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Ιερότητος, ενχετικώς έντελλόμεδά σοι, όπως μετά την ακριβή ερευνάν, 
και έξέτασιν \ τής νποδέσεως τούτης, ένεργήσης αυτό επ’ εκκλησίας είς 
έπήκοον πάντων, | ΐνα ψανερωδή εις μέσον το δίκαιον, και ή άλήδεία. 
οϋτω ποίησης, ή δέ j τοΰ δέον χάρις εΐη μετά τής σής ίερότητός. 

αψπην νοεμβρίον in
'0 Κωνσ(ταντινον)πόλεώς και εν χ(ριστ)ώ άδελψός.

120

Επιστολή τοΰ Επισκόπου Σητείας Θεοφύλακτου προς τον Μητροπο
λίτην 'Ηράκλειας Μελέτιον σχετική μέ τον διακανονισμόν χρεών 
του προς τήν Κάσαν. (’Ιανουάριος 1798).
Άριθ·. Χειρ. Μ.Η.ΙΙΤ.Έπί δίφυλλου λεπιοΰ χάρτου μέ ϋδατίνας γρομμάς 
καί σημεία (λέοντα καί γράμματα C S υπό στέμμα) διαστ. 0,Μ45Χ0,25 μ· 
Τό οπίσθιον φύλλον άπεκόπη καταλλήλως προς φακέλωσιν. Γό κείμενον 
επί τής πρώτης σελίδος. ’Επί τής οπίσθιας ή διεύϋυνσις: ·τφ πσνιευωτά- 
τφ σεβαομιωτάτο> και δεοπροβλ,ήιφ ά)ίφ ηράκλειας, κυρίφ ν.νρίφ μελετίψ. 
τω οεβαομιωτάιψ μοι δεσπότη προακννητώς. Εις τήν βασιλ.ενυνσαν.*, κάτω
θεν συντόμου άσημάντου κειμένου, άσχετου μέ τήν επιστολήν, δίοΐγε- 
γραμμένου. Χφραγίς διά μελανός κηρού άπαλειφάεϊσα. Κατάστασις δια- 
τηρήσεως καλή. Ίσως πρόκειται περί προχείρου τής άποσταλείσης έπι- 
στολής, διότι άντί υπογραφής υπάρχει απλή αναγραφή τοΰ ονόματος είς 
τό κατώτερον μέρος τής πριότης σελίδος.

τήν ύμετέραν σεβασμιωτάτην μοι καί δεοφρονρητον αυτής πανιερό
τητα ενλαβώς | προσκννήσας, δουλικώς καί τήν πανίεροι· αυτής δεξιάν 

| εύλαβώς κατασπάζομαι.
» ήν καί διαφνλάττοι δ άγιος δέος νγιαίνονσαν καί πανευδαιμο- 

νοΰσαν, επί τον | πανίερον αυτής δρόνον, μετά μακρύβιότητος, καί ευ
τυχούς καταστάσεως, ά | νωτέραν παντός δεινού συναντήιιατος, μέχρι 
βαδυτάτου γήρως καί πίονος \ αμπασι τής αωτηριώδεσι, καί άγαδής 
αυτή καταδυμίοις. μετά τήν οφειλο \ μένην μοι προσκννησιν καί έρευ
ναν τής άγαδής αυτής υγείας, δηλοποιώ | τφ δεσπότη μου, οτι ήδη 
έξαποστέλλω προς τήν πανιερότητά της εξακόσια j πεντήκοντα γρόοια, 
τά όποια δέλει τά λάβετε, παρά τοΰ ενδοξωτάτου χατξα | λή αγά καμαρ- 
γιαλή κρηιικοϋ, τοΰ ευρισκομένου είς τό άμπαραλτί1 είς τά πι | ρην- 
τζίδικα2 μέσα, μετά τό εμφανισδήναι ή πολίτζα αυτού, κατά τήν | έν- 
δεκάτην ημέραν καδως εσυμφώνηαα δεσπότη μου εδώ, με τον εν | δο- 
ξώτατον σαντικαγά καλουψουζαντέ* τού οποίου καί τά έιιέτρησα δηλα
δή, ου | καί τήν πολίτξαν, καί τό μεκτούπι1 περικλείω ένταύδα. πα
ρακαλώ δε | προς τουτοις τον δεσπότην μου τον αεβααμιώχατον, δτι τά
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΤ.
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338 Εύμενίου Φανουράκη

χίλια διακόσια | πεντήκοντα γρόσια, άπερ προοτήάιμι νεωατί, εκ των 
αύλικών των εν | ταΰάα μοι, νά συνδουλενωνται όμον μετά πρώτερά 
μου τά αυλικά τά αν | τό&ι, και εις την τούτων άποκατάστασιν, δοα 
τινά προδεδονλενμένα διά | φορά των πρωτέρων των αυτόϋι, νά τά 
λ ιμβάνγι ή πανιερώτης της παρά του Ιδιον | χατζάλή αγά, και εγώ τά 
πληρόνω εδώ εις τον ενδοξώτατον σαντικαγά κα \ λονψονζαντέ, διά νά 
γενώσιν άπαντα δεσπότη μου εις τον αυτόν καιρόν, νά [ μην λαμβάνη 
6 δούλος της πάντα <^πάντα^> ενόχλησιν. και αν το κρίνη ευλο | γον ή 
πανιερότης της, και είναι χρεία, άς λάβη και τά τής σχολής, δοα συν | 
ποσοΰνται δεσπότη μου παρά τοϋ Ιδιου, και λαμβάνωιτας την άπόδει- 
ξιν τοϋ | σχολείου τά μετρώ και αυτά, και ταΰτα μεν επί τοσοντον άξι- 
ονμενος έν | καιρώ και σεβάσμιον αυτής εξαγγελτικόν τής υγείας της, 
ής αι πανίεροι | και άεοπειάείς εύχαί εΐηαάν μοι διά παντός.

άψ\ηψ ’Ιανουάριου κζ'
τής νμετέρας ϋεοσώστον καί σεβάσμιας μοι αυτής \ πανιερότητος 

ελάχιστος δούλος' καί δλως πρό&νμος
ό σιτείας θεοφύλακτος8

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

>) Ή πρό τής Ένετικής σιταποθήκης πλατεία (σήμερον πλατεία Έλευθ. 
Βενιξέλου).

3) ’Αγορά όρύζης (πιρίντς).
8) Sadik Aga Kalupsiz Zade. Άνήκεν εις επιφανή τουρκικήν οικογένειαν 

(βλ. «Χριστιανική Κρήτη», Β', σ 65).
4) ’Επιστολήν.
5) Περί αυτού βλ. «Κρητ. Χρονικά» I”, σ. 132, 358. Καί ΕΕΚΣ, Γ', σ. 

149.

121

Συνοδικόν γράμμα τοϋ ΙΊατριάρχου Κων)πόλεως Γρηγορίου, σχετικόν 
μέ την πλήροισιν χηρευουσών επισκοπών. (1798).

Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 129. Έπί άπλοϋ φύλλου λεπιού χάρτου μέ ϋδατίνας 
γραμμάς καί σημεία, διαστ. 0,33X0,23 μ. Τό κείμενον καί α'ι ΰπογραφαί 
έπί τών δύο σελίδων. Καιάστασις διατηρήσεως σχετικώς καλή. Μικραί 
φΰοραί έκ αητών.

f Ι’ρηγόριος ελέω άεοϋ ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 
Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

f Ίερώτατε μητροπολίτα κρήτης ύπέρτιμε καί εξαρχε ευρώπης κυρ 
μάξιμε, καί {λεοφιλέ | ατατοι επίσκοποι οι υποκείμενοι τή άγιωτάτη
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ταντη μ(ητ)ροπόλ.ει, έν άγίω πν(εύματ)ι αγαπητοί άδελ ] φο'ι και συλ- 
λειιονργο'ι της ημών μετριότητος, χάρις εΐη υμιν και ειρήνη άπό ϋεον. 
επειδή | έφϋασαν εις τά αυτόθι νά παρεισιφρήαωσι παρεκτροπαί, κοί 
παραβάσεις των ιερών νόμων \ και κανόνων, και παροράσεις τών σου- 
ροντίων1 τών προσκυνητών βασιλικών περατίων, δΓ α | ποκαταστά- 
σεώς με εξωτερικήν βίαν μερικών επισκόπων μετά θάνατον τών προ- 
κατόχων τους, | εκ τον όποιου τούτον προξενοϋνται μνρία άτοπα, και 
μεγάλη βλάβη καί εις τήν άγιωτάτην ταύτην | μ(ητ)ρόπολιν, καί δι’αν- 
τής καί εις την άγίαν τοϋ χ(ριστο)ϋ μεγάλην έκκλ.ησίαν, καί άκολούίλως 
με | γίστη αμαρτία, καί έλεγχος βαρύτατος εις κάίλε χριστιανικήν συ- 
νείδησιν. διά τούτο γράφοντες | διά τής παρούσης ήμετέρας πατριαρ
χικής καί συνοδικής επιστολής έντελλόμείλα ύμιν \ σφοδρώς, δπω; τού 
λοιπού άν τύχη καί χηρεύση κάμμία επισκοπή, ή εν οσω νά έτοι | μα- 
σάής ή Ϊερότης σου καί νά κινήσης διά τήν βασιλεύουσαν κατά τήν εκ
κλησιαστικήν | επιταγήν, ή καί μετά τον κινημόν σου, νά αήν έχετε 
άδειαν, εις το νά έκλέξητε καί | id άνταποκατασ τήσητε επίσκοπον, εν 
δσφ νά έλίλης ή ίερότης σου κατά τήν κοινήν συ | ι’οδικήν άπόφασιν 
εις βασιλεύουσαν, καί κατά κοινήν σκέψιν περί τής υπούλέσεως ταυτης 

| νά έγκρίνης νομήμως καί κανονικώς τον άξιον. οΰτω γενέσ&ω καί 
μη άλΔως έξ άποφάσεως. ή δε τον ϋ·(εο)υ χάρις εΐη μείλ' υμών

αψ\η
f 'Ο Κωνσταντινουπόλεως καί εν χ(ριστ)ώ αδελφός, 
f 'Ο Εφέσου Σαμουήλ καί εν χ(ριστ)φ αδελφός, 
f Ό 'Ηράκλειας Μελέτιος καί εν χ(ριστ)ώ αδελφός 
f Ό Κυζίκου ’Ιωακείμ καί εν χ(ριστ)φ άδελ.φός 
f 'Ο Νικομήδειας Άάανάσιος καί εν χ(ριστ)ώ αδελφός 
f Ό Νίκαιας Καλλίνικος καί έν χ(ριστ)ώ αδελφός 
f Ό Χαλκηδόνος Ιερεμίας καί εκ χ(ριστ)φ αδελφός 
f Ό Δέρκων Μακάριος καί εκ χ(ριστ)φ αδελφός 
f Ό Θεσσαλονίκης Γεράσιμος καί έν χ(ριστ)ώ αδελφός 
γ Ό Προύσης ”Ανίλιμος καί έν χ(ριστ)ώ αδελφός 
f Ό Νεοκαισαρείας Ήσαΐας καί έν χ(ριατ)φ αδελφός 
f 'Ο Λαρίσης Διονύσιος καί έν χ(ρισι)ώ άδελ^φός 
f Ό Εύρίπου Ίερό&εος καί έν χ(ριστ)φ αδελφός

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

') Τών διατάξεων τών διαλαμβανόμενων έν τφ έκδιδομένφ κατά τήν εκλο
γήν τοΰ Μητροπολίτου αύτοκρατορικφ μπερατίφ.
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122

Α. Πρόχειρον συμφωνητικού διά την πάκτωσιν τής μονής Άγ. ’Αντω
νίου Βρονιησίου καί τον μετοχιού τής Άγ. Παρασκευής είς τον 
Όρτάν τού Κήρκ ϊκί. (Αύγουστος 1801).

Β. Πρόχειρον συμφωνητικού διά την πάκτωσιν τής μονής 'Αγίου Φα
νουρίου Βαλσαμονερου εις τον Κυρ Γιάννην. (Αύγουστος 1801).

Άριθ\ Χειρ. Μ. Η. 82. Έπί διφύλλου λεπτού κοινού χάρτου μέ υδατί- 
νας νραμμάς, διασι. 0,22X0,125 μ., άποαπασθέντος έκ τετραδίου. Είς τήν 
πρώτην σελίδα τού πρώτου φύλλου τό τέλος συνοδικού έγγραφου έν αντι
γράφω, έχοντος ώς ακολούθως :

στρωθείς κάν τώ Ιερφ κώδικι τής καθ’ ήμάς τον χ(ριστο)ϋ μεγά
λης έκκλησί \ ας, είς διηνεκή τήν άοφάλειαν. αψ\ζφ

Έν Μην'ι Ίονλίφ. Ίνδικτιώνος ιδπ
f ό Καισαρείας λεόντιος. / δ έφέσσου σαμουήλ. f δ ηράκλειας μελέτιος 
f δ νικομήδειας άθανάσιος.[δ νικαίας καλλίνικος.[δ χαλκηδόνος ιερεμίας 
f δ δέρκων μακάριος, f δ Θεσσαλονίκης γεράσιμος. f6 προύοης άνϋιμος. 
f δ ι εοκεσαρείας ήσαΐας. f δ λαρίοης Διονύσιος, f δ αμύρνης γρηγόριος. 
f δ διδνμοτοίχου παΐπιος. / ό άγκυρας Ιωαννίκιος. f δ βάρνης φιλόθεος.

Τά πρόχειρα τών συμφωνητικών έκαστον έπί μιας τών δύο τελευταίων σε
λίδων μέ διαγραφάς καί διορθώσεις. Κατάστασις διατηρήσεως τού φύλ
λου τούτου όχι καλή' φθοράν πολλαί έξ υγρασίας καί αητών.

Α'.

f ή ταπεινότης ημών1 διά τον παρόντος ει'υπογράψου [και ένσφρα- 
γίστον] \ γράμματος δηλοποιεΐ δτι τό ιερόν ήμέτερον μοναατήρ[ιον Με
γάλου Άν] | των ίου βροντήσιον έπιλεγόμενον και τό μετόχων αυτού 
τήν αγίαν [παρα] \ σκευήνεπακτώοαμεν είς τον ενδοξώτατον όριά 
τού κήρκ Ικί8 μέ δλα | τά χωράφια ελαιώνας δένδρα και μέ δλον τό 
μαξούλι4 τών προ \ βάτων καί τών μελισσών καί μέ άλλα πράγματα κι
νητά καί ακίνητα5 | διά γρόσια χιλιάδας τρεις6 4, τά όποια καί έλά- 
βομεν, άπό τής [σήμε]ρον | εως είς δύω χρόνους δλοκλήρονς, δηλαδή 
άπό τήν πρώτην | τον Αύγουστου μηνός τού οκτακοσιοστόν πρώτου έ- 
της εως τήν νβστερην] | τού ’Ιουλίου μηνός τού οκτακοσιοστού τρίτον, 
καί τότε θέλει μας έπι | στρέψει αυτά τά δυο μοναστήρια όπίσω άσπαρ
τα καθόος τον τά | έδώκαμεν καί ημείς, κατά τά ενυπόγραφα δύω κα
τάστιχα όπου εΰ | ρίσκονται τό ένα είς ήμας, καί τό άλλ.ο είς τον πε- 
ρ[ιφαν]έστα | τον δρτά τού κήρκ ίκί, επακτώοαμεν προσέτι είς τον εν- 
δοξώτατον \ δρτά καί τους δύω μύλους τον χωρίου ζαρό, νά τους έξον- 
αιάζη καί αυτούς | δύω χρόνους, χρεωστεί δέ καί δ δρτάς πρώτον νά
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μη ποολήση μή | τε πρόβατον μικρόν η μεγάλον μήτε νά σφάξη κανένα, 
μήτε | κανένα μελίσσι, μήτε κινητόν ή ακίνητον πράγμα τον μοναστή j 
[ρίον] να δώση ή νά κράτηση παρά μόνον να έξουσιάζη τό μαξούλι, j 
ή δέ ανξησις καί όλιγόστενσις αυτών των προβάτων και των μελισσών 

| νά άκούωνται εις τό μοναστήριον. δεύτερον όσα μεραμέτια χρεία | 
οθονν να κάμουν εις τό βροντήσι ή είς την αγίαν παρασκευήν νά | [τά] 
κάμνη δ όρτάς μέ έξοδα έδικά του, χωρίς ημείς νά άνακα | τενώμεθα 
τελείως, τρίτον νά γένη μονκαέτη 7, όσα πράγματα βαστούν \ τον μονα
στηριού τονρκοι ή ρωμαίοι νά τά ξεμπερδεύη από αυτούς καί νά | ά- 
κονωνται είς τό μοναστήριον ώς ίδια πράγματα τον μοναστηριού. | 
δθεν διά άσφάλειαν έδόθη τό παρόν ήμέτερον ένυπόγραφον | καί εαφρά. 
για τον γράμμα είς τον ίνδοξώτατον όρτά τοΰ κήρκ ίκί.

1801 αύγούστου ι'

Β\

f [ή ταπεινότης ήμών διά] τον παρόντος αυτής [ένυπογρ]άφον 
[γράμ | ματος δηλοποι]εΐ ότι τό Ιερόν ήμέτερον μοναστήριον τοΰ ενδό
ξου \ μεγαλομάρτνρος Φανουρίου Βαλσαμόνερον8 επωνομαζόμενον, | 
Ιπακτώσαμεν είς τόν κυρ Γιάννη με όλα τά χωράφια, έ | λαιώνας δέν
δρα, καί μέ δλον τό μαχσοϋλι τών προβάτων | είς γρόοια χιλιάδας δύω 
καί διακόσια πενήντα, τά όποια | [καί ελά] βομεν από τής σήμερον έως 
είς δύω χρόνους ολοκλήρους | δηλαδή από τήν πρώτην τοΰ αύγούστου 
τοΰ ωα°ν έτους έως τήν ν | στερην τον Ιουλίου μηνός τοΰ οκτακοσιο
στού τρίτου, καί τότε θέλει | μάς επιστρέφει αυτά όπίσω άσπαρτα κα
θώς τού τά έδώκαμεν | καί ημείς με σιτάρι μονζούρια ένδεκα, κριθάρι 
μονζούρια πε | νήντα δύω, ταγή μονζούρια τριάντα οκτώ, μιγάδι μον
ζούρια τριάν | τα οκτώ, καί ρόβι μονζούρια δύω, ομοίως καί τά άλλα 
πράγμα \ τα όπου ενρίακονται είς τό μοναστήρι κινητά καί ακίνητα, 
χρεω | στεί <3έ καί αυτός νά δώση είς τόν μουκατά σααπί9 τό ίσονρι 10 
λάδι | μίατατα εκατόν κατά τήν συμφωνίαν μας, καί προς ημάς [...] \ 
μίοτατα λάδι καί έκάτόν οκάδες ελιές, καί εις τόν κιρά 11 | τον καρ- 
Λον δέκα μονζούρια στάρι καί [....] κριθάρι κατά τήν πα \ λαιάν συ
νήθειαν. Χρεωστεϊ δε δεύτερον νά μήν πώληση μήτε | κανένα πρόβατον 
μικρόν ή μεγάλον μήτε κανένα άλλο πρά \ γμα τον μοναστηριού κινη
τόν ή άκίνητον παρά μόνον νά έ \ ξονσιάζη τό μαχσοϋλι τους, ή δε αν- 
ξησις καί όλιγόστενσις αυτών τών | προβάτων νά Ακούεται είς τό μονα
στήρι. έπακτώααμεν προσέτι | είς αυτόν καί τόν μύλον, νά τόν Ιξονσιά- 
ζη καί αυτόν δύω χρό | νους, δθεν είς ένδείξιν έδόσαμεν καί τό παρόν 
ήμέτερον ε j ννπόγραφον γράμμα είς χεϊρας ανιόν :

,αωα': αύγούστου ι
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ΣΗΜΕΙΩΘΕΙΣ

') Θά πρόκειται περί τοϋ κατά τήν εποχήν εκείνην Μητροπολίτου Κρήτης 
εις οΰ τήν δικαιοδοσίαν ύπήγετο ανέκαθεν ή Μονή Βροντησίου, Γερασίμου τοΰ 
Παρδαλή.

а) Τό Μετόχιον τοΰτο κατέχεται σήμερον καί χρησιμοποιείται υπό τής Γε
ωργικής Σχολής Μεσαρδς.

*) Τό 42ον τάγμα των Γενιτσάρα'ν.
4) Τό προϊόν.
δ) Διαγεγραμμένα τά : «καί με δλον .... καί άκίνητα>.
б) Διαγεγραμμένον τό «τρεις».
') Να ληφθή φροντίς.
β) ’Από τάς άρχάς τοϋ ΙΘ' αϊώνος τό Βαλσαμόνερον δέν ίιφίσταται πλέον 

ώς Μονή. Είναι γνωστός ό θαυμασίως τοιχογραφημένος ναός τοΰ Άγ. Φανου
ρίου, διασωζόμενος μέχρι σήμερον καί άποκατασταθείς κατά τά τελευταία ετη 
ΰπό τής Άρχαιολ. 'Υπηρεσίας.

*) Εις τόν ένοικιαστήν τών φόρOJV.
,0) Τήν δεκάτην.
“) Τό ένοίκιον.

123

Άγγελτήριον εκλογής τοΰ ’Επισκόπου Σητείας Μελετίου, υπογραφή- 
μενον ΰπό τοΰ Μητροπολίτου Κρήτης Καλλινίκου. (’Ιούλιος 1826).

Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 50. ’Επί μεγάλου φύλλου χονδρού χάρτου, μέ ύδατί- 
νας γραμμάς καί σημεία (G F Α, αετόν καί προσωπόμορφον μήνην) διαστ. 
0,70X0,555 μ. Τό κείμενον επί τής πρώτης σελίδος. Κατάστασις διατη- 
ρήσεως καλή.

Καλλίνικος έλέφ Θεόν Μητροπολίτης Κρήτης νπέρτιμος και ε'ςαρ- 
χος Ευρώπης.

Ό τής σωτηρίας ημών καύηγητής καί διδάσκαλος ιησούς χριστός, 
δ ϋεάν&ρωπος λόγος, δείγμα τής εις αυτόν αγάπης καί γνώρισμα ποι
ούμενος, τό τά αυτόν λογικά πρόβατα ποιμένειν προς τους αύτοΰ μα- 
ϋητάς ενετείλατο, | καί δι’ αυτών άλληλοδιαδόχως προς τους μετά ταν- 
τα, καί ύΗσει καί τρόπφ διαδόχους έκείνων γενησομένονς. Διό καί τφ 
πρωτοκορνφαίφ τών αποστόλων πέτρφ, τριττήν τήν έρώτησιν προετεί- 
νατο, δεικννς εν τον τφ | τήν τής πνευματικής προστασίας έπίακεψιν, 
άναγκαίαν τυγχάνουααν τφ ήμετέρφ γένει, καί τόν τήν έγχείρισιν τών 
λογικών αυτόν προβάτων εμπιστευόμενων, ικανόν είναι διεξάγειν αυτά 
προς νομάς σωτηρίους, καί | μή τφ νοητφ λνκφ, καί πολεμίφ τής σω
τηρίας ημών τι&έναι εις σπάραγμα, όίλεν καί ποιμένας εκείνους καλεΐ 
iv τοις Ιεροΐς αύτοΰ λόγοις, τούς τήν ψυχήν υπέρ τών προβάτων τιόέν-
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τας καί εαυτόν παράδειγμα τί | ϋησι, ώς τουναντίον τους αμελώ; και 
ραϋύμως διακειμένονς προς την έπισταοίαν ανιών μισθωτούς ονομά
ζει, και ον ποιμένας άντικρνς. εικότως ονν ή ιής ιεραρχίας διακόαμη- 
οις, ϋεΐά τε έστί και λέγεται και πι | στεύεται, καί ή τον ιεράρχου πα
ρουσία αναγκαία καϋέστηκεν απανταχού, ώς συνεκτικού καί παρεκτι- 
κού τών κατά ψυχήν ώφελούντων, καί συντεινόντων προς σωτηρίαν, 
ώσπερ γάρ σώμα έιεροκίνητον δν, ψυ | χής δεΐται τής αυτοκινήτου 
προς τό κινηϋήναι, ής άπούσης μένει παντάπασιν ακίνητόν τε καί άνε- 
νέργητον, όντως αί μέν πολιτεΐαι, βασιλείας χωρίς, άτάκτως καί συγ- 
κεχυμένως πως φέρονται, αί δε έκκλη \ σίαι, ιεραρχίας δίχα, ήτοι προ
στάτου ανεν καί ποιμένος πνευματικού μένονσαι επί πολύ, ούκ ασφα
λώς περί τα ϋεΐα, καί την νομικήν ακρίβειαν διάγειν καταναγκάζονται, 
ταύτη τοι καί απροστάτευτου | διαμεινάσης τής αγιωτάτης επισκοπής 
σιτείας, α τε δη τού εν αυτή άρχιερατικώς προϊσταμένου κυρ Ζαχαρίου 
τό ζην έκμετρήσαντος1, πεφρόντισται κατ’ οφειλήν ή ήμετέρα πανιε- 
ρότης άποκατασταϋήναι εν αυτή τον | άξίως αυτής προστησόμενον, ϊνα 
μή επί πολύ διαμείνη χηρεύουσα. καί δή κυριαρχική ήμετέρα προτροπή 
καί άδεια, ψήφων κανονικών επ’ αυτό τούτο γενομένων τότε έν τώ 
καϋ’ ημάς πανσέπτω ναώ τού άγιου έν | δόξου μεγάλομάρτυρος μηνά 
τον τροπαιοφόρον υπό τών ένδημονντων ϋεοφιλεστάτων επισκόπων, 
τών έν άγίω πνενματι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών, τού 
άρκαδίας κυρ μαξίμου, τού πέτρας κυρ δω | ροϋέου, έ'χοντος τήν γνώ
μην καί τού χερρονήαου κυρ ίερεμίον2, καί τού ίεράς γερασίμου3, 
προκέκριται καί τών άλλων προτετίμηται έπί τώ άναδεχϋήναι τήν ποι
μαντικήν ράβδον, καί αρχιερατικήν προστασίαν, τής άγιω \ τάτης έπι- 
σκοπής σιτείας, ό δσιάπατος έν ίερομονάχοις κυρ μελέτιος, ό καί χρη- 
ματίαας αρχιμανδρίτης ευδοκίμως έν τή καϋ5 ημάς άγιωτάτη αητρο- 
πόλει, ώς ταντα πάντα έν τφ ίερώ τών υπομνημάτων κώδη \ κι τής 
καϋ’ ημάς μητροπόλεως κατεστρωμένα κατά τον μήνα ’Ιούλιον τής ένε- 
ατώαης Ίνδικτιόνος, δτε καί έγένετο, καί κατησφαλιαμένα ταΐς τών 
ψηφιααμένων Ιδιοχείρους νπογραφαϊς είσί τε καί φαίνονται, καί παρά 
τής ημών | ταπεινότητος προεναπεδέχϋησαν, καί ήδη προσεπικυρονμέ
να έπιβεβαιούνται, άτε νομίμως καί κανονικώς, καί κοινή διαγνώσει 
πραχϋέντα. άνήρ ούτος ό προκριϋείς, τίμιος καί άξιος καί ϋεοαεβής, 
σώφρων καί πρά \ ος καί ήπιος, σεμνός τον τρόπον, καί τά ήϋη κό- 
αμιος, γεραρός καί φιλόκαλος, ευλαβής καί χριοτόβιος συνετός καί πο
λύπειρος, παιδείας τε καί μαϋήσεως άποχρώντως μέτοχος περί τάς ίε
ράς γραφάς καί τήν | νομικήν ακρίβειαν, καί τά τής έκκλησίας έϋιμα 
ίκανώς έξηακημένος, καί τού κατά διαδοχήν πιστού λόγον καλώς άντε- 
χόμενος. έκ νεότητος αυτού τό αγγελικόν ήμφιααάμενος σχήμα, καί τά
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καθήκοντα πάντα | διατηρήσας άπαράτρεπτα, εύσεβεία σνντεθραμμένος 
καί άμέμπτως πολιτευοάμενος, πείραν έχων Ικανήν, και πράξιν των εκ
κλησιαστικών υποθέσεων, άτε δή παρ' άξιολόγοις άρχιερεΰαι, και τι- 
μίοις γέ | ρονσι διατρίψας, και πιστώς έξυπηρετήσας, καί τά προσή
κοντα έκδιδαχθείς, και διά τά έννπάρχοντα αντώ προτερήματα, καί 
την άνήκονσαν ικανότητα δυνάμει·ος θεόν συναιρούμενου ποιμάναι κα
λώς καί θεφιλώς λαόν | χριστού περιούσιον, και εις νομάς σωτηρίους 
ποδηγετήσαι τής ευαγγελικής χάριτος. ούτος τοιγαροΰν διά κανονικών 
ψήφων καί συνοδικής έκλογής τή χάριτι και έζουσίμ τοΰ παναγίου και 
τελεταρχικοϋ πνεύματος, i | πίσκοπος έχειροτονήθη νόμιμος καί κανο
νικός τής άγιωτάτης ταύτης έπισκοπής σιτείας, καί ποιμήν και προ
στάτης άπεκατέστη πνευματικός, και άρχιερεύς γνήσιος πάσης τής έπαρ- 
χίας ταύτης, καί κύριος | καί έξονσιαστής, πάντων των αυτής κτημά
των καί αφιερωμάτων, δφείλει τοίννν δ διαληφθείς ούτος θεοφιλέστα
τος έπίσκοπος σιτείας έν άγίφ πνεύματι άγαπητός άδελφός καί συλλει
τουργός τής ήμών ταπει | νότητος κυρ μελέτιος διέπειν και διοικεϊν άρ· 
χιερατικώς την θεόθεν κληρωθεισαν αύτφ επισκοπήν ταύτην, καί χερ- 
σΐν άμφοτέραις έπιλαβέσθαι και άντιλαβέσθαι αυτής, και πασών τών 
υποκειμένων αυτή ενοριών, | ώς γνήσιος αυτής ποιμήν και άρχιερεύς, 
εύλογεΐν τε και αγιάζει>' τούς έν αυτή χριστιανούς, και πάντα τά αρ
χιερατικά εκτελεΐν μετά τής ιερού σύνθρονού έγκαθιδρύαεως. κληρι
κούς τε και άναγνώστας αφραγίζειν, μο | ναχούς και μοναζούσας κεί
ρε ιν, υποδιακόνους και διακόνους χειροτονεΐν, καί εις τό τών πρεσβυ
τέρων προβιβάζειν άξίωμα. πνευματικούς πατέρας έγκαθιστάν, δι' οι
κείου ένταλτηρίον θείους ναούς καθιεροΰν έπ'ι σταυρό | πηγίοις Ιδίοις, 
καί καταρτίζειν, και νουθετεϊν τον εν αΰτή χριστώνυμ,ρν λαόν, τούς 
πάντας, ή τούς πλείονας κερδίση κατά τον θειον απόστολον, και καρ- 
πούαθαι και λαμβάνειν, πάντα τά άνήκοντα αύτφ έκκλη j σιαστικά ει
σοδήματα καί δικαιώματα, και δεσπόζειν και έξουσιάζειν πάντων τών 
τής έπισκοπής ταύτης πραγμάτων, κινητών τε και άκινή των. ώααύτως 
δεσπόζειν και τών έν αυτή έκκλησιών και έ \ νορικφν μοναατηρία>ν, 
και έπιμελείσθαι τής αύξήσεως καί βελτιώσεως αυτών, καί πάντα τά 
αλλα έκτελεΐν, δαα τοΐς άρχιερεΰσιν ανήκει, όφείλουσι δε πάντες καί οι 
έν τή άγιωτάτη ταύτη επισκοπή έντι \ μότατοι κληρικοί, ευλαβέστατοι 
ιερείς, δσιώτατοι καθηγούμενοι τών ιερών μοναστηρίων, ιερομόναχοι 
τε καί μοναχοί, τιμιώτατοι προεατώτες καί γέροντες, καί τό λοιπόν χρι- 
ατεπώνυμον πλήρωμα άπονέμειν \ τή αυτού θεοφιλία πάσαν τιμήν καί 
εύλάβειαν, καί νπείκειν καί ϋποτάσσεσθαι αύτφ, ώς πνεύματικφ αυ
τών πατρί καί ποιμένι, μνημονεύειν τε (ol τοΰ Ιερού καταλόγου) τοΰ 
κανονικού αύτοΰ ονόματος, έν πά \ σαις ταϊς ίεραΐς τελεταΐς καί άκο-
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λουύΚαις, ώς νενόμιαβαι, καί παρεχειν και διδόναι αύχφ (οι πάντες) 
ενγνωμόνως και ενπειάώς, πάντα τα άνήκοντα αύτώ εκκλησιαστικά ει
σοδήματα καί δικαιώματα, κν | ριά τε και τνχηρά, δηλαδή βοήθειας 
και φιλότιμα, κανονικά και έμβατίκια, γόμους και πανηγνρεις, την 
τοπικήν ζητείαν, παρρησίας, προθέσεις, χεσσαρακονχαλείτονργα και 
ψυχομερίδια, και εΐ,τι άλ | λο σύνηίλες τφ χόπω και νενομιαμένον, 
καΤσυντρεχειν και βοη&εΐν αύχφ εν πάσαις χαΐς έκκλησιασχικαΐς ανχοΰ 
χρείαις και νπούλέσεσι, και κατ’ ούδ'εν αυιω άνχιφέρεσ&αι, ή εναν- 
χιοϋσ&αι άχάκχως. \

ή γάρ προς χήν ανχοΰ {λεοφιλίαν γινόμενη και άποδιδομένη χιμή 
και ενλάβεια, εις ημάς άναφέρεχαι, και δι ήμών προς Θεόν αυτόν, ον 
τύπον επί γης δ άρχιερενς εσχηκε. δ δε παρά χά προσχαχ | χόμενα 
πράχχχων, και γνώμη στρεβλή άντικεϊοΊλαι τφ άρχιερεΐ αυτόν ϋέλων, 
ή άντιλέγων, ή καχακραχών των σννήϋων ανχοΰ δικαιωμάτων, και χήν 
προσήκονσαν τιμήν και ενλάβειαν νπακοήν και ενπείίλειαν j μή άποδι- 
δούς, δ τοιοντος ώς άλαζων και αδιάκριτος και τής άγανακχήσεως τον 
Θεοΰ πειραϋήσεται, καί παρ’ ήμών επιχιμίοις βαρνχάχοις καύλυποβλη- 
Ίλήσεται. επί τοντοις ονν άπαοι δέδοχαι | παρ’ ήμών ή παροΰσα 
ίκκλησιαστική πράξις ή περιεκτική πάντων χών είρημένων χφ διαλη- 
φύλέντι ϋεοφιλεστάχω έπισκόπω, χφ εν άγίω πνενματι άγαπηχφ άδελφφ 
καί ουλλειχονργφ τής ήμών | χαπεινόχηχος κυρ μελεχίφ εις μόνιμον 
καί διηνεκή τήν παράσχασιν. «—,

Έν εχει χιλιοσχφ δκχακοσιοσχφ εικοαχφ εκτω σωτηρίφ. Κατά μήνα 
Ιούλιον, επινεμήσεως

f δ Κρήτης Καλλίνικος έλέφ ύλεοΰ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) Ώς γνωστόν ό Σητείας Ζαχαρίας έσφάγη μετά τών άλλων αρχιερέων έν 
Χάνδακι τήν 23ην ’Ιουνίου 1821. Ή επισκοπή Σηιείας έχήρευε μέχρι τοΰ 1826, 
οπότε έξελέγη επίσκοπος ό Μελέτιος Νικολετάκης, υπέρ ου τό παρόν έγγραφον.

ή Δέν άναφέρεται εις τούς γνωστούς μέχρι σήμερον επισκοπικούς καταλό
γους τής Κρήτης. Περί αύτοϋ δμως πληροφορούμενα καί άλλαχόθεν βλ. «Κρη
τικά Χρονικά» Γ', σ. 312, ένθα έσφαλμένως αναγράφεται δτι άπεβίωσε τό 
1829, καί Α', σ. 333, 334. Διά τής έν τφ παρόντι έγγράφφ μνείας τοΰ 'Επι
σκόπου τούτου διασκεδάζεται ή έκφραζομένη ύπό τοΰ κ Ν. Τωμαδάκη απορία 
(βλ. σχετικώς ΕΕΚΣ. Γ', σ. 129 ύποσ. 2).

!) Διά πρώτην φοράν εντεύθεν πληροφορούμενα δτι ό Γεράσιμος ήτο 'Ε
πίσκοπος Ίεράς ήδη άπό τοΰ 1826, χειροτονηθείς προφανώς καί ούτος, άγνω
στον πότε, ύπό τοΰ μητροπολίτου Καλλινίκου, εις άντικατάστασιν τοΰ άρνηνέν- 
τος νά έπιστρέψη εϊς τήν νέσιν του ’Αρτεμίου Παρδαλή. Άργότερον, μετά τήν 
ένωσιν τών επισκοπών Ίερας καί Σητείας (1832) ό Γεράσιμος άναωέρεται πλέον 
ώς Ίεροσητείας, διατελέσας τοιοΰτος μέχρι τοΰ νανάτου του, τό 1841. Ταΰτα
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πρός διησάφισιν τών ΰπ’ έμοϋ, ελλείψει περισσοτέρων πληροφοριών, γραφέν- 
των περί του Γερασίμου ιός πρώτου Ίεροσητείας («Κρηιικά Χρονικά» Β', 125, 
129, 455, 459 καί ΣΤ', 154, ένθα έσφαλμένιος άναφέρεται ιός Ίεράς καί Πέ
τρας. Πρβ. καί ΕΕΚΣ τ. Γ', σ. 150).

124

Άπεμπολητικόν γράμμα διά την πώλησιν οικήματος τής εκκλησίας, 
ύπογραφόμενον υπό τοΰ Μητροπολίτου Κρήτης Καλλινίκου (Νο
έμβριος 1828).
Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 138. ’Επί δίφυλλου λεπτού χάρτου μέ υδάτινος γραμ- 
μάς καί σημεία (γράμματα L V καί κυαθίσκους) διαστ. 0.32X0,22 μ. Τό 
κείμενον επί τής πρώτης σελίδος Κατάστασις διατηρήσεως σχετικώς καλή

f ή ταπεινό της ή εμή, διά τοΰ παρόντος αυτής αρχιερατικού καί 
άπεμπολητι | κον γράμματος, δηλοποιεί δτι έπώλησε διά δύο χιλιάδας 
καί | είκοσιπέντε γρόοια Ν: 2025 : τή εύγενεστάτη κυρα άνϊριάνη | ον- 
ζύγφ τού κυρ νικολάκη κουγιουμτζή1 νικολετοπούλα, τό δσπήτι τής 
εκ | κλησίας, τό πρότερον ελληνικόν αχολεΐον δν, όπου εϊχον εξαγορά \ 
σει άπό τό τοπάλ δαμάνην2, εχον δύω δντάδες μεγάλους, καί ενα \ μι
κρόν, εν πόρτεγο, μαγειριό, λουτρόν, μίαν αυλήν καί εν πηγάδι, ον 
σννορέβονοιν άπό τό έμπροσθεν τής μητροπόλεως μ^ρις | δύω όοπήτια 
τής εκκλησίας, τό άχούρι, καί ή ααμοπούλαις, άπό τό | άλλο μέρος, 
πάλιν δσπήτι τής εκκλησίας καί άπό τό αλλ,ο μέρος δ | τοπάλ δσμάνης. 
τον όποιου αυτού δαπητίον είναι τέλειος οίκοκύρης καί | εξοναιαστής ή 
βη&εΐσα κυρά άνδριάνη, χωρίς νά εχη ή εμή ταπεινότης | τινά δεσπο
τεία έν αύτω είς τό έξής. διό καί γέγονε καί τό παρόν | άρχιερατικόν 
καί άπεμπωλιτικόν γράμμα, βεβαιωμένον παρά τής | έμής ταπεινότη- 
τος, καί μεμαρτυρημένον παρά τών παρευρεθέντων \ συνάδελφων ά
γιων άρχιερέων, καί τινών χριστιανών, καί έδόϋη τή | αυτής ευγενία 
είς ένδειξιν καί άσφάλειαν.

αωκηψ νοεμβρίου an
Ό κρήτης Καλλίνικος βέβαιοί·
Ό αιτίας Μελέτιος μάρτνς 
Ό πέτρας Δωρόθεος μάρτης 
Ό άρκαδίας Μάξιμος μάρτης

»Δημήτριος Βααάλος μάρτνς 
Άνδρονλής φαρσαράκης μαρτιρό ώς δνοθεν 
μαρκάκις, Ιατρός μάρτις 

»ίμμανουήλ ιατρός μάρτης
Ιωάννης κιρατζάκις έπίτροπος τζι εκλησίας μάρτις.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
') ΕΙς Νικολάκης Κουγιουμτζής έν «Χριστιανική Κρήτη» Β”, σ. 75.
2) Τήν χρησιμοποιηθεϊσαν άς ελληνικόν σχολείον εν Χάνδακι οικίαν ταύ- 

ιην είχεν αγοράσει ό Μηιροπολίτης Καλλίνικος κατά τό 1826 αντί δύο χιλιά
δων γροσίων (βλ. «Κρητικά Χρονικά» Β'( σ. 116). Περί τοϋ Τοπάλ Όσμάν, 
έκτελεσθέντος ύπό τής έξουσίας βλ. «Κρητικά Χρονικά» Α', σ. 349.

125

Επιστολή τής 'I. Μονής Βατοπεδίου προς τους Χριστιανούς τοϋ Με
γάλου Κάστρου σχετική μέ τήν επιστροφήν εκκλησιαστικών κει
μηλίων, άνηκόντων εις τήν Μονήν καί ευρισκομένων εις χεΐρας 
ιού ‘Άγγλου Προξένου καί τοϋ Μητροπολίτου. (Αύγουστος 1829).
Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 159. Έπί δίφυλλου λεπτού χάρτου μέ ΰδατίνας γραμ- 
μάς καί σημεία (γράμματα Ν Κ καί κυαθίσκους) διαστ. 0,32ΧΟ,32 μ. Τό 
κείμενον έπί τών δύο πρώτων σελίδων μέ επικεφαλής, άριστερά, τήν 
σφραγίδα τής Ί. Μονής δι1 αιθάλης. Τό ύστερόγραφον διά τής αυτής χει- 
ρός μέ τό κείμενον, διαφόρου τής τοϋ ύπογραφομένου σκευοφύλακος. Έπί 
τής οπίσθιας: «τοΐς τιμιωτάτοι; προεατώαι και λοιποί; ευλογημένοι; χρ[ι- 
ατια)νοϊ; τοϋ μεγάλου κάοτρου τής κρήτης, τεκνοις έν χ{ριατ)ω τω ΰ(ε)φ 
αγαπητοί; και περιπο&ήτοι; ήμΐν, ενχετικώ;». Σφραγίς δι’ έρυθροΰ ισπα
νικού κηροΰ μέ μικράν σφραγίδα τής Μ. Βατοπεδίου (γράμματα ΒΤΠΔ 
σταυρικώς έν μέσφ στεφάνου έκ δύο κλάδων, στέμμα άνω καί κάτω τήν 
χρονολογίαν 1815). Κατάστασις διατηρήσεως καλή.

(Τύπος σφραγϊδος)
» τιμιώτατοι προεστώτες καί λοιποί πάντες εύλογη \ μένοι χριστια

νοί τον μεγάλου Κάστρου τής Κρή | της, τήν περιπόίλητον ήμΐν τιμιό
τητα πα | τρικώς έν κ(νρί)ω ευχόμενοι, ήδέως προσα | γορενομεν.

f δεόμενοι τον αγίου 0(εο)ϋ, όπως διά πρεσβειών τής παναχράν
του αύτοϋ | μητρός τής προστάτιδος ημών βηματαρίασης 1, διαφυλάττη 
πάντας ν \ μας ύγιαίνοντας και πανενημεροΰντας κατά ψυχήν καί σώ
μα, μετά \ τής έπαπολαύσεως τών σωτηρίων άγα&ών. μετά τάς πατρι
κός ημών εύχάς | και ευλογίας και ερευνάν τής περιποϋήτου ήμΐν άγα- 
ϋής νγιείας σας δηλο \ ποιοϋμεν πάσιν νμΐν, ότι επειδή ή μεγάλη πε- 
ρίστασις τοΰ Καιρού | διά τάς αμαρτίας ήμών έσυγχώρησε, και έ&ανα- 
τώ&ησαν κα&ώς καί | άλλοι πολλοί καί οί ήμέτεροι συνάδελφοί βατο- 
παιδινοί οί άποσταλέν | τες από τό μοναστήριον προ εννέα ήδη χρό
νων είς τήν πολιτείαν σας ’ | μέ τήν αγίαν ζώνην τής κυρίας ήμών 
■&(εοτό)κον καί τους λοιπούς ίλη ο αν ρους \ κατά τήν αναφοράν καί παρα- 
κλησίν σας όπου τά έζητήαατε από τό | μοναστήριον, διά νά έλευιλερω- 
ϋήτε τότε από τό κακόν τής πα | νώλης. επειδή καί ούτως οίκονόμηαεν
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& άγιος θ(εό)ς, καί οΐ άγιοι θη \ σανροί τον ιερόν ήμών μοναστηριού, 
άλλους θησαυρούς παρέλαβεν \ δ οιόρ Τομένιχος Κόνσονλος, καί άλλοι 
Εμειναν αυτόν, και Εδόθη | σαν Απδ μέρους τής εξουσίας εις τον πα- 
νιερώτατον ημών δεσπότην άγιον | Κρήτης νά τους διαφνλάξη Εως νά 
ζητηθώσιν άπδ τδ μοναστή | ριον, ή Κάρα του αγίου άνδρέου, τά δύω 
άργνρά κοντεΐα τοΰ τίμιου | σι(αυ)ροΰ καί τής άγιας ζώνης, ήδη ατέλ- 
λεται είς την Σαντορίνην παρά | πόσης τής εν χ(ριστ)φ ήμών αδελφό
τητος δ ήμέτερος προηγούμενος κυρ \ Διονύσιος, διά νά παραλαβή άπδ 
τδν σιδρ Τομένικον Κόναου | λον Εγγλέζον, την άγίαν ζώνην καί εΐτι 
άλλο Εχει ή ευγενία τον | παρακαλονμεν θερμώς καί την τιμιότητά σας 
όλοι Κοινώς νά | δμιλήσητε καί νά παρακαλέοητε τδν άγιον Δεσπότην, 
δαα | πράγματα μοναστηριακά Εχει, νά τά Εγχειρίση είς τδν ήμέτερον 
προη \ γούμενον κυρ διονύσιον, διά vd Ελθωαιν είς τδ μοναστήριον καί 
άποτεθώ | σιν είς τδν τόπον τους, οϋτω παρακαλουμεν καί ανθις καί 
πολλάκις, ώς | εύεργέται καί καλόθελήται τοΰ ιερού ήμών μοναστηριού 
νά προσπαθήσετε \ δλαις δννάμεσι, rd μ ή δοκιμάση κάμμίαν βλάβην 
τδ ίερδν ήμών μονά | στήριον, άλλα νά μένη τδ μνημόσυνόν σας άνε- 
ξάλειπτον είς αΙώνα τδν \ άπαντα, καθώς καί ήμεϊς Εχομεν χρέος »d 
μνημονεύωμεν πάντας υμάς | εν πάααις ταϊς ίεραΐς τελεταΐς καί παν- 
νύχοις ατάσεσιν, Ενώπιον τής Κν | ρίας ήιιών θ(εοτό)κου βηματαρίσ- 
σης, παρ' ής καί τά Ετη υμών εΐεν δ,τι πλεϊ | στα πανευτυχή καί πα
ν ευ δαίμονα :—

,αωκθν ανγούατον λη
Τής περιποθήτον ήμιν τιμιότητας εύχέται πρδς κ(ύριο)ν διαπαντός,
f δ οκευοφνλαξ τής Ιερας καί σεβάσμιας, βασιλικής καί πατριαρ

χικής ) μονής τον Βατοπαιδίον, 'Ιάκωβος άρχιμανδρίτης, καί οί συν 
Ιμοί | Εν χ(ριστ)ώ άδελφοί *—> 'Επειδή διά τάς περιστάσεις Εμποδίαθη 
δ Ερχομός τον ήμετέρον προη \ γονμένου κατά τδ παρελθόν Ετος, Ερχε
ται ήδη θ(εο)ν βοηθονντος, καί | παρακαλουμεν πάντας ή μάς διά τάς 
ψυχάς τών γονέων | υμών δσα γράφομεν ύμϊν νά τελειώσωσιν δσον τά
χιστα, | κα! μένομεν, καί ταντα εύχετικώς.

αωλφ : Μαΐον κθν ·.
f δ αυτός σκενοφύλαξ τής τοΰ Βατοπαιδίον, άρχιμανδρίτης 'Ιάκω

βος.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ

') Περί τής Βηματαρίσοης βλ. «Κρητικά Χρονικά» Ε', σ. 299.
*) Βλ. οχετιχώς: «Χρυοαλλΐς» Δ', σ. 158’ πρβλ. καί «Κρητικά Χρονικά» 

Ε', α: 87.
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Καταγραφή των δημευθεισών ομολογιών τής Μητροπόλεως και των 
Επισκοπών Κρήτης. Άχρονολόγητον.

ΆριΟ. Χειρ. Μ. Η. 162. Έπΐ δίφυλλου στενού καί έπιμήκους, διαστ. 
0,47X0,18 μ. λεπτού χάρτου μέ ύδατίνας γρομμάς καί σημεία (γράμματα 
A F C καί λέοντα). Τό κείμενον επί τών δύο πρώτων σελίδων. Κατάστα- 
σις διατηρήσεως καλή.

καταγραφή τών δημενΟεισών ομολογιών κρήιης και τών επισκόπων

τής επισκοπής ανλοποτάμου 
1000, επ’ όνόματι μιχαήλ Ν: t'
500, επ’ δν: αναστασίας 

1000, επ’ δν: ρωξάνδρας μαυρογορδάτου

τής επισκοπής σιτείας 
2500, επ’δν; επιτρ. κοινού Ν: a 
2500, επ’ δν: σωτηράκη Ν: β’

τής επισκοπής πέτρας 
500, επ’ δνόματι ευφημίας 

1000, έπ’ δνόματι καμινάρη γεωργάχη 
150, επ’ δν·. ρωξάνδρας σούτζη 

1000, Ιπ’ δν: μαριορήτζας

τής επισκοπής κυδωνιάς
1500, J » Sετι ον: γεωργίου άναγνωστάκη Ν; 29
1000, » ρωξάνδρας Ν: 22
1000, » τζελ(επή) γεωργάκη Ν: 21
1000, » αΐκατερίνης Ν: 5
2000, » τζελ. μανωλάκη Ν: β’
1500, παρασκενήτζας Ν: α'
1000, » άριατείδη Ν: 31
1500, » τζελ. γιάγκου Ν: 25
1000, » κατίγκως Ν; 17
1000, » τζελ. κωστάκη Ν: 10
2000, έλέγκως Ν: 27
1000, » τής αυτής Ν : 1
1500, » βερονίκας Ν : δ'
500, Ιωάννου βάψου Ν: 4
600, » αμαραγδήτζας Ν: 20
500, » Ιερωνύμου Ν: 33
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άρκηδίας
700, J » 3 ,£71 OV: πιατωλειτζέονας (;) ελέγκως

2000, » ραλονς μουρυύζη
1000, » σμαράγδης μουρονζη
1000, » ελέγκως
1000, Ιερωνύμου Ν: α'

κνωοοον
1000, επ’ ον: μιντιλιτζιάρη γεωργάκη άναγνωστάκη Ν:
1000, » όαλονς περπόγλ.ον Ν: 7
500, » αλεξάνδραν Ν: 2

κισοάμον
750, 3 » 3 ,ετι ον: άνϋήιζας Ν: ε'

2000, » δη μητριού Ν: 26
1000, » άναοτασίας Ν: 22
1000, » λογιώτατον κυρ γεωργη : Ν: 19
750, γεωργίον Ν: δ'

1000, ζωήτζα καρύδη Ν: 9
1000, κατήγκως μόνης Ν ; 23
1000, » άναοτασίας Ν: 24
1000, » ελέγκως Ν: 8
1000, χατζημανοϋ άλεξάνδρον μανρογορδάτον Ν

500, έλέγκοις βλαχούτζη Ν: 14
2000, » κνράς (;) μαριώρας Ν: 21
1000, » ζωήτζας
2000, ελέγκως βλαχούτζη Ν: 20

53.450 μεταφέρονται
53.450 μεταφορά

ΡεΟύμνης
1000, 9 9 3επ ον: ελέγκως βλαχούτζης
3000, » κατήγκως μάνης Λ’: α'
2000, » έλέγκως Ν: Γ
500, » ζωήτζας

1000, » άνΟήτζας
2500, » δη μητριού Ν: β’

500, άλέκου,

63.950

+ Ο ΛΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
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