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1

Γράμμα συνοδικόν τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου ΣΤ'1 προς τον Μητρο
πολίτην Διδυμοτείχου Μελέτιον Καβάσιλαν, δΓ ου αγγέλλεται αύ- 
τφ ή μετάθεσίς του εϊς την Μητρόπολιν Κρήτης (Δεκέμβριος 
1868).

ΆριΟ-. χειρ. ‘Ιστορικού Μουσείου Κρήτης A/A 218, Φακ. 4/4. ’Επί μονο
φύλλου κοινού χάρτου καί έπί τών δύο σελίδων γεγραμμένου. Κατάστασις 
γενικώς καλή μέ όλίγας διατρήσεις εις τά σημεία πτύξεως. Διαστ 0,37 
X 0,25.

Άριδ. Πρ. 5834 
. Δ. 3793

f Γρηγόριος ίλέω Θεοΰ ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 
Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

'Ιερώτατε Μητροπολιτα Κρήτης, νπέρτιμε καί έξαρχε Ευρώπης, ίν 
άγίω Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ καί | Συλλειτουργέ τής ημών Μετριό ■ 
τητος κυρ Μελέτιεϊ- χάρις ειη τή αυτής ιερότηιι καί εΙρήνη παρά Θεοΰ. 
j Έλάβομεν τό αταλέν ήμΐν αδελφικόν γράμμα της, σεαημειωμένον τή 

κδ' τον παριππεύσαντος μη | νός, δπερ, ει καί ύπερήμερον, έπληροφό- 
ρηαεν ήμάς καί την περί ημάς 'Ιεράν Σύνοδον περί τής προ | ϋύμον 
αυτής ΰπακοής, μεϋ·’ ής άποδεξαμένη ώς φωνήν Κυρίου την ίκκληαια- 
ατικήν εκλογήν καί | τήν άπόφασιν τής μεταύέέσεως καί τοΰ προβιβα
σμού αυτής εις τήν Άγιωτάτην Μητρόπολιν Κρή | της, πει&ήνιον έαυ- 
τήν παρέσχε ταΐς έκκλησιαστικώς καί πολιτικώς ίγκρ’.ϋεΐσι καί τελε- 
α&εΧσι διό καί | επηνέσαμεν αυτήν, ώς άξίως τή προς αυτήν άγα&ή υ· 
πολήψει τής ’Εκκλησίας προσενεχίέεϊοαν, | καί δικαιώσασαν τά αίσ&ή- 
ματα τών χρηστών ελπίδων τής αρίστης ευαρεστήσεως, ήν ή κοι | νή 
αυτή μήτηρ άπεκδέχεται καί εν τή εϊς τήν ίπαρχίαν Κρήτης άποκατα- 
ατάσει αυτής, | τήν οποίαν λόγοι εκκλησιαστικοί καί πολιτικοί υπηγό- 
ρευσαν άναγκαίως καί άπαραιτήτως. J ’Επειδή δέ, αγαπητέ άδελφέ, εΐ- 
δομεν ίν τφ γράμματί της δισταγμούς τινας καί άποδειλιάσεις \ αυτής 
Ενεκα τής ανωμάλου δήϋεν καταστάαεως τής ίπαρχίας της *, ου λείπο- 
μεν διά τής παρού \ σης εκκλησιαστικής ημών επιστολής πληροφορήσαι 
αυτήν, δτι ή εκκλησία προνοητικώς διατε \ άειμένη υπέρ τής ίν πάσιν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:53:35 EEST - 54.161.213.156



άνέσεως καί περιθάλψεως αυτής, έλαβεν δλα τά άνήκοντα μέ j τρα προς 
εξασφάλισιν της υλικής κα'ι σωματικής αυτής άναπαύσεως, περί ής ,βε- 
βαιωθεϊσα | με την ένταϋθα αΐσίαν αυτής ελευοιν, εύαρεστηθήσεται εκ 
περισσού, ευγνωμονούσα τή εκ | κληαία. Προτρεπόμεθα τοίνυν τή αυ
τής ιερότητι, δπως μετά θάρρους και εΰκαρδίας διατε | θεΐσα, έπιτα- 
χύνη την ενταύθα ελευοιν της, μη άναβάλλουαα τον καιρόν. Άποατέλ- 
λομεν δε | ήδη αυτή εσώκλειστον εκκλησιαστικήν ημών επιστολήν4 προς 
τούς Δημογέροντας κάί Προ | κρίτους αυτόθι χριστιανούς, άπαντώντες 
εις τήν σταλεΐσαν τή εκκλησία αναφοράν αυτών, κα'ι | προτρεπόμεθα 
αυτή, δπως επιδοΰσα αυτήν τή τιμιότητί των, έπωφεληθή τής περιστά- 
σεως, | ϊνα διά τών προσφορών λόγων και συμβουλών αυτής κατευνάση 
τήν λύπην και ταραχήν | αυτών διά τήν ατέρηαίν της, και άποτρέψη 
παντός κινήματος άπροαφόρον κα'ι άτελεσφορήτον, | πληροφορούσα αμα 
αύτοϊς τήν αξίαν εκλογήν τής εκκλησίας εις τό πρόσωπον τού διαδόχου 

| της, ονδεν ήττον άναπληρώσυντος τήν έλλειψιν αυτής διά τών θεάρε
στων αρετών κα'ι τής φρο | νήσεως και τού ζήλου αυτού φροντίαη δε 
ΐνα άναγνωσθή επ’ εκκλησιών καί τό προσταλέν | εκκλησιαστικόν Γράμ
μα τής είδήσεως επί τή κανονική άποκαταστάσει αυτού. 'Π δε τού | 
Θεού χάρις καί τό άπειρον έλεος ειη μετά τής Ίερότητός της.

3 ( » " '■ ■
212 Εύμενίου Φανουράκη

,αωξη’, Δεκεμβρίου δ:
f ό Κωνσταντινουπόλεως εν Χριστώ αγαπητός αδελφός

f ό Κυζίκου Νικόδημος εν Χριστώ αγαπητός αδελφός
f ό Χαλκηδόνος Γεράσιμος » » »
f δ Δέρκων Νεόφυτος » » »
f δ Βερροίας Σωφρόνιος » »
f δ Δράμας Μελέτιος » » »
f ό Φιλαδέλφειας Μελέτιος » > »
f δ Γάμου καί χώρας Χρύσανθος » »
f δ Κορυτζας Νεόφυτος »

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ

*) Γρηγόριος ΣΤ'. Έπατριάρχευσε δίς, τό πρώτον τφ 1835 - 1840 καί τό 
δεύτερον τφ 1867 - 1871 (Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Π. Π. σσ. 692 καί 703. Περί αϋτοΰ 
βλ. καί Μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανού, Συμβολή είς τούς Πατριαρχι
κούς Καταλόγους σσ. 177 κ. έ. ένθα τά υπομνήματα τών εκλογών καί τά έγ
γραφο τής παραιτήσεώς του).

’) Μιχαήλ Καβάσιλας κατά κόσμον, γεννηθείς έν Κάλυμνο». Διετέλεσε δίς 
Μητροπολίτης Κρήτης 1868 - 1873 καί 1877 - 1882. Περί αυτού βλ. <Κρητικά 
Χρονικά» Γ' σ. σ. 323, 328, Τωμαδάκη, σ. 133 καί έφ. ’Ηρακλείου «Μί- 
νως» 21 Αύγουστου 1882, άριθ. φυλ. 80, ένθα νεκρολογία αυτού.
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Αύο πατριαρχικά γράμματά πρός τον Μητρ. Μελέτιον Καβάσιλαν SIS

·) Λόγφ τής έν Κρήτη έπαναστάσειος τοΰ 1866.
4) Θά πρόκειται περί τοΰ ενταύθα αμέσως δημοσιευόμενου ΰπ’ άριθ·. 2 πα

τριαρχικού γράμματος.

2

Γράμμα συνοδικόν τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου Στ'1 πρός τούς δημο
γέροντας και προκρίτους τής ’Επαρχίας Διδυμοτείχου περί τοΰ Α
δυνάτου τής άνακλήσεως τής μεταθέσεως τοΰ τέως Μητροπολίτου 
αυτών Μελετίου εις την Μητρόπολιν Κρήτης (Δεκέμβριος 1868).

"Αριθ. χειρ. 'Ιστορικού Μουσείου Κρήτης Α/Α 219, Φακ. 4/5. Έπί δί
φυλλου κοινού χάρτου γεγραμμένου έπί τής πρώτης σελίδος. Κατάστασις 
διατηρήσεως καλή, πρόκειται περί άπογράφου. Λιαστ. 0,37χ0,26.

‘Αρι&. Πρ. 5833 
, Δ. 3792

f Ι'ρηγόριος έλέφ Θεού 'Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 
Ρώμης και ΟΙκονμενικός Πατριάρχης.

Τιμιώτατοι δημογέροντες και Πρόκριτοι ευλογημένοι χριστιανοί 
τής επαρχίας Διδυμοτείχου, τέκνα έν Κυρίω ήμών άγαπητά, | χάρις 
εϊη ύμιν καί εΙρήνη παρά Θεόν. Έλάβομεν εύμενώς το από κγ', τον 
παριππεύσαντος μηνός σταλέν ήμϊν υίϊ | κόν υμών γράμμα, Ιδόντες καί 
δοα προ αυτού τηλεγραφικώς άνηγγείλατε ήμϊν περί τής μεταθέσεως 
τοΰ τέως χρη | ματίσαντος Άρχιερέως υμών, αγαπητόν ήιιΐν εν Χρι- 
τφ αδελφού κυρ Μελετίου 2 είς την Άγιωτάτην Μητρόπολιν | Κρήτης, 
παριστώντες την λύπην καί άθνμίαν υμών διά την στέρηοιν τής ίερό- 
τητός τον, πρός δν τρέφοντες άπειρον | σεβασμόν καί άφοσίωσιν, έκλι- 
παρεΐτε θερμώς, ϊνα χάριν τής ησυχίας καί τών συμφερόντων υμών 
άνακληθή ή τής μεταθέ | σεως αυτόν πραξις. Άναγνωσθέντος τοίνυν 
συνοδικώς τον τε τηλεγραφήματος και τον Γράμματος υμών, σπεύδο- 
μεν διά τής | παρούσης Πατριαρχικής καί Συνοδικής ήμών επιστολής 
πληροφορείσαι τή υμών τιμιότητι, δτι αείποτε την πνευματικήν άνε- | 
οιν καί τά συμφέροντα τών απανταχού ορθοδόξων πνευματικών τέκνων 
της έπιποθούσα, καί κηδομένη φιλοστόργως αγία | τοΰ Χριστού Εκ
κλησία, έν τή πράξει ταύτη τής μεταθέσεως τής ίερότητός του οϋτε προ- 
έθετο, ούτε έφαντάσθη δλως λνπήααι υμάς, | ούτε έθεώρηαε πιθανήν 
βλάβην τινά ή άνησνχίαν τών έπαρχιωτών χριστιανών, πολλώ δέ πλέον 
ουδέ αφορμήν έλαβεν \ από τών κατ’ αυτού, ώς ύποπτεύαατε, στα λεί
α ών μερικών άναφορών, είς τάς όποιας ή εκκλησία ούδεμίαν σημα
σίαν Ιδω | κεν, άλλά άνώτεροι λόγοι έκκληοιαστικοί καί πολιτικοί ύπη- 
γόρευσαν άναγκαίως καί απαραιτήτως τήν έν τή έπαρχία Κρή \ της
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214 Εΰμενίου Φανουράκη

μετάθεσιν αυτόν, αυτά δηλονότι τα αρχιερατικά αυτόν προσόντα τής ά- 
ρέτής και αγαθότητας, και τής προς διαλλαγήν και | ειρήνην έμφρονος 
συμπεριφοράς του, δι’ ών πλεονεκτημάτων αυτόν χαίρων αγαθήν ήπό- 
ληψιν παρά τε τή εκκλησία και | τή Υψηλή Κυβερνήσει, και ελπίδας 
παρέχων χρηατάς νουνεχούς, και τελεσφόρου και πιστής έκδηλώσεως, 
άνεφάνη δ μάλλον κατ | άλλήλος και αρμόδιος εις την Αρχιερατικήν 
Κυβέρνησιν τής επαρχίας Κρήτης, εις ήν και έτελέσθη ή μετάθεσις αυ
τόν διά τε των κα \ νονικών νενομισμένων ιερών τελετών, καί διά τής 
έκδόαεως του ’Υψηλού Βασιλικόν ΠερατίονΛ ώστε ώς βλέπετε και ή 
τιμιότης υμών, | ή εξ ανάγκης έκκλησιαστικώς καί πολιτικώς προκλη- 
θεϊσα, καί κατ’ άμφω περαιωθεισα άποκατάστασις αυτού ούκ | εστιν 
όπως δύναται άνακληθήναι καί καταργηθήναι. άλλωστε ούτε εύλογον 
θεωρούμεν τον φόβον τής ανησυχίας ύ | μών, ή βλάβης τών συμφερόν
των υμών εκ τής συνήθους καί κανονική; ταύτης Πράξεως τής ’Εκ
κλησίας, ήτις | καθώς προύνόησε κατά χρέος υπέρ τής επωφελούς ποι
μαντορίας τής ’Επαρχίας Κρήτης, όντως έμέλησεν αυτή καί υπέρ τοϋ 

| άξιου διά την Μητρόπολιν Διδυμοτείχου διαδόχου, ούτε άγνοειτε, 
φρονοΰμεν, ή υμών τιμιότης, δτι δ είς ταύτην από | τής Μητροπόλεως 
Κρήτης μετατεθείς αγαπητός ημών εν Χριστώ αδελφός κυρ Διονύσιος *, 
άνήρ χαρακτήρος εμβριθούς καί | άνεπιλήπτου, καί παιδεία καί πολυ- 
πειρία καί σννέσει πεπλουτ ισ μένος, καί παρά ταύτα, ώς αύτόχθων, 
εθάρ’ ών τον αυτόθι ηθών \ καί εθών, κατ’ έξαίρετον λόγον προετιμή- 
θη υπό τής εκκλησίας, ώς πολλώ τφ μέτρω άναπληρώαων την ίλλειψιν 
τον προ \ κατόχου του' καί αν λόγοι τινές άπέτρεψαν την είς Κρήτην 
επάνοδον αυτού5, ούδεμία όμως αμφιβολία, δτι διά τών | θεοφιλών α
ρετών του καί τού αρχιερατικού ζήλου του έοεται επίσης επωφελής τφ 
νέφ ποιμνίω του, καί προστάτης τών συμ \ φερόντων αυτού, καί επί
σης αγαπητός καί σεβαστός παρά τοις χριστιανούς του. Ταύτα τοίνυν 
πληροφορούντες υμάς, συμβου \ λεύομεν καί παραινούμεν πατρικώς, 
δπως καταπαύσητε την άκαιρον ταραχήν τών καρδιών υμών, καί αυ- 
ναρμολογον | μενοι τή προνοητική άποφάσει τής εκκλησίας, καί τή υψη
λή βουλήσει καί επινεύσει, ών ούκ εστιν άλλως γενέαθαι, έφηανχάαητε 

| ώς φρόνιμοι καί ευσεβείς Χριστιανοί, παραιτούμενοι παντός κινή
ματος άπροσφόρου, εν βεβαιότητι, δτι πείραν λαβόντες τών \ θεάρε
στων πλεονεκτημάτων τού νέου Άρχιερέως υμών, θέλετε ευγνωμονεί 
προς την εκκλησίαν διά την άπόλαυσιν αυτού, ή δέ τού Θεού χάρις καί 
τό άπειρον ελεος ειη μεθ’ υμών.

,αωξη Δεκεμβρίου δ’
f Ό Κωνσταντινουπόλεως ίν Χριστφ ευχέτης 

f ό Κυζίκου Νικόδημος εν Χριστφ ευχέτης
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Δύο πατριαρχικά γράμματα πρός τόν Μητρ. Μελέτιον Καβάσιλαν 215

f 6 Δέρκων Νεόφυτος 
f δ Δράμας Μελέτιος 
f ό Γόνον και χώρας Χρύσαν&ος 
f ό Χαλκηδόνος Γεράσιμος 
f ό Βερρίας Σωφρόνιος 
f ό Φιλαδέλφειας Μελέτιος 
f δ Κορντζάς Νεόφυτος

έν Χριστφ ευχέτης 
» »
» »
» »
» »
» »
» »

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

') Τά περί αύιοΰ βλ. έν υποσημειώσει 1 προηγουμένου εγγράφου.
’) Βλ. ΰποσημείωσιν 2 προηγουμένου έγράφου.
") Τοΰτο τουρκιστί συντεταγμένον εΰρηται κατατεθειμένον έν χφ Ίστορικ.φ 

Μουσείφ Κρήτης.
4) Ό μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης. Βλ. Κρητικά Χρονικά Γ' ο. σ, 

518, 321, 323 καί Τωμαδάκη σ. 132. Επ’ αϋτοϋ, κατά τό 1862, έτεθη ό 
θεμέλιος λίίίος τοΰ Ί. Ναού τοϋ 'Αγίου Μηνά Ηρακλείου.

6) Έξ αιτίας τής ΰπ’ αϋτοϋ τηρηθείσης στάσεως κατά τήν έ,ιανάστασιν τοϋ 
1866.
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