κείμενον τής επιστολής έπί τής πρώτης σελίδος. Επιγραφή
έπί τοΰ πρός φακέλλωσιν τμήματος:
άγίω
τη.

Κρήτης κνρϊψ

κυρίφ

Ίφ πανιερωτάτω

και

ϋεοπροβλήτφ

Μαξίμιρ τω έν χ(ριοτ)φ μοι αεβαομίφ Δεσπό

προακυνητώς. Εις Ιζάνδηαν. 179&. Ήμικατεστραμμένη σφραγίς έφ’

ισπανικού κηροϋ μέ παράστασιν ίππέως. Κατάστασις διατηρήσεως.καλή.

» την θεοπρόβλητον αυτής Πανιερότητα ώς υίκώς προσκυνώ.
/' ήν και διαφυλάττοι και διατηρίοι το ίλεΐον τήν αυτής Πανιερό
τητα | Άνοαον, νγια, και ενδαιμονοΰντα, με!)’ όσων εφίεται σωτηριωδών κα | ταϋυμίων.

μετά τήν δφειλομένην πρυσκννησιν τή φανερώ

νω | ότι ελαβον τον μποξά' παρά τω αίωρ ΙΙαναγιωτάκι μπαζεβανά | κι5, και τοΰ εγχείρισα τήν τιμήν αυτών γρόσια σαράντα τρία, τά
όποια | θέλετε τά λάβη παρ’ αντοϋ.

Και Άλλοτε Δεσπότη μου

σας εγρα | φα διά νά μοι στείλετε ενα φερμάνι κατά τήν σννήίλιαν τών
επισκοπών", πλήν δεν είσικοναϋ'ηκα.
λετε, επειδή μλ είναι χρειαζόμενον.

και περικαλώ νά μοι τό | στεί
Και ταντα μεν προσ | κυνη-

τώς τά δε ετει τής ύμετέρας πανιερότητος ειησαν παρά ίλεον \ πλεΐστα
καί τρισόλβια.

. αψ\ηψ Νοεμβρίου κδ’

τής νμετέρας Πανιερότητος όλος εις τάς προσταγάς της πρό | ί)νμος.

» ό κισάμου
Ίωάσαφ ;
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Εΰμενίου

Φανουράκη

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

') Τουρκ.: μπόγος, δέμα συνήθως εντός τετραγο'ινου υφάσματος, τό όποιον
κυρίως καλείται μποξάς.
2) Γνωστός καί οδιος μόνον έκ τοΰ Κατάστιχου των Κανονικών Πεσκεαίων Μητροπολίτου Κρήτης (βλ ανωτέρω έγΥρ· 47, σημ. 1), ένθ·’ άνωτ., σ. 77.
3) Πρόκειται μάλλον περί των κανονικώς έκδιδομένων κατά τήν άνάρρησιν των επισκόπων μπερατίων, τά όποια ήσαν άπαραίττ|τα ώς εξασφαλιστικά
έγγραφα κατά των συχνών τότε αόθ-αιρεσιών τών όθ·ωμανών.

+ Ο ΛΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
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