ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΤΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΧΡΟΝΩΝ

ΤΗΣ

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝ ΤΩι ΜΟΥΣΕΙΩ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(Συνέχεια έκ της σελίδος 165)

8.
Γράμμα συνοδικόν τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Προκοπί
ου 1 προς τον κλήρον καί τό λοιπόν χριστιανικόν πλήρωμα Κρήτης, άγγελτήριον τής χειροτονίας καί καταστάσεως τοΰ Μητροπο
λίτου Μαξίμου 2, εξαστραλίζον καί τά καθιερωμένα εκκλησιαστικά
δικαιώματα αΰτοΰ. (Σεπτέμβριος τοΰ 1786).
Άριθ. Χειρ. Μ. Η. 40. Έν πρωτότυπη), επί χάρτου διαστάσεων 0,62χ0,49
μ. μέ τμήσεις ορθογώνιας εκατέρωθεν τοΰ πατριαρχικού τίτλου. Καλή
κατάστασις διατηρήσεως. ’Όπισθεν: Προκόπιος.

f Προκόπιος έλέφ θεού ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,
Νέας 'Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης .'.ω
f θεοφιλέστατοι επίσκοποι οι υποκείμενοι τη άγιωτάτη μ(ητ)ροπόλει κρήτης, έν άγια) πνενματι αγαπητοί αδελφοί, καί συλλειτουργοί, και
εντιμότατοι κληρικοί τής άγιωτάτης μ(ητ) ροπόλεως ταντης, ευλαβέστα
τοι '1ε | ρεΐς, και όσιώτατοι Ιερομόναχοι, οι ψάλλοντες έν ταΐς εκκλη
σία ις τής επαρχίας ταύτης, μετά πάντων των υποκειμένων αυτή κοομοπόλεων, και χωρίων και χρήσιμοι γέροντες, και προεστώτες, και | λοιποί
πάντες ευλογημένοι χριστιανοί, τέκνα έν κ(νρί)ω αγαπητά τής ημών με
τριότητας, χάρις εϊη ϋμΐν, και ειρήνη, και έλεος παρά θεού κυρίου παντοκράτορος, και παρ’ ημών, ευχή, ευλογία, \ και συγχώρησις.
’Έ
θος άρχαΐον εκκλησιαστικόν έπικρατει ανέκαθεν, και ένεργεΐται δια
παντός κατά πάντα τρόπον ανάγκης άπαραιτήτως, παρά τοΐς νεωστι χειροτονονμένοις άρχιερεϋσι, | και προστασίαις έπαρχιών προβαλλομένοις, δπως δηλαδή, έν τή αρχή τής χειροτονίας αυτών, μετά τό άποκατασταϋήναι αυτούς, εις την θεόθεν λαχοϋσαν αντοϊς επαρχίαν, έχωαι
παραλαμ | βάνειν αρχιερατικά τινα εισοδήματα, και δικαιώματα, συνή
θη όντα, και έθιμα, παρά των, ώς αληθώς, αίρουμένων εύαρεστήσαι
θεώ, επαρχιωτών αύτώ χριστιανών, οΐτινες δι’ ούδενός πάντως
ένεστιν άλλον αντοϊς τοΰ ποθουμένου έντενξααθαι, είμή διά Ιησού
χριστού του σωτήρος ημών, τού άκρου, φαμέν, και μεγάλων άρχιερέως,
παρ’ ου ή αρχή και πηγή τής αρχιερατικής αξίας, και μεγαλειότητας
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αντοΐς | τούτους τοϊς άρχιερενσιν αλληλοδιαδόχους, παρά των θείων, και
ιερών αυτού μαθητών, και αποστόλων διαβασα έγκεχείρισται, προς κυ
βέρνηση’, και διοίκηαιν των συντρεξάντων, και έπακολουθησάντων \
χρεών, και εξόδων κατά την αρχήν της χειροτονίας έκαστου των αρχιε
ρέων, και ταϋτα τά εισοδήματα άνωθεν, και έξ αρχής είσί διορισμένα
άφεύκτως δίδοσϋαι'3 παρά μέν δηλαδή των ιερέων | και ιερομονάχων,
των έχόντων, και έπισκεπτομένων εκκλησίας, και ενορίας τής επαρχίας
αυτών, έμβατοίκια4 δόσιν τινά συνήθη άφ’ έκάστης εκκλησίας, όπως
λάβωσιτήν άδειαν παρά \ τον γνησίου, και κανονικού αυτών μ(ητ)ροπολίτον, και άρχιερέως, τού ίερατενειν θεω, απλώς δέ, καί παρά πάν
των 'Ιερωμένων, καί λαϊκών άνδρών τε καί γυναικών, άλλο εισόδημα,
καί δικαίωμα, φιλότιμον | δνομαζόμενον, εις φιλοτιμίαν αύτώ παρεχό
μενοι·, ύπδ των υποκειμένων τή μ(ητ)ροπόλει αυτού, επισκόπων τε, καί
λοιπών χριστιανών.
προς τοΰτοις καί αί ζητίαι5, καί τά συνοικέσια
τών εις γάμον μελόντων | έλθεΐν κοινωνίαν, όπως λάβωσι την παρά
τον άρχιερέως αυτών άδειαν, καί ευλογίαν.
καί ταϋτα μέν τά δικαι
ώματα άναγκαίοις οφείλου σι διδόναι, καί άπαραιτήτως κατά πάντα δι
καίου λόγον, | κατά την παλαιάν εκκλησιαστικήν συνήθειαν, καί τάξιν
πασών τών επαρχιών προσεπιμετροννται δέ τοντοις, καί τά ψυχομερίδια, εν δηλαδή μερίδων κεχωρισμένον υπέρ τών άποιχομένων \ συγ
γενών έκαστου τών χριστιανών, ένεκα μνημοσύνου, καί ψυχικής τού τεθνηκοτος σωτηρίας, ον περιττόν δέ καί τό μνημονεύεσθαι πεπαρρησιασμένως6 επ' εκκλησίαις, καί εκφώνως έκάστου χρι \ στιανοΰ τό άνομα,
δπερ παρρησία άποκαλεΐται, καί λέγεται' τεσσαρακονταλλείτονργα1 δέ,
καί προίέέσεις, καί έτερα άλλα, οΐον αγιασμούς, καί προαιρέσεις, καί
φιλοτιμίας ιδίας, ταϋτα πάντα ώς | γνωστά παραλείπωμεν' ώς αναγκαία
δντα παρά πάντων τα>ν χριστιανών τω άρχιερεϊ χωρηγεϊσθαι, καί παρέχεσθαη καί γ(ά)ρ άλλοθένποθεν δ άρχιερεύς πόρον, καί χωρηγίαν ου
προσδοκεΐ, \ προς διοίκηαιν, καί κνβέρνησιν τής επαρχίας αυτού, είμή
μονον απ’ αυτών τούτων τών δικαιωμάτοον, καί τής τών χριστιανών
βοήθειας τά πάντα ελπίζει έξοικονομήσαι, καί διευθετήσαι τήν ζωάρκειαν \ αυτού' καί εξόδους, καί χρείας, καί τά έπιγεγονότα χρέη, εκ τοτν
συνήθων περιστατικών τών συ[νε]πομένων τή αρχή τής χειροτονίας αυ
τού 8.
Επειδή τοιγαροϋν καί τάνϋν κεχειροτόνηται νεωστί επί τής \
μ(ητ)ροπόλεως, καί επαρχίας ταύτης νέος άρχιερεύς υμών δ Ιερότα
τος μ(ητ)ροπολίτης κρήιης, υπερτιμάς, καί έξαρχος πάαης εϋρώπης, έν
άγίτο πνεύματι αγαπητός ημών άδελφός, καί συλλειτουργός \ κυρ Μάξι,ιιος, κατά τους θείους κανόνας μετά τό παραιτηθήναι οίκειοθελώς, τον
προ τής αυτού 'Ιερότητας συνάδελφόν ημών κύρ ζαχαρίαν0, προτιμηθείς
τών άλλων έν ταις κανονικαΐς ψήφοις, ώς | άξιος, καί αρμόδιος τής
ΚΡΗΤΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.
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πνευματικής προστασίας διά το παιδενθήναι καλιάς τα πνευματικά
μετά πόσης θεοοεβείας, δέον έοτι παρασχεΐν αντ.φ προθυμίας και
πειϋηνίως, πάντα ταντα τα άπη | ρηθμημένιι' οι μεν ιερείς δηλαδή έμβατοίκια, old’ αν έπίσκοποι, και απλώς οι χριστιανοί 'Ιερωμένοι, και
λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες, φιλοτιμίας, ζητείας, συνοικέσια, ψνχομερίδια, υπέρ | μνημοσύνου, και ψυχικής σωτηρίας τών άποιχομένων συγ
γενών, και γονέων αύτοΐς χριστιανών
παρρησίας, τεσσαρακυνταλλείτονργα, προθέσεις, αγιασμούς, και δοα άλλα συνήθη τώ | τόπια, δηλα
δή γεννημάτων καρπούς παντός είδους, και ύλης, και τήν σννηΰειαμένην
φιλοδωρίαν πρεπόντοκ, και μά/.α δικαίως, τον λαδίον, τον τυρόν, και
τον μαλίον, προς ευλογίαν, και πληθυσμόν | τών κινητών, και ακινήτων
σας πραγμάτων, όπως έχη δννάμεως διοικήσαι, και κνβερνήσαι τά
πλεΐστα έξοδα, τής είδη αντι.ν νέας χειροτονίας, και τών έπακολονθησάντων εξόδων, και ά | φευκτών δαπανημάτων έτησίως προς τήν καθ'
ήμάς τον χριστόν μεγάλην εκκλησίαν ιη, και ενρεΐν αυτόν άνεσιν, εις το
ποιμαναι τό έμπιστενϋεν αντώ λογικόν τον χριστόν ποίμνιον, μετά
ήσν | χίας, και καλής καταοτάσεως, και δέεσθαι τον θεάν, υπέρ πάν
των υμών ζώντων τε και τεϋνεότιον.
Τούτον χάριν γράφοντας
εν άγίω πνενματι άποφαινόμεθα σννοδικώς μετά τών περί | ήμάς
Ίερωτάτon· αρχιερέων, και νπερτίμων τών εν άγίιρ πνενματι αγα
πητών ημών αδελφών, και συλλειτουργών, πατρικώςτε και πνευμα
τικούς έντε/.λόμεθα πασιν ύμϊν τοΐς έν τή επαρχία ] ναύτη χριστιανοΐς,
ΐνα άποδεξάμενοι τήν άρχιεροιούνην αυτόν μετά τής προσηκονσης, και
όη ειλομένης φιλ< η ροσίτης, άγάπηςτε, και δεξιώσειος, παράσχητε αν
τώ πάντα τά συνήθη, ιός εΐρηται, \ αρχιερατικά δικαιώματα, και εισο
δήματα, μετά πάοης υποταγής, και ενπειϋίας, άπρνη ασίστως, και άναντηρρήτως- οί μέν επίσκοποι κατά πρώτον άναλόγως έκαστος κατά τήν
ευπορίαν αυτόν \ τήν φιλοτιμίαν, περί τον αισίου εργομον τής αυτόν
Ίερότητος, οι δε Ιερεϊς τά έμβατοικία, και απλώς οι χριστιανοί άν
δρες, και γυναίκες, μικροί, και μεγάλοι, 'Ιερωμένοι, ή λαϊκοί, άπαντα
τά ρητώς j προρρηϋέντα, και επί πάσι τήν καλήν υμών συνήθειαν τής
φιλοτιμίας τών γεννημάτων τους καρπούς παντός είδους, και ύλης, και
τον λαδίον, και τυρόν, και μαλίον, ίκανώς, και αρκούντως μετά κα
λής | προαιρέσεως, και γνώμης αγαθής, προς τον αρχιερέα, και γέρον
τα υμών, όπως ευχαριστηθείς παρά πόντιον υμών ποιμάνη υμάς μετά
άνερεως, και ήονχίας, και διάγη τον λοιπού \ μεθ ’ υμών απάντων γι/.οστόργως, και π(ατ)ρικώς, καθά και θεώ, και αν(ϋρώπ)οις έστιν αρε
στόν, δέεοθέτε, και καθ’ Ικετεύειν θεώ, υπέρ υγείας, και ψυχικής απάν
των υμών σωτηρίας, | ευλογίας τε, και επιχορηγίας' διδόναι τον άβρατ
άμ,Ισαάκ, καί Ιακώβ, και ανξήσειος, και πληθυσμόν τών προσόντος
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νμΐν, και κτημάτων, και υπαρχόντων, οντω ποιήσατε, και μη άλλως
Εξ [ άποφάσεως τέκνα ίν κ(υρί)ω ημών αγαπητά, ΐνα και ή τον ί)εον
χάρις, και το άπειρον έλεος, συν τη παρ’ ημών, ευχή, και ευλογία, εΐη
μετά πάντων υμών
αψπς 'ω
Έ ν μη ν ι
f
f
f
f
f

ό
δ
ό
δ
δ

σεπτε μ βρίω ίνδ(ικτιών)ος ε *1 s : «

’Ηράκλειας Μεθόδιος
Κυζίκου ’Αγάπιος
Νικομήδειας Γεράσιμο;
Χαλκηδόνας Παρθενίας
Αέρκων ’Ανανίας

f δ
f δ
f ο
f δ

Θεσσαλονίκης ’Ιάκωβος
Τορνόβου Καλλίνικος
Σερρών Ματθαίος (;)
Ναυπλίου Μελέτιος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) Ό Π ρ ο κ ό π ι ο ς ό άπό Σμύρνης έπατριάρχευσεν από τοΰ 1785 μέ
χρι τοΰ 1789 (Γ ε δ ε ώ ν, II.Π. σ. 099). Βλ. καί Σ ά ρ δ ε ω ν Γερμανού,
Πατριαρχικοί κατάλογοι Κων/πόλεω; από τής άλώσεως καί εξής, «’Ορθοδοξία»
1930 σ. 407 κ.έξ. οπού τό υπόμνημα εκλογής καί τύ γράμμα παραιτήσεώς του.
2) Ό Μητροπολίτης Μ ά ξ ι μ ο ς Προγιαννακόπουλος άρχιεράτευσεν από
τοΰ 1780 μέχρι τοΰ 1800 (Τ ω μ α δ ά κ η, αϋτ. σ. 125, Σ ά ρ δ ε ω ν, Έπισκ.
Κατ. σ. 10, Κ ρ ι α ρ ά, «Ελληνικά» Η', σ. 117 καί «Χριστ. Κρήτη» Β'. σ.
60-95, όπου διά τά κατά τήν άνάρρησίν του κανονικά πεσκέσια). To T.A.H. πα
ρέχει μεταξύ άλλων καί τάς ακολούθου; περί αΰτοΰ πληροφορίας : Έν έτει 1791
διατάσσεται διά τήν αποστολήν 150 ναυτών εις τόν αύτοκρατορικόν ναύστα
θμον δαπάνη αύτοΰ καί των ’Επισκόπων (Κώδ. 44 σ. 111). Τό 1792 διατάσσεται
διά τήν αποστολήν εις Κων/πολιν επιτροπής έκ δημογερόντων πρός δίκαιον δια
κανονισμόν τοΰ φόρου οινοπνευματωδών (Κώδ. I’ll σ. 17). Κατόπιν αναφοράς
τοΰ Μητροπολίτου Μαξίμου καί των ’Επισκόπων καθηρέθη καί εστάλη εγκά
θειρκτος εις τό Φρούριον Άμμοχώστου Κύπρου έν έ'τει 1794 ό γραμματικός τής
Πόρτας Μιχάλης, ώ; κατατυρραννών τούς χριστιανούς (Κώδ. 126 σ. 180), καί δΓ
άλλης αναφορά; τοΰ έτους 1799 (Κώδ. 121 σ. 22) έζητήθη ύπό των αυτών ό διο
ρισμός τοΰ Κωστάκη, υίοΟ Σπόρου, αντί τοΰ κα θαιρεθέντος. Τή υποκινήσει
του βεβαίως τό Πατριαρχεΐον άπέσπασε διαταγήν κωλύουσαν τάς περαιτέρω
ύπό στρατιωτικών καταπιέσεις τοΰ Μητροπολίτου, ώ; προβαίνοντος δήθεν εις
έπισκευάς εκκλησιών άνευ τής άδειας των τοπικών αρχών (Κώδ. 121 τοΰ 1799,
σ. 22). Διά τοΰ ώς πληρεξουσίου του όρισθέντος Κόλογλανί Ίμπραήμ ’Αγά κα.
ταθέτει ενώπιον τοΰ 'Ιεροδικείου δήλωσιν, ότι καθιστά κληρονόμον τής περιου
σίας του κατά τό '/3 τήν θυγατέρα τής αμφιθαλούς αδελφής του Εϋσεβίαν
τοΰ Ίωάννου (Κώδ. 121 τοΰ 1799 σ. 2).
3) Τό «εάος άρχαϊον εκκλησιαστικόν» περί τήν εϊσπραξιν αρχιερατικών τινων
εισοδημάτων ιανω&εν και ές αρχής διορισμένων άφεύκτως δίδοσθαι», έ'θος έπέχον θέσιν άγραφου νόμου, διεμορφώθη βεβαίως βάσει τών βιβλικών «άξιος ερ
γάτης τον μίσχον αντον» καί τό έν τφ ΐερώ εργαζόμενος έκ τον ιερόν έσ&ιέιω».
Τά εισοδήματα ταΰτα, ώς άναλυτικώς αναγράφονται έν τοΐς έπομένοις—καί
ούχί έν τφ ύπ’ άριθ. 9 έγγράφφ, ώς έσημειώθη έκ λάθους ανωτέρω (σημ. 3
τοΰ υπ αριθ. 2 εγγράφου)—διακρίνονται εις υποχρεωτικά καί προαιρετικά.
4) Διά τά έμβατίκια ή ψπατΐκια πβλ. Du Cange, Glossarium Mediae
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et Infimae Graecitatis, Eugdxini 1688 (οπού ώς ισοδύναμον τοϋ ενθρονιστι
κού, έκ τοΰ Ιμβαίνειν).
Ε) At ζ η τ ε ΐ α ι ήσαν είσφοραί έρανικαί εκτάκτως γινόμενοι, άλλο υπο
χρεωτικοί πρός κάλυψιν εξαιρετικών αναγκών.
°) "Οπερ κατωτέρω ώς παρρησία αναγράφεται. Ή έκφώνησις έγίνετο κατά την Μεγάλην Είσοδον τών Τίμιων Δώρων, ώς καί σήμερον. Τά ψύ
χομε ρ ίδια αποτελούν παροχήν μεριδίου υπέρ μνημοσύνου (πβλ. κατωτέρω :
μερίς λοιπόν καί αϋτη η χορηγία), όπερ γινόμενον επί προθέσεως χαρακτηρίζεται
μέ τον ειδικόν όρον π ρ ό & s ο ι ς. Σήμερον χρησιμοποιείται ό όρος μ ε ρ ι ϋ ο χ ά ρ τ ι α διά τά πρός μνημόσυνον έφ" άπλοϋ χάρτου αναγραφόμενα ονό
ματα ζώντων καί νεκρών.
?) Περί τούτων εκτεταμένος λόγος γίνεται έν τώ ακολουθώ εγγράφω.
8) Διά τό μέγα πλήθος τών ύποχρειόσεων εις κανονικά δώρα (πεσκέσια)
αΰτοΰ τούτου τοΰ μητροπολίτου Μαξίμου κατά τό μετά τήν «νάρρησίν του έτος
πβλ. τήν δημοσίευσιν υπό Σ τ ε φ. Ξανθουδίδου τοΰ κωδικός τών πεσκεσίων έν «Χριστιανική Κρήτη» Β' σ. 59 κ.έξ.
9) Τό έγγραφον τής παραιτήσεώς του βλ. Σ ά ρ δ ε ω ν, Έπισκ. Καταλ. σ.
18, έξ ού καταφαίνεται ή δυσχερής θέσις είς τήν οποίαν, ιδία λόγο) καταδρο
μών καί χρεών, περιέστη ούτος. Σχετικόν έγγραφον, όπου διεκτραγωδείται καί
ή μετά τήν παραίτησίν του δεινή αύτοΰ οικονομική κατάστασις λόγο) χρεών,
δημοσιεύεται ευθύς κατωτέρω υπ άριθ. 10.
10) Ή έτησία εισφορά πρός τήν Μεγάλην Εκκλησίαν είς χρήμα καί είδος
κατεβάλλετο μέχρι τής έν έτει 1900 εφαρμογής τοΰ Καταστατικού Χάρτου τής
Εκκλησίας Κρήτης.

9.
Γράμμα συνοδικόν τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Προκοπίου
πρός τον κλήρον καί τό λοιπόν χριστιανικόν πλήρωμα Κρήτης,
διά τοϋ οποίου συνιστάται ή έμπρέπουσα υποδοχή καί οικονομική
ένίσχυσις τοϋ κατασταθέντος Μητροπολίτου Μαξίμου. (Σεπτέμ
βριος τοϋ 178(5).
’Αριθ. Χειρ. Μ.Η. 39. Έν πρωτότυπη), επί χάρτου διαστάσεων 0,71X0,42
μ. μέ τμήσεις ορθογώνιας εκατέρωθεν τοϋ πατριαρχικού τίτλου καί κατά
τήν κάτω δεξιάν γωνίαν. Καλή κατάστασις διατηρήσεως. "Όπισθεν: Προ
κόπιος, 1786 καί Έοημειώϋη' κατά τήν ανω παρυφήν : »<5ιά ααρανταλλύτουργον.

f Προκόπιος έλέοο ϋεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας
"Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης .'. “)
f Θεοφιλέστατοι επίσκοποι οι υποκείμενοι τ.η μ(ητ.)ροπόλει κρήτης,
έν άγίω πνενματι αγαπητοί αδελφοί, και συλλειτουργοί, και εντιμότατοι
κληρικοί της άγιωτάτης μ(ητ)ροπόλεως ταντης κρήτης, και τών | επισκο
πών όσιώτατοι καθηγούμενοι τών έν τη νήσω ταύτη κρήτη κειμένων "Ιε
ρών, και σεβασμίων μοναστηρίων, σταυροπηγιακών τε και ένοριακών,
ευλαβέστατοι "Ιερείς, μετά πάντων τών | υποκειμένων αύτη χωρίων, και
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λοιποί άπαξάπαντες ευλογημένοι χριατιανοί, οι κατοικοϋντες εν τη νησω
ταύτη κρήτη. τέκνα εν κ(υρί)ω αγαπητά της ημών μετριότητας, χάρις εΐη
νμΐν, και ειρήνη, κα'ι | έλεος παρά θεού παντοκράτορας, και κυρί(ου)
ημών Ίηοοϋ Χριστού, και παρ’ ημών ευχή, ευλογία, και συγχώρησις.
’Ότι αί προς θεόν Ίεραί μνπταγωγίαι τε, κα'ι λατρεΐαι, καί αί
αναίμακτοι θυσίαι, αί έκτελον | μεναι υπέρ τών τον λαόν άγνοημάτων
τε, καί παραπτατμάτων υπό τών έκ του βήματος, καί τον ιερατικού, καί
αρχιερατικού καταλόγου, καί επαγγέλματος, καί αί καθημερινοί αυτών
Ίκετηρίαι, καί δεήσεις προς | κύριον, είναι σωτήριοι, καί ψυχικής
ώψελείας πρόξενοι παντί τώ ενσεβονντι λαω, καί πληρώματ ι, καί έξιλεοϋσιν υπέρ ημών την τον θεού μακροθυμίαν, καί αγαθότητα, καί τοΐς
μεν ζώσι διά τούτων χαρίζε(ται) άνωθεν \ άφεαις αμαρτιών, υγεία, καί
ψυχική σωτηρία, καί ώφέλεια, καί επί τό κρειττον προκοπή, καί επί δοσις, καί πάσα άλλη άγαθοσύνη, καί χάρις, τοΐς δε άποιχομένοις, καί εν
μετανοία τελεία, καί εξομολογήσει, | επ’ έλπίδι ζωής αίωνί(ου) μεταστάσι, κεκοιμημένοις εύσεβέσι, καί δρθοδόξοις χριστιανοϊς, Διά τών αυ
τών 'Ιερών τελετών, καί ύπερ εκείνων γινομένων παρά τής εκκλησίας
μνημοσυνών τε καί δεή | σεων, επιδαψιλεύεται άδιστάκτως άνεσις, άναψνχή, καί παραμυθία, καί τελενταΐον, άπό τής του άδου διακατοχής
τελεία, καί παντελής άπολντρωσις, αυτό τούτο, είναι δόξα τής άγιας
τού χριστού εκκλησίας | ορθή, καί άποδεδειγμένη βεβαίως, καί παρά
πάντων τών ευσεβών, καί ορθοδόξων χριστιανών πιστευομένη άναμφιβόλως, καί άδιστάκτως, κατά τον ιερόν δαμασκηνόν περί τών κεκοιμημένων λέγοντα, j ότι οι ζύμην τής άρετής κτηαάμενοι, μή ψθάσαντες
δέ κατορθώσαι ου παρορώνται παρά τοϋ δικαί(ου) κριτοϋ, άλλά θεία εύαπλαγχνία διά τών ύπερ εκείνων γινομένων, ελεημοσυνών τε, καί λει
τουργιών ελευ [ θεροϋνται άπό τού άδου.
ύπερ ών καί ή τού χρι
στού εκκλησία χεΐρας αίρει ίκέτιδας πρός θεόν, κατά τον μύγαν βασι
Δέξαι ουν δέσποτα Ίλασμους
λείαν εν τή πεντηκοστή1 λέγοντα.
Ικεσίους, \ υπέρ τών κατεχομένων έν άδη καταξιώσας δέχεσθαι μεγά
λος ελπίδας παρέχων ήμίν, άνεαιν τοΐς κατεχομένοις τών κατεχόντων
αυτούς ανιαρών παρά σοΰ καταπέμπεσθαι' ήντινα άνεσιν, | παντελή
ελευθερίαν είναι δοξάζομεν κατά τό, ανες, άψες, συγχώρησαν ο θεός
τά παραπτώματα αυτών, πλουτούντες καί άλλα πάμπολλα τών σεπτών,
καί θεηγόρων πατέρων ρήματα περί τής \ αυτής ορθής δόξης, καί τοϋ
ευσεβούς φρονήματος τής άμωμήτου ημών πίατεως.
όθεν καί ή τού
χριστού εκκλησία περί τής τοιαύτης ιμυχικής σωτηρίας, καί ώψελείας
τών απανταχού ευσεβών, | καί ορθοδόξων χριστιανών έκ παντός τρόπου
φροντίζουσα, καί πρόνοιαν ποιούσα ου τήν τυχοϋσαν, διορίζει κατ’ άρχαίαν συνήθειαν τούς άναδεχομένους κανονικώς επιστασίαν λαού, καί
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mu | μνίου αρχιερείς, και πνευματικούς ποιμέναςτε, και προατάτας
έκάστης επαρχίας, και παροικίας, δπως κατά τους πρώτους χρόνους,
όπου καταοταθώσιν εις πνευματικήν ποιμαντορίαν του εμπιοτευο | με
νού αϋτοϊς λογικού τον χριστού ποιμνίου έκτελώσι άρχιερατικώς κοι
νόν 'Ιερόν τεασαρακονταλλείτουργον 2, και μνημονεύωσιν όλους τους εκεί
ευσεβείς, και ορθοδόξους χριστιανούς, μικρούςτε, \ και μεγάλους,
νέους, καί γέροντας, ζώντας, καί τεθνεώτας, δεόμενοι προς κύριον,
υπέρ ψυχικής αυτών σωτηρίας, καί ώφελείας, καί άγέιεως των αμαρ
τιών αυτών, προσερχομένων απάντων | μετ’ εύλαβείας, καί υποκλίαεως,
διά νά καταγράψη τά ονόματα αυτών, τώντε ζώντων δηλονότι, καί
τεθνεότων, καί μετέπειτα νά έκτελέση μετά π ίσης τής αρχιερατικής
παρουσίας καί λαμπρό | τητος τό κοινόν εκείνο τεσσαρακονταλλείτουργον διά την ψυχικήν σωτηρίαν, καί ώψέλειαν τού οικείου ποιμνί(ου)
κατά χρέος απαραίτητον, καί νά φιλοδωρηθή δαψιλώς, άγθύνωςτε,
καί πλουσιοπα \ ρόχως, διά τον τοιούτον κόπον αυτού παρά πάντων
κατά άναλογίαν τής δυνάμεως έκάστου, καί καταστάσεως'
δπερ
καί πρέπον, καί εύλογον, καί δικαιοσύνης άπάσης έατίν εχόμενον |
ιροβοϋ γάρ, φησίν δ σειράχ·', τον κύριον, καί δόξασαν 'Ιερέα, και δός
την μερίδα αυτού, καθώς ένετείλατό σοι.
μερίς λοιπόν καί αυτή ή χοοηγία, καί ψιλοδωρία έκάστφ νέτο άρχιερεΐ \ παρά των ποιμαινομένων
αύτω παρεχόμενη, καί διδόμενη κατ’ άρχαίαν συνήθειαν.
Επει
δή τοιγαρούν, καί έν τή μητροπόλει, καί επαρχία ταύτη άποκατέστη
ήδη νομίμως τε, καί κανονικός j γνήσιος αρχιερεύς, καί πνευματικός
ποιμήν, καί προστάτης ίερώτατος μ(ητ)ροπολίτης κρήνης υπερτιμάς
καί έξαρχος εύρώπης, έν άγίω πν(εύματ)ι αγαπητός ημών αδελφός, καί
συλλειτουργός κύρ \ Μάξιμος, προτιμηθείς των άλλων έν τοΐς κανονικοϊς συμψιφίαμασιν, ώς τίμιος τώ δντι, καί άξιος, καί θεοσεβής, καί
ηθών κοσμιότητι πεπλουτισμένος, καί ταΐς άλλαις άπάσαις άρεταΐς, αΐ
ποοσήκουσιν \ άρχιερεύσι κεκοσμημένυις καί πολυχρόνιον πείραν 'ικα
νήν έχων τών εκκλησιαστικών πραγμάτων, καί υποθέσεων, καί κατά
πάντα δόκιμος, καί άξιος ποιμαναι, λαόν περιούσιον, καί άπο \ δεΐξαι
ζηλαπήν καλών έργων, κατά τον θειον απόστολον, καί ποδηγετήσαι υμάς,
τό λογικόν αυτού ποίμνιον εις νομάς σωτηρί(ους) τής ευαγγελικής χάριτος, καί έπί πασιν ώφελήσαι υμάς διά των | ένόντων αύτω φυσικών,
καί έπεισάκτων χριστιανικών προτερημάτων τε, καί πλεονεκτημάτων,
ώς τοΐς πάσι καθωμολόγηται.
"Οστις ιδού έρχεται αυτόθι συν
θεώ σωματικώς εις κοινήν \ υμών τών γνησίων αυτού πνευματικών
τέκνων άπόλαυσιν, καί πνευματικήν έπίσκεψιν διά τούτο μετά την γενομένην παρά πάντων υμών πρέπουσαν τή αρχιερατική αυτού άξια |
υποδοχήν, καί δεξίωσιν έκτος τής συνήθους κατά πρώτον χρόνον κοι
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νής δαψιλούς, και γενναίας βοήθειας προς την άρχιερωσύνην αυτόν,
καί έκτος τον παρά των αγιασμών εισοδήματος, καί δι | καιώματος,
απαιτείται αναγκαίος, καί κατά πάντα λόγον δικαί(ον), νά προοέλθητε
ενλαβώς απαντες προς την αντοϋ 'Ιερότητα, διά νά καταγραφώσιν όλων
υμών τά ονόματα εις έκτέλεαιν τον άρ | χιερατικοϋ συνήθους τεσσαρακονταλλειτονργον, καί νά φιλοδωρήοη ενεκα τούτον ό καθείς από λύγονσας την αντον ιερότητα δατριλώς, άφθόνως, φιλότιμος, καί πλου
σιοπάροχος, καί χωρίς τίνος γογγυσμού, | καί έναντιότητος.
"0θεν γράφοντες διά τον παρόντος σννοδικώς μετά των περί ημάς 'Ιερωτάτοτν αρχιερέων, καί νπερτίμων των έν άγίω πνενματι αγαπητών
ημών αδελφών, καί ανλλει j τονργών, ενχόμεθα, καί εύλογονμεν από
καρδίας ημάς άπαξάπαντας τους εν τη επαρχία ταύτη χριστιανούς, ιε
ροίμένους, καί λαϊκούς, μικρούς, καί μεγάλους νέους, καί γέροντας,
καί πατρικώς | προτρέπομεν, καί νονθετου/ιεν, καί παρακινονμενσας,
όπως τον ρηθέντα άρχιερέα, καί γνήσιον υμών πνευματικόν υμών ποι
μένα, καί προστάτην, καί κηδεμόνα, καί φροντιστήν τής ψυχικής | σο>τηρίαςσας ερχόμενον συν θεφ αυτόθι εις κοινήν υμών άπόλανσιν, καί
πνευματικήν έπίσκεψιν, άφ’ ον νποδεχθήτε τήν αντον 'Ιερότητα με
τήν προσήκουσαν τιμήν, καί | αγάπην, καί εϋλάβειαν, καί δεξίωσιν,
καί όφειλομένην υποταγήν, καί εύπείθειαν, νά σνμπροθνμηθήτε όλοι
κοινώς, καί μετά ζήλου προσήκοντος, εις το νά προοέλθητε προς αυτόν
τον άρ [ χιερέα σας, καί προστάτην κοινόν σας πνευματικών, γνήσιον,
καί νόμιμον, καί κανονικόν, ίερώτατον μ(ητ)ροπολίτην κρήτης, υπερ
τιμάν, καί εξαρχον ενρυτπης, εν άγίω πνενματι \ αγαπητόν ημών αδελ
φόν, καί συλλειτουργόν τής ημών μετριότητος κυρ μάξιμον, καί καταγραφομέν(ων) των ονομάτων υμώντε, καί των κεκοιμημέν(ων) πατέρων,
καί άδελιμών, καί λοιπών \ συγγενών ΰμιον παρά τής αντοϋ ιερότητας, νά
φιλοδωρή έκαστος νμ(ών) έν αφθονία, καί δαψιλία τήν άρχιερωσύνην
αυτόν, ενεκα τής έκτελέσεότς του κοινού αρχιερατικού τεασα \ ρακονταλλειτούργου, εις ψυχικήν υματν ά πάντων σωτηρίαντε, καί ωφέλειαν
όπως διά τής τοιαύτης συνδρομής υμών, καί βοήθειας, καί δικαίας
ταντης, καί συνήθους φιλοδωρίας δννηθή | καί ή ιερό της αντον, νά
άπαντήση εις τά επικείμενα τή μ(ητ)ροπόλει ταύτη χρέη βαρύτατα, καί
νά θεραπεύση, καί τάς λοιπάς άνάγκας, καί χρείαςτου, καί ζιον έν
άνέσει, νά σάς ποιμαίνη θεοφιλώς, | καί θεαρέστως, έν δσιότητι, καί
δικαιοσύνη, ευχόμενος έκτενέστερον προς κύριον υπέρ υγείας, καί ψυ
χικής υμών σοπηρίας, προκοπήςτε, καί έπιδόσεως' τού όποιου τάς
δεήσεις άποδε | γκόμενος ό φιλάγαθος θεός, ώς θυμίαμα ευώδες ενώ
πιον αυτού, άντικαταπέμψαι νμιν άνωθεν εκ τών ακένωτων αυτού θη
σαυρών πλούσια τά ελέη αυτού, καί δώη νμιντε, | καί τοϊς τέκνο ις υμών,
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T't'jv ευλογιάν Λβρααμ, Ισαακ, και Ιακώβ, και ενλογοΐ τονς κόπους
σας, καί τά έργα τών χειρών σας, καί αύξάνυι, καί πληθύνοι τά πλούτη,
καί υπάρχοντα, | υμών, καί τέλος άξιώσαι υμάς τής ουρανί(ου) αυτόν
βασιλείας, καί άϊδίου μακαριότητας, ουτω ποιήσατε, καί μ.ή άλλως εξ
άποφάσεως, ή δε τον θεοϋ χάρις, καί τδ άπειρον ελεος, συν τη παο’
ημών, ευχή τε, καί εύλωγία εΐη με(τά) πάντων υμών:
εν ετει
σωτηρίφ χιλιοστώ επτακοσιοστά) ογδοηκοστάι εκτω
«
’Εν μη ν ί
f
f
f
f
f

ό
ό
ο
ό
ό

σεπτε μ βρίω

Ήρακλείας Μεθόδιος
Κνζίκου ’Αγάπιος
Νικομήδειας Γεράσιμος
Χαλκηδόνος Παρθενίας
Δέρκων Άνανίας

ίνδ ( ικτιών)ος εVϊ

f
f
f
f

ό
ό
6
ό

Θεσσαλονίκης Ιάκωβος
Γορνύβου Καλλίνικος
Σερρών Ματθαίος (;)
Ναυπλίου Μελέτιος

ΣΗΜΕΙΩΩΕΙΣ

') Λί εύχαί τοϋ Μεγάλου Βασιλείου, έξ ών τύ παρατιθέμενον χωρίον, άναπέμπονται κατά την Πεντηκοστήν, τοΰ πληρώματος έν γονυκλισία παρισταμένου, υπέρ των απ’ αΐώνος κεκοιμημένων.
■) Ενταύθα τό κοινόν «τεοσαοακονταλλείτονογον», γινόμενον υπό τοΰ ενθρο
νιζόμενου άρχιερέως υπέρ ζιόντων καί τεθνεώτιον, παρίσταται ώς τελοόμενον
• κατ’ άρχαίαν οννή&ειαν». Ή δι’ έκδόσεως ειδικού εγγράφου όμως στήριξις τοΰ
αρχαίου έθους, συνοδευομένη μέ παράθεσιν ιερών ρήσεων, φαίνεται μάλλον
ύποδηλοϋσα, ότι τοΰτο είχεν ατονήσει. Διά τοΰ συνοδικού άλλως εγγράφου τό
προαιρετικά)? τελοόμενον λαμβάνει χαρακτήρα υποχρεωτικής πως τελετουργίας
(κατωτέρω : απαιτείται αναγκαίο); καί κατά πάντα λόγον δικαίου) βεβαίως με σκο
πόν την έξασφιάλισιν σημαντικού εισοδήματος (πβλ. να φιλοδωρηΙί[Ι δαψιλώ;
άφΰόνως τε και πλουαιο.ταυόχως) διά τήν άντιμετώπισιν τής δεινής οικονομικής
καταστάσεως τοϋ εγκαθιστάμενου Μητροπολίτου (κατωτέρω : »·ά άπαντήσ}; εις τά
επικείμενα τι] μητροπόλει ταντη χρέη βαρύτατα). Κοινά «σαρανταλείτουργα» δέν
είναι σήμερον συνήθη, τά δέ ατομικά τελοΰνται μόνον υπό ιερέων καί ίδίμ
υπέρ των ψυχών τών κεκοιμημένων.
3)
Τό έν τή Μεταφράσει τών Ο' «Σ ο φ ί α Ί η σ ο ΰ υ ί ο ϋ Σειρά χ»
επιγραφόμενον βιβλίον (VII σ. 31).

10.
Γράμμα συνοδικόν τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου
Ζ'1 προς τον Μητροπολίτην Κρήτης, επιτίμων κατά τών κληρο
νόμων τοΰ Επισκόπου Κνωσού Γερασίμου ώς δυστροπούντων
χρεωστών τοΰ πριόην Μητροπολίτου Ζαχαρίου. (Μάιος τοΰ 1700).
*Λρ. Χειρ. Μ. Η. 42 Έν πρωτοτυπώ, επί χάρτου διαστάσεων 0, 50χ0, 40
μ. μέ τμήσιν έπιμήκους λωρίδος κατά τήν κάτω παρυφήν. Κατάστασις
διατηρήσεως σχετικώς καλή, τινών γραμμάτων έξιτήλων γενομένων λύγιρυγρασίας. Όπισθεν: 1700, Νεόφυτος καί πρχ εγνωομ: ( = πατριάρχης
έγνωσμεν;).
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;/' Νεόφυτος έλέω θεού ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας
'Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.
f 'Ιερώτατε μητροπολΐτα κρήτης 2, ύπέρτιμε, και έξαρχε εύρώπης,
εν άγίω πνεύματι αγαπητέ αδελφέ, και συλλειτουργέ, και εντιμότα
τοι | κληρικοί, ευλαβέστατοι 'Ιερείς, και χρήσιμοι γέροντες, και προεστώτες τής επαρχίας ταύτης, χάρις εΐη υμίν, και ειρήνη παρά θεού. \
’Επειδή οι κληρονόμοι τοΰ μακαρίτου κνωσσου γερασίμου 3 παραλαβόντες την καταλε ιφθεΐσαν εκείνον περιουσίαν, ουκ έγρό ντισαν |
πληρώσαι και άποδοϋναι τα ίδια χρέη αύτυΰ*, άτινα ώγειλεν 6 μακα
ρίτης εκείνος δι’ ιδίων αυτόν ενυπογοάγων δύω χρεωστικών | ομολο
γιών, περί ών απαιτηθείς, καί βιασθείς 6 άνθρωπος τον προκατόχου
σου5 Ίερωτάτου μητροπολίτου πρώην κρήτης συνάδελφοί) ημών | κυρ
ζαχαρίον άπέδωκε καί άπεπληρώαεν (sic) υπέρ αυτού περίπου τά επτα
κόσια [άνω μέ διάφορον μελάνην: πενήντα] γρόσι(α) καί είσέτι
υστερείται τούτων ή 'Ιερότης αυτού ά [ δικούμενος νπ’ αυτών, καί
δεινώς στενοχωρούμενος, ώς τοσαύτη ανάγκη καί πενία έταζόμένος
δθεν κατά τασν τοιοντων κλήρο \ νόμων ώς κακοτρόπων, καί φιλαδίκων έδέησεν έκδοθήναι τό παρόν εκκλησιαστικόν φρικτόν επιτί
μων.
καί δή \ γράφοντες άποφαινόμεθα σννοδικώς μετ(ά) τών περί
ημάς 'Ιερωτάτων αρχιερέων, καί ύπερτίμων τών έν άγίω πνεύματι
ά | γαπητών ημών αδελφών, καί συλλειτουργών, "Ινα δσοι καί όποιοι
κληρονόμοι του μακαρίτου επισκόπου κνωσσοϋ γερασίμ(ου) άνδρες, ή
| γυναίκες, 'Ιερωμένοι, ή λαϊκοί ελαβον άπό τής περιονσί(ας) εκείνου,
εάν μη άμα τφ άκονσαι, καί Ίδιαν τό παρόν τής τελευταίας εκ \ κλησιαστικής άποφάσεως τού δικαί(ον) γράμμα πανσάμενοι πάσης δια
στροφής, καί άκαίρον προφάσεως, φροντίσιοσι πληρώσαι, καί άπο
δοϋναι | σώα, καί άνελλιπή τά εϊρημένα επτακόσια γρόσια [ως ανωτέρω:
πενήντα] εις χεΐρας τής σής Ίερότητος, καί μή έξοφλήσωσιν άναντιρρήτως, καί άνελ | λιπώς μετά πάσης προθυμίας, καί ευγνωμοσύνης
επί τώ έξαποστεΐλαι την σήν Ιερότητα ενταύθα κατ(ά) τάχος προς τον
προκάτοχόν | σου κυρ ζαχαρίαν, ώς προαποδόντα, καί προπληρώσαντα
την αυτού Ιερότητα ύπερ αυτών εις χρέη τού συγγενούς αυτών μακαρί
του | κνωσσοϋ, καί μή ποιήοωσι την έξόφλησιν αυτών ευχαρίστως, καί
άνυπερθέτως, αλλά παρακούσαντες έπιμείνωσι τή φιλαδίκφ αυτών |
γνώμη καί έάαωσι την αυτού Ιερότητα ήδικημένον, καί έζημιωμένόν,
καί έν τοσαύτη πενία κα τατρυχόιιενον, ώς αισχροκερδείς, καί φι λά
δι | κοι άφωρισμένοι εΐησαν άπό θεού, καί κατηραμένοι, καί άσυγχώρητοι, καί μετ(ά) θάνατον άλυτοι, καί τυμπανιαϊοι, α'ι πέτραι, καί ο
σίδηρος \ λυθείησαν, αυτοί δε μηδαμώς, κληρονομήσειαν την λέπραν
τού γιεζή, καί την αγχόνην τον Ιούδα, καί εΐησαν στένοντες, καί | τρέΚΡΗΤΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

Α.
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μοντες επί τής γης, ώς ό κά'ίν, ή οργή τον θεοΰ εϊ'η επί τάς κεφαλάς
αυτών, καί τά κτήματα, καί υπάρχοντα [αυτών] εϊησαν εις άπω \ λείαν,
καί ή μερίς αυτών μετά τοΰ προδότου ’Ιούδα καί. τών θεομάχων Ιου
δαίων, των σταυρωαάντων τον κύριον [ημών] καί προκοπήν \ μήποτε
’Ίδοιεν έν οίς δουλεύονσι καί εργάζονται καθ’ ολην τήν ζωήν αυτών,
εχοντες καί τάς άράς πάν[των τών απ’] αϊώνος άγί | (ον, καί τών
δαίων, καί θεοφόρων πατέρ αν, καί έ'ςω τής του Χρυτοϋ έχκληοί(ας),
καί μηδείς έκκ.ληπι,άση αυτούς, [άγιάσ)]] ή θυμιάση | ή άντίδωρον αυ
τοί; δω, ή ουμφάγη, ή σνμπίη, ή υλ'ος συναναστροφή αύτοϊς, καί
γαιρετήση έν βάρει άργί(ας) καί [άλυτου] άφοριαμον έξ άποψάσε(ως) : « / αψ($> : w
Έν μ η ν ί μ α ΐφ
f
f
f
f
f
f

ό
ό
ό
δ
δ
δ

Ί ν δ (ι κ τ ι ώ) ν ο ς η τ\ς m

Καισαρείας Γρηγόριος
Εφέσου Σαμουήλ
’Ηράκλειας Μεθόδιος
Κυζίκον ’Αγάπιος
Νικομήδειας Γεράσιμος
Αέρκων Άνανίας

/' δ Τορνόβου Καλλίνικος
f ό Προύσης ’Άνθιμος1
f ό Λαρίσης Μελέτιος
f δ Βιδύνης ’Ιερεμίας (;)
f δ Ξάνθης Ναθαναήλ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

') Ό από Μαρωνείας Νεόφυτος ό Ζ' έπατριάρχευσε τύ πρώτον από
τοΰ 1789 μέχρι τοΰ 1794 (Γεδεών, Π.Π. σ. 671). Τό υπόμνημα εκλογής και
τό γράμμα τής παραιτήσεως (τό α') βλ. 2 ά ρ δ ε ω ν, «Όρθοξία» ΙΒ' σ. 24-28.
5) ’Απευθύνεται πρός τον Μάξιμον, περί οδ ίδέ ανωτέρω.
3) Περί τούτου βλ. Τωμαδάκη, αΰτ. σ. 135. Πρόκειται περί τοΰ προκατόχου τοΰ Φιλοθέου, περί τοΰ οποίου τό ύπ’ άριθ. 5 έγγραφον.
*) ’Από τοΰ θανάτου τοΰ Γερασίμου—ούχί πολύ πρό τοΰ ’Απριλίου 1781
είχον ήδη παρέλθει εννέα καί πλέον έτη, επομένως τό χρέος είναι ήδη παλαιόν
καί ή κακοπιστία τών κληρονόμων τοΰ Γερασίμου καταφανής.
5) Ό εκπρόσωπων τον μητροπολίτην Ζαχαρίαν μετά τή\ εις Κωνσταντι
νούπολη’ αποδημίαν του,— τό 1785 υπογράφει ώς συνοδικός τό υπόμνημα εκλο
γής τοΰ Πατρ. Προκοπίου—ένθα ευρισκόμενος παρητήθη τοΰ μητροπολιτικοΰ
θρόνου τό 1786, έξηναγκάσθη εις τήν καταβολήν μέρους τοΰ χρέους, προφανώς
διότι ό Ζαχαρίας ήτο αλληλέγγυος ή καί εγγυητής τοΰ Γερασίμου.
") Πβλ. σημ. 9 τοΰ ύπ’ άριθ. 8 εγγράφου. Είναι φανερόν οτι τό έγγραφον
προεκλήύη ύπ’ αΰτοΰ τούτου τοΰ Ζαχαρίου έν Κωνσταντινουπόλει διαμένοντος
μετά τήν παραίτησή’ του (κατωτέρω : ίςαποοτεΐλαι.... εντανθα), Έταζόμενος :
δοκ ιμαζόμενο ς, κ α τ α τρ υ χό μένος.
’) Έκ τής αντιπαραβολής τής ουτω βεβαιωθείσης υπογραφής τοΰ ιεράρ
χου πρός τήν τοΰ Προύσης τών ύπ’ άριθ. δ καί 6 εγγράφων εξάγεται ασφαλώς,
ότι τό όνομα δέον νά διορθωθή εκεί εις "Ανθιμος (αντί Θεόφιλος ή ΦΜΘεος).
Βεβαιοΰται επίσης ή άνάγνωσις τής υπογραφής τοΰ Τορνόβου Καλλινίκου εις
γά ύπ’ άριθ. 5, 6 καί 7 έγγραφα.
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11.
Επιστολή συνοδική τοϋ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου
Ζ' προς τον μητροπολίτην Κρήτης Μάξιμον, δι’ ής παραγγέλλε·
ται νά άνακρίνη και άναφέρη σχετικώς μέ την ύπάρχουσαν δια
φοράν μεταξύ τοϋ Επισκόπου Αύλοποτάμου και των μονών Βο
σάκου και Χαλέπας. (Μάρτιος τοϋ 1793).
ΆριΑ. Χειρ. Μ.II. 102. Έν πρωτοτύπιρ, επί λεπτού χάρτου μεΑ’ υδατί
νων γραμμών καί θυρεού. ΦΟοραί κατά τά σημεία πτύξεως καί αλλαχού
έκ σητών. Αί ύπογραφαί συνεχίζονται καί επί τής όπισίΚας δψεως τού
φύλλου. Άρχικώς δύο φύλλα, ών τό δεύτερον άπεκόπη.

f Νεόφυτος έλέω θεοϋ ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέα;
'Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.
f Ίερώτατε μητροπολίτη κρήτης, νπέρτιμε, και έξαρχε εΰρώπης,
έν άγίω πν(εύματ)ι αγαπητέ | αδελφέ και συλλειτουργέ τής ημών μετριύτητος κυρ μάξι με, χάρις εϊη σοι, και ειρήνη παρά j θεοΰ.
διά
φοράι και διενέξεις συνεχείς συμβαίνονσι μεταξύ τοϋ θεοφιλωστάτου
έπισκό j που σου αύλοποτάμου1, και των πατέρων των ιερών καί σε
βασμίου ήμετέρων πατριαρχικών καί \ σταυροπηγιακών μοναστήρίων
βόαακος καί χαλέπα2 επιλεγόμενων [των] έν τή έπισκοπή | έκείνου
διατελούντων, καί ού παύεται ή έκείνου θεοφιλία από τοϋ νά συχνογράφη ενταύθα | προσκλαιόμένος καί καταμαρτυρώ}’ κατά τών πατέ
ρων, ώσαύτως καί οι πατέρες όδνρόμε | νοι γράφουσιν, ότι θλίβονται
παρά τής έκείνου θεοφιλίας, καί μέ δλον όπου έγένοντο πατριαρ | χικά
ημών καί συνοδικά γράμματα2, καί άπεστάληααν καί προς τους πατέ
ρας, καί προς την | έκείνου θεοφιλίαν διά νά έφησυχάζωσιν, άρκούμενοι εις τον παρά τής εκκλησίας δι >ρι | σμόν, άλλ’ όμως αυτοί ούκ’
επαύσαντο διαφερόμενοι προς άλλήλους, καί αγνοείται ή \ αλήθεια τών
γραφόμενων1, καί ή αίτια τοϋ σκανδάλων, καί τής συγχίαεως αυτών,
διά τούτο | γνώμη κοινή γράφομεν διά τής παρούσης ήμετέρας πατρι
αρχικής καί συνοδικής \ επιστολής, καί έντελλόμεθα καί παραγγελομεν
τή ίερότητίσου, όπως άμα τώ έγχειρι \ αθήναισοι ταύτην μετάπεμπτον
ποίησης τον είρημένον επίσκοπόν σου5 ανλ.οποτά | μου, ώσαύτως καί
τους πατέρας τών είρημένων πατριαρχικών ημών καί σταυροπηγι \ ακών μοναστή ρίων, καί μετά πάσης σου έπιμελείας νά ά[νερευνήσ] ης εις
βάθος, καί νά έ | ξετάσης τάς αιτίας δι’ ας διαφέρονται, καί τό σκάνδαλον [παρά] τίνος προέρχεται, καί | ποιος τών δύω μερών έχει τό δί
καιον, προς τοντοις νά έξετάσης καί αντοψί νά ειδής \ έάν η θεοφι
λία του νπέγραψεν έν τοις προεκδοθεΐσι πατριαρχικοίς καί συνοδικοίς
ημών | αιγγιλλάοις γράμμασι", καί άν ήρκέσθη εις τον παρά τής έκκλ.ηαίας διορισμόν υπέρ \ αύτοΰ γεγονότα, πεισθείς ταϊς έκκλησιαατι-
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καις έπιταγαΐς, ωσαύτως και οι πατέρες εΐγε ) εποίησαν καθώς αύτοίς
γράψαντες έπετάξαμεν, ταντα ονν πάντα εν φόβοι θεόν ά | νιχνεύσας,
και βεβαιωθείς νά γράιρης και νά φανερώαης προς την εκκλησίαν εν |
βάρει της συνειδήσεώς σου (ίλην την αλήθειαν χωρίς τίνος φιλοπροσωπίας ή χάριτος, και | περιμένομεν πληροφορηθήναι, και πιστωποιηθήναι εν τάχει δι’ αρχιερατικού σου γράμ | ματος, ποίησαν τοίνυν καθώς
σοι γράφομεν εξ άποφάσεοος, ΐνα και τοϋ ’Ιησού χάρις εΐη flam αοΰ.
,αη)(ργω μαρτίον ιζ'.
f ό Κ(ων)σ(τα)ντινονπόλεως
f ό Καισαρείας Γρηγόριος
f δ ’Εφέσου Σαμουήλ
f δ 'Ηράκλειας Μεθόδιος
f δ Κνζίκον ’Αγάπιος
f δ Νικομήδειας ’Αθανάσιος
f δ Χαλκηδόνος 'Ιερεμίας
f δ Αέρκων Γεράσιμος
f δ Προναης ’Άνθιμος
f δ ’Άρτης Μακάριος
f δ Άγχιάλου ’Ιωακείμ
f δ Βάρνης Φιλόθεος

και εν χ(ριστ)ώ αδελφός:·
» »

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

>) Πολύ πιθανόν τού Παρθενίου, δστις άναφέρεται είς το σιγίλλιον—αλλά
καί έκ τών υστέρων υπογράφει—τοΰ Σεπτεμβρίου 1791, διά τοΰ όποιου έπικυροϋται ή σταυροπηγιακή αξία τής Μονής Χαλέπας Αύλοποτάμου (τοϋτο βλ.
«Ελληνικά» ΣΤ' σ. 121, άριθ. 71). "Αν ό Επίσκοπος οΰτος είναι δ αυτός μέ
τόν Παρθένιον, τόν προκάτοχον τοϋ Καλλινίκου (άρχιερατεύσας τό β’’ βλ. σημ.
2 τοΰ ύπ’ άριθ. 7 εγγράφου) δέν δύναταί τις μετ’ ασφαλείας νά άποφανθή.
ί) Είς τάς σήμερον διαλελυμένας μονάς Βοσάκου καί Χαλέπας άφορα σιγίλλιον τοϋ 1676 επί Πατριάρχου Παρθενίου Δ' (πβλ. Κ ρ ι α ρ ά, αΰτ. σ. 118),
όπου ή δεύτερα χαρακτηρίζεται ως μετόχιον (τοΰ Βοσάκου βεβαίως).
3) Τά κατωτέρω οιγίλλια γράμματα άποκαλούμενα.
Έκ τοϋ ανωτέρω μνημονευομένου σιγιλλίου τοΰ 1791 καταφαίνεται, ότι
ή μεταξύ Επισκόπου καί Πατέρων διαφορά ήτο παλαιά καί άπέρρεεν έκ τής
διαμφισβητήσεως τής σταυροπηγιακής αύτοϋ αξίας ύπό τοΰ πρώτου. Παρά τό
γεγονός δτι τό Πατριαρχεΐον έλυσεν όριστικώς τό ζήτημα διά τής έκδόσεως
τοΰ έπικυρωτικοΰ τής αξίας σιγιλλίου είς άντικατάστασιν τών έξαφανισθέντων
παλαιοτέρων σιγιλλίων γραμμάτων, αί διενέξεις έξηκολούθησαν καί έκ τούτου
κατέστη αναγκαία καί αΰθις ή πατριαρχική έπέμβασις.
4) Ή διαφορά είχε προφανώς μετατοπισθή καί δέν έστρέφετο πλέον περί
τήν άμφισβήτησιν τής σταυροπηγιακής αξίας’ έκ τούτου τό Πατριαρχεΐον
αγνοεί τά πραγματικά αίτια τούτης. Παρομοίαν διένεξιν μεταξύ τοϋ Επισκό
που Κυδωνιάς καί τής Μονής Άγ. Ελευθερίου βλ. έν «Χριστιανική Κρήτη»
Β' σ. 218.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
10/01/2023 01:46:51 EET - 54.167.206.90

’Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφά

269

ε) Ή σχέσις μεταξύ Μητροπολίτου καί ’Επισκόπων ή το διάφορος τής σή
μερον καί από τής εφαρμογής τοΰ Καταστατικού Χάρτου τής εν Κρήτη Εκ
κλησίας (1900) κρατούσης, των Επισκόπων έχόντων πριν άμεσωτέραν έξάρτησιν άπό τού Μητροπολίτου.
β) Τό σιγίλλιον τού 1791 υπογράφουν, ώς παρατηρεί ό έκδίδων Ζακυθηνός,
μεταγενεστέρως ό Άΰλοποτάμου Παρθένιος καί ό Κρήτης Μάξιμος. ’Ίσως αί
ύπογραφαί νά έτέθησαν μετά τήν αποστολήν τοΰ προκειμένου εγγράφου : τά
αιγίλλια γράμματα είναι άναμφιβόλως τά έπικυροϋντα τήν σταυροπηγιακήν αξίαν
τών Μονών Βοσάκου καί Χαλέπας, τών οποίων τό δεύτερον είναι τό υπό Ζακυθηνοΰ δημοσιευθέν.

12.
Επιστολή συνοδική τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γερασίμου
Γ'1 προς τον Μητροπολίτην Μάξιμον, δι° ής οΰτος έπιτιμάται
διά τήν αμέλειαν του νά άναφέρη τά κατά τήν δολοφονίαν τοΰ
Επισκόπου Λάμπης Μεθοδίου και ειδοποιείται περί τής αποστο
λής πατριαρχικού Έξάρχου διά τήν παραλαβήν τής περιουσίας
τοΰ δολοφονηθέντος καί διά τήν τιμωρίαν τών φονέων. (Σεπτέμ
βριος τοΰ 1795).
Άριθ. Χειρ. Μ.Η. 163. Έν πρωτοτύπφ, επί όμοιου ώς εν τφ άνωτέρφ έγγράφιρ χάρτου, γεγραμμένον επί δύο φύλλων, ών τό δεύτερον μέ εντομήν
πρός σχηματισμόν φακέλλου. Αί ύπογραφαί συνεχίζονται καί επί τής
τρίτης σελίδος. Ικανή καί εΰρεΐα φθορά κατά τό μέσον σημεΐον πτύξεως.
"Οπισθεν, επί τής τελευταίας σελίδος : 1795 γεοάσιμος, καί δι’ όμοιας πρός
τήν τοΰ κειμένου γροφήν: Τφ Ίερωτάτφ μητροπολίτη κρήτης, νπερτίμφ
καί εξάρχψ ευρώπης, εν άγια) πνενματι άγαπητφ αδελφοί και συλλειτουργό)
τη; ημών μετριότητας κυρ Μαξίμω. Χφραγίς μέ θυρεόν φέροντα στέμμα
καί δικέφαλον αετόν έφ’ ισπανικού κηρού.

f Γεράσιμος έλέω Οεοϋ ’Αρχιεπίσκοπος Κωσταντινυ'υπόλεως, Νέας
'Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.
f Ιερώτατε μητροπολΐτα κρήτης, νπέρτιμε και έξαρχε ενρώπης,
εν άγίψ πνενματι αγαπητέ \ αδελφέ και συλλειτουργέ τής ημών μετριότητος κύρ μάξιμε, χάρις εΐη σου τή 'Ιερότητι, και είρή | νη παρά &εοϋ.
απορία και βαυμασμω συνεχόμενα διά τήν άμεριμνίαν (sic) καί
άμέλειάνσου \ διότι συνέβη έν τοιοντον άξιοδάκρυτον, καί απευκταίου
εις τον έπίσκοπόνσου λάμπης μακαρίτην | μεϋόδιον2 νά ίλανατωϋή
άναιτίως, καί ή Περότης σου άκρα σιγή εμμένων καί αδιαφορία ονκ
ε | φανέρωσας, πρός τήν εκκλησίαν, αλλά μέχρι τοΰδε άπεσιώπησας3
εις τόσον όπου ένταν'άα διεφημί \ σ&η παρά πολλών τό τοιοντον απευ
κταίου συμβάν, καί ή εκκλησία έ'μα&ε καί έπληροφορήίλη \ παρ' άλλων,
καί ούχί παρά τής 'Ιερότητός σου, τό όποιον ελνπησε μέν ημάς καιρίως, προνξένηοε \ δε καί τή 'Ιερότητι σου διά τήν αδιαφορίαν σου
ταντην καί αμέλειαν μέμιριν μεγάλην, καί κα | τηγορίαν παρά πάντων,
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επειδή ώφειλες ώς κυριάρχης τής επαρχίας ταύτης νά άναγγείλη; | α
μέσως τή εκκλησία, ή τουλάχιστον νά δήλωσής προς τον ενταύθα επι
στάτην και έφορον των \ υποθέσεων σου*, όπου δι’ αυτού νά πληροφορηθώμεν εις πλάτος το τοιούτον άπευκταΐον συμβάν, | πώς, και πότε
και διατί άνηρέθη δ μακαρίτης εκείνος5, άλλ’ όμως μαθόντες, ώς εΐρηται, | παρ’ άλλων, και πρόνοιαν ποιούμενοι όπου νά μή συναπολεσίλή καί ή περιουσία τον μακαρίτου | [εκείνου καί νά μή] διαρπαγή
υπό των τυχόντων, έξελεξάμεθα ανδρα άςιον, καί ειδήμονα, καί έμπει | [ρον καί κρίαιν] έχοντα, καί πράξιν περί τάς τοιαντας υποδέσεις
τον έντιμότατον μέγαν σακελ | λάριον 8 τής καί)’ ημάς του χριστού ιιεγάλης εκκλησίας πρεσβύτερον κυρ δημήτριον, ήμέτερον \ κατά πνεύμα
υιόν αγαπητόν, καί τούτον γνώμη κοινή καί συνοδική διωρισάμεθα
έςαρχον, | κατά τά άνά χεΐρας αυτού πατριαρχικά ημών, καί συνοδικά
γράμματα μεί)’ υψηλού βασιλικού \ προσκννητοΰ σφοδρού ορισμού,
διά νά έλ,θη εις τά αυτόθι έξαρχικώς, καί διενεργών έλευθέ \ ρως τά
άπερ σννεπιφέρεται εκκλησιαστικά ημών γράμματα, νά επιστατήση
δλαις δυνάμεσι \ καί νά παραλάβη πάσαν την καταλ.ηφθεΐσαν περιου
σίαν χρηματικήν τε, καί ρουχικήν, καί | τά λοιπά των παντοίων είδα»’
εκείνου πράγματα, καί νά τά άποκομίση διά καθαρού καταστί [ χον,
έχοντος καί την επιβεβαίοισιν τής 'Ιερότητός σου καί τάς μαρτυρικάς
ϋπογραφάς των πλησιοχώ | ρων, καί παρευρεθέντων επισκόπων σου,
ενταύθα εις τδ κοινόν τής καθ’ ημάς τού χριστού μεγάλης | εκκλησίας1
μετά πάσης ασφαλείας, καί ταχυτήτος.
τούτου χάριν καί γράφοντες διά τής παρούσης | ήμετέρας πατριαρχικής καί συνοδικής επιστο
λής, έντελλόμεϋα καί παραγγέλλωμεν σφοδρώς | τή Ίερότητί σου, οπού
ερχόμενον τον ρηθέντα πατριαρχικόν ήμών έςαρχον νά ύποδεχθής | φιλ.οφρόνως, καί νά περιποιηθής κατά το πρέπον καί δίκαιον, ώς άποστελλόμενον παρά τής \ εκκλησίας, καί παρευθύς τά άνά χεΐρας αυτού
εκκλησιαστικά γράμματα νπογράψας άρχιε | ρατικώς* νά ουναγυινιαθής μετά τής αυτού έντιμότητος εις τό νά ένεργηθώσιν άπαντα, καί
νά | καταβάλης μετ’ αυτού μεγάλην την επιμέλειαν εις τό νά φανερωθή άπασα ή καταλειφθεΐσα εκείνου | τού μακαρίτου περιουσία μέχρι
καί αυτού τού λεπτού, καί δσοι χρεωστούσιν έκείνφ δι’ δμολωγιών, καί
χωρίς δμολογιών, | έφ’ οίαδήτινι αιτία νά άποδώσωσι τό χρέος αυτών
ανυπερθέτως τε καί ανελλιπώς, καί ταύτα πάντα παρα | λαβών ό όηθείς πατριαρχικός ήμών έξαργος σώα, καί ανελλιπή διά καθαρού, ώς
εΐρηται, κατάστιχου νά τά ά \ ποκομίση άσφαλτος, καί ταχέως ενταύθα
εις τό κοινόν, κατά την περίληψιν τού άνά χεΐρας αυτού ύψηλωύ | βα
σιλικού προσκυνητού ορισμού, καί τών έκκλησιαστικών ήμών γραμμά
των ή δέ '.Ζερότης σου ώς κυριάρ | χης τής επαρχίας ταύτης οφείλεις
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νά επιμελητής δλαις δννάμεσιν εις τδ νά μή γένηται ελλειψις και του
σμι | κροτάτον πράγματος τόσον κινητού, δαον ακινήτου άπύ τής πε
ριουσίας του μακαρίτου εκείνου, άλλα τη j αυνεπιστασία σου νά φανερωϋ'ώσιν νπ δψιν άπαντα, και νά έγχειρισθώσι προς τον πατριαρχι
κόν ημών | τούτον έξαρχον, δστις έχει πάσαν Άδειαν παρά τής εκκλη
σίας εις τό νά έξετάση ακριβώς, και νά ά | νερευνήση έπιμελώς περί
τής οίασδήποτε περιουσίας εκείνον εχει δε νά ένεργήση καί τά | απερ
σννεπιφέρεται εκκλησιαστικά ημών γράμματα ελευθέρους δπου δει εις
τά αυτόθι προς τιμωρί(αν) | καί έσχάτην εκκλησιαστικήν ποινήν των
πρωταιτίων τον Απευκταίου τούτου συμβάντος, καί κατά τάς περιλή |
ψεις αυτών θέλεις προϋυμηϋή εις τό νά μή λάβωαι πρόσοοπον οί πο
νηροί εκείνοι, καί κακούργοι, καί εις τό εξής | νά μή δννηθώαι νά
έμμείνωσι μήτε εις τό μοναστήριον τού πρέβελη, μήτε εις Άλλο μέρος
τής επαρχίας σου, | μήτε τών επισκόπων σου, άλλά νά καταδιώκονται,
καί νά άποστρέφωνται [..................υπό ] πάντων, ώς | άπηλλοτριωμένοι διά τάς κακούργίας αυτών ού μόνον από τής χορείας [τών ιερω
μένων], άλλά καί & \ πλώς από τής χριστιανικής όμηγνρεως9, καί
έστω σοι τούτο σκοπός, καί άγρυπνος επιμέλεια, καί προσοχή | μεγί
στη, καί πρόσεχε καλώς, "Ινα μή φωραθής καί αυθις παραμελών, καί
μόνον τού Ίδιον φροντίζων \ δτι έπίκειταί σοι ό τής εκκλησίας οφθαλ
μός, καί ον δυνήση ποτέ λαθεΐν, καί διά νά μή συμβή έκ τής \ άμελείας σου άπευκταϊον, καί έτερον τοιοϋτον10, Άγρυπνος έσο, καί προ
σεκτικός, καί τελευταίου διά νά μή | άποδοκιμααθής παρά τής εκκλη
σίας, ποίησον καθώς σοι διακελευόμεθα μεθ ’ όσης πλείστης σου ευπειθεί(ας) | καί έτοιμότητος, δτι περιμένομεν τήν αίσίαν έκβασιν τών έκκλησιαστικώς σοι γραφόμενων πληροφο \ ρηθήναι καί από Ίδιου Αρ
χιερατικού σου γράμματος εξ άποφάσεως. 'Η δε τού θεού χάρις ειη
μετά σου. \ ,αψι^ε Σεπτεμβρίου εν .
f ό Κ(ων)στ(αν)τινουπύλεως
f ό Καισαρείας Γρηγόριος
f ό ’Εφέσου Σαμουήλ
f ό Νικομήδειας ’Αθανάσιος
f ό Νίκαιας Καλλίνικος
f 6 Χαλκηδόνας Ιερεμίας
f ό Δέρκων Μακάριος
f ό Θεσσαλονίκης Γεράσιμος
f δ Προνσης ’Άνθιμος
f δ Σμύρνης Γρηγόριος
ί ο Βάρνης Φιλόθεος

καί εν χ(ριστ)ώ άδελφός:» »
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) Ό άπό Δέρκων Γεράσιμος Γ' έπατριάρχευσεν άπό τοΰ 1794 μέχρι τοϋ
1797 (Γ ε δ ε ώ ν , Π.Π. σ. 573). Τό υπόμνημα τής εκλογής καί τό γράμμα τής
παραιτήσεως βλ. Σ ά ρ δ ε ω ν, «’Ορθοδοξία» ΙΒ' (1937) σ. 92 κ.έξ.
2) Την μαρτυρίαν Βερνάρδου τοΰ Κρητός περί τοΰ φόνου τοΰ έκ μητρός
Ό-είου Μεθοδίου Σιλιγάρδου, τής ταφής του έν τή μονή Άσωμάτων Άμαρίου καί τοΰ επί τοΰ τάφου του ύπ’ αΰτοΰ τούτου συντείΐέντος επιγράμματος
βλ. Τ ω μ α δ ά κ η ς, αύτ. σ. 142. Ό Βερνάρδος ('Ιστορία τής Κρι'ιτης, 1846,
σ. 226 ΰποσ. β) διηγείται δτι παρευρέΟη εις τό έγκλημα 16ετής ών καί μόλις
διέφυγε τον 9'άνατον «άρπαγείς υπό μιας γνναικός οίκοκυρίας έν χωρίφ Πανάκρορ
Άμάρι εις την επαρχίαν τής αντοϋ επισκοπής». Ούτω ή μαρτυρία του, δτι τρεις
ΌτΤωμανοί κατεκρεούργησαν τον Επίσκοπον είναι τελείως αξιόπιστος, συμπί
πτει δέ απολύτως μέ τά στοιχεία τά παρεχόμενα ύπό τοΰ δημώδους ίστορικοΰ
άσματος, τοϋ δημοσιευθέντος υπό Π. Βλαστού, 'Ο Γάμος έν Κρήτη, “Α9·ήναι
1893, σ. 112.
3) Άπό τής ημέρας τοΰ φόνου, 9 “Ιουλίου τοΰ 1793—ούχί, ώς παρά Ψ ι λάκη Γ' σ. 315, τοϋ 1794: βλ. καί τήν έν τώ βραβείιο τής Μονής “Ασωμάτων αναγραφήν: Μεθόδιος 1793 (ΕΕΚΣ Α' σ. 21) — μέχρι τής αποστολής
τοΰ παρόντος εγγράφου είχον παρέλΦει υπέρ τά δύο έτη, έκ τούτου δέ ή αύστηρότης τής έπιτιμήσεως.
4) “Αποκρισαρίους ή καπουκεχαγιάδες, ή, ώς ένταΰΟ·α καλοΰνται, έπιστάτας
καί εφόρους έδικαιοϋντο κατά παλαιόν Συνοδικόν Τόμον νά έ'χωσι μόνον όί
Μητροπολϊται καί ούχί οί Επίσκοποι (πβλ. απαγορευτικήν έπιστολήν τοΰ ΓΙατριάρχου Γερασίμου Γ' τοΰ 1796 έν Γ ε δ ε ώ ν, Καν. Διατ. Α σ. 300). Οί τοιοΰτοι έ'φοροι ώρίζοντο έκ των ένδημούντων έν Κωνσταντινουπόλει αρχιερέων
(α ύ τ. σ. 302, σημ.). Δέν έξηκρίβωσα τό δνομα τοΰ ένταΰθ'α άναφερομένου
εφόρου.
5) Τό Πατριαρχεΐον ειχεν πληροφορηύή ήδη, ώς φαίνεται έξ αΰτοΰ τοΰ
εγγράφου, ούχί μόνον άορίστως περί τοΰ φόνου τοΰ Επισκόπου, αλλά καί περί
τών συνθηκών τής τελέσεως τοΰ εγκλήματος καί των έπακολουύησάντων γεγο
νότων. Ούτω ήτο ήδη γνωστόν δτι οί δρασται ήσαν οθωμανοί καί διά τοΰτο
ό άποσταλείς πατριαρχι: ός έξαρχος έφωδιάσδη διά «νψηλοΰ βασιλικού προσκννητοϋ σφοδρού όρισμον» (βλ. κατωτέρω). Τό δημώδες άσμα αναφέρει τά ονόμα
τα τών φονέων καί οΰτοι ήσαν εύύ’ύς έξ αρχής γνωστοί (πβλ. καί Έ μ. Γ ενεράλι, Η 'Ιερά Μονή τών “Ασωμάτων Άμαρίου Κρήτης, ΕΕΚΣ Δ' σ. 22).
Ήτο επίσης γνωστόν δτι «πρωταίτιοι» (καταδόται, ή άλλως πως ηθικοί αυ
τουργοί), ήσαν Ιερωμένοι καί μάλιστα τοΰ μοναχικού τάγματος : πβλ. κατωτέρω
«προς τιμωρίαν και έσχάτην εκκλησιαστικήν ποινήν των πρωταιτίων» «καί εις τό
έξης να μη δννη&ώσι να έμμείνωσι μήτε εις τό μοναστήριον τοΰ πρέβελ.η ...» «ώς
απηλλοιριωμένοι... ου μόνον από τής χορείας [τών ιερωμένων], αλλά και απλώς
από τής χριστιανικής δμηγύρεως». Τό δημώδες άσμα πράγματι μάς πληροφορεί:
Αι“ ένας Φαράντος γούμενος έγιναν καταδότης
πάνω άποϋ τήν Καλ,όΐδενα, “Ιούδας ό προδότης,
άποδίδον τήν προδοσίαν είς έκδίκησιν κατά τοΰ “Επισκόπου, άρνουμένου νά
μεταύ'έση αύτόν έκ τής παρακμαζούσης μονής Καλόειδαινας είς τήν πλουσίαν
τών “Ασωμάτων. Ό έξαρχος είναι έπιτετραμμένος διά τήν διάσωσιν καί πα
ραλαβήν τής περιουσίας τοΰ φονευΟ’έντος, ινα κατατεδή «είς τό κοινόν τής κα&’
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ημάς τον χριοτοϋ μεγάλης εκκλησίας», καί τοϋτο υποδεικνύει οτι τό Πατριαρχεΐον έγνώριζεν εις ποιας χειρας, οθωμανικός βεβαίως—πβλ. τά ανωτέρω περί
του προκληθέντος βασιλικού δρισμοϋ—, είχε περιέλθει ή περιουσία εκείνου. Ή
διαρπαγή εκκλησιαστικών περιουσιών άλλως υπήρξε καί τό αίτιον τοΰ φόνου.
Μά οί Τούρκοι του ώχθ·ρεΰονντο καί τ’ άποδρακανίζα,
γιατί τά Μοναστήρια του έκλέφταν κΤ άφανίζα,
χωράφια μοναστηριακά καί ληόφυτα έπέρνα,
κι’ οποίος δε δίδει με καλό μια μπάλλα τον έπεμπα.
’Από τόν Μητροπολίτην Μάξιμον αναμένεται νΰν όχι πλέον ή ένημέρωσις,
αλλά ή παροχή ένεργοϋ συνδρομής εις τόν Έξαρχον διά νά επιτυχή ή απο
στολή του.
°) Ό άλλοτε ειδικήν δικαιοδοσίαν επί μοναστηριακών καί δικαστικών εκ
κλησιαστικών υποθέσεων έχων μέγας Σακελλάριος ή Σακελλίων φέρει σήμερον
τόν τίτλον τιμητικώς.
7) 'Η περιουσία άποβιούντων ιεραρχών δέν ανήκε πλέον εις τούς κληρονό
μους—καί τοιούτους είχεν ό Μεθόδιος, ως τόν ανεψιόν Βερνάρδον—άλλα είς
τό κοινόν τής Μεγ. ’Εκκλησίας. Έπετρέπετο ή διά διαθήκης διάθεσις τοΰ ‘]3
είς στενούς συγγενείς (τό λεγόμενον siiliis).
8) Τό παρόν έγγραφον δέν φέρει βεβαιωτικήν υπογραφήν τοΰ Μαξίμου
καί πιθανώς τά άναφερόμενα ως άνά χειρας τοΰ Έξάρχου γράμματα είναι τά
έντελλόμενα τούτφ τήν έκτέλεσιν τών άποφασισθέντων.
9) ’Ανάλογος ήτο ή άρά τοΰ ψυχορραγοϋντος ’Επισκόπου :
τ’Αφίνω καί παραγγελιά γιά τον Καλ.οειδονιώτη,
μη δ’ άγιωσννη νά τοϋ λεν μη δε πανοσιότη».
Ή «έσχατη έκκλησιαστική ποινή» βεβαίως δέν είχεν άμεσον σχέσιν μέ τό
οίκτρόν τέλος τοϋ καταδότου :
Καί το Φαράντο μέ καιρό από χρηλά γκρεμήσα,
κ’ οί σκάρες τό κορμί ’ψαγαν καί τή ψυχή τον ή πίσσα.
’Ίσως όμως ή εκκλησιαστική καταδίκη εμμέσως συνετέλεσεν είς τοϋτο.
10) Χαρακτηριστική είναι ένταΰθα ή δήλωσις τής ευθύνης τοΰ κυριάρχου
Μητροπολίτου επί τής επαρχίας του (Κρήτης) διά τά δυνάμενα νά συμβώσι
παρόμοια απευκταία.

13.
’Αντίγραφου τοϋ συνοδικού Τόμου περ'ι άπαγορεύσεως τών παρ’ ενο
ρίαν καί ηλικίαν χειροτονιών και τής παραστάσεως τών ιερωμέ
νων ως αναδοχών καί παρανΰμφων. (’Ιούλιος τοΰ 1796) ’.
Άριθ. Χειρ. Μ.Η. 45. Έν άντιγράφψ, επί μεγάλου φύλλου χάρτου δια
στάσεων 0,65 X 0,50 μ. γεγραμμένου επί μιας δψεως, άνευ τμήσεων. Φθοραί κατά τά σημεία πτύξεως καί κηλΐδες έκ τής υγρασίας. ’Όπισθεν:
1796 καί κρήτης Μάξιμος.

Γεράσιμος επιβεβαιοι δτι ίσον : m
f Ισον απαράλλακτοι’ τον συνοδικοί) τόμου περ'ι χειροτονιών, και
ΚΡΗΤΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ

Α.
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Εύμενίου Φανουράκη

περί τον μη γίνεσΰαι τους εκ τον 'Ιερόν βήματος σύντεκνους καί κουμ
πάρους.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) 'Ο Συνοδικός Τόμος εύ'ρηται έκδεδομένος παρά Μ. Γεδεών, Κανον.
Διατάξεις Α' σ. 295 κ.έξ. έκ τοΰ ύπ’ άριίΕ 7 πατριαρχικού κωδικός. Άρκοόμεί)α όθεν ένταΰΰα είς τήν περιγραφήν τοΰ αντιγράφου καί εις τήν παράθεciv τής περιλήψεως τοΰ Τόμου, ήτις προηγείται τοΰ «ίσου απαραλλάκιον» καί
η οποία εΐιαι διάφορος τοΰ πατρ. κωδικός. Επίσης παρατίθενται ενταύθα αί
σημαντικώτεραι των παραλλαγών μεταξύ τού δημοσιευθέντος κειμένου καί τόϋ
έν τφ Μουσείφ χειρογράφου.
ΠΑΡΑΛΛΑΓΑΙ : Κανονιστικά! Διατάξεις σελ. 296, στίχ. 10 έκ των άνω :
κέντρου λόγον' X. Μ. Η.: κέντρου τό.τον. — Κ. Δ. αύτ. στ. 15 : άντίστααιν' X.
Μ. Η. : άν&ΐατααιν.— Κ. Δ. αύτ. στ. 23: εδραία καί ασφαλής άνέατηκε’ X. Μ.
Η. : εδραίος και ασφαλής ενεστηκεν.—Κ.Δ. αύτ. στ. 26: διατηρήσωμεν' Χ.Μ.Η. :
τηρήσωμεν.—Κ.Δ. σελ. 297 στ. 7 : συγκροτηθείσης' Χ.Μ.Η. : συναθροισθείσης.—
Κ.Δ. αύτ. στ. 20 : μή επ’ εκκλησίαις’ Χ.Μ.Η. : μηδ’ επ’ ε.—Κ.Δ. αύτ. σ. 24 : στε
φάνους' Χ.Μ.Η.: στεφάνοις.—Κ.Δ. σελ. 298, στ. 10: ετών' Χ.Μ.Η.: χρόνων.—
Κ.Δ. αύτ. στ. 17 : μή εςω των εαυτών ορίων' Χ.Μ.Η.: και εςω τών εαυτών
όρων.—Κ.Δ. αύτ. στ. 19 : παραλείπεται μετά τό διανοία τό καί τούτο τοΰ Χ.Μ.
Η.—Κ.Δ. αύτ. στ. 23 : εκδίδοταί' Χ.Μ.Η. : εκδέδοται.—Κ.Δ. σελ. 299, στ. 5 :
καθυπουργία εκείνη κοσμική' Χ.Μ.Η. : καθ’ υπουργίαν, εκείνη κοσμική.—Κ.Δ.
αύτ. στ. 20: παραλείπεται μετά το κοινωνοί τό άλλοτρίων τοΰ Χ.Μ.Η.—Χ.Μ.Η.
παραλείπει τό : θείων καί προ τοΰ Ιερών νόμων τοΰ στ. 32 τών Κ.Δ. αύτ.—Κ.
Δ. σελ. 300, στ. 11 : παραλείπεται ή είς τό τέλος χρονολογία
ήτις
υπάρχει έν τφ Χ.Μ.Η.
γ Ο ΑΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
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