
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝ ΤΩι ΜΟΥΣΕΙΩι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ *

77
Επιστολή τοϋ ’Αρχιμανδρίτου Καλλινίκου προς τον Μητροπολίτην 

Κρήτης Μελέτιον, δι’ ής άνακοινοϋνται νέα καί διαβιβάζονται 
χαιρετισμοί. (’Ιούνιος. ’Άνευ έτους).

Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 115. Έπί μακροΰ καί στενοί δίφυλλου χάρτου κοινού 
μέ υδάτινος γραμμάς καί στοιχεία A I, διαστάσεων 0,34 X 0,12 μ. Τό 
κείμενον εις τήν πρώτην σελίδα. Έπί τής τελευταίας: «τω Πανοεβάοτφ 
μοι Δεσπότη άγιο) Κρήτης κυρία) μοι κ(υρί)φ Μελετίφ ΙΙροακννητώς Εις 
Κάνδιαν». Δι’ άλλης χειρός. «έ'λαβον Η η ’Ιούνιον. Διατήρησις καλή.

την πανσέβαστόν μοι αυτής Θεοφιλίαν \ ταπεινότατα προσκυνώ 
f τυχούσης ώκαζιών διά τά αυτόθι δεν λείπω κατά τό | απαραίτη

τόν μου χρέος από τοϋ νά ερωτήσω και αΐτ&ις J περ'ι τής δεσποτικής 
μοι ύγιείας της και νά τή δηλοποιήσω \ ότι καγώ διά των σεβασμίων 
αυτής ευχών ΰγιαίω α | χρι τοϋ δε, και ευρισκόμενα είοέτι εις τον σα- 
ράφ πασι | 6 εφέντης μας μας εδωσεν ένα σπίτι εις τον οβρακήν διά 
νά καύήαωμεν, εις τό όποιον πηγαίνομεν | έως μεόαύριον, δ τόπος ό
μως είναι εκεί πολλά στενός | και νά στενωχωρηόοϋ μεν, πλήν τι νά 
κάμωμεν. |

τήν κυριακήν έλειτούργησεν ό Δεσπότης και τόσον παρρη | αίαν ε- 
κάμαμεν, ώστε δμοίαζεν τοϋ καλοϋ καιροϋ, εις | αυτήν τήν ημέραν ήλ- 
νεν εν καράβιον από σμύρνην | λέγει καί αυτό τήν ειρήνην ελπιζομέ- 
νην. τής άσπρης | ναλάσσης όμως τήν ύπόνεσιν νά τήν διορνώσουν εν
τός | ολίγου, και περιμένουν κανεκάστην εδώ τήν τελικήν διόρ | Vo)- 
σιν. Δεσπότη μου πολλά λυποϋμαι διατι νά μήν | ήα'όε εδώ νά αλησμο
νήσετε ολίγον τους φόβους τούς όποιους \ στοχάζομαι ότι νά Εχετε τώ
ρα εις τήν εορτήν πολλούς, | εδώ όμως είναι τό ίδιον κανώς ήτον καί 
προ τής εορτής | όλην τήν ημέραν γυρίζομεν προς χαιρετισμούς, έλπι
ζα μεν όμως ότι εντός ολίγου νά γενήτε δμοιοπανώς είς \ τοϋτο. τον 
άγιον ’Αρκαδίας εύλαβώς προσκυνώ. \ τον οίκονόμον και παπά ζαχα
ρίαν άσπάζομαι, τον νικο \ λάκην επίτροπον καί σιορ δημητράκην ια
τρόν, καί χ" ιατρόν | ομοίως, τον νικολάκην ιατρόν καί μανολάκην

*) Συνέχεια έκ τής σελ. 301 τοΰ παρόντος τόμου.
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414 Εϋμενίου Φανουράκη

ρουκούνι | τον παπά ίωτκειμ τους διακόνους και δπαντας τους γνω
στούς | ομοίως έξόχως δε την κοκόνα μετά τής συνοδείας της. | τον 
τσανή έφένδη ακριβώς χαιρετώ και ερωτώ την υ | γιείαν του. γνωρίζω 
δεσπότη μου δτι είναι άνάρμοστον | είς εμέ τό να την γράφω περ'ι τού
των, πλήν τό φιλοκά | γα&ον τής γνώμης της, και ή προς εμέ εύνοιά 
της μέ | παρακινεί είς τούτο δϋεν και ζητώ την τούτου συγνώμην \ 
ταϋτα εν βία μένω δε τή δ' ’Ιουνίου

δλος πρό&νμος 
και είς τους ορισμούς

αρχιμανδρίτης καλλίνικος

78
Χρεωστική άπόδειξις, ής εγγυητής ό Σητείας Μελέτιος. (Μάιος 1829)·

ΆριΟ. Χειρ. Μ. Η. 133. Έπί τεμαχίου απλού χάρτου, είς δύο έπτυγμέ- 
νου διαστ. 0,17X0,125 μ. Διατήρησις καλή.

έκ τής παρούσης μου άποδείξεως δηλοποιεΐται δτι μένω χρεώστης 
είς τον μουσταφά \ αγά άμπελουζανό από την έξαγόυασιν τής γυναικός 
μου γρόσια εβδομήντα δύο \ ήγουν γρόσια 72 τα όποια υπόσχομαι να 
τα αποπληρώσω εις διορίαν ή με | ρών είκοσι μιας, διό είς ενδειξιν 
έδόίλη ή παρούσα μου ομολογία είς χει | ρας τού μουαταφαγά.

1829 Μαΐου 12 :
Θεόδωρος χρυαούλης από χωρίον Χατρά 

υπόσχομαι
» άσάν αγάς σερελάκης μάρτυς 
» αριφαγάς Χατζιγλάκης άπελουζανός μάρτυς 

f ό Σιτείας Μελέτιος εγγυητής—

79

Έξωφλητικόν γράμμα Μανουήλ Σιγαλάκη έπί πωλήσεως οικίας, έπι- 
βεβαιοϋντος τοϋ Μητροπολίτου Κρήτης Μελετίου. (Νοέμβριος 
1831).
Άριθ·. Χειρ. Μ. Η. 120. Έπί δίφυλλου κοινού χάρτου μέ ύδατίνας γραμ- 
μάς καί σημεία διαστ. 0,22 X0,32 μ. Τό κείμενον έπί τής πρώτης σελίδος. 
Διατήρησις άρίστη.

f ό Κρήτης Μελέτιος έπιβεβαιοΐ «—,
ζΐίά τού παρόντος αποδεικτικού κα'ι έξωφλητικοΰ γράμματος, δη- 

λο | ποιώ ό υπογεγραμμένος Σύζυγος τής καλής ϋνγατρός τού ποτέ 
Μανουήλ | σπυριδάκη, δτι έλαβον από τά ορφανά τού μακαρίτου Νι
κολάου Σπυριδάκη, Ίωάννου, Γεωργίου, Στεφάνου, ‘Ελένης καί Ευ-
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οεβείας, τον λογαριασμόν | τον πατρικόν της δσπητίον, τό όποιον ό 
ρηθείς μακαρίτης Νικόλαος επώλη | σεν εις τον σονράπ αγά άρναοντο- 
γλοϋ διά γρόσια τέοοαρας χιλιάδας άριθ: 4000: ά | πό τά όποια έξο- 
δεύθησαν εις την τότε τοπικήν Αιοίκησιν, διά νά έ \ λενθερωθή καί να 
μένη άκαταζήτητον άπό αυτήν τό όοπήτιον τούτο γρόσια | πεντακόσια 
άριϋ. 500: καί ελαβον εις χεΐρας μου διά τον Πανιερωτά | τον καί 
σεβασμιωτάτου άγιον Κρήτης Κυρίου Κυρίου Μελετίου γρόσια τρεις | 
χιλιάδες καί πεντακόσια, άριθ. 3500: καί μένω τον λοιπού έξωφλημέ | 
νος άπό τά όρφανά ταϋτα, διά την ύπόθεσιν ταντην τοϋ δσπητίον, | χω
ρίς νά έχω τό δικαίωμα νά τά ενοχλήσω εις τό παραμικρόν τοϋ λοι | 
που μήτε εγώ, μήτε ή σύζυγός μου, ώς πληρεξούσιος επίτροπος αυ
τής | τής άνω είρημένης συζύγου μου καλής, κατά τό πληρεξούσιον 
έγ | γραφόν της, τό όποιον άνά χεΐρας μου έχω.

Εις ένδειξιν δε γέγονε τό παρόν άποδεικτικόν καί \ έξωψλητικόν 
γράμμα μου, ύπογεγραμμένον παρ' έμοϋ Ιδιοχείρως \ μαρτυρημένον 
παρά των κάτωθεν τίμιων μαρτύρων, καί έπιβε \ βαιωμένον παρά τοϋ 
Πανιερωτάτου άγιον Κρήτης Κυρίου Κυρίου Μελε \ τίου, καί έδόθη 
αύτοΐς, ινα έχη τό κϋρος καί την ισχνν εν παντί \ καιρφ τόπω καί 
κριτιρίφ.

Έν Ήρακλείω την 3: Νοεμβρίου 1831
Πέτρος φιντικάκης μαρτιρώ Μανουήλ Σηγαλάκης σίζιγος τής κα

λής θυγατρός τοϋ ποτέ μαν(ολή) απιριδάκν βεβεό—
Παναγιώτης ορολογας μαρτης 
Μανολάκης ρονκουνάκης μάρτνς 
κοςταντηνος τζατηρακης μαρτηρας

80

Πρόχειρον γράμματος τής Συνόδου Κρήτης, δι’ ου καθίσταται Επί
σκοπος Μυλοποτάμου ό ’Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος, καθοριζόμε
νων εν αυτφ των καθηκόντων και δικαιωμάτων αυτού. (Φεβρου
άριος 1832).

Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 57. Έπί μεγάλου φύλλου χάρτου χονδρού καί μέ λε
πτός ύδατίνας γραμμάς, διαστ. 0,46X0,45 μ. Τό κείμενον έπί τής πρώτης 
σελίδος προχείρως γεγραμμένον καί μέ ίκανάς διαγραφάς καί επανορθώ
σεις. Έπί των οπισθίων σελίδων μέ άλλην κακογράμματον γραφήν καί 
πολλάς διαγραφάς πρόχειρον λόγου πρός τούς χριστιανούς περί μετανοίας 
καί έξομολογήσεως. Διατήρησις σχετικώς καλή μέ φθοράς κατά τά ση
μεία πτύξεως καί κατά τάς παρυφάς.

Ό τής σωτηρίας ημών καθηγητής καί διδάσκαλος Ίηαοϋς Χρι
στός, ό θεάνθρωπος λ.όγος, δείγμα τής είς αυτόν άγάπης και γνώρισμα
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ποιούμενος, το τα αυτού λογικά πρόβατα ποιμαίνειν προς τους αυτόν 
μαϋητάς ενετεί | λατο, και δι’ αυτών άλληλοδιαδόχως προς τους μετά 
ταϋτα, και ϋέσει και τρύπω διαδόχους εκείνων γενηαομένονς. διό και 
τφ πρωτοκορνφαίφ των αποστόλων Πετοορ, τριττήν την ερώ | τησιν 
προετείνατο, δεικνύς εν τούτφ την τής πνευματικής προστασίας επίσκε- 
ψιν, άναγκαίαν τυγχάνονσαν τω ήμετέρφ γένει, και τον την έγχείρησιν 
των λογικών αντοϋ προβά | των εμπιστευόμενον, Ικανόν είναι διεξάγειν 
αυτά προς νομάς σωτηρίους, καί μη τώ νοητώ λυκφ, και πολεμίω τής 
σωτηρίας ημών τι&έναι εις σπάραγμα, δ&εν και ποιμένας \ εκείνους 
καλεί έν τοΐς ίεροίς αυτόν λόγοις, τους την ψυχήν υπέρ τών προβάτων 
τιϋέντας, και εαυτόν παράδειγμα τίάησι, ώς τουναντίον τούς άμελώς 
και ραίίύμως διακειμένους προς | την επιστασίαν αυτών μισ&ωτούς 
ονομάζει, καί ου ποιμένας αντικρνς. εικότως ούν ή τής Ιεραρχίας δια- 
κόσμησις, έλεΐα τε έστί καί λέγεται καί πιστεύεται, καί ή του ιεράρχου 
παρου | αία αναγκαία καάέστηκεν άπανταχοϋ, ώ; συνεκτικού καί πα- 
ρεκτικοϋ τών κατά ψυχήν ώφελονντων, καί συντεινόντων προς Σωτη
ρίαν. ώσπερ γάρ σώμα έτεροκίνητον ον, ψυχής δεϊται | τής αυτοκινή
του προς τό κινηάήναι, ής άπούσης μένει παντάπασιν ακίνητόν τε καί 
άνενέργητον, ούτως αϊ μεν πολιτείαι, βασιλείας χωρίς, άτάκτως καί 
συγκεχυμένως πως φέρονται. \ αϊ δέ έκκλησίαι, 'Ιεραρχίας δίχα, ήτοι 
προστάτου ανευ καί ποιμένος πνευματικού μένουσαι επί πολύ, ούκ 
ασφαλώς περί τά έλεια, καί τήν νομικήν ακρίβειαν διάγειν κα | ταναγ- 
κάζονται. ταΰτη τοι καί απροστάτευτου διαμεινάσης τής άγιωτάτης επι
σκοπής Αύλοποτάμου, α τε δή τοϋ εν αυτή άρχιερατικώς προϊσταμένου 
κυρ Παρθενίου τό ζήν έκμετρή | σαντος καί εις τάς αιωνίους μονάς 
διαβάντος, πεφρόντισκε κα&’ οφειλήν ή ήμετέρα Πανιερότης άποκατα- 
ατήσαι έν αυτή τον άξίως αυτής προστησόμενον, ϊνα μή επί πολύ δια- 
μείνη χηρεύουσα. καί δή κυριαρ | χική ήμετέρα προτροπή καί άδεια, 
ψήφων κανονικοτν επ’ αυτό τούτο γενομένων έν τω τής καϋ·' ημάς άγι
ωτάτης μητροπόλεως πανσέπτω ναφ τής υπαπαντής τοϋ Κυρίου | ημών 
'Ιησού χριστού, υπό τών παρευρείλέντων Θεοφιλεστάτων Επισκόπων, 
τών έν άγίφ πνεΰματι αγαπητών ήμών αδελφών καί συλλειτουργών, 
τοϋ άρκαδίας κύρ Μαξίμου, τοϋ | Αάμπης κύρ Νικοδήμου, καί τοϋ 
Πέτρας Κυρ Δωροθέου, προκέκριται καί τών άλλων προτετίμηται επί 
τώ άναδεχβήναι τήν ποιμαντικήν ράβδον, καί αρχιερατικήν προστα- 
σί | αν τής άγιωτάτης επισκοπής Αύλοποτάμου, δ δσιώτατος έν 'Ιερό- 
μονάχοις κύρ Καλλίνικος, δ καί χρηματίσας άρχημανδρίτης εϋδοκίμως 
έν τή κα&’ ήμάς άγιωιάτη Μητροπόλει, \ ώς ταϋτα πάντα έν τφ ίερφ 
τών υπομνημάτων Κώδικι τής καέλ’ ήμάς άγιωτάτης Μητροπόλεως κα- 
τεστρωμένα καί κατηαφαλισμένα τής τών ψηφισαμένων ίδιοχείροις ϋπο-
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γραφαΐς είσί τε καί φαίνονται, και παρά τής ημών ταπεινότητος προ- 
εναπεδέχ&ηααν, και ήδη προσεπικυρούμενα έπιβε | βαιούνται, ά τε νο- 
μίμως, και κανονικώς, και κοινή διαγνώσει πραχ&έντα. ανήρ τίμιος, 
κτι άξιος, και θεοσεβής, σώφρων και πράος και ήπιος, οεμνδς τον 
τρό | πον, κα'ι τά ήάη κόομιος, και φιλόκαλος, ευλαβής και χρηατό- 
βιος, συνετός, παιδείας τε και μαίλήοεως άποχρώντως μέτοχος περ'ι 
τάς ίεράς γραφάς, κα'ι την νο | μικήν ακρίβειαν, και τά τής ’Εκκλη
σίας έ&ιμα ίκανώς έξηακημένος, και του κατά διαδοχήν πιστού λόγον 
καλώς άντεχόμενος. εκ νεότητος αυτού τό αγγελικόν ήμφιασάμενος σχή
μα, καί τά \ κα&ήκοντα πάντα διατηρήσας άπαράτρεπτα, εϋσεβεία σνν- 
τεϋ·ραμμένος καί αμέμπτως πολιτευαάμενος, πείραν έχων ικανήν, καί 
πράξιν των εκκλησιαστικών ύπο&έσεων, | α τε δή παρ’ άξιολόγοις άρ- 
χιερεϋαι, καί τίμιοις γέρονσι διατρίψας, καί πιστώς έξνπηρετήσας, 
καί τά προσήκοντα έκδιδαχθείς, καί διά τά ει'υπάρχοντα αυτώ προτε
ρήματα, | καί τήν άνήκουσαν ικανότητα δυνάμενος &εού συναιρούμε
νου ποιμάναι καλώς καί ίλεοφιλώς λαόν χρηστόν περιούσιον, καί εις 
νομάς Σωτηρίους ποδηγετήσαι τής εύαγγελι | κής χάριτυς. τοιγαροΰν 
διά κανονικών ψήφων καί τών σνναδελφών εκλογής τή χάριτι του Πα
ναγίου καί Τελεταρχικοϋ Πνεύματος, αρχιερέα αυτόν εχειροτονήσαμεν 

| νόμιμον καί κανονικόν τής άγιωτάτης επισκοπής Αύλοποτάμου, καί 
ποιμένα καί προστάτην άπεκατεστήσαμεν πνευματικόν καί γνήσιον πό
σης τής έπαρ | χίας ταύτης, καί κύριον καί έξουσιαατήν πάντων τών 
αυτής κτημάτων καί αφιερωμάτων. οφείλει τοίνυν ό διαληφ&είς ούτος 
θεοφιλέστατος ’Επίσκοπος Αυλό \ ποτάμον έν άγίω Πνεύματι αγαπη
τός αδελφός καί Συλλειτουργός τής ημών ταπεινότητος κυρ Καλλίνικος, 
διέπειν καί διοικεΐν άρχιερατικώς τήν Θεόθεν κληρωθεΐσαν j αυτφ 
’Επισκοπήν ταύτην, καί χερσίν άμφοτέραις έπιλαβέσθαι καί άντιλαβέ- 
σθαι αυτής, καί πασών τών υποκειμένων αυτή ενοριών, ώς γνήσιος 
αυτής ποιμήν \ καί άρχιερεύς, εύλογείν τε καί άγιάζειν τους έν αυτή 
χριστιανούς, καί πάντα τά αρχιερατικά έκτελείν μετά τής του 'Ιερού 
Σύνθρονού έγκαθι δ ρύσεως. κληρικούς τε καί | άναγ νώστας σφραγίζειν, 
μοναχούς καί μοναζούσας κείρειν, υποδιακόνους καί διακόνους χειρο- 
τονειν, καί εις τό τών πρεσβυτέρων προβιβάζειν αξίωμα, πνευματικούς 
πατέ \ ρας έγκαθισταν δι’ οικείου ένταλτηρίου, θείουΐ ναούς καθιε- 
ροΰν επί σταυροπηγίοις ίδίοις, καί καταρτίζειν, καί νουθετεΐν τον έν αύ- 
τή χριστώνυμον λαόν, τούς πάν | τας, ή τούς πλείονας κερδήση κατά 
τον θειον άπόστολον, καί καρποϋσθαι καί λαμβάνειν, πάντα τά άνή- 
κοντά αυτώ έκκλησιαστικά εισοδήματα καί δικαιώματα, καί δεσπόζειν 
καί έξουσιάζειν πάντων τών τής επισκοπής ταύτης πραγμάτων κινη
τών τε καί ακινήτων. ώσαύτω; δεσπόζειν καί τών έν αυτή έκ | κλησιών
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καί ενοριακών μοναοτηρίων, καί έπιμελεΐσθαι τής αϋξήοεως καί βελ- 
τιώσεως αυτών, καί πάντα τα άλλα έκτελεΐν, δσα τοΐς άρχιερεύσιν ανή
κει. Ό | φείλουσι δε πάντες καί οί εν τή αγιωτάτη ταύτη ’Επισκοπή 
εντιμότατοι κληρικοί, ευλαβέστατοι 'Ιερείς, όαιώτατοι Καθηγούμενοι των 
'Ιερών μοναστηρίων, ‘Ιε | ρομοναχοί τε καί μοναχοί, τιμιώτατοι προ- 
εστώτες καί γέροντες, καί τό λοιπόν χριστεπώννμον πλήρωμα άπονέμειν 
τή αυτόν Θεοφιλία πάσαν τιμήν καί ευλάβει \ αν, καί ύπείκειν καί 
ΰποτάσσεσθαι αύτφ, ώς πνευματικφ αυτών Πατρί καί Ποιμένι, μνη- 
μτνεύειν τε (οι τοΰ Ιερού καταλόγου) τού κανονικού αυτού ονόματος, 
έν πάοαις | ταΐς ίεραΐς τελεταΐς καί άκολουθίαις, ώς νενόμισθαι. καί 
παρέχειν καί διδόναι αύτφ (οί πάντες) εύγνωμόνως καί εύπειθώς, 
πάντα τά ανήκοντα αύτφ εκκλησιαστικά | εισοδήματα καί δικαιώματα 
κύριά τε καί τυχηρά, δηλαδή βοήθειας καί φιλότιμα, κανονικά καί έμ- 
βατίκια, γόμους καί πανηγύρεις, τήν τοπικήν ζητείαν, παρρη | αίας, 
προθέσεις, τεοσαρακονταλείτουργα, καί ψυχομερίδια, καί εΐ τι άλλο 
σύνηθες τφ τόπω καί νενομισμένον, καί σνντρέχειν καί βοηθεΐν αύτφ 
εν πάοαις ταΐς \ έκληαιαστικαΐς αυτού χρείαις καί νποθέσεσι, καί κατ’ 
ο)δέν αντώ άντιφέρεσθαι, ή έναντιούσθαι άτάκτως, ή γάρ προς τήν 
αυτού Θεοφιλίαν γινο | μένη καί άποδιδομένη τιμή καί ενλάβεια, εις 
ημάς άναφέρεται, καί δι’ ημών προς θεόν, ου τύπον επί γης δ άρχιε- 
ρευς έσχηκεν. δ δε παρά | τά προσταττόμενα πράττων, καί γνώμη στρε
βλή άντικεϊσθαι τώ άρχιερεΐ αυτού θέλων, ή άντιλέγων, ή κατακρατών 
τών συνήθων αυτού δικαιοτμάταη·, \ καί τήν προσήκουσαν τιμήν καί 
εύλάβειαν ϋπακοήν καί εύπείθειαν μή άποδιδούς, ό τοιοΰτος ώς άλα- 
ζών καί αδιάκριτος καί τής άγανακτήαεως τού θεού πειρασθήαεται, 
καί παρ’ | ημών έπιτιμίοις βαρυτάτοις καθυποβληθήσεται.

επί τοντοις ονν άπασι δέδοται παρ’ ημών ή παρούσα έκκλησιαστική 
πράξις περιεκτική πάντων | τών είρημέι ων τφ διαληφθέντι Θεοφιλε- 
στάτω Αύλοποτάμφ, τώ εν άγίω Πνεύματι αγαπητφ άδεΚφώ καί Συλ
λειτουργώ τής ημών ταπει \ νότητος κυρ Καλλινίκφ εις μόνιμον καί 
διαρκή τήν παράστααιν.

Έν ετει χιλιοστώ όκτακοσιοστφ τριακοσιοστού δεντέρφ Σωτηρίφ, 
κατά μήνα φενρουάριον.

81
Επιστολή τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνου προς 

τόν Μητροπολίτην Κρήτης Μελέτιον, σχετική μέ τον διακανονι
σμόν τοΰ χρέους αυτού εκ τής δια&έσεως τής περιουσίας τού απο- 
θανόντος προκατόχου του. (Νοέμβριος 1832).
Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 112. Έπί λεπτού άπλοΰ φύλλου χάρτου μέ ύδατίνας
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γραμμάς, διαστ. 0,245X0,355 μ. Τό κείμενον επί δύο σελίδων. Διατήρη- 
σις σχετικούς καλή. Φθοραΐ κατά τά σημεία πτύξεως.

f Κωνατάντιος έλέφ θεού ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 
Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης

f Ίερώτατε μητροπολΐτα Κρήτης ΰπέρτιμε και έξαρχε ευρώπης, 
εν άγίω πνεύματι αγαπητέ ήμών ά \ δελφέ καί συλλειτουργέ κυρ Μελέ
τιε, χάρις εΐη σοι, καί ειρήνη παρά Θεοΰ. ’Ικανός ήδη | παρήλιε και
ρός, έξ οτου δεν έλάβομεν κανένα σου γράμμα, καί έσμέν εν απορία 
διά | την τοσαύτην σου σιωπήν, μάλιστα, έν φ σοί έγράψαμεν προ και
ρόν νά ψροντίσης νά απο | στείλης τά πεγιάζια ’ διά νά έλλε [γχθούν] 
αί δμολογίαι των επισκοπικών σου χρεών καί τά διάφο | ρα αυτών 
από τοϋ καιρού καθ’ ον άνέλαβεν έκαστος την επισκοπήν. ώσαντως 
καί δ | σα έαύναξες από την περιουσίαν τον προκατόχον σου, καί την 
αρχιερατικήν αυτού στολήν, καί | τον πολύτιμον σταυρόν, άπερ έλαβες 
ή Ίερότης σου, ή νά τά στείλης εις τό κοινόν, ή αν | θέλης νά τά κρα- 
τήσης διά λόγον σου, νά έμβάσης δι’ αυτά γρόσια επτά χιλιάδας καί 
πεντακοσίας. | περί τούτων πάντων, εν ώ έπρεπε προ καιρού νά μας 
άποκριθής άποτελεσματικώς, ουκ οι \ δααεν όπως παρατρέχεις τον και
ρόν μέ σιωπήν καί αδιαφορίαν, φαινόμενος εις τά προς τήν εκ \ κλη- 
σίαν χρέη σου ελλιπής, δθεν άμα τω λαβεϊν τήν παρούσαν, σοί έπιτάτ- 
τομεν έντόνως, | ΐνα βάλης εις πράξιν πάντα, δσα καί προεγράφομεν, 
καί να μας άποκριθής αμέσως, | διά νά τακτοποιηθώσι καί τά χρέη 
των αντόοε επαρχιών, νά λάβη δε καί τό Κοινόν τής εκκλησίας καί οι 
δανεισταί τά δίκαιά των εκ τής περιουσίας τού προκατόχον σου. Επει
δή δέ ήδη παρρη | αιασθεις προς ημάς δ ανεψιός καί κληρονόμος τού 
μακαρίτου προκατόχον σου, καί άπαιτών τά \ παρ’ εκείνον δίκαια αυ
τού απέδειξε διά κατάστιχου δτι έχει έξωδευμένα διά τον μακαρίτην | 
γρόσια δυυο χιλιάδας καί τριακό | σια, λέγει δέ, δτι δ μακαρίτης είχε 
καί δμολογίας μοναστηριακός, \ αί δποιαι ώς παρατηροϋμεν δεν πε- 
ριέχονται εις τό σταλέν παρά σού κατάστιχον, διά τούτο σοί παρα | γ- 
γελλομεν, δπως πωλήσης διά μεζατίου2, δ λα τά τού προκατόχον σου 
πράγματα, οΐον πακιρι | κάΒ, φορέματα, στρωσίματα, καί λοιπά 
σκευή, δσα περιήλθον εις χειρας τής Ίερότητός σου, καί σννά \ ξας 
τήν ποσότητα αυτών, καί τήν δι’ ομολογιών ποσότητα ακόμα μετά τής 
έν ταις είρημέναις δμολογίαις ταΐς \ μή περιεχομέναις έν τω καταστί- 
χω, νά άποδώαης εις μεν τον αυτόθι διατρίβοντα αδελφόν του γρόσια 
χίλια | ώς σοί προεγράφομεν, είς δέ τον έπιφέροντα τήν παρούσαν μας 
ανεψιόν του Κωνσταντίνον τά δ \ σα δικαιούται λαβειν παρά τού μακα
ρίτου διά κατάστιχου γρόσια 2300·.. τά δέ υπόλοιπα νά άποστείλης 
a J σφαλώς καί έν τάχει ένταύθα διά καθαρού κατάστιχου τής δλης πο-
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420 Εΰμενίου Φανουράκη

σότητος τής περιουσίας, και καθώς σοί προε | γράφομεν, ή τά αρχιε
ρατικά μετά τον τιμίον σταυρού, η τά γρόαια 7500:, διά νά πληρωθώ- 
οι καί τά εις \ τό Κοινόν καί αλλαχού χρέη τού μακαρίτου, καί τά πε- 
ριττεΰοντα νά διανεμηθώαιν εις τούς κληρονόμους | καί οϋτω γενομέ- 
) ων, νά είδ οποιηθής καί ή ιερό της σου περί της γενησομένης διαιτή- 
αεως, καί νά μένης | ήσυχος καί άκαταζήτητος περί τούτων, καί ή εκ
κλησία ανενόχλητος, άναμένομεν τοί | νυν ανυπερθέτως νά άπολογηθής 
καθαρώς περί πάντων χωρίς νά μετέλθης [ τού λοιπού μήτε αδιαφο
ρίαν, μήτε την συνήθη σιωπήν, επειδή ή αργοπορία τής ά | ποκρί- 
οιώς σου προξενεί συνεχείς ενοχλήσεις, εξ αιτίας των γινομένων απαι
τήσεων \ των χρεών τού μακαρίτου, άπερ εάν μή λάβωσιν αισίαν έ'κ- 
βασιν διά τής ύπαρ | κτής περιουσίας του, έσονται εις βάρος σου, ταύ- 
τα προς πληροφορίαν σου' επί τούτοις, προς \ ταΐς δόσεσιν οπού σοί 
λέγομεν άνω νά κάμης, καί νά δώσης προσέτι καί εις την δούλαν αυ
τών άννέταν | γρόαια 350 : όφειλόμενα αυτή διά χρεωστικής ομολογίας 
τού μακαρίτου. ή δε τού Θεού χάρις | ειη μετά τής Ίερότητός σου

αωψ νοεμβρίου
'Ο Κωνσταντινουπόλεως εν Χ[ριστ]φ αδελφός 

’Επί τής πωλήσεως τών πραγμάτων τού \ μακαρίτου προκατό- 
χου της, ας αυμπαραλάβη καί τον ήμέτερον μελχισεδέκ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
‘) Μπεγιάζια = άσπρα τουρκ. ονομασία.
s) Διά πλειοδοσίας.
8) Μπακιρικά = χαλκά σκεύη.

82
Επιστολή τοΰ Γεροκυρίλλου προς τον Μητροπολίτην Κρήτης, δι’ ής 

εφιστάται ή προσοχή του επί τής άναορ&οδόξου προπαγάνδας 
τών μελλόντων νά καταπλεύσουν Λουθηροκαλβινιστών ή Ευαγγε
λικών. (’Απρίλιος 1833).

ΆριΟ. Χειρ. Μ. Η. 123. ΈπΙ δίφυλλου χάρτου διαστ. 0,32X0,215 μ. μέ 
ύδατίνας γραμμάς καί πιλίσκους. Τό κείμενον μικρογράμματον επί τής 
πρώτη: σελίδος. Διατήρησις καλή πλήν φθοράς είς σημεΐόν τι πτύξεως.

Ό χριστός άνέατη
Την ύμετέραν θεοπρόβλητον, καί θεοφρούρητον πανιερότητα ταπει- 

νώς προσκυνών, την χαριτόβρυτον, καί ίεράν αϋ | τής δεξιάν πανευλα- 
βώς κατασπάζομαι.

f Ό άναστάς εκ νεκρών Κύριος ημών ’Ιησούς χριστός διαφυλάτ- 
τοι, καί περιέποι αυτήν εν άκρμ ϋγιεία καί Πνευματική | Σοφία, άνω-
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τέραν παντός απευκταίου συναντήματος εν μακροβιότητι προς οικοδο
μήν τοϋ χριστωνύμου πληρώματος, καί πανευ | φρόσυνον άγαλλίασιν.

Γνωστόν εατοτ τη ύμετέρα πανιερότητι, ότι τιν'ες ψενδοπροφήται, 
καί ψευδοδιδάακαλοι, ψευδαπόστολοι καί ψευδοφιλόοοφοι, πρό \ δρό
μοι τοΰ ’Αντίχριστου, λαοπλάνοι καί θεήλατοι, Σκεύη κατηρτιαμένα 
εις απώλειαν μέλλονσιν εντός ολίγου νά έκ:τλεύσωσιν | εις την θεοφρού- 
ρητον Νήσον ταύτην, καί ’Επαρχίαν της, φέροντες μεθ’ εαυτών καν 

| δ,τι πονηρόν άγώγιμον τής κακοδόξου αίρέ | σεώς των δυσενβείας καί 
κακοηθείας των Ενθεν μεν δ Δεσπότης χριστός διαμαρτύρεται ήμϊν 
λέγων, «προσέχετε άπό | των ψευδοπροφητών, οΐτινες έρχονται προς 
υμάς έν ένδύμααι προβάτων, Εσωθεν άε είσίν λύκοι αρπαγές, Ενθεν δε 

| ό Πρωτοκορυφαιος των ’Αποστόλων Πέτρος καί Παύλος, έξ ών ό 
μεν λέγει, «εγένετο καί ψευδοπροφήται έν τφ λαφ, ώς καί έν | νμΐν’εοον- 
ται ψευδοδιδάακαλοι, οιιινες παρεισάξουσιν αιρέσεις», ό δε ούρανο- 
βάμων θεόοοφος ΓΙαΰλος, «βλέπετε, λέγει, μήτις | υμάς έαται ό συλα- 
γωγών διά τής Κενής ’Απάτης, καί Φιλοσοφίας κατά την παράδοσιν 
τών ανθρώπων κατά τά Στοιχεία | τοΰ Κόσμον καί ον κατά χριστόν».

Ουτοί είσι, πανιερώτατε Δέσποτα, οί περιάγοντες την θάλασσαν καί 
την ξηράν νά κάμοτσιν ενα προσήλυτου, καί δ | ταν γένηται ποιοΰσιν 
ανιόν υιόν Γεένης, διπλότερον αυτών ουτοί είσιν, οι παρομο ιάζοντες 
τάφοις κεκονιαμένοις, | οΐτινες Εξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, Εσωθεν 
δέ γέμουαιν δοτέων νεκρών, καί πάσης ακαθαρσίας' τοιουτοτρόπως καί 
οϋ | τοι Εξωθεν μεν φαίνονται τοΐς άνθρώποις δίκαιοι τάχα χρηστό- 
λόγοι, φιλόκαλοι, φιλάδελφοι, ζηλωταί τής πίστεως, καί \ διδάσκαλοι 
τάχα τών ορθών δογμάτων, Εσωθεν δε άδικοι, βλάσφημοι εις την θείαν 
μεγαλειότητα' καί γάρ ό πα | ραβαίνων, καί μη μένων τοΐς θεσπεσίοις 
δροις τών Θεοφόρατν Πατέρων τών επτά Συνόδων, ταΐς Σεπτάΐς 
Α | ποστολικαΐς Παραδόσεσιν, ήγουν εν τη Διδαχή τοϋ χριστού, Θεόν 

ούκ Εχει, «ό μένων γάρ έν τή Διδαχή τοϋ χριστού, | ούτος καί τον πα
τέρα καί υιόν Εχει», κατά τον θεολ.όγον Ίωάννην τον επιστήθιου.

Ουτοί είσιν ϋπυκριταί, θεοκάπηλοι, Μισόχριστοι, ή μάλλον ’Αν
τίχριστοι, άρν(ηταί τής) ορθοδόξου ημών πίστεως, οϋ \ τοί είσιν οί 
λεγόμενοι λουθηροκαλβήνοι1, οί επονομαζόμενοι μεν Ευαγγελικοί (άν- 
τιφερόμ)ενοι δέ τή αλήθεια, <γέρον | τες μεθ’ εαυτών σορους διεφθαρ
μένων, καί κακοδόξων βιβλιαρίων, καί δωρεάν τοΐς πά(σιν) αυτά δια- 
νέμοντες προς διαφθο | ράν καί ανατροπήν πάσης ηλικίας, καί τάξεως' 
άτινα άντιβαίνουαι τή άγια ήμ(ών χριστιανική καί Άποστολική καί 
Άνατο | λική ’Εκκλησία, πή μεν διά τούτων αφαιροϋντες άπ’ αυτής, 
πή δέ προαθέτοντες'... ,δέν επιδέχεται ή άμώμη | τος ημών πίστις, παν-
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ιερώτατε Δέσποτα, μήτε άφαίρεσιν, μήτε πρόσθεσιν είδε και γένη(ται) 
προσϋαφαίρεσις, ατελή \ την τελειοτάτην ημών πίστιν εποιήσαμεν.

"Οθεν εϊ'τις ερχεται προς υμάς και ταύτην την Διδαχήν ου φέρει, 
μή λαμβάνεται εις οικίαν, και χαίρειν αύ \ τω μή λέγητε κατά τον 
Θεολόγον, δ γάρ λέγοτν αύτω χαίρειν κοινωνεΐ τοΐς εργοις αύτοϋ τοΐς 
πονηροΐς, τον τοιοϋτον | έξώσατε δοον τάχος, ροπάλοις, και παοάλοις, 
και λίθοις καίοντες τους θεοκαταράτους, και λιμεώνας, ώς ποιμήν 
αληθής | των λογικών προβάτων μή οι λοιμοί ουτοι κάταμολύνουσι 
τάς άπαλάς τών νέων ψυχάς, καί τάς άκάκους, καί άπλοϊκάς j διαθέ
σεις τών Άδελ^φών μας διά τών δυσεβών Δογμάτων, δτι τδ κακόν τοΐς 
πασιν εϋζήλωτον οπού λοιπόν κατανόησε | τε, δτι λυμαίνουοιν, νά 
τους εξοστρακίζετε αμέσως, παρακαλώ τον Δεσπότην μου.

“Αν ήμην υγιής καί οϋχί κλινήρης, έ'πρεπε νά συναγωνιστώ εις τον 
ιερόν τούτον ’Αγώνα περί τής άγιας ημών πίστεως, άλ | λα τό υπέρ 
κεφαλής γήράς μου με κατατυραννεΐ, καί με κάμνει ανίκανον, καί άσυν- 
τελή. άλλ’ εϋχου ΐνα διά τών πανίερων αυτής | καί ευπροσδέκτων Δεή
σεων δ κύριος με ϋποδεχθή, καί μέ άναπαύση εις τάς Μονάς τών 
’Αγίων του.

Αί δέ θεοπειθεΐς υμών εύχαί εΐησαν ύιιϊν φιλακτήριον
taωλγ ’Απριλίου κε' από Πάρου

Τής ήμετέρας θεοπροβλήτου Πανιερότητος πνευματικόν τέκνον
δ Αμαρτωλός Γεροκύριλλος

X Η Μ Ε I Ω X I Σ

‘) Δύο άλλα έγγραφα σχετικά μέ τούς Λουθηροκαλβινιστάς έδημοσιεύθη- 
σαν είς τά «Κρητικά Χρονικά», Β' σ. 300 καί 304.

83

Επιστολή τοϋ τοΰρκου ’Αρχιστρατήγου τής Κρήτης Μουσταφα Πασά 
προς τον Μητροπολίτην Κρήτης Μελέτιον σχετική μέ απατεώνας, 
δήθεν απεσταλμένους τοϋ Χρίστου. (Μάιος 1833).
Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 171. ’Επί δίφυλλου λεπτού χάρτου μέ ύδατίνας γραμ- 
μάς καί σημεία (πιλίσκους καί μονόγραμμα έν κύκλφ) διαστ. 0,325X0,22 
μ. Τό κείμενον επί τής πρώτης σελίδος. Είς τήν τελευταίαν σελίδα τουρ
κική επιγραφή καί ελληνική «προς τον μητροπολίτην Κρήτης. Κάνδηαν*. 
Διατήρησις άρίστη.

Ό σερασκέρης1 πάσης κρήτης !
«Προς τον κύριον κύριον Μελέτιον μητροπολίτην Κριτής | έρωτοΰ- 

μεν τό χατήρι σας 2.
» πληροφοριθέντες από ένα γράμα παρά τοϋ δσουμάν βαιϊ μου- 

χα | φείζη* τοϋ μεγάλου κάστρου4, <5ιά τήν υπόθεσιν δπου εγηνεν είς
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την επαρχίαν αγ: \ βασίλι. μετόν νάβγη ένας ρομέω; καί να λέγη των 
χρισΰηανών, τοπός είτον \ άπεαταλμένος από τον χρηστόν, και έλεγεν 
ένα και αλο τον άνθρωπον, λοι \ πόν φαινετε ναητον ένας φειτηνές6, 
διανά γελά τον λαόν νά πέρνη γράσα \

» κατατην άπόκρησην καί το τακριριβ οπού εδώσεται εις τον όαον- 
μάν μ j πέη, μουαρεσεν και τό κάμαμεν μεγάλον χάζη\ Έπηδη και 
δεν ΰέλωμεν \ να γήνονται ετζη τούμπάρες 8 άπάνο εις τον τοπον μας.

» σας λέγωμεν δμος κα&ός δπου τό έγνορίσεται ότι·, είτον αίαν 
ανά | κάτόσης εις τον λαόν και όχοι να ήναι εκ&εου αυτό τό πραγμα 
διατούτο | ϋελωμεν ναγενήτε μουκαέτηδες 9 εις τονατο πληροφορίσε του 
λαού, όπου | νατό αγνατήσουν10 τοπός ήτον αυτός δ άνθρωπος ένας 
κατεργάρης \ καί επολέμαν νά πλανέαη τον κόσμον διανατονδήδουν 
παράδες.

» έπηδη καί εις την κισαοαμον εις χορίον μεσόγια έγηνεν τό όμίον 
| από ένα βοσχό καί μίαν γηνέκα καί έλεγαν καί αυτή τα είδια λόγια | 

και εγελούααν τον λαόν καί τον επέρνασιν γράσα, καί εβγήκε ό δε- 
από | της κιδονίας καί οι ληποί παπαδες ταβατζήδες τος11, καί εατιλαν 
καί τους | εφεραν και τους εξέταζαν μεμαρτηρίαν ότη είτον ψεν \ δο- 
προφήτες διανα μαζώνουν παράδες. καί ετζη τους εβα εις τορέστος 12 | 
δια να τους πεδεύαουν καίλός τους πρέπη. λοιπόν δς ϋοριται καί είναι 
ευλογώ | δόσετε την ήδησιν όπου να το καταλαβη όλος δλαός των χρι- 
σ&ηα | νών δπου ναμίν πηοτενγονν αληφορά από αυτά ταλώγια, καί 
οχι αλον

» εν το χορίον χούμεργτάκο τουμεραμπέλου : την 25: μαϊω 1833
Μουσταφα Πασας 13 

(Τ. Σ. Μουσταφα)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

') ’Αρχιστράτηγος. ’Ενταύθα μέ τήν έννοιαν τοΰ στρατιωτικού διοικητού.
2) Περί τής υγείας σας.
3) Οϋτω έτιτλοφοροϋντο οί διοικηταί ώχυρωμένης πόλεως.
4) Παλαιά ονομασία τής πόλεως 'Ηρακλείου.
δ) Πανούργος, ταραχοποιός.
β) Γραπτή ή προφορική έκθεσις ή ομολογία.
’) Ηυχαριστήθημεν.
8) Αγνοώ τήν σημασίαν, "ίσως λέξις αλβανική δηλοΰσα δόλον, απάτην.
9) Νά φροντίσητε.

10) Νά τό εννοήσουν.
“) Ένάγοντες, άντίδικοι.
12) Εις τήν φυλακήν.
,s) Πρόκειται περί τοΰ καθ’ δλην τήν αιγυπτιακήν κατοχήν τής Κρήτης 

(1828—1841) διατελέσαντος Γεν. Διοικητού τής νήσου, τοΰ γνωστού ως Γκιρι- 
τλή (Κρητικού) Μουστιιφά Πασά.
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Επιστολή τής Έφορικής Κάσσης προς τον Μητροπολίτην Κρήτης 
Μελέτιον, σχετική μέ τον διακανονισμόν τών χρεών του. (’Οκτώ
βριος 1833).
Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 156. 'Επί δίφυλλου λεπιού χάρτου μέ ύδατίνας γραμ- 
μάς καί σημεία (γράμματα C Ν καί κυαΐΚδια) διαστ. 0,21x0,31 μ. Τό 
κείμενον επί της πρώτης σελίδος. Έπί τής τελευταίας σελίδος «τφ πανιβ- 
ρωτάζφ καί έν χ(ριοτ)ω ήμΐν λίαν άγαπητω και περιποϋήτφ άδελφφ, άγίφ 
Κρήτης, Κνρίφ Μελετίω. ^Λσπασίως». Δι* άλλης χειρός «ελήφ&η τή κδ' 
&βρίου», Διατήρησις μετρία : Φίίοραί έξ υγρασίας κατά τά σημεία πτύξεως 
καί τήν παρυφήν.

» την περισπούδαατον ήμΐν πανιερότητά της αδελφικώς έν κ(υρί)φ 
κατασπαζό \ μενοι ήδιστα προσαγορεύομεν.

f κομισάμενοι μετά περιχαρείας σήμερον παρά τον φδε παραγενο- 
μένον κυρίου Άλε | ξάνδρον καρά Μιχαλάκη τό από δηε τον λήξαντος 
ο(επτεμ)βρίον μηνός σεσημειωμένον | εράσμιον αδελφικόν αυτής γράμ
μα, και πληροφορη&έντες δι’ αυτόν τήν έφε \ τήν ήμΐν άγαάήν ϋγιείαν 
της, ήσΰημεν. έγνωμεν δε και τά εν αυτφ ά | ναφερόμενά της, ότι πα- 
ραλαβοϋσα τά προσταλέντα έγγραφα τών χρεών \ αυτής τε κα'ι τών επι
σκόπων της, διά τά περιγραφόμενα αίτια ανέβαλε τήν | άπάντησίν της 
μέχρι τοϋδε, και έξαιτεΐται ήδη καΟά και Ιδιοχ(είρως) προς τον πα- 
να | γιώτατον ήμών δεσπότην, όπως γένηται νφεαις εις τά διάφορα τών 
χρεών, | δι’ οϋς λόγους επιφέρει, και έν ταυτφ έμβιβάζει γρόσια δε
καεπτά χιλιάδας καί πεν \ τακόσια διά πολίτζης της εις βάρος τοϋ αυ
τόν κυρίου ’Αλεξάνδρου, έν προθεσμία | είκοσι καί μιας ήμέρας μετά 
τό φϋάσιμον αυτόν, ότε σννελ&όντων, τά μεν | τρεις χιλιάδες γρόσια, 
ϋέλει μετοηϋώσι τώ άδελφω άγίω κιοστεντηλίον μετά τών διαφό \ ρων 
των τών πέντε χιλιάδων ομολογιών του, τά δε λ,οιπά ίλέλει χρησιμεύ
σω \ σιν εις τά έπισκοπικά χρέη, έως ανναχάώσι καί τά λοιπά παρ’ ε
κείνων. | τφ άποκρινόμεάα γοϋν έπί τον παρόντος, ότι περί μεν τών 
περί διαφό \ ρων αίτήσεώς της ακολούθως συσκεφ&έντες μετά τοϋ πα- 
ναγιωτάτου δεσπότου άέλει [τήν] | Ιδεάσωμεν, ό έάν απόκρισή, έπί 
τής πολίτζης της δI τή πληρο[<ρορον] | μεν ότι ύπεδέχβη αυτήν ό κο
μιστής τών γραμμάτων της διαληφ[άείς κυρ] ’Αλέξανδρος, καί άτζε- 
τάρηαεν 1 άμα, αλλά μεϋ·’ ήμέρας ϋέλει με | τρήαει τό ποσόν
προς ήμας, καί έξοφλήσας λάβη ταντην εις χεΐρας τον, καί [τό | τε] 
ϋέλει άκολουϋήοωμεν κατά τό γράφειν της. περί δέ τών διαφόρων 
τής έπι \ σκοπής Σιτείας εΐδομεν, ότι μέχρι τον λ'ον έτους έχει πλη
ρωμένα. ταντα προς τον [ μακαρίτην προκάτοχόν της, διό καί ϋέλει 
προνοήοτ], ινα ζητήσασα παραλά [ βη ταντα, όσα καί αν ώσι πληρωμέ-
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να, και and τής περιουσίας τον μακαρίτου, και πα | ρά των συγγενών 
του, καθότι οι δανειστα'ι και λαβόντες τι παρ’ εκείνον, γνωρίζου | σι 
την πανίεροτητά της καί εϊσίν εις βάρος της πάντοτε, ταντα μεν αδελ
φικώς | είς άπόκρισίν της. μενομεν δε αωλγ’ ’Οκτωβρίου α'

τής πανιερότητός της, αγαπητοί εν χ(ριστ)φ αδελφοί, έπιστάται τής 

εφορικής Κάσσης.
f ό Καισαρείας Παΐσιος δ δέρκων Νικηφόρος

Σ Η Μ Ε I Ω Σ 1 Σ

ή Έκαμε αποδεκτήν (έκ τοϋ ίταλ. accettare).

85

Επιστολή τής Εφορικής Κάσσης προς τον Μητροπολίτην Κρήτης Με
λέτιον, σχετική μέ τον διακανονισμόν τών χρεών αΐιτοϋ καί τής 
Επαρχίας Ρεθυμνης. (’Οκτώβριος 1833).

Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 160. ’Επί δίφυλλου λεπτού χάρτου μέ ύδατίνας γραμ- 
μάς καί σημεία ώς είς τύ ανωτέρω, διαστ. 0,31X0,215 μ. Τό κείμενον επί 
των δύο πρώτων σελίδων. Έπί τής τελευταίας : «τφ πανιερωτάτφ καί εν 
χ(ριοτ)φ, ήμΐν λίαν άγαπητφ άδελφφ, άγία> Κρήτης, Κνρίφ Μελέτιφ, άσπα- 
σίως». Δι’ άλλης χειρός: «33 κάσσης έλήφΰη xfj ι3 δβρίον». Διατήρησις 
καλή.

την περιπόϋητον ήμΐν πανίερο τητά της αδελφικώς εν κ(υρί)ω κα- 
τασπαζόμεΟα

f προ ολίγων ημερών άποκρινόμενοι είς το από δηί 7βρίον 
αδελφικόν της, εδηλο \ ποιήσαμεν αυτή την παραλαβήν τής εσωκλείστου 
πολίτζης της τών γρ(οσίων) 17500: \ εις βάρος τον κυρίου ’Αλεξάν
δρου καρά Μιχαλάκη, καί την υποδοχήν αυτής πα \ ρά τοϋ ίδιον.

ήδη δε έπερευνοϋντες τήν έφετήν ήμΐν αγαθήν νγιείαν της, \ δηλο- 
ποιονμεν αυτή, δτι επειδή καί τό κοινόν τής Μεγάλης ’Εκκλησίας έχον 

| λαμβάνειν διάφορα τών είς αυτό περιελθονσών δημευμένων επισκο
πικών της δμο | λογιών, ώς τήφδηλώθη προ καιρού διά τον περικλει- 
σθέντος Ιδιαιτέρου κατάστιχου \ αυτόν, βιάζει ήδη τήν Κάσαν, καί όσοι 
είχον δμολογίας μαθόντες ή | δη τήν γενομένην πραξιν τών διαφόρων, 
έγκείμενοι βιαίως, άπαιτοϋσι τά τό | σον αυτών δίκαιά των, τά δ’ έμ- 
βασθέντα μέχρι τής ώρας ονκ έξικνοϋσι, | ι5ιά τοϋτο ενρόντες πρόσφο- 
ρον μέρος τον τιμιώτατον κύριον Γεώργιον άποστολί \ δην, προς ον 
εχει ορδινά της1, έλάβομεν επί μετρητοΐς παρ’ αύτοϋ γρόαια \ δέκα χι
λιάδες ήτοι λΤο 10.000, καί έξεδώκαμεν ίσόποσον αην καί βαν | πόλι- 
τζάν μας είς δρδινίαν τής τιμιότητάς του, καί είς βάρος τής αγάπης 
της, \ διά νά πληρώση τάς δέκα χιλιάδας καί μετά τον άζίου 2 αυτών
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προς τέσσαρα γρόσια | τοΐς εκατόν γρόσια τετρακόσια, δλα όμον γρόσια 
δέκα χιλιάδες και τετρακόσια με&’ \ ημέρας ένδεκα τής έμφανείας της, 
προ&νμουμένη, δπως ύποδεχβή \ έιοίμως αυτήν, και εν τή διορία εξό
φληση έντίμως κατά την τρέχουσαν \ αντό&ι τιμήν τής μονέδας εις φλω- 
ρία είκοσάρια. εν ταντω ϋέλει προ&υ | μοποιη&ή άναγκαίως, ΐνα έμ- 
βάση καί τά λοιπά χρέη κατά το προοταλ'εν | πιλάντζον της, κα&ότι ώς 
εϊρηται, ή Κάσσα άδιακόπως πληρώνει χρέη \ επισκοπικά της, ωσαύ
τως νά άποοτείλη έξ άπαντος καί την καταγραφήν | των εις τά αυτό&ι 
ευρισκομένων ομολογιών επισκοπικών της καί τά νονμε | ρα καί ονό
ματα, καί ποσότητας αυτών, καί νά τάς άποστέλλη, διά νά | άλλάζων- 
ται, παρατηρούσα εις τδ κατάστιχον των δημενϋεισών, ΐνα μή ) ώσιν 
από έκείνας. άέλει δε ήξευρει, δτι εν δσφ δεν ίδεάση | περί των ευρι
σκομένων αύτό&ι ομολογιών τήν Κάσσαν, ύπόκειται νά \ πληρώνη τους 
δεδουλευμένους καί δον λεν &ησο μένους τόκους προς τήν Κάσσαν, \ δ&εν 
ανάγκη πάσα νά κάμη άκριβεστάτην εξέτασιν περί αυτών, | καί φανέ
ρωση μέ πρώτον διά κατάστιχου, πόσων ποσοτήτων δμολογίαι εΐσίν | 
αυτό&ι έξαιρουμένων των δεδημευμένων, διά νά έκπίπτωνται τά διά \ 
φορά τούτων από τήν ποσότητα του άποσταλέντος πιλάντζον τους χρέους 

| της, ώς πληρω&ησομένου παρ’ αυτής αύτό&ι, ώσαντως νά άπο | ατεί- 
λη καί τήν καταγραφήν τον χρέους τής επαρχίας ρεύύμνης, ώς \ αγνώ
στου δντος ένταυ&α εις τους κώδικας τον Κοινού, καί πόσον χρέος | 
εύρίακεται εις τά αντό&ι, δλα ταΰτα, καί δσα τή προεγράφομεν | ανάγ
κη επεται νά βάλη είς πράξιν, καί φανερώαη ήμΐν μέ πρώτον | διά νά 
διενκρινισ&ώσιν οί λογαριασμοί της, καί έμβωσιν είς τάξιν | καλήν, 
έν τοσοντφ προσδοκώντες δσον οΰπω άπόκριαίν της δηλω | τικήν τής 
άγα&ής νγιείας της, καί περί πάντων των γραφόμενων μας, | μένομεν.

αωλγ’ 8βρίου ζ’
τής περισπονδάατου ήμΐν πανίεροτητός της αγαπητοί έν χριστφ ά<5ελ· 

φοί | οί τής έφορικής Κάσσης έπιστάται
ό Καισαρείας Παΐαιος ό χαλκηδόνος Ζαχαρίας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

') ’Εντολήν, παραγγελίαν (εκ τοΰ ιταλικού).
2) Ίταλ. aggio (δικαίωμα έπικαταλλαγής).

86

Επιστολή τής 'I. Μονής Βατοπεδίου προς τον Μητροπολίτην Κρήτης 
Μελέτιον, σχετική μέ τήν έκτος τής Μονής αποστολήν τοΰ 'Ιερο- 
διακόνου Διονυσίου. (Μάρτιος 1834).
Άριδ·. Χειρ. Μ. Η. 132. ’Επί δίφυλλου απλού χάρτου, διαστ. 0,325X0,215.
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Τό κείμενον επί τής πρώτης σελίδος. Έπί κεφαλής ή σφραγίς τής Μονής.
Διατήρησις καλή.

την ήμετέραν θιυτάτην οεβασμίαν ήμΐν Πανιερολογι | μότητα Πα- 
τρότιτι γονικλιτδς προσκννούντες εύλαβδς \ την θιηφόροον αυτής χαρι- 
τόβριτον δεξιάν άσπαζόμεθα

f μετά τάς ταπεινός ημών καί έδαφιέας προοκννήσεις, Ιδωποιον- 
μεν τω ευεργετικά) | τάτφ ΓΙατρϊ ημών Δεσπότι, δτι ασμενη ήπτίες 
χερσί εύλαβώς την Πατρικήν τις | προς ημάς επιστολήν, την άπδ εύδό- 
μις γεγραμμένη τον τρέχοντος εις τάς 23 τον Ιδιου | καί έξαυτής εύαγ- 
κελισθέντες την καλήν της νγιείαν, έδοξάσαμεν τον πανάγαθον θεδν \ 
καί την κυρίαν ημών θεωτόκον την θαυματουργών Βηματάρισσα. νά 
τής την χαρίζει πάν \ τότε εις ιριχικήν σωτιρίαν. τω έμπιστενθέν πι- 
μνήον του, εν γίρα βαθή καί λιπαρού. \ ήμο'ις δε ον μέτριος έχάριμεν 
(ή καί ανάξιοι) παρακαλούντες τον κύριον ημών Πησοϋν Χ(ριστό)ν \ 
νά την φιλάτη ώς κόρην οφθαλμού, μετά τών ών έφίεται ένθεων καί 
σωτηριοδών άγα | θών αμήν, τω διδασκάλω κυρ Παϊσίφ έδόααμεν 
την επιστολήν καί την άνέγνωοεν | μόνος του καί κάμνη την άπόκρισιν. 
τον Ηεροδιάχονον κυρ Διονίσιον Πατρικώς καί \ όλοψύχος ενχόμεθα, 
έγράψαμεν διαναέλθη εις την μετάνιάν του, στοχαζώμενοι νά | μην πε
ριφέρεται ματαίος, άλεπειδή ή Παν ιερολογ ιμότητις τον έδιόρισεν νά πε- 
ριερ | χεται χάριν ελέους παρά τοις εύσεβοΐς χριστιανοις, ϋπερ ενχαρι- 
στοϋμεν καί πολλά | καλά τδ έκάνατεν. δπως την φανή εύλογον έκεΐνω 
είναι καί καλόν. ’Ίδαμεν δτι τον j προηγούμενον κυρ Παρθένιον τδν 
υπέρ άγαπάτεν, ώθεν καί ήμοίς χρεοστικώς | την παρακαλονμεν νά 
τον άγαπάτεν καί νά τον σνμβουλεύετεν Πατρικώς, νά πολιτεύεται \ 
κατά τδ επάγκελμα τής καλογερικΐς. περί δέ τά έκατδν γρόσια τής δο· 
ρεάς της εις τδ Ηερδν [ τούτο μοναστήριον άςταηκονομήσι ώπος την 
φανή εύλογον, δ προηγούμενος κυρ Διο | νίσιος μας γράφι άπδ Ίάαι, 
δτι μετά τω άγιον πάσχα κινά διατα εδώ, καί ό πανάγα | θος θεδς καί 
αί άγιαι αυτής εύχαι, νά τον κατευοδόσουν νά τον άπολαύσωμεν με 
ύγιείαν | καί τότες γίνοντε καί τά γράμματά μας με τρόπον καλίτερον, 
ταϋτα προσκυνητώς καί γονικλι [ τώς αί δέ Πανάγιοι καί θεωδισοπη- 
τικαί αυτής εύχαι ήησαν μεθιμών.

1834 μαρτίον 27
Την σεβααμιοτάτην Πατρδ Ηερολογιμότιτι ήμίν δούλοι ταποινοί \ 

καί εις τάς έπιταγάς τις πρόθιμοι
f δ σκευοφύλαξ τής Πέρας καί σεβάσμιας Μονής τοϋ Βατοπαιδίου

’Ιάκωβος \ Αρχιμανδρίτης 
καί οί συν εμοί επίτροποι, καί προηγούμενοι 
Δοσίθεος Κύριλλος καί άπαντες οί έν χ(ριστ)φ άδελφοί.
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87

’Επιστολή τής 'I. Μονής ιΚουτλουμουσίου προς τον Μητροπολίτην 
Κρήτης Μελέτιον, δι’ ής ζητεί αρωγήν προς τον άποστελλόμενον 
μοναχόν ’Αγάπιον διά την πάκτωσιν τοϋ μετοχιού της εις "Αγ. 
Μύρωνα. (’Ιούνιος 1834).

Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 77. Έπί δίφυλλου χάρτου μέ υδατίνας γραμμάς καί 
σημεία (γράμματα I Μ C καί κυπελλίσκους) διαστ. 0,32X0,22 μ. Τό κεί
μενον έπί τής πρώτης σελίδος. Έπί τής τελευταίας : *τφ πανιερωτάτφ καί 
ϋ·εοπροβλήτφ Μητροπολίτη άγιοι Κρήτης Κνριφ κνρίφ Μελετίω, τφ πανσέ- 
βάστφ ήμΐν πατρί καί Δεσπότη. Προσκυνητώς. Εις Κρήτην κατά τό μέγα 
κάστρον·. Σφραγίς διά μελανός ισπανικού κηρού μέ οίκόσημον καί δυσδιά
κριτα στοιχεία. Κατάστασις διατηρήσεως σχετικώς καλή.

Τήν θειοτάτην καί σεβασμιωτάτην ήμϊν αυτής Πανιερότητα δου- 
λι | κώς εν ταπεινότητι προσκυνονμεν και πανευλαβώς κατα | σπαζόμε
να τάς ίερας της χεΐρας.

f μετά τάς δουλικάς ημών προσκυνήσεις άναφέρομεν τή θεοφρου- 
ρήτφ αυτής Πανιερότητι, | ότι εχοντες εν μετόχιον αντόαε εις χωρίον 
άγιον μύρον με εκκλησίαν τιμωμένην έπ’ ό | νοματι τής άγιας Παρα
σκευής ι, τό όποιον τό ειχαμεν δοαμένον με πάκτον εις εν | από
τό κάστρον, και επειδή είς τον ίδιον εκείνον καιρόν, οϊς κρίμααιν 
οίδε κύριος, άκολού \ θησεν ή ανωμαλία, έ'κτοτε δεν ήξεύρωμεν εις 
ποιαν κατάστασιν εΰρίσκεται αν ϋπάρχη | δσπήτιον ή εκκλησία, διά τον- 
το ήδη έξαποστέλλωμεν τον πανοσιώτατον προηγούμενου και | συνάδελ
φόν μας κυρ ’Αγάπιον διά νά Ιδή και νά έπισκευθή αυτό, καί νά τό 
δώση πά \ λιν με πάκτον με την τιμήν όπου ήθελεν εύρη μέ τριετή ή 
τετραετή προθεσμίαν, καί μέ | τιμήν εύλογον, καί με Κατάστιχου των 
ακινήτων υποστατικών του, επειδή κινητά δεν εμειναν τίποτες, | όθεν 
παρακαλονμεν θερμώς τήν θεοειδεστάτην αυτής Πανιερότητα, όπου νά 
τον δεχθή εϋμενώς, | καί ιλέω τώ όμματι βοηθούσα καί σνμβουλεύον- 
αα αυτόν πατρικώς καί χριστομημήτως, καί τό μέ | σον όπου εχει νά 
δωθή νά είναι τίμιου καί με έγγύησιν, αν εϋρεθή όμως κανένας ταξι- 
διότης \ τοϋ άγιου όρους καί με μετόχιον, είναι ώφελιμώτερον νά δω
θή εις ενα τοιοΰτον. εις τον άνωθεν | τό ειχαμεν διά 350 γρόσια κατ’ 
έτος, τώρα δέ όπως εϋρεθή ή καί περισσότερον ή καί δλιγότε | ρον, αν 
δώση όμως διά μιας τής τριετείας όλα τά γρόσια άς είναι καί δλιγό- 
τερα, διά νά παρηγο \ ριθώμεν καί ήμεΐς εις τήν δυστυχίαν όπου δο· 
κιμάζομεν. καί αύθις τήν πσρακαλοϋμεν Ικετι | κώς όπου νά δώση 
κάθε χειρα βοήθειας τον προηγούμενον μας, διά νά λάβη ή ϋπόθεαις 
μας | τέλος εντός ολίγου, παρακαλοϋμεν δε όπου νά άξιοθώμεν καί 
πανιέρων αυτής γραμμάτων | δηλωτικών τής πανευκτής ήμϊν ϋγιείας
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της καί νποϋέσεως. ταντα μεν προσκυνητώς, αι δε \ θεόδεκτοι αυτής 
ενχαί καί εϋλογίαι εϊησαν ήμιν άρρωγαί διά βίου παντός :—

Τής ΰμετέρας ϋεοδοξάστου πανιερότητος
,αωλδψ : τή ηη : ’Ιουνίου 

δούλοι ύποκλινέστατοι
απαντες οι προϊστάμενοι τής 'Ιερας μονής τον κουτλουμουσίον τον 

άγιον ορούς :—-

ΣΗΜΕΙϋΣΙΣ

‘) Τό μετόχων άγορασθέν αντί εύτελοϋς τιμής υπό τοΰ έξ 'Αγίου Μύρω- 
νος πολιτευτοϋ Μιχ. Μακράκη, έπωλήθη εΐια τμηματικώς εις διαφόρους. Τό 
έκκλησίδιον σήμερον υπάγεται εις τήν κοινότητα ΙΙενταμοδίου.

88
’Επιστολή τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνου προς 

τον Μητροπολίτην Κρήτης Μελέτιον, συνιστώσα τήν εκπλήρωσιν 
των απέναντι τής Έφορικής Κάσης ύποχρεώσεών του καί τήν μή 
περαιτέρω άνάμιξίν του εις τά οικονομικά τοΰ Επισκόπου Ρεθύ- 
μνης. (Αύγουστος 1834).

"Αριθ. Χειρ. Μ. Η. 124. Έπί δίφυλλου κοινού χάρτου μέ ύδατίνας γραμ- 
μάς καί σημεία (γράμματα A I καί λέων μονόκερως), διαστ. 0,24χ0,36μ. 
Τό όπισθεν φύλλον τετμημένον πρός φακέλλωσιν. Τό κείμενον έπί τής 
πρώτης σελίδος. Έπί τής τελευταίας: «Ίφ Ίερωιάτφ Μητροπολίτη Κρήτης, 
υπερτιμώ και εξάρχω Ευρώπης εν άγίφ Πν(ενματι) άγαπητω άδελφώ καί 
συλλειτουργώ τής ημών μετριότητας κυρ Μελετίυ». Σφραγίς έπ’ έρυθροϋ 
ισπανικού κηροΰ όχι ευκρινής. Διατήρησις μετρία. Διάβροχον έξ υγρασίας 
καί μελάνωσις.

f Κωνοτάντιος έλέω θεόν ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
Νέας Ρώμης και ΟΙκονμενικδς Πατριάρχης

f 'Ιερώτατε μητροπολΐτα Κρήτης, υπέρτιμε καί έξαρχε Ευρώπης, 
εν | άγίφ πνενματι αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών μετριό- 
τητος κυρ μελέτιε. | χάρις εϊη σου τή Ίερότητι καί ειρήνη παρά θεόν. 
Έλάβομεν τό άπδ | κδ τον παρελθόντος ’Ιουνίου μηνδς γράμμα σου, 
καί ειδομεν τά εν αντώ, | εν οίς καί άποκρινόμενοι είδοποιονμεν σοι, 
δτι δσον μέν περί των | από τής Έφορικής Κάσσης γραφόμενων σοι, 
ανάγκη νά διατίθεσαι \ προθνμως, είδώς καί τάς εδώ άνάγκας, τάς 
επιφοράς των δανειστών, | καί τάς ϋπεροχικάς αξιώσεις περί έξαργν- 
ρώσεων, δσαι διορίζονται \ μάλιστα δι’ επιστολών μας, καί δσον τό 
δυνατόν νά φιλοιιμήσαι νά άπο \ στέλλης τά τον λογαριασμού σου, διά 
νά μην γίνωνται λόγοι, καί φωνα | σκίαι εναντίον σου, καί μάλιστα 
διότι καί πληροφορίαι αξιόπιστοι πολλών | καί αντόθεν ερχομένων,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:49:52 EEST - 54.161.213.156



430 Εύμενίου Φανουράκη

και των ενταύθα διατριβόντων κρητών δμολο | γονσι το ευκατάστατον 
και εύπρόσοδον της Επαρχίας σου, και των εΐοοδη | μάτων σου την 
ανελλιπή συλλογήν. περ'ι δέ τον άγιον ρεθΰμνης ε | πειδή δ αδελφός 
ευρίακεται εν στενοχωρίαις, ανάγκη νά γίνεται επι \ μέλεια και περί 
τής συλλογής των εισοδημάτων του, καθώς γράφομεν | προς τον επί
τροπόν τον άγιον λάμπης, διορίζοντες και ϊνα άποστείλ^η | καθαρόν λο
γαριασμόν των όσων συνήγαγε μέχρι τοϋδε ο’ιωνδήποτε είαο \ <^δη^> 
μάτων, και νά διευθύνεται του λοιπού ασέσως ένταύθα προς την θεοφι
λί | αν τον, και κατά τούτο ή Ίερότης σου δέν είναι ανάγκη πλέον νά 
άνα | μιχθής. περ'ι δέ των καταχρήσειυν των εν τοϊς σταυροπηγιακούς 
μονά | στηρίοις θέλει γίνη σκέψις και φροντ'ις και θέλουν ενεργηθή 
ακολούθως \ τά πρέποντα, ίσως και δι’ έξαρχικού ’Εκκλησιαστικού 
είδήμονος και τής | ’Επαρχίας καί των μοναστηρίιον, κα'ι τοιοϋτος 
υπάρχει ό αδελφός άγιος | Κεατενδηλίου, ικανός ών και εις την διαρ- 
ρύθμισιν κα'ι τακτοποίησιν αυτών | . ταντα εις άπάντησιν και πληρο
φορίαν σου, ή δε τού Θ(εο)ΰ χάρις εϊη μετά τής 'Ιερότητός σου.

αωίδ' αύγονατου η'
'Ο Κωνσταντινουπόλεως εν χ(ριστ)ω αδελφός '—>
» τα αταλέντα των προϊόντων έλάβομεν 

και ενχαριστοΰμεν

t Ο ΛΑΜΠΗΣ & ΣΦΑΚΙΩΝ
ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
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