
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τά ενταύθα εχδιδόμενοι άδείςι τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
κ. Ευγενίου έγγραφα άπόκεινται εν τη 'Ιερά Μητροπόλει Κρήτης και 
αποτελούν μέρος των ταξινομούμενων ήδη αρχείων τής Δημογεροντίας 
‘Ηρακλείου1 καί τής Μητροπόλεως Κρήτης8. 'Ως τά ήδη έκδοθέντα 
υπό τοΰ αειμνήστου Επισκόπου Λάμπης και Σφακίων Εΰμενίου3, εκ 
τών άποκειμένων εν τφ Μουσείου 'Ηρακλείου, διαφωτίζουν την εκ
κλησιαστικήν ιστορίαν τής τελευταίας περιόδου τής Τουρκοκρατίας (ίδίςι 
την ιστορίαν τοΰ 1«υ ήμίσεος τοΰ 19 αιώνος), και παραλλήλως πολλά 
άλλα ιστορικά γεγονότα, ώς και τάς εν γένει κρατοόσας, κατά την πε" 
ρίοδον εις ήν ανήκουν, συνθήκας.

Έκ τών εκδιδομένων εγγράφων άλλα είναι καθαρώς Ικκλησιαστι- 
κοΰ περιεχομένου, άλλα απευθύνονται πρός την Έθναρχοΰσαν Εκκλη
σίαν, ήτοι τάς Χριστιανικάς Δημογεροντίας* 4 * * *, αΐτινες ίδρύθησαν από 
τοΰ 1858 εις τά Διαμερίσματα 'Ηρακλείου, Χανίων καί Ρεθυμνης, τε·

’) Ή ταξινόμησις ιοί Αρχείου τής Δημογεροντίας Ηρακλείου άνελήφθη 
ύπό τής ’Εταιρίας Κρητικών ‘Ιστορικών Μελετών, τή προτάσει τοϋ εταίρου 
αυτής κ. Στυλ Φιοράκη. Άνετέθη δέ τό έργον εις τήν έπιμελήτριαν τοΰ Ιστο
ρικού Μουσείου Κρήτης κ. Αναστασίαν Λογιάδου - Πλάτωνος καί ιίς τόν υπο
φαινόμενον (Αύγουστος 1959 - Φεβρουάριος 1961).

“) Ό Σεβ. κ. Ευγένιος έξέφρασε τήν επιθυμίαν, δποις ταξινομηθή τύ έν 
λόγφ Άρχειον, τοΰ όποιου τό περιεχόμενον είναι λίαν ενδιαφέρον.

Β) Εΰμενίου Φανουράκη, Ανέκδοτα έκκλησιακά έγγραφα τών χρό
νων τής Τουρκοκρατίας, Κρητικά Χρονικά Α' (1941), σσ. 155 - 172, 256 · 274. 
487 - 504, Β' (1948), σσ. 109 - 128, 298 - 317, 454 - 468, Γ' (1949), σσ. 127 ' 
142, 351 - 362, Δ’ 1.1950) σσ. 65 - 74, 214 - 232, Ε’ (1951), σσ. 87 - 95, 295 - 
301, 413 - 430, (1952), σσ. 133 - 154, 274 - 290, 321 - 350.

4) At Δημογεροντίαι Ιδρύθησαν τό 1858 Ή ΐδρυσις των έζητήθη από τήν 
έπανάστασιν τοΰ Μαυρογένη, βλ. σχετικώς Β. Ψιλάκη, "Ιστορία τής Κρή· 
της, Χανία, 1909, Γ’, σ. 831. Φαίνεται ότι καί παλαιότερον κατεβλήθησαν προ 
σπάθειαι πρός δημιουργίαν Δημογεροντιών. Ό Στέφανος Νικολαΐδης αναφέ
ρει, ότι «εδώ υπήρχε σκιά τις Δημογεροντίας άπό τό 1843», βλ. Μ. Π α ρ-
λ α μ α, Ιστορικά καί Βιογραφικά Σημειώματα τοϋ Στεφάνου Νικολαίδυυ,
Κρητικά Χρονικά, Γ’ (1949), σ. 319. Εις τήν αρμοδιότητα τών Δημογεροντιών 
περιήλθον αί κληρονομικοί καί ορφανικοί υποθέσεις τών Χριστιανών. Προη
γουμένως δπήγοντο εις τό Μουσουλμανικόν Ίεροδικεΐον τοΰ Μεχκεμέ. Κανόνι-
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336 Σπυρίδωνος Πλατάκη

λούσαι υπό την Προεδρίαν τοΰ Μητροπολίτου Κρήτης και τών Επι
σκόπων Κυδωνιάς κα'ι Άποκορώνου, Ρεθύμνης και Αύλοποτάμου, 
μέ αποτέλεσμα να διευρυνθούν αι εις εθνικόν πεδίον άρμοδιόιητες τής 
Εκκλησίας ως αΐ επί τών κληρονομικών καί ορφανικών υποθέσεων τών 
Χριστιανών, αΐτινες προηγουμένως ύπήγοντο εις την αρμοδιότητα τοΰ 
Μούλα. Ή Εκκλησία, εξ άλλου, ένδιαφερομένη πάντοτε δια την παι
δείαν τών υποδούλων τέκνων της, ήσκησεν έλεγχον διά τοΰ Μητροπο
λίτου κα'ι τών Επισκόπων, οΐανες προήδρευσαν τών Σχολικών Εφο
ριών.

'Ο Μητροπολίτης Κρήτης οΰχί μόνον προΐστατο τής Δημογερον
τίας 'Ηρακλείου, άλλα και ήσκησεν επίβλεψην καί έπιτήρησιν Ιπ'ι τών 
λοιπών Δημογεροντιών τής Νήσου6. Προς τούτον δθεν έδει να άπευ- 
θύνωνται διά τών Προέδρων των ut τελευταίοι διά την έπίλυσιν παν
τός ζητήματος. Εύνόητον τυγχάνει ότι διά τοΰ Μητροπολίτου διεξήγε- 
το και ή προς το Πατριαρχεΐον αλληλογραφία τής Εκκλησίας, το ό
ποιον πάλιν απευθύνεται προς αυτόν διά παν ζήτημα άφορών εις την 
Εκκλησίαν τής Κρήτης.

Κατά ταΰτα τά ενταύθα εκδιδόμενα πατριαρχικά έγγραφα τού Οί- 
κουμ. Πατριαρχείου άπηυθύνθησαν είς τον Μητροπολίτην υπό την 
ιδιότητα αυτού ώς Προέδρου τής Δημογεροντίας 'Ηρακλείου και υπευ
θύνου έναντι τού Πατριαρχείου καί τής 'Υψηλής Πύλης διά παν ζήτημα 
άφορών είς την δρασιν ιών έν Κρήτη Χριστιανών. Πολλάκις εμπερι
έχουν κείμενα άλλων εγγράφων απαραίτητα διά την πλήρη κατανόη- 
σιν τού περιεχομένου των, ως απαντήσεις τών Μητροπολιτών, αναφο
ράς κλπ. Τών τελευταίων τούτων τά κύρια συνεκδίδονται ενταύθα, 
ενώ τών ήττονος σημασίας παρατίθεται μόνον περίληψις.

’Επίσης τών εντύπων έγκυκλίων εκδίδομεν μόνον έκείνας, αΐτινες 
έχουν ιδιάζουσαν σπουδαιότητα.

Παρεθέσαμεν συντόμους σημειώσεις, απαραιτήτους διά την κατα- 
νόησιν τών εκδιδομένων εγγράφων.

Παραμένουν εισέτι προς έκδοσιν τά έγγραφα τών λοιπών Πατρι
αρχείων προς την Μητρόπολιν Κρήτης, ως επίσης έπιστολαί άνωτά- 
των κληρικών, άπευθυνόμεναι προς την Εκκλησίαν τής Κρήτης.

σμόν τών Δημογεροντιών βλ. είς Κρητικόν Κώδικα, τεύχος πρώτον, σ. 12 18.
Ό Κώδιξ οδτος έδημοσιεύθη τη επιμελείς τοΰ Ν. Σταυράκη, βλ. Στατι
στική τού πληθυσμού τής Κρήτης, Άθήνησι, 1890, σ. 160.

‘) Κρητικός Κώδιξ, τεύχος πρώτον, σ. 15.
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1

Γράμμα πατριαρχικόν και συνοδικόν τοϋ Πατριάρχου Κωνσταντινου
πόλεως Κυρίλλου προς τον κλήρον και τούς προκρίτους τής Κρή
της, δΓ οΰ αγγέλλεται αύτοϊς ή εκλογή τοϋ Ίωαννικίου ως Μη
τροπολίτου καί ορίζονται ως επίτροποι, μέχρι τής καθόδου αύτοϋ 
εΐς την νήσον, ό επίσκοπος Αρκαδίας Γρηγόριος καί ό αρχιμαν
δρίτης τοϋ Παναγίου Τάφου Ήσαΐας. (Αύγουστος 1857).

Άρχείον Δημογεροντίας 'Ηρακλείου (ΑΔΗ), Πατριαρχικά “Εγγραφα (ΠΕ)> 
άριθμ. χειρογρ. 1. Έν πρωτοτύπφ, έπί χάρτου διαστ. 0,57 X 0,81 μ., μέ 
οριζόντιας ύδατίνας γραμμάς καί θυρεόν κατά τήν κάτω παρυφήν, φέ· 
ροντα στέμμα μετά μήνης έπί τριών έν σχήματι οικοσήμου περίκλειστων 
αστέρων, κατά δέ τήν άνω παρυφήν τά γράμματα V. G. Μετά τάς λέξεις: 
κύρ Ήααίαν, κενόν μήκους 0,23 μ. συμπληρούμενον διά κυματοειδούς 
γραμμής. Κατάστασις διατηρήσεως καλή πλήν μικρών φθορών κατά τά 
σημεία τής πτύξεως.

Κύριλλος1 ελέω Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
'Ρώμης καί οικουμενικός Πατριάρχης

f Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι οι υποκείμενοι τη ' Αγιωτάτη Μη- 
τροπόλει Κρήτης, έν άγίφ ΙΙι(εύματ)ι άγαπητοί ημών αδελφοί καί 
συλλειτουργοί, καί Εντιμότατοι Κληρικοί, Ευλαβέστατοι 'Ιερείς καί 
Όσιώτατοι Ιερομόναχοι, \ τιμιώτατοι Δημογέροντες, καί χρήσιμοι 
προεστώτες καί πρόκριτοι, καί λοιποί άπαξάπαντες ευλογημένοι χρι 
στιανοί τής επαρχίας ταύτης, τέκνα εν Κ(υρί)ω ημών αγαπητά χά
ρις ειη ϋμΐν απα | σι καί ειρήνη παρά θεοΰ, παρ’ ημών δέ ευχή, ευ
λογία καί συγχώρηαις. Διά τοϋ παρόντος ή ιπέρου Πατριαρχικού καί 
Συνοδικού Γράμματος διδόαμεν τήν εΐδησιν εις άπαντας υμάς, δτι τοϋ 

| Άρχιερέως υμών κύρ Διονυσίου 2 διά συνοδικής εκλογής καί κανο
νικών ψήφων μετατε&έντος καί προβιβασϋ·έντος προεδρικώς εΐς τον 
θρόνον τής Άγιωτάτης Μητροπόλεως Πόσνας, ή Μετριότης ή | μών, 
επειδή οί θείοι καί ιεροί νόμοι καί κανόνες παραγγέλλουσι μηδεμίαν 
τών Επαρχιών επί πολύν χρόνον χηρεύουσαν καί άπροατάτευτον δια- 
μένειν, έφροντίααμεν κατά τούς νόμους καί δΓ \ αυτήν τήν επαρχίαν, 
ινα μη μείνη ίστερημένη τής τοιαντης πνευματικής διοικήαεως, ήτις 
συμβάλλει εις τό χριστώνυμον πλήρωμα καθώς ή ψυχή καί ή κεφαλή 
εις τό σώμα. Ψήφων ουν κανονικών \ γενομένων εν τώ καθ’ ημάς 
πανσέπτφ Πατριαρχικά) Ναφ τού Άγιου ’Ενδόξου μεγαλομάρτυρος 
Τεωογίου τοϋ Τροπαιοφόρου, ήμετέρα Πατριαρχική προτροπή καί ά
δεια, υπό τής ενδημού | σης ενταύθα Ίεράς τών συνάδελφων ’Αρχιε
ρέων όμηγύρεως καί Ά}ίας Συνόδου, είς εϋρεαιν καί έκλογήν άξιου

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔ' 22
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καί αρμοδίου προσώπου, τοϋ άναδεξομένου τήν αρχιερατικήν προστα
σίαν | και ποιμαντικήν ράβδον τής Άγιωτάτης ταύτης Μητροπόλεως, 
προεκρίύη και προεξελέγη τών άλλων ό Ίερώτατος Μητροπολίτης 
πρώην Ίωαννίνων, εν άγίψ πν(εύματ)ι αγαπητός ήμΐν αδελφός καί \ 
συλλειτουργός κυρ Ίωαννίκιος', άνήρ κόαμιος ει τε τφ σωματικφ κα- 
ταστήματι και τοϊς ψυχικοΐς ήάεσιν, εξ άπαλών δνύχων το αγγελικόν 
ήμφιεσμένος σχήμα, τά ύλεΐα καλώς έξηακημένος, καί [ ] τών ’Εκ
κλησιαστικών πραγμάτων, καί τριβών τών 'Ιερών Νόμων καί Κανό
νων, φρονήσει τε καί πολυπειρίμ κεκοσ μη μένος, πραότητι καί σωφρο
σύνη καί συνάσει πολλή καλλυνόμενός, καί ενί λόγφ ταϊς άποχρώσαις 
άρεταΐς συγκεκροτημένος, οσαι τον άμεμπτον άρχιεροπρεπή καί ποι
μαντικόν χαρακτηρίζουσι βίον, καί διά τών όποίουν ούδεμία άμφιβο- 

| λία, οτι διά τής {λείας προ πάντων χειραγωγίας καί άντιλήψεως έλέ- 
λει αρχιερατεύσει καλώς εις την Επαρχίαν ταύτην, οδηγών υμάς εϊς 
τά σωτήρια έργα καί εις τήν άπόλαυσιν τής αιωνίου | μακαριότητος, 
ούχί μόνον μέ τάς πατρικάς αύτοΰ συμβουλάς καί νουθεσίας, αλλά καί 
μέ τό παράδειγμα τής άμάμπου αύτοΰ διαγωγής, κατά τό *Ιερόν τής 
Άρχιερωσύνης επάγγελμα. "Οάεν | κατά τήν Ίεράν τής ’Εκκλησίας 
τάξιν καί κανονικήν διατύπωσιν τή έπικλήιει καί χάριτι τοϋ Παναγίου 
καί τελεταρχικού πνεύματος Μητροπολίτην άνεδάξαμεν τήν αύτοΰ 'Ιερό
τητα | τής Άγιωτάτης ταύτης Μητροπόλεως Κρήτης, καί πνευματικόν 
προστάτην καί π οιιιενα πάντων υμών γνήσιον, κανονικόν, καί νόμι
μον. Διό καί γράφοντες συνοδικώς μετά τών περί ημάς | Ίερωτάτων 
’Αρχιερεών καί ύπερτίμων, τών εν άγίφ πν(εύματ)ι λίαν άγαπητών 
καί περιποίλήιων ήμΐν αδελφών καί συλλειτουργών} εύχόμεέλα καί εύ- 
λογοΰμεν πάντας υμάς πατρικώς, | τούς εν τή ’Επαρχία ταύτη χριστια
νούς *Ιερωμένους καί λαϊκούς, άνδρας καί γυναίκας, νέους καί γέρον
τας, μικρούς καί μεγάλους, έκάσιης τάξεως καί βα&μοϋ, καί έντελλό- 
με/λα καί πα | ραγγέλλομεν, όπως τον είρηαένον Ίερώτατον Μητροπο
λίτην Κρήτης, ύπέρτιμον καί έξαρχον Ευρώπης, αγαπητόν ημών εν 
Χ(ριστ)φ αδελφόν καί συλλειτουργόν κύρ Ίοιαννίκιον, γνωρίζητε τό 
ά \ πό τοϋδε γνήσιον καί κανονικόν ’Αρχιερέα υμών, καί Κυριάρχην 
τής ’Επαρχίας ταύτης, Εύαγγελικόν ποιμένα τοϋ εν αυτή λογικού ποι
μνίου, καί πατέρα πνευματικόν απάντων υμών, | καί κηδεμόνα καί 
φροντιστήν τής ψυχικής υμών σωτηρίας, δεσπότην τε καί ’Εξουσία- 
στήν τής Μητροπόλεως ταύτης μετά πάντων τών κτημάτων καί πραγ
μάτων αυτής κινητών τε | καί ακινήτων, καί μνημονεύητε τοϋ κανονι
κού αύτοΰ ονόματος, ώς νενόμισται, έν άπάααις ταϊς ‘Ιεραΐς Τελεταϊς 
κ ιί ά'ολονίλίαις' ερχόμενόν τε μετ’ ολίγον προς κοινήν υμών ά | πό- 
λαυσιν καί πνευματικήν επίσκεψιν, ύποδεχέλήτε μετά πάσης τιμής καί
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φιλοφροσύνης και δεξιώσεαχ:, ώς γνήσιον ’Αρχιερέα υμών, μέλλοντα 
εύλογεΐν υμάς καί άγιάζειν, καί έκ | τελεΐν άπαντα τα αρχιερατικά υ
πουργήματα, κατά την περίληψιν τής Πράξεως αύτοϋ. Ού μην ό’ αλλά 
καί παρέχητε τή Ίερότητί τον καί διδώτε πάντα τά άνήκοντα αν \ τφ 
αρχιερατικά εισοδήματα καί δικαιώματα, καί συντρέχητε βοηθούντες τή 
Ίερότητί τον λόγω τε καί έργφ έν πόση ανάγκη αύτοϋ, επί τφ δννη- 
θήναι άπαντήσαι καί την άρχιερωσύ την αντοϋ τά επικείμενα αν τφ βά
ρη καί χρέη αύλικά τε καί ίδια, καί οϋτω ποιμαίνειν υμάς μεθ’ ησυ
χίας καί άνέσεως, ευχόμενος άδιαλείπτως ύπερ [ πάντων υμών, ού τάς 
δεήσεις έκδεχόμενος δ φιλάνθρωπος Κύριος, άντικαταπέμψει νμΐν 
πλούσια τά ελέη αυτόν εκ των ακένωτων αντοϋ θησαυρών, καί την | 
ευλογίαν τοΰ 'Αβραάμ καί ’Ισαάκ καί ’Ιακώβ, αύξάνων καί πληθύ 
νων τά κτήματα καί υπάρχοντα υμών, καί εύλογεΐν τους κόπους καί 
τά έργα τών χειρών υμών. Άλλ’ επειδή δ ρηθείς Άρχιερευς υμών 
μέλλει νά διατρίψη ένταϋθα ολίγον τινά καιρόν αχρις ού έτοιμασθείς 
έλθη είς τά αν τόπε, διορίζει έπιτρόπονς αντοϋ τον Θεόφιλέ | ατατον 
’Επίσκοπον ’Αρκαδίας αγαπητόν ήαών έν Χ(ριστ)φ αδελφόν κυρ Γρη. 
γόριον4, καί τον δσιώτατον Αρχιμανδρίτην τοΰ Παναγίου Τάφου κυρ 
Ήσαΐαν, \ είς το νά έπισκέπτωνται την ’Επαρχίαν αύτοϋ ταύτην, καί 
έπιατατώαιν είς τάς εμπιπτούσας | αύτοϋ υποθέσεις, περιλαμβάνοντες 
διά καθαροϋ κατάστιχου καί τά εμπίπιοντα αρχιερατικά αύτοϋ δικαιώ
ματα. "Οθεν γινώσκοντες τους άνωτέρω επιτρόπους τής \ άρχιερωαύ- 
νης τον, τιμάτε καί αγαπάτε αύτούς, παρέχοντες είς χεΐρας αύτών α
νελλιπώς πάντα τά έμπίπτοντα αρχιερατικά εισοδήματα, έως ού δους 
πέρας | είς τάς υποθέσεις του καί ο γνήσιος υμών Κυριάρχης, κινήσας 
έλθη συν θεφ, καί άπολαύση πάντας υμάς κατά τον εγκάρδιον αντοϋ 
πόθον, καί συνεφρανθήτε άλλήλοις \ εν Χριστφ Ίησοϋ τφ Κνρίφ η
μών, ού ή χάρις καί τό άπειρον έλεος, συν τή παρ’ ημών εύχή καί 
ευλογία, εΐη μετά πάντων υμών.

αωνζω'
Έν μηνί Αύγούατφ Ίνδικτιώνος ΙΑ’

f Ό ’Εφέσου Παΐαιος 
f Ό 'Ηράκλειας Πανάρετος 
f Ό Κυζίκου ’Ιωακείμ 
f Ό Νικομήδειας Αιονύσιος 
f Ό Χαλκηδόνος Γεράσιμος

f Ό Αέρκων Γεράσιμος 
f 'Ο Πρ [ ] Αιδειμοτείχου Μελέτιος
f Ό.............Διονύσιος
f Ό Τνρνόβου Νεόφυτος 
f 'Ο Μελενίκου Διονύσιος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) Κύριλλος Ζ (1855- 1860), Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί Πίνακες, σ 699 
Τό οπουδαιότερον γεγονός τής Πατριαρχείας του ύπήρξεν ή σύγκλησις έθνοαυ-
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340 Σπυρίδωνος Πλατάκη

νελεύσεως από αντιπροσώπους τών επαρχιών τοΰ οικουμενικού θρόνου πρός 
σύνταξιν κανονισμών άφορώντων εις τήν διοίκησιν τής 'Εκκλησίας.

a) Διονύσιος ό Βυζάντιος, ό άπό Πρεσλάβας, μητροπολίτης Κρήτης (1850 ■ 
185g). Βλ. Ν. Τωμαδάκη, Ειδήσεις καί Έγγραφα τής Έκκ?.ησίας τής Κρή
της επί Τουρκοκρατίας, ΕΕΒΣ, Γ' (1933), σ. 207. Ό Στέφανος Νικολαΐδης εκ. 
φράζεται εύμενώς περί τοΰ Διονυσίου, «δστις κοντά εις τά καλά όπου έκαμε, 
έβαλε καί τήν καμπάνα εις τήν Μητρόπολιν» ("Αγιος Μηνάς). Βλ. Μ. Παρ 
λαμά, ‘Ιστορικά καί Βιογραφικά Σημειώματα τοΰ Στεφ. Νικολαΐδου, Κρητ. 
Χρον. τ Γ' (1949), σ. 316. «1852, Μαΐου 12, τό Σάββατον εις τόν εσπερινόν τής 
Πεντηκοστής έπρωτοπαίχθη ή καμπάνα δι'ένεργείας τοΰ φιλοκρήτου Διονυσίου, 
ώς καί ιό ανωτέρω σήμαντρον, άφοΰ κατά πρώτον διέταξε καί έπαιζον ένα μά 
σκουλο σιδηρένιο εις ιό ξΰλον τοΰ νάρθηκος, διά νά συνηθίζουν οί όθωμανοί 
βαθμηδόν τούς κτύπους" υπό τοιαύτην προφύλαξιν τούς προκατήχησεν», αΰο., 
σ. 314. «1856, τήν Τρίτην τής Λαμπρής άνεχώρησεν ό Διονύσιος Μητροπ. εις 
Κωνσταντινούπολή καί κατατρεχθείς έχειροτονήθη ύστερον, τήν 28 Αύγούστου, 
Πρόεδρος Πόσνας», αΰτ. σ. 316.

8) Ίωαννίκιος Ζαγορίσιος, ό άπό Ίωαννίνων, μητροπολίτης Κρήτης (1856- 
1858) Περί αυτού βλ. Ν. Τωμαδάκη, ένθ’ άνωτ., σ. 207. Ή περί αϋτοϋ 
κρίσις τών συγχρόνων του ΰπήρξεν γενικώς δυσμενής, λόγφ ίδίρ: τής εχθρικής 
στάσεώς του έναντι τοΰ κινήματος Μαυρογένη, δτε υπέγραψε τήν άποκήρυξιν 
τής 11ης Μαίου 1858" βλ. Β. Ψ ι λ ά κ η, 'Ιστορία Κρήτης, Χανιά 1909, Γ', 
σσ. 826 - 27.

‘) Γρηγόριος, Επίσκοπος Αρκαδίας, προηγούμενος τής μονής Άπανωσή- 
φη. Άναφέρεται είς έγγραφον τοΰ 1855" βλ. Ν. Τωμαδάκη, "Ελεγχος τών 
έν Κρήτη άρχιερατευσάντων επί Τουρκοκρατίας (1645 - 1898), ΕΕΚΣ, Γ' (1940), 
σ. 137. Είς τήν μονήν τοΰ Έπανωσήφη υπάρχουν άμφια τοΰ Γρηγορίου. <Μέ- 
γα καί μικρόν ώμοφόριον μέ πόλους καί σταυρούς κεντητούς χειροποιήτους 
φέρει τήν χρονολογίαν 1864 καί τό δνομά του ’Αρκαδίας Γρηγόριος». Βλ. 
Έμμ. ΙΙετράκη, Ό "Αγιος Γεώργιος 6 Άπανωσήφης, Κρητ. Χρονικά I' 
(1956), σ. 94. «1877, ’Ιουνίου 25, Σάββατον, άπεβίωσεν ό ’Αρκαδίας Γρηγόριος 
έκ τετραημέρου οξείας νόσου, ταφείς έν τφ ναφ τοΰ ’Αγίου Ματθαίου, άρχιε. 
ρσιεύσας 22 έτη καί 2 μήνας. Ή περιουσία ίου άνήλθεν είς 6 χιλ. λιρών, άλλ’ 
έκλάπη ή ήμίσεια, διενεμήθη δέ είς τρεις μερίδας κατά κανονισμόν. Άπέθα· 
νεν πηρών». Βλ. Μ. Π α ρ λ α μ ά, ένθ’ άνωτ., σ 328.

2

Επιστολή πατριαρχική τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλ
λου πρός τόν Μητροπολίτην Κρήτης Διονύσιον κα'ι τους Δημο
γέροντας, δι5 ής ανατίθεται αΰτοΐς ή έξέτασις τών κληρονομικών 
διαφορών Ήλία τίνος πρός τινα συγγενή αυτού Ίωάννην, συνι- 
σταται δέ ή δικαία τών διαφορών τούτων ρυθμισις. (’Ιούλιος 
1859).
ΑΔΗ, ΠΕ, άριθ. χειρ. 2. ’Επί τής πρώτης σελίδος λεπτού διφύλλου χάρ
του διαστάσεων 0,22 X 0,355 μ. ’Επί τής Τετάρτης σελίδος, έχούσης έντο-
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μήν πρός σχηματισμόν φακέλλου, ή έπιγραφή <f Τφ Ίερωζάτφ Μητρο
πολίτη Κρήτηί ΰπερτίμψ καί έξάρχω Ευρώπης, εν 'Λγίω πν(εύματ)ι αγα- 
πητφ άδελφφ καί ονλλειτονργφ τής ήμων Μετριότητος κυρ Διονναίφ, καί 
τοΐς Τιμττοτάτοις Δ ημογέρουοι τής ’Επαρχίας ταυ της, τέκνοις εν Χ(ριοτ)φ 
ημών άγαπητοΐς*. Κατά τήν άνω δεξιάν γωνίαν: αρι&. Ζ45 1859 Ίουλ. κ', 
Πατριαρχική ’Επιστολή, καί περί τό κέντρον δι' ΰποκυάνου μελάνης, διά 
χειρός τοΰ Μητροπολίτου Διονυσίου : τή 30 Ιουλίου 59. Κατάστασις δια· 
τηρήσεως καλή.

f Κύριλλος έλέφ ϋ·εοϋ ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
'Ρώμης καί οικουμενικός Πατριάρχης.

f Ίερώτατε Μητροπολΐτα Κρήτης και εξαρχε Ευρώπης, εν άγίφ 
πν(εύματι) αγαπητό \ αδελφό και συλλειτουργό τής ημών Μετριότητος 
κυρ Διονύσιε', και Τιμιότατοι Δημογέροντες τής | ‘Επαρχίας ταύτης, 
τέκνα εν Κυρίφ ημών αγαπητά' χάρις ειη ϋμϊν καί ειρήνη παρά &εοΰ. 
Ό | εκ τοϋ αύτό&εν Μαραπέλον 3 (sic) Νέου χωρίου ’ όρμώμενος Συ
μεών Ήλία άνηνέχϋη προς ήαάς προσ | κλαιόμενος, δτι ό πάππος αύτοϋ 
Ίοτάννης, εχων ικανήν τινα κτηματικήν περιουσίαν, έλαι | όόενδρα δη
λονότι, αμπελώνας, χωράφια καί οικίας, προ ικανών χρόνων άποϋα- 
νών | άκληρος αφήκεν αυτά εϊς τους εφεξής τρεις αδελφούς του τους 
μόνους γνησίους κληρονόμους, τον Άντώνι | ον, τον Μανώλη, καί τον 
ρηϋέντα πατέρα αύτοϋ Συμεών άφ’ ου δό έκληρονόμησε τότε ταϋτα τά 

| κτήματα αποκλειστικός μόνος δ Αντώνιος, επομένως δό μετά τήν 
άποβίωσιν καί αύτοϋ, άκλή | ρου δντος, ό Μανώλης, άποκλείσας καύό' 
ολοκληρίαν τον Συμεών πατέρα του ού μόνον τής πα j τρικής περιου
σίας, αλλά καί τής τοϋ άδελφοϋ του ’Αντωνίου, ήδη μετά τήν άποβίω- 
σιν καί αύτοϋ δέον \ ή περιουσία αϋιη νά περιέλ&η κληρονομικός εϊς 
τον υιόν εκείνου Ίωάννην, καί μό αύτόν τον ΉλΙ \ αν εξ ήμισείας, οΐ- 
κειοποιειται παρ’ αύτοϋ άπαααν πέραν παντός νομίμου καί δικαίου. 
Ταϋτα ά \ νενεγκών μετά προσκλαύσεων δ ρηϋείς Ήλίας έξητήσετο έν- 
ίλέρμως τήν ήμετέραν εκκλησία \ στικήν άντίληψιν. Γράφοντες δϋλεν διά 
τής παρούσης πατριαρχικής ημών ’Επιστολής προτρεπό | μεύλα πατρι
κός, καί έντελλόμεϋα έκκλησιαστικώς τή σή Ίερότητι, καί ϋμϊν τοΐς 
Τιμιωτάτοις | Δημογέρουαιν, δπως, ααα τφ λαβεΐν αύτήν μετακαλεσά- 
μενοι τον διαληφύλέντα Ίωάννην έπί \ παρουσία τοϋ μνησύλέντος Ήλία, 
εξετάαητε επ’ ακρίβειας τήν περί ών δ λόγος κληρονομικών δι | καίων 
διαφοράν αύτοϋ, άνίσως ϋπάρχη τφ [ ], άκολού&ως δό [
εύϋυδικαίως | καί άμερολήπτως τά μεταξύ αύτών δίκαια, ΐνα μένωαι 
είς τό λοιπόν ανενόχλητοι καί άκατα | ζήτητοι παρ’ άλλήλων ώς προς 
ταύτην τήν ϋπό&εσιν. Ουτω ποιήσατε προ&ύμως καί εύπειϋώς, | ώς 
γράφοντες προτρεπόμε&α πατρικός, καί Ιντελλόμε&α ϋμϊν εκκλησιαατι-
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κώς. Ή \ δέ τον ϋεοϋ χάρις καί το άπειρο* ελεος ειη με&’ υμών. 
tauivdo>' *Ιουλίου κ |

f Ό Κωνσταντινουπόλεως έν Χ(ριοτ)φ αδελφός και ευχέτης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

') Διονύσιος Χαριτωνίδης, έξ Άδριανουπόλεως, μητροπολίτης Κρήτης 
(1858 · 1868), δ μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης (1887 - 1899). Περί αύτοϋ 
βλ, Ν Τωμαδάκη. ενθ' άνωτ , σελ. 208 ‘Ο Β. Ψιλάκης ψέγει τήν 
πολιτείαν τού Διονυσίου. Βλ. 'Ιστορίαν Κρήτης, Γ' σ. 850. Ειδήσεις τινάς περί 
αύτοϋ μας παρέχει ό Στ. Νικολαίδης εις τά «Σημειώματα> του Οΰτω, <1858, 
Ιουλίου 18 Έχειροτονήθη διάδοχος Μητροπολίτης τοΰ Ίωαννικίου ό Διονύ
σιος "Αδριανοπολίτης άπό Μεγας Πρωτοσύγκελλος καί τήν 29 Αύγουστου άνε- 
γνώσθησαν εδώ τής είδήσεως τά γράμ[ματα)»( Μ. Παρλαμά, ένθ’ άνωτ., 
σ. 318, <27 ίδιου Δευτέρα, ήλθε νέος Μητροπολίτην ό Διονύσιος, άπό Κων- 
σταντινούπολιν...», αύτ., σ. 318. Σημαντικόν γεγονός διά τό ‘Ηράκλειον ύπήρ- 
ξεν ή επί τών ημερών τοϋ Διονυσίου θεμελίωσις τοΰ Μητροπολιτικοΰ Ναοΰ 
τοϋ Αγίου Μηνά «Μαρτίου 21, Τετάρτη τοϋ Μ. Κανόνος. Έγινεν ή αρχή τών 
θεμελίων καί τήν 25 ίδιου Κυριακής ε' τών νηστειών, έτέθη ό θεμέλιος λίθος 
μεθ’ όλης τής λαμπρότητος παρά τοΰ Διονυσίου Κρήτης τοΰ Άνδριανοπολίτου. 
Άρχιτέκτων δέ αύτής ό ’Αθανάσιος Μούσης έκ Ταταούλων», αύτόθι, σ. 320. 
"Ο Διονύσιος παρέμεινεν επί διετίαν έν Κωνσταντινουπόλει ώς συνοδικώς (9 
Μαρτίου 1864 - 1 Μαρτίου 1866), αύτόθι, σσ. 321 καί 323.

*) Μιραμπέλλου. ’Ονομασία φρουρίου (Castel Mirabello) κτισθέντος υπό 
τών Γενοατών, πλησίον τοΰ σημερινοΰ Αγίου Νικολάου. Έκ τοΰ φρουρίου Ε
λαβε τό δνομα ολόκληρος ή επαρχία. Βλ. Στυλιανοΰ Φιοράκη, Τό 
φρούριον Μιραμπέλλου καί ό "Αγιος Νικόλαος, ΕΕΚΣ, Β’ (1939), σσ. 100 - 108, 
καί ιδία σελ. 107.

8) Νέον χωρίον καί Νεοχώριον Μιραμπέλλου. Ή σημερινή Νεάπολις, κα
λούμενη μέχρι τοΰ 1369 καί Καινούργιον Χωρίον ή Καινόν χωρίον τών Κα
ρών. Περί αύτοϋ βλ. Χριστιανική Κρήτη, έτος Α' (1912), σ 364. 3

3

‘Επιστολή εκκλησιαστική τοϋ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυ
ρίλλου προς τούς Δημογέροντας, Προκρίτους καί τό χριστιανικόν 
πλήρωμα τής πόλεως 'Ηρακλείου σχετική με τήν μή αποδοχήν έκ 
μέρους τοϋ Οικ. Πατριαρχείου τής παραιτήσεως τοΰ Μητροπολί
του Κρήτης Διονυσίου (Φεβρουάριος 1860).
ΑΔΗ, ΠΕ, άριθμ. χειρ. 3. ’Επί διφύλλου διαστάσεων 0,22 X 0,355 μ. 
Τό κείμενον συνεχίζεται καί επί τής άνω παρυφής τής δευτέρας σελίδος. 
’Επί τοΰ πρός φακέλλωσιν τμήματος : «ΤοΓς Τιμιωτάτοις ιίημογέρουσι και 
Προκρίτοις και λοιποΐς εϋλογημένοις χριοιιανοΐς κατοΐκοις τής πόλεως Η
ρακλείου τής Λ’ή οο ν και επαρχίας Κρήτης τέκνοις έν κ[νρί]ω ή μ ώ ν αγαπη
τοί ς>. Πατριαρχική σφραγίς επί έρυθροΰ Ισπανικού κηροΰ άποκεκομμένη
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κατά τά δύο τρίτα. Ύπεράνω τής σφραγϊδος : ελήφθη 22 ψευρουαρ. 60 
άπ(εσιάλη) 9 Μαρτίου. Κατάστασις διατηρήσεως καλή.

Κύριλλος έλέω Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
'Ρώμης και οικουμενικός Πατριάρχης

f Τιμιώτατοι Δημογέροντες και Πρόκριτοι και λοιπο'ι ευλογημένοι 
χρι | ouavol κάτοικοι τής πόλεως 'Ηρακλείου τής Νήσου και επαρ
χίας Κρήτης, | τέκνα εν Κυρίφ ήιιών αγαπητά' χάρις εΐη ϋμΐν καί ει
ρήνη παρά Θεοϋ, | παρ’ ημών δε ευχή, ευλογία καί συγχώρησις. Εύ- 
μενώς έλάβομεν την οταλεΐσαν προς την ’Εκκλησίαν κοινήν ένυπόγρα- 
φον καί ενσφράγιστον υμών | αναφοράν καί έκ τής άναγνώσεως αυ
τής επί κοινή συνοδική ακροάσει | ημών τε καί τής περί ημάς 'Ιερά$ 
Συνόδου μετ’ εύχαριστήοεως ακρας \ καί πνευματικής θυμηδίας εγνω- 
μεν την διατρεφομένην εύγνώμονα ά | φοσίωσιν καί ευλαβητικήν έπί- 
κλιοιν καί αγάπην έκ μέρους άπάντων ήαών | προς ιόν γνήσιον καί 
κανονικόν υμών ποιμένα καί πνευματικόν προ | στάτην Ίερώτατον Μη
τροπολίτην Κρήτης, υπέρτιμον καί έζαρχον Ευρώπης | αγαπητόν ημών 
έν Χ(ριστ)φ αδελφόν καί συλλειτουργόν κυρ Διονύσιον, ώς ένά | ρετον 
καί άρχιεροπρεπή καί από τής αυτόθι άφίξεώς του έργφ τε καί λόγφ \ 
συντελοΰντα ϋπέρ τών ψυχικώς ύμϊν συντεινόντων, καί ζήλον ου τον 
τυχόν | τα απ’ άρχής ένδεικνύμενον υπέρ τών πνευματικών υμών υπο
θέσεων, | καί αγαθόν δντα ποιμένα, κα2 Ικανοΐς κεκοσμημένον προτε- 
ρήμασιν, | άτινα καί ή αγία του Χ(ρισι)οΰ ’Εκκλ,ηαία έπαξίως εκτιμώ- 
σα διασώζει άρχήθεν | δικαίαν ύπόληψιν καί εϋνουν διάθεαιν προς 
τήν Ίερότηιά του. "Οθεν | καί εύαρεστηθέντες λίαν επί ταΐς τοιαύταις 
ένδείξεαιν υίικών αϊσθηιιάτων προς j τον γνήσιον τούτον Ποιμενάρχην 
υμών, δι’ ών έκφράζοντες τήν ζωηρόν | υμών επιθυμίαν περί τής εις 
τήν έπαρχίαν ναύτην διαμονήν του, έξαιτεΐτε \ θερμώς τήν Εκκλησίαν, 
δπως μή γένηιαι δεκτή ή περί παραιτήαεως τής | Ίερότητός του πρό- 
τασις, έπηνέααμεν συνοδικώς τά χριστιανικά υμών | φρονήματα, καί 
ταΐς από βάθους ψυχής πατρικαΐς ήμών ευχαϊς καί ευ \ λογίαις κατε- 
στέψαμεν. Γράφοντες δέ είς άπάντησιν καί διά τής παρούσης | ’Εκκλη
σιαστικής ήμών επιστολής, έκδηλοϋμεν πάσιν ύμΐν, δτι ή Έκκλη \ αία 
αν καί δεν ήθέλησε νά δώοη παντελώς άκρόασιν εις τήν αΐτησιν τής 
‘Ιε | ρότητός του, ήδη δτε έκ τής κοινής υμών αναφοράς βλέπει τήν με- 
γίστην | υμών εύχαρίατησιν υπέρ του Άρχιερέως υμών, ετι μάλλον έ- 
φιεμένη συμ \ φώνως ύμΐν τής διατηρήσεως αυτού έν τή επαρχία ταύ- 
τη, έγράψαμεν αύτώ ϊνα διαμένη έφησυχάζασν καί καταγινόμενος είς 
τήν έκτέλεσιν τών άρ j χιερατικών αυτού καθηκόντων, καί φροντίζων 
διά τού ούπερ άνεδέ\ατο | &π’ άρχής ζήλου θεοφιλούς περί τής άρδην
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έξαλείψεως τού φθοροποιού μιάο \ ματος τοϋ προσηλυτισμού·. Και 
συμβουλεύομεν συγχρόνως ύμιν, όπως, | σύμφωνα τοις οίς διετρανώ
σατε άχρι τοϋδε αισθήαασιν υπέρ τού Άρ \ χιερέωc υμών τούτον, πα 
ρέχητε και τού λοιπού δείγματα υίικής \ αγάπης και σεβασμού, και 
χριστιανικής άφοσιώιεως, ένδεικνύμενοι ταύ | τα καί πραγματικώτε- 
ρον δι έργων δηλωιικών τής τοιαύτης ειλικρινούς | καί εύγνώμονος υ
μών διαθέαεως προς την αυτού 'Ιερότητα, όστις οϋχ | ήτιον εύγνωμο- 
νών προς υμάς απέναντι τών πραγματικών ενδείξεων | φιλοτίμοο υμών 
γνώμης καί χριστιανικής προθυμίας, θέλει πολλαπλάσιά | σει την προς 
υμάς πατρικήν ανιοΰ άγάπην καί καταβάλλει πλείονα ζήλον \ υπέρ τών 
πνευματικών καί άλ\ων παντοειδών υμών συμφερόντων καί \ υποθέ
σεων, ποιμαίνων υμάς καί ευχόμενος άδιαλείπτως υ | πέρ πάντων ημών 
ή δέ τού Θεού χάρις καί τό άπειρον έλεος συν τή | παρ’ ημών ευχή 
καί ευλογία ειη πάσιν νμϊν. ,αωξ' Φεβρουάριου κ’ | 

f Ό Κωνσταντινουπόλεως έν Χ(ριστ)ώ ευχέτης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

4) Ή περί ής ό λόγος αναφορά τών κατοίκων τής πόλεως 'Ηρακλείου 
πρός αποτροπήν τής ππραιτήσεως τοϋ μητροπολίτου Διονυσίου έχει δημοσίευσή 
παρά τοϋ επισκόπου Λάμπης καί Σφακίων Εΰμενίου Φανουράκη, Α
νέκδοτα Εκκλησιαστικά έγγραφα τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας, Κρητικά 
Χρονικά Τ' (1952), σσ. 283 · 289, Δριθμ έγγρ. 109.

*) Έν Κρήτη καί δή έν Χανίοις κατεβλήθη προσπάθεια προσηλυτισμου 
τών ορθοδόξων είς τόν καθολικισμόν παρά τίνος καθολικού ίερέως, τυγχάνον· 
τος τής προστασίας τοϋ Γάλλου προξένου. Οδτος έζήτει μόνον τήν άναγνώρισιν 
τοϋ Πάπα ώς αντιπροσώπου τοϋ Θεοΰ έπί τής γής. υποσχόμενος τήν έν παντί 
συμπσράστασιν τής Γαλλίας Βλ. Β. Ψιλάκη, ένθ’άνωτ , σσ 846 - 817 καί 
Ν. Τωμαδάκη, ένθ’ άνωτ , σ. 208, ίδίφ δέ Έ μ μ. Ζ α μ π ε τ ά κ η, Προ
σπάθεια προσηλυτισμού τών Κρητών εις ιόν καθολικισμόν κατά τόν ΙΘ αϊ., 
Κρητικά Χρονικά, ΙΑ' (1957), σ. 211. Ό Διονύσιος έθεωρήθη ώς αφορμή καί 
αιτία τοϋ εθνοφθόρου τούτου κινήματος καί ότι έδειξεν αδιαφορίαν, «ένφ ό- 
μολογοϋμεν—γράφουν οί κάτοικοι τοϋ Ηρακλείου πρός τόν Πατριάρχην—ότι 
ή Πανιερότης του, ώς καλός ποιμήν τήν ψυχήν αύτοϋ τιθέμενος υπέρ τών λο’ 
γικών αύτοϋ προβάτων, άμα τφ δυσάρεστά) άκούσματι τούτιρ έκ Χανίων, χωρίς 
ουδέ στιγμή νά παρέλθη καί χειμώνος καί οδοιπορίας καί κόπου καταφρονή- 
σας ετρεξεν, όπου τό κακόν καί φθοροποιόν μίασμα ειχεν αρχίσει καί κατέβα
λε πάν τό ένόν αύτφ πρός περιστολήν τούτου...»' βλ. Εύμενίου Φανου
ράκη, Ινθ’ άνωτ , σ. 285.

Τήν διά παντός μέσου ίκανοποίησιν τοϋ Διονυσίου συνιστφ έκ Κωνσταντι
νουπόλεως ό έκεϊ ευρισκόμενος πληρεξούσιος τής Κρήιης Στέφανος Νικολαΐδης 
(ανέκδοτος επιστολή τής 5 Μαρτίου 1860, Α.Δ.Η.).

Έξ άνεκδότων έγγράφων συνάγομεν ότι καί είς ’Ηράκλειον διενεργήθη 
προσηλυτισμός. (Λ.Δ.Η., έγγραφα άντιπροσοόπων τών Χανίων τής 29 Φεβρουά
ριου 1860 πρός τούς κατοίκους τοϋ Τμήματος Ηρακλείου, τών άντιπροσώπων
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τών επαρχιών Χανιών καί ΡεΟύμνης τής 22 ‘Απριλίου 1860 πρός τούς κατοί
κους τώνέπαρχιών Πεδιάδος, Μαλεβιζίου, Γ.ρός τούς Δημογέροντας Ηρα
κλείου κ λ.π.).

4

’Επιστολή πατριαρχική καί συνοδική τού Πατριάρχου Κωνσταντινου
πόλεως Κυρίλλου προς ιούς Δημογέροντας καί ’Αντιπροσώπους 
της πόλεως Ηρακλείου, δι’ ής αγγέλλεται ή λήψις των διά την 
ματσίωσιν τής παραιτήσεως τοΰ Μητροπολίτου Διονυσίου ευχαρι
στηρίων, άλλα καί ή έμμονή τουτου εις την περί παραιτήσεως ά- 
πόφασιν. Συνιστώνται αϊ σχετικοί πρός αποτροπήν ταυτης ένέρ- 
γειαι. (Μάρτιος 1860).

ΑΔΗ, ΠΕ, άριθμ. χειρ. 4. Έπί δίφυλλου λεπτοί χάρτου διαστάσεων 
0,22 X 0,355 μ, Αί ύπογραφαί συνεχίζονται καί έπί τής οπίσθιας δψεως 
τοΰ φύλλου. Έπί τοϋ πρός φακέλλωαιν τμήματος: «ή Τοΐς τιμιωχάιοις Δη~ 
μογέρονοι καί Άνιιπροσώποις τής πόλεως Ηρακλείου | τής Νήσου καϊ επαρ
χίας Κρήτης, τέκνοις εν Κυρίφ ημών αγαπητοί;». Σφραγίς μή άποτυπω- 
θεϊαα καλώ;, έπί ερυθροί ισπανικού κηροΰ, συγκρατοΰντος τεμάχιον έπι- 
μήκους ταινίας μετά τής ένδείξεως: έλήφΆη τή ί9 Μαρτίου 60 | [ ]
πατριαρχικού εξάρχου [ /. Έπί τής δευτέρας οελίδος : κατεοιρώϋ·η \
ύπ’ άρ. 97. Κατάστασις διατηρήσεως καλή.

Κύριλλος ελ,έω ΐλεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
'Ρώμης και οικουμενικός Πατριάρχης

f Τιμιότατοι Δημογέροντες και Αντιπρόσωποι τής πόλεαις 'Προ. 
κλείου τής Νήσου καί έ | παρχίας Κρήτης, τέκνα εν Κυρίω ημών αγα
πητά' χάρις εΐη ύμΐν καί εΙρήνη παρά | Θεού. Το από Ίλρς τρέχοντος 
σταλέν πρός ήιιάς υίικόν υμών Γράμμα ασμένως έλάβο | μεν, καί εΐ 
δομεν τάς ώς εκ μέρους τών ευλογημένων επαρχιωτών χριστιανών | 
διαβιβαζόμενος πρός την εκκλησίαν ευχαριστηρίους εκφράσεις ώς νπα. 
κούοασαν ιήν | προλαβοϋααν υιικήν υμών αΐιησιν, καί μή παραδε- 
χϋεΐααν την περί παραιτήσεως πρότασιν | τοϋ γνησίου καί κανονικού 
ναών Άρχιερέως 'Πρωτάτου Μητροπολίτου Κρήτης, αγαπητού ημών 

J εν Χ(ριστ)ώ αδελφού καί συλλειτουργού κυρ Διονυσίου, ΰπερ τοΰ ό~ 
ποιου δέν λείπετε ουχ ήττον έκφρά \ ζοντες τα εύγνώμονα αΐσ&ήματα 
καί τήν ευλαβητικήν υμών αφοσίωσιν καί χριστιανικήν διά | ϋεσιν. 
”Οδεν καί λίαν ευχαρίστως διατείλέντες καί ταΐς συνοδικαϊς εύλογίαις 
καταστέψαντες | ιήν υμών Τιμιότητα, δεν λείπομεν καί αυ&ις διαβε- 
βαιούντες υμάς διά τής παρούσης ήμε | τέρας Πατριαρχικής καί συν
οδικής ημών ‘Επιστολής, δτι ή έκκλησία αρχήϋεν δεν ένέκρινε \ νά

22α
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παραδεχτή την τοιαύτην πρότασιν τής Ιερότητός τον, τούτο μεν υμών 
προνοοΰσα | φιλυστόργως, τοΰτο δε μή εύρίακονσα αίτια δννάμενα υ- 
ηαγορεΰσαι αυτή όπως προαχϋή | εις τοιοΰτον μέτρον. Άλλ’ έν τούτοις 
έπειδή ή Ίερότης του άνενδότως επιμόνων εις τον οκοπόν αύιοΰ \ ζη
τεί έπιμόνως, ϊνα ένδημήση και προφορικήν παράστασιν των αίτιων εξ 
ών βιάζεται νά | έπιμείνη είς την απόφασίν του ταύτην, άπόκειται 
πλέον είς τήν υμών Τιμιότητα, οΐτινες καί γνωρί \ ζετε την τοιαντην 
τής εκκλησίας διά^εσιν, ΐνα πράξαντες παν τό έφ' νμΐν, κατορ&ώσητε 
με | ταπεΐσαι την Ίερότητά του είς τό μεταβαλεΐν γνώμην, και διά των 
δυνατών μέσων και πα | ρακλήσεων έπιτυχεΐν τής επιΰυμητής ΰμϊν 
διαμονής αυτόΰ έν τή επαρχία ταύτη, ώς έφίε \ ται καί βούλεται καί ή 
αγία τον Χ(ριστ)οϋ έκκλ,ησία, συμφώνως τή έφέσει τής τε Τιμιότητος 
ημών και πάντων | τών ευλογημένων επαρχιωτών χριστιανών. Ή δέ 
τοϋ Θεοΰ χάρις και τό άπειρον έ'λεος εΐη πασιν νμΐν. |

,αωξ' Μαρτίου κβ'

f Ό Κωνσταντινουπόλεως έν λ(ριοτ)φ ευχέτης

ΓΟ.................................. » » »
f Ό Άδριανονπόλεως Κύριλλος » » » »
f Ό Κρήνης (;)....................... » » » »
f Ό Δημητριάδος Δωρό&εος » » » »
f Ό Μελενίκου Διονύσιος » » »
f Ό Νύσσης Καλλίνικος » » » »
f Ό Θεσσαλονίκης Νεόφυτος (;) » » »
f Ό.......................Σωφρότ ιος » » » »
f Ό ’Άρτης Σωφρόνιος » » » »
f’O........................................ » » » »
t Ό . . .............................. » » » »
f Ό Τορνόβου Νεόφυτος (;)

5

» » » »

’Έντυπος πατριαρχική και συνοδική ’Επιστολή τοϋ Πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως ’Ιωακείμ προς τον Μητροπολίτην Κρήτης Διο
νύσιον, δι’ ής γνωστοποιείται αυτφ ή παρά τοϋ Σουλτάνου επι- 
κυρωσις τοϋ κανονισμού, διά τοϋ οποίου βελτιοΰται ή θέσις τών 
θρησκευτικών και εθνικών πραγμάτων τών χριστιανών, ή εναρξις 
λειτουργίας τοϋ Μικτού ’Εθνικού Συμβουλίου και ή ρυθμισις 
της αρχιερατικής Ιπ'χορηγήσεως (’Οκτώβριος 1862).

ΑΔΗ, ΠΕ, άριθμ. χειρ. 6. 'Επί δίφυλλου χάρτου διαστάσεων 0,25X0,365
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μ., μέ χειρογράφους τούς δύο πρώτους οτίχους, τούς έν τφ κειμένφ αριθ
μούς καί τό έπίτιτλον. "Ανω άριοτερά, πλαγίως : έ).(ήφάη) ifj 10 Άπρι.
Χίου 63 | Άρώμ. πρ. 870. Τό κείμενον επί τού πρώτου φύλλου. ’Επί τού 
πρός ψακέλλωσιν τμήματος τής τέταρτης οελίδος : *f Τώ Ίερωτάτψ Μη- 
τροπολίτη Κρήτης, ΰπερτίμφ καί εξάοχω Ευρώπης, έν άγίφ | πν(εύματ)ι άγα- 
πητφ άδελφφ καί ουίλεττονργφ τής ήμών Μετριότητας κυρ ΔιονυπΙφ | καί 
ταΤς τιμιωιάτοις Προεατοΐς καί Προκρίτοις καί λοιποΐς ευλογημένοις χριστια 
νοίς , τής επαρχίας ταυτής, τέκνοις έν Κνρίψ ημών άγαπηιοϊς». ’Επί τής κά· 
τιο παρυφής διά χειρός τοΰ Μητροπολίτου Διονυσίου : τη 6 Δεκεμβρίου 62 

[ τή 31 άπηντήααμεν. Σφραγίς εφ’ ισπανικού κηρού μέ τό πατριαρχικόν 
οίκόσημον: δικέφαλον αετόν μέ άνω στέμμα καί κάτω κλείδας καί τά 
ψηφία ΙΩ ΚΜ | ΠΤΡ KS \ I860. Κατάστασις διατηρήσεως >.αλή.

f ’Ιωακείμ 1 έλέφ Θεού ’Αρχιεπίσκοπος Κωνστατ m ουπόλεως Νέας 
'Ρώμης καί οικουμενικός Πατριάρχης |

f Ίερώταιε Μητροπολΐια Κρήτης ΰηέρχιμε καί έξαρχε Ευρώπης 
έν άγίφ Πν(εύματ)ι \ αγαπητέ άδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών Με- 
τριόχητος κυρ Διονύσιε, | καί τιμιώταχοι Προεσιώτες καί Πρόκριτοι 
καί λοιποί ευλογημένοι χριστιανοί των πόλεων, | κωμοπόλεων καί χω. 
ρίων τής ’Επαρχίας ταύτης, τέκνα έν Κυρίω ημών αγαπητά, χάρις | 
ειη ύμιν καί ειρήνη παρά Θεοϋ. Καϋ’ ήν ϋεό&εν έφ’ ημάς τεταγμένη 
Κραταιά Βα | σιλεία προ τεσσάρων ήδη χρόνων 2 έπεδείξατο Ιδιαιτέραν 
προνοητικήν μέριμναν υπέρ τής έπί τό | κρεΐττον διαρρυέλμίσεως τών 
έκκλησιαστικών καί έ&νικών ημών πραγμάτων άναλόγως τής όση \ μέ- 
ραι προόδου τών φώτων, καί σνμφώνως ταΐς γενικαις τοΰ κράτους 
βελτιώσεοιν, άφοΰ ηϋδόκηαεν | εύμενώς την συγκρότησιν έϋνικού προ
σωρινού Συμβουλίου εκ τε ’Αρχιερατικών μελών καί έκ λαϊ | κών, 
τών μέν άντιπροσωπευόντων τον ιερόν Κλήρον, τών δέ την Κωνσιαν- 
τινούπολιν καί τάς | έξω έπαρχίας τοΰ Κράτους, άφ’ ών κοινή έκλογή 
τών κατοίκων άπεστάλησαν, έξέδωκε συγχρόνως | χορηγήοασα καί πρό. 
γραμμα υψηλόν, περιληπτικόν τών ϋπ' όψιν ληπτέων ουσιωδών αντι
κειμένων, εν | οΐς τό εϊρημένον προσωρινόν Συμβούλιον συγκείμενον 
έξ άνδρών, φιλογενεία, καί ζήλφ καί πείρα | πραγμάτων διακεκριμέ
νων, έπί διετίαν ένησχολή&η έν τακτικαΐς συνεδριάσεαι μετά ουσκέιρεων 
έμ | βρι&ών καί περινενοημένης προσοχής, όπως έπί πάντων τών υπό 
την νέαν τακτοποίησιν ΰποβληΰη \ σομένων έκκλησιαστικών τε καί έ- 
ύλνικών πραγμάτων σνμπαρομαρτή ή διατήρησις τών ιερών καί κα- \ 
νονικών διατάξεων, ή εύκλεια καί εύκοσμία τοΰ ιερού ημών Κλήρου, 
ή καλή διακυβέρνησις τών ιερών \ καί έΰνικών καταστημάτων, ή άνα- 
κούφισις τών χριστιανών διά τής εύ&υδίκου προστασίας έν έμπι \ πτού- 
σαις περιστάσεσι, καί πρό πάντων ή εύαρέστησις τής έπί κοινή ευημε
ρία τών υπηκόων προνο | ούαης Κραταιάς Βασιλείας. Τάς έΰνοφελεΐς
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ταύτας βελτιώσεις νπ’ δψιν έχον τό εθνικόν έκεϊνο προ j σωρινόν Συμ
βούλων έν πλήρει έπιγνώσει τής υψηλής εντολής αυτόν, καί άπό αίσθη- 
μάτων ζήλου εϊ | λικρινοϋς και ακαμάτου όρμώμενον, περιέλαβε συνε
πώς τφ νψηλώ προγράμματι έκθέμενον έν πέντε | κανονισμοίc, καθο- 
ρίζονσι ταύτας ρητώς και κεφαλαιωδώς έπι παντός των τήν βελτίονα 
ταυτήν \ διαρρύθμιση· έναπαιτούντων είτε έκκλησιαατικών είτε έθ νικών 
Αντικειμένων. Ή δέ Κραταιά Βασιλεία τή αυτή απ’ αρχής κηδεμονική 
έπιβλέψει έμφανισθέντας εϊς τό υψηλών ανακτορικόν ύποπόδιον, | καί 
τής Αύτοκραιορικής έπικυρώσεως τυχόντος τους περ'ι ών ό λόγος κα
νονισμούς έπιδοκιμάσασα, \ διέταξε τέλος τήν τούτων ένέργειαν και 
πραγματοποίησιν. Ταΰτα δηλοποιοϋντες τή τε Άρχιερωσύνη | σου καί 
τή υμών τιμιότητι διά τής παρυύσης Πατριαρχικής καί Συνοδικής η
μών έπιστολής, καίιοι \ άπό φήμης εκπυατα γεγονότα πάσι σχεδόν τοϊς 
όμογενέαιν, έπιποθούαι τέως Ιδεΐν τα ευτυχή άπο | τελέσμαια, έπειδή, 
έφαρμοζομένων άπό ημέρας εις ημέραν ένός έκαστου των κανονισμών, 
σύστασης \ τε τής νέας ίερας Συνόδου καί τον διαρκούς έϋνικού Μι
κτού Συμβουλίου κατά τήν κε' τού παρελ \ θόνιος Μαρτίου μηνάς, καί 
τών έργασιών εύμαρώς προβαινουσών κοινή προθυμία καί ζήλφ τής 
άγιας | τοϋ Χριστού ’Εκκλησίας καί τού έϋνικού Συμβουλίου έφ’ ένί 
έκάστφ κλάδω, συμφώνως τοΐς δροις \ τών Κανονισμών, έπέατη ό και
ρός τής πραγματοποιήσεως καί τών ’Αρχιερατικών επιχορηγήσεων9, 
δι’ | ών αντικατέστη ή κατάργησις τού λοιπού τών πρότερον λαμβανο- 
μένων κυρίων καί τυχηρών άρχιε \ ρατικών εισοδημάτων, καί κοινή 
άποφάσει ένεκρίθη, ΐνα άπό τής α' τού προσεχούς ’Ιανουάριου μηνός 
τού | νέου σωτηρίου ,αωζγ' έτους παυσαμένης τής τε άρχαίων έκείνων 
δόσεων καί δικαιωμάτων συνάξεως, | λογίζηται άρχήν λαβούσα ή ώρι- 
σμένη ετήσια έπιχορήγηαις τών γροσ. έβδομήκοντα χιλιάδων1 | μετά 
καί τού άναλόγου ποσού τής Πατριαρχικής έπιχορηγήαεως 2.500, προς 
τήν | Άρχιερωσύνην σου παρά πάσης τής έπαρχίας τ αυτής, άναλόγως 
τής τών οικογενειών πληθύος έκά | ατης πόλεως, κωμοπόλεως καί χω
ρίου μετά τών όριζομένων έν τώ κανονισμώ τυχηρών εισοδημάτων. | 
Αιά ταύια γράφοντες έντελλόμεθα καί παραγγέλλομεν τή Άρχιερωσύνη 
σου, δπως γράψας προτρέ | ιμης κατά τήν συναποστελλομένην νψηλήν 
διαταγήν προς τον αυτόθι Τοπάρχην τους κατοίκους | χριστιανούς τής 
πόλεως καί έκάστης κωμοπόλεως καί χωρίου τής έπαρχίας σου, ΐνα οι 
πρόκριτοι χρι | στιανοί έκάστης πρωτευούσης τού Καζα 6 συνελθόντες 
μετά τών χωρίων ιού διαληφθέντος Καζα έκ | λελεγμένων υπό τών 
συμπολιτών καί συνεγχωρίων αυτών καί φερόντων πρός τούτο έγγρα
φον άντι | προαωπείας, έκλέξωσιν άναλόγως τού πληθυσμού άπό πέντε 
έως δέκα Αντιπροσώπους καί άποστεί | λωσιν αύτούς είς τήν πρωτεύον-
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σαν τής ’Επαρχίας σου και εν ημέρα ώρισμένη συγκαλέσας πάν | τας, 
κοινοποιήσης αύτοις τά ανωτέρω διά τής έπ\ κοινή άκροάαει άναγνώ- 
οεως τής παρούσης Έκ \ κλ.ησιαστικής ημών επιστολής κα'ι τοΰ συν- 
αποατελλομένου αντίτυπου των κανονισμών, άκολυύθως δέ j σνσκέψεως 
γενομένης εν τή τοιαντη συνελεύαει τών αντιπροσώπων προεδρευομένη 
υπό τής Άρχιερω | βύνης σον, και ληγθέντος νπ’ διμιν τον άριθμοΰ 
τών οικογενειών έκάστης πόλεως, κωμοπόλεως και χω | ρίου, γένηται 
εν φόβω Θεοΰ καϊ εν εύθει λογισμω ή δέουσα δίκαια και αμερόληπτος 
αναλογία τής πο | σότητος τών διά τοΰ κανονισμού όρισ&έντων δίδο- 
σθαι έτησίως τω κατά καιρούς ’ Αρχιερεϊ τής έπαρ | χίας ταύτης γρ.
70.000 συμπεριλαμβανομένου καί τον ποσού τής Πατριαρχικής έπιχο- 
ρηγήσεως j γρ. 2.500. Συγχρόνως δε θέλετε εκθέσει πράξιν έμπεριλαμ- 
βάνουσαν δνομαστ'ι καϊ ποσοτικώς \ τον προσδιορισμόν τής γενομένης 
άναλογίας είς έκάστην πόλιν, κωμόπολιν ή χωρίον, άντίγραφον | δέ. 
τής πράξεως ταύτης καιαχωριζομένης πρότερον εν τφ Κώδικι τής Μη- 
τροπόλεως και οννυπογραφο | μένης παρά πάντων τών μελών τής Συ- 
νελεύσεως θέλετε άποσ τείλει προς την ° Εκκλησίαν, ινα κατα [ οτρωθή 
έν τω Κώδικι αυτής, δίδοντες άμα άνά εν άντίγραφον και είς έκάστην 
πόλιν, κωμόπολιν ή j χωρίον τής επαρχίας προς κοινήν πληροφορίαν 
και έγκαιρον άπόδοσιν τοΰ ποσοΰ τής ’Αρχιερατικής | καϊ Πατριαρχι
κής έπιχορηγήσεως, τής Οποίας εποχή ένάρξεω: ώρισμένη έαεται αείπο
τε ή α τοΰ Ίαν \ ουαρίου μηνάς. ’Ακολούθως οϊ πρόκριτοι εκάστης 
πόλεως, κωμοπόλεως καϊ χωρίου συνερχόμενοι είς εν θέ \ λουοι συ- 
σκεφθή καϊ περϊ τοΰ τρόπου τής διανομής, καϊ έν φόβω Θεοΰ θέλουσι 
διανείμει το δρισθέν είς \ τήν πόλιν, κωμόπολιν ή χωρίον αυτών υπό 
τής κοινής Συνελεύσεως ποσόν άναλόγως τής καταστάσεως | καϊ τών 
δυνάμεων εκάστης οικογένειας, άποφεύγοντες οϋτω πάσαν άδικον δια
νομήν. Έκτος δέ τοΰ | ποσοΰ τής έπιχορηγήσεως ταύτης μηδέν έτερον 
θέλεις τοΰ λοιποΰ απαιτεί ή λαμβάνει παρά τών | χριστιανών σου, εϊμή 
μόνον di d δέκα γρόσια έξ έκάστου Ίερέως τής επαρχίας σου λόγφ κα
νονικού, | καϊ άνά δέκα γρόσια δι’ έκάστην έκδοσιν άδειας γάμου, άνευ 
διακρίσεως a , β' καϊ γ', και έν γένει [ rd τοΰ έπιτραχηλίον, ώς ορί
ζονται έν τω Κανονισμω.

’Επειδή δέ, ώς άνωτέρω εϊρηται, ή περϊ ής ό | λόγος έτησία έπι- 
χορήγησις άρξεται άπό τής 1ης ’Ιανουάριου τοΰ έλενσομένου ,αωξγ’ 
έτους, ή Άρχ,ιε | ρωσύνη σου $[έ]λ[«[ις έξακολουθει λαμβάνων μέχρι 
τής έποχής έκείνης κατά τον παλαιόν τρόπον τά κύ | ρια καϊ τυχηρά 
είσοδήματα, συνάγων ένταυτφ καϊ οαα μέχρι τοΰδε ούκ ήδυνήθης συν- 
αγαγεΐν, ώς | οψείλουαι καϊ οί χριστιανοί σου διδόναι ταΰτα. Άκολού- 
δως δέ ή μέν Άρχιερωσύνη σου άρκούμενος | είς τήν έπιχορήγησιν
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ταντην, οφείλεις νά περιοδεύης δωρεάν δλην την επαρχίαν σου κατά 
παν έτος, | ΐνα μη έπιβαρύνωνται οι χριστιανοί αον, ευλογών και άγιά- 
ζων αυτούς, καί νουθετών καί ανμβου | λ.εύων, δπως φνλάττωσι τά τε 
χριστιανικά ανιών καθήκοντα, έμμένοντες εδραίοι είς τα Ιερά πατρο. 

| παράδοτα δόγματα της αμωμήτου ημών πίστεοτς, και τά της ύπηκο- 
ότητος ανιών χρέη προς το Βα | σίλειον Κράτος, καί διατελώσιν αεί
ποτε πρόθυμοι καί ευπειθείς προς τάς ύιμηλάς διαταγάς, δεόμενοι | ά- 
διαλείπτως τον Ύ ψίστου Θεόν υπέρ τοΰ Κραταιοτάτου καί Γαληνοτά- 
του ημών ’Άνακτος Σονλτάν | Άπδονλ Άζίζ Χάν8 Έφένδη μας, καί 
υπέρ τών πολυχρονίων ήμών Δυθεντών, εν βαρεία εύγνωμο \ οννη 
προς τάς έπιχεομένας καθ’ εκάατην προς πάντας τους πιστούς υπη
κόους ευμενείς χάριτας καί | ευεργεσίας, ή δέ υμών Τιμιότης θέλετε 
φροντίζει μετά προθυμίας, δπως άποδίδηιαι εγκαίρως τό ά | ναλογή- 
σον έκαστη πόλει, καί κωμοπόλει καί χωρίφ τής έπαρχίας χρηματικόν 
ποσδν τφ Άρχιερεΐ υμών | ανεν δυσκολιών, προαυναγόμενον διά τών 
προϊσταμένων έκάστου μέρους, άναλογιζόμενοι ου μόνον την \ κατορ. 
θαιθεΐοαν διά τής εφάπαξ έιησίου αυτής χορηγίας απαλλαγήν άπδ τών 
προτέρων κυρίων καί | τυχηρών αρχιερατικών δικαιωμάτων καί άπαι- 
τήοεατν, αλλά καί την ησυχίαν καί εύκλειαν, ήιις πε \ ριποιηθήοεται τοΰ 
λοιπού τφ κατά καιρούς Εύαγγελικφ ποιμένι υμών, μη ένασχολονμένω 
είς χρηματικά μηδέ άναγκαζομένφ είς βίαια μέτρα προς Ιδίαν αιομ ι- 
κήν καί τής αξιοπρέπειας αυτού ύποστή | ριξιν, άλλ’ απερισπάστως κα- 
ταγινομένω είς τά πνευματικά αυτού καθήκοντα, καί είς την προστα- | 
αίαν καί ύπεράσπιοιν τών κοινών καί μερικών υποθέσεων υμών, καί 
έν ευχαριστήσει καί άνέαει ψυχής \ εύχομένφ άδιαλείπτως υπέρ πάντων 
υμών προς Κύριον, δπως άνακαιαπέμψη ύμΐν την {λείαν αυτού | χά- 
ριν, καί την ευλογίαν τού Άβραάα, 'Ισαάκ καί ’Ιακώβ έν τοΐς κτή- 
μασι καί εν τοις έργοις τών | χειρών υμών, ου ή χ,άρις καί τό άπει
ρον έλεος εϊη μεθ’ υμών.

f 'Ο Κωνσταντινουπόλεως 
f Ό Καισαρείας Παΐαιος 
f Ό πρ[ ] Καρπάθου Μεθόδιος 
f Ό ’Άρτης Σωφρόνιος 
f Ό Μιτυλήνης Μελέτιος 
f 'Ο Μελενίκου Διονύσιος 
f Ό Βελιγράδων ’Άνθιμος 
f Ό ’Εφέσου Παΐαιος 
f Ό Λαρίσσης Στέφανος 
f Ό Δημητριάδος Δοτρόθεος

’αο'ξβ' ’Οκτωβρίου α’ | 
έν Χριστφ αδελφός καί ευχέτης

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
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f Ό 'Ρασκοπρεορένης Μελέτιος έν Χριστώ αδελφός και ευχέτης
f Ό Γρεβενών Αγάπιος » » » » »

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

’) ’Ιωακείμ Β' τό ο' (1860 - 18G3) καί (1873 - 1878) τό β', ό από Κυζίκου, 
βλ. Γεδεών, Π. Πίν. σ. 701. Έπ’ uuroO ιίνασυνέοτη ή επισκοπή Λσμπης 
(1863)- αυτόθι, σ 702.

2) Άναψέρειαι, ώς πρός τήν Κρήτην, εις τό Φιρμάνιον τοΰ 1858. Βλ. Γ. 
Άσπρέα, Πολιτική "Ιστορία τής Νεωτέρας 'Ελλάδος 1821 - 1921, έν Άθή- 
ναις, τόμ. 2ος, 1923, σ. 9 καί (ιδία) Κρητικού κωδικός, τεύχος Ιον, σσ. 3 - 24.

3) Περί ιών προνομίων καί τών υποχρεώσεων τής εκκλησίας τής Κρήτης 
έπί Τουρκοκρατίας βλ. Ν. Τ ω μ α δ ά κ η, Σύντομον διάγραμμα τής Ιστορίας 
τής ’Εκκλησίας Κρήτης έπί Τουρκοκρατίας, A' - Β', Δελτίον τής 'Ιστορικής καί 
’Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος, τόμ. 14ος (1960), σσ. 7 - 11.

*) Αί 70 χιλιάδες γροσίων ίσοδυναμοΰν μέ 560 χρυσας λίρας ’Αγγλίας 
βλ. Ν. Τωμαδάκη, Περί τής επισκοπής Λάμπης καί τών έπισκόωων αυτής 
(ίδίρ κατά τήν Τουρκοκρατίαν), έν Επιστημονική Έπετηρίδι τής Φιλοσοφικής 
Σχολής τού Πανεπ. 'Αθηνών τοΰ έτους 1955 - 1956, σ 344, καί σημ. 3.

5) Καζάς = επαρχία.
β) Σουλτάν Άβδούλ Άζίζ Χάν (1861 - 1876). «11 ’Ιουλίου 1861). Άνεγνώ- 

σθη ιό φιρμάνι τής άναβάσεως εις ιόν θρόνον τοΰ Σουλτάν ’Απτούλ - ‘Αζίζ 
εϊς τήν πλατείαν τών Τριών Καμαρών μεθ’ όλης τής παραιάξεως έπ’ άκροάσει 
πάντων έν γένει τών κατοίκων...» Μ. Παρλαμάς, ένθ' άνωτ., σ. 320.

6

Επιστολή εκκλησιαστική τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ιωα
κείμ πρός τον Μητροπολίτην Κρήτης Διονύσιον συνιστώσα τήν ε- 
ξέτασιν τών πρός τους έξαδέλφους τοΰ άποθανόντος συζυγου αυ
τής περιουσιακών διαφορών τής αδελφής τοΰ πρός τήν Μ. Εκ
κλησίαν άναφερθέντος Ίωάννου Χατζιδάκη, διά την άποκατάστα- 
σιν τοΰ δικαίου. (’Οκτώβριος 1862).

ΑΔΗ, ΠΕ, άριθμ. χειρ. 3. ’Επί δίφυλλου λεπτού χάρτου διαστάσεων 
0,25 X 0,365 μ. Αί ΰπογραφαί συνεχίζονται καί έπί τής οπίσθιας οψεως 
τοΰ φύλλου Έπί τοΰ πρός φακέλλωσιν τμήματος τής τειάρτης οελίδος : 
«ή Τω Ίερωτάτω Μητροπολίτη Κρήτης, υπερτιμώ καί εξάρχφ Ευρώπης, \ 
εν άγίω πν(εύματ)ι αγαπητό) άδελφφ και συλλειτουργώ τής ημών Μετριότη- \ 
τος κυρ Διοννοίφτ·. Σφραγίς έφ' ισπανικού έρυθρού κηρού μέ τό παιρι 
αρχικόν οΐκόσημον: δικέφαλον αετόν μέ άνω στέμμα καί κάτω κλείδας 
καί τά ψηφία ΙΩ ΚΜ | ΙΙΤΡ KS | I860. Έπί τής διά τής σφραγϊδος συγ
κροτούμενης έπιμήκους ταινίας, διά χειρός τοΰ Μητροπολίτου Διονυσίου:
τή 7 ’Ιανουάριου | 63 | Ιγράψαμεν τφ 'Ρεϋύμνης \ ν' άποσιείλη (;)................
. . . | τή i0 Ίανουαρ. Κατάστασις διατηρήσεως καλή.
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5Ιωακείμ ελέφ Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
'Ρώμης καί οίκουμενικός Πατριάρχης

f Ίερώτατε Μητροπολΐτα Κρήτης, νπέριιμε καί έξαρχε Ευρώπης, 
εν άγίφ πν(εύματ)ι αγαπητέ \ αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ηττών Μετρι- 
όιητος κυρ Διονύσιε' χάρις εΐη τή αυτής Ίερότητι | καί ειρήνη παρά 
Θεόν. ‘0 αντόύεν "Ιωάννης Χατζιδάκης άναγγείλας προς την Έκκλη- 

| αίαν δι" αναφοράς ανιόν την γιγνομένην αδικίαν προς την εν 'Ρε&ύ· 
μνφ διαμένονσαν \ αδελφήν αύιοΰ χήραν υπό των δύο έξαδέλφων τον 
άπούλανόντος συζύγου της, άρνον \ μενών δικαιώσαι αυτήν κατά νόμους 
διά τής άποδόαεως του άναλογοΰντος αύτή εκ των | κτημάτων τοϋ συ- 
ζύγον της, έτι δέ καί τινων πατρικών αυτής κτημάτων, έζητήσατο &ερ- 

| μώς συστήααι δι’ Εκκλησιαστικής έπιστο).ής τήν εν&ύδικον [ 
τής νπο&έσεως ταύ \ της προς τήν αυτής Ιερότητα, ατε τον ϋεοφιλε- 
στάτον επισκόπου 'Ρε&ύμνης 1 νποατηυί | ζοντος, ώς λέγει ουτος, τάς 
προτάσεις έφ’ ών βασιζόμενοι οι ρηίλέντες, άποκλείουσι τήν άδελ \ φήν 
τον παντός άναλόγου, καί ιοι τής Δημογεροντίας μηδόλως παραδεχο- 
μένης αν τάς, ώς | έπί σαέλρών βάσεων έρειδομέ της, δηλ. ότι δ σύζυγος 
αυτής έν καιρώ τοϋ θανάτου του | μηδόλως μνησ&είς αυτής, κατέλιπε 
προφορικώς κληρονόμους μόνους αυτούς. “Ο^εν | κατ’ αΐιησιν τοϋ δη- 
ίλέντος γράφοντες προτρεπόμε&α τή αυτής Ίερότητι, όπως έξετάοη καί 

| ΙΙεωρήση καλώς τήν νπό&εσιν ταύτην, καί έν οΐς άν ϊδη κατά νόμους 
δικαιονμένην τήν \ ρη&εΐοαν γυναίκα, φροντίση κνριαρχικώς περί τής 
άνελλιποϋς άποκαταστάσεως | τών άποδειχίέησομένων δικαίων αυτής, 
κα&’ ήν τρέιμων καί δ ρηίλείς πεποί&ησιν έίητήσατο ( σνστη&ήναι αυτή 
τήν φιλοδίκαιου Ιξέιασιν τής περί ής δ λόγος ύπο’&έσεως. ‘Η δέ τοϋ | 
Θεοϋ χάρις καί τό άπειρον έλεος εΐη μετ’ αυτής, ,αωξβ' ’Οκτωβρίου 1

f Ό Κωνσταντινουπόλεως 
f 'Ο Καισαρείας ΙΊαΐσιος 
f Ό Ααρίοης Στέφανος 
f '0 Μιτνλήνης Μελέτιος 
f Ό Μελενίκου Διονύσιος 
f Ό Βελιγράδων Άντλιτιος 
f *Ο ’Εφέσου Παΐσιος 
f Ό ’Άρτης Σωφρόνιος 
f 'Ο Δημητριάδος Δωρόθεος 
f Ό 'Ρασκοπρεαρένης Μελέτιος 
t '0 Γρεβενών ’Αγάπιος 
f Ό Πρ [ ] Καρπάύου Με&όδιος
f Ό Σμύρνης Χρύσανθος

έν Χ(ριστ)ώ αδελφός 
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
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ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ

*) Πρόκειται περί τοΰ επισκόπου Ρεθύμνης καί Αύλοποτάμου Καλλίνικου 
Νικολετάκη (1838 - 1869), βλ- Ν. Τ ω μ α δ ά κ η, Ειδήσεις καί έγγραφα, ένθ’ 
άνοιτ., σ. 213.

7

Επιστολή εκκλησιαστική τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ’Ιωα
κείμ προς τούς Δημογέροντας τοΰ Τμήματος 'Ηρακλείου σχετική 
μέ τήν διευθέτησιν τοΰ ζητήματος τής αρχιερατικής επιχορηγή- 
σεως γενικώς και εν δψει τής κατ’ επιθυμίαν των κατοίκων τών 
Επαρχιών Άμαρίου και 'Αγίου Βασιλείου έπανιδρίίσεως ιδίας 
Επισκοπής Δάμπης. (Φεβρουάριος 1863).

ΑΔΗ, ΠΕ, άριθμ. χειρ. 8. ’Επί δίφυλλου λεπτού χάρτου διαστάσεων 0,25 
X 0,365 μ. Τό κείμενον επί τών δύο πρώτων σελίδων. Έπί τοΰ πρός φα· 
κέλλωσιν τμήματος τής τειάρτης σελιδος : «·/■ Τοΐς τιμιωτάιοις Δημογέρουαι 
τοΰ τμήματος 'Ηρακλείου τής Νήοου καί | επαρχίας Κρήτης, τέκνοις εν Κυ' 
ρίψ ήμων αγαπητόΓς». Σφραγίς έφ’ ισπανικού ερυθρού κηρού Έπί τής 
πρώτης σελίδας, έπί τού αριστερού τής άνω παρυφής, λοξώς : ελήφίλη τη 
10 ’Απριλίου 1863 | 'Αριθμ. Πρ. 871. Κατάστασις διατηρήσεως καλή.

’Ιωακείμ έλέω Θεοϋ ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 
'Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

f Τιμιότατοι Δημογέροντες τοΰ τμήματος 'Ηρακλείου τής νήσου 
και ’Επαρχίας Κρήτης, \ τέκνα έν Κνρίφ ήαών αγαπητά' χάρις εΐη 
υμιν και ειρήνη παρά Θεοϋ, παρ’ ημών | ό'ε ευχή, ευλογία καί συγχώ- 
ρηαις.

Κομισάμενοι τό από τής κη“ τοΰ παριππεΰσαν | τος ’Ιανουάριου 
μηνός σιαλβν πρός τήν εκκλησίαν υίκόν υμών γράμμα μετά τής επι- | 
συνημμένης αναφοράς πρός υμάς τών έκ μέρους τής Κοινότητας 'Ηρα
κλείου διορισ&έν | των πληρεξουσίων αντιπροσώπων, επί τή υποδέσει 
τής διανομής τής αρχιερατικής επι | χορηγήαεως τοΰ κατά καιρόν Μη
τροπολίτου Κρήτης κατά τήν έννοιαν τής προσταλείσης \ ήμετέρας Πα
τριαρχικής καί Συνοδικής επιστολής, εϊδομεν ότι ου συνήλύον τέως οΐ 
έκ \ τών λοιπών μερών τής έπαρχίας Κρήτης κατά πρόσκλησιν τοΰ άρ- 
χιερέως υμών έκλ | εγέντες άντιπρόαωποι διά τήν έκ μέρους τών χρι
στιανών κατοίκων τών δύο έπαρχιών \ άγιου Βασιλείου καί ’Αμαρίου 
έπισυμβαίνουααν άρνησιν τοΰ νά έκλέξωσι τους πληρε \ ξοναίους αυ
τών έπί τω λόγφ ότι έπι&υμοϋσι τήν έκ νέου άποκατάατααιν ιδίας έπι· 
σκο | πής ήτοι τής Λάμπης', καί ότι κατά συνέπειαν τής άρνήαεως
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ταύτης αναφύεται το ζήτη | μα, αν τυχόν, άποχωριζομένης τής έπισκο. 
πής Λάμπης άπ 6 τής Μητροπόλεως, &ά έλατ | τω&ή ή ποσό της τής αρ
χιερατικής έπιχορηγήσεως, Εΐδομεν δε συγχρόνως, δτι τόσον ή | κοι- 
νότης 'Ηρακλείου δσον και ή Τιμιότης υμών έπιϋυμούντες, δπως μή 
άναβάλληται ή \ εφαρμογή τον κοινωφελούς τούτου μέτρου τής αρχιερα
τικής επιχορηγήαεως, ζη[τούσι] | νέας περί τής πραγματοποιήσεως των 
άπαξ προαποφασισ&έντων διαταγάς, παριστών | τες άμα και τον έν πε- 
ριπτώσει έλαττώσεως τού ώρισμένου ποσού δυσχερές τής ϋέσεως | τού 
κατά καιρόν Άρχιερέως υμών, ώς μή δυναμένον να διατηρη&ή μεϋ·’ 
δλης τής άπαι \ τονμένης αξιοπρέπειας άναλόγως τών υποχρεώσεων 
καί τών περιστοιχουσών αυτόν | αναγκών ώς έκ τής ή&ικής καταστά- 
σεως τού τόπον.

Τήν εφεσιν τών ρηύέντων | χριστιανών, περί άποκαταστάσεως Ιδιου 
αυτών έν τή επαρχία Λάμπης άρχιερέως | άνέφερε καί πρότερον τή έκ- 
κληαίμ ό γνήσιος υμών άρχιερενς 'Ιερώτατος Μητρο | πολίτης Κρήτης 
αγαπητός ημών έν Χ(ριοτ)ω αδελφός κυρ Διονύσιος, άποστείλας καί 
άντίγραφον \ τής δο&είσης αναφοράς των, καί πάλιν άκολούάως γρά- 
ψας, έδήλωσε τήν έπί τού άντικει | μένου τούτου έπιμονήν αυτών, δι’ 
ήν αιτίαν μή άποσταλέντων αντιπροσώπων έκ μέ | ρους των, άνεβλήΰη 
τέως καί ή τής γενικής συνελεύσεως αυγκρότησις, καί ή Ίερότης | του 
προς τών δυσχερείων τούτων τήν διέλυσεν, έξαιτεϊται τάς περί τού πρα- 
κτέου οδηγίας | τής έκκλησίας. Σκεψάμενοι τοίννν έγνωμεν κοινή έκ- 
κλησιαατική καί του Διαρκούς \ Έ&νικού Μικτού Συμβουλίου έγκρίαει 
καί άποφάσει, ινα ή μεν αϊτησις τών είρημένων | χριστιανών, έάν μέ· 
χοι τέλους έπιμένωσι ζητούντες τήν άποκατάστασιν Ιδιου αυτών Άρ- | 
χιερέως Λάμπης, γένηται δεκτή τή εκκλησία ώς δίκαια τε ουσα έτι δέ 
καί υπό τών περί | στάσεων ύπαγορευομένη, έπάναγκες δμως, ινα ου- 
τοι μέν προηγουμένως συναρμο | λογηάώσι μέ τήν άπόφασιν τής έκ
κλησίας τού να πληρώσι τήν όρισ&ησομένην εύλογον | έπιχορήγηαιν διά 
τον νέον άρχιερέα των, καϋώς καί τό ποσόν τής Πατριαρχικής έπιχο- 

| ρηγήαεως, οι δέ μετά τον χωρισμόν τής έπισκοπής Λάμπης μένοντες 
υπό τήν δίκαιο \ δοσίαν τής Μητροπόλεως ταύτης παραδεχ&ώσι καί 
αυτοί, ινα πληρώαιν ολόκληρον τό άπ’ | αρχής εν τώ Κανονισμφ ώρι- 
ομένον ποσόν τών γροσ(ίων) έβδομήκοντα δύω χιλιά(δων) καί πεντα- 

| κοσίων διά τε τήν αρχιερατικήν καί τήν πατριαρχικήν έπιχορήγηαιν, 
δν τρόπον καί ή Τιμιό | της υμών, διακοινούντες τους λόγους, δι’ οϋς 
ονδαμώς έγκρίιεται ή έλάττωσις τού ρηάέντος πο | αοΰ, προήχδητε εις 
τήν αποστολήν καί τήν σύστααιν τής αναφοράς τής Κοινότητος.

Ταύτα τοίνυν | δηλοποιήσαντες ιδίως καί τφ εϊρημένω άρχιερεΐ 
υμών άγίω Κρήτης κυρ Λιονυοίφ, π λήρο | φοροΰμεν καί ύμΐν διά τής
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παρσύσης Ικκλησιαστικής ήμών έπιστολής, δπως κσινοποιή | σαντες οϊς 
δει, ένεργήσητε τα εΐκότα σνμφώνως μετά της Ίερότητός τον επ'ι τη 
βάσει τής έ| ξενεχθείοης ώς [ανω;] εκκλησιαστικούς και τοΰ Διαρ
κούς ’Εθνικού Μικτού Συμβουλίου αποφάσεως. Ή δε τον Θεοϋ χάρις 
καί τό άπειρον ελεος εϊη μετά τής υμών \ Τιμιότητος. ,αωξγ' Φεβρου
άριον ιγ'.

/ Ό Κωνσταντινουπόλεως 
f Ό Καισαρείας Παΐσιος 
f Ό Μιτυλήνης Μελέτιος 
/ Ό Μελενίκου Διονύσιος 
f Ό Βελεγράδων *Ανθιμος 
f Ό Έφεσον Παΐσιος 
f Ό ’Άρτης Σωφρόνιος 
t Ό Δημητριάδος Δωρόθεος 
f Ό *Ρασκοπρεσρένης Μελέτιος 
f Ό Γρεβενών ’Αγάπιος 
f Ό Πρ [ ] Καρπάθου Μεθόδιος
f Ό Σμύρνης Χρύσανθος

εν Χ(ριστ)φ ευχέτης

»
»
»
»
»
»

»
»

»
»

»
»

»
»
»
»

»
»
»

2 Η Μ Ε IQI I Σ

') Εις τήν επισκοπήν ταύτην ύπήγοντο αί έπαρχίαι Άμαρίου καί Αγίου 
Βασιλείου τοΰ Νομού Ρεθύμνης, ενώ ή επαρχία Σφακίων διιρκεΐτο έξαρχικώς 
υπό τού μητροπολίτου Κρήτης. Ή επαρχία Σφακίων διψκήΟη έξαρχικώς έπί 
μητροπολίτου Ζαχαρίου (1779) ΰπό τοΰ Αύλοποτάμου Παρθενίου. Μετά τήν έ- 
πανάστασιν ύπήχθη εις τόν Λάμπης (1831). Μετά τόν Νικόδημον ή επισκοπή 
Λάμπης ήνώΟη μετά τής Μητροπόλεως (1815), άνασυνέστη δέ τό 1863. Βλ. Ν· 
Τιομαδάκη, Περί τής επισκοπής Λάμπης καί των επισκόπων αυτής, ένΟ’ άνιοτ., 
καί ΐδίφ έν σ. 343. ”0 τίτλος Λάμπης καί Σφακιων καΟιερώθη βραδύτερον, 
έπί Εύμενίου Ξηρουδάκη, επισκόπου Λάμπης, Σφακιανοΰ τήν καταγωγήν. Αϋ 
τόθι σ. 346,

8

Επιστολή τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Σωφρονίου προς τόν 
Μητροπολίτην Κρήτης Διονύσιον, μεθ’ ής συναποστέλλεται αντί
γραφων προδικαστικής αποφάσεως άφορών εις την διαφοράν τοΰ 
Μ. παπά Μιχελάκη προς τούς συγγενείς τής άποθανοόσης συζύ
γου του, ζητείται δέ ή αποστολή αντιγράφου σχετικής αποφάσεως 
τής Δημογεροντίας. (Δεκέμβριος 1863).
ΑΔΗ, ΠΕ, άριΟμ. χειρ 7 β. Έπί δίφυλλου λεπιού χάρτου διαστάσεων 
0,25 X 0,365 μ. Τό κείμενον έπί τού ήμίσεος τής πρώτης σελίδος. Εις
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ιό άνω αριστερόν: Άριθ. πρ. 867 | Άρ. Διεχ. 6520. Έπί τοΰ πρός φα- 
κέλλωσιν τμήματος τής τέταρτης σελίδος : Έλ[ήφθη) τή 9 Δεκεμβρίου 1862, 
καί δι' έτέρας χειρός : «Τω Ίερωζάιω Μητροπολίτη Κρήτης υπερτιμώ καί 
εξάρχεο Ευρώπης, | εν άγίφ πν[εύμαί)ι αγάπητώ άόελψω καί αυλλειτουργφ 
τής ημών Μειρι \ ότητος κυρ Διονυοίφ*. Σφραγίς τοΰ Πατριάρχου Σω
φρονίου εφ’ ισπανικού ερυθρού κηρού άποκεκομμένου κατά τό ήμισυ. Κα· 
τάστασις διατηρήσεως καλή.

Σωφρόνιος ' έλέφ Θεοϋ 'Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 
’Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.

f Ίερώτατε Μητροπολΐτα Κρήτης υπέρτιμε και έξαρχε Ευρώπης, 
iv άγίω πν(εύματι) | αγαπητέ άδελφέ και συλλειτουργέ τής ήμών Με- 
τριότητος κυρ Διονύσιε' χάρις εΐη τη | αυτής Ιερότητι και εΙρήνη παρά 
Θεοϋ.

Άποστέλλεται τή αυτής ‘Ιερότητι περίκλειστου ίν j τή παρονση ή με
τά ρα έπιατολή άντίγραφον προδικασζικής άποφάσεως τής ένταΰθα | εισ
ηγητικής έπιτροπής, άφορώσης την διατρέχουσαν διαφοράν μεταξύ τοΰ 
αυτόθι | Μ. πα(πα) Μιχελάκη, καί τών συγγενών τής άποθανούοης συ
ζύγου του Μαρίας, | περί ής, έπειδή καθά εκ τοΰ αντιγράφου τής άπο
φάσεως πληροφορείται, ζητοΰνται | πληροφορία αυτής δι’ αποστολής 
Ιπιοήμου αντιγράφου τής έκδοθείαης άποφάσεως \ τής αυτόθι Δημογε
ροντίας μετά πάντων τών σχετικών εγγράφων, προτρεπόμεθα | αυτή, 
δπως έπιμεληθεΐαα πράξη συμφώνως τή έννοια τής άποφάσεως τής εϊσ- 
ηγη | τικής επιτροπής πέμπουσα έν τάχει και τά ζητούμενα έγγραφα. 
Ή δέ τοΰ Θεοΰ | χάρις καί τό άπειρον έλεος εΐη μετ’ αυτής, ,αωξγ' 
Δεκεμβρίου δ'.

f Ό Κωνσταντινουπόλεως έν Χ(ριστ)φ άγαπητός άδελφός "—a

Σ Η Μ Ε I Ω Σ I Σ

') Σωφρόνιος Γ', Οικουμενικός Πατριάρχης (1863 - 1866), ό έξ Άμα- 
σείας, ό μετέπειτα ’Αλεξάνδρειάς' βλ. Γεδειάν. Π. Πίν., σ. 702.

9

Επιστολή εκκλησιαστική τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Σω
φρονίου πρός τούς Δημογέροντας τοΰ τμήματος Ηρακλείου, ζη- 
τοΰσα την παραχώρησιν εις τον ’Αρχιμανδρίτην Καλλίνικον τής 
εις τό εν Μυλοποτάμιρ Μετόχιον τοΰ Παν. Τάφου άφιερωθείσης 
περιουσίας τοΰ άποθανόντος ίερομονάχου X' Μελετίου, παρά τάς 
επ’ αυτής Ιγειρομένας αξιώσεις τών συγγενών του. (Αύγουστος 
1864).
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ΑΔΗ, ΠΕ, άριθμ. χειρ. 9 Έπί δίφυλλου λεπτού χάρτου διαστάσεων 
0,245 X 0.37 μ. Αί ΰπογραφαί συνεχίζονται και έπί τής δευτέρας δψεως. 
•Επί τής πρώτης σελίδος, άνω άριστερά : Άριάμ. πρ. 5694 | Άριά. Αιβκ. 
3463. Έπί τού πρός φακέλλωσιν τμήματος τής τελευταίας σελίδος: «/- Τοΐς 
τιμιωτάχοις Αημογέρουαι τοΰ τμήματος ’Ηρακλείου τής νήσον και επαρχίας 
Κρήτης, τίκνοις εν Κνρίφ ημών άγαπητοϊς». Σφραγίς έφ' ισπανικού ερυ
θρού κηρού μέ τό πατριαρχικόν οίκόσημον: πτερυγοφόρον άετόν μέ άνω 
στέμμα καί κάτω κλείδας καί τα ψηφία ΣΦ ΝΣ | ΠΤΡ KS | 1863. Περί 
τής εσωκλείστου έπιστολής ίδέ έν ταΐς σημειώοεσιν. Κατάστασις διατηρή- 
σεως καλή.

f Σωφρόνιος έλέφ Θεοΰ ’ Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 
’Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

f Τιμιώτατοι Δημογέροντες τοΰ Τμήματος *Ηρακλείου τής νήσου 
καί έπαρχίας Κρήτης, τέκνα έν \ Κνρίφ ημών αγαπητά’ χάρις ειη υ- 
μιν καί εΙρήνη παρά Θεόν. Έδηλώϋη πρός την εκκλησίαν \ υπό τής 
αυτόν Μακαριότητος τον Πατριάρχον των ’Ιεροσολύμων, λίαν αγαπη
τού καί περισπουδάστον \ ήιιΐν έν Χριστώ αδελφού και συλλειτουργού 
κυρίου Κυρίλλουι. δτι κατά τάς διαβιβαο&είαας αυτφ \ πληροφορίας 
υπό τού αντό&ι ταξειδιώτου τοΰ Παναγίου Τάφου ’Αρχιμανδρίτου κυρ 
Καλλινίκου ’, | εν ω δ εκ τοΰ χωρίου Σφενδΰλι τής Πεδιάδος μακαρί
της X' Μελέτιος Ιερομόναχος, επιστάτης τοΰ \ εν Μυλοποτάμω Μετο
χιού τοΰ Παναγίου Τάφον8, ζών έτι κατέλιπεν οϊκειούλελώς τά εν τφ 
ρη&έντι | χωρίω υποστατικά αυτού μεά’ ενός κουτείου άγιων λειψάνων 
εις τό είρημένον σεβάσμιον προσκύνημα, | κοινοποιήσας την ΰέλησίν 
τον ταύτην εϊς δλους τους συγγενείς του έπισήμως, ειι δε δηλώσας αυ
τό | τοΰτο καί εις τό έπιτόπιον συμβούλιου καί είς τό χωρίον Μουρ- 
τζανά 4, κατά τε τάς μαρτυρίας τών εΐ [ ρημένων χριστιανών, καί κατά 
τον σνμφώνως ταύταις καί ταΐς ίδίαις πληροφορίαις έκδυϋέντα—Μαζ- 
πατάν6 τοΰ είρημένου συμβουλίου, άποφαινόμενον δτι δ μακαρίτης ά- 
φιέρωαεν εις τον | άγιον Τάφον τά έν Μυλοποτάμω υποστατικά αυτού 
κινητά τι καί ακίνητα, δ αδελφός τοΰ μα[κα] | ρίτον Θεόδωρος καί τι- 
νες άλλοι συγγενείς αύτοΰ έπιχειροΰσι διαφοροτρόπως διαψεΰσαι την 
ρη\τήν\ | τοΰ μακαρίτου διάταξιν έπί τφ οίκειοποιηύλήναι τά τφ Άγίω 
Τάφφ άφιερωάέντα.

"Ο&εν, ά[ . . | . ]σεεος γενομένης ήμΐν υπό τής αντοΰ Μακαριό
τητος, γράφοντες διά τής παρούαης έκκλησια \ στικής ήμών έπιστολής, 
έντελλόμε&α καί ύπαγορεύομεν τή υμών Τιμιότητι, δπως ζήλω χριστι- 

j ανικφ κεκινημένοι υπέρ τοΰ ρη&έντος ίεροΰ προσκυνήματος, έπιμε- 
λη&ήτε δραστηρίως διά | την αισιαν άποπεράτωσιν τής ύπο&έαεως ταυ 
της, ένεργοΰντες ίνα καί κατά τάς μαρτυρίας τών | χριστιανών καί κα-
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εν Χ(ριστ)φ ευχέτης

τά την έννοιαν τον Μαζπαια τον ίπιτοπίον συμβουλίου, άποκαταστα- 
ΰώοιν | είς την εξουσίαν και κυριότητα του Παναγίου Τάφου τά ίν 
Μυλοποτάμω κτήματα τον μακαρίτου | X' Μελετίου ίερομονάχου ώς 
άφιερτυ&έντα ΰττ αυτόν, και δο&ώσιν είς την κατοχήν τον ρη&έντος \
’Αρχιμανδρίτου κυρ Καλλινίκου τόσον αυτά, δσον καϊ τδ μετά άγιων 
λειψάνων κουτεΐον, νπο | χρεουμένων τών συγγενών τοϋ μακαρίτου, 
ϊνα παραιτηάώσι τών ini τούτων παραλόγων αυτών | αξιώσεων. Ή δέ 
τοϋ ϋεον χάρις και τδ άπειρον έλεος εϊη μετά τής υμών Τιμιότητος 
'Οωξδ'ν Αύγουστον κζ' |

f 'Ο Κωνσταντινουπόλεως
t'0...................................
f Ό.......................Ιγνάτιος
f Ό Μελενίκον Διονύσιος 
f 'Ο Σάμου Γαβριήλ 
f Ό Κώου Κύριλλος 
f Ό Φαναριοφερσάλων Νεόφυτος 
f Ό Νικομήδειας Διονύσιος 
f Ό Κρήτης Διονύσιος 
f Ό Αίνον Γαβριήλ 
f *Ο Λήμνου ’Ιωακείμ 
f Ό Πελαγωνίας Βενέδικτος

f'O........................................

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

1 Η Μ Ε I Ω Σ.Ε I Σ

*) Κύριλλος Β', Πατριάρχης Ιεροσολύμων (1815 - 1872), πρώην άρχιεπί 
σκοπος Λύδδης* βλ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Ιστορία τής Εκ
κλησίας Ιεροσολύμων, 1910, σ. 707.

2) «*0 αϋτόΰ·ι όσιώτατος τοϋ Παναγίου Τάφου *Αρχιμανδρίτης και *Ημέτερος
κατά πνεύμα υιός λίαν αγαπητός κυρ Καλλίνικος, έιη ήδη ικανά έξυπηρετήσας τφ 
παγκόσμια) προσκυνήματι εν τη ΰεοφρουρήτφ Νήσφ Κρήτη, και μή δυνάμενος τοϋ 
λοιποϋ γήρας ένεκα, ώς γράφει, βαστάσαι τον τοϋ ταξειδίου κάματον, έπέστειλεν
'Ημΐν πέρυσι και εφέτος επανειλημμένως παρακαλών, ΐνα άπαλλάξωμεν τής είρημέ- 
νης διακονίας την όσιότητά του, αιροντες άπ* αυτοϋ τό βαρύ δήΰεν τοϋτο φορτίον» 
(εξ ανεκδότου πατριαρχικής επιστολής του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Κυρίλλου 
τής ιε' Αύγούστου 1871). Τούτον επιστρέψαντα είς Αγίους Τόπους άντικατέ* 
στησεν ό αρχιμανδρίτης Γερμανός Κόμης.

Καλλίνικός τις, αρχιμανδρίτης του Παναγίου Τάφου άναφέρεται μεταξύ 
τών εκ Κρήτης συνδρομητών, βΐς Γρηγορίου Γώγου (Ίεροδιακόνου, τοϋ 
Λεοβίου), Στοιχειώδης διδασκαλία τής πρακτικής πίστεως, ήτοι σύντομος εκ-
Φεσις τής Χριστιανικής Ηθικής, εν Κων)πόλει, 1859, σ. 285. Έπομε-ιως ό Καλ
λίνικος είχε παραμείνει εν Κρήτη υπέρ την δωδεκαετίαν.

8) Πλήν τυϋ Μυλοποτάμου ό Πανάγιος Τάφος κατεϊχεν Ιν Κρήτη την Πα
ναγίαν Γκουβερνιώτισσα είς Ποταμιές Πεδιάδος καί πολλά χωράφια, άμπελώ-
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νας, έλοιώνας, κήπους, οικίας εις διάφορα μέρη ιής νήσου. Έκ τής ΙκμισΟώ- 
σεως των μετοχίων τούτων τής 14 Απριλίου 1877 πράε τινο Φραγκίσκον Λυμ- 
πέρην, τό Πατριαρχείον Ιεροσολύμων είσέπραττεν έτησίως 200 λίρας Γαλλίας.

4) Μουρτζανά, χωρίον Μυλοποταμου παρά τό Γαράζο.
*) μαζματάς, έγγραφον.
β) Κατωτέρω δημοσιεύομεν επιστολήν τοΰ μητροπολίτου Κρήτης Διονυσίου 

πρός τόν επίτροπόν του ’Αρκαδίας Γρηγόριον δΓ ής συνηγορεί υπέρ τών δι- 
καιωμάτων τοΰ Παναγίου Τάφου. Ή επιστολή έγράφη έκ Κωνσταντινουπόλεως 
(31 ‘Ιουλίου 1861) τοΰ Διονυσίου δντος συνοδικού Βλ. Π α ρ λ α μ δ, ένθ·’ ά- 
νωτ., σ. 321.

’Επί διφύλλου λεπτού δποκυάνου χάρτου, διαστ. 0,215 X 0,27 μετά καΟέ 
των υδατίνων γραμμών καί επί τοΰ δευτέρου φύλλου τά γράμματα : LJDLXC. 
Έπί τής τελευταίας σελίδος : «Τφ Οεοφιλεστάτω ύμετέρφ επι | τρόπφ ’Αρκαδίας, 
εν ΆγΙφ πν(εύματι) Άγαπη | τφ Άδελφφ καί Συλλειτουργώ τής ήμών | ταπεινό
τατος, κυρ [ ρηγορίφ—άαπαοίως \ Εις 'Ηράκλειοι».

f θεοφιλέοτατε ήμέιερε επίτροπε Αρκαδίας, εν Άγίφ πν(εύματι) Αγαπητέ 
Άδελφε και συλλειτουργέ τής ημών ταπεινόιητος κυρ Γρηγόριε, γνωστόν υπάρχει 
τή αγάπη της κατά πόσον μας ένδιαφέρουσι τά τοΰ Παναγίου Τάφου δίκαια, ώς έκ 
τούτου πάσα άλλη περί τούτου σκέψις περιττή θεωρείται, καί μόλα ταντα ύπεχρεώ- 
Οημεν παρά τής προσκυνητής ημών αύτοϋ Μακαριότητος νά γράψωμεν τή αγάπη 
της περί τής περιουσίας, τοΰ εσχάτως αυτόθι άποβιώααντος X' Μελετίου ίερομονά- 
χου ’Αγιοταφίτου, ώς άνηκούοης τφ Παναγίφ Τάφφ· γράφοντες τοίνυν άξιοΰμεν 
την θεοφιλίαν της, δποες μετά τών έντιμοτάτων Δημογερόντων, ονς από ψυχής εν- 
χόμεθα, παρασταθή έν τή περί ής S λόγος ύποθέαεως, παρέχουσα πάσαν τήν δυνα. 
την αυτής συνδρομήν τφ αυτόθι Άγίφ Αρχιμανδρίτη κυρ Καλλινίκφ έπιτρόπφ 
τοΰ Πατριάρχου τών *Ιεροσολύμων, εις δ,τι άφορρ τήν διεκπεραίωσιν τής ύποθέ- 
οεως ταύτης, πρός έξααφάλιαιν τών δικαιωμάτων τών Άγιων Τόπων, πρός οΰς οί 
πάντες όφείλομεν. ταϋτα έν όλίγοις άδελφικώ;, άναμένοντες εύχάριατον άπάντηαίν 
της. ή δε τοΰ θεοΰ χάρις εΐη μετά τής θεοφιλίας της.

Έν Κων/πόλει τή 31 : ’Ιουλίου : 1864 : 
f *0 Κρήτης Διονύσιος εν Χ(ριοτ)φ Αγαπητός αδελφός *—»

10

Επιστολή πατριαρχική και συνοδική τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινου
πόλεως Σωφρονίου πρός τούς Δημογέροντας τοΰ τμήματος 'Ηρα
κλείου εντελλομένη τήν πρός τούς αδελφούς ’Ιάκωβον καί Χ'Έμμ. 
Άσπραδάκην και τόν Έμμ. Ματθαιάκην κοινοποίησιν τής συν 
αποστελλομένης άποφάσεως τής εισηγητικής επιτροπής έπί τής ύ· 
ποθέσεως Ιακώβου Έμμ. Μουδάτζου. (Δεκέμβριος 1864).

ΑΔΗ, ΠΕ( άριθμ χειρ. 10. ’Επί διφύλλου λεπτοΰ χάρτου διαστάσεων 
0,24 X 0,375 μ. Τό κείμενον επί τής πρώτης σελιδος. “Άνω αριστερά ό 
τύπος τής διά πιέσεως άποτυπωΟείσης σφρογϊδος μέ δικέφαλον αετόν, 
στέμμα καί τήν επιγραφήν: ΟΙΒ ΟΥΜΕΝΙΚΟΝ 11ΑΤΡΙΑΡΧΕ10Ν. Κά
τωθι τής σφραγΐδος: Άρ. Πρωτ. 8320 \ Άρ. Διεκ. 5338, καί κάτωθι,
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καθέτως πρός to κείμενον, δι' άλλης χειρός : εν tfj 19 Δεκεμβρίου 1864 \ 
Άριθ. πρ. 2295. ’Επί ιοΰ πρός φακέλλωσιν ιμήμαιος τής τέταρτης σελί- 
δος : «Τοϊς τιμιωτάχοις Δημογέρουοι τοϋ τμήματος Ηρακλείου τής νήοου
Κρήτης, J τέκνοις εν Κυρίφ ημών άγαπητοϊς*. Σφραγίς εφ’ Ισπανικού έρυ. 
Φροΰ κηροΰ, συγκρατοΰσα τεμάχιον ιαινίας, μέ δικέφαλον αετόν καί στέμ. 
μα καί κάτω κλείδας καί τά ψηφία: ΣΦ ΝΣ | ΠΊΡ KS \ 1863. Περί τών 
εσωκλείστων εγγράφων ίδέ έν ταϊς σημειώσεσιν. Κατάστασις διατηρήοεως 
καλή.

f Σωφρόνιος ελέφ Θεοϋ ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 
*Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης [

f Τιμιώτατοι Δημογέροντες τον τμήματος Ηρακλείου τής νήσου 
Κρήτης, τέκνα έν Κυρίω \ ημών αγαπητά' χάρις εΐη ύμΐν κα'ι ειρήνη 
παρά Θεοϋ. Περικλείοντες ενταύθα | άντίγραφον άποφάαεως τής ένταϋ- 
θα έν τοϊς Πατριαρχείοις εισηγητικής επιτροπής νπ’ άρ. | 1183, αφο. 
ρώσης την γνωστήν ύμΐν νπόθεαιν τον ’Ιακώβου ’Εμμανουήλ Μουδά- 
τζον, | προτρέπομεν τήν υμών Τιμιότητα, όπως κοινοποιήσητε αυτό 
πρός τους άντιδίκονς τοΰ | ρηθέντος ήτοι τους άδελφονς ’Ιάκωβον και 
X’ ’Εμμανουήλ Άσπραδάκη καί τον Έμμα | νουήλ Ματθαιάκη, πλη- 
ροφορονντες συγχρόνως ότι έπιτρέπεται αντοΐς τό δικαίωμα, | Γνα_ 

έντόζ διμήνου προθεσμίας από τής ήμέρας τής κοινοποιήαεως τής ά- 
ποφάσεως ταντης, | προσαγάγωσιν ενώπιον τοΰ Διαρκούς ’Εθνικόν 
Μικτού Συμβουλίου διά τής αρμόδιας όδοϋ \ τάς ας έχουσιν τυχόν έν- 
στάσεις έναντίον αυτής. Ή δέ τοΰ θεοϋ χάρις και τό άπειρον έλεος | 
εΐη μεθ’ υμών, ,αωξδ’ Δεκεμβρίου β’ \ 

f Ό Κωνσταντινουπόλεως

f'0...................................
f Ό . . . . ’Ιγνάτιος
f Ό Αίνου Γαβριήλ 
f Ό Λήμνου Ίωακε'ιμ 
f Ό Φαναριοφεραάλων Νεόφυτος 
f Ό Νικομήδειας Διονύσιος
f'O...................................
f Ό Σάμον Γαβριήλ 
f Ό Κώου Κύριλλος
f Ό...................................

εν Χ(ριοι)ω ευχέτης 
» » »

»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»

Σ Η Μ Ε I Ω Σ I Σ

Παρέχομεν κατωτέρω περίληψιν 5 εγγράφων, εύρεβέντων εντός τής πα- 
ιριαρχικής επιστολής, άφορώντων δέ είς τήν ως άνω ύπόθεσιν Μουδάτζου. 

α') Μονόφυλλον διαστ. 0,21 X 0,29 μ.
"Εγγραφον τής Δημογεροντίας τοΰ τμήματος Ηρακλείου ύπ* άριΟ·μ. πρ.
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2295 πρός τούς αδελφούς 'Ιάκωβον καί X' Έμμ. Άσπραδάκην, είς Κασιέλλιον 
Ίεραπέτρας, κολουμένους, όπως, παρουσιαζόμενοι είς τήν Δημογεροντίαν, προ
σάγουν τάς τυχόν ένοτάσεις των επί τής κληρονομικής των ΰποθέσεως καί λά
βουν τά σχετικά έγγραφα. (Έν Ήρακλείφ τή 21 Δεκεμβρίου 1864). 

β) Δίφυλλον διαστ. 0,205 X 0,29 μ.
Επιτροπικόν έγγραφον του X' Έμμ. Άσπραδάκη πρός τόν αδελφόν του 

Ιάκωβον, ΐνα εκπροσώπηση τούτον κατά τήν ενώπιον τής Δημογίροντίας έκδί- 
κασιν τής ΰποθέσεως, κωλυόμενου νά παρσστή αυτοπροσώπως, επειδή έστερή- 
θη τοΰ φωτός του. Τήν έξουσιοδότησιν υπογράφουν οί κάτωθι μάρτυρες : Γε
ώργιος Μ. Κουνδουράκης, Άνδόνις................. Γεώργ. Τζοίνας, Μανοϋλ μακρο-
γιάννης. Διά τόν άόμματον X' Έμμ. ’Ασπραδάκη ΰπογράφη Χρ. Α. Έλευθε- 
ριάδης καί εκείνος σταυροσημειοϊ. Άνθιμος δε «ό τον Άγιον Ίεροσητείας αρ
χιδιάκονος και επίτροπος» έπιβεβαιοΐ τό γνήσιον τών υπογραφών (Έν Ιεραπέ- 
τρφ τή 7 Ιανουάριου 1865).

γ) Μονόφυλλον διαστ. 0,25 X 0,29 μ.
Έγγραφον τής Δημογεροντίας Ηρακλείου δι" οΰ δηλοΰται ή κοινοποίησις 

πρός τόν Ιάκωβον Άσπραδάκην τής ΰπ’ άριθμ. 1183/859 πατριαρχικής καί 
συνοδικής επιστολής καί τής άποφάσεως τής εισηγητικής επιτροπής περί άκυ- 
ρώσεως τής ΰπ'άριθμ 87 καί ΰπό χρον. 26 Όκτ. 1860 άποφ. τών πρώην Δη. 
μογερόντων. (Έν Ήρακλείφ, τή 14 Ίανουαρίου 1865). 

δ’) Μονόφυλλον διαστ. 0,205 X 0,29 μ.
“Εγγραφον τής Δημογεροντίας 'Ηρακλείου πρός τό Οίκ. Πατριαρχεΐον σχε

τικόν μέ τήν κοινοποίησιν είς αδελφούς Άσπραδάκη τής άποφάσεως τής ειση
γητικής επιτροπής καί τήν παραδοχήν ώς νομίμου, έκ τής κληρονομιάς τοΰ X' 
Ίωάννου Μουδάτσου, τοΰ Έμμ. Ματθαιάκη, δντος ετεροθαλούς αδελφού (Έν 
Ήρακλείφ τή 18 Ίανουαρίου 1865).

ε ) Μονόφυλλον διαστ. 0,205 X 0,29 μ.
Σημείωμα τοΰ επιτρόπου τού μητροπολίτου Διονυσίου επισκόπου Αρκα

δίας Γρηγορίου άναφέρον τόν έπακολουθήσαντα συμβιβασμόν μετά τήν κοινο. 
ποίησιν τήσ πατριαρχικής άποφάσεως. “Οσον δέ άφορα είς τήν επί τίνος έλαι- 
οφύτου άξίωσιν άναφορογράφου από τήν Σοφίαν σύζυγον τοΰ άποβιώσαντος 
θείου του X' Ίωάννου Μουδάτσου, προβάλλεται τό αναρμόδιον τής Δημογε
ροντίας, (Έν Ήρακλείφ τή 9 Νοεμβρίου 1865).

’Ανέκδοτα έγγραφα τοΰ Οϊκουμενικοΰ,’Πατριαρχείου 361

11

Γράμμα πατριαρχικόν καί συνοδικόν τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινου
πόλεως Σωφρονίου πρός τόν Μητροπολίτην καί τό χριστιανικόν 
πλήρωμα τής Κρήτης κατά τοΰ εθίμου τής άδελφοποιΐας (’Οκτώ
βριος 1865)\

ΑΔΗ, ΠΕ, άριθμ χειρ. 11. Έν πρωτοτύπφ 2, έπί χάρτου διαστάσεων 
0,41 X 0,57 μ. μέ ύδατίνας καθέτους γραμμάς καί θυρεόν έν τφ κέντρφ 
είκονίζοντα πτηνόν μέ άνεφχμένας τάς πτέρυγας. Άνω αριστερά ό τύπος 
τής διά πιέσεως άποτυπωθείοης σφραγΐδος τοΰ Οίκ, Πατριαρχείου κα' 
κάτωθι αμέσως : Άρ. πρ. 4950 | άρ. διεκ 3368. Έπί τής δευτέρας σελί-
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δος, επί τής άνω παρυφής, όριοτερό, διά χειρός τοΰ Μητροπολίτου Διο
νυσίου : ανατίθεται τή μερίμνη τοΰ ήμετέρον | επιτρόπου Άγιον Αρκαδίας 
κυρ Γρηγορίου, | όπως ένεργήοη την επ' εκκληαίαις | άνάγνωοιν τοΰ παρόν
τος, εν οϊαιοδή | ποτέ έγκρίνοι επαρχίαις. j τη 14 : Ββρίου: 1865 ϊ \ f ό Κρή
της Διονύοιος. Κατάστασις διατηρήσεως καλή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

’) "Ισον άπαράλλακτον τού περιγραφομένου εγγράφου έξεδόθη υπό τού αει
μνήστου ’Επισκόπου Λάμπης καί Σφακίων Εϋμενίου Φυνουράκη έν tfj μνημο- 
νευθείση έκδόσει ιών ανεκδότων εκκλησιαστικών εγγράφων, βλ. «Κρητικά Χρο
νικά», τόμ. Β’, σ. 466, έγγραφον ΰπ' άριθμ. 40

J) ’Αντί : Σταγών ’Ιγνάτιος, τοΰ αντιγράφου, έν τφ πραιτοτόπω σημειοΰται 
κάτωθι τής υπογραφής: Έλασσώνος ’Ιγνάτιος, τής λίξ. Σταγών διαγραφείσης.

12

"Εντυπος πατριαρχική και συνοδική εγκύκλιος τοΰ πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως Σωφρονίου προς ιόν Μητροπολίτην Κρήτης Διο
νύσιον, δι’ή; συνιστάται ή έν κτηματολογίψ καταγραφή τών Μο
ναστηριακών καί Εκκλησιαστικών κτημάτων και ζητείται ή άπο- 
στολή αντιγράφου προς τήν Μ. Εκκλησίαν. (Νοέμβριος 1865).
ΑΔΗ, ΠΕ, άριθμ. χειρ. 12. ’Επί δίφυλλου χάρτου 0,25 X 0,37 μ. "Ανω 
άριστερά ό τύπος τής διά πιέσεως άποτυπωθείσης σφραγίδος τοΰ Πατρι
αρχείου καί κάτω: Άρι&. Πρωτ. 5696 \ Άριϋ·. Διεκ. 3636. Χειρόγραφος 
6 έπίτιτλος, οί τρεις πρώτοι στίχοι καί τό υστερόγραφου. ’Επί τής κάτω 
παρυφής διά χειρός τού Μητροπολίτου Διονυσίου : εάνατίδεται τφ ήμετέ- 
ριρ επιτρόπφ ε \ πιοκόπψ Άγίφ Αρκαδίας κυρ Γρηγορίφ και τη εντί | μφ 
Δήμο | γεροντίμ, διά τά περαιτέρω, τη 18: θβρίον : 65 :—f δ Κρήτης Διο- 
νύαιος». ’Επί τής τέταρτης σελίδος : «ή Τφ τιμιωτάτφ Μητροπολίτη Κρή
της, νπερτίμψ καί έξάρχφ Ευρώπης, εν \ άγίφ πν(εύματ) ι αγαπητφ άδελφφ 
καί ουλλειτουργφ τής ημών Μετριόιητος κυρ \ Διονυσία)*. Σφραγίς έφ’ισπα
νικού ερυθρού κηρού τού πατριάρχου Σωφρονίου συνέχουσα επιμήκη ται
νίαν. Κατάστασις διαοηρήσεως καλή.

f Σωφρόνιος ελεώ Θεοϋ Αρχιεπίσκοπος Κωτ σταντινονπόλεως Νέας 
'Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχη; |

f 'Ιερώτατε Μητροπολΐτα Κρήτης, νπέρτιμε και έξαρχε Ευρώπης, 
έν άγίφ πν(εύματ)ι | αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών Με- 
τριότητος κυρ Διονύσιε’ χάρις | εϊη τή αυτής ίερότητι καί ειρήνη πα
ρά Θεόν. |

’Έστω γνωστόν τή αυτής 'Ιερότητι, ότι επειδή κατά προνοητικήν 
αιιησιν τής άγιας τοΰ Χρίστου ’Εκκλησίας, \ έγκριέέεϊσαν εύμενώς υπό 
τής Υψηλής Κυβερνήσεως, πρόκειται έιεργη&ήναι μέτρον γενικόν με
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ταγραφής καί \ έξασφαλίσεως τών διαφόρου είδους ακινήτων κτημά
των, τών άνηκόντων είς πάι τα τα κατά τόπους 'Ιερά Μονά | στήρια, ή 
είς Ίεράς 'Εκκλησίας καί εις την Μητρόπολιν, ή είς Σχολεία και άλ
λα κοινά καταστήματα, τών ό | ποιων ή κνριότης, καί τοι πασίγνωστος, 
στεοεϊται μεν τοι τακτικών και μονίμων αποδεικτικών τής Ιδιοκτησίας 

| αυτών εγγράφων, είτε άπολεσάέντων εκ τών περιστάσεων, είτε άλλως 
εν άταξίρ. ον των, εξ ου καί συι 'έβαινε πολ \ λάκις, ϊνα διαφιλονεικήται 
ή δεσποτεία αυτών. Διά τοΰτο προκειμένου ήδη, ώς εΐρηται, κατακυρω- 
ϋήναι δι’ έκδό | σεοτς νέων επισήμων εγγράφων τής 'Υψηλής Κυβερ- 
νήαεως, καί άσφαλισ&ήναι τάς μοναστηριακός καί εκκλησία [ στικάς 
ιδιοκτησίας, έδέησε προς τον σκοπόν τούτον, ΐνα δι’ ακριβούς εξετά- 
οεως γνωσΰώοιν αυται καί δηλοποιη | άώσι διά τής ’Εκκλησίας, δπου 
δει. Ταϋτα είδοποιοΰντες καί τη αυτής Ίερότητι διά τής παρούσης Πα- 
τριαρχι | κής καί Συνοδικής εγκυκλίου έπιατολής, έντελλόμε&α καί 
προτρεπόμεάα, δπως, άμα τφ λαβεΐν, φροντίση καί επι j μεληάή κυ- 
ριαρχικώς, ΐνα καταστρωάή γενικόν απάντων τών εν τή ’Επαρχία της 
κειμένων Μοναστηριακών καί \ *Εκκλησιαστικών κτημάτων καί λοιπών 
κοινών Ιδιοκτησιών κτηματολόγιον, εν ω ϋέλουαι καταγραφή τά μεν | 
κτήματα τών Μοναατηρίων υπό τό άνομα Μοναστηριακά, τά δέ τών 
Μητροπόλεων, 'Ιερών Εκκλησιών, Σχο | λείων, Νοσοκομείων καί άλ
λων κοινών καταστημάτων υπό τό άνομα *Εκκλησιαστικά, δηλονότι εν τή 
καταγρα | φή άέλει οημειούται, δτι τό δείνα κτήμα τής Μητροπόλεως, 
είτε Σχολής, είτε Νοσοκομείου, υπάρχει κτήμα τής | Μητροπόλεως, 
είτε Σχολής, είτε Νοσοκομείου τής δεινός Ίεράς Εκκλησίας. Ώσαν- 
τοις άέλει ορίζεται εν τφ κτήμα | τολογίφ, έάν τό σημειονμενον κτήμα 
εχη σενέτιον' ή ού, τιϋεμένης καί τής ημερομηνίας τον οενετίου, εάν 
νπάρ | χη τοιοντον, έτι καί τον ονόματος τού ατόμου, εις δ υπάρχει 
εικονικώς επιγεγραμμένον, εν περιπτώσει δέ μη | νπάρξεως οενετίου 
&έλει ορίζεται δ χρόνος, αφ’ δτου τό εν λόγω κτήμα ευρίακεται είς την 
κυριότητα τής Μονής \ ή τής Εκκλησίας. Πρός δέ τούτοις &έλει ση- 
μειούται καί ό Καζάς καί τό χωρίον, είς δ κεΐται έκαστον κτήμα, τά 
στρέμ | ματα εξ ών συνίσταται καί τά δρια αυτού. Τοιούτον τοίνυν 
Κτηματολόγιον, δν άπαραλλάκτως σύμφωνον πρός | τους εν τοϊς άρ- 
χείοις τών Μοναστηρίων καί ’Εκκλησιών σωζομένους Κώδικας, καί 
διά μέν τα κτήματα τών Μοναστηρίων \ δν ύπογεγραμμένον υπό τών 
’Ηγουμένων, διά δέ τά ’Εκκλησιαστικά κτήματα υπό τών προκρίτων 

| επαρχιωτών χριστιανών, καί φέρον τήν αρχιερατικήν αυτής έπικύ 
ρωαιν, άέλει άποατείλει έν τάχει πρός τήν Έκ \ κλησίαν ή Ίερότης της 
διά τά περαιτέρω. Πρός πλείονα δέ οδηγίαν της περί τού τρόπου τής 
καταατρώσεως τού | ζητουμένου Κτηματολογίου άποατέλλομεν αυτή τό
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περίκλειστον Διάγραμμα. Ή δε τον Θεοΰ χάρις καί το άπει \ ρον έ
λεος ειη μετ’ αυτής. ,αοτξε' Νοεμβρίου α'.

f '0 Κωνσταντινουπόλεως εν Χριστώ αγαπητός αδελφός
f Ό Νικομήδειας Διονύσιος » » » »
f '0 Πελαγωνείας Βενέδικτος » » » »
f Ό Αίνον Γαβριήλ » » » »
f '0 Σάμον Γαβριήλ » » » »
f '0 Έλασοώνος ’Ιγνάτιος » » » »
f Ό Κώου Κύριλ.λος » » » »
j Ό Νίκαιας Ίωαννίκιος » » » »
f '0 Κρήτης Διονύσιος » » » »
f Ό Μηθύμνης Αγαθάγγελος » » »
f Ό Φαναριοφαρσάλων Νεόφυτος » » » »

Υ. Γ. Τά άνωτέρω θέλει κοιν οποιήοει καί προς τούς ϋεοφιλεοτά. 
τους αυτής επι | οκόπους όπως συμμορφωθώοιν άπαραλλάκτως. |

Σ Η Μ Ε I Ω Σ 1 Σ

4) σενετιον, ομόλογον, κιημαιιχός τίτλος.

13

Άντίγραφον εγκυκλίου εκκλησιαστικής επιστολής τοΰ πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως Γρηγορίου προς τον Μητροπολίτην Κρήτης Διο
νύσιον, δι5 ής ρυθμίζονται τά τής μνηστείας. (’Ιούλιος 1868).

ΑΔΗ, ΠΕ, άριΟμ. χειρ. 15. Έν άνιιγράφψ, επί δίφυλλου χάρτου δια
στάσεων 0,25 X 0,365. Τό κείμενον επί ιών δύο πρώτων σελίδων Έπί 
τής άνω παρυφής αριστερά: Άρτθ. πρωτοχ. 3156 \ Αιεχτερ. 1748, εις τό 
μέσον: «/· ό Κρήτης Μελέτιος (υπογραφή) οτι ακριβές άντίγραφον έπιβε- 
βαιοϊ *—»». Κατάστασις διατηρήσεως μέτρια. Φ&οραί κατά τά σημεία πτύ
ξεως.

/Γρηγόριος1 ίλέω Θεοΰ ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
Νέας *Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης \

f Ίερώτατε Μητροπολΐτα Κρήτη;, ύπέρτιμε καί έξαρχε Ευρώπης, 
έν 'Αγίφ Πνεύματι Αγαπητέ Αδελφέ καί \ Συλλειτουργέ τής *Ημών 
Μετριότητος, κυρ Διονύσιε, χάρις ειη τή Αυτής Ίερόνητι καί ειρήνη 
παρά Θεοΰ. | ’Εκτός τής αδιάλειπτου μερίμνης, ήν αείποτε καταβάλλει 
άξιοχρέως ή ’Αγία τοΰ Χριατοΰ ’Εκκλησία ν | πέρ των πνευματικών 
συμφερόντων, τών άπανταχοΰ ευσεβών πνευματικών αυτής τέκνων, κρί·
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νονοα | χρέος αυτής, ΐνα κήδηται και. προνοή καί υπέρ τής ηθικής ευ
ταξίας αυτών, καί τής αποφυγής έπιμόμφων \ πράξεων εν ταΐς κοινω- 
νικαΐς αυτών σχέσεσι, καθήκον έθεώρησε διακοινώσαι καί τάς εφεξής 
προνοϊ] | τικάς αυτής ουμβουλάς καί διαιαγάς, άφορώοας το Ακατάτα- 
κτον καί άμεμπτον των νομίμως συγκροτου \ μενών μνηοτειών, και?’ 
δσον αυταί είοίν αί πρώται βάσεις τής εν αγάπη καί χριστιανική ειρή
νη καί συ | ζυγική αρμονία ανζωίας τών μνηστενομένων, καϋόιι μετά 
δυσαρέσκειας ού μικράς βλέπει δτι ίπί τοΰ | ουσιώδους τούτου αντικει
μένου συιιβαίνουπι και?’ έκάστην πολλαί καί ανοίκειοι καταχρήσεις καί 
Αταξίαι, έξ | ών προκύπτονσι διενέξεις καί διαπληκτισμοί, καί τελευ
ταίου διαλύσεις Αρραβώνων, ού μόνον 6 \ νειδος φέρουααι καί κατη
γορίαν, άΜα καί ζηιιίας Αμφοτέρων τών μνηστευομένων μερών. [ \τά 
δε | τούτων υπάρχει τδ απόλυτον καί ακανόνιστου, τοΰ τε χρόνου τής 
μνηστείας καί τοΰ ποσού τών συναλλατ | τομένων Αρραβώνων, καί άλ- 
λαι παροράσεις καθηκόντων εκ μέρους τών τε γονέων καί τών μνηστή 
ρων καθά \ τοιαϋτα όσηιιέραι προκύπτουσι δυσάρεστα παραδείγματα. 
Καθότι πρώτον εν τφ μεταξύ τής μνηστείας | διαστήματι, δπερ πολλά- 
κις παρατείνεται καί εις χρόνους ολοκλήρους, υπάρχει έλευθέρα ή είσο
δος καί έξοδος \ τών νέων μνηστήρων εις τάς οικίας τών πενθεροσν, 
καί ακώλυτος ή συναναστροφή τών μνηστευθέντων. | ’Έπειτα, εκτός 
τών λόγω Αρόοβώνος άνταλλαττομένων μνήστρων, δίδονται εις τάς έορ- 
τάς καί δωρεαί βαρύτιμοι, επακολουθούσε δε καί έξοδα μάταια καί α
νωφελή και?’ δλην την διάρκειαν τής μνηστείας. Συμπε | σούσης δέ 
δυσαρέσκειας τίνος μετιξύ αυτών, τότε αναφύονται προφάσεις επί δια
λύσει προς φιλοκέρδειαν | καί Απαιτήσεις διπλάσιων Αρραβώνων, καί 
Αγωγαί ζημιών καί έξόδων, καί πλεΐατα αλλα άτοπα | παρέπονται, πη- 
γάζοντα, ώς προέφημεν, εκ τοΰ Ακανόνιστου καί Αορίστου καί ατάκτου 
τρόπον τών μνηστειών. | Ταϋτα τοίνυν γενικώς καταργούντες καί έξα- 
λείφοντες τοΰ λοιπού έκ προνοίας ’Εκκλησιαστικής, \ διαβιβάζομεν καί 
τή Αυτής Ίερότητι, διά τής παρούσης Εκκλησιαστικής ημών έγκυ 
κλίου επιστολής τά περί τοΰ j Αντικειμένου τούτου συνοδικώς εγκριθέν- 
τα, έντελλόμενοι καί προτρεπόμενοι Αύτή, δπως, αυστήαααα τοΐς | έ- 
παρχιώταις Αυτής χριστιανούς δι’ ’Αρχιερατικών Αύτής Γραμμάτων, 
ϋπαγορεύση αύτοΐς δπως από τοΰ νυν | καί είς τά εξής εν εκάστη συγ
κροτήσει μνηστείας, ήτις οφείλει νά γίνηται επί παρουσία τοΰ ιερατι- 
κώς | προϊσταμένου καί δύω τών προκριτωτέρων τής ενορίας, έχόντων 
βεβαίως τών μνηστευομένων την νόμιμον \ ηλικίαν, προθεσμία εξ μη
νών, ή τό πολύ ένός έτους μέχρι τών γάμων, οΐιινες δέον ινα έκτελών- 
ται έξ | άπαντος εν τή λήξει τής προθεσμίας ταύτης καί ούχί περαιτέ
ρω, τά δέ λόγφ αρραβώνος διδόμενα | αμοιβαίως ψιλά ανμφώνως θέ-
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λουσι συνίατασθαι εϊς δακτυλίδια έξ έκατέρων των μερών άξια; άνα- 
λόγου | της καταατάσεως τών μνηστευομένων, καί αυτά μόνα λογίζον
ται ό καθ’ αυτό αρραβών, οοτι,ς εν περιπτώπει | διαλύοεως τυχόν τής 
μνηστείας, έχει έπιστρέφεσθαι διπλάσιος παρά του μετανοοϋντος μέ
ρους, λείψωσι δέ \ δλως διόλου και αΐ κατά τό διάστημα τής μνηστείας 
κακώς έ&ιζόμεναι δωρεαί τόσον παρά του μνηστήρος, δσον \ και παρά 
τής μνηστής, καθότι αί φιλοδωρίαι οϋδαμώς λογίζονται ώς αρραβών, 
ουτε έπιστρέφονται διπλά \ σιοι συμβαινοναης διαλύσεως, καθώς επί
σης και τα εκ φιλοτιμίας ματ αίας και κατά τό δοκοΰν γινόμενα | έξοδα 
και φαγοπότια εϊς ούδέν μετροϋνται, ούτε απαιτούνται παντελώς μη 
γενομένου του γάμον. Έν τούτοις δε κατά την ημέραν τών αρραβώνων 
δέον ΐνα ουντάττωνται και τά άιιοιβαΐα προικοσύμφωνα, | νπογραφό- 
μενα παρ' έκατέρων, καί μαρτυρούμενα υπό τών παρευρισκομένων, 
ήτοι του Ιερατι | κώς προϊσταμένου και τών προκρίτων. Προ πάντων 
δε οΐ μνηστήρες μηδόλως έχωσιν έλευϋέραν την είσοδον | και εξοδον, 
μηδέ )d σνναναστρέφωνται και αυνδιασκεδάζωσι μετά τών μνηστών 
αυτών, έκτος έπι \ σήμων καί ώρισμένων έπισκέψεων κατά τας έπισή- 
μονς ήμέρας, γνωστόν όντος διά τής συνεχούς πει | ρας οιι έκ τής τοι- 
αυτής Απολύτου τών μνηστήρων συναναστροφής προκύπτουσι πολλά ά
τοπα και πολ | λαί Αφορμαί, προκαλοΰααι έπί τέλους την διάλυσιν τής 
μνηστείας...

Ταϋτα τοίνυν διακοινώσασα | καί ή 'Ιερότης της ιοΐς χριστιανοϊς 
Αυτής, καί διατυπώσασα έν ταΐς τών μνηστειών αυτών συγκροιήσεσι, 
διε | νεργή άπαραλλάκτως, όπως έκλείψωσιν αί μέχρι τοϋδε συμβαί- 
νουσαι καταχρήσεις έπί ιών μνηστειών, | εϊς τρόπον ώστε, μετά την 
διακοίνωσιν τών ’Εκκλησιαστικών τούτων συμβουλών καί προνοητικών 
διαταγών, | ουδέποτε άναφυή διένεξις καί διαφορά τών μνηοτευομέ- 
νων, ό μη φυλάξας ταύτας είτε έκ τών γονέων, είτε | έκ τών μνηστή
ρων μηδόλως εισακούηται εις τάς απαιτήσεις αυτού, | αλλ* απορρί- 
πτωνται πάσαι αϊ άπαι | τήαεις αί μη συνάδουσαι προς τα ανωτέρω 
διατυπωθέντα. \ Ή δέ τού Θεού χάρις καί τό άπειρον έλεος ειη μετ’ 
αυτής, ,αωξη' ’Ιουλίου ιβ' |

Υ. Γ. 'Ομοίως διακοινώσασα ταύτα καί τοΐς ϋπ’ Αυτήν θεοφιλε- 
στάτοις Έπιοκόποις θέλ,ει καταστήσει προσε | κτικους εϊς την άπαράλ. 
λακτον αυτών ένέργειαν. |

f Ό Κωνσταντινουπόλεως έν Χ(ριστ)ώ Αγαπητός αδελφός
/ Ό Κυζίκου Νικόδημος » » » »
f Ό Αέρκων Νεόφυτος » » » »
f Ό Δράμας ’Αγαθάγγελος » » » »
f Ό Βοδενών Νικόδημος » » » »
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f 'Ο Χαλκηδόνος Γεράσιμος ευ Χ(ριστ)φ αγαπητός αδελφός
f 'Ο Κρήτης Διονύσιος » » » »
/ Ό Γόνου και Χώρας Χρύσανθος » » » »
f 'Ο Κορνίζας Νεόφυτος » » » »

r Η Μ Ε I Ω Σ 1 Σ

') Γρηγόριος £Τ’ Οικουμενικός Πατριάρχης, τό α' 1835 - 1840, 1867-1871 
τό β'- βλ. Γεδεών, Π, Πίν, σ. 703.

14

Επιστολή τοΰ πατριίρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου προς τόν 
Μητροπολίτην Μελέτιον, άγγέλλουσα την καθ’ α έπεθύμει, άνα 
γνώρισιν τ<Τιν ηγουμένων τών Μοναστηρίων Χαλεβή καί Αγίας 
Τριάδος τών Τσαγκαρόλων, καθώς καί την αποστολήν τών σχετι
κών ηγουμενικών γραμμάτων. ( Ιούλιος 1869).

Α4Η, ΠΕ, άμιάμ. χειρ. 17. ’Επί δίφυλλου λεπιού χάρτου διαστάσεων 
0,26 X 0,375 μ. ”Ανω άριστερά ό τύπος της διά πιέσεως άποτυπωθείσης 
σφρτγϊδος τού Πατριαρχείου καί κάτωθι αυτής: *Αρ. Πρ<οτ. 3717 | Άρ. 
Α. 2703. Έπί τού πρός φακέλλωσιν τμήματος τής τέταρτης σελίδος: 
<f Τφ Ίερωιάιφ Μητροπολίτη Κρήτης, νπερτίμφ καί εξάρ/φ | Ευρώπης, 
εν άγίφ πν,εύματ)ι αγαπητφ άδβλφφ καί συλλειτουργέ!) τής ημών | Μετριότη- 
τος, κυρ Μελετίφ». Σφραγίς έφ’ ισπανικού έρυδροΰ κηρού ιού Πατριάρ- 
χου άπαλειφΟείσα. Φάοραί κατά <ά σημεία τής πτύξεως

f Γρηγόριος ελέφ Θεοΰ ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης \

f 'Ιερώτατε Μητροπολϊτα Κρήτης, ύπέρτιμε καί έ’ξαρχε Ευρώπης, 
εν άγίφ πτ\ενματ)ι | αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών Με- 
τριότητος κυρ Μελέτιε ■' χά \ ρις εϊη τή αυτής 'Ιερόιητι καί εΙρήνη πα
ρά Θεοΰ.

Τό από τής κε’ τοϋ παρελθόντος *Ιουνίου αδελφικόν γράμμα της 
κομισάμενοι [ ], εΐδομεν δσα | εν αυτφ σημειοι, συνιστώσα ήμιν
την επίσημον άναγνώρισιν ιών άρτι εκλεγέντων νέων 'Ηγουμένων εν 
τοΐς αυτόθι 'Ιεροΐς Σταυροπηγιακοΐς Μοναστηρίοις τής ΰ | περαγίας 
Θεοτόκου Χαλεβή 5 καί τής άγιας Τριάδος τών Τσαγκαρόλων a συα- | 
φώνως ταΐς επισυνημμέναις πρός ημάς άναφοραΐς ανιών. “Οθεν δεξά- 
μενοι | ευμενώς την τε σύσταοιν τής 'Ιερότητός της, ώς καί τήν τής 
αυτών 'Οσιότητος θερμήν | παράκλησιν, ίκδόντες άποστέλλομεν περί
κλειστα έν τή παρούοη Ιπιστολή ημών | τά ηγουμενικά αυτών γράμμα-
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368 Σπυρίδωνος Πλατάκη

τα, άτινα έλέλει διαβιβάσει αντοϊς ασφαλώς διά | τα περαιτέρω η δε 
τον Θεόν χάρις και τό άπειρον ελεος εΐη μετ’ αυτής. |

,αωξέλ' ’Ιουλίου κδ'
f Ό Κωνσταντινουπόλεως εν Χ(ριστ)ω αγαπητός αδελφός 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

‘) Μελέτιος Καβάσιλας, ό Καλύμνιος, μητροπολίτης Κρήτης, τό α' 1868 · 
1874 καί 18(7 - 1882 τό β· βλ Ν. Τωμαδάκη, Ειδήσεις καί έγγραφο, σ. 
208 καί Εύμενίου Φανουράκη, Δύο πατριαρχικά γράμματα πρός ιόν 
Μη'ροπολίτην Μελέτιον Καβάαιλαν, «Κρητικά Χρονικά» Η' (1951), σσ. 211 · 
215. Δυσμενή; ή κρίσις περί τής πολιτείας τού Μελετίου. Ό Νικολαίδης 
διαφέρει εις τό «Σημειώματα» του «Τό 1869, ’Απριλίου 8, έφθασε 6 νέο; Μη
τροπολίτης Μελέτιος. Ή τελευταία του λειτουργία ήτον Κυριακή των προπατό
ρων καί τήν 18 Δεκεμβρίου άνεχοίρησε διά πανιός κατά τό 1873. άρχιερατεύ 
σας ένταΰθιι 4 1/2 χρόνου; δχι καλώς», Π α p λ α μ ά ς, ένθ’ άνωτ , σ. 323· 
Αλλά καί κατά τήν δευτέραν μετάθεσίν του εις Κρήιην (εκ Διδυμοτείχου) «ό 
λαός τον ύπεδέχθη ψυχρότατα καί τό μέλλον προοιωνίζεται δχι ευχερές», αυ
τόθι, σ. 328. ΙΙερί τής συντάξεως κανονισμών μοναστηριακών κτημάτων βλ. 
αυτόθι, σ. 324, καί περί τοΰ θανατου καί τής κηδείας τοΰ Μελετίου, επίσης, 
αυτόθι σ. 336. Νεκρολογία έδημοσιεύθη είς έφ. Ηρακλείου «Μίνως», 21 Αϋγ. 
1882, άριθμ. φύλλ. 80 Περί τοΰ επεισοδίου τοΰ προκΰψαντος, έκ τής εύρεσεως 
τής εΐκόνος τής Παναγίας Καλυβιανής, μεταξύ Μελετίου καί τοΰ Διοικητοΰ 
Ηρακλείου Μουσταφά Νουρή Πασά, βλ Ν Παπαδάκη, Πολιτική σάτυ- 
ρα έν Κρήτη, Κρητικοί Μελέται, έτος Α, τεΰχ. 4 (1933), σσ 123 - 139.

2) Σταυροπηγιακή μονή έν Ρεθύμνιρ (δήμος Χρωμοναστηρίου). Έιερα σταυ
ροπήγια έν τφ αύτφ νομφ: Άρκαδίου, Ρουστίκων, Μυριοκεφάλων. Βλ. G. 
G e r ο 1 a, Monutnenti Veneti dell’ isola di Creta, τόμ. 3, σσ. 172 · 173.

Διά σιγιλλιώδους έν μεμβράνη γράμματος τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινου
πόλεως ’Ανθίμου Δ' (τό β ), άνανευΰται ή σταυροπηγιακή αξία τής μονής, κοι
νή άναφορςί τών μοναχών αυτής (1818) Ίδέ σχετικώς Κ. Τσατσαρωνά- 
κη, Πατριαρχικά σιγίλλια τών Μονών Άρσάνη καί Χαλεβή Ρεθύμνης, «Κρη
τικά Χρονικά», Η' (1954), σσ. 208 - 210.

Είς τό Ιστορικόν Μουσεϊον Κρήτης άπόκειται (ύπ’ άριθμ. καταγρ 239) 
σφραγίς τής μονής έξ ορειχάλκου, δισκοειδής, μέ λαβήν όπισθεν φέρει Χε 
ρουβείμ εκατέρωθεν ΜΡ ΘΥ. ΙΙέριξ δέ : f Η ΟΦΡΑΓΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ 
ΟΕΒΑΣΜΙΑΣ MONHC THC KYPIAC ΊΟΥ ΧΑΛΕΒΙ αψμα. (Τήν ϋπαρξιν 
τής σφραγίδας ταύτης έν ιφ Ι.Μ.Κ. οφείλω είς ύπόδειξιν τής έπιμελητρίας αύ' 
τοΰ κ. Σ. Λογιάδου - Πλάτωνος, τήν όποιαν καί εντεύθεν ευχαριστώ).

’Εξ ανεκδότου έπιστολής τοΰ επισκόπου Ρεθύμνης καί Αύλοποτάμου Ίλα· 
ρίωνος Κατσούλη πρός τόν Μητροπολίτην Μελέτιον τής 10 Όκτ. 1869 έκ τήζ 
Ίερας Μονής Μπαλί (Άρχεϊον "I. Μητρ. Κρήτης), μανθάνομεν τόν θάνατον 
τοΰ ηγουμένου τής μονής, πρός τόν όποιον άπεστάλη τό ηγουμενικόν γράμμα 
έκ τοΰ Πατριαρχείου. Οδτος έκαλεΐτο Παρθένιο;, έγκατελείφθη δέ άπό τού; 
πατέρας τής μονής, τούς όποιους καί δι’ άλλους λόγους ψέγει ό έπίσκοπος. Ό 
ίδιος προτείνει ώς νέον ηγούμενον τόν ιεροδιάκονόν του "Άνθιμον.

Κατά τήν άπογραφήν τοΰ 1881 ύπήρχον έν τή μονή δύο μοναχοί καί είς 
κοσμικός· βλ. Νικολάου Στσυράκη, ένθ' άνωτ., σ. 164. Ή μονή φέ'
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ρεται ώς διαλελυμένη μετά τό 1881, βλ. Νικολάου Π α π α δ ά κ η, Ή ’Εκ
κλησία τής Κρήτης, Χανιά, 1936, σ. 92. Παρά ταΰτα, Καλλίνικόν τινα, ηγού
μενον Χαλεβή, εύρίσκομεν μεταξύ τών έκ Κρήτης συνδρομητών εις τήν 5ην 
εκδοσιν τοΰ Κυριακοδρομίου τοΰ Νικηφόρου Θεοτόκη, δαπάνη ’Αντωνίου Ν. 
Καστριώτου, έν Άθήναις, 1885, τόμ. Ιος, σ, 260.

*) Βλ. Ν. Τ ω μ α δ ά κ η, Ή Ιερά μονή ‘Αγίας Τριάδος τών Τζαγκαρόλων 
έν Άκρωτηρίφ Μελέχφ Κρήτης, ΕΕΒΣ, Θ' (1932), σσ. 289 - 350. Ό περί οί 
ό λόγος ηγούμενος είναι ό Μισαήλ Τζιλβάκης, άρχικώς επιστάτης (1866 - 1869) 
καί είτα ηγούμενος (1869 - 1870) τό α', (1895 - 1898) τό β', πρβλ. Τ ω μα δά- 
κης, αύτ. σ. 339.

15

'Έντυπος πατριαρχική και συνοδική εγκύκλιος επιστολή τοΰ Πατριάρ- 
χου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου προς τον Μητροπολίτην 
Κρήτης Μελέτιον περί ένισχύσεως, δι* έγγραφης συνδρομητών, 
τής υπό τοΰ Αποστόλου Μακράκη αναγγελλόμενης εκδόσεως τής 
«Βιβλιοθήκης τών άγιων Πατέρων τής ’Ανατολικής τοΰ Χριστού 
Εκκλησίας» (’Ιούλιος 1869).

ΑΛΗ, ΠΕ, άριΟμ. χειρ. 18 ’Επί διφύλλου χάρτου διαστ. 0,22 X 0,355 μ. 
"Ανω αριστερά ό τύπος τής διά πιέσεως άποτυπωθ·είσης σφραγΐδος τοΰ 
Πατριαρχείου καί κάτωθι αυτής: Άριϋ·. πρωτ. 3857 \ Άριδ. Δ. 2813. 
’Επί τοΰ πρός φακέλλωσιν τμήματος τής τετάρτης σελίδος : «/· Τφ Ίερω- 
τάτφ Μητροπολίτη Κρήτης ύπερτίμφ καί εξάρχο) | Ευρώπης, εν άγίω πν(εύ- 
ματ)ι άγαπητώ άδελφώ καί συλλειτουργώ τής | ημών Μετριότητας κυρ Μελε
τίου. Σφραγίς έφ" Ισπανικού ερυθρού κηρού τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου 
άπαλειφθεΐσα. Κατάστασις διατηρήσεως καλή.

f Γρηγόριος έλέφ Θεόν ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
’Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.

f Ίερώτατε Μητροπολΐτα Κρήτης νπέρτιμε και έξαρχε Ευρώπης έν 
άγίφ—πν(εύματ)ι αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών Μετριό- 
τητος κυρ Μελέτιε' | χάρις εϊη τή αυτής Ίερότητι καί ειρήνη παρά 
Θεοϋ. |

Έκ τής περίκλειστου αγγελίας τού έλλογίμον κυρ ’Αποστόλου Μα
κράκη 1 πληροφορείται καί | ή ’Αρχιερωσύνη της τήν αξιέπαινον αυτόν 
πρό&εοιν πρός έκδοσιν τών Ιερών συγγραμμάτων τών \ ΰεοφόρων πα
τέρων ήμών υπό τό όνομα «Βιβλιο&ήκη τών άγιων Πατέρων τής ’Α
νατολικής τοΰ | Χρίστον ’Εκκλησίας», άρχομένην από τών ’Ιεραρχών, 
Βασιλείου τοΰ μεγάλου, Γρηγορίου | τοΰ Θεολόγον και Ίωάννον τον 
Χρυσοστόμου, καί ότι πρός ένίαχυσ ιν αυτόν είς έκπεραίωαιν τον | δυ-

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑ’ 24
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σχερούς και πολυδάπανου έργου άπέβλεψεν είς την συνδρομήν παντός 
ζηλωτοϋ τής πατρώας εν | αεβείας και δόξης, ον τρόπον και δι’ ανα
φοράς αυτού προς ημάς έξητήαατο την συναντίληφιν τής \ καθ’ ημάς 
τοΰ Χρίστον Μεγάλης ’Εκκλησίας. Και έπειδή, καθ’ οαον μεν αφορά 
την πνευματικήν | αξίαν των θεοσόφων τούτων συγγραμμάτων, ούδεις 
των ευσεβών αγνοεί όπόσον έοτί πολύτιμος | διά τάς εν αντοΐς ουρα
νίους διδασκαλίας καί τάς παντοίας ήθικάς παραινέσεις των μεγάλων 
τούτων | φωστήρων τής ’Εκκλησίας, και επομένως άναγκαιοτάτη εις 
πάνια χριστιανόν, μάλιστα ιερωμένον, | ή τούτων μελέτη καί άνάγνω- 
σις' προς δέ την κτήσιν αυτών ή υπό τοΰ είρημένου ομογενούς άν- | 
δρός έπαγγελλομένη έκδοαις καθιατρ αυτήν εϋκολον διά τε τό εύωνον 
καί τήν κατά μικρόν πλη \ ρωμήν έκάστου έκδιδομένου τόμου, ώς εν 
τη άγγελία φαίνεται Διά ταΰτα έπινεύσαντες προθύ | μως εϊς χορηγίαν 
τής ’Εκκλησιαστικής αρωγής, ής υπάρχει άντάξιον τό έργον διά τήν έξ 
αύτού | προκύψουααν τοΐς πιατοΐς ωφέλειαν, γράφοντες διά τής παρού- 
σης Πατριαρχικής ήμών κσΐ | Συνοδικής έγκυκλίου επιστολής προτρεπό- 
μεθα τήν τής αυτής ’Αρχιερωσύνην, όπως συντελούσα καί τό | άπό μέ
ρους αυτής εις τήν προκειμένην έκδοσιν των εν λόγφ Ιερών συγγραμ
μάτων, ου μόνον έαυ \ τήν καταγράψη εν τή άγγελία, άλλά καί άλλους 
έκ τών Ιερωμένων και προκρίτων τής έπαρχίας | της προσλάβη συνδρο- 
μηνάς διά τών αρχιερατικών αυτής προτροπών. °Εκαστος δέ τών συν
δρομητών | έχει άνταποκρίνεσθαι πρός τούς εν Κωνσταντινουπόλει βι- 
βλιοπώλας Ιωάννην Άλιμπέρτην και \ αδελφούς Δεπάστα. ’Η δέ τού 
θεού χάρις και τό άπειρον έλεος εϊη μετ’ αυτής. |

,αωξθ' °Ιουλίου κς' |

f Ό Κωνσταντινουπόλεως 
/ Ό Κυζίκου Νικόδημος »
f 'Ο Ίωαννίνων Σωφρόνιος » »
f ‘Ο Δημητριάδος Δωρόθεος » »
f 'Ο Σωζουαγαθουπόλεως Προκόπιος » »
f Ό Νύσσης Καλλίνικος » »
f Ό Δέρκων Νεόφυτος » »
f Ό Δράμας Αγαθάγγελος » »
f Ό Φιλαδέλφειας Μελέτιος » »
f 'Ο Βοδενών Νικόδημος » »

εν Χριστώ) αγαπητός αδελφός 
» » »

»
»
»
»

Σ Η Μ Ε I Q Σ 1 Σ

') Μακράκης ’Απόστολος, ό γνωστός θεολόγος καί ίεροκήρυξ έκ Σίφνου, 
(18 51 - 1905). Περί αΰτοΰ βλ. Δ. Σ. Μπάλά νου, Ό "Απόστολος Μακράκης 
1920.
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16

Επιστολή πατριαρχική κα'. συνοδική τοΰ Πατριαρχου Κωνσταντινου
πόλεως Γρηγορίου προς τον Μητροπολίτην Κρήτης Μελέτιον περί 
τής υπό τοΰ Μητροπολίτου εϊσπράξεως των ομολόγων τοΰ άποθα- 
νόντος Επισκόπου Ρεθυμνης Καλλινίκου. (Αύγουστος 1869).

ΑΔΗ, ΠΕ, άριΟμ. χειρ. 19. Έπί δίφυλλου λεπτού χάρτου διαστ. 0,245 
X 0,376 μ. At ΰπογραφαί συνεχίζονται καί έπί τής δευτέρας σελίδας. ’Επί 
τής πρώτης δψεως άνω αριστερά ή διά πιέσεως όποτυπωΟεϊσα σφραγίς 
τού Πατριαρχείου καί κάτωθι : Άρ. Πρ. 4321 | Άριΰ. Δ. 3169. Έπί τής 
τελευταίας σελίδος : <f Τω Ίερωιάιφ Μητροπολίτη) Κρήτης, ΰπερτίμφ χα'ι 
εξάρ/φ Ευρώ \ πης εν άγιο) πν[εύματ)ι άγα.ιητω άδελφψ και συλλειτουργώ τής 
ή | μών Μετριότητος, κυρ Μελετίω*. Σφραγίς έφ’ ίοπανικοΰ ερυθρού κη
ρού δυσδιάκριτος. ΙΤερί τού διά καρφίδος προσηρτημένου έ',γράφου ίδέ 
έν ταΐς σημειώσεσιν. Κατάστασις διατηρήσεως καλή, πλήν τής υπό σητών 
κατεστραμμένης τετάρτης σελίδος.

f Γρηγόριος έλέφ Θεόν ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης |

f 'Ιερώτατε Μητροπολΐτα Κρήτης, υπέρτιμε και έξαρχε Ευρώπης, 
Ιν ά | γίφ πν(ενματ)ι Αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ τής ημών Με
τριότητος j κυρ Μελέτιε* χάρις ειη τή αυτής Ίερότητι και ειρήνη πα
ρά Θεόν.

Επανερχόμενοι είς τα προγεγραμμένα ήιιών περ'ι τής περιουσίας 
τοΰ | μακαρίτου Άρχιερέως ρε&ύμνης Καλλινίκου 1 έκδηλοΰμεν τή 'Ιε- 
ρότητί της, | δτι έκδοϋέν το δπερ διά τακριρίον 2 εΐχομεν προκαλέσει 
υψηλόν Διά | ταγμα8, άφορών την υπό τής Ίερότητός της εΐσπραξιν 
τών ομολόγων τοΰ | μακαρίτου των τε επ' δνόματί τον και των επί τοΐς 
δνόμααι τοΰ Ανεψιού | τον Ίωάννου Ζαχαριάδον καί τοΰ άν&ρώπον του 
Μιχαήλ Χιωνιω \ τάκη, περικλείομεν έν τή παρούαη, δπως δυνάμει 
αυτόν, καί διά τής | προστασίας τής τοπικής αρχής, λαβοΰστ είς χεΐ· 
ράς της τά περί ών δ λόγος \ ομόλογα, γράψη προς ήμας καί είδοποιή 
ση τούτο, δπως ακολούθως γε | νομένης από κοινού αυνδιασκέψεως πε
ρί τής [ ] τής περιουσίας ] ταύτης, διαβιβαούεϊσαν αυτή αΐ περί
τοΰ πρακτέου εκκλησιαστικοί | ημών δδηγίαι καί διαταγαί. ΙΙεριμέτο. 
μεν δέ ταχέως την άπο | τελεσματικήν της άπάντηαιν. *Η δέ τοΰ Θεοΰ 
χάρις καί τό άπειρον | ελεος ειη μετ αυτής.

,αωξϋ·' Αύγουστου κ . |

f Ό Κωνσταντινουπόλεως έν Χ(ριστ)ώ Αγαπητός αδελφός
f Ό Κυζίκου Νικόδημος » » » >; »
f Ό Ίωαννίνων Σωφρόνιος » » » » »
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f Ό Δημητριάδος Δωρόθεος 
t Ό Δέρκων Νεόφυτος

ίν Χ(ριστ)ώ Αγαπητός όδελφός'—.
» » » » »
» » » » »
» » » » »

f Ό Φιλαδέλφειας Μελέτιος »
f Ό Σωζουαγαϋουπόλεως Προκόπιος »

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

') Καλλίνικος Νικολειάκης, επίσκοπος Ρεθύμνης καί Αΰλοποχάμου (1838 - 
1869). Οδιος και’ άρχάς έχειροχονήθη ΰπό ιοΰ έξαδέλφου ίου Μελειίου, Μη· 
χροπολίτου Κρήιης, επίσκοπος Αύλοποιάμου (1832). «1838. "Ελαβε καί χήν ’Ε
πισκοπήν Ρεθΰμνης ό Αΰλοποχάμου Καλλίνικος ένωθεΐσαν δι’ ενεργειών ίου 
άπό Κωνσχανιινούπολιν μέ χήν Αΰλοποχάμου άνευ ιής ουγκαχαθέσεως χοϋ Με 
λεχίου». Βλ. Μ. Παρλαμά, ένθ' άνωχ,, 314. Περί χοϋ Καλλινίκου βλ. καί 
Τιμοθέου Βενέρη, Τό Άρκάδι διά χών αίώνων, Άθήναι, 1938, σ. 164.

a) χακρίριον, επίσημον έγγραφον χοϋ Παχριαρχείου πρός χήν Υψηλήν Πύ
λην.

*) Μεχάφρασιν χουρκικοϋ έγγράφου, εύρεθεΐσαν ένχός χών σελίδων χοΰ εκ- 
διδομένου έγγράφου, παραθέχομεν άκολούθως:

Μονόφυλλον επί λεπχοϋ χάρχου διασχ. 0,22 X 0,356 μ.
Ίο ρωμαϊκόν Πατριαρχεΐον διά τακριρίου τον \ ανήγγειλε ήμΐν, δτι <5 άποβιώ- 

οας επίσκοπος ρε&ύμνης | Καλλίνικος Έφένδης, εν μέρος των όμολόγων τά όποια 
| έλαβε δι’ όοα χρήματα είχε δανείσει εις διαφόρους επέγραψε | επ' δνόματί τον, 

τά δε λοιπά επ’ όνόματι τον Μιχαήλ | και Σωτηρίου, και τον ανεψιοί του ’Ιωάν- 
νον Ζαχαριάδου, \ διι δ είρημένος ’Αρχιερείς, κα&όν καιρόν εϊρχετο άπό Σύ | ρα 
είς Σμύρνην, παρέδωκε τά είρημένα δμάλογα | εις τούς ρη&έντας, οΐτινες κρύψαν- 
τις αυτά, ήδη ήρζαντο | νά τά έξαργνρώνωσι, καί επειδή at τοιούτου είδους περι
ούσιοι | τον άρχιερέως, κατά τούς προηγουμένως συνταχ&έν \ ιας καί δι’ υψηλοί 
ίραδέ(α) εν ένεργείρ τεδέντας έ&νικοϋς κα | τονισμούς, πρέπει νά λαμβάνωνται καί 
διανέμωνται παρά | τοΰ Πατριαρχείου, επειδή δε καί ό Μητροπολίτης Κρήτης | 
γνωρίζει τήν είρημένην νπόΐλεαιν, διά τούτο εξελέξατο | καί διώρισεν αυτόν επί
τροπον, όπως έξετααδείαης καί έξακρι \ βωϋείσης προηγουμένως παρ’ αυτοί τής ν- 
πο&έαεως, άκολούάως | ένεργηδή τό δέον, διό έξητήοατο όπως γράψωμεν πρός | 
τήν ύμε[τέραν\ ύψηλ[ότητα], ΐνα γίνη τφ είρημένω έπιτρόπψ ή παρά | τής τοπικής 
άρχής δέουσα βοήύεια, πρός δε εμπόδια \ &ή έπί τοΰ παρόντος καί ή ρηΰεΐοα έξαρ- 
γύρωαις των I ομολόγων, καί έπειδή πραγματικως ή διανομή | των ’Αρχιερατικών 
περιουσιών, κατά τό Νιζάμι (β) | πρέπει νά γίνηται παρά τοί Πατριαρχείου, διά \ 
ταίτα γράφομεν τήν παρούσαν φιλικήν, οιιως ένερ \ γήση τά δέοντα κατά τήν αΐτη- 
οιν, καί έξετάαααα \ καλώς τήν ΰπάδεαιν μάς γράψη, όπως ένοηύέντος προ \ γουμέ
νω ς αν άληέλώς τά δανειαδέντα χρήματα ήααν | τφ δντι χοϋ άποβιώααντος άρχιε- 
ρέως, ακολούθως έκτε | λεοιλή τό δέον.

α) Ίραδές, έγγραφος σουλχανική διαχαγή.
β) Νιζάμι, καθιερωμένη συνήθεια.
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17

Πατριαρχική επιστολή τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγο- 
ρίου προς τον Μητροπολίτην Κρήτης Μελέτιον δι’ ής γνωρίζει 
αΰτφ τήν εκ τής αυτοκρατορικής δωρεάς εκατόν χιλιάδων γροσίων 
αγοράν ιερών αμφίων, σκευών καί βιβλίων διά τάς Εκκλησίας 
και Μονάς τής Κρήτης. (Σεπτέμβριος 1869).

ΑΔΗ, ΜΕ, άριθμ. χειρ. 20. "Επί δίφυλλου λεπι;οΰ χάρτου διαστ. 0.254Χ 
0,376 μ ‘Ανω αριστερά ό τύπος της διά πιέσεως άποτυπωθείσης οφρα- 
γϊδος τοΰ Πατριαρχείου καί κάτωθι: Άριά. Πρ. 4522 \ Άρ. Δ. 3334 
Έπί τής τελευταίας οελιδος διά χειρός τοΰ Μητροπολίτου Μελετίου: περί 
τής τών εκκλησιαστικών βιβλίων άποατολ.ής προς διανομήν, καί δι' έτερος 
χειρός: «/’ Ίω Ίερωτάτφ Μητροπολίτη Κρήτης υπερτίμφ και εξάρχφ Εν. 
ρώπης, | εν άγίφ πνενματι άγαπητώ άδελ.φώ καί συλλειτουργώ τής ημών Με- 
τριότητος | κυρ Μελετιφ». Σφραγίς έφ' ισπανικού ερυθρού κηροΰ μέ τό 
πατριαρχικόν οΐκόσημον: δικέφαλον αετόν μέ άνω στέμμα έν μέσφ μηνί
σκου καί άστέρος, καί τά ψηφία ΓΡ Γβ \ ΠΤΡ KS | 1867. Κατάστασις 
διατηρήσεως καλή. Άποκεκομμένη ή θέσις έφ’ ής έτέθη γραμματόσημον.

f Γρηγόριος έλέφ Θεόν ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 
’Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

f Ίερώτατε Μητροπολΐτα Κρήτης ΰπέρτιμε καί έξαρχε Ευρώπης 
εν άγίφ πν(εύματ)ι άγαπητε | αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών Με
τριότατος κυρ Μελέτιε' χάρις εΐη τή αυτής Ίερότητι \ και ειρήνη παρά 
Θεόν. Έγένειο πάντως ακουστή καί τή ίερότητι της ή παρά τής αντο- 
κρατο | ρικής μεγαλοδωρίας γενομένη χορηγία εκατόν χιλιάδων γρο
σίων * προς αγοράν Ιερών αμφίων | και εκκλησιαστικών βιβλίων διά 
τάς εν τή νήσω τούτη παάούαας εκ τών προλαβουαών \ περιστάσεων 3 
Εκκλησίας και Ιερά Μοναστήρια, τών χρημάτων τούτων σταλέντων 
προς ημάς | μετά υψηλής διαμηνύσεως τον να φροντίσωμεν τής έκτε- 
λέσεως τον δι’ ον έδωρήϋηααν σκοπού, | ούκ έλείψαμεν αμέσως, ΐνα 
εντανβα μέν διορίσοτμεν τήν κατασκευήν αμφίων, δισκοποτήρων, | λα
βίδων και τών άλλων διά τήν Ιερουργίαν άναγκαιούντων, άτινα παρα- 
σκενασβέντα βέλομεν | αποατείλει άκολού&ως εις παραλαβήν τής ιερό- 
τητός της, περί δέ τών *.Εκκλησιαστικών βιβλίων | διά τό ενωνον και 
ευχερές διεβιβάσαμεν διαταγήν προς τον έν Βενετία τυπογράφον τον 
Φοίνικος, \ δπως άφ’ έκαστον βιβλίου τής ακολουβίας συγκροτήσας 
σώματα έβδομήκοντα πέντε, άπο | ατείλη κατ’ εύ&εΐαν είς παραλαβήν 
τής Ιερό τητός της έντός κιβωτίων. "Οάεν ειδοποιούν τες αυτή \ διά τής 
παρούσης ήμετέρας έπιατολής συναποστέλλομεν αυτή έαώκλειστον καί 
κατάλογον τών | περί ών δ λόγος βιβλίων άτινα βέλουν παραδοβή αυτή
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ανεξόδως, μη υποχρεουμένη μήτε \ είς τελωνειακό τέλη, κα&όοον ταΰτά 
είσιν εκκλησιαστικά έξ αύτοκρατορικής δωρεάς. Τοϋ j δέ μεγάλου ώρο- 
λογίον έκτυπουμένου ήδη είς νεαττέραν έκδοσιν, άμα έξελϋόντος των | 
πιεστηρίων, άποστελονμεν επίσης έβδομήκοντα πέντε σώματα. Ταΰτα 
προς πληροφορίαν της \ περιμένοντες είδοποίησιν αυτής περί τής Απο- 
στολής των άνω βιβλίων. "Η δέ του Θεοΰ χάρις | καί τό άπειρον έλεος 
εΐη μετ' αυτής. ,αωξ&' Σεπτεμβρίου δ' \

f Ό Κωνσταντινουπόλεως έν Χ(ριστ)ώ αγαπητός άδελφδς ·—»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

') Αί εκατόν χιλ. γροσίων ίσοδυναμοϊν μέ 1000 χρυαάς λίρας. Πλήν τού- 
ΐων έδόθησαν καί ετεραι 100 χιλ γροσίων πρός επισκευήν τής Μονής Άρκα- 
δίου, ώς συνάγεται έξ ανεκδότων έγγραφων εΰρεθέντων ΰφ' ημών είς τό ταξί- 
νομούμενον Άρχεϊον τής Δημογεροντίας Ίΐρακλείου (έτος 1870).

*) Άναφέρεται είς τάς καταστροφής καί δηώσιις τός όποιας ύπέστη ή νή
σος κατά τήν μεγάλην έπανάστασιν τού 1866 - 1869. Μετά τό ολοκαύτωμα τοϋ 
Άρκαδίου δημιουργείται διεθνώς κλίμα συμπάθειας πρός τόν κρητικόν αγώνα 
τόσον είς τήν κοινήν γνώμην όσον καί είς τάς Κυβερνήσεις. Μή δυνομένη ή 
Τουρκία νά αντίδραση προσπαθεί νά έμφανίση έαυτήν φιλειρηνικήν διά τής 
παροχής βοήθειας, πσραχωρήσεως προνομίων κ λ.π. βλ. Νικολάου Βλά
χου, Λόγος επί τή έπετείιρ τής όλοκαυτώσεως τής Μονής Άρκαδίου καί τών 
υπερασπιστών της, είς «Κρητικά Χρονικά», Ζ’, σσ. 427 - 485, καί Ίωάννου 
Μα'μαλάκη, Ό ’Αγώνας τοϋ 1866 - 1869 γιά τήν ένωση τής Κρήτης, τεϋχ. 
II, 1947, σσ. 148 - 164.

18

Άντίγραφον πατριαρχικής xul συνοδικής Εγκυκλίου τοΰ Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου πρός τόν Μητροπολίτην Κρήτης 
επιτρέπουσα τήν ταφήν τών Διαμαριυρομένων εν τοΐς κοιμητη- 
ρίοις τών ορθοδόξων και ρυθμίζουσα τά κατ’ αυτήν. (’Οκτώβριος 
1869).

ΑΔΗ. ΠΕ, άριθ. χειρ. 21. Έν άντιγράφιρ, επί δίφυλλου διαστάσεων 
0.245 X 0,345 μ. Τό κείμενον έπί τής πρώτης σελιδος. Άνω αριστερά : 
Άρι&μ. Πρ. 5395 \ Άριθ. Διεκ. 3982. Κατάστασις διατηρήσεως καλή.

Γρηγόριος έλέφ Θεοΰ ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 
'Ρώμης καί ΟΙκουμενικός Πατριάρχης

*Ιερώτατε Μητροπολΐτα Κρήτης( νπέρτιμε καί έξαρχε Ευρώπης έν 
όγίφ πνεΰματι Αγαπητέ Αδελφέ καί | συλλειτουργέ τής ήμών Μετριότη- 
τος κυρ Μελέτιε, χάρις εΐη τή Αυτής Ίερότητι καί.ειρήνη παρά. Θεοΰ.
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’Επειδή \ παρά τον Σεβασμίου ’Αρχιεπισκόπου Κανταβρυγίας και πρι
μάτου πόσης ’Αγγλίας κυρίου ’Αρχιβάλδου Κάμβελ', | έγένετο ήμίν 
Εσχάτως άξίωσις, δπως Εκ ιών εν τοϊς καθ' ημάς μέρεαι παρεπιδη- 
μούντων χριστιανών τής Άγγλι | κα< ικής ’Εκκλησίας συμβάντος θα
νάτου τιιί, γίτηται δ ενταφιασμός αΰτοΰ εις τα ήμίτερα των ορθοδό
ξων Νεκρό ( ταφεΐα, καί Επειδή την αΐιησιν τής Αΰτοΰ Σεβασμιότητος 
παρεδέξατο φιλαδέλφως ή ’Εκκλησία, διά τοϋτο γράφον | τες διά τής 
παρούσης ’Εκκλησιαστικής ηττών εγκυκλίου επιστολής, Εντελλόμεθα κα'ι 
προτρεπόμεθα και την Αύ | τής 'Ιερότητα, δπως εν περιπτώαει, καθ' 
ήν, άποβιοΰντος ’Αγγλικανού τίνος είς μέρος τι τής ’Επαρχίας της ο
πού | οΰ υπάρχουοιν ίδια τών Αιαμαρτυρομένων νεκροταφεία, ζητηθή 
γενέσθαι δ Ενταφιασμός αυτού είς τά τών \ ήμετέρων ορθοδόξων, πα- 
ραχωρή προθύμως ή Ίερότης της την άδειαν τού Ενταφιάζεσθαι εν 
αΰτοΐς, άνευ μεν | τ οι τού παρέχεσθαι δικαίωμα Ιδιοκτησίας ή μετοχής 
τίνος Επί τ οΰ τόπου τής ταφής αΰτοΰ. ’Εάν δέ | συμπέση θάνατος Ετέ
ρου τίνος Εκ τών ετεροδόξων μή Εχόντων ίδιους Ιερείς, κα'ι οί συγγε
νείς τ οΰ τεθνεώτ ος άπαι \ τήσωσιν, ΐια σννοδεύσωσι τον νεκρόν οι ή- 
μέτεροι Ιερείς, ή Ίερότης της τά διορίζη ετα ή δύω τών ήαετέρων Ιε
ρέ | ων, ϊνα συιοδεύσωσι τον νεκρόν, ψάλλοντες τον Τρισάγιου ύμνον, 
τον εκατοστόν δέ^ατον δγδοον ψαλμόν ’ | Εκ τής νεκρώσιμου ακολου
θίας μετά τής άναγνώσεως τ οΰ ’Αποστόλου και τ οΰ Εΰαγγελίου. "Οπου 
δε | υπάρχουοιν ’Ιερείς αΰτών, οι ΰμέτεροι μηδέν λαμβάνωσι μέρος Εν 
τή τελετή. Ταΰτα τοίννν προς | πληροφορίαν καί οδηγίαν της, ή δε τ οΰ 
Θεού χάρις καί τό άπειρον ελεος εϊη μετά τής αυτής Ίερότητος.

,αωξθ’ ’Οκτωβρίου κ |
f Ό Κωνσταντινουπόλεως 
f Ό Κυζίκου Νικόδημος 
1 Ό Τυυρνόβου Γρηγόριος 
f Ό Σμύρνης Μελέτιος 
f Ό Σωζουαγαθουπύλεως Προκόπιος 
1 Ό Γρεβενών Γεννάδιος 
f Ό Δέρκων Νεόφυτος 
f Ό Δράμας ’Αγαθάγγελος 
f Ό Δημητριάδος Δωρόθεος 
f Ό Νύααης Καλλίνικος

Εν Χριστφ αγαπητός αδελφός
»

»
»
»
»

»
»
»
»

»

»
»
»

»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) Άρχιβάλδος Κόμπελ, ’Αρχιεπίσκοπος Κανταβρυγίας, Πριμάτος πόσης 
Αγγλίας. ’Αλληλογραφίαν αΰτοΰ πρός τόν εν Λονδίνφ πρεσβευτήν τής Τουρ
κίας Κωστάκην Μουσοΰρον βλ. είς Γενναδίου Άραμπατζόγλου»
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μητροπολίτου 'Ηλιουπόλεως καί Θηρών, Φωχίειον Βιβλιοθήκην, μ. Β’ σ. 87 
καί σ. 232.

2) Ψολμός 118ος (ΡΙΗ ): ό άμωμος (: Μακάριοι οί άμωμοι έν όδφ, οΐ 
πορευόμενοι έν νόμψ Κυρίου .)

t ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΛΑΤΑΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ Σ. Ε.— Τά ανωτέρω έγγραφα μετά τοϋ σχετικού προλόγου 
καί τών σημειτόσεων παρεδόθησαν εις τήν σύνταξιν τών «Κρητικών Χρονικών» 
ύπό τοΰ συγγραφέως ολίγον πρό τοΰ αιφνίδιου θανάτου του. Ώς έκ τούτου έ- 
δημοσιεύθησαν ώς έχουν, άνευ τών διορθώσεων εκείνων, τάς οποίας πιθανόν 
νά Ιπέφερεν, εάν έξη, ό συγγραφεύς.

Τυπογραφικό εργαστήριο Α. Γ. Καλοκαιρινού Ηράκλειον Κρήτης Άρ. 68 — 1960
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