
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝ ΤΩι ΜΟΥΣΕΙΩι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ*

102

Επιστολή τοϋ Μητροπολίτου Ήρακλείας Διονυσίου προς τον Μητρο
πολίτην Κρήτης Μελέτιον, σχετική με τον διακανονισμόν τών λο
γαριασμών μετά τήν διάλυσιν τής Έφορικής Κάσσης. (’Οκτώ
βριος 1836)
Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 161. ’Επί δίφυλλου λεπτού χάρτου μέ ύδατίνας γραμ- 
μάς καί ψηφία Ν Β. Διαστ. 0,35χ0,25 μ. Τό κείμενον επί τών δύο πρώ
των σελίδων. Έπί τής τελευταίας: «7ω ηανιερωτάτφ καί εν χ(ριστω] ήμϊν 
λίαν άγαπητψ άδελφφ και περιαπονδάατφ άγίφ Κρήτης κνρίφ Μελετίφ άαπα- 
σίως». Δι’ άλλης μελάνης καί γραφής: <1836 κα' ’Ιανουάριου ελήφϋη 'Η
ράκλειας*. Σφραγίς έπ' ερυθρού ισπανικού κηρού μέ οίκόσημον αετού έν 
μεσφ κλάδου μέ στέμμα άνω καί τά ψηφία HP ΚΛ ΔΙ ΝΣ. Κατάστασις 
διατηρήσεως σχετικώς καλή πλήν φθοράς έξ υγρασίας κατά τά άκρα τών 
φύλλων.

f Την περισπουδαστον ήιχιν πανιερότητα της αδελφικώς εν κνρίφ 
καταοπαζόμενοι ήδιστα \ προααγορεύομεν.

f Και κατά την ΙΗνν τοϋ παρελθόντος 7βρίου Μηνάς τη εγράψα- 
μεν, άποκριθέντες είς το | άπο κβα$ τον Ιουνίου αδελφικόν της’ συμ- 
περικλείσαντες δε και δύω πατριαρχικός επι | στολάς <5«ά την εις τά 
Σχολεία τής ρεθύμνης άποφασισθεΐσαν βοήθειαν παρά τής | παναγιο- 
τητός του εκ τών εν τή επισκοπή ταντη κειμένων Ιερών σταυροπηγοα- 
κών | Μοναστηρίων. και έλπίζομεν αχρι τοϋδε, δτι περιήλθεν εκείνο 
το προς αυτήν αδελφικόν | μας μετά τών αυμπερικλείστων επιστολών, 
είς χεΐράς της ασφαλώς, ώς σταλίν διά \ τοϋ ενταύθα διατρίβοντος 
Κ! Ίω(άννου) Πέτρινου, και εξακολυυθήσεται, ώς εν αυτώ τή προ- 
τρε \ πόμεθα. ήδη άέ έπερωτώντες τά περί τής ποθητής ήμϊν υγείας της, 
τή δηλοποι \ οΰμεν, δτι τής εφοριακής Κάσσης διαλυθείσης, κατά Συ
νοδικήν κοινήν διάγνωαιν \ καί τών εφοριών τών άποδημουντων αδελ
φών διαδοθησών κατ αναλογίαν τοις | ένδημοΰσιν εξ Γέρουαιν, άνε- 
τέθη εις ταΰτην τήν αναλογίαν κατά Συνοδικήν | άπόφααιν καί ή εφο
ρία τής πανιερότητός της μετά τών επισκόπων της συν [πασιν] \ ήμϊν,

*) Συνέχεια έκ τής σ. 154.
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επί τώ προστατεύειν, και ύπερασπίζεσθαι πασών των συμπιπτουσών 
[ύπο] | δέσεων αυτών, τοϋδε 0k ουδόλως άμφιβάλλομεν, δτι χαράς 
πρόξενον έγέν[ετο και] | τη αγάπη της, ώς και ήμϊν. άγκαλά ημείς και 
πρότερον άέν [έλείψαμεν] τοϋ νά υπερασπιζόμενα τών υποθέσεων της, 
και ήδη πολύ πλείω [εξομεν] | νϋν την υπέρ τών ύποϋέαεών της φρον
τίδα. έλάβομεν τδ εκ τής έφορικής [Κάσσης] \ βιλάντζο τής μετ’ αυτής
ληψοδοσίας της, άρχόμενον από τής πρώτης τοϋ [.................] | λήγον
μέχρι τής λανι τον Αύγουστου, δτε έγένετο ή διάλνσις καί [τούτο] | 
τή β,ποστέλλεται έσωκλείατως τφ παρόντι μας, και βλέπει δφείλουσα 
[εκ τής μερί] | δος τής δοσοληψίας της γρόσια 3536'15: τά όποια 
έμετρήθησαν παρ’ ημών [εις την] \ Κάσααν ήδη, και μένει νά ιιάς τά 
έμβάση διά νά μή δοκιμάζη [ζημίας] | πλησιάζουν <5έ και αί διανομαι 
τών αύλικών διαφόρων τών επισκόπων, τοϋ τε άγιου [Κυδω] νιας | 
καί Κισσάμου, και τοϋ άγιον ’Αρκαδίας, σνμποσουμένων υπέρ τάς 
επτά [.........] | τών όποιων την προς ημάς αποστολήν πρέπει νά πρό
βλεψη εγκαίρως διά νά μή | δοκιμάζωμεν ημείς μεν δυσκολίας, ή αγά
πη της δέ, και οι επίσκοποί της ζημίας | προερχομένας εκ τών τό
κων. και πάλιν παρά πύδας νά φροντίση περί | τής αποστολής προς 
ήμάς τών κατά ’Ιανουάριον ανλικών διαφόρων τής πανιε | ρότητός της, 
καί τών λοιπών επισκόπων, καί τά ζητομηρία πάντων, νά μάς \ στεί- 
λη δε μίαν καταγραφήν τών αύτόθι ευρισκομένων ανλικών ομολογιών 
τής τε \ θεοαώστου επαρχίας της, καί τών επισκοπών, ήλλαγμένων τε, 
καί άναλλάγων, τών όποιων τά | διάφορα πληρώνονται εις τά αύτόθι, 
μέ τά ονόματα καί Κεφάλαια. προς τούτοις δε | καί τους ξεπεσμούς, 
τους όποιους εκαμεν όσον ή πανιερότης της, τόσον καί οι επίσκοποι 
από | τήν ρήξιν τών δεινών, καί αυτών τών διά ξεπεσμόν σχισθεισών 
ομολογιών μέ τά ονόματα, | νούμερα, καί κεφάλαια διά νά κάμωμεν 
τήν προσήκουσαν εξακρίβωσιν είς τό περί τοϋ | σωζομένον χρέους τής 
τε επαρχίας της, καί τών επισκοπών της Κεφάλαιον. ετι δε νά μάς | 
φανερώαη καί αν τή έλλείπονται έξηργνρωμέναι όμολογίαι, ή τής επαρ
χίας της, .ή τών | επισκοπών, τών όποιων τήν πληροφορίαν ήμπορει 
νά λάβη από τά σταλέντα άνά | χειράς της βιλάντζα, καί ποιων αριθ
μών, ονομάτων, καί Κεφαλαίων, διά νά τάς ζητήσω | μεν από τής 
Κάσσης, καί λαβόντες, νά τή τάς άποστείλωμεν. ή αγάπη της δέ, \ 
θαρρούντως τε, καί έλευθέρως, θέλει διευθύνεται προς ήμάς περί παν- 
τοίας ϋποθέσεώς της | , [καί ας είναι] πεπεισμένη, δτι εξει ήμάς προ
θύμους καί ένθερμους άντιλήπτορας εις τάς εύλογο | [φα]νεις, καί δι- 
καίας της έξαιτήσεις. ταϋια αδελφικώς, καί έξαιτούμενοι τήν άκραν 

| αύτής ευζωίαν θεόθεν, μένομεν.
τή ιδν 8/βρίου ,αωλατ'1
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τής περισπούδαστου ήμΐν πανίεροτητός της
αγαπητός εν χριστώ αδελφός 

κα'ι πρόθυμος 
f ό 'Ηράκλειας Διονύσιος

ΐ Η Μ Ε I Ω Σ I Ε

‘) Έκ παραδρομής ό κ. Ζακυθηνός σημείο! έν Ε Κ.Σ. τόμ. Β', σ. 518 ώς 
χρονογογίαν τοϋ εγγράφου ιό έτος 1838.

103

Επιστολή των έν Ιερουσαλήμ αρχιερέων προς τον Μητροπολίτην Κρή
της Μελέτιον, σχετική μέ τήν γενομένην έπίπληξιν άμαρτήσαντος 
και νϋν έπανακάμπτοντος πρεσβύτου. (’Απρίλιος 1838).
ΆριΟ. Χειρ. Μ. Η. 142. Έπί δίφυλλου χάρτου μέ ύδοτίνας γραμμάς, ψη
φία A F C καί κυαΟίσκους, διαστ. 0,32X0,22 μ. Τό κείμενον έπί τής 
προιτης σελίδος. Έπί τής οπίσθιας : <7ω Πανιερωτάτφ και θεοποοβλήτο) 
Μητροπολίτη άγια) Κρήτης κίνρί)()>' κ(υρί]φ μελετίφ" τω έν χ(ριατ]φ ήμΐν 
άγαπητφ άδελ.ψφ. άσπασίως». Δι’ άλλης χειρός άνω: <τών Ιερουσαλήμ άρ- 
χηερέων». Σφραγίς έξ ερυθρού κηρού δυσδιάκριτος. Κατάστασις διατηρή- 
οεως καλή.

»Τήν περιπόθητου ήμΐν αδελφικήν αυτής πανιερότητα εν άγίω φι- 
λήματι | περιπτυσόμενοι κατασπαζόμεθα συν τω Χ(ριατ)ός Άνέστη | 
και ύπερήδιστα προσαγορεύομεν.

f Έδεξάμεθα τό περιπόθητον ήμΐν αυτής αδελφικόν περιχαρώς, 
και άνέγνω \ μεν, και έπέγνωμεν. λόγοις δε (πν(ευματ)ικοΐς χρησά- 
μενοι προς τήν | κωφότητα αυτοϋ τήν κατ' αμφω, εν μέρει εγένετο ή
μΐν ενήκοος. επεδεί | ξατο μετάνοιαν θερμήν, και εκαμε τής αμαρ
τίας αποχήν, δακρυρ | ροών ώς ό Πέτρος, έδέξατο καί τον κανόνα τον 
πρόσφορου.

προύχοντες ούν εις ταϋτα, βλέποντες δε έτέρωθεν τό προβεβηκός 
τής | ήλικίας καί τήν θαλασσοπλοΐαν εφοτδιάοαμεν αυτόν τοΐς άχράν- | 
τοις μυστηρίοις, έπειπόντες τον τοϋ Σ(ωτήρ)ος ήμών λόγον σωτηριω- 
δέστατον | τον ερχόμενον πρός με, ου μή εκβάλλω εξω. ήδη δλ έπι- \ 
στρέφοντα πρός τήν κυριαρχικήν αυτής πανιερότητα χρήαεται τοΐς | 
προσήκουαι καταδέσμοις έπιπάσαουσα ευαγγελικώς ελαιον καί οίνον, | 
Γι α κερδήσωμεν ψυχάς άπολλυμένας : διδάξω άνόμοις τάς \ οδούς
σου, κατά τον προφήτην, τοΐς παρανομοϋσι λέγων μή παρανομήτε. 

τα δε ετη αυτής εΐεν παρά θεόν πλεΐατα και πανευφρόσυνα, 
τής περιποθήτου ήμΐν αδελφικής αυτής Πανιερότητος

αωλη: ’Απριλίου ζ:’
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"Ολως πρόθυμοι εις τους ορισμούς της 
»Ό ταπεινός μητροπολίτης πέτρας μιααήλ, ό ταπεινός μητροπολί

της Ναζαρέτ δοαίθεος, | και 6 ταπεινός αρχιεπίσκοπος λύδδης κύριλ- 
λος. ΟΙ επίτροποι | και οΐ λοιποί τής συνόδου.

104

Επιστολή υπογραφομένη Γαβριήλ προς τον Μητροπολΰην Κρήτης 
Μελέτιον σχετική μέ τον διακανονισμόν των προς τήν Έφορικήν 
Κάσσαν χρεών, (’Ιούλιος 1839).

Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 151. ΈπΙ δίφυλλου κοινοί χάρτου, διαστ. 0,36X0,22 
μ. Τό κείμενον επί τής πρόσθιας σελίδος. Τό ύστερόγραφον λοξώς αρι
στερά γεγραμμένον. ’Επί τής οπίσθιας: <Ίφ Πανιερωτάτφ καί εν χ(ριοτ)φ 
μοι Σεβασμιωτάτω Πατρί καί Δ εαπό τη άγια) Κρήτης κνρίω κ/νρί]φ Μελε- 
τίφ. πρσοκυνητως. Εις Κρήτην». Σφραγίς έπ’ερυθροί κηροί κατά τό πλεΐ- 
στον καταστραφεϊσα. Κατάστασις διατηρήσεως σχεδόν καλή. Φθοραί μι
κροί καί όπαί έκ κτυπημάτων.

f Τήν Σεβασμίαν μοι πανιερότητα της ταπεινώς προσκυνώ μετ’ 
εύλαβείας κατασπαζόμένος | τήν πανίερόν της δεξιάν.

f Τριών προς αυτήν γραμμάτων γεγραμμένων κατά τήν λην Μαΐου, 
τήν ίλην Ιουνίου, καί | τήν ιθνν του αυτού άποτυγχάνω εις δεύρο Δε- 
σποτικής μοι αυτής άπαντήσεως, | καί απορώ διά τήν παράτασιν τής 
σιγής της, εν ω αναγκαίο>ς έπρεπε | όσον τάχιστα νά μοί άποκριϋή, 
δΓ οϋς έξέθετον λόγους. ήδη δε κα | τά τήν γην τού ήδη Ιατάμενον 
ενεχειρίσθη μοι τό από κεης Μαΐου μηνολο | γούμενου πρός με ευχετι
κόν της, έχον συμπερικλείστως γράμμα πρός τον | άγιον Ίωαννίνων, 
(δπερ εστάλη πρός τήν πανίεροτητά του διά τού εφόρου του) έξ ου | 
ευαγγελιστείς τά τής πανίερου μοι αγαθής της ϋγιείας, ήσθην από 
καρδίας. | είδον δε καί τά ένσημειούμενα αϋτφ, καί, οτι κατά πόδας 
θέλει έμβάαει χρή \ ματα, τά όποια είσέτι ούκ ΐδον, καί περιμένω άνν- 
πυμόνως, διότι στενοχω | ρεϊται τά μέγιστα ή Κάσαα υπό χρηματικών 
άναγκών. κατά τήν | επιταγήν της, στέλλεται έν παγούρι μολύβδινον 
πλήρες άγιου Μύρου, | στέλλονται καί επτά βαθμολογίαι διά τε τήν 
πανιερότητά της, καί διά τους | επισκόπους, δωρεάν παρά τής εκκλη
σίας. περιμένω δεν άπάντηαιν | Δεσποτικήν της, δαον τών προλαβόν- 
των, τόσον καί τού άνά χεϊράς της | καί υποσημειούμαι μέ βαθύτα- 
τον σέβας αωλ&Ψ ’Ιουλίου ιεη Τής Σεβάσμιας μου πανιερότητός της

υιός έν χ(ριστ)φ 
καί δούλος προθυμότατος 

f ό Γαβριήλ

άν δέν εμέτρησε τά τής φιλοτιμίας, καί τά τών ετησίων τών | σταυρό-
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πηγ ισκών Μοναστηρίων εις τον ηγούμενον της | γωνίας, κατά την προ- 
λαβοϋοαν διαταγήν τής | εκκλησίας, πρέπει νά έμβάση αυτά ένταν&α | 
κα&ά τή προέγραφον εξάπαντος, ώσαντιο; | καί χρήματα διά τά εις την 
Κάασαν των | εφορειών του σεβαστού μοι δφειλόμενά της | νέα, καί 
παλαιά.
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Καταγραφή των πατρικών πραγμάτων τοΰ Μητροπολίτου Κρήτης Με
λετίου.

Άριβ. Χειρ. Μ. Η. 155. ’Επί μακροΰ καί στενού δίφυλλου, διαστ. 0,44χ 
0,16 μ. μέ ύδατίνας γραμμάς καί σημεία (στοιχεία Ρ C καί κυαίΚσκους). 
ϊό κείμενον επί τών τεσσάρων σελίδων. Κατάστασις διατηρησεως καλή.

Καταγραφή τών πατρικών 
τον Κρήτης Μελετίου.

1. Άν&ολόγιον 
1. ώρολόγιον 
1. τετραευάγγελον 
1. απόστολος
1. γραμματική Βησαρίωνος—
1. μεγάλη φυλάδα—
1. χειρόγραφον περιεκτικόν μεγα· 

ληναρίων
1. Σώμα κυριακοδρόμιον παλαιά 

έκδοσις
1. ’Οδηγός άλη&είας τοΰ Μαριδάκη 
1. Τριώδιον—
1. Πεντηκοστάριον—
1. λόγοι πανηγυρικοί τοΰ Μαρι- 

δάκη
1. γραμματική λαακάρεως—
1. πατριάρχου ’Ιεροσολύμων περί 

τής αρχής τον πάπα 
1. περί καταλλαγής—
1. Γερασίμου Χερρονήσου 
1. Συναξάριον Μαξίμου Κυ&ίρων 
1. Συμεών Θεσσαλονίκης—
1. εύχολόγιον γραικολατινικόν—

πραγμάτων | τοΰ αοιδήμον Μητροπολ,ι-

1.
. τών ήΰικών ή δΰναμις μεγαλό

σωμος—
. ψαλτήριον—
. Χρυσάνύον νοταρά σφαιρικόν—
. Συνταγμάτων Χρυσάνίλον Ιε

ροσολύμων—
1. Συλλογή τών ’Ιερών συνόδων 

δίτομος
3. τόμοι τής Βυζαντίδος a . ε'. ζ'. 
1. Συρίγου’Ιερομονάχον κατά καλ- 

βίνων—
1. ψαλτήριον μέγα μετά ευχών—
1. ΙΙροσκυνητάριον τοΰ άγιον τά

φον—
1. Ιρμηνία εις τάς επτά καθολικός 

έπιστολάς—
1. Συναξάριον τον ’Αγαπίου—
1. Ίωάννου Δαμασκηνόν χειρό

γραφον.
1. διδασκαλία τής εκκλησίας τών 

γάλλων.
1. ’ιστορία τών δυο ετών—
1. Διδασκαλία περί τοΰ Ίεροΰ
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θρόνου τής ρώμης—
1. 'Ιστορία τον παρόντος πολέμου 

πεντάτομος
1. τράπεζα πνευματική—
1. έορτολόγιον—
2. τόμοι γραμματική Γεωγραφική

Σελ.

1. τόμος β' τής έβδομαδαράς—
1. λεξικόν τοϋ Βλάχου—
1. βίβλος μακαρίου Σκορδίλαν—
1. Έγχειρίδιον Χρυσάνθου Πα- 

τριάρχου 'Ιεροσολύμων 
1. προσκυνητάριον τής άγιας λαύ

ρας—-
1. Βίος πέτρον τον μεγάλου τόμος β'
I. ερμηνεία τοϋ νέου νόμου—
1. Γεωπονικόν—
1. Ιστορία τής Κίνας τόμος β'.
1. διδασκαλία τής πολεμικής ταξ. 

των ρώσσων.

1. αραβικός χρονογράφος—·
1. ’Αποθήκη τών παίδων τόμος α'

λ/ y fβ και γ .
1. 'Ιστορία τον κριμίου τομ. a . 

και β’.
1. Θεωρία χριστιανική—
1. τα πάθη τον χριστού—
1. λόγοι πανηγυρικοί τον Σκορδίλη 
1. παγκόσμιος ιστορία τομ. α'.
1. παρακλητικόν συνταγμάτων—
1. 'Ιστορία τής 'Ελλάδος—
1. δώρα λογικά δαπόντε—
1. θρησκεία τών Ιουδαίων—
1. Γρηγεντίον διάλογος—
1. Χρηστοπανηγυρικόν—
4. Προσκυνητάριον τον μεγάλου 

Σπηλαίου—
1. Ενχολόγιον παλαιόν

1. ερμηνεία τών πέντε κεφαλαίων 
τής συνόδου

1. 'Οδηγός άναστασίον—■
2. τόμοι τνχαι τηλεμάχου—
1. Ίωάννου δαμασκηνού περί ορ

θοδόξου πίστεως

2.

1. διδασκαλία περί τών έορτών— 
1. ο μετανοών διδασκόμενος—
1. άνθος χαρίτων—
1. νέον έπιστολάριον 
25. φυλάδες άγιων, διαφόρου με

γέθους—
1. εικόνα τον άγιου Γεωργίου—
1. ετέρα τής άγιας Ειρήνης—
1. Γρηγορίου Διαλόγου—
1. Σφαλικτάριον μέ τήν βάτον και 

άλλων άγίοιν
1. εικόνα τοϋ άγιου Γοβδελαά—
1. εικόνα τής άγιας τριάδος και ά

γιου Χαραλάμπους 
1. ετέρα ή σύλληψις τής άγιας άν- 

νης—
1. ετέρα τοϋ άγιον Στεφάνου—
1. ετέρα τής άγιας ματρώνης—
1. ετέρα Σάββα καί φανούρίου—■ 
1. ετέρα γερασίμου τοϋ νέου άακη- 

τοΰ—
1. ετέρα ελευθερίου καί στυλιανοϋ 
1. ετέρα μή μοϋ απτού—
I. μαγκάλι
II. πιάτα μπογιαλίδικα διαφόρου 

μεγέθους—
6. πιάτα φαλφονρένια—
3. κιασέδες φαλφουρένιοι—
6. κιασεδάκια πρόστιχα—
8. πιάτες μεγάλες—
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280 Έύμβνίου Φανουράκη

6. πιάτα διάφορα—
3. νάλινα πιάτα
5. παρδάκια νάλινα—
6. κούπες—
5. ποτήρια διάφορα—
1. καλαμάρι με σαμουντάνι —
10. φλιτζάνια φαλφουρένια—- 
1. πιάτα κίτρινη—
1. κιουλουκτάνι φαλφονρί—
8. ποτίλιαις διάφοραις
2. φλιτζάνια πρόστυχα—
4. βάζα τον γλυκοϋ—
2. τζουκαριέρες—
2. χαβανόζια—
1. κανεβάτα με 5 πότζες—
1. δίσκος κόκκινος—
1. χιαμοννιάνι μεγάλον
2. ταυλάδες—
1. φανάρι
1. πειροννομάχαιρον με παλαιόν 

θήκην
3. χουλιάρια ασημένια—
3. πειρούνια ασημένια—
5. ζάλφια ασημένια
1. σεντονκάκι μαρμαρένιον 
1. κιαοεδάκι—
1. τραπεζάκι μικρόν

Σελ. 3.

1. καρέκλα πετζένια—
2. μεντέρια με 8 μαξελάρες—
2. τόμοι έκκλησιαστική ’Ιστορία

μελετ ίου—
1. ταμεΐον ορθοδοξίας
2. έξήγησις των ψαλμών τον Δαβίδ 
1. ετυμολογικόν μέγα—
1. έξήγησις των τεσσάρων ευαγγε

λιστών.
4. τόμοι εγκυκλοπαίδειας—
1. άρμενόπονλος—
1. έξήγησις τής λειτουργίας 'Ιερά 

Κατήχησις Ν. Βονλγάρεως 
1 έξομολογιτάριον Νικοδήμου— 
1. πόνημα χρυσοϋν οαμονήλ ραβή 
1. τύποι έπιστολών κορυδαλέως— 
9. βιβλιάρια διάφορα—
1. νέον λεξικόν Γραικοτουρκικόν— 
1. ή θεία λειτουργία ερμηνευμένη 
1. έγχειρίδιον μαξίμου 
1. Συλλογή πάντων τών ’Ιερών καί 

θείων κανόνων
1. Στοιχεία φιλοσοφίας τομ. Γ'
1. αρμενόπουλος—
1. μπεζακτάς—
2. πιθάρια παλαιό.

1. κατζαρόλα μέ τό καπάκι τ 
1. σονγιοϋ παλαιό.
1. φωκάς πακιρένιος 
1. χαβανάκι προντζινον με 

μάτζαν τον.
1. τζενκέλι—
1. μαοσά—
1. αατίρι—

Σελ. 4.
1. κουτάλα σηδερένια—
1. κουζοϋ ταψί
2. λεγκέρες δεύτερες— 

την 4. σαγάνια παλαιό—
1. σούβλα—
2 σκάρες
1. κιονρέκι τριπητόν

106
’Επιστολή τοΰ Μητροπολίτου 'Ηράκλειας Διονυσίου1 προς τάς άδελ-
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φάς τοΰ άποβιώσαντος μητροπολίτου Μελετίου, σχετική μέ τον 
διακανονισμόν των προς την Κάσσαν χρεών του. (Αύγουστος 1840).

Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 158. Έπί δίφυλλου κοινού χάρτου διαστ. 0,34X0.22 
μ ϊό κείμενον έπί τής πρώτης σελίδος. Έπ'ι χής τελευταίας : *[Ταΐς έν] 
χΙριατΙω ήμΐν προσφιλέαι άυγατράαι ΚΙ Ανδριανη καί Trj Κ! Μαρία, αίιια- 
δέλφαις τοΰ αείμνηστον Κρήτης Κνρον Μελετίου, ενχετιχως. Εις Κρήτην». 
Σφραγίς επ' ερυθρού ισπανικού κηρού μέ τά στοιχεία HP ΚΛ ΔI ΝΣ καί 
θυρεόν δυσδιάκριτον. Κατάστασις διατηρήσεως δχι καλή. Φθοραί ές 
υγρασίας, μάλιστα κατά τά σημεία πτύξεως.

f Έν χ(ριστ)ω ήμΐν προσφιλείς θυγατέρας, αυταδέλφας, τοΰ αει
μνήστου | Κρήτης Κνρον Μελετίου, ή τε ’Αδριάνη, και ή Μαρία, 
εύχό \ μενοι πατρικώς ιήν τιμιότητά Σας εν άγίφ πν(εύματ) ι ενλογοϋ- 
μεν. | έλάβομεν το προς ημάς, γράμμα Σας. και εΐδομεν δσα εν 

| αύτω εκ&έιητε, λέγουσαι, δτι ον δεν άλλο εμεινεν εκ τής \ περιουσίας 
τοΰ άειμνήστον αϋταδέλφου σας, ου την ψυχήν | κατατάξοι δ Κύριος 
εν Σκηναϊς δικαίων, εκτός ενός σταυρού \ εγκεκοσμημένον μετά τίμιου 
ξύλου, τον όποιον δίδετε διά j τό εις την Κάσσαν των εφορειών χρέος 
τοΰ Μακαρίτου. \ άποκρινόμενοι τοίνυν Σάς δηλοποιοϋμεν, δτι ή Κάσ- 
σα έχει | νά λαμβάνη έτι γρόσια σχεδόν οκτώ χιλιάδας, δ δεν διά νά | 
μή άδικηάώμεν και ημείς πρέπει νά συνεννοηάήτε μετά \ τοΰ άγιον
Λάμπης προς τον όποιον δότε τον σταυρόν | έσφαγισμένον [............ .],
αν δεν δύνασάε νά τον πωλή | σητε αύτόίλι [διά νά μάς] τον στείλη, 
και Ικ των [δυσανάγνωστον] | δων τον, καί εξ [αυτού] τοΰ σταυρού νά 
ίξοφληϋ·ή τό χρέος αυτό, | δια νά μή εχη βάρος εις την ιμυχήν του δ 
άείμνηατος. ταΰ | τα εΰχετικώς, εϊητε δέ ύγιαίνουσαι εν ευημερία.

τή λα ανγούστου Σωμ
δ ' Η ρακλείας Διονύσιος έν χ(ριστ)ω ευχέτης

ΪΗΜΕΙϋΣ I Σ

*) “Οχι τού Νικομήδειας, ώς έκ παραδρομής ό Ζακυθηνός, έ. ά. Βλ. καί 
τήν έφ’ ισπανικού κηρού σφραγίδα.
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107

Επιστολή τοΰ Διονυσίου, γραμματέως τοΰ Μητροπολίτου Νικομή
δειας, προς τον Επίσκοπον Χερρονήσου Μελέτιον, υποσχόμενη 
έξυπηρέτησιν καί ευχαριστούσα διά τό άποσταλέν δώρον. (’Ιού
λιος 1845) *.

Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 157. ’Επί δίφυλλου κοινού χάρτου, διαστ. 0,20X0,29 
μ. Τό κείμενον έπί τής πρώτης σελίδος. Τό ύστερόγραφον λοξώς αριστε
ρά. Έπί τής οπίσθιας σελίδος: «Τω Πανιερωτάτψ καί έν Χ(ριστ)φ σέβα-
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σμιοπο&ήτη> μοι άγίφ Χεορονήοον Κ(υρί)φ κ(νρί)φ Μελετίφ. Προσκννητώς»; 
Σφραγίς επ’ ερυθρού ισπανικού κηρού μέ επιγραφήν «Διονύσιος 1840» 
ύπό μήνην, σταυρόν καί αστέρα. Κατάστασις διατηρήσεως καλή.

την πανιερότητα της ώς εΐκός προσκυνώ
διά του κυρίου Καστρογιανάκι ελαβον ευχαρίστως τό ευχετικόν της, 

εχάρην | πρωτίστως καταμαθών την αγαθήν της ϋγιείαν, εϊδον έπομέ 
νως τήν προς j εμέ καλήν της διάθεσιν τό νά με υποχρέωση διά τίνος 
προσφοράς | ήν ελαβον παρά τοϋ ρηθέντος κ(υρί)ου Καστρογιανάκι, 
και ευχαριστηθείς τά | μέγιστα υπόσχομαι και αυθις διά τοϋ άνά χεΐρας 
της, ότι θέλω διατη | ρήση προς αυτήν πάσαν εμπιστοσύνην νά ενεργώ 
προϋνμως | όσα ήθελεν άναφέρη, άπέδωκα τό προς την παναγιότητά 

| του γράμμα της, ομοίως και τά σεβάσματά της, λέγων, ότι είναι \ 
εις χεΐρας μου,και τό σταλέν σαπούνι, τό όποιον ειαέτι δεν ελαβον. | 
από τής εσωκλείστου δέ πατριαρχικής επιστολής πληροφορείται ή | αγά
πη της πόσον την έσύστησα εις την παναγιότητά του, καθώς | καί από 
τοϋ ίσωκλείστου γράμματος τοϋ Γέροντος, πληροφορείται την | εύνοιαν 
καί αγάπην τής Σεβασμιότητός του. είναι περιττόν νά \ επαναλαμβάνω 
καί αυθις, ότι την σέβομαι, καί ότι εϊμί ίδικός της \ καί ότι αγαπώ 
νά την δουλεύω πιστός, διά ταϋτα πάντα γινώ | οκει μετά βεβαιότητος, 
ας μη λείπη λοιπόν νά μοι συχνό | γράφη καί νά με διαττάτη εις όσα 
μέ εγκρίνει, καί προπάντων | νά με χαροποιή την αγαθήν της ύγιείαν, 
καί ταϋτα | εν τοσούτφ.

αωμε ’Ιουλίου 19ν 
'Όλος πρόθυμος τών ορισμών της 

ό τοϋ Σεβαστού Γ. Νικομηδ. γραμματέας 
Διονύσιος

πρέπει νά βιάση τον άγιον Κρήτης νά στείλη \ τάς αύλικάς ομολογίας 
τής επαρχίας της | επειδή δέν ήμπορώ πλέον νά ησυχάσω \ από τους 

εφόρους.

Σ Η Μ Ε I Ω Σ I Σ

‘) Ή επιστολή φέρει χρονολογίαν 1845 καί όχι 1841 ώς παρά Ζακυθη- 
νφ, ε. ά.

108
Επιστολή υπογραφομένη Αυξεντίου πρός τον Επίσκοπος Χερρονήσου 

Μελέτιον, σχετική μέ οικονομικούς διακανονισμούς. (’Ιανουάριος 
1848).
Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 114. Έπί δίφυλλου κοινού λεπτού χάρτου, διαστ. 0,21 
Χ0,27 μ. Τό κείμενον έπί τών δύο πρώτων σελίδων. Έπί τής οπίσθιας:

Εΰμενίου Φανουράκη
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<Ί'ώ Πανιερωτάτφ καί εν χ(ριοτ]φ μοι Σεβαστώ άγίφ Χερρονήσον κνρίφ 
Μεΐ.ετία> δονλικώς». Κατάοιασις διαχηρήσεως καλή.

την Πανιερότητα της εύλαβώς προσκυνώ
f τώ από ανs τον παρελθόντος ευχετικόν της έδε | ξάμην περιχα- 

ρώς και επί τη δΤ αυτόν πληρο | φορία της πανίερου μοι αγαθής υ
γείας αυτής ή | σθην άμέτρως' εϊδον ένδιαθέτως και τάς υπέρ | εμού 
εύνοηκάς εκφράσεις της, και δαα προς τον Σε | βαοτόν Γέροντά μου 
έσημείωσε καλοθελήσασα και εύ | γνωμονώ. εν τοντοις είδον ευχαρί
στως διι δΤ άδειας I τον κυριάρχου τη; καταβάσα εις ηράκλειον έσυμ- 

| βίβασε τάς υποθέσεις της, ώς και ό άγιος άρκαδίας \ καί δτι ό κύ
ριος καστρινογιαννάκης υπαγορεύομε | νος άπό τό τίμιον τοϋ χαρακτή- 
ρος τον ύποχρεώθη \ νά εξασφάλιση τά χρήματά σας κ.τ.λ. άλλα δεν \ 
έπρεπε νά άνεχθή ώστε νά ζημ.ιωθήτε τους τόκους | αδίκως, εν φ τά 
χρήματά σας έκνκλυφόρουν εις \ τά έργα του καί πρέπει νά σας δικαί
ωση. έλα | βον καί την οποίαν μοί περιέκλειε συνάλλαγμα \ τικήν των 
εξ χιλιάδων γροσίων, άπό τήν Τιμιότητά | της έκδοθειααν, καί εις βά
ρος τοϋ ενταύθα άν | τωνίον αακελλαρίδου, άλλά πάλιν άπηιτήθη πε- 

| ριπλοκή ώς ό Σεβ: ημών εν εκτάσει τη γράφει | ένεκα ληψοδοσιακών 
διενέξεων των, καί είναι συμ \ φερότερον τοϋ λοιπού τά έμβάσματά 
σας διά δθω | αανών νά γίνωνται, διότι οι ήμέτεροι εφαγον τήν \ εν
τροπήν μέ τό χονλιάρη. ή πολίτζα έδόθη εις \ τό προτέστον τής μή πα
ραδοχής κατά τήν τάξιν | καί επεται νά γίνη καί έτερον τής μή πληρω
μής | διά τήν άσφάλειαν, καί ας ζητήση άπό τον φίλων | τα χρήματά 
της μέ τούς τόκους των. προλαβόντως | έλήφθησαν τά προσταλέντα τυ
ριά μόνον 10 κεφάλια \ καί μία στάμνα μέλι, τά δε άλλα άδηλον που 

| περιεπλέχθησαν. ό ισολογισμός της άκολούθως | άποστέλλεται. εμ
βάσματα δταν εύκολύνεται άς κά | μη, ή μετά τήν παραλαβήν τοϋ Ισο
λογισμού ώς εγκρίνει. | νεώτερα δεν έχομεν. εν τοσούτφ επευχόμενος 
αν | τή αϊσίαν τήν είσοδον τοϋ νέου έτους, καί τήν ε | πίτευξιν των ών 
έφίεται σωτιριωδών άγαθών [ καί επικαλούμενος τάς πατρικάς εύχάς 
της μένω \ τής πανίεροτητός της

Προθυμότατος δούλος
τή γη ’Ιανουάριου , αωμηψ δ αϋξέντιος

τον γραμματικόν της κύριον στέφανον άαπάζομαι άδελφικώς,

log
Γράμμα κατοίκων τής πόλεως Ηρακλείου Κρήτης προς τον Πατριάρ

χην καί τήν Σύνοδον, δι’ ής αϊτεΐται δπως μή γίνη αποδεκτή 
άπό τοΰ μητροπολιτικοΰ θρόνου παραίτησις τοϋ Μητροπολίτου
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Μ Εύμενίου Φανουράκη

λόγφ τής κατά αύτοϋ συκοφαντικής καταφοράς τοϋ τύπου. (’Ια
νουάριος 1860).

Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 170. Έπί μεγάλου φύλλου χονδρού χάρτου, διαστ. 
0,75X0,53 μ. μέ ύδατίνας γραμμάς καί σημεία (ήμισέλινον μέ πρόσωπον, 
θυρεόν μέ αετόν έκτεινόμενον καί στοιχεία Τ S C). Τό κείμενον καταλαμ
βάνει τό άνω ήμισυ τοϋ χάρτου. Αί ύπογραφαί, εις πέντε στήλας, τό κά
τω ήμισυ ή θεώρησις τής ακρίβειας τοϋ άντιγράφου' λοξώς εις τήν δεξιάν 
κάτω γωνίαν. Μικρός τύπος σφραγίδος διά μελάνης. 'Οπισθεν άγραφον. 
Κατάστασις διατηρήσεως καλή.

Τήν Ύμετέραν Προσκυνητήν ημών Αυτής Παναγιότητα μετά τής 
περί Αυτήν Πέρας Χορείας των ’Αγίων Αρχιερέων | ταττεινώς προ- 
σκννοΰμεν !!!

'Ο περιπόθητος και λίαν ήμϊν άγαπητός καί περισπούδαστος Μη
τροπολίτης Κανονικός καί Πνευματικός ημών Πατήρ, άπό τής στιγμής 
καθ’ ήν επάτησε τό έδαφος τής α | γαπητής ήμών Πατρίδος Κρήτης 
δεν έλειψε τω όντι άκαμάτφ ζήλφ Πατρικώ, ΐνα κατάδειξη μέχρι σή
μερον λόγφ τε καί εργφ πάσαν σπουδήν καί επιμέλειαν, υπέρ τε τής 
ψυχικής καί σωματικής σαπη \ ρίας ήμών τε τών εύσεβάστως υποφαι
νομένων καί τών λοιπών κατοίκων τής Νήσου, άπολαβόντων τά Προ
νόμια, δσα ή A. Α, Μεγαλειότνς, ό φιλόλαος ήμών Αύτοκράτωρ Σου λ- 

( τάν Άπτονλ Μετσίτ Χάν !!! εφένδης μας αφειδώς επιδαψιλεύει τω 
Κράτει Αυτοί); ουδόλως ήμέλησε τής επ’ εκκλησίας Χριστιανικής ορ
θοδόξου Διδασκαλίας, υπέρ τής όρθοτομή \ αεως τοϋ ορθοδόξου Χρι
στιανικού πληρώματος : ούδ’ ώκνηαε τετράκις είς Χανία εν ταΐς δυ- 
αχερεστέραις τοϋ τόπου περιατάσεσιν άπελθεΐν προθύμως καί καθόλου 
είπεΐν δεν έλειψεν, ΐνα \ πράξη προθύμως παν ο,τι Άρχιερεύς, "Οσιος, 
’Άκακος καί αμίαντος δύναται, υπέρ τοϋ πνευματικού ποιμνίου του' 
αλλά δυστυχώς καί μέ μεγίστην ψυχικήν ήμών λύπην παρατηρούμεν, ότι 

| τινές όλίγιστοι εκ τής Νήσου κάτοικοι ούχί καλών προθέσεων, ούδ’ 
αγαθής διανοίας ού μόνον πρό τίνος άνοήτως καί κακοβούλως ήρξαντο 
καταφέρεσθαι τού Αγαθού ήμών τούτου Ποι | μενάρχου καί πνευματι
κού Πατρός, καί εκ τής ολιγωρίας τών ευ φρονούντων δφελούμενοι 
προέβησαν μέχρι βαθμού, τοϋ νά έκδώσουν διά τοϋ ελευθέρου Τύπου 
μυρίας δσας συκοφαντίας \ καί δλως ανύπαρκτα, αποκυήματα μόνον 
τής κακοβούλου διανοίας, καί τών ’Εθνοβλαβών φρονημάτων τών όλι- 
γίστων τούτων ταραξιών. Τοιαϋται πράξεις άναμφιβόλως ενεθάρ | ρυ· 
ναν καί έξηπάτ ησαν τους άπλουστέρους καί εν μέρει συν έτειναν εις τό 
καινοφανές συμβάν τή πολύπαθη ήμών Πατρίδι, τήν νομισθειααν αλ
λαγήν Δόγματος άπό τοϋ Ανατολικού εις τό Δυτικόν | δπερ ού μικράν
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λύπην καί άθυμίαν παντ'ι τφ Όρθοδόξω πληρώματι προνξένηοε και 
μώμον δχι ολίγον τη πολύπαθη ημών Πατρίδι προσήψε, κατελύπησε 
δέ καιρίως καί την \ χριστιανικωτάτην και άγαθωτάτην ψυχήν τοΰ Σε
βαστόν ημών Άρχιερέως αδίκως κατηγορηθέντος εν ταΐς εφημερίαιν 
ώς αφορμής και αίτιας γενομένον εις το Έθνοφθόρον τούτο κί | νήμα 
καί δλιγωρήσαντα τούτου. Ένφ όμολογοΰμεν δτι ή Πανιερότης του, ώς 
καλός Ποιμήν την ψυχήν αυτού τιθέμενος υπέρ τών λογικών αυτόν 
προβάτων, άμα τφ δυσαρέστφ ά | κούσματι τούτω εκ Χανιών, χωρίς 
ουδέ στιγμή νά παρέλθη καί χειμώνος καί οδοιπορίας καί κόπου κα· 
ταφρονήσας έτρεξεν, οπού τό κακόν καί φθοροποιόν μίασμα εΐχεν άρ- 
χίσει \ καί κατέβαλε παν τό ένόν αντφ προς περιστολήν τούτον. Ταύ- 
τας τάς αλήθειας Παναγιώτατε !!! καί 'Ιερά χορεία τών 'Αγίων ’Αρ
χιερέων, προ οφθαλμών ημείς οι ταπεινοί έχοντες | καί κατά πάντα 
τρόπον διατελοϋντες ευχαριστημένοι από τον άγαθόν, ήπιον καί αφιλο
κερδή τρόπον τής Πανιερότητός του, ήδη δέ πληροφορούμενοι, δτι ή 
Πανιερότης του, έν ά | γνοία ημών έγραψε προς τήν ’Εκκλησίαν αί- 
τούμενος έπανειλιμμένως τήν από τοΰ θρόνου τής Κρήτης παραίτησίν 
του, σπεύδομεν, ϊνα, διά τής ταπεινής ημών ταύτης καθυποβάλλοντες 

| τήν γενικήν, υπέρ τοΰ Άρχιποιμένος ημών εύχαρίστησιν, παρακαλέ- 
οωμεν τήν Προατάτιδα καί Μητέρα ημών 'Αγίαν τοΰ Χριστού Μεγά- 
λην ’Εκκλησίαν, δπως μή στέρηση ημάς \ τοΰ αγαθού Άρχιερέως, τού 
ου μόνον παρ’ ημών τών κατοίκων τής πόλεως 'Ηρακλείου, αλλά καί 
παρ’ δλων τών ’Επαρχιών τής Νήσου ποθουμένου καί τών κατοίκων 
έπιθυμούντων τήν | μέχρι γήρους βαθυτάτου διαμονήν του επί τού Θεο- 
αώατου τούτου Θρόνου τής Κρήτης, αιτινες άμα μάθωαι τήν λυπηράν 
ταύτην εϊδησιν τής αΐτήαεως τής εκ τού θρόνου εκουσίου παραι | τή- 
σεώς του, ήιις παρ’ ήμών μόνον σήμερον υπάρχει γνωστή, θέλουν κι- 
νηθή υπέρ τής Πανιερότητός του καί εμποδίσουν τήν άναχώρησίν του. 
Διό καί διαβεβαιούμεν τη Υ. Παναγιά J τητα, δτι πάσα πράξις γενο- 
μένη διά τήν αιτησιν τής Πανιερότητός του θεωρηθήσεται μέ δχι εύχά- 
ριστον δμμα από μέρους τών κατοίκων. ’Εν τούτοις πεποιθότες, δτι ή 
ταπει | νή ήμών παράκλησις αυτή ούσα απόρροια καθαράς αλήθειας 
θεωρηθήσεται τοιαύτη καί από μέρους τής ’Εκκλησίας καί άποδεχθή- 
σεται παρ’ Αυτής, δι’ αισίου κατά τήν έφεσιν | ήμών αποτελέσματος 
νποδιατελούμεν εύσεβάστως.

Έν 'Πρακλείω Κρήτη τη 25 ’Ιανουάριου 1860 έξικοστφ ήμέραν 
δευτέρα τής έβδομάδος.

Τής Ύμετέρας Προσκυνητής ήμών Αυτής Παναγιότητος συν τη πε
ρί Αυτήν 'Ιερά χορεία τών 'Αγίων ’Αρχιερέων.

Ταπεινότατοι καί Προθυμότατοι.
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Θεόδωρος Κουταγιωτάκης 
'Αποστολής Χαιρέτης 
Γεώργιος Χαιρέτης 
’Αντώνιος Πετραντωνάχης 
Μ. Βαροΰχας 
Α. Σ. Καραμιχαλάκης 
Μ. Ρουχουνάκης 
Μ. Καπτρινογιαννάχης 
Σ. Αιναρδάχης 
Ζαχαρίας Σπνριδάχης 
Γ. Νιχολα'ιδης 
Σ. Σιββάχης 
'Ιωάννης Πετράχης 
Μανουήλ Κρυλάχης 
Πολύχρονης Ζωβιλάκης 
Γεώργιος Σφαχιανάχης 
'Ιωάννης Έλευϋεράχης 
Γεώργιος Νηριανός 
’Ιωάννης Γιανναδάχης 
Γεώργιος Ζωνιανάχης 
Δημήτριος Άπιγαδάχης 
Γεώργιος Νιωτάχης 
Ζαχαρίας Κοντόχαλος 
Δράκος Κοπιδάχης

Άνδρέας Μωρονιανάχης 
Δημήτριος Κ. Βερερονδάχης 
Μιχαήλ 'Αλεξίου 
Βασίλειος Χανιώτης 
Χη 'Ιωάννης Σωμαράχης 
'Ιωάννης Μαχρής 
Ζαχαρένιος Σγουράφος 
Δημήτριος Σερμπετζάχης 
Νικόλαος Καρακατζάνης 
’Αναγνώστης Χενουράχης 
Ζαχάρις Ζωγραφάκης 
Γεώργιος Μανροπούλης

1η σειρά

Μιχαήλ Καββεζάκης 
Νικόλαος Χαριτάκης 
Μανόλης Καρδάκης 
Σπυρίδων Ντεμουτζάκης 
Μανουήλ Καλεμιχιαράχης 
Γεώργιος ’Ανωγιανάχης 
Μιχαήλ Τσικάχης 
Κ. Ν. Άργυράχης 
Σταματάχης Ράπτης 
Γεώργιος Λασιύιοτάχης 
'Ιωάννης ΙΙαππαδάχης 
'Ιωάννης 'Ανεμογιαννάχης 
'Ηρακλής Γιανναχάκης 
Ήλίας Μανταλενάχης 
Γεώργιος Πιγίκας 
'Ιωάννης Ίεραπετρίτης 
Μανουήλ Παναγιωτάκης 
Γεώργιος Θαλασσινός 
Άντων. ΙΙαππαδάχης 
Γ. Λαβλάχης 
’Ιωάννης Αάπης 
Σταύρος Γ. ’Ωρολογάς 
Άδαμάχης Τζιλεγγίρης

σειρά

Χη Μαν. Παπαδάχης 
Μιχ. Αυγουστάκης 
Δημήτριος Δεμιρτζάχης 
Ματθαίος Τρεβιζάκης 
’Αντώνιος Κρασάκης 
Χη Ίωαν. Φουρνιοτάκης 
Μανουήλ Δασκαλάχης 
Γεώργιος Στεφανάχης 
’Αντώνιος Παππαδάχης 
Μανουήλ Λουτρακιανάχης 
Νιχόλις Καραντινός 
Γεώργιος Κρεβατζάχης
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Μανολιός Σαρχιανός 
Νικόλαος Μαρκίδης 
Γεώργιος ΙΙετοαλάκης 
Γεώργιος Μακρύς 
Μανολιος Τζικάρης 
'Αντώνιος Δάνδολος 
Γεώργιος Κολνβάκης 
Γεώργιος Κολνβάκης 
Ζαχαρίας Τζωρτζάκης 
Κωνσταντίνος Μανουοάκης 
Γευ'τργιος Τζιτζιράκης 
Γεώργιος Χοχλιδάκης 
Βασίλειος Μεϊμάρης

Μιχ. ’Αρχανιώτης 
Άδάμ Τζουανάκης 
Μιχ. Μανουοάκης 
Κωνοταν. Χρνσσάκης 
Κωνατ. Παππαδάκης 
Μιχ. Χρυσοάκης 
Κωνσταντίνος Μοσχονάς 
Μανουήλ (κενόν)
Χν Άλεξαν. Ζουριδάκης 
Άντων. Τζερανάκης 
Γεώργιος Παππαδάκης 
”Αντώνιος Χατζιδάκης 
Άναγν. Καλεμικιεράκης 
Σπυρίδων Τρυβιζάκης 
’Ιωάννης Ν. Δρακονλάκης 
Κωνστ. Μεϊμαράκης 
Μανουήλ Νιδάκης 
Αντώνιος Δερμιαάκης 
Δημήτρ. Μανράκης 
Γετύργιος Μακριδάκης 
Μανουήλ Σεμερτζάκης 
Γιάννης Χερσονηαότης 
Μιχ. Μαραγκός 
Μύρων Μαραγκάκης 
Μιχαήλ Κτίστης

Μανουήλ Βασιλείου 
Μανουήλ Χν Έλενίλεριάδης 
Νικόλαος Μαράκης 
5Ιωάννης Χρυαονλάκης 
Χαράλαμπος Ίακοβίδης 
Ζαχαρίας Κορτέσης 
Κωνοταν. Σωμαράκης 
Γ. Πολωχρονίδης 
Μανουήλ Καζαντζής 
Γεωργ. Ν. Διαληνάς 
Μανολάκης Μιλιαρας 
Χη Ζωγράφος Σέριος

σειρά

Δημήτριος Χερσονηαότης 
Νικολ. Μαραγκάκης 
Γεωργ. Φορτετζανός 
Κωνοταν. Καπνιστάκης 
Κυριάκος Μπακάλης 
Κωνοταν. Μαραγκός 
Γεώργις Σαπουντζάκης 
’Ιωάννης Κτίστης 
Γρηγόριος Βογιατζάκης 
Λεωνίδας Μεραμπελιώτις 
Μιχ. Μεραμπελιώτις 
Γεώργιος Άρβανιτόπουλος 
Ν. Μανράκης 
Κωνστ. Παππαδάκης 
ΙΙαντελεήμων Βασαάλος 
Ν. Λαμπρίδης 
Μαραγκός Μάρκος 
Ίωαν. Σκουλλούδης 
Κωνοταν. Κτίστης 
Ίωαν. Βάασαλος 
Χη Δ. Ίεραπετρίτης 
Γεωργ. Ξυλονρης 
Κωνοταν. Νικολετάκης 

Γεωργ. ’Αρχανιωτάκης
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4η

Χ*1 Μήνας Βογιατζάκης 
Μιχαήλ Λαρετζάκης 
Μανουήλ Ζωγράφος 
’Ιωάννης Φουρναράκης 
Μανώλης Μανούσου 
Γιάννης *Ορφανός 
Νικολ. Μιχελόπουλος 
Βλάσιος Δ. Βλαστού 
Παπά Μανουήλ Κλόντζας 
Ν. Μ. Καστρινογιαννάκης 
’Ελευθέριος Παπούτζας 
Μιχ. Ε. Πενταλευράκης 
Γεώργιος Μιγάδης 
Άνδρέας Μιγάδης 
Κώνοτ. Σπηλιανάκης 
Ν. Άρχανιωτάκης 
Γ. Άνδρουλάκης 
Γ. Κοκινάκης 
Μαν. Καρανικολάκης 
Παναγιώτης Παππατζαράκης 
Σπυρίδων Ζερβουδάκης 
Ίωαν. Νικολαΐδης 
Καπετάν Ήλίας

5η

Μάρκος Περιοκλάκης 
Γεώργις Καρυδάκης 
Κωνοτ. Σερπετζής 
Μιχ. Παππαδάκης 
Γρηγόριος Γ, Τραγανάκης 
Σπυρίδων Μαραγκός 
Ίωαν, Γ. ’Αγαπάκης 
Σταυρής Αιναρδάκης 
Χαρίλαος Παναγιωτάκης · 
Μανουήλ Λευ&εράκης 
Μανουήλ Κονταξάκης 
Μανουήλ Καζαντζάκης 
5Αναγνώστης Σψακιανάκης

σειρά

Μανουήλ Βλαστός 
Διαμαντής Περουλιός 
Νικόλαος Περουλιός 
Μανουήλ Γεώργιος Παππαδάκης 
Άνδρέας Σταματάκης 
Ιωάννης Φουρναράκης 
Νικόλαος Παππαδάκης 
Γεώργιος Σαριδάκης 
Χατζή Σπιταλιοράκης 
Μανόλης Πεδιαδίτης 
’Ιωάννης Παππαζαχαριάδης 
Αντώνιος Διαλεκτάκης 
Γεώργος Άνερράψης 
Ιωάννης Καρέλης 
Ίωαν. Κολοκοτρώνη 
Ίωαν. Σιββάκης 
Απόστολος Χουοοφός 
Παναγ. Κονταξής 
Μιχ. Ζαφιράκης 
Γεώργις Αύγουστάκης 
Σπυρίδων Σαριδάκης 
Νικόλαος Περισυνάκης 
Μιχ. Μαραγκός

οειρά

Μανουήλ Δασκαλάκης 
Μιχ. Δασκαλάκης 
Ίωαν. Κουρονισάκης 
Ίωαν. Βαρβαριανός 
Γεώργιος Ίατράκης 
Γεώργιος Γιαννιδάκης 
Γεώργιος Καρπαϋιοτάκης 
Γεώργιος Καρπα&ιοτάκης 
Γεωργ. Καββαλίνης 
Γιακουμής Μαραγκός 
Αημ. Μηναδάκης 

Μιχ. Καταλαγαριανός 
Ιωάννης Πετράκης
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Ίωαν. Παππαδάκης Κωνστ. Φααουλας
’Ιωαν. Μεταξας Μιχ. Άνεμογιαννάκης
Δαβίδ Πααχάλης Γεωρ. 5Αντων. Φιλιππάκης
Στεψ. Γ. Νικολαΐδης

Διά το ακριβές της αντιγραφής 
Έν 'Ηράκλειο) Κρήτης τη 16 φενροναρίον 1860 εξηκοστοί 

Ή Δημογεροντία 'Ηρακλείου 
Οεοδοράκις Γεωργιάδης 
5Αντώνιος Πετραντωνάκης 
Γεώργιος Χαιρέτης 
’Απόστολος Χαιρέτης 

'Ο Γραμματεϋς 
Άντ. Βουμβουλάκης 

(Τ. Σ. Δημογεροντίας 'Ηρακλείου)

110
Πρόσκλησις άποσταλεΐσα υπο τοϋ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 

Κυρίλλου προς τον Στέφανον Νικολαΐδην1, ΐνα προσέλθη εις έκ
τακτον συνέλευσιν είς τά Πατριαρχεία διά την πρότασιν έπ’εκλο
γή Πατρια'ρχου τής Ύψ. Πύλης. (Ιούνιος 1860).

Άρ. Χειρ. Μ. Η. 122. ’Επί μακροϋ καί στενοΰ φύλλου κοινού χάρτου 
δισστ. 0,35X0,11 μ. Τό κείμενον επί της πρώτης σελίδος. ’Επί τΰε οπί
σθιας: «7’ω Τιμιωτάιω και ήμετερφ κατά κύριον νίψ άγαπητφ, ..,, ρίορ} 
Στεφάνφ Νικολαΐδη άντιπροοώπφ Κρήτης. Ευχετικώς». Πλαγίως : «Κατε- 
πεΐγον». Σφραγίς έφ’ ισπανικού ερυθρού κηρού μέ τον θυρεόν τού Πα- 
τριαρχείου καί τά στοιχεία ΚΡ ΑΣ ΠΤΡ ΚΣΤ (Κύριλλος Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως). Κατάστασις διατηρήσεως καλή.

f Κύριλλος ελέφ Όεον ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 
Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης

f Τιμιώτατε καί ήμέτερε κατά πν(εϋμα) υιέ | αγαπητέ κυρ: Στέ
φανε Νικολαΐδη 1 | αντιπρόσωπε Κρήτης" την περιπόΟη | τον ήμΐν τι
μιότητά της εκ ψυχής ευ | χόμενοι εύλογοϋμεν πατρικώς· Διε ] μηνύ- 
Οημεν παρά του έξοχωτάτου ΰπουρ | γοϋ τών εξωτερικών, ΐνα προσκα- 
λέσω | μεν μόνα τά μέλη τής έ&νοσννελεύ | αεως, όπως σννελ&όντα έν 
τοϊς πα j τριαρχείοις συσκεφΟώσι περί τής έ | πί εκλογή πατριάρχον 
προτάσεως τής | υψηλής πύλης, καί αποφασίαωοι πε | ρί αυτής όσον 
τάχος' δΓ δ καί απεύδο \ μεν διά τοϋ παρόντος νά προτρέψω | μεν 
αυτή, όπως λαβοϋσα τον κόπον \ έλΟη σήμερον εις τά Πατριαρχεία 
πε | ρί την πέμπτην ώραν, καί συοκεφΰεϊ | σα μετά τών λοιπών μελών

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ XT. »
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συναποφα \ αίση περί τής εϊρημένης προτάσεως ώς | κατεπειγοΰσης' 
εΐεν δε τα έτη αυτής ϋεό | δεν δτι πλεΐστα υγιεινά και πανευδαίμονα.

1860 ’Ιουνίου ι
'Ο Κωνσταντινουπόλεως εν χριστφ ευχέτης

Υ. Γ. αναβάλλεται ή Συνέλευσις διά την \ αύριον τώ Σαββάτω 
περί τάς τέσσαρας \ ώρας τουρκιστί

ό αυτός.

Σ Η Μ Ε 1 Ω Σ I Σ

*) Βιογραφίαν χοΰ Στεφάνου Νικολαίδου βλ. «Κρητικά Χρονικά» Γ'σ. 297.

t Ο ΛΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚ1ΩΝ
ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
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