
Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΩΝ ΤΖΑΓΚΑΡΟΛΩΝ 

ΕΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΩι ΜΕΛΕΧΑ ΚΡΗΤΗΣ

Α'

Δεν έ'χομεν βεβαίως ειδικήν εργασίαν δια τά μοναστήρια τής Κρήτης, 
ατινα ήκμασαν άρχομένου τοΰ δέκατου εβδόμου αιώνος, δτε οι Ενετοί ακόμη 
κατεϊχον την Κρήτην, διατηρηθέντα καί μέχρις ημών. =Αλλά περί τής Τ. Μονής 
τής αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων, ούδεμία συστηματική πραγματεία 
υπάρχει δημοσιευμένη, καί ή περί αυτής ανέκδοτος συγγραφή τοΰ μακαρίτου 
Γρηγορίου ΙΙαπαδοπετράκη (κώδιξ άρ. 17) είναι πεπαλαιωμένη πλέον καί 
άρκετά αμέθοδος.

Ή μονή τής 'Αγίας Τριάδος1 κεΐται εις τους πρόποδας βουνοϋ τοΰ 
ακρωτηρίου Μελέχα, (νΰν κοινότης Μουζουρά), τοΰ οποίου ή υπέρ αυτήν 
κορυφή καλείται Τζομπόμυλος. ΓΙρό τής μονής έξαπλοΰται μικρά ψαμμώ
δης πεδιάς κατάφυτος σήμερον εξ αμπελώνων καί ελαιώνων (καί πεύκων καί 
κυπαρίσσοιν έτι), άτινα άνήκον εις τήν μονήν καί τήν πλησίον μονήν Γου- 
βερνέτου, ή οποία έχει έν αυτή μετόχιον λεγόμενον Κουμαρές (ό)2 3.

Βατή οδός δυο περίπου χιλιομέτρων άγει από τοΰ προς Μουζουράν 
άμαξητοΰ δρόμου εις τήν μονήν. Άφοΰ διέλθωμεν διάδρομον περιτετοιχισμέ- 
νον, εκατέρωθεν τοΰ οποίου ύψοΰνται έτι υψηλά καί μεγαλοπρεπή τά κυπα
ρίσσια των κτιτόρων, όσα ό χρόνος καί των ανθρώπων ό έλεος άφήκεν 
ό'ρθια, άνερχόμεάα διά μεγαλοπρεποΰς κλίμακος καί πυλώνος λαμπροΰ Λ εις 
τον περίβολον τής μονής. Σχηματίζονται δε τοΰτου αί μέν πλευραί Β. καί Δ. 
από τά παλαιά κελλία των μοναχών, έφ* ών ήγέρθησαν κατά τούς νεωτέρους 
χρόνους άνώγεια, ή Α. πλευρά από τό νεώτερον κτήριον τής 'Ιερατικής σχο
λής (άνεγερθέν προ τριακονταετίας), ή Ν. από τό μαγειρείου, τό Συνοδικόν 
(ηγουμενείου)4, ύπερθεν τοΰ οποίου έκτίσθη (1845) δ ξενών, καί εν συνεχεία

1 Περί της μονής έν γένει δρα Gerola, Monumeuti Veneti nell’ Isola di Creta. 
Venezia 1917 III σ. 166 - 70. "Άποψιν αυτής κατά τόν μοναχόν Βασίλειον Πλάκαν (1745) 
αυτόθι σ. 167 fig. 76. Σημερινήν δ’ έν τω αύτφ τόμφ έν τέλει tav. 2.

* Κουμαρές, άπό τούς ποτέ έκεϊ φυόμενους κομάρους, θάμνους, ών σήμερον ούδ’ίχνος 
υπάρχει. Έκεϊ πλησίον τό παλαιόν χιορίον Ξερολές (οί), τό ύπό τοϋ Trivan άναφερό:· 
μενον (1645).

3 Οΰτος έχει άνά δύο ζεύγη κιονίσκων, έξ ών τά μέν κάτω είναι ρυθμού Ιωνικού, 
τά δ’ άνω Κορινθιακού· βλέπε έπιγραφάς άρ. 3,4,26. Είκών Gerola, III, tav. 3.

1 Κατά τόν κώδικα άρ. 16 έξωδεύθησαν πρός οικοδομήν του 27.973 γρόσια.
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Θ'. 19
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από σειράν επτά κελλίων θολοσκεπών, ΰπερθεν τών οποίων υπάρχουν επίσης 
επτά θολοσκεπή, καί τοϋ οστεοφυλακίου τής μονής. Περιζώνεται δέ ή μονή 
με περιστύλων καμαρωτόν, σκεπόμενον από ευθαλή κλήματα σταφυλών έφυ- 
τεύδησαν δ’ εν αυτή διάφορα δένδρα.

Τό Ισόγειον τής μονής περιλαμβάνει ελαιοτριβείου, στάβλους, οΐναπο- 
θήκην (1613) καί διαφόρους άποθήκας, πάντα θολοσκεπή. Κάτω ακριβώς 
από τον θόλον τοϋ πυλώνος υπάρχει διαμέρισμα διά τό πότισμα τών ζώων. 
’Αξιοσημείωτα είναι τά έν αύτώ δύο παλαιά κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού. 
Έκ τοϋ ισογείου τούτου ανέρχεται τις διά δύο κλιμάκων εις τον περίβολον, 
δστις είναι πλακόστρωτος καί καλύπτει μεγάλην «λούτραν», δεξαμενήν δηλο
νότι όμβριων ύδάτων, εξ ών συντηρούνται οί έν τω μονασιηρίω διά την 
έ'λλειψιν πηγών καί φρεάτων καθ’ άπαν τό πετρώδες Άκρωτήρι.

Εις τό μέσον τής μονής δρθοϋται μεγαλοπρεπής ό ναός τής 'Αγίας 
Τριάδος1. Τό βασικόν του σχήμα είναι τρουλλωτοϋ σταυροσχήμου ναοΰ, 
μετά προνάου καί δύο παρεκκλησίων. Ταΰτα τιμώμενα τό μέν εις μνήμην 
τής Ζωοδόχου Πηγής καί τό έ'τερον εις τήν τοϋ Τωάννου Θεολόγου, συμ
πληρώνουν τά μεταξύ τοϋ προνάου καί τών χορών τοϋ σταυρού κενά. Εις 
τον πρόναον φέρουν τρεις έξωτερικαί θύραι, ή κυρία καί δύο πλάγιαι. Έξ 
αύτοΰ δ’ εισέρχεται τις εις τον ναόν δι’ υψηλής θύρας, έφ’ ής έχαράχθη νεω- 
τέρα έπιγραφή (άρ. 10).

Έκ πρώτης ό'ψεως ίσχυράν έντύπωσιν γέννα ή λαμπρά πρόσοψις τοϋ 
ναοΰ μετά τεσσάρων δωρικών κιόνων, τών κιονίσκων καί τών έπ’ αυτής έπι- 
γραφών (άρ. 7,8,9), καίτοι φαίνεται ώς ατελείωτος. Πράγματι δεν υπάρχει 
τό αέτωμα, δπερ, αν ή δλη οικοδομή έπερατοϋτο, θά έπεστέγαζε τήν όριζον- 
τίαν παρυφήν τής προσόψεως.

Πλαγία κλΐμαξ προς Β. οδηγεί εις τήν οροφήν τοϋ προνάου, έξ ής εϊσ- 
ερχόμεθα εις δύο παρεκκλήσια έκτισμένα ϋπερθεν τών ισογείων τοιούτων. 
Καί τό μέν προς Β. τιμάται εις μνήμην τών αγίων ’Αποστόλων, τό δέ προς 
Ν. εις μνήμην τής Σταυρώσεως τοϋ Κυρίου. Καί τά δύο είναι έκτισμένα τφ 
1856 (βλέπε έπιγρ. άρ. 11-15) ϋπερθεν δ’έκατέρου υπάρχει τρούλλος.

Καί ό κεντρικός ναός έχει έπίσης τροΰλλον, καταφανώς νεώτερον (1832), 
ώς καί έκ τών κωδίκων καί τών έγγράφων (άρ. 2 καί 3) δείκνυται, οίκοδο- 
μηθέντα κατόπιν σχετικής άδειας, μετά τήν λήξιν τής έπαναστάσεως τοϋ 
1821. Νεώτεραι άκόμη είναι αί έπισκευαί τών χορών καί τοϋ ιερού (1832, 
1843)2, έτι δέ καί τό κωδωνοστάσιον, δπερ άνήγειραν ΰπερθεν τής καμάρας 
τοϋ πυλώνος τώ 1884 (έπιγρ. άρ. 30).

1 Περί τούτου επιθι G e r ο 1 a, νΕνθ’άν. II. Venezia 1908 σελίς 247 κ. ε. fig. 308, 
309 καί 359.

1 Εις τόν κώδικα άρ. 16 εΰρομεν: 1843 Αύγουστου 9 μεροκάματα εις τής εκκλησίας 
ταΐς λίσταις χωρών καί Ίεροϋ βήματος όλα καθώς φαίνονται 147 γρ· 1300.
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Κτιτορικόν υποθέτω to οστεοφυλάκιου 1 καί τον ΰπερθεν αύτοϋ μικρόν 
μετά τροΰλλου ναόν τοΰ Σωτήρος2 διά τάς εν αυτή διγλώσσους Ιπιγραφάς 
(άρ. 17, 20-23). Έχει δέ τοΰτο τό περίεργον: είναι ναόσχημον, ό δέ χώρος 
τοΰ ίεροϋ χρησιμοποιείται ώς κρυπτή· ή είσοδός του ύπήρχεν έκ νότου ιδιαι
τέρα προς τούς αμπελώνας τής μονής και τον παλαιόν μελισσόκηπον, τό δέ 
ιερόν αποβλέπει προς Β. καί ούχ'ι Α. Εις τό ΰπερθεν τοΰ οστεοφυλακίου 
ναΰδριον τελείται κατά Σάββατον λειτουργία «υπέρ τών κεκοιμημένων κτι- 
τόρων καί άφιερωτών τής μονής ταΰτης».

Σημειωτέον δτι ή έ’κτασις γής, εις ήν έθάπτοντο οί αδελφοί τής μονής, 
κατελήφθη υπό τοΰ κτηρίου τής Ιερατικής Σχολής. ’Έξω τοΰ περιβόλου εύρί- 
σκονται τά ιδιωτικά κελλία τών μοναχών, εις α εκείνοι διητώντο, έφ’ όσον ή 
μονή δέν είχεν ομοτράπεζου καί δυο θόλοι—άποθήκαι έλα ιών κτισθέντες επί 
ηγουμένου Μεθοδίου τφ 1782 καί τελειωθέντες τφ 1790. Είς τά ύπερθεν δέ 
τής μονής εύρίσκονται τότε άρχαΐον καί νεώτερον «μητάτο» τής μονής. ΓΙρός 
Β. έκτίσθη ναός τοΰ άγ. Νικολάου, δστις χρησιμεύει ως νεκροταφείου.

Ή μονή φέρεται εν τφ κώδικι καί τοΐς παλαιοτέροις έγγράφοις ώς μονή 
τών Τζανκαρόλων ή τών Μουρτάρων. Καί αϊ δυο έπονομασίαι οφείλονται 
είς τούς κτίτορας. Οί πρώτοι τής μονής κτίτορες, 'Ιερεμίας καί Λαυρέντιος, 
ήσαν εύγενεΐς, αύτάδελφοι έκ τοΰ οίκου τών Τζαγκαρόλων (έπιγρ. άρ. 9), ό 
δέ παραχωρήσας τήν περιοχήν, έφ’ ής ήγέρθη ή μονή ήτο ’Ιάκωβος Μουρ- 
τάρος ή Μουρτάτος (κώδιξ, έγγρ. άρ. 5).

Περί τών δυο τούτων οικογενειών γνωρίζομεν δτι ήσαν έκ τών έχουσών 
ευγένειαν. Καί έκ ποιου μέν κλάδου ακριβώς τής πολυπληθοΰς οικογένειας 
Τζαγκαρόλων κατήγοντο οί αδελφοί Ιερεμίας καί Λαυρέντιος επί τοΰ παρόν
τος δέν γνωρίζομεν. Ή παράδοσις θέλει τον πατέρα των δυτικόν δνόματι 
Ρουσσέλ, τούς υιούς δ’ έλθόντας είς τό ορθόδοξον δόγμα (κώδ. έγγρ. άρ. 5). 
’Αλλά τήν αποψιν αυτήν δέν δεχόμεθα, γνωρίζοντες δτι τοΰ οίκου Τζαγκα
ρόλων, έκτος τοΰ κλάδου τοΰ έχοντος Ένετικήν ευγένειαν, ύπήρχεν έν Χανίοις 
καί κλάδος έχων τήν Κρητικήν ευγένειαν καί επομένως, τό πιθανώτερον, 
ορθόδοξος3. ”Αν δέ αί έπιγραφαί αί έν τή μονή συνετάχθησαν ή μετηνέχθη- 
σαν είς τήν λατινικήν, τοΰτο έγινεν ό'χι χάριν τοΰ λατινικού τών κτιτόρων 
δόγματος, άλλά τής Ένετικής τής οικογένειας των καταγωγής (da nobili 
Veneti).

1 Εικόνα τής έξοοτερικής Φόρας παρά G e r ο 1 a, Ένθ’ άν. Ill fig. 77.
2 Τούτου τήν επιγραφήν δρα άρ. 25, εικόνα δέ παρά Robert Pasley, Travels 

in Crete. London 1837. I o. 18.
3 Κατά τό έν τφ 'Ιστορ. άρχείψ Κρήτης άντίγραφον τοΰ χρονικού τοΰ Τριβάν (περί 

οΰ δρα έμήν πραγματείαν έν Νέα Έστίρ, ΙΒ' σ. 846-52, ΆΦήναι 1932) οί Τζαγκαρόλοι 
είχον τήν Nobilitatem Cretensem.
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Έκ τοΰ ορθοδόξου κλάδου κατήγετο καί ό Βενέδικτος Τζαγκαρόλος κτί- 
τωρ της μονής Γωνιάς Κισάμου (1631-45), 8ν ό κώδιξ τής μονής εκείνης 
άποκαλεΐ «σοφώτατον και λογιώτατον», ποιητής μακαρισταρίων Ίωάννου 
τοΰ Ερημίτου φερόντων ακροστιχίδα «Βενέδικτος Ιερομόναχος ό Τζαγκα- 
ρόλας»1 και στίχων ήρωελεγειακών, άποθανών εν Κέρκυρα (μετά τό 1645)2 *.

Περί δέ τοΰ γένους των Μουρτάρων (ουτω διεσώθη ό τύπος εκ στομα
τικής παραδόσεως) γνωρίζομεν δτι είχε την κρητικήν ευγένειαν, μετείχε τοΰ 
Συμβουλίου τοΰ Χάνδακος και κατήγετο έκ Κων/πόλεως. Επίσης εις τον 
κατάλογον των 63 εΰγενών οικογενειών, των καταφυγουσών έκ Κων/πόλεως 
είς Κρήτην τώ 1453, εύρίσκεται οικογένεια Murtato Leone et Antonio 
con la sua gente di famiglia no 2 s.

'Η οικογένεια αΰτη φαίνεται δτι έπροτίμησε τής εις Πελοπόννησον κα'ι 
Επτάνησον έγκαταστάσεως την εις Κρήτην, έμεινε δ’ είς Χανιά. Πάντως 
ήτο ορθόδοξος4 προερχομένη έκ Κων/πόλεως.

Περί των κτιτόρων τής μονής πληροφοροΰμεθα έκ τής διγλώσσου κτι- 
τορικής επιγραφής (άρ. 9). Κατ’ αυτήν οι έξ εΰγενοΰς φυλής τών Τζαγκαρό- 
λων Ιερεμίας ό σοφώτατος και Λαυρέντιος ό θαυμάσιος, και οί δυο αΰτά- 
δελφοι, ιερείς άγαμοι, διά πολλής έργασίας κα'ι δαπάνης φκοδόμησαν τήν 
μονήν. Καί ό μέν εις, άφοϋ αρκετά είργάσθη, άπέθανεν, ό δέ Λαυρέντιος ακο
λουθών τον ίδιον μέ τον Ιερεμίαν σκοπόν έφερεν εις πέρας δ,τι έκεϊνος άφήκεν 
έλλιπές καί τον περικαλλή ναόν τής 'Αγίας Τριάδος ήγειρεν έκ θεμελίων.

Ή παράδοσις ή μέχρις ημών ασφαλώς φθάσασα διά τοΰ συγγραφέως 
τοΰ χρονικού τής μονής (άρ. έγγρ. 5) θέλει έκ τών αδελφών τον πρεσβΰτερον 
Ιερεμίαν μοναστήν έν άγίφ Όρει και είτα έν τή μονή τοΰ αγίου Ίωάννου 
(Καθολικό)· αποδίδει δ5 εις μικράς άφορμάς τήν άπόσχισιν τών αδελφών

1 Πρβλ. ’Ακολουθία τοΰ οσίου πατρός ήμών Ίωάννου τοΰ ’Ερημίτου τοΰ συνασκή- 
σαντος έν τή νήσφ Κρήτη μετά τών άλλων συνασκητών αΰτοΰ έννενήκοντα (sic) εννέα, 
ΣυντεθεΤσα δέ παρά Γεωργίου Βελημά καί έπιμελώς διορθωθεΤσα, πρώτον μέν έξεδόθη 
τφ 1787 δαπάνη τοΰ Πανοσιωτάτου έν Ίερομονάχοις προηγουμένου τής αγίας Μονής 
Γουβερνέτου τής έν τή ’Επισκοπή τοΰ Αγίου Κυδωνιάς κείμενης Κυρίου Ίωάσαφ, τοΰ 
’πίκλην Καπειανάκη Γαβαλά. Νΰν δέ δεύτερον έκδίδοται δαπάνη μέν τοΰ είρημένου 
εΰγενοΰς Μοναστηριού, ζήλφ δέ καί έπιμελείφ τοΰ φιλογενεστάτου Κυρίου ’Ιωσήφ ηγου
μένου τής αυτής Μονής. ’Εν Έρμουπόλει Σύρου, τύποις Γεωργίου Μελισταγοΰς, Μακε- 
δόνος. 1857.

2 Χριστιανική Κρήτη Β' Ηράκλειον 1915 σ. 8, 30 - 31, Ά γ. Ξ η ρ ο υ χ άκ η, Κρητι
κός πόλεμος. Τεργέστη 1908 σ. 48 καί σημ. 1.

8 Ό κατάλογος έκ τοΰ χρονικοΰ τοΰ Τριβάν, περί οΰ έν σημειώσει 9.
1 ’Αλλά καί εις τό γνωστόν χρυσόβουλλον τών άρχοντοπούλλων, τό άποδιδόμενον είς 

τόν ’Αλέξιον Α' Κομνηνόν (1091), ώς παρεδόθη μέχρις ήμών, φέρεται ή οικογένεια 
Λίτινα ώς καταγομένη έκ τών Μουρτάρων Κων/πόλεως. Πρβλ. Χρ. Κρήτη Β’ σ. 40.
«Αϊτινοί έκ τοΰ μέρους τών Μουρτάρων». Τοΰτο διώρθωσεν ό Gerland είς Μαρτύρων 
(συνοικία).
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από τήν μονήν των κα'ι την λήψιν άποφάσεως διά την κτίσιν νέας. Επειδή 
δέ ό συγγραφεύς τοΰ χρονικού πολύ έκρινε το διάστημα 1613-1634 διά την 
οικοδομήν μέρους τής εκκλησίας και των έν τφ περιβόλφ οικημάτων, άπέ- 
δωκε τήν καθυστέρησιν εις έλλειψιν χρημάτων, άτινα επορίζοντο οι κτίτορες 
δι’ εργασίας καί ελεημοσύνης καί εις τήν άπασχόλησιν τοΰ 'Ιερεμίου μέ τήν 
άναδιοργάνωσιν των μονών 'Αγίας Κυριακής καί αγίου Ίωάννου (Καθολικό), 
αΐτινες εΐχον έρημωθή υπό τής πανώλους.

Άλλ’ εκτός τής επιγραφής καί τής παραδόσεως, όλίγαι μέν άλλ’ ουσιώ
δεις ειδήσεις υπάρχουν περί τοΰ πρεσβυτέρου εξ αυτών, τοΰ σοφωτάτου 
'Ιερεμίου. Περί τούτου κατά τον Gerola «παραδίδεται δτι κατά το 1628 
είχε διανείμει βιβλία τής ορθοδόξου προπαγάνδας. Οΰτω ενώ αί λατινόγλωσ- 
σοι έπιγραφαί—συμπεραίνει ό συγγραφεύς — τοΰ μοναστηριού καί τά οικό
σημα ταύτά μ’εκείνα τής ένετικής οικογένειας τών Τζαγκαρόλων δεικνύουν 
έπαρκώς τήν αρχήν τής οικογένειας, τό έπεισόδιον τούτο δεικνύει λαμπρώς 
πώς εκείνη οχι μόνον είχε λησμονήσει τό λατινικόν δόγμα διά νά έναγκαλι- 
σθή τό ορθόδοξον, αλλά καί παρετάχθη αποφασιστικούς μεταξύ τών πολεμίων 
τού καθολικισμού έν Κρήτη» λ

Έκ δέ τής αλληλογραφίας τού Μελετίου τοΰ Πηγά, τοΰ μεγάλου Κρητός 
Πατριάρχου, δύο εις ημάς είναι γνωσταί έπιστολαί προς τον Ιερομόναχον 
'Ιερεμίαν τον Τζαγκαρόλον, ή μέν έκ Κων/λεως κατά τό 1589 γεγραμμένη, 
έν fj τόν άποκαλεΐ «φίλον τέκνον» έπιλέγων «Σέ δέ ποτέ, ιερέ 'Ιερεμία, έλπί- 
ζομεν κατιδεϊν ου σμικρας ευφροσύνης παραίτιον»1 2, ή δ” έτέρα έξ ’Αλεξάν
δρειάς τώ 1601 3. Έν άμφοτέραις ό Μελέτιος άσχολεΐται μέ τήν κατ’ αυτού 
άντίδρασιν τών αρχιερέων τοΰ κλίματος τού Οικουμενικού θρόνου, εις τοΰ 
οποίου τήν δικαιοδοσίαν ύπήγετο ή Κρήτη, διά τούς έν αυτή διορισμούς 
πνευματικών καί ά'λλας έπεμβάσεις «κατ’ οικονομίαν» γενομένας. Παραίτιος 
τής άντιδράσεως φαίνεται Ναθαναήλ τις, έπίσκοπος προφανώς διαμένων έν 
Κρήτη, προκαλών άφορισμούς τών ύπαγόντων τήν έν Κρήτη έκκλησίαν είς 
τήν δικαιοδοσίαν τού ’Αλεξανδρείας.

’Αλλά καί τρίτου έγγράφου, υποθέτω, δτι παραλήπτης είναι ό Ιερεμίας. 
Πρόκειται περί «ένδόσεως πατριαρχικής» έκδοθείσης ύπό τού Μελετίου τώ 
1600 έξ ’Αλεξάνδρειάς, δι’ ής «άνατιθέμεθά σοι τφ όσιωτάτφ έν πνευματι- 
κοΐς καί πρωτοσυγκέλλφ ’Αλεξάνδρειάς παπά κυρ - Ιερεμία τήν φροντίδα τε 
καί δύναμιν, παραγενόμενον εις Κρήτην, δύνασθαι... έπιτελέσαι τήν καθάρ- 
σιμον ακολουθίαν καί αγιασμόν, κατά τον εκκλησιαστικόν τύπον, έπί τού τφ

1 "Ενθα ανωτέρω III σ. 166 σημ. 2.
2 ’Αγαθάγγελου Νινολάκη [τότε] αρχιμανδρίτου, Ή πρός τούς Κρήτας αλλη

λογραφία Μελετίου τού Πήγα, ή προσετέΟη καί τό περισπούδαστον έργον αΰτοϋ κατά 
τής αρχής τού Πάπα. Έν Χανίοις 1908 σελ. 63 - 4.

3 Αυτόθι σ. 78 - 9.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:38 EEST - 34.211.113.242



Ή έν Άκρωτηρίφ Μελέχα Κρήτης μονή τής αγίας Τριάδος. 295

άθεμίτψ θίγει μιανθένιος ναού, ε’ις αγιασμόν εκείνου και άποκατάστασιν μη 
καί άργήση καί εις άφανισμόν χωρήση δ ναός xfj σπάνει τής αρχιερατικής 
παρουσίας...»1. Καί ναι μέν δέν άναφέρεται εν τή έκδόσει τό έπίθετον τοϋ 
'Ιερεμίου (τοϋ μόνου Ίερεμίου Κρητός, μεθ’ συ. αλληλογραφεί ό Πηγάς), 
άλλ’ εξηγούνται δι’ αύτοϋ αί σχέσεις πατριάρχου καί ιερομόναχου, αΐτινες θά 
ήσαν προσωπικοί. Ώς ό Μελέτιος ύπηρέτησεν ώς πρωτοσΰγκελλος τοϋ κρητός 
πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Σιλβέστρου, οϋτω καί ό 'Ιερεμίας τοϋ Μελετίου- ή 
θά έλαβε μακρόθεν τον τίτλον καί τοϋ πνευματικού τό αξίωμα διά την 
σοφίαν του καί τήν αρετήν2.

’Αλλά καί έπιστολαί του, φαίνεται, διεσώθησαν. Οϋτω δ μέν Κ. Σάθας 
πληροφορεί ημάς, δτι δ Διονύσιος Κατηλιανός εκ Ζακύνθου τιτλοφορείται 
επίσκοπος Κυθήρων εις τάς προς αυτόν έπιστολάς καί άλλων καί τοϋ 'Ιερε
μίου Ζαγκαρόλου (sic) των ετών 1614-163. Ό δε Παπαδοπετράκης μνημο
νεύει έν σημειώσει τής ανεκδότου ιστορίας του (κώδιξ άρ. 17) επιστολής τοϋ 
Ίερεμίου. «Έκ τής σεβάσμιας Μονής τής 'Αγίας Τριάδος τοϋ ’Ακρωτηρίου 
Σκηροφοριώνος φθίνοντος αχιέ».

Προς δέ έπαινετικώς λίαν δμιλεϊ περί τοϋ Ίερεμίου καί ό ανεψιός του 
Βασίλειος Τζαγκαρόλας, μαθητής τοϋ Ίω. Κωττουνίου καί Παϊσίου τοϋ Λιγα- 
ρίδου. Ούτος έν τφ βιβλίφ του Epigrammata 4 λέγει δτι «Melibaei abba- 
tis Sanctae Trinitatis auctoris patrui, tumulus extincti cum patriar- 
cha Constantinopolitanus designaretur». Ή συγγενική αυτή μαρτυρία 
φανερώνει τήν παιδείαν τού άνδρός καί τό κύρος, αφού καί διά τό πατριαρ
χικόν αξίωμα ύπεδεικνύετο. Πληροφορεί δ’ ημάς οτι οί κτίτορες ήσαν έκ τοϋ 
κλάδου των Μελιδοίων Τζαγκαρόλων—υπήρχε καί κλάδος Περάτσων-Perazzo 5 
— πράγμα, δπερ δέν έγνωρίζαμεν έξ άλλης πηγής 6.

1 Αυτόθι σ. 7δ.
2 Τίτλον πριοτοσυγκέλλου τοϋ ’Αλεξάνδρειάς είχε καί ό ηγούμενος Άρκαδίου καί 

πάντες οί ορθόδοξοι ιερείς οί έν τή κηδείρ: τής αδελφής του Ευγενίας μοναχής λειτουρ- 
γήσαντες (ένθα άνωτ. σ. 76 καί 50).

3 Κ. Σ ά θ α, Νεοελληνική Φιλολογία Άθ. 1860 σ. 294.
4 Patavii 1649 σ. 22. πρβλ. Ξηρουχάκην, Ένθ’ άν. σ. 48 σημ. 2.
s Ξηρουχάκης, Αυτόθι σ. 59 κ. έ. Βλέπε καί τήν έπομένην σημείωσιν.
6 Πλήν τών ύπό τοϋ Ξανθουδίδου έν ’Αθήνας ΙΕ' σ. 108-9 άναφερομένων μελιών 

τής οικογένειας Τζαγκαρόλων καί τών ύπό Ξηρουχάκη κατά τήν προηγουμένην σημείω- 
σιν, καί ήμεΐς εΰρομεν π/.ήθος φεουδαρχών τών Χανιών εις τήν χειρόγραφον παρά τφ 
Ίστορ. άρχείψ Κρήτης Ρ. Kastrofilaca, Descrizione di Candia 1583, οφειλετών 
τοϋ δημοσίου ώς έπί τό πλεΐστον, τούς εξής: Φύλλ.ον 213 Francesco, Zaccaria, Donna 
Orsa et ser Nicolo, Zorzetto qu. ser Francesco, Vassili. - Φύλλων 214 Antonio, Gero- 
lamo, Antonio raacromiti.— Φύλλον 215 Domenego et fratelli, Francesco qu. ser 
Domenego, Galeazzo, Marco et fratello qu. ser. Francesco.—Φύλλον 216 Zuan qu. 
ser Nicolo Perazzo, Antonio de messer Zorzi, Zaccaria. Φύλλον 217 ser Luca et ser
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Και ταΰτα μέν περί Ίερεμίου, περί δε τής προσωπικότητος τού Λαυρέν
τιου ούδέν γνωρίζομεν αλλά κρίνοντες εκ των επιγραφών, τάς οποίας βεβαίως 
εκείνος συνέθεσεν ή έχαράξατο, ΰποθέτομεν καί τούτον ά'νδρα σοφόν και τοΰ 
αδελφού αντάξιον.

Τό πρώτον έργον τών κτιτόρων, κατά την παράδοσιν, ήτο ή κατασκευή 
μεγάλης λοΰτρας (στέρνας), έξω τού περιβόλου, προς Α. δπου ό παλαιός 
μελισσόκηπος. Τό έξ αυτής ύδωρ έχρησιμοποίησαν κατά τάς οικοδομάς. Κατό
πιν θά εθεμελίωσαν τον περίβολον καί θ’ άνήγειραν τά ισόγεια οικοδομή
ματα. Τώ 1613 έθηκαν την επιγραφήν τής οίναποθήκης. ”Αν δέ κρίνωμεν 
εκ τοΰ γεγονότος δτι τώ 1631 μόλις εγείρουν τον πυλώνα, θά καταλήξω μεν 
εις τό συμπέρασμα δτι ήρχισε τής μονής ή οίκοδόμησις έτη τινά προ τής 
άρχαιοτέρας επιγραφής, μεταξύ τοΰ 1608 καί 1610. ’Αν δ’ έχεται αλήθειας 
ή περί πανώλους παράδοσις, ή οποία φαίνεται πειστική διά τό Καθολικόν 
τουλάχιστον, ή επιδημία δεν θά είναι εκ τών γνωστών τοΰ 1591, 1592, 1595, 
αλλά μεταγενεστέρα. Γνωστόν είναι δτι ό κτίτωρ τής Χρυσοπηγής ’Ιωάννης 
Χαρτοφΰλαξ έλαβε τφ 1608 τίτλον εύγενείας διά τάς υπηρεσίας του προς 
τήν έν Χανίοις φρουράν «καθ’ον χρόνον τό βασίλειον τούτο έκακουχεϊτο υπό 
τής πανώλους» 4 Προ ολίγου λοιπόν θά ειχεν έπισυμβή έν Χανίοις ή επι
δημία. Πάντως ή παράδοσις θέλει τον Ιερεμίαν άσχολοΰμενον με τήν άνα- 
διοργάνωσιν μονών καί άποθανόντα εκ δηλητηριάσεως2 προ τής οικοδομής 
τής εκκλησίας. Εις τούτο βεβαίως συμφωνεί καί τό πνεύμα τής επιγραφής, 
ήτις αποδίδει εις τον Ιερεμίαν μάλλον τό σχέδιον παρά τήν έκτέλεσιν.

Τώ 1632 έτελείωσεν ή καμάρα τού πυλώνος, τώ 1634 έχαράττοντο αί 
πλάκες τής κτιτορικής επιγραφής. Τό όστεοφυλάκιον δεν έχει χρονολογίαν, 
καίτοι είναι φανερόν δτι προ τού 1645 ωκοδομήθη.

Ή ά'φιξις τών τοΰρκων κατακτητών ευρίσκει ατελείωτα καί τά οικοδο
μήματα καί τον κεντρικόν ναόν. Ό τροΰλλος δεν είχε κτισθή ειμή μέχρι τώιν 
παραθύρων τοΰ τυμπάνου' έστεγάσθη λοιπόν όριζοντίως. Ή πρόσοψις, ό 
πρόναος, έμειναν ατελή, τά άνω παρεκκλήσια, καίτοι περιλαμβανόμενα εις τό 
αρχικόν σχέδιον, δεν έπραγματοποιήθησαν. Καί οί χοροί καί αί κόγχαι δεν 
γνωρίζομεν, αν είχον λάβει τελικώς τό σημερινόν σχήμα3.

Πότε άπέθανεν ό Λαυρέντιος καί αν είδε τούς τούρκους εις Κρήτην δεν 1 2 3

Zuan Aloise Zancarol Catacata, Zoruetto, Zuan qu. ser Alban, ser Aloiso qu. ser 
Francesco, s. Zorzi fo de ser Bernardin, ser Zorzi qu. ser Alessandro Lardi, Zorzi. 
Φύλλον 227 ser Andrea, πάντες έχοντες τό έπίθετον Zancarol.

1 Χριστ. Κρήτη Β' σ. 201 - 4.
2 "Οτι έδηλητηριάσθη υπό μονάχου λατίνου τό δόγμα, κατά τήν παράδοσιν, δεικνύει 

τό πρός αυτόν μίσος τών δυτικών.
3 Περί τών περί τήν μονήν αψιμαχιών δρα Β. ψ ι λ ά κ η, Ιστορίαν Κρήτης, Χανια 

1909 Β’ σ. 286.
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γνωρίζομεν ή παράδοσις τον θέλει άποθανόντα έν Κρήτη' πάντως με αυτόν 
έξέλιπε καί ό έ'τερος των μορφωμένων κληρικών, οί όποιοι έπεχείρησαν τό 
έ'ργον τής άναδιοργανώσεως τοϋ μοναστηριού.

Ύπετέθη ήδη, κα'ι ύπεστηρίχθη όρθώς έλπίζω, δτι ή λήξις τής μεταξύ 
Βατικανού καί Ένετίας διαμάχης άπέβη υπέρ τής εν Κρήτη ορθοδόξου 
εκκλησίας, ή οποία σχεδόν άκωλύτως ήδΰνατο νά κανονίση τά των μοναστη- 
ρίων1. Γνωρίζομεν, οτι ό πολύς Μελέτιος Πηγάς, κήρυξ υποταγής των Κρη- 
τών είς την γαληνοτάτην δημοκρατίαν2, κατώρθωσε λήγοντος τοϋ ΙΣΤ'αιώ- 
νος νά εκδοθή άπόφασις υπό τής Ένετικής συγκλήτου υπέρ τών Όρθοδόξων 
όρίζουσα «ΐνα τό γένος ημών τελείως απαλλαγή τών έκ τού Πάπα μηχανευμά- 
των, και οτι εξόν τοΐς Γραικοΐς, άτε χριστιανοΐς ούσι καλοΐς και πιστοΐς 
οίκέταις τής γαληνοτάτης αυθεντίας, κατά τά δόγματα και τά έ'θη τής ’Ανα
τολικής Εκκλησίας (ως τό άπ’ αρχής) πολιτεΰεσθαι» 3, δτι λήγοντος τού 
δεκάτου έ'κτου αιώνος υπήρξαν έν Κρήτη ηγούμενοι σοφώτατοι, ως ό αυτός 
Μελέτιος, ό κατόπιν Κυθήρων Μάξιμος Μαργοΰνιος, ό 'Ιερεμίας Τζαγκαρό- 
λος καί κληρικοί κήρυκες τού θείου λ,όγου, ως ό Μαραφαράς, πεπαιδευμένοι 
λίαν4, έπίσης δτι τών μοναχών τό πλήθος5 ήτο απαίδευτου καί είχεν έκπέ- 
σει6, δτι έκκλησιών καί μοναστηρίων μικρών καί άσημάντων υπήρχε πλή

1 Χρισχ. Κρήτη Β' σ. 282 κ. έ. (δπου αναλύεται τό βιβλίον τής Eva Tea: Saggio 
sulla storia religiosa di Candia dal 1590 al 1630 Venezia 1913.

2 Βλέπε τήν πρός Κυδωνιάτας επιστολήν τοΰ Μελετίου Πηγά (1599) ένθα ανωτέρω 
σ. 70-71. «Εύφράνατε τάς πατρικός καρδίας τής λαμπρότατης καί ενδοξότατης αυθεν
τίας, τής είρηνεΰειν υμάς όρεγομένης, ιός καί ημείς τό φιλάγαθον έπέγνωμεν έναγχος, 
είσακουσάσης τών ήμετέρων γραμμάτων, άπερ άπεστείλαμεν υπέρ τής ήμετέρας αγάπης. 
Έδέξατο δέ τάς ήμών έπιστολάς μετ’ εΰνοίας πολλής, καί έμήνυσεν, δτι τούς απανταχού 
Γραικούς, εϊτουν Ρωμαίους, έχει καλούς χριστιανούς καί αγαπητούς υιούς καί πιστούς 
είς τήν γαληνοτάτην τοϋ 'Αγίου ενδόξου ’Αποστόλου καί Εύαγγελιστοϋ Μάρκου, ύπέρ 
ών καί ημείς καί πάντες οί σύν ήμϊν χριστιανοί ευχάριστου μεν, καί φυλάττομεν τόν 
θησαυρόν τής αγάπης έν ταΐς ήμετέραις ψυχαΐς. Τέλος εύφράνατε κάμοϋ τήν ψυχήν, 
πατρικώς άγαν περιποθοϋσαν τήν ήμών ειρήνην. Καί γάρ, άν αλλιας ποιήση τις καί 
σκάνδαλα προξενήσαι πειραθή καί ταράξαι τήν γαληνιώσαν Πολιτείαν διά διχοστασίας 
καί στάσεως μετά διαβολών, πρός τοΐς άλλοις, οίς πείθεται, πειρασθήσεται καί οργής 
θεοϋ καί άγανακτήσεως, άράς δέ καί άφορισμοΰ·.

3 Άγαθ. Νινολάκη, Αυτόθι σ. 14 (πρόλογος).
4 Βλέπε τάς πρός τούτους έπιστολάς τοϋ Πηγά, αυτόθι. Καί περί μέν τοΰ Μ. Πηγά 

δρα: Άγαθ. Νινολάκη, Μελέτιος Πηγάς ό Κρής. ’Εν Χανίοις 1903. Περί δέ τοΰ 
Μαργουνίου: Χαρ. Π. Χαραλαμπάκη, Μάξιμος ό Μαργοΰνιος (Κρητικός Άστήρ 
Β' 194-5,209- 10, 228-9,245,252, 260-61,325-6,331 -2, 338-9, 347-8 καί Γ' 357, 
362-3, 382-3, 386-8. Χανιά 1907-9).

* Ή στατιστική, ή έν τφ ρηθέντι έ'ργφ τοΰ Πέτρου Καστροφύλακα, άναβιβάζει τούς 
ιερωμένους κατά τό 1683 έν μέν τή πόλει Χανίων είς 25, έν δέ τή περιφερείς; 
(νομφ) είς 240).

6 Ό Πηγάς πρός τόν ήγούμενον τής Όδηγητριας γράφει (ένθα άνωτ. σ. 523). «Τοΰτο 
δέ καί παρακαλώ, έπειδή άκούω τούς πάντας σχεδόν, τής μοναχικής πολιτείας άποστα-
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θος. «Έκ των νεωστί ιδρυόμενων μοναστηρίων τινά μέν φθίνοντα μετά τινα 
χρόνον συνεχωνεΰοντο εις άλλα μεγαλύτερα, ένώ τουναντίον ομάδες καλο- 
γήρων άποχωροϋσαι έκ τοϋ καθολικού ΐδρυον ά'λλα ανεξάρτητα μονυδρια 
καί συχνότερα ακόμη οί μοναχοί έπεδίδοντο εις τυχοδιωκτικόν βίον από χωρίου 
εις χωρίον, σφετεριζόμενοι τά δικαιώματα τοΰ λαϊκού κλήρου προς πορισμόν 
των προς τό ζήν* Έν αύτψ τώ άκρωτηρίφ Μελέχα υπήρχε πλήθος μονα
στηρίων, διά τά όποια δεν ήτο δυνατόν νά ύπάρξη κοινή διοίκησις καί συν
τονισμός τών κατευθύνσεων, αν δεν συνφκίζοντο.

Θά συνέβη λοιπόν έν προκειμένω, δ,τι λέγεται καί περί τής μονής Γωνιάς 
Κισάμου, ή οποία συνωκίσθη τφ 1614-34 υπό τών κτιτόρων της διά τής 
έν αυτή συναθροίσεως τών έν τοΐς μονυδρίοις τού ακρωτηρίου Σπάθα καλο- 
γήρων. Οί Τζαγκαρόλοι, βοηθοΰμενοι από τούς Μουρτάρους, τούς Καλλονά- 
δες καί τούς Πατίστα* 1 2, θά συνήθροισαν τούς πολυπληθείς τοΰ ακρωτηρίου 
Μελέχα καλογήρους, περί <δν ή παράδοσις μαρτυρεί, εις τό νέον μοναστήριον 
τής 'Αγίας Τριάδος3. Καί τούτο έπειδή τό τού 'Αγίου Ίωάννου ήτο καί 
μικρόν καί εις μέρος απρόσιτον καί πάντη άδενδρον καί ά'καρπον τόσον, 
ώστε άργότερον νά μη έπιζήση τού νΰν λεγομένου Γουβερνέτου4.

τήσαντας οΰκ εύσχημόνως βιοτεύειν, Τνα σύ μεμνημένος τοΰ σοΰ πατρός τής επιείκειας, 
τής εύλαβείας, τοΰ φόβου Θεοΰ, καί ταϋτα έκτος όντος τοΰ σχήματος, τόν αυτόν άναλά- 
βης, μάλιστα δέ άναλαβών κατέχης ζήλον, τούς φαύλους τών μοναχών καί καθηγουμέ
νων μεγάλα κλαίων, ότι τόν κόσμον δήθεν άρνησάμενοι βοσκηματώδη βίον μετά τοΰ 
σχήματος ειλοντο».

1 Eva Tea, Ένθ’άν. Χρ. Κρ. Β' σ. 282. Πρβλ. καί Ψιλάκην, Ένθ’άν. Β' 
παράρτημα σ. 51 κ. έ.

’ "Απαντας τούτους τούς εΰγενεϊς αναφέρει ό κώδιξ (εγγρ. άρ. 5) ώς κτίτορας καί 
χορηγούς.

* Εις τό άκρωτήρι Μελέχα, έκτος τής μονής 'Αγίου Ίωάννου (Καθολικό) ύπήρχον 
Ιτι ή μονή τοΰ Όσιου Όνουφρίου, ή μονή τής Όσιας Κυριακής είς Βλυχάδια, ή τοΰ 
'Αγίου Ματθαίου είς Φρούδια, ή τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος είς Γκαλαγκάδω, 
ή τοΰ 'Αγίου Παύλου, (δπου ή νΰν τής Άγ. Τριάδος), καί πλήθος μεμονωμένων ναϋ- 
δρίων τοΰ Καθολικοΰ ("Αγιος Αντώνιος, "Αγιος Γεώργιος Άπιδιώτης) καί τής 'Αγίας 
Τριάδος (έξωκκλήσια, έκκλησίαι μετοχίων).

4 Τήν μονήν τής Κυρίας τών ’Αγγέλων τοΰ Γδερνέτου, τήν καλουμένην σήμερον Γου- 
βερνέτο (τό), τήν παρά τό χωρίον Γδερνέτο (έρειπωμένον νΰν), εΰρον οί Τοΰρκοι τφ 
1645 άνεγειρομένην, ώστε νά πιστεύωμεν, δτι ή έν τή είσόδφ της χρονολογία ,ΑΧΛΑ' 
(1631) είναι πιστή όντως. Διότι ή έν τφ ΰπερθύρφ τής μονής έπιγραφή είναι πολλφ 
μεταγενεστέρα (τοΰ παρελθόντος αίώνος), καί ή έπί τοΰ τοίχου τοΰ ναΐσκου τοΰ κοιμη
τηρίου επιγραφή ZNC ( — 1548), αν δεν είναι τό κοιμητήριον τοΰτο τό αρχικόν ναΰδριον 
τοΰ Γδερνέτου, περί δ έκτίσθη ή μονή, είναι καί έκείνη πλαστή. Πότε έγκατελείφθη τό 
Καθολικόν δέν γνωρίζομεν. Άλλ’ άφοΰ άνεκαινίζετο καί αυτό, άρχομένου τοΰ ΙΖ' αίώνος, 
ύπό τήν έπίβλεψιν τοΰ Ίερεμίου Τζαγκαρόλου, δέν υπήρχε λόγος νά έγκαταλειφθή διά 
νά κτισθή ανωτέρω νέα μονή, ή οποία νά τιμάται είς μνήμην τής Θεοτόκου (Κυρίας τών 
’Αγγέλων) καί ούχί τοΰ 'Αγίου Ίωάννου, ώς τό Καθολικόν. Ίσως έρημωθέν τφ 1645, 
προσηρτήθη είς τήν οίκοδομουμένην μονήν τοΰ Γδερνέτου, ή οποία καί έπήρετο ώς
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’Επειδή κατά τά αυτά σχεδόν έτη ή έξω των Χανίων μικρά μονή τής 
Χρυσοπηγής ανακαινίζεται υπό τοϋ Ίωάννου Χαρτοφΰλακος, (προφανώς 
συνοικιζομένων τών μικρότερων τής Κυδωνιάς μονών), κα'ι άλλαι μοναι κατά 
τάς πρώτας τέσσαρας δεκαετηρίδας τοΰ ΙΖ' αΐώνος εγείρονται εν Κρηττ]ι, 
συμπεραίνομεν δτι ή δλη κίνησις οφείλεται εις τούς ορθοδόξους Κρήτας 
εύγενεϊς, οΐανες άποκτήσαντες υλικήν ισχύν κα'ι άναδείξαντες γόνους εύπαι- 
δεύτους, άντιτιθέμενοι ήδη προς τούς λατίνους φεουδάρχας, ήθελον νά θερα
πεύσουν τήν πληγήν τοΰ περιπλανωμένου καλογηρισμοΰ καί ν’ άποτρέψουν 
τον κίνδυνον τής ούνίας ή έξωμόσεως. Αυτοί είναι οι εξοδεύσαντες τά τερά
στια ποσά, τά όποια θ’ άπήτησεν ή άνέγερσις ή διαρρύθμισις τοσούτων 
οικοδομημάτων καί λαμπρών άρχιτεκτονημάτων.

Ή μονή, κατά τήν πρώτην εκατονταετίαν τής τουρκικής κατακτήσεως, 
φαίνεται δτι προώδευσε καί ηύξήθη εις κτήματα καί πλούτον. "Αν εξ αρχής 
ήτο σταυροπηγιακή, δεν γνωρίζομεν. Γνωστόν δμως είναι, δτι διά σιγιλλίου 
τοΰ πατριάρχου Παϊσίου, επί μητροπολίτου Γερασίμου τφ 1744 κατηργή- 
θησαν τά σταυροπηγιακά αξιώματα τών εν Κρήτη μονών. Ίσχυσάσης δέ τής 
διατάξεως ταύτης επί μικρόν, ό πατριάρχης Θεοδόσιος τφ 1769 άνέθηκε τήν 
φροντίδα τών εν Κρήτη μοναστηρίων καί μοναστηριακών χωρίων εις τον 
μητροπολίτην Ζαχαρίαν, καταστήσας αυτά ένοριακά. Τελικώς άνενεώθη ή 
σταυροπηγιακή αξία τών μοναστηρίων επί Γρηγορίου Ε'* 1 2, τφ δέ 1836 ό 
Γρηγόριος ζ" άνεγνώρισε τό παλαιόν σταυροπηγιακόν δικαίωμα τής μονής 
καί εξέδωκε σιγίλλιον (έγγραφον άρ. 4), κατά παράκλησιν τών αδελφών τής 
άναδιοργανουμένης 'Αγ. Τριάδος.

Καί ειδήσεις μέν περί τών καθ’ έκαστον τής μονής δεν έχομεν διά τούς 
καί άλλως σκοτεινούς χρόνους τής τουρκοκρατίας. Ό Σαβαρή, περιηγηθείς 
τήν δγδόην δεκαετηρίδα τοΰ ΙΖ' αίώνος τήν Κρήτην, αναφέρει τά κάτωθι περί 
τής μονής. «Ή εις τό μοναστήριον τής 'Αγίας Τριάδος άγουσα άφ’ υψηλών 
κυπαρίσσων καθωραΐζεταυ ή δέ αυλή αύτοΰ είναι τετράγωνος, κύκλφ μέν 
έχουσα τούς οίκίσκους τών μοναχών, έν μέσω δέ μικράν εκκλησίαν, τής 
οποίας ό πυλών καί τά πλάγια έκ πορτοκαλεών περικοσμεΐται, αΐτινες λαμ
πρόν πέριξ σχηματίζουσαι περιστύλιον, εξ ευωδιών τον αέρα καταφορτίζουσι. 
Τό μοναστήριον τούτο κέκτηται δλα τά προς τήν γεωργίαν χρήσιμα σκεύη, 
έχον ληνούς (πατητήρια) δι’ έλαιον καί οίνον, καί δλα δσα ό αγροτικός 
βίος απαιτεί. Ένώ δέ οί ιερείς ασχολούνται περί τό παρακαλεΐν τον θεόν

κληρονόμος του καί συνεχιστής καί τήν εορτήν τοΰ Άγ. Ίωάννου έτι καί οΰχί τής Θεο
τόκου πανηγυρίζει. Τάς δέ μαρτυρίας τοΰ Ζαμπελίου έν τοΐς Κρητικοΐς Γάμοις περί τοΰ 
Καθολικοΰ καί τής έν αΰτφ διαμονής 150 μοναχών, δλως θεωροΰμεν ημείς τής λογοτε
χνικής τοΰ άνδρός φαντασίας αποκυήματα.

1 Πρβλ. Χριστ. Κρήτη Α' σ. 4.
2 Χρ. Κρήτη Β' σ. 229.
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κα'ι τελεΐν την θείαν λειτουργίαν, οί αδελφοί δίδονται εις τούς κόπους τής 
γεωργίας. Το μοναστηριού τοΰτο ομοιάζει με μικράν πολιτείαν, τής οποίας ή 
μέν κυβέρνησις παρέχει πλούτον, οί δε πολΐται άφωσιωμένοι εις τα έργα 
των, διάγουσι βίον, φιλόπονον μέν, ήσυχον δέ καί ευτυχή. Καίτοι συνεχώς 
έπισκεπτόμενοι τους καλούς μας μοναχούς, ΐνα θηρεύωμεν, πάντοτε έπετυγ- 
χάνομεν παρ’ αΰτοΐς πάσης θεραπείας καί τιμής φιλόφρονος ξενίσεως1.»

Άπό δέ τοϋ χρονικού τής μονής πληροφορούμεθα τα βάσανα τών μονα
χών από τάς καταπιέσεις τών γενιτσάρων. Αί καταπτώσεις έκεΐναι, ήθικαί τε 
καί ύλικαί, έφερον την μονήν εις τόσην πτωχείαν, ώστε νά επαίτη χρήματα 
πρός πληρωμήν τών φόρων καί τών χρεών της «άπό τάς ανωμαλίας καί 
ακαταστασίας τού καιρού, ανομβρίας καί ακαρπίας καί άπό τών κρατούντων 
ημών στενοχώριας...» (εγγρ. άρ. 1).

Κατά το μεσολαβήσαν βραχύ διάστημα άπό τής έξολοθρεύσεως τών 
γενιτσάρων μέχρι τής ελληνικής έπαναστάσεως ή μονή ήδυνήθη ν’ άναλάβη. 
Άλλ’ ή έπανάστασις έγένετο άφορμή γενικής της καταστροφής. Ό σύγχρονος 
καί αύτόπτης τών γεγονότων εκείνων χρονογράφος τής μονής διά μακρών 
εκθέτει τά τής καταστροφής εν τώ κώδικι. Οί καλόγηροι δεν έγνώριζον τήν 
διάρκειαν τής έπαναστάσεως, δεν ήδύναντο ν’ άποφασίσουν, εάν θά έμενον εις 
το μοναστήριον, ή θά το έγκατέλιπον. Άλλ’ δτε οί τούρκοι εφάνησαν, άφή- 
σαντες τούς κεκρυμμένους θησαυρούς 2 καί μόνον ολίγα τρόφιμα παραλαβόν- 
τες, άνήλθον εΐς τά ύπερθεν βουνά' οί δέ τούρκοι κατέκαυσαν τον ναόν, ερή
μωσαν τήν μονήν, άνεκάλυψαν τούς θησαυρούς, καί δπερ δι’ήμάς σημαίνον, 
κατέστρεψαν τής μονής τούς παλαιούς κώδικας, τά βιβλία καί κειμήλια, έξ ών 
•θά διεφωτίζοντο καί ή ιστορία της καί άλλα πιθανώς γεγονότα τής τουρκο
κρατίας. Δεν έπανήλθον δ’ οί έπιζήσαντες τών μοναχών εις τήν μονήν, είμή 
τώ 1827, δτε εξεδόθη υπέρ αυτών άδεια τού Μουσταφά πασά, έπιτρέπουσα 
τήν άνοικοδόμησιν τού τρούλλου καί τήν κατασκευήν θυροφύλλων τών οικη
μάτων (έγγρ. άρ. 2). Άλλ’ επειδή ή έπανάστασις δέν είχε λήξει εΐσέτι, δέν 
ήδυνήθη ή μονή νά λειτουργήση κανονικώς. Καί άν έγινεν άνακαίνισις, μικρά 
θά ήτο, διότι ή κυρίως άνακαίνισις έγένετο κατά τά έτη 1831 -32, άφού οί 
μοναχοί Καλλιόπιος καί Γρηγόριος καί ό ιερομόναχος 'Ιλαρίων Στρατηγάκης 
έλαβον νέαν άδειαν άπό τήν έξουσίαν (έγγρ. άρ. 3).

Καί κατά τήν έπανάστασιν τού 1866 ή μονή έγκατελείφθη. «Παραιτη- 
θέντος τού κυρίου Γρηγορίου έκ τής ηγουμενικής ένεργείας, οί πατέρες δέν 
ήδυνήθησαν νά προβώσιν άμέσως εις νέαν έκλογήν, τών περιστάσεων ένεκα,

1 Σοβαρή, Κρητικοί Έπιστολαί· μετάφρασις Ζυγομαλδ. Άθήναι 184δ σ. 133. Καί 
άλλοι περιηγηταί έχουν ειδήσεις εις τάς συγγραφάς των περί τοΰ μοναστηριού· άλλ’ήμεΐς 
παραπέμπομεν εις ο,τι οί ίδιοι άνεγνώσαμεν.

2 Ό Πάσλεϋ, Ένθ’ άν. διηγείται, δτι οί τοΰρκοι άνέσκαψαν καί τούς τάφους τής 
μονής πρός εΰρεσιν θησαυρών.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:38 EEST - 34.211.113.242



Ή έν Άκρωτηρίψ Μελέχα Κρήτης μονή τής αγίας Τριάδος. 301

διότι εις έκαστος έσκέπτετο περί τής Ιδίας ζωής, ώστε οί πλεΐστοι τούτων 
έ'φυγον τήδε κάκεϊσε. Έξ δσων δέ έμειναν εν χή μονή έξελέγη επιστάτης 
ατ’τής προσωρινός ό εν ίερομονάχοις Κ' Μισαήλ, δστις έπεστάτησεν ολόκλη
ρον τριετίαν. Μετά δέ την επάνοδον τής τάξεως έν τφ τόπφ οί πατέρες συνελ- 
θόντες έξελέξατο (sic) ηγούμενον αυτών τον Μισαήλ, συμβούλους δέ τής 
μονής τον πρφην ηγούμενον κύριον Γρηγόριον καί τον έν ίερομονάχοις 
κύριον Άνανίαν ... » (κώδιξ, έ'γγρ. άρ. 5).

Κατά τό 1901 διετάχθη ή διάλυσις τής μονής καί ή μεταφορά τών 
μοναχών εις Γουβερνέτο’ αλλά χάρις εις τήν άντίδρασιν τών έν αυτή, ή διά- 
λυσις άνεστάλη.

Ή μονή μέχρι τού 1866, δτε έ'γραφεν ό Παπαδοπετράκης, είχε δώδεκα 
μετόχια, τοΰ Πρινοδάσου εις Στέρνες, εις Χωραφάκια, εις "Αγ. Παύλον, είς 
Καθιανά, είς Μουζουρά, είς Περιβολίτσα, καί τοΰ 'Αγίου Ίωάννου Έλεή- 
μονος εις Γκαλαγκάδω, έν άκρωτηρίφ Μελέχα άπαντα, είς Τοπόλια Κισάμου, 
είς Χαροδιά Κυδωνιάς, εις 'Αγίαν Φωτεινήν Κυδωνιάς, είς Χαλέπαν, είς 
Καρύδι Άποκορώνου, καί εις Κακοδίκι Σέλινου. Ειχον δέ τά μετόχια ναούς 
ύπαγομένους εις τό κυριαρχικόν. Ή δέ περιουσία των συνέκειτο έκ γαιών 
καλλιεργησίμων καί αγριάδων 5.835 περίπου κιλών καί έκ δέκα χιλιάδων 
έλαιοδένδρων. Άπέδιδον δ’ έν καιρώ ευφορίας τά μετόχια 5.430 περίπου 
κιλά γεννημάτων καί 6.310 μίστατα (63.100 όκάδας) έλαίου 1.

Είχε δ’ ή μονή, προ τής ελληνικής έπαναστάσεως μέν, κατά τον Πάσλεϋ, 
50 μοναχούς καί ίερομονάχους, έξ ών οί δέκα έμενον είς τά μετόχια — καί 
13 διακόνους, μετ’ αυτήν δέ (1834) μόλις δέκα έν τφ συνόλφ. Παλαιότερον 
δ’ ό μέν Tournefort είχεν εΰρει δλιγωτέρους τών πεντήκοντα, ό Sonnini 
(1778) δώδεκα καί ό Sieber 18 2. Κατά δέ τήν από 1838- 1866 έποχήν 
διέμενον έν τώ μοναστηρίφ καί ύπεγράφοντο έν τοίς πρακτικοΐς περί τούς 
τριάκοντα μοναχοί, ιερομόναχοι καί διάκονοι. Ό αριθμός των τώ 1871 
ήτο 16, τώ 1885 13, κατά τήν άπογραφήν τοΰ 1881 εύρέθησαν 22 3, νΰν δέ 
μόλις επτά είναι οί έν τή μονή αδελφοί, ών δύο διάκονοι, οί δ’ άλλοι 
ιερομόναχοι.

“Οτι ή μονή δέν εστερήθη ποτέ μοναχών έγγραμμάτων φανερώνει καί 
ό ιστορημένος κώδιξ (άρ. 4) καί ό τής μονής (άρ. 14) γραφείς υπό γνώστου 
τής κοραϊστικής γραφομένης, αί έπιγραφαί καί αυτά τά διασωθέντα μουσικά 
χειρόγραφα καί έτι ή έκ τών αδελφών έκλογή έπισκόπων.

Ούτω προ μέν τοΰ 1821 έχρημάτισαν αρχιεπίσκοπος Τυρνόβου 6 άδελ-

* Κατά τόν Πάσλεϋ ό ηγούμενος ίσχυρίζετο (1834), δτι παρήγεν ή μονή δύο μόνον 
χιλιάδας μίστατα έλαίου (άλλ’ είχε βεβαίως λόγον ν’ άποκρύπτη τό εισόδημα διά τάς 
κρατούσας περιστάσεις). νΕνθ’ άνωτ. σ. 22.

5 Pas ley, Ένθ’ άνωτ. σ. 22-3.
3 Ν. Σταυράκη, Στατιστική τής Κρήτης. Άθήναι 1890 εις τόν πίνακα 18 σ. 154.
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φός τής μονής ’Άνθιμος1, ό ιδιοκτήτης τής Χαροδιάς, καί 'Ιεράς 6 Γεδεών 
εκ Κισάμου2. Τφ 1860 έξελέγη Κισάμου καί Σέλινου ό προηγούμενος Γερά
σιμος Στρατηγάκης καί τφ 1880 'Ιεροσητείας ό προηγούμενος Γρηγόριος 
Παπαδοπετράκης.

Άλλα καί επιστολή τοϋ ηγουμένου τοΰ Γουβερνέτου Δαμασκηνού (περί 
τό 1832-33) δημοσιευθεΐσα υπό τοΰ Σ. Π. Βογιατζάκη 3 πληροφορεί ημάς 
περί τής ίδρύσεως σχολείου έν τή μονή, ευθύς μετά τήν άνακαίνισίν της. 
Έν υστερόγραφα) δηλαδή ό ηγούμενος Δαμασκηνός πληροφορεί τον πανο- 
σιομουσικολογιώτατον οίκονόμον (τον παραλήπτην προφανώς επιστάτην τής 
μονής) περί συνελεύσεα)ς ηγουμένων καί αρχόντων, ήτις θά έθεώρει τήν περί 
σχολείου άπόφασιν. Καί ή μέν πληροφορία αύτη είναι πως ασαφής. Άλλ’ έκ 
τοϋ κωδικός άρ. 16 εξάγεται δτι εν τή μονή συνετηρεΐτο ίδιον ελληνικόν 
σχολεΐον 4. Οϋτω συναντώμεν εν αύτω τάς κάτωθι σημειώσεις:
1838 Σεπτεμβρίου 15 τοΰ διδασκάλου τήν τετραμηνίαν . . . γρ. 334 — 

Δεκεμβρίου 17 τή αυτή ημερομηνία τοΰ διδασκάλου τό
διμηνιαΐον......................................................... » 166,20

1839 Φεβρουάριου 23 έδώσαμεν τοΰ Ελληνικού διδασκάλου
τό διμηνιαΐον.................................................... » 166,35

Απριλίου 5 τοΰ ελληνικού διδασκάλου τήν τετραμη-
νιαΐαν προπληροταΐα...................................... » 400 —

Καί τά άποσταλθέντα βιβλία Ν. Ραββίνου σώματα 3 . » 57 —
’Ιουλίου 24 εις τό Ελληνικού σχολίου............................. » 350 —

1840 Φεβρουάριου 5 ήγοράσαμεν ένα μουλάρι από τά πωλη-
θέντα δύο τοΰ Διδασκάλου Κυρίου Δαμα
σκηνού καί έπληρώσαμεν............................. » 1.100 —

Απριλίου 4 τά ελλην. διδασκάλου διά τήν τετραμηνίαν . » 500 —
Μαΐου 24 έδώκαμεν τοΰ διδασκάλου τήν τετραμηνιαΐαν » 500 —
Αύγούστου 8 είς τάς εφημερίδας τοΰ 40 έτους .... » 80 —
Νοεμβρίου 4 τοΰ διδασκάλου τήν τετραμηνιαΐαν έδώκαμεν » 500 —

1841 Απριλίου 16 είς τάς εφημερίδας........................................... » 282 —

1 Τούτου ό τάφος πρό τής Ν. θύρας τοΰ προνάου, κατά τήν Ιδίαν του βούλησιν, 
ταπεινοφροσύνης ένεκεν· τά δέ άμφιά του έκάησαν ή διηρπάγησαν τω 1821.

2 Τούτον διεδέχθη ό έπίσης έκ Κισάμου ανεψιός του Αυξέντιος (κατά τον Παπαδο- 
πετράκην κώδιξ άρ. 17).

s Τρία ’Εκκλησιαστικά Γράμματα. Έφημερ'ις Κήρυξ 20, 21 καί 22 Φεβρουάριου 
1931. Χανιά (μέ λίαν ένδιαφέροντα σχόλια).

4 Παράδοξον θά φανή, δτι άλιεύομεν έκ κωδίκων πληροφορίας διά τήν λειτουργίαν 
τών πρό εκατονταετίας καί έγγύτερον σχολείων έν Κρήτη. ’Αλλά τά πάντα, καί τά κατά 
τήν έκπαίδευσιν καί τήν έκκλησίαν καί τό κοινωνικόν καί διοικητικόν σύστημα, είς βαθύ 
σκότος καλύπτονται μέχρι τοϋ 1878 περίπου. Ούδέν συστηματικόν έγράφη ή έπεχειρήθη 
διά τήν ιστορίαν τής έν Κρήτη έκπαιδεύσεως.
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Έκ τών σημειώσεων νοείται οτι έδίδασκεν εν τή μονή οΰχ'ι δημοδιδά
σκαλος, άλλ’ ελληνοδιδάσκαλος, πιθανώς 6 έχων τάς σχετικάς γνώσεις έκ τών 
άδελφών. Άργότερον δ’ ή μονή έπεχορήγησε και τά έν τή πόλει Χανίων 
σχολεία, ως φαίνεται έκ τών κάτωθι σημειώσεων τοΰ αυτού κώδικος.
1844 Μαΐου 19 έδώσαμεν διά τά σχολία τών Χανίων . . . γρ. 1.100 — 

"Οκτωβρίου 22 έδώσαμεν διά τά σχολεία τών Χανίων
τον μισόν μισθόν τού έτους........................ » 1.575 —

1845 Μαΐου 19. Έδώσαμεν την δώσιν τών δυο σχολείων εις
Χανιά................................................................... » 1.575 —

’Οκτωβρίου 28. Έδώσαμεν διά τάς τουρκικάς έφημερί-
δας τής πόλεως................................................ » 300 —

Δεκεμβρίου 18. Έδώσαμεν διά την σχολίου τό ήμισυ
τοΰ έτους.............................................................. » 1.575 —

’Αλλά, παρά την καταβολήν γροσίων 3150 κατ’ έτος (λίραι τουρκίας 30),
έσυνέχιζον τήν συντήρησιν τοΰ έν τή μονή σχολείου.
1846 Αύγουστου 1 Σανίδια εξ διά τούς πάγκους τής εις

Μοναστήριον σχολής,.......................................... γρ. 54 —
Νοεμβρίου 9. Έδώσαμεν τοΰ ταμείου διά τά σχολεία τών

Χανίων Κ. Κ. Μαλατάκη............................. » 1.575 —
Δετικόν εις 10 γραμματικάς καί 5 χρηστομάθειας ... » 37,20

1847 ’Απριλίου 9. Έξόφλησις τοΰ Κ. Πλοΰν [Μπλούμ] δι’ δσα
έψωνήσαμεν από γραμματικαΐς χρηστο
μάθειες ...................................... · ... . » ...

Μαΐου 20 Έδώκαμεν διά τά καταστήματα τών Χανίων
τοΰ Κ. Μαλατάκη Ταμία........................ .... » 1.575 —

’Ιουλίου 10. έδώσαμεν τήν εξαμηνιαΐαν τοΰ Δασκάλου
Κυρ Ζαχαρίου........................................................ » 500 —

1848 ’Ιουνίου 14. Έδώσαμεν τό ήμισι τοΰ 48 έτους τών
έκπαιδευτικών καταστημάτων........................ » 1.575 —

’Οκτωβρίου 24. Διά μισθόν τοΰ διδασκάλου Ζαχαρίου
β' δόσιν.................................................................. » 500 —

1849. ’Ιανουάριου 31. Έδώσαμεν εις τά έκπαιδευτικά καταστή
ματα τών Χανιών τοΰ Κ. Άλεξάκη . . . * 1.575 —

Μαρτίου 12. Έδώσαμεν τοΰ Κου Ζαχαρίου 3 δόσιν διά
τήν σχολήν τοΰ Μοναστηριού....................... » 500 —
Εις τρία βιβλία δέσιμον βιβλιοδέτου ... » 13 —

’Απριλίου 28. Πάλιν'διά τά έκπ. καταστήματα έδώσαμεν
εις τον άνωθε..................................................... » 1.575 —

1850 ’Ιουλίου 12. Έδώσαμεν εις τά έκπαιδ. καταστήματα τών
Χανίων τοΰ Ν. Σιδεράκη . . ... » 2.650 —
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Ειδήσεις περί τοΰ ελληνοδιδασκάλου Ζαχαρίου εχομεν χάρις εις τον 
Σ. Α. Σταυροΰδην. Οΰτος έκθετων τον βίον και τάς σπουδάς του έ'ν τινι 
λιβέλλφ \ λέγει «Συνάμα έρωτήσατε νά μάθετε καί περί έμοΰ όπόσον υπήρξα 
ακριβής τηρητής των συμβουλών τοΰ πατρός μου, διότι επί τετραετίαν εμε- 
νον εκεί, διακοΰων τα ελληνικά μαθήματα παρά τοΰ Ίεροδιακόνου Ζαχαρίου 
Φυντικάκη, τοΰ έκ τής αυτής με υμάς κώμης των Κεφαλάδων όρμωμένου, καί 
δστις ώς χρηματίσας μαθητής τοΰ Κοΰμα καί επί έτη εξασκήσας τό τοΰ διδα
σκάλου των ελληνικών γραμμάτων επάγγελμα έντε Ζακΰνθφ καί άλλαχοΰ 
είχε καταστή δόκιμος Ιλληνιστής...»

Εννοείται δτι καί μετά τό 1858 ή λειτουργία τοΰ σχολείου καί ή 
έπιχορήγησις τών έν Χανίοις εκπαιδευτηρίων — εις καιρούς ειρηνικούς 
τουλάχιστον — έξηκολοΰθησεν, έ'ως δτου ή έκπαίδευσις έγένετο μέλημα τών 
δημογεροντιών, διαχειριζομένων τάς μοναστηριακός περιουσίας 1 2. Άργότερον 
δέ (1881) τά χριστιανικά μέλη τής Γεν. Συνελευσεως τών Κρητών συνέταξαν 
κανονισμόν, δι’ ού συνιστώντο Έφορεΐαι Σχολικαί, αΐτινες έλάμβανον τό δέκα- 
τον τών ακαθαρίστων μοναστηριακών προσόδων3. Άπό δέ τοΰ 1892 ίδρΰθη 
ίεροδιδασκαλεΐον έν τή μονή, προς καταρτισμόν διδασκάλων καί ιερέων, τοΰ 
οποίου ή διευθυνσις κατ’ άρχάς μεν άνετέθη εις τον Δωρόθεον Κλωναράκην, 
τον κατόπιν Κισάμου καί Σέλινου, είτα δέ εις τον Χρύσανθον Τσεπετάκην, 
τον κατόπιν Ρεθυμνης καί Αύλοποτάμου. Έλειτούργησε δέ τό ίεροδιδασκα- 
λεΐον μέχρι τοΰ 1896 4 καί κατόπιν έπί Κρητικής Πολιτείας, τά δέ τελευταία 
έτη ώς «Ιερατική Σχολή» έλειτούργησε καί πάλιν έν τή μονή.

Ή μονή κέκτηται βιβλιοθήκην έξ 700 περίπου τόμων, έξ ών πολλαί 
καί καλαί έκδόσεις αγίας Γραφής καί τινες αρχαίων συγγραφέων καί άλλα 
ένδιαφέροντα συγγράμματα καί φυλλάδια5. Συνεστήθη δέ, κατά τήν ιδίαν 
του μαρτυρίαν, έπί τής πρώτης ήγουμενείας τοΰ Γρηγορίου Παπαδοπετράκη 
(1862- 4) καί ηύξήθη έκ τών υπό τών θνησκόντων αδελφών καταλειπομένων 
βιβλίων. Οί κώδικες τής μονής, ών κατάλογον, συντεθέντα υπό τοΰ έπιμελώς 
περί τά τοιαΰτα άσχολουμένου φοιτητοϋ τής φιλολογίας κ. Σ. Βογιαιζάκη, 
παραθέτομεν εις τό τέλος τής παρουσης μελέτης, δέν είναι ούτε πολλοί ούτε 
λίαν αξιόλογοι.

1 Ο Μαινόμενος Κακεντρεχής επιστολή ανοικτή Β'. έν Άθήναις 1895 σ. 67 - 8 (δρα 
καί Βογιατζάκην ένθ’ άνωτ.).

! Τών μοναστηριακών περιουσιών άνέλαβον τήν διαχείρισιν αί δημογεροντίαι άπό 
τοΰ 1870, ψηφισθέντος ειδικού Κανονισμού. “Ορα Σταυ ράκη ν, Ένθ’άν. σ. 203-4.

3 Ό Πατρ. Κων/λεως ’Ιωακείμ ό Γ' άπέλυσεν άπό 5 Όκτωβρ. 1881 εγκύκλιον πρός 
τάς έν Κρήτη σταυροπηγίους μονός, καλών αύτάς νά μή υπακούσουν εις τήν άπόφασιν.

1 Πρβλ. Ίεροδιδασκαλεΐον έν 'Αγίςτ Τριάδι- τά κατά τό δεύτερον έτος 1893- 1894, 
Έν Χανίοις, τυπογραφεΐον Γεν. Διοικήσεως Κρήτης 1894 καί: Ίεροδιδασκαλεΐον έν 
Άγίφ Τριάδι, Τά κατά τό τρίτον έτος 1894 - 95. Έν Χανίοις, τυπογραφεΐον τής Γεν. 
Διοικήσεως Κρήτης 1896.

“ Τήν βιβλιοθήκην κατέταξα τό παρελθόν θέρος (1932), δτε χάριν τής πιιρούσης 
μελέτης έφιλοξενούμην έν τή μονή.
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Β'

ΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ

1. (1613)

'Ύπερθεν τής θΰρας τής αποθήκης οίνου έπ'ι τριγωνοειδοΰς πλακάς,

ΤΗΔΕΝ1 nAIC 
ΟΕΜΕΛΗΣ φίΛΕ 

XPYCOKO 
MHC ΔΙΟ 
NYCOC 
,ΑΧΙΓ

(Tfjd' ενι πάϊς Σεμέλης, φίλε, χρυαοκόμης Διόνυσος ,αχιγ').

2.

ΈπΙ τοϋ τοξοειδούς υπέρθυρου τής τού ελαιοτριβείου θυρας: περιστερά 
κρατεί κλάδον ελαίας, εκατέρωθεν δ’ έχαράχθησαν:

TOY EAEOYC COY ΚΕ ΠΛΗΡΗΟ Η ΓΗ

(παρετυμολογηθέντος τοϋ ελέους εις ελαίου).

3. (1631)

Έπ'ι τοϋ πυλώνος, άνω επι πλακάς, κάτωθι τοϋ σημερινού κωδωνοστασίου: 

ΗΝ ΚΑΙ ΗΝ, ΚΑΙ ΗΝ ΑΛΑ’ ΕΝ ΗΝ, ECI ΚΑΙ ECAI
Φωο, και Φυυο, και φωο, αλλ’ εν φωο 

EIC QC ONTUUC ,ΑΧΛΑ

4. (1632)

Έπ'ι τής έσω καμάρας τοϋ πυλώνος, έπ'ι πλακάς ήν έκράτει διά τοϋ 
ράμφους περιστερά:

,ΑΧΛΒ
1632

5.

Εις την προς νότον θυραν τοϋ περιβόλου τής μονής:

ΑΝΘΡωΠΟΟ [UUN MEMNHjCO THC KOINHC TYXHC, 
0NHTOC ΠΕφΥΚΟΙΟ ΤΑ ΟΠΙΟλΙ ΠΕIPUU ΒΛΕΠΕΙΝ

Διασιάσεις 1,25χ0,12 μ. Ή επιγραφή έφθαρμένη· θά ήδΰνατο νά 
συμπληρωθή καί: άνθρωπος [εί' μέμνη]σο. Πρβλ. τά ρητά ταϋτα εις τάς

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Θ'. 20
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παροιμίας άρ. 437 και 268, ας εδημοσιεΰσαμεν μετά τοΰ Σ. Π. Βογιατζάκη: 
Σημειώματα εκ τής 'I. Μονής Γωνιάς, Χανιά 1931.

6.
ΈπΙ τοΰ υπέρθυρου τής Τραπέζης (εστιατορίου), σχετλιαστική τών αγα

θών, όσων οί μοναχοί γεύονται:

t ΑΙ. ΑΙ ONTUUC ΔΗ ΜΕΤΑ ΛΑΙΜΟΝ ΑΠΑΝΘ ’ ΟΜΟΤΙΜΑ

7.
Εις την πρόσοψιν τοΰ ναού άνω, τά άλυτα είσέτι μυστηριώδη γράμματα: 

Β Γ Υ Θ Τ Π
άτινα άλλοι άλλως συνεπλήρωσαν, άνεπιτυχώς μέχρι σήμερον1 *.

8.
"Υπέρ δεν τής κεντρικής θΰρας τοΰ προνάου, δηλωτική τής εν τφ ναφ 

λατρείας τής 'Αγίας Τριάδος:

EIC C0 ΕΝ TPICI ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΝ1

9.

Εκατέρωθεν τής αυτής θΰρας τοΰ προνάου επί πλακών δεξιά ή Λατι
νική, αριστερά ή Ελληνική. ’Αναδημοσιεύεται μεθ’ ικανών, άλλ’ ελαφρών 
βελτιώσεων 3.

PRAECLARO A SINV ZANCAROLAE PRO 
SAPIAE CRETI HIEREMIAS SAPIENTISSI 
MVS, ET LAVRENTIVS SOLERTISSIMOVS 
GERMANI, AMBO, SACRIF1CI ET INI 
VGES, MAGNA CVMIMPENSA ET A 
CRIMONIA TALIA GESSERVNT; ILLE 
ENIM SVFFICIENTER INCEPTIS LA 
BOREM IMPENDIT EVMQVE CON 
FECIT HONESTE, HC VERO PROPAGA 
TOR ILLIVS VOTI SVPPLEVIT RELI 
QVVM ET HOC PERPVLCHRVM FV 
NDITVS TEMPLVM INSTAVRAVIT

1 Ύπό μέν τοΰ Pasley, ύφ’ οΰ έδημοσιεύθη (Robert Pasley, Travels in 
Crete I σελ. 21 καί αύτόθι σημ. 12):

Βάθος Γνώοεως, "Υψιοτος θεός Τρισυπόστατος, Παντοκράτωρ 

ύπό τοΰ Γρ. Παπαδοπετράκη, (έν τχ) χειρόγραφα) του Ίστορίφ)
Βαίνε, Γήινε, "Υμνησον Θεόν Τρισυπόστατον Παντοκράτορα 

ύπό δέ τοΰ Ν. I. Παπαδάκη,
Βενετίας γόνοι * Υψίστου θεράποντες τάδε πεποιήκαοιν.

(Βλ. συμπλήρωσιν τής έν 'Αγ. Τριάδι έπιγρ. «Χριστ. Φως» Ζ' σελ. 47-8. Χανιά 1922).
! Έδημοσιεύΰη έλλιπώς ύπό τοΰ Pasley ένθα άνωτ. σελ. 21 σημ. 11.
3 Έδημοσιεύθη ή μέν λατινική έν Sonnini, Voyage en Grece et en Turquie 1801

Ol EH ΕΥΓΕΝωΝ ΦΥΝΤΕΟ THC ΤΩΝ TZAN| 
ΚΑΡΟΛΙΟΝ ΦΥΛΗΟ IEPEMIAC Ο ΟΟΦΟΟΤΑ- 
TOC AAYPENTIOC TE O ©[AYMACIOC Ol 
ΑΥΤΑΔΕΛΦΟΙ ΑΜΦΙΟ ΘΥΤΑΙ ΚΑΙ ΑΖΥΓΕΟ 
ΧΕΙΡΙ Π|θΛΛΗι ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ. ΤΑΔΕ ΕΔΟΙ- 
ΜΑΝΤΟ· Ο ΜΕΝ ΓΑΡ ΤΟΥΡΓΟΥ IKA|NC0C 
AYAMENOC OCICOC ΑΦΥΠΝΟΙΟΕΝ· Ο ΔΕ 
ΤΟΝ | ΑΥΤΟΝ EKOINCO ΟΚΟΠΟΝ EXC0N 
ΤΟΥΛΕΙΠΕΟ ΕΞΕΠΕΡ|ΑΝΕ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ
ΚΑΛΛΗ ΤΟΥΤΟΝ ΝΑΟΝ ΕΚ ΘΕΜΕΛΙΟΝ| 
ΑΝΗΓΕΙΡΕ f + ,ΑΧΛΔ
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10.
Είς την θυραν τοΰ προνάου την προς τον κύριον ναόν (εσωτερικήν), 

εν τφ γείσφ όίνω, και εν μια γραμμή επιγραφή νεωτέρα (πιθανώς 1830), 
κεφαλαιογράμματος, άνευ συντομογραφιών.

ΟΥΡΑΝΟΣ ΠΟΛΥφωΤΟΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΕΔΕΙΧΘΗ ΑΠΑΝΤΑΣ 
φωΤΑΓωΓΟΥΣΑ ΤΟΥΣ niCTOYC ΕΝ UU ΕΣΤωΤΕΣ ΚΡΑΥΓΑ- 
ΖΟΜΕΝ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΣΤΕΡΕΙΟΣΟΝ ΚΥΡΙΕ ΑΜΗΝ.

11. (1856)

Εις τον τοίχον τής κλίμακος τής άγοΰσης εις τά άνω παρεκκλήσια επί 
πλακάς: ■

ΔΓ ΙΔίωΝ ΕΞΟΔΙΟΝ ΤΟΥ ΚΤΙ 
ΤΟΡΟΣ TUUN ANUUQEN ΠΑΡΕΚΚ 
ΛΗΣΙΟΙΝ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΙΕΡΟ 
ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΝ ΕΤΕΙ 1856

ΜΑΪΟΥ Κ'

12. (1854)

Εις τό ΰπέρθυρον τοΰ άνω παρεκκλησίου των 'Αγίων ’Αποστόλων 
(διάστασις 1,17 Χ0,05 μ.).

ΟΙΚΟΔΟΜΗΘΗ ΔΓ ΕΞΟΔΟΙΝ ΤΟΥ Π ΑΝΟΣΙΟΙΤΑΤΟΥ Κ.

ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ. ΕΝ ΕΤΕΙ 1854 ΜΑΪ. 5

, 13. (1854)

Αυτόθι, ΰπερθεν τής προθεσεως (εντός παραλληλογράμμου 0,40χ0,20 μ.)

ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΚΥΡΙΕ TUUN ΔΟΥΛΟΙ 1854 

ΝΣ8 ΠΑΡΘΕΝΙΟ Κ'. ΠΑΡΘΕΝΙΟ ΤΟ)Ν ΜαΐΦ ^ 
IEPOMONAXUDN ΤΥΛΙΑΝ8 ■ ΣΒΙ;
Τ'. Γ'. Κ'. ΑΔφ'. ΑΡΓΥΡΗΣ Γ' Κ' ΑΔ

14.
ΕΙς τό ΰπέρθυρον τοΰ άνω παρεκκλησίου τής Σταυρώσεως (διαστάσεις 

0,52X0,05 μ.).

ΠΡΘ. ΙΕΡΟΜΧ. 1854 ΙΟΥΛΙΟΥ 7

vol. I ρ. 358-9, R. Pasley, Travels in Crete. London 1837 vol I a. 21 σημ. 12, άμερό- 
τεραι δ’όρθώς υπό Στεφ. Ξανθουδίδου, έν ’Αθήνας ΙΕ' σ. 108-9, όπου και είκών 
τής Ελληνικής ειλημμένη έκ χάρτινου έκμάγματος τής επιγραφής.
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15.

Αυτόθι είς την πρόθεσιν (0,35x0,33 μ.).

ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΚΥΡΙΕ TUUN 
AOYAUUN ΣΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙ 

8 Κ'. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ TUUN ΙΕΡ 
OMONAXUUN ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
ΣΒ'. Τ'. Γ'. Κ'. ΑΔΕΛφ'. ΑΡΓΥ 
PHC Γ'. Κ'. ΑΔΕΛ'. 1854 

IOYAIUU 7

(Αί συντομογραφίαι Κ'. = καί, ΣΒΙ'. =ζ Συμβίας, Τ'. Γ'. Κ'. = τέκνων, 
γονέων καί).

16.

Είς τον εξωτερικόν τοίχον τοΰ δεξιού χοροΰ τοϋν κεντρικού ναοϋ κεχά- 
ρακται ή χρονολογία 1832.

17.

Είς τό όστεοφυλάκιον τό εν τή ΝΑ. πλευρά τής μονής. Έν τή εξωτε
ρική θύρα, τή εσχάτως κλεισθείση, εις τό τοξοειδές ύπέρθυρον, ου ή διάμε
τρος 1,34 μ.

ω ΘΑΝΑΤΕ ΘΑΝΑΤΕ ΘΑΝΑΤΕ TCDN ΜΟΧΘΙΟΝ T7EPAC ΚΑΙ CCDTHPIAC ΛΙΜΗΝ 

Ο MORS Ο MORS Ο MORS ERVMNARVM PORTVS ΕΤ META SALVTIS

Έν τή χαράξει και μεταφράσει βεβαίως τό ορθόν θά ήτο erumnarum 
meta et portus salutis. Καί ή στίξις ελλιπής.

18.
Αυτόθι, άνω τοΰ υπερθύρου γλυπτή παράστασις κρανίου καί χιαστί 

δίκελλα καί σκήπτρον καί ή επιγραφή, εφθαρμένη (0,42 X 0,04).

ΤΑ ΣΚΗΠΤΡΑ Ο ΘΑΝΑΤΟΟ TAIC ΔΙΚΕΛΛΑΙΘ 

EZICOI 

19.
Εντός τού ’Οστεοφυλακίου καί είς την θύραν τής κρύπτης των οστών 

(προς Β.) εν μέσω, κάτωθι τής άψΐδος:

ΕΠΙφΑΝΟΝ ΤΟ ΠΡΟΟωΠΟΝ COY ΚΑΙ CWOHCOMEOA

(διαστάσεις 0,92 X0,03 μ.).
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20.
Εκατέρωθεν είς τά αετώματα τοϋ εικονοστασίου της κρυπτής. Εντός 

Ισοσκελών τριγώνων διαστάσεων 0,54X0,95. Εις τό δεξιά τφ εϊσερχομένψ:

ΟΤΑΝ YYUU0UU ΠΑΝΤΑΟ 
EAKYCUU ΠΡΟΟ ΕΜΑΥΤΟΝ 

CVM EXALTATVS FVERO OMN[ES]
TRAHAM AD ME IPSVM

(κάτωθι νεωτέρα είκών τοΰ άρχοντος Μιχαήλ, κατωτέρω γλυπτόν οίκόσημον 
των Τζαγκαρόλων).

21.
Είς τό αριστερά αέτωμα ίσομεγέθως

ΙΕΖ
ΤΑΔΕ ΛΕΓΕΙ KC 

ΕΛΘΕΤω ΠΝΑ EIC TOYC ΝΕ 
KPOYC TOYTOYC ΚΑΙ ZHCATUUCAN 

HAEC DICIT DNS DS VENI SPIRITVS ΕΤ INFLA 
IN MORTVOS ISTOS ΕΤ REVIVISCANT

(Κάτω είκών τοϋ αγίου Σισώη, καί γλυπτόν οίκόσημον λευκόν, άνευ 
παραστάσεώς τίνος). Ή ρήσις εκ τοϋ Ιεζεκιήλ. Όμοιου περιεχομένου επι
γραφή υπάρχει καί εν προσεχώς ύπ’ έμοϋ εκδοθησομένη εϊκόνι τής Κρίσεως 
τοϋ ναοΰ 'Αγ. ’Ανάργυρων Χανίων.

22.
Αυτόθι, δεξιά εις κτιστόν πλαίσιον δΓ εικόνα, επί τής άνω πλακός: 

ΗΓΙΑΟΕ TO CKHNUUMA ΑΥΤΟΥ OUYICTOC 1 
SANCTIFICAVIT TABERNACVLVM SV 

VM ALTISSIMVS

εκ τών τοϋ Δαυίδ Ψαλμών 45,2. (διαστάσεις 0,50X0,075 μ.).

23.
Αυτόθι αριστερά ομοίως

ΓΗ ΕΙ ΚΑΙ EIC ΓΗΝ ΑΠΕΛΕΥΣΗ 
TERRA ES ΕΤ IN TERRA REDIBIS

(διαστάσεις 0,41 χ0,055 μ.).

1 Έδημοσιεΰθη ύπό τοϋ Pas ley, "Ενθ’ άν. σελ. 22 σημ. 16.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:38 EEST - 34.211.113.242



310 N. B. Τωμαδάκη

24.
Εις την εσωτερικήν ανατολικήν πλευράν τοΰ οστεοφυλακίου εις αχι

βάδα μέ κιονίσκους επί τής πλακάς· (κατά παράδοσιν εκεί φυλάσσονται τά 
οστά των κτιτόρων).

OCIA ΚΑΙ EYCEBHC ΕΠΙΝΟΙΑ 0YCIAC ΠΡΟΘΑΓΕΙΝ ΕΞΙΛΑΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙ THC TUJN TE0NHKOTUUN AMAPTIAC1 

Έκ τοΰ Β' Μακκαβαίων 12,45. (διαστάσεις 0,42 x 0,03 μ.).

25.
Είς τό άνωθεν τοΰ οστεοφυλακίου ναΰδριον τοΰ Σωτήρος εις τους τοί

χους χρονολογίαι κεχαραγμέναι εν τώ τοίχφ, ών αί παλαιότεραι 1718, 1731,
1826. Εις δε τό τής εισόδου ΰπέρθυρον (διαστάσεις 1,16χ0,04 μ.).

NOYC ECTIN, Ο AIAKOCMUUNTE, ΚΑΙ ΠΑΝΤωΝ AITIOC

26.
Διξια τοΰ πυλώνος χάραγμα:

Ρ. FR. co CF COHIN
1707

Έπί δέ τής ξύλινης θύρας τοΰ πυλώνος επί τής έσω επιφάνειας χάρα
γμα: 1787.

27. (1847)

Είς τό Γουμενειό, επί τοΰ υπέρθυρου τοΰ Συνοδικοΰ (αιθούσης υποδο
χής καί συνεδριάσεων).

ΣΥΝΑΧΘΗΤΕ ΙΝΑ ΑΝΑΓΓΕΙΛΙΟ ΥΜΙΝ, ΣΥΝΑΧΘΗΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥ
ΣΑΤΕ ΜΟΥ

ΟΙ ΔΙΟΙΚΟΝΤΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

28. (1847)

Είς τό ΰπερθυρον τής εν τφ ξένωνι αιθούσης τοΰ Επισκόπου: 

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΦΥΛΑΘΘΟΝΤΕΘ ΚΡΙΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΝΤΕΣ
[ΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗΝ

29. (1872)

Έπί τής κλίμακος τής άγουσης εις τον ΰπερθεν τοΰ συνοδικοΰ ξενώνα, 
κόσμημα καί εκατέρωθεν άνά δυο οί αριθμοί 1872 καί κάτω:

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΘΙΜΟΥ ΙΕΡ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ

1 ΕδημοσιεύΟη ύπό τοΰ αύτοϋ, “EvfF άν.
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30. (1884)

"Υπερθεν τής θύρας τοϋ κωδωνοστασίου, είς ύψος 4 μ. περίπου από 
τοϋ {Ιόλου επί πλακάς:

ϋϋΚΟΔΟΜΗΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗι 

ΜΑΞΙΜΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΚΑΣΤΑΝΗ 

ΕΝ ΕΤΕΙ 1884

31.
Εις κτιστόν νιπτήρα (νϋν άχρηστευθέντα) έναντι τοΰ ηγουμενείου, 

ό καρκίνος:

ΝΙΥΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ 
ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΥΙΝ 1

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1.

Έτει 1304. Διαστάσεις 0,40X0,70 μ.

[’Em χάρτου νϋν προσκολληθέντος λινφ παννίω προς διατήρησιν άνω οφραγ'ις 
εχονσα εν μέοφ μεν εικόνα τής 'Αγίας Τριάδος, κύκλω δε * τής Αγίας
Τριάδος * των Μουρτάρων * .....................Το Ο τον 01 εσχημάτισται
δί οφεων και κοσμήματος· ή γραφή λίαν επιμεαελημενη].

Οι την υπ’ ουρανών νοητώς διαυγάζοντες, αστέρες ύπέρφωτοι τοΰ νοητού 
στερεώματος. Πανιερώτατοι, υπέρτατοι καί Θεοπρόβλητοι Μητροπολΐται, 
Θεοφιλέστατοι και Λογιώτατοι ’Αρχιεπίσκοποί τε καί Επίσκοποι. Πανοσιώ- 
τατοι ηγούμενοι καί Προηγούμενοι, των Τερών καί Ευαγών Μοναστηρίων, 
καί άρχιμανδρίται. Σεβασμιώτατοι πνευματικοί. Αίδεσιμώτατοι Οικονόμοι. 5 
Όσιώτατοι 'Ιερομόναχοι, καί μοναχοί. Ευλαβέστατοι 'Ιερείς καί Ίεροδιά- 
κονοι. Έντιμώτατοι ’Αρχιερατικοί επίτροποι, καί οί λοιποί κληρικοί έκάστης 
πόλεως καί επαρχίας. Εΰγενέστατοι καί χρίσιμοι ’Άρχοντες. Τιμιώτατοι προε- 
στώτες, τών Πόλεων, καί χωρίων. Χρησιμώτατοι πραγματευταί' Θεοκυβέρ- 
νητοι καραβοκυριοι καί ναύται. Θεοδίδακτοι πρωτομαγίστορες, καί μαγίστορες 10 
παντοίας τέχνης καί Έπιτηδευσεως. Φιλόπονοι καί Φιλόξενοι Γεωργοί. Καί

1 Δέν ήδυνήθημεν νσ τυπώσωμεν τάς έπιγραφάς μετά τών τόνων, άλλ’ αί πλεϊσται 
έχουν όρθώς ώς πρός τά πνεύματα καί τόν τονισμόν.
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Λοιποί πάντες Ευλογημένοι χριστιανοί. Έθνος άγιον και κλήρος έπιπόθητος, 
καί χρηστεπόνυμος Λαός. ’Από μεγάλου έως μικρού υμών. Τους μεν, δουλι- 
κώς προσκυνοϋμεν. Τούς δέ αδελφικώς άσπαζόμεθα' πάντες ημείς οί ευτελείς 
Πατέρες, Ιερομόναχοι τε καί μοναχοί, τής Τέρας καί Σεβάσμιας Πατριαρ- 

5 χικής και Σταυροπηγιακής Μονής, έπονομαζομένης τής ’Αγίας Τριάδος. Καί 
δεόμεθα τοΰ ’Αγίου Θεού ημών, ΐνα διά πρεσβειών τής πανάγνου αγίας 
αυτού μητρός τής κυρίας Τριμάρτυρος, χάρις εΐη ύμΐν καί ειρήνη καί Έλεος 
από Θΰ ΓΙαντοκράτορος, καί Κυρίου ημών Ίΰ Χϋ. Ευχή δέ ευλογία καί 
Συγχώρησις παρά τών ευτελών καί ελάχιστων ημών:. Γνωστόν οΰν έστω 

10 πασιν ήμΐν, ότι εν τή Ήμετέρα Πατρίδι, τή πρώην δηλαδή περιφήμω νήσφ 
Κρήτη, Κατά τήν επισκοπήν Κυδωνιάς, έν τώ ’Ακρωτήρια) τής μελέχας, δια- 
τελεΐ τό παρόν ‘Ιερόν Μοναστήριον, Τιμόμενον επ’ όνόματι τής Αγίας καί 
ζωαρχικής Τριάδος, καί έπιλεγόμενον τών τζαγκαρόλων πάλαι μεν διήλθε έν 
ευημερία καί ευτυχία, τά νϋν δέ από τάς άνομαλίας καί ακαταστασίας τοΰ 

15 καιρού, ανομβρίας καί ακαρπίας, καί από τών κρατουντών ημών στενοχω- 
ρίαις Διά τάς αμαρτίας ημών κατήντισεν εις έσχάτην πτωχείαν καί δυστυχίαν. 
"Ωστε ουδέ τά προς τάς χρείας τών αδελφών τών ήμετέρων εύποροϋμεν ού'τε 
τά συχνά δωσήματα, βάρη καί τέλη τών κατά καιρόν ζητοόντων ημών δυνά- 
μεθα άποδοϋναι. Καί ου μόνον τούτο, αλλά καί εις ανυπόφορα καί μεγαλώ- 

20 τατα χρέη έπέσαμεν, καί ού'τω κινδυνεύει κατά πολλά τοιούτος τόπος έντιμος 
καί άγιος, έρημωθήναι εις τό παντελές. "Οθεν ημείς οί ευτελείς αδελφοί καί 
πατέρες, τού αυτού αγίου Μοναστηριού, ’Ιερομόναχοι τε καί μοναχοί, βλέ- 
ποντες τήν τόσην μας στενοχώριαν, καί ούκ’ έχοντες πού τήν κεφαλήν κλΐνατ 
χάριν άντιλήψεως καί βοήθειας έγνωμεν προσδραμεΐν εις τά φιλόχρηστα 

25 σπλάγχνα ημών τών φιλελεημόνων χριστιανών καί δή πέμπομεν έκ τής 
Συνοδείας ήμών, τον Πανοσιώτατον εν Ίερομονάχοις, Κύριον κυρ Καλλιό- 
πιον, άνδρα τίμιον καί σόφρονα' καί άξιοΰμεν, καί παρακαλούμεν πάντας 
υμάς, δέξασθε ούν αυτόν χάριν ελέου καί βοήθειας δι’ αγάπην τού Θύ, καί 
δεχθήτε αυτόν εν ίλαρώ προσώπφ, καί φαιδρώ τφ ό'μματι, καί όρέξατε αύτώ 

30 χεΐρα βοήθειας ό μέν λόγφ, ό δέ έργφ. Συνδράμετε καί συνεργήσητε καί Βοη
θήσατε αυτόν, μέ Ελεημοσύνην Πλουσιοπάροχον καί αρκετήν, διά τον κύριον, 
τον άντιδιδόντα χάριν αντί χάριτος, άνεχθήτε λέγω πάλιν ώ ευσεβείς καί φιλό- 
χριστοι τον ρηθέντα κυρ Καλλιόπιον, ώστις επιφέρει μεθ’ εαυτού, ’Ιερά καί 
"Αγια Λείψανα. Τούτε οσίου ’Ακακίου μέρος. Ή αγία Κάρα τού οσίου 

35 Γερασίμου' μέρος τοΰ αγίου όσιομάρτυρος ’Αναστασίου τού πέρσου. Μέρος 
τοΰ αγίου ίερομάρτυρος Χαραλάμπου' μέρος τοΰ οσίου Γερασίμου τοΰ έκ 
Πάτμου. Καί μέρος έκ τών οσίων Πατέρων τών έν Κρήτη. Προς αγιασμόν 
τών ευλογημένων οίκων υμών, καί έπίδοτε αύτφ έκαστος κατά τήν ιδίαν 
αυτού δύναμιν, καί αγαθήν προαίρεσιν. Ό μέν παρρησίαν, ό δέ Πρόθεσιν, 

40 ή σαραντάριον: "Ετερος δέ άδελφάτον, καί άλλος σκεύος τι Ιερόν άμφιον,
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προς Σΰστασιν τοϋ 'Ιεροϋ ημών Μοναστηριού. Γραφόμενοι με ’Ιλαρόν κα'ι 
Άγαλλιώμενον πρόσωπον, εις τά ιερά μνημόσυνα τοϋ Μονηδρίου, να παρα- 
καλοΰμεν και ημείς οι ευτελείς πατέρες, διά την σα)ματική σας ειρήνην, υγείαν, 
καί ευτυχίαν, καί το τιμιώτερον κοί Εϋαγγελικώτερον διά την ψυχικήν σας 
σωτηρίαν. Καθώς βέβαια θέλει τά απολαύσετε Όλα εάν ούτως Ποιήσατε κατά 5 
την αψευδή μαρτυρίαν τοϋ 'Ιεροϋ Εϋαγελίου. Ούτως οΰν Ποιήσατε άπαξά- 
παντες καί έν Χώ αδελφοί. "Ινα διά τής ϋμετέρας Πλουσιοπάροχου, καί αγα
στής ’Ελεημοσύνης, Ημείς οί ενδεείς ένδυναμωθώμεν, καί από τά βαρύτατα 
χρέη έλαφρωθώμεν, καί τοϋ Θεοϋ συνεργοϋντος, πάλιν τό αυτό Μοναστήριον 
θέλει στηριχθή καί άνακαινισθή. Καί έσεσθε καί μακαρίζεσθε ως και κτίτο- ίο 
ρες καί άνακαινισταί. Καί δ Θεός ό “Αγιος δ λέγων, μακάριοι οί έλεήμονες

μισθόν έκατονταπλασίως, έν δέ τφ μέλλοντι ζωήν την αιώνιον. Καί τϋχητε 
τής έκ δεξιών τοϋ Κυρίου ημών Ίησοϋ Χριστοϋ. ΤΩ ή δόξα καί τό Κράτος 
εις τον αιώνα τών αιώνων ’Αμήν. — Έν έ'τει σωτηρίφ αωδ'*’. Ίνδικτιώνος 15 
ζ'. Κατά μήνα, ’Ιανουάριου ις'.

f Ό ταπεινός Ίωάσαφ 'Ιερομόναχος καί Ηγούμενος τής Σεβάσμιας 
Πρΐχικής καί στπιγικής Ίεράς Μονής τής 'Αγίας Τριάδος τών Τζαγκαρόλων 
καί οί συν αϋτώ έν Χφ αδελφοί.

2.

[1827. Εις ψύλλον άνω δεξιά οφραγ'ις τουρκική, εΐτα τό κείμενόν τουρκιστί 
κα'ι υπογραφή. Κάτω ελληνιστί ’. 'Ο τίτλος ώς δ πατριαρχικόςJ.

'Ημείς ό υψηλότατος μα[ς] καί ύπέρτατος Μουοταφά Μπαληαεφέντης 
καί Σεραοκέρης πάαης Κρήτης προστάζω Άκρωτήρι.

»Δίδομε την πάσαν άδειαν στο μοναστήρι τής 'Αγίας Τριάδος ςτό 
Άκρωτήρι δνομαζόμενον σελβιλί, τό νά φθιάσουν νά κατορθώσουν νά παρα
σκευάσουν καί νά σκεπάσουν τον κουπέ άυτοΰ τοϋ Μοναστηριού έπειδής καί 
νά γιενή χαράμπικο εις καιρόν τοτουγιανλίτις τών Ρωμαίω έδωσαν φωθιά 
καί έκάηκεν δποϊος κουμπές λοιπόν, μέ τό νά μπαίνη τό νερό μέσα καί νά 
μην ήμποροΰ νά κάνουν τό ίπατέτιν τως, έδώκαμε τό παρόν μας ηγεμονικόν 
πουγιουρτοϋ εις αυτό τό Μοναστήρι καί νά έχη τό κϋρος καί την ίσχϋν εις 
κάθε καιρόν καί χρόνον βεζίρη καί βαλή ήθελε ξεταχθή νά είναι άπείρακτοι 
οί πατέρες καί καλογέροι αϋτοΰ τοϋ Μοναστηριού. Άκόμας κρίνομε άξιον νά 
παρασκευάσουν πόρτες καί παραθΰργια εις τό ίδιον μοναστήρι καί ούτως 
άποφασίστηκε

τή 1827: Όκτωμβρίου 17. 1

1 Ή Ελληνική μετάφρασις πλήρης ανορθογραφιών, δι’ δ καί μεταγράφεται.
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3. (1830)1.

['.Αντιγραφή εκ τής σελ. 136 τοΰ ΰπ άρ. 17 κωδικός τής Μονής' το πρωτό

τυπον δεν άνενρομεν μεταξύ των χειρογράφων τής Μονής. Κατά μεταγραφήν].

Κατά την προσταγήν τοΰ υψηλότατου πασά Ιφέντη μας, και εύλογον 
τοΰ Συμβουλίου Χανίων, ό παπά - Καλλιόπιος καί παπά - Γρηγόριος από τό 
μοναστήριον Σελβιλι Αγία - Τριάδα, έχουν την ά'δειαν να υπάγουν εις τό 
μοναστήριον να τό ανοίξουν, καί νά τό μεραμετίζουν, καί να καλλιεργοΰν 
καί νά δουλεΰουν τό πράγμα τοΰ μοναστηριού' καί κανένας δεν ήμπορεΐ νά 
τούς γενή εμπόδιον.

Διά τοΰτο εγράφθη τό παρόν αποδεικτικόν καί εβουλώθη καί έδόθη εϊς 
αυτούς διά βεβαιότητα.

Έν τώ Συμβουλίω Χανίων, 5 Νοεμβρίου 1830.

(Τ. Σ.) δ Ναζίρης τοΰ Συμβουλίου Ρεφέτ εφένδης.

‘Ή άδεια έδόθη πρό τής έκδόσεως τής κάτωθι έντυπου προκηρύξεως, ής άντίτυ- 
πον εόρίσκεται έν τφ Ίστ. Άρχείω Κρήτης :

«Μουσταφα Πάσας και Όσμάν Νονρετήν Μπέης 

Προς τους Χριστιανούς της Επαρχίας».

Στοχαζόμενοι δτι ζητείτε καί θέλετε την άνακαίνησιν των έκκλησιών σας από Ημάς, 
διά νά κάμνετε τό Προσκύνημά σας έλευθέρως κατά τήν Θρησκείαν σας, Ημείς κατά τό 
πνεύμα τοΰ Μεχμενταλή Έφένδη μας (τού όποιου ή μόνη έλπίδα είναι εις τό νά εΰρω- 
σιν οί άνθρωποι τής Κρήτης ησυχίαν, άνάπαυσιν, καί έλευθερίαν) σάς ώμιλήσαμεν πολ- 
λαϊς φοραϊς δτι θέλομεν άπό καρδίας νά ζήτε έλευθέρως καί μέ εΰχαρίστησιν. Τό ίδιον 
σάς λέγομεν καί τώρα, διά περισσοτέραν σας βεβαιότητα, νά ζήτε μέ κάθε άνεσιν, καί 
έλευθερίαν καί νά έχετε τήν άδειαν νά ανακαινίσετε, καί νά άνακτίσετε τάς ’Εκκλησίας 
οας, δπως έχετε τόν τρόπον, καί θέλετε, μένοντες άκαταζήτητοι, χωρίς καμμίαν ύποψίαν 
καί φόβον, διά δσα Μοναστήρια καινούργια έκάμετε προτήτερα.

Έτζι πληροφορηθέντες ακολουθήσατε νά κάνετε έλευθέρως τό έργον σας, κατά τό 
ζήτημά σας, καί κατά τήν δρεξίν σας. Καί κατά τοΰτο μένομεν καί Ημείς ευχαριστη
μένοι, μέ έδικήν σας εΰχαρίστησιν.

Διά τοΰτο σάς δίδομεν τό παρόν Μας Μπουγιουρουλτοΰ, βουλομένον άπό Ημάς 
διά άσφάλειαν.

Έν Χανίοις· τήν 16 Φευρουαρίου 1831.
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4.
Μολυβδόβουλλον Γρηγορών ΣΤ' 1836.

[Έπι μεμβράνης' διαστάσεις 0,36X0,52· τδ εκ μετάξης νήμα διατηρείται, 
άλλ' ή βονλλα εξέπεσεν, εις δύο Οραυαθεϊσα. Παρόμοιον μολυβδόβουλλον 
γράμμα 1836, έν ’I. Μ. Γουβερνέτον, αδημοσίευτοι’].

Γρηγόριος έλέω Θϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης 

καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

-{- Τής Εκκλησιαστικής περί πάντα προνοίας περισπούδαστον, καί 
προΰργιαίτατον έ'ργον τελεί το συνιστάν ύπερφερόντως καί κρατύνειν ως 
ένεστι κατά πάντα καιρόν τα καλώς καί εύλόγως προχωρήσαντα· άνθ’ δτου 5 
καί κατ’ίχνος επόμενοι τοΐς φθάσασιν οί την πνευματικήν διαδεξάμενοι 
προστασίαν, περιέπειν όλη δυνάμει τα συμφερόντως έξειργασμένα ουκ άπα- 
ναίνονται, καί μάλιστα τά κατά φιλοτιμίαν έπιβραβευθέντα τοΐς ίεροίς καί 
σεβασμίοις γεραρά προνόμια έπικυροΰν των υπό χρόνου καί γάρ πραγμάτων 
μή αεί ωσαύτως έχόντων, αλλά συρρειν καί άπορρεΐν πεφυκότων, διάρκειας, 10 
μονιμότητος καί συστάσεως διηνεκώς πρόξενος ή έν τοΐς τοΰτοις άνανέωσις, 
ής τίνος αμελούμενης, ή χρονική περιπέτεια βυθώ λήθης τά καλώς ποτέ εναρ- 
ξάμενα παραδιδοΰσα, ζημίαν ου τήν τυχοΰσαν τοΐς όψιγόνοις συνεπιφέρεται. 
Επειδή τοιγαροϋν καί οι όσιώτατοι Πατέρες τού έν τή Νήσω Κρήτη, κατά 
τό εις Χανιά άκρωτήριον, κειμένου ίεροϋ καί σεβασμίου Μοναστηριού τής 15 

Αγίας Τριάδος ανήγγειλαν ήδη τή ημών μετριότητι προκαθημένη Συνοδικώς, 
δτι τό ιερόν τοΰτο καταφυγιον τής μετανοίας αυτών άνωθεν καί έξ αρχής 
διετέλεσεν υπό τήν προστασίαν, καί άμεσον ύπεράσπισιν τοΰ άγιωτάτου 
Πατριαρχικού άποστολικοΰ, καί Οικουμενικού Θρόνου, γινωσκόμενον παρά 
πάντων Πατριαρχικόν, καί σταυροπηγιακόν, καί Γράμματα έκέκτητο Έκκλη- 20 
σιαστικά, καί Συνοδικά, τά τό προνόμιον τής σταυροπηγιακής αυτού αξίας 
διατρανοΰντα. Έν δέ ταϊς πρό τινων χρόνων συμβάσαις έκεϊ άνωμαλίαις καί 
περιστάσεσιν, ύποπεσόν καί αυτό εις έπηρείας, καί πολλών πραγμάτων αφαι
ρέσεις, συνέβη προς τοΐς λοιποΐς άποβαλεΐν καί άποστερηθήναι καί τών 
Πατριαρχικών έκείνων, καί Συνοδικών Σιγιλλιωδών Γραμμάτων, τών τήν 25 

σταυροπηγιακήν αυτοΰ αξίαν καταφανή ποιουμένων ήν τινα μή ανεχόμενοι 
ή αυτών όσιότης άμαυρωθήναι, καί έξίτηλον γενέσθαι, άτε τά μάλιστα συντε- 
λεστικήν εις παντοίαν αυτών προστασίαν, καί άνεσιν, καί έπικουρίαν έν ταΐς 
μοναστηριακαΐς αυτών άνάγκαις, έγνωσαν προσδραμόντες τή κοινή μητρί, καί 
εΰεργέτιδι αγία τοΰ Χριστού μεγάλη Εκκλησία έξαιτήσασθαι τήν άνανέωσιν 30 

αυτής διά Πατριαρχικού, καί Συνοδικού Σιγιλλιώδους Γράμματος. Ταΰτα δέ 
τής αυτών όσιότητος άναγγελλόντων, καί θερμώς έκλιπαροΰντων, έπειδή ένε-
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φανίσθη συγχρόνως ήμΐν και Γράμμα τοΰ κατά τόπον άρχιερέως, 'Ιερωτάτου 
Μητροπολίτου Κρήτης, ύπερτίμου, και Έξάρχου Ευρώπης, έν άγίφ πνεΰματι 
αγαπητού ημών αδελφού, καί συλλειτουργού, κυρ Μελετίου, διαβεβαιούντος 
την άρχαίαν σταυροπηγιακήν ελευθερίαν τούτου τού 'Ιερού Μοναστηριού, καί 

5 συμφώνως άξιούντος την αυτής άνανέωσιν καί καινουργίαν παρά τής Εκκλη
σιαστικής εύμενείας, τούτου χάριν ή μετριότης ημών κατ’οφειλήν απαραίτητον 
κηδομένη τής εύρυθμίας τών απανταχού 'Ιερών τοΰ θύ σκηνωμάτων, επειδή 
προς ταΐς ανωτέρω πληροφορίαις, άναπτυξαμένη τούς Ιερούς Κώδικας τής 
καθ’ ημάς τοΰ Χριστού μεγάλης ’Εκκλησίας, εύρε καταγεγραμμένον εν τή 

10 σειρά τών σταυροπηγιακών αυτής Μοναστηρίων, καί τό περί ου ό λόγος 'Ιερόν 
καταγώγιον, ως άνέκαίίεν Πατριαρχικόν καί σταυροπηγιακόν διατελέσαν, επί 
έτησίφ δόσει προς τό Κοινόν γροσίων διακοσίων, ήτοι 200, λόγφ υποταγής, 
άπεδέξατο εύμενώς τάς προσενεχθείσας παρακλήσεις, καί αξιώσεις, ως δικαίαςτε 
καί εύλογους, καί Γράφουσα άποφαίνεται Συνοδικώς μετά τών περί αυτήν 

15 Ίερωτάτων αρχιερέων, καί ύπερτίμων τών εν άγίω πνεύματι αγαπητών ημών 
αδελφών, καί συλλειτουργών, ϊνα τό διαληφθέν 'Ιερόν καί σεβάσμιον μονα- 
στήριον, τό τιμώμενον έπ’ δνόματι τής 'Αγίας Τριάδος καί κείμενον εις τό 
κατά τά Χανιά άκρωτήριον τής Νήσου Κρήτης, ώσπερ άνωθεν καί εξαρχής, 
κατά τάς έκτεθείσας πληροφορίας, καί αποδείξεις, οϋτω καί εις τον εξής 

20 άπαντα χρόνον, έως ου ό ήλιος διϊππεύων τον ίδιον περιτρέχει κύκλον, 
ύπάρχη μετά πάντων τών κτημάτων, καί πραγμάτων, καί αφιερωμάτων αυτού 
κινητών τε καί ακινήτων, τών τε ήδη ό'ντων, καί τών αείποτε προσγενησομέ- 
νων, καί λέγηται, καί παρά πάντων γινώσκηται ήμέτερον Πατριαρχικόν σταυ
ροπηγιακόν, ελεύθερον, άδούλωτον, άκαταπάτητον, άνενόχλητόν τε καί άνε- 

25 πηρέαστον παρά παντός προσώπου 'Ιερωμένου, ή Λαϊκού, καί μηδενί άλλω 
υποκείμενον, εί μή μόνω τώ καθ’ ημάς άγιωτάτω Άποστολικώ, Πατριαρχική), 
καί Οικουμενική) Θρόνω, καί ύπ’ αυτού μόνον προστατευόμενον, κρινόμε- 
νόν τε καί άνακρινόμενον, μνημονευομένου εν αυτή) άεννάως καί τοΰ κανο
νικού, Πατριαρχικού ονόματος έν πάσαις ταΐς ίεραΐς τελεταΐς, καί άκολου- 

30 θίαις, ως νενόμισταυ διοικήται δε καί διεξάγηται καθάπερ καί τά λοιπά 
απανταχού κείμενα σταυροπηγιακά Μοναστήρια, μηδενός τών απάντων, μήτε 
τού κατά καιρούς Μητροπολίτου Κρήτης, μήτε άλλου οίουδήποτε έχοντος 
άδειαν, καί εξουσίαν εις τό παντελές κατεπεμβήναι αυτού, ή τών πραγμάτων 
αυτού, καί κτημάτων, καί αφιερωμάτων άντιποιηθήναι, ή ένόχλησιν καί επή- 

35 ρειαν προξενήσαι τοΐς έν αυτή» άσκουμένοις Πατράσι, ή άπαίτησιν πολλήν 
ή δλίγην αύτοϊς προβαλειν, άτε μηδενί μηδέν δφείλουσι διδόναι τού 'Ιερού 
τούτου σταυροπηγιακού μοναστηριού, εί μή μόνον προς τό Κοινόν τής 
καθ’ημάς τού Χριστού μεγάλης Εκκλησίας τό τεταγμένον έτήσιον γρόσια 
διακόσια, έπί τώ λαμβάνειν τήν συνήθη ένδεικτικήν τής παραλαβής έκκλη- 

40 σιαστικήν άπόδειξιν. Όφείλοισι δέ οί έν αυτή) συνασκώμενοι όσιώτατοι πατέ
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ρες διάγειν άμέμπτως, και άνεπιλήπτως, και κατά τον τύπον τοϋ μοναστικού 
αυτών επαγγέλματος, και συμπολιτεύεσθαι φιλαδέλφως, και έν όμονοία, και 
αγάπη αδελφική, συντρέχοντες κα'ι επιμελούμενοι υπέρ τής εύρυθμίας, και 
επί τά πρόσω αύξήσεως τής μετάνοιας αυτών, κάπειδάν έν στερήσει γένωνται 
ηγουμένου, έχωσιν έκλέγειν εκ τής ολομέλειας αυτών τον κοινώς άναφα- >Γ) 
νέντα άξιον, καί τούτον δηλοποιεΐν τή και)3 ημάς τού Χύ μεγάλη Εκκλησία, 
έως τφ άποκαθίστασθαι ηγούμενον διά Πατριαρχικού Εκκλησιαστικού 
Γράμματος’ έν χρεία δέ χειροτονίας γενόμενοι, έχωσιν έπ’ άδειας προσκαλεΐν 
ον αν βούλωνται τών πλησιόχωρων αρχιερέων έπί τφ έκτελεΐν τάς χειροτονίας 
αυτών, κατά την έκκλησιαστικήν διατύπωσιν. Ταύτα άπεφάνθη καί κεκύρω- 10 
ται Συνοδικώς. 'Ός δ’ αν καί όποιος τών απάντων, γνώμης σκαιότητι καί κακο- 
βουλίφ νικώμενος τολμήση ποτέ κρυφίως ή φανερώς αμέσως ή έμμέσως 
διασεΐσαι την σταυροπηγιακήν ελευθερίαν, καί χάριν τού 'Ιερού τούτου καί 
Σεβασμίου Μοναστηριού καί ένόχλησιν, καί έπήρειαν προξενήσαι τοϊς έν 
αύτφ άσκουμένοις όσιωτάτοις Πατράσι, ή άπαίτησιν πολλήν ή όλίγην αύτοΐς 16 
προβαλεΐν, ή τών μοναστηριακών αυτού κτημάτων, πραγμάτων τε καί αφιε
ρωμάτων δλως άψασθαι, καί Ιδιοποιηθήναι πολύ ή ολίγον έξ αυτών, καί 
δλως βουληθή άνατρέψαι μέχρι κεραίας τά έν τφ παρόντι Συνοδικώς έκπε- 
φασμένα, ό τοιούτος, ως άλαζών, καί ιδιόρρυθμος, όποιος αν fj τάξεως καί 
βαθμού, άφωρισμένος ύπάρχη παρά τής αγίας καί όμοουσίου, καί ζαιοποιού, 20 
καί αδιαιρέτου μακαρίας Τριάδος, τού ενός τή φύσει μόνου θεού, καί κατη- 
ραμένος, καί ασυγχώρητος, καί άλυτος μετά θάνατον, καί τυμπανιαΐος, καί 
πάσαις ταΐς πατρικαΐς καί Συνοδικαΐς άραΐς υπεύθυνος, καί ένοχος τού πυρός 
τής γεέννης, καί τφ αίωνίφ άναθέμαχι υπόδικος. 'Όθεν εις έ'νδειξιν καί διη
νεκή την ασφάλειαν έγένετο καί τό παρόν ήμέτερον Πατριαρχικόν καί Συνο- 25 
δικόν σιγιλλιώδες έν μεμβράναις, Γράμμα, καταστρωθέν καν τφ Τερφ Κώδικι 
τής καθ’ημάς τού Χύ μεγάλης Εκκλησίας, καί έδόθη προς τό ρηθέν ιερόν 
καί Σεβάσμιον ήμέτερον Πατριαρχικόν, καί σταυροπηγιακόν Μοναστήριον τής 
'Αγίας Τριάδος, κείμενον έν τή Νήσφ Κρήτη, κατά τό εις Χανιά άκρωτήριον.

Έν έτει Σωτηρίω χιλιοστφ δκτακοσιοστφ τριακοστφ έκτφ, κατά μήνα 30 
Δεκέμβριον.

■f Γρηγόριος Έλέω Θοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 

καί Νέας Ρώμης Οικουμενικός Πατριάρχης.

f Ό Άγκυρας υπογραφή δυσανάγνωστος

j· Ό Προύαης Άν&ιμος f Ό.........."Αν&ιμος

Ό Φιλαδέλφειας Πανάρετος (;)

•j- Ό [Ααρίαης] Γερμανός

Ό Νικομήδειας Πανάρετος 

Ό Κυζϊκου Γεράσιμος (;)
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5.
TO ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ1 

(Κώδιξ άριΦ. 14)

Τής ιστορίας άνάγνωσις αναγκαιότατη και ώφελιμωτάτη παρά πάντων 
κρίνεταί' καί τφ δντι ούτως εχει, διότι δι* αύτής πασίδηλα γίνονται τών προ 
πολλοΰ άποδημησάντων ανθρώπων τα κατορθώματα, καί τά ευκταία εις 
αυτούς κατά καιρόν, καί τά απευκταία συμβάντα, ΐνα προσέχοντες οί μεταγε
νέστεροι άποφεύγωσι μέν, δσον τό δυνατόν τούς ενδεχομένους κινδύνους καί 
ζημίας, επιμελούμενοι δέ δσον τό δυνατόν, χαίρωσιν ησυχίαν καί ασφάλειαν 
τής ιδίας αύτών ζωής. “Οθεν χάριν αύτών έκρίθη ά'ξιον ινα γένηται μικρά 
τις καί σύντομος έκθεσις εν τω ίερφ τούτω κώδικι τής Τέρας καί Σταυροπη
γιακής Μονής τής 'Αγίας Τριάδος, ολίγων έκ τών πολλών απευκταίων συμβε- 
βηκότων, άπερ έν διαφόροις καιροΐς έδοκίμασε γενικώς μέν ή πατρίς ημών 
Κρήτη, ιδίως δέ ή 'Ιερά ημών Μονή, καί μάλιστα κατά τήν δεκάτην δγδόην 
εκατονταετηρίδα, καθ’ ήν έγεννήθη έν τή νήσω ταύτη δθωμανός τις Κρής, έν 
τή έπαρχία Σέλινου, έξ άσήμου γένους καταγόμενος. Ούτος μεταβάς έντεΰ- 
θεν, καί πρσχωρήσας εϊς τό έν Κωνσταντινουπόλει Σουλτανικόν Παλάτιον, 
καί γενόμενος έν αύτφ μέγας έν πλούτφ καί άξιώματι, Βαλιδέ Κιαχαγιάς 
χρηματίσας ένδόξως, καί υπερασπιζόμενος τούς έν Κρήτη ομοθρήσκους του 
καί όμοπάτριδας, έδωκεν εις αύτούς νά ζώσιν άτάκτως, καί νά φέρωνται πρός 
τούς έν Κρήτη Χριστιανούς άπανθρώπως καί πολλά σκληρώς. Ή αύθάδειά 
των έ'φθασεν εις τοσοΰτον καί τοιοϋτον βαθμόν κακίας, ώστε καί εις αύτούς 
τούς κατά καιρόν παρά τού βασιλέως στελλομένους πληρεξουσίους διοικητάς 
τής Κρήτης, έφαίνοντο απειθείς καί παρήκοοι, καί σχεδόν φερόμενοι ώς άπο- 
στάται, έ'καμνον παν είδος κακίας έπάνω εις τούς χριστιανούς, μηδέν φροντί- 
ζοντες περί τών διοικητών, καί περί τών προσταγμάτων αύτών, άλλ’ έκαστος 
αύτών, συνδεδεμένων δντων μέ εταιρικόν σύνδεσμον, τού τότε ύπερακμάζον- 
τος Γιαννιτζαρισμοΰ, βοηθούμενοι ύπ’ άλλήλων, έκαμνεν όποιον κακόν ήθελε 
πρός εύχαρίστησιν τών αγρίων καί αλόγων παθών του. Πάσης τάξεως καί 
καταστάσεως βαθμού τοϋρκος ήτον σχεδόν έλεύθερος από τιμωρίαν νά θανα- 
τώση ανηλεώς, δχι μόνον καθ’ οδόν τον άπαντώντα Χριστιανόν, ή νά ρίψη 
άπανθρώπως τό φόρτωμά του από τό ζώον, καί νά τό μεταχειρισθή δπου 
καί δσας ημέρας ήθελεν, ή σχίση τούς ασκούς, νά καταχύση τό έν αύτοΐς κρασί, 
ή λάδι, βλέπων εύχαρίστως, ώς ωμός καί σκληροκάρδιος, τόν άξιοδάκρυτον 
Χριστιανόν, πτωχόν καί κοπιασμένον όντα, θρηνολογοΰντα καί δακρύοντα, 
αλλά καί εις τά υποστατικά των έργαζομένους έθανάτωσαν πολλούς. Πολλά-

1 Τό λεκτικόν έτηρήθη, ούχί όμως καί ή ορθογραφία τοΰ χειρογράφου, εσφαλ
μένη κάπως.
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κις και μέσα εις τάς οικίας των και ημέραν καί νύκτα έκαμνον τό αυτό. Τινές 
από τούς πτωχούς τούρκους άπήτουν ανυπερθέτως χρηματικάς δωρεάς παρά 
των όπωσοϋν εν καταστάσει χριστιανών, προϋποστέλλοντες εις αυτούς εις 
είδος χαιρετισμού μίαν ή περί πλέον μολυβδίνην σφαίραν, ύποσημαίνοντες 
μέ τούτο, δτι μέ αύτάς θέλουσι δώσειν εις αυτούς θάνατον, εάν δεν στείλω- 
σιν εις αυτούς τήν άπαιτουμένην χρηματικήν δωρεάν. Τά καρποφορικά υπο
στατικά, δσον των μοναστηρίων, δσον καί των λοιπών χριστιανών, ήρπαζον 
δικαστικώς μέ αλλαγήν εδικών των άκάρπων, ή μέ δλίγην χρηματικήν δόσιν, 
λέγοντες δτι τό έπλήρωσαν. Οί άντιτείνοντες εις τούτο κατηγοροΰντο μετά 
παρέλευσιν ημερών ψευδώς επί κριτηρίου ως ύβρισταί τού βασιλέως, ή τής 
πίστεώς των, ή άλλως πώς κατηγοροΰντο, δτι τρόπον τινά είναι βλαπτικοί 
τής τιμής των, καί ούτω κατεδικάζοντο εις τον δι’ αγχόνης θάνατον υπό τού 
αδίκου κριτηρίου των. Καί εις κάλυμμα τής ωμής καί απάνθρωπου άποφά- 
σεώς των, ήτον αρκετόν νά εΐπη ό κατήγορος καί συκοφάντης τό «βαλαχί, 
βιλαχί, δέν τό λέω ψώματα» καί άλλη τις έξέτασις περί τού κατηγορουμένου 
δέν έγίνετο, ή τούς έθανάτωναν καί πασιδήλως, ή μόνοι αυτοί ίδιοχείρως, ή 
διά μέσων άλλων σκληροτέρων Τούρκων. Οί τεχνΐται εδοκίμαζον ζημίας 
μεγάλας μέσα εις τάς πόλεις, επειδή έπαιρναν τά τεχνουργήματά των μέ λόγον 
δτι θέλουσι τά πληρώσει μετά ταΰτα καί έπειτα ή παντάπασι δέν έδιδον εις 
αυτούς τίποτε, ή έδιδον τό ήμισυ τής τιμής ή καί δλιγώτερον χωρίς νά τολμά 
ό τεχνίτης νά παραστήση καν δτι ζημιώνεται, φοβούμενος μήπως ζημιωθή 
καί αυτήν τήν ζωήν των. Τά αυτά εδοκίμαζον καί οί πραγματευταί χριστια
νοί, οί κάτοικοι τών πόλεων δχι δμως καί οί ξένοι. "Οθεν προς αποφυγήν 
τής ζημίας των ήναγκάζοντο νά κολακεύωσι χαμερπέστατα' άλλ’ ή κολακεία 
τούς έκαμνεν αύθαδεστέρους καί έπιζημιωτέρους εις τούς άλλους, ενίοτε δέ 
καί εις αυτούς τούς κόλακας· προς αποφυγήν τής διατρεχούσης ζημίας έδέ- 
χοντο πολλοί τεχνΐται χριστιανοί συντεχνίτας τούρκους καί πραγματευταί συν- 
εμπόρους τούς πλέον διαβοήτους τολμηρούς τε καί δυνατούς έξ αυτών, διά 
νά άποκρούωσιν άλλους κακούς μέν, δμως αδυνάτους· αλλά καί τούτο τό έφεύ- 
ρεμα εστάθη έπιζημιώτερον εις τινας. Επειδή οί ύπερασπισταί φερόμενοι 
ως κύριοι τής εμπορικής καταβολής, καί τοιούτοι κηρυττόμενοι μετά παρέ- 
λευσιν χρόνων, τήν οίκειοποιούντο ευκόλως, μετά σιωπηλής άγανακτήσεως 
τών αληθινών κυρίων. Τινές δέ τήν μέν καταβολήν δέν ήρπαζον, τό κέρδος 
δμως κατεκράτων μέ ποικίλους τρόπους, καλύπτοντες τό φιλάδικον καί φιλαρ- 
πακτικόν ήθός των. ’Αλλά μολονότι ήσαν τοιούτοι οί πλεΐστοι, έζήτουν νά 
κηρύττωνται υπό τών άδικουμένων φιλοδίκαιοι άνθρωποι, καί εύεργέται εις 
αυτούς. Δέν ήτον συγχωρεμένον εις τούς χριστιανούς νά μεταχειρίζωνται δλας 
τάς εις τον τόπον εγνωσμένος χρησίμους καί επικερδείς τέχνας, αλλά μόνας 
τάς πολλά κοπιαστικός χαμερπεΐς καί δλιγοκερδεΐς. Οι έχοντες υποστατικά 
έξω τής πόλεως ήγγάρευον τούς χριστιανούς, δχι μόνον ολοκλήρους ημέρας
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άλλ’ εβδομάδας νά καλλιεργώσιν αυτά αμισθί, μέ μόνην όλίγην και εύτελε- 
στάτην τροφήν, διορίζοντες απάνθρωπους έπιστάτας επάνω εις αυτούς, διά 
νά τούς βάζωσι μέ ραβδισμούς νά έργάζωνται άδιακόπως καί εντελώς, ά'νευ 
τινός συμπάθειας ανθρώπινης. Τούτο δε ήκολούθουν περιοδικώς σχεδόν 
καθ’ δλον τον χρόνον οί αγάδες, οί όποιοι έπάχτωναν τά διάφορα χωρία, 
κοινώς λεγομένους μουκατάδες, από την βασιλείαν καί ό'χι μόνον τά υποστα
τικά των έδουλευον τοιουτοτρόπως, αλλά καί μεγάλας οικοδομάς έκτιζον κατά 
τον είρημένον τρόπον. "Οτε είχον τά έλαιόδενδρά των καρπούς έ'παιρνον 
τυραννικώς άφ’ έκάστης τών υποκειμένων εις αυτούς φαμιλιών μίαν μαζεύ- 
τριαν γυναίκα, ή καί δυο, ή μητέρα ή θυγατέρα, καί έδιδον εις αύτάς — οί 
κηρυττόμενοι ώς φιλοδίκαιοι — διά τον κόπον των δύο μέτρα λάδι έκ τών 
επτά, χωρίς νά λαμβάνωσιν άπ’ αυτούς τίποτε άλλο. Τό έν έκ τών δύο μέτρων 
επλήρωνον τό ήμισυ τής έν τή πόλει Χανίων τιμής" έπειδή αυτός ό αγάς 
είχε τό δικαίωμα νά δίδη την ήμισείαν τιμήν, διότι αυτός ένόμιζε τον εαυ
τόν του ως βασιλέα καί τούς κατοίκους τής έπικρατείας του ώς σκλάβους ίδι- 
κούς του. ’Άλλοι δέ εύρισκον ποικίλους προφασιολογίας σφαλμάτων καί 
έδιδον εις αύτάς, δσον ή ασπλαχνία των τούς έσυγχιόρει. Τινές δέ έξ αυτών 
τών μαζευτριών, καί ώς έπί τό πλεΐστον παρθένοι, ύπέστρεφον εις τάς οικίας 
των μέ ολίγον λάδι καί μέ πολλήν διαφθοράν τού ήθους καί τής τιμής των. 
Έζημιώνοντο δέ έκ τούτου τού αδικήματος πολλοί χριστιανοί τού ίδιου των 
υποστατικού τό λάδι, μή έχοντες τάς γυναίκας καί θυγατέρας των νά συνά- 
ξωσι τούς καρπούς τών έλαιών των. Καί οί μή έχοντες μουκατάδες τοΰρκοι, 
έχοντες δέ υποστατικά εις τά χωρία δπου κατωκουν χριστιανοί, ήνάγκαζον 
αυτούς νά έργάζωνται κατά τάς έορτασίμους ημέρας, πλήν τού αγίου Πάσχα, 
αγγαρεία, προσφέροντες εις αυτούς μόνην τροφήν. Πολλάκις δέ έβίαζον καί 
τούς ιερείς νά έπιταχύνωσι τήν λειτουργίαν διά νά εργάζωνται οί χριστιανοί 
πολλάς ώρας εις τά υποστατικά των οί μέν άνδρες κατά τον καιρόν ραβδί- 
ζοντες τά έλαιόδενδρα ή μεταφέροντες τούς καρπούς των, ή άλλα τινά έργα 
κάμνοντες, αί δέ γυναίκες συνάζουσαι τούς καρπούς τών έλαιών, έξώδευον 
σχεδόν πάντες τάς έορτασίμους ημέρας, θλιβόμενοι καί στενάζοντες έκ βάθους 
καρδίας, παρακαλούντες τον θεόν νά τούς έλευθερώση άπ’ αυτόν τον άνυπό- 
φορον καί τυραννικόν ζυγόν τής δουλείας. Έκαστος δικαίως καί έμφρόνως 
κρίνων τά πράγματα καταλαμβάνει τό πόσον έθλίβοντο οί τότε χριστιανοί 
τής Κρήτης, καί πόσον είναι αξιέπαινος καί αξιοσημείωτος ό προς τήν αγίαν 
ημών πίστιν ένθεος ζήλος, καί διακαής έρως αυτών, ένφ πολλάκις (μάλιστα 
κατά τήν δόσιν τών κοινώς λεγομένων χαρατζίων) παρεκινούντο από τούς 
δυναστεύοντας αυτούς τούρκους νά άρνηθώσι τον Χριστόν, υποσχόμενοι εις 
αυτούς ένόρκως δτι θέλουσιν είναι εις τό εξής έλεύθεροι από αγγαρείας καί 
από δλα τά χρηματικά δοσίματα εις τών οποίων τήν δόσιν έδοκίμαζον στε
νοχώριαν άπερίγραπτον δερνόμενοι καί φυλακιζόμενοι άσπλάγχνως, μή έχον-
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τες χρήματα νά δίδωσιν άλλεπαλλήλως, πτωχοί δντες. Άλλ’ εις αυτήν την 
επικίνδυνον τής ψυχής τών χριστιανών εποχήν, συνεισέφερον τα έν Κρήτη 
ιερά μοναστήρια πλείστην την επιμέλειαν υπέρ τοΰ ψυχικού συμφέροντος 
τών χριστιανών.

Επειδή περιερχόμενοι τινές τών Ιερομόναχων ε’ις διάφορα χωρία τής 
Κρήτης χάριν φιλοδωρίας κατά τό φαινόμενον, έπεστήριζον τούς χριστιανούς 
άνδρας καί γυναίκας εις τήν αγίαν καί άμώμητον πίστιν τού ’Ιησού Χριστού, 
διδάσκοντες εις αυτούς, ότι οί παλαιοί μάρτυρες ού μόνον σωματικούς κόπους 
καί θλίψεις ύπέμενον οί αοίδιμοι διά τήν αγάπην τού ’Ιησού Χριστού καί 
Σωτήρος ημών, αλλά καί αυτόν τον θάνατον τής ζωής έλάμβανον με προ
θυμίαν, διά νά άποφύγωσι τής ψυχής τον αιώνιον, δηλαδή τήν άτελεύτητον 
κόλασιν, καί δτι θέλουν είσθαι κληρονόμοι τής αιωνίου ζωής, αν άγογγύστως 
καί ύπομονητικώς ύποφέρωσι τά παρόντα δεινά διά τον Κύριον καί πολύ 
περισσότερον ωφελούντο ψυχικώς στηριζόμενοι εις τήν αγίαν ημών πίστιν, 
δσοι έσύχναζον εις τά μοναστήρια, εκ τών οποίων άλλοι μέν ήρχοντο χάριν 
εύλαβείας, άλλοι δε χάριν βοήθειας σωματικής, πάμπτωχοι δντες, στερούμενοι 
καί αυτού τού κρίθινου άρτου, πολλάκις καί τού ελαίου, οΐτινες παρηγο- 
ρούντο λαμβάνοντες τήν κατά δύναμιν τών μοναστηρίων ελεημοσύνην παρά 
τών πατέρων συνοδευομένων μέ παρηγορητικούς λόγους αποβλέποντας εις 
ψυχικήν σωτηρίαν. ’Άλλοι δέ έ'φερον τά τέκνα των καί εμάνθανον τά ιερά 
γράμματα τρεφόμενα μέ έ'ξοδα τών μοναστηρίων, έκ τών οποίων άλλα μέν 
έμενον καί έγίνοντο ιερομόναχοι, άλλα δέ έπέστρεφον εις τά πατρικά των καί 
έγίνοντο κοσμικοί ιερείς εις τά χωρία καί εχρησίμευον τά μέγιστα, επειδή 
ήρτυμένοι δντες εις τά μοναστήρια μέ τό θειον άλας ταϊς ίεραΐς άκολου- 
θίαις, εκκλησιαστικής ευταξίας, ιεροπραξίας, άναγνώσεως, καί έναρέτου πολι
τείας, άναγινώσκοντες επ’ εκκλησίας βίους αγίους άνδρών καί μαρτύρια τών 
αγίων τού Χριστού μαρτύρων, ωφελούντο οί άκούοντες χριστιανοί, πιστεύον- 
τες άδιστάκτως δτι τά εν ταΐς θείαις γραφαΐς γεγραμμένα είναι θειότατα καί 
αληθέστατα, καί δτι οί μισούντες καί άποστρεφόμενοι τής κακίας τά έργα 
καί άγαπώντες καί εργαζόμενοι τήν αρετήν προθύμως καί άγογγύστως, ύπο- 
μένοντες διά τον Κύριον πάσαν καταδρομήν καί θλϊψιν θέλουσι φανήν άξιοι 
κληρονόμοι τής αιωνίου ζωής. Όπόσα καί όποια φρικτά καί αξιοδάκρυτα 
πάθη έδοκίμαζον αί χριστιανοί τής Κρήτης από τούς διδομένους εις τά 
αφροδίσια πάθη, έπιλείψει με ό χρόνος γράφοντα' άρσενοφθορίαι, παρθενο
φθορίας άρπαγαί καί βίαι ύπάνδρων γυναικών καί τά λοιπά4 καί ταΰτα έξη- 
κολούθουν, ώς επί τό πλεΐστον, μέ τήν βίαν καί δυναστείαν. Καί αν άπετύγ- 
χανον τού αχρείου σκοπού των, τής μέν ιόν άνδρα ανηλεώς έθανάτωνον, τής 
δέ τον αδελφόν, τής άλλης τον πατέρα, ή τήν μητέρα, ή δντινα ήθελον ύπο- 
πιευθώσι συνεργόν τής αποτυχίας του, γείτονα δηλαδή, ή άλλον τινά οικεΐον 
τού διαφυγόντος υποκειμένου, ή καί αυτό τό καταδιωκόμενον υποκείμενον4

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουαον, Ιτος Θ’. 21
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ενίοτε δέ έξειέλουν τούς αχρείους σκοπούς ίων με απατηλούς λόγους, και με 
καταπειστικάς υποσχέσεις πρόσκαιρων απολαύσεων δόξης και πλούτου. “Οθεν 
άπεξενώθησαν πολλοί από την περιουσίαν των και πατρίδα προς αποφυγήν 
ατιμιών ή θανάτου- καί αν εύκολύνοντο οί πλεΐστοι των χριστιανών ήθελον 
άποσκιρτήσειν από την Κρήτην- έμποδίζετο δμως ή φυγή και άναχώρησις 
τών φαμιλιών, καί ανηλίκων αρσενικών παιδιών. Ποΰ γάμος, ή βάπτισις, ή 
εορτή, ή ά'λλη τις συνάθροισις χριστιανών άνδρών καί γυναικών, συμπόσιον 
ή χορός, καί να μήν είναι τοιαΰτα ζιζάνια έμβάλοντα φόβον καί τρόμον εις 
τάς καρδίας των, μήπως γυναίκας άτιμάσωσιν καί ά'νδρας θανατώσωσιν; 
ποΰ ελευθερία εις τούς χριστιανούς νά μεταχειρισθώσι φορέματα πολυτελή 
όπωςοΰν, άναλόγως τής εποχής καί τής μικράς καταστάσεώς των; ποΰ τόλμη 
νά άντιτείνωσιν εις απρεπείς λόγους ή εις άσεμνα κινήματα τών αχρείων 
τούρκων παρευρεθέντων εις τάς συναναστροφάς τών χριστιανών; πολυειδώς 
καί πολυτρόπως κατατρυχόμενοι οί εν τοΐς χωρίοις οίκοΰντες χριστιανοί, 
εσχημάτιζον έν ελεεινόν καί άξιοδάκρυτον θέαμα. "Αξιόν δακρύων ήτο καί τό 
νά βλέπη τις τον άναχωροΰντα δι’ οδοιπορίαν τινά όπωσοΰν έκτεταμένην νά 
προσφέρη εις τήν γυναίκα καί παΐδας του τον τελευταΐον αποχαιρετισμόν, 
φοβούμενος μήπως καθ’ οδόν δοκιμάση τον εις πολλούς άκολουθήσαντα 
θάνατον άδικον, καί δεν έπιστρέψη πλέον νά τούς ΐδη. Αΐ έν ταΐς πόλεσι 
γυναίκες δεν έτόλμων νά έ'κβωσιν έξω τής οικίας των ασκεπείς τό πρόσωπον, ή 
νά στέκωνται εις παράθυρα νά φαίνωνται, αλλά ως αί τούρκισσαι έκρύπτοντο, 
καί δτε έκβαινον έξω ήσαν μέ κεκαλυμμένον πρόσωπον καί δλα τά λοιπά 
μέρη τοΰ σώματος. Αί παριθένοι μόλις δίς τοΰ ενιαυτού έπήγαινον εις τήν 
εκκλησίαν διά νά μεταλάβωσι τών άχράντων μυστηρίων καί τότε δρθρου 
βαθέος κεκαλυμμέναι καί έπέστρεφον εις τάς οικίας των προ τής ανατολής 
τοΰ ήλιου φοβούμεναι τον κίνδυνον τής παρθενίας των, ή τής ζωής των, ή 
τής ζωής τών γονέαιν, αδελφών, ή άλλων τινών συγγενών των. Ενίοτε δέ 
έπέμβαινον εις τά θρησκευτικά καί τούτο άπέβλεπεν εις τινα σκοπόν τής 
άχρειότητος ή κακίας των- δηλαδή εις έπίδειξιν τής ισχύος των, δτι δ προσ
τακτικός λόγος των έργον γίνεται, ή καί άπόλαυσιν χρηματικήν, ή εις έκτέ- 
λεσιν αίσχράς τίνος προμεμελετημένης πράξεώς των. Ύπεκρίνοντο δέ τούς 
μεσίτας εις τούς αρχιερείς διά χειροτονίας ιερέων, συνοικέσια άπρεπή, ανάρ
μοστα καί παράνομα, εις άλογα καί άτοπα διαζύγια- έπέμβαινον δέ καί εις 
τούς γάμους καί στεφανώματα τών χριστιανών (ως κουμπάροι κοινώς λεγό
μενοι), καί έξώδευον χρήματα στηρίζοντες τούς περί αυτούς κόλακας, ή τούς 
άλλως πως θεραπευτάς τών αχρείων παθών των, χριστιανούς, καί άνεδέχοντο 
παΐδας χριστιανών έκ τοΰ αγίου βαπτίσματος- καί οί άντιτείνοντες εις τάς 
τοιαύτας ζητήσεις των δεν ήσαν μακράν τοΰ έσχάτου κινδύνου τής ζωής. 
Οί έχοντες δέ τούς γάμους ήσαν υπόχρεοι νά φιλοδωρήσωσι τον σούμπαση 
τοΰ χωρίου των, τοΰρκον δντα, προσφέροντες είς αυτόν ή ένα κριόν, ή ένα
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ζευγάριον υποδήματα, τα πολυτιμότερα και κατά την εποχήν εν χρήσει, νά 
τον προσκαλέσωσιν εις τούς γάμους. Συν αύτφ δε καί τούς γνωστούς καί 
τούς συχνάζοντας εις τό χωρίον εκείνο τούρκους. Οι μή έκπληρώνοντες τούτο 
τό εις αυτούς νομιζόμενον άφευκτον ηθικόν χρέος, κατατρεχόμενοι έκινδύ- 
νευον. Ούτοι έδιώριζον, ώς επί τό πλεΐστον, πότε καί πού νά στεφάνωση ό 
ίερεύς τό άνδρόγυνον πολλάκις καί άνευ αρχιερατικής άδειας καί άφέσεως 
δέρνοντες ιερείς άνιλεώς έβίαζον αυτούς καί έστεφάνωναν ανδρόγυνα παρά
νομα ή άσύμφωνα εκ μέρους τού ενός υποκειμένου, καί άνευ τής συγκατανεύ- 
σεως τών γονέων αν έλεγον τίποτε πειρακτικόν εδέρνοντο ύπ" αυτών τινές έξ 
αυτών περιερχόμενοι εις διάφορα χωρία έπρόσταζον βιαίως νά συναχθώσιν 
αι γυναίκες καί αί θυγατέρες τών χριστιανών νά χορεΰωσιν όμού μέ αυτούς, 
άναγκαίως δ" έπρεπε νά προσφέρωνται εις αυτούς καί φαγοπότια από τούς 
οϊκους τών χριστιανών, καί χωρίς νά τά ζητήσωσιν, δπου τρώγοντες καί πίνον- 
τες καί χορεύοντες έξέφερον τούς σεσηπότας καί διεφθαρμένους καρπούς τής 
μιαρός των καρδίας, διά νά άπατήσωσι καί νά φθείρωσι τάς άπαλάς καί 
αφθόρους καρδίας τών παρθένων μετά πορνικά καί δαιμονικά τραγωδία καί 
κινήματά των, αλλά καί τούς άπεστρέφοντο ως θανάσιμους εχθρούς των. 
Τοιαύτα δεινά καί άξια φρίκης δυστυχήματα έδοκίμαζον οι έν τοΐς πόλεσι 
(sic) καί χωρίοις οίκούντες χριστιανοί. Οί δέ εν ταΐς ίεραΐς μοναΐς ενασκού
μενοι ιερομόναχοι καί λοιποί αδελφοί, αγγαρείας μέν δεν έκαμνον, έδοκίμα
ζον δμοος ποικίλας θλίψεις καί άλλους άνυποφόρους πειρασμούς. Επειδή 
έκτος τού δτι έδιδον εις τούς μουκατά - αγάδες έν έκ τών επτά πάντων τών 
έκ τής γής, καί έλαιοδένδρων προϊόντων, έπρόσφερον προς τούτοις καί τετρά
κις έκάστου ένιαυτού καί δώρα, συνιστάμενα από κριούς, μέλι, κηρία κατε- 
σκευασμένα λαμπάδες· καί δχι μόνον εις αυτούς έδιδον, αλλά καί εις δλους 
τούς αξιωματικούς· καί τούς διά τήν κακίαν καί ωμότητα διαβοήτους τούρ- 
κους, τών οποίων ό αριθμός ανέβαινε σχεδόν μέχρι τών είκοσι πέντε κατά 
καιρούς καί έτι πρός. Έπροσφέροντο δέ ταύτα κατά τήν εορτήν τής κατά 
σάρκα γεννήσεως τού Σωτήρος ημών, καί τής έκ νεκρών αυτού άναστάσεως, 
καί κατά τά μιαρά των βαϊράμια. Ταύτα δέ καί μετεκόμιζον μέν μοναστηριακοί 
ύπηρέται, τά έσυνώδευε δέ καί ό κατά καιρόν ηγούμενος, προσφέρων εις 
αυτούς ταύτα όμού μέ τούς έκ φόβου καί ανάγκης προσερχομένους προσκυ- 
νητάς. Σπανίως έλειπον από τάς μονάς σωρίαι τούρκων φαγοπότων, οϊτινες 
έξώδευον ημέρας καί νύκτας διατρίβοντες έν αύταϊς, τρώγοντες καί πίνοντες 
καί δχι εις τά τυχόντα φαγητά καί ποτά ευχαριστούμενοι. Πολλοί τής τραπέ- 
ζης ύπηρέται παρεστέκοντο, ένίοτε δέ καί ό ηγούμενος, δίδοντες εις αυτούς 
τά πιοτά συγκερασμένα μέ ανθόνερα’ δτε ήσαν μετριώτεροι εις τήν απανθρω
πιάν καί αδιακρισίαν οί φιλευόμενοι έδέχοντο τον ηγούμενον όμοτράπεζον. 
Έπί τραπέζης έτραγωδουν, συνωμίλουν λόγους κατά τά φρονήματα, καί τάς 
φύσει κακώς διατεθειμένος καρδίας των. Ένίοτε έχόρευον, πιάνοντες εις τον
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χορόν των και ιερομόναχους ά'κοντας. ’Έρριπτον πιστόλας κατά των οικοδο
μών καί κατά της εκκλησίας· καί άλλοτε μέν κατέρριπτον τά πιάτα μέ τά 
φαγητά καί τά έσύντριβον, ομοίως καί ποτήρια καί τά λοιπά οίνοδόχα σκευή· 
άλλοτε δέ τά έρριπτον κατά κεφαλής τών παρισταμένων υπηρετών, ενίοτε δέ 
καί εις τό πρόσωπον τοϋ ηγουμένου, αντί ευχαριστιών. Καί ού μόνον ταϋτα 
αλλά καί τό τραπέζιον κατέρριπτον μεθ’ δλων τών αγγείων ενίοτε, ΐνα κινη- 
θώσιν εΐς γέλωτα, ή νά δείξωσι την άπανθρωπίαν καί κακίαν των. Καί δτε 
φιλονεικοΰντες περί μηδαμινών πραγμάτων άντεφέροντο προς άλλήλους υπό 
μέθης έ'ξω φρενών γενόμενοι, τότε φόβος καί τρόμος εκυρίευε τάς καρδίας 
τών αδελφών μήπως θανατωθώσιν αμοιβαίος καί οί ζώντες συγγενείς των 
εϋρωσιν αιτίαν καί άφανίσωσιν εκείνην την Μονήν. Κανείς δεν ετόλμα νά 
εϊπτ), ότι αρκεί τό κρασί, ή δτι δεν είναι άλλο κατά τό παρόν. Εις τοιαύτην 
κατάστασιν ευρισκόμενοι δεν εμέτρων την ζωήν ού'τε τοΰ ηγουμένου, ούτε 
άλλου τίνος αδελφού, ωσάν σκύβαλα· είναι λοιπόν εΰκολον νά καταλάβη 
έκαστος, δτι είχον τον θάνατον εγγύτατον οί αδελφοί, καί κατ’ εκείνας τάς 
κινδυνώδεις ώρας σωτήριος εις αυτούς ήτο, μετά θεόν, μόνη ή έντεχνος φυγή, 
καί ταχεία άπομάκρυνσις απ’ έμπροσθέν των. Συνέβαινε πολλάκις καί 
ήρχοντο ταυτοχρόνως τρεις καί τέσσαρες σωρίαι τούρκων, καί έζήτει έκάστη 
τούτων καί ξεχωριστόν τραπέζιον εις άλλο οίκημα, καί ό ηγούμενος δι’ ασφά
λειαν τής ζωής του, καί τών αδελφών, ήναγκάζετο νά μεταβαίνη από τήν 
μίαν τράπεζαν εις τήν άλλην προς εύχαρίστησιν αυτών, διά νά μή στοχα- 
σθώσιν, δτι τούς μέν τιμά καί δοξάζει, τούς δέ εξευτελίζει καί ατιμάζει. “Οτε 
έ'φευγον οί μή έχοντες ίδικά των ζφα τής καβάλλας μετεχειρίζοντο τά ζώα τής 
Μονής καί τά ιδιαίτερα τών αδελφών άνυπερθέτοις, όμοΰ μέ μοναστηριακούς 
ύπηρέτας διά νά έπιστρέψωσιν αυτά' τινές έκτος τοΰ δτι έτρωγον, έζήτουν 
φεύγοντες φαγώσιμα πράγματα νά λάβωσιν, ή άλλα τινά, λόγου χάριν λαμ
πάδας, σινδόνια, πετζέτας, καί τά λοιπά. Διά θαλάσσης ήρχοντο πολλοί 
πολλάκις ως θαλασσινοί, ΰποκρινόμενοι, δτι τρόπον τινά πάσχουσιν εΐς τό 
πλοΐον των από έλλειψιν τροφών καί λαμβάνοντας πολλάς καί πολυειδείς 
τροφάς, έ'φευγον καί τίς ετόλμα νά ε’ιπτ) εις τάς τοιαύτας απαιτήσεις των 
δτι δέν έχει τό μοναστήριον νά δώση εις αυτούς, ε’ιμή μόνον νά φάγωσιν; 
’Αλλεπάλληλοι φόβοι καί τρόμοι καί ανησυχία απερίγραπτος καί βαρύτατα 
έξοδα εσυνόδευον τήν διαγωγήν τών αδελφών έκάστης μονής· καί μάλιστα 
αί πλησιάζουσαι είς τάς κοινάς οδούς καί τό μετόχι αυτών ου μόνον τήν 
ανησυχίαν είχον σχεδόν άδιάκοπον, αλλά καί τά έξοδα, καί τον κίνδυνον τής 
ζωής. Κατά παν έτος ηύξανεν ή αυθάδεια καί τά τυραννικά έργα τών ανθρω
πόμορφων τούτων θηρίων, προς βλάβην τών χριστιανών, τών οποίων ή 
υπομονή είχε φθάσει είς τον άνώτατον βαθμόν, ως καί εκείνων τών θηρίων 
ή κακία. Ταϋτα καί τοιαϋτα δεινά καί άξια φρίκης δυστυχήματα έδοκίμαζον 
οί χριστιανοί τής Κρήτης, οί κατοικοΰντες τάς πόλεις, τά χωρία, καί οί μονά-
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ζοντες εις τάς ίεράς μονάς. Καί ταΰτα ούκ έκ παραδόσεως γραφομεν, 
άλλ’ ήμεΐς αυτοί ως καί οί προ ημών καί αύτήκοοι καί αΰτόπται καί πεπον- 
θότες έσμέν. Άλλα ταΰτα πάντα ήσαν μικρότερα συγκρινόμενα μέ εκείνα, 
δσα έπάτθομεν απ’ αυτούς, ευθύς από τά πρώτα σημεία τής αποστασίας' τούς 
αρχιερείς τής Κρήτης άνιλεώς έθανάτωσαν, δσους ήγουμένους καί ιερείς 
έπίασαν έφυλάκισαν καί εν τή φυλακή υπό τών κακουχιών άπέθανον. Άλλους 
μετά ταΰτα εις διαφόρους τόπους εύρόντες μέ άνυποφόρους βασάνους καί 
πίκρας τιμωρίας καί πολλάς πληγάς απάνθρωπους εθανάτωσαν, τούς εν ταΐς 
πόλεσιν ά'νδρας χριστιανούς πάντας σχεδόν εθανάτωσαν, τάς δέ γυναίκας καί 
παιδία αίχμαλωτεύσαντες καί μιάναντες έπά)λουν, ως άλογα ζώα, καί μέ βίαν 
δυσπερίγραπτον πολλούς έτούρκισαν. Τάς τρεις μονάς, τής Ζωοδόχου 
Πηγής, τοϋ Γουβερνέτου, καί ταύτην την ήμετέραν τής Αγίας Τριάδος, αφει
δώς κατέκαυσαν όρμήσαντες κατ’ αυτών ως δαιμονισμένοι, λησμονήσαντες 
καί τάς πλείστας τροφάς τάς οποίας έν αύταίς καί έξ αυτών προ πολλών 
χρόνων έ'τρωγον, καί τάς δωρεάς καί περιποιήσεις τάς οποίας έλάμβανον οί 
απάνθρωποι καί αχάριστοι. Βλέποντες οί αδελφοί τής Μονής ημών, καθώς 
καί οί τών άλλων Μονών, προ ποδών τον έσχατον κίνδυνον έκρυψαν εις 
άπόκρυφον μέρος πάσαν την εκκλησιαστικήν βαρύτιμον αποσκευήν (εκτός 
τών αγίων εικόνων καί ολοκλήρων αγίων λειψάνων) δηλαδή πολύτιμα ευαγ
γέλια αργυρά κεχρυσωμένα, καί μέ πολυτίμους λίθους κεκοσμημένα. Σταυρούς 
βαρυτίμους μέ πολυτίμους λίθους καί μέ τό πανσέβαστον ξΰλον έφ’ ου εκου- 
σίως έσταυρώθη ό Σωτήρ τοΰ κόσμου διά τήν σωτηρίαν τοϋ ανθρωπίνου 
γένους. Κανδήλας άργυράς μονοφώτους μεγάλας, τριφώτους, πεντάφωτους 
καί επτάφωτους, άγια δισκοπότηρα αργυρά καί χρυσοκαπνισμένα’ μικρά λαμ- 
παδοστάσια ήτοι μανουάλια, σαμπτάνια, δίσκους, θυμιατά, δλα αργυρά, κιβώ
τια πολύτιμα, έν οίς ήσαν πολλών αγίων θαυματουργών άγια λείψανα ένα- 
ποτεθειμένα καί πλουσίως κεκοσμημένα' αρχιερατικά χρυσοΰφαντα καί ιερά 
άμφια πολλάς πολλών ιερέων φορεσιάς· ίεροδιακονικά άμφια δλα χρυσοΰ
φαντα, πολύτιμα πράγματα θαυμασμού καί θεωρίας άξια. Καί αυτών τών 
μακαρίων καί αοιδίμων κτιτόρων τής ίεράς ημών μονής χειροτεχνήματα] 
καί αριστουργήματα πλουσιώτατα, κεντητών δντων τήν τέχνην, τά όποια έσώ- 
ζοντο φυλαττόμενα. Ταΰτα πάντα έτέθησαν εις μέρος τής μονής άπόκρυφον 
τά δέ ιδιαίτερα τών αδελφών ιερά, καί πολύτιμα άλλα σκεύη καί φορέματα, 
έτέθησαν, μέ σεντούκι έκάστου, εις άλλο κρυφόν μέρος έκτος τής μονής. Αλλά 
κυριευόμενοι πάντες από φόβον καί αμφιβολίαν περί τοΰ πρακτέου, τινές δέ 
καί από δυσπιστίαν τοΰ δτι οί αδόμενοι περί τών χριστιανών ανταρσίας λόγοι 
είναι πλάσματα τών τά τοιαΰτα θελόντων, δεν ήξεύρομεν τί νά κάμωμεν καί 
πώς νά κινηθώμεν, λέγοντες προς άλλήλους ταΰτα: αν μεταφέρωμεν πράγ
ματα έξω τής μονής ημών, ή άναχωρήσωμεν προς καιρόν καί φωραθώμεν 
ως φυγάδες, κινδυνεύομεν καί τήν ζωήν καί τήν μονήν ημών εάν δέν έπα-
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κολουθήση τίποτε μεταβολή τών πραγμάτων έλεγε δέ τις αδελφός εκ Σμύρ
νης ελθών, καί οίδώς τά περί τής αποστασίας μυστικά, δτι ό κίνδυνος δεν 
θέλει διαρκέσει σχεδόν τρεις ημέρας· διά ταΰτα πάντα έμειναν ένδον τής 
μονής κεκρυμμένα πολύτιμα εκκλησιαστικά σκευή· καί τά καθ’ ημέραν εν τή 
εκκλησία καί τά εκτός τής εκκλησίας φαινόμενα πράγματα έμενον εις τους 
τακτικούς τόπους των, ϊνα μη φωραθώμεν δτι ήξεύρομεν τά περί τής απο
στασίας καί δεν τά εΐπομεν εις τούς έξουσιαστάς- διά τούτο εχάθησαν δλα 
καί τά κεκρυμμένα καί τά φαινόμενα, υπό τινων τουρκων άνακαλυφθέντα 
μετά παρέλευσιν αρκετού καιρού' επειδή, ένφ εΐμεθα εις την αμφιβολίαν τού 
πρακτέου τής φυγής ή τής διαμονής ημών καί έπεσκοπούμεν την οδόν την 
φέρουσαν από τά Χανία, εϊδομεν πολύν φόβον καί τρόμον τής καρδίας καί 
κλονισμόν δλου τού σώματος ημών, πολύ πλήθος τουρκων ενόπλων, ερχομέ
νων καθ’ ημών. Ημείς δέ διά νά διασώσωμεν καν την ζωήν, κατεφύγομεν 
είς τά υψηλότερα καί δισβατώτερα μέρη τών βουνών τού ακρωτηρίου- καί 
λαβόντες μεθ’ ημών ολίγα ψωμία, χύνοντες πολλά καί πικρά δάκρυα άφήκα- 
μεν την μονήν ημών, ως εύρίσκετο, κατασπάραγμα τών τουρκων, οί όποιοι 
τήν καθ’ ημών λύσσαν καί μανίαν των εξέβρασαν εις τήν εκκλησίαν καί είς 
δλην τήν μονήν, άρπάζοντες, συντρίβοντες, κατακαίοντες πάντα, δσα ύπέ- 
κειντο είς φθοράν καί εις μετακόμισιν ώστε ή εκκλησία τής μονής ημών 
εφαίνετο μετά τήν ορμήν των ως κάμινος ασβέστου' επειδή καιόμενα τά στα
σίδια, τά τέμπλα μετά τών αγίων εικόνων, ή αγία τράπεζα καί ή πρόθεσις, 
θήκαι ξύλινοι, δηλαδή δουλάπια, καί ή ξυλίνη στέγη τού μεγάλου κουμπέ, 
ατελείωτου ύπάρχοντος εΐσέτι, άνεδόθη τόση πολλή φλόξ τού πυρός, ώστε ού 
μόνον πέτραι πολλαί τής εκκλησίας έλαβον μορφήν καί φύσιν ασβέστου, 
αλλά καί τινες χονδραί βέργαι σιδήρου, εξ ών έκρέματο καί έκρατεΐτο βαρύ
τατος τις πολυέλαιος μπούντζινος μέγας, υπό τής πλουσιότητος τού πυρός, ως 
κηρός διελύθησαν. Τά αυτά ήκολούθησαν καί είς τήν μονήν τού Γουβερνέ- 
του, καί είς τά χωρία τού ακρωτηρίου- καίοντες, άρπάζοντες, φονεύοντες τούς 
απαντώντας χριστιανούς, άνευ έξαιρέσεως· ημείς δέ καί πάντες οί τού ακρω
τηρίου κάτοικοι, δσοι κατέφυγον εις τά βουνά, διεσώσαμεν τήν ζωήν μέ 
άνέλπιστον τρόπον, θεία βοήθεια. Οί τοΰρκοι φοβούμενοι μήπως οί ένοπλοι 
χριστιανοί όρμήσωσιν από τά Κεραμειά καί από τήν Μαλάξαν κατά τής 
πόλεως τών Χανίων, έστράφησαν είς τά δπίσω οί περισσότεροι- οί δέ μείναν- 
τες, ολίγοι τινες τον αριθμόν, δέν έτόλμων νά έλθωσι καθ’ ημών είς τά 
βουνά- ημείς δέ εις τον έσχατον κίνδυνον δντες ύπό τής έλλείψεως τροφής, 
καί ύδατος τό περισσότερον, διεσώθημεν άπροσδοκήτως. Διότι φεργάτα τις 
γαλλική, πλέουσα προς τά όπισθεν τών βουνών τού ακρωτηρίου, καί μαθούσα 
παρά τίνος μικρού πλοιαρίου χριστιανικού, άφ’ήμών είς αυτήν άναγαγόντος 
προς διάσωσιν ημών (αν ήτο δυνατόν), τον ύπό πείνης καί δίψης έσχατον 
κίνδυνον τοσούτων ψυχών, έπιστρέψασα προς τήν νήσον Σαντορίνην, δπου
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προ μιας ημέρας άπήντησεν επτά των Κασίων καράβια υπέρ τών χριστιανών 
τής Κρήτης πλέοντα, (καί εις ημάς περί τούτων προειποϋσα), έ'δωκεν εις 
αυτά την περί τοϋ κίνδυνου ημών εΐδησιν. Τά όποια τήν ακόλουθον πρωίαν 
Ιφάνησαν άνελπίστως όπισθεν τών βουνών εν τη θαλάσση, ου πολλά μακράν 
τής ξηράς. Όδηγοΰμενα δε υπό τοΰ ειρημένου χριστιανικού μικρού πλοια
ρίου, (ου κύριος ήν Πανανός τις Σαρπάκης τούπίκλην) έπλησίασαν λαβόντα 
δέ πάντας ημάς, καί δσα ζφα διά τροφήν ημών καί αυτών έδυνήθησαν, μετε- 
βίβασαν εις τό απέναντι μέρος τής Σούδας, εις χωρίον καλούμενον Καλύβες 
καί ουτω πώς διεσώθημεν. Ή σαν δέ άφ’ δσα τής εκκλησίας τής μονής ημών 
κατεκάησαν σημαντικώτατα πράγματα τά εξής" ολόκληρον άγιον λειψάνον 
τοΰ οσίου ’Ακακίου καί οσίου Γερασίμου, κείμενα έν θήκαις υπό τήν αγίαν 
τράπεζαν τής εκκλησίας· καί αυτή ή αγία τράπεζα· [έπεται μακρά περιγραφή]·

’Αλλά φεϋ τής δυστυχίας! Ταΰτα πάντα τά ύπό τών έν διαφόροις καιροΐς 
άκμασάντων αδελφών συναχθέντα, κόποις πολλοΐς καί ίδρώσι, χάριν εκκλη
σιαστικής κοσμιότητος καί εύπρεπείας, παραμυθείας τε καί άνέσεως καί τών 
αδελφών τής μονής καί τών έν θλίψεσιν ό'ντων καί καταφευγόντων εις αυτήν 
χάριν βοήθειας χριστιανών, εντός ολίγων ωρών έ'γιναν τού πυρός παρανά
λωμα. Καί ταΰτα μέν τά προ τής αποστασίας, καί τά κατά τήν αρχήν τής 
αποστασίας άκολουθήσαντα. Τά δέ έν τφ μεταξύ αυτής καί τά μετά ταΰτα 
πώς καί ποιοι τών αδελφών κινδυνεύσαντες τήν ζωήν, έφάνησαν πρώτοι 
άνορθωταί τής μονής ημών, καί τίνες συνεισέφερον προς ύπαρξιν αυτής καί 
παρηγοριάν, καί τί έκαστος μέχρι τοΰ νΰν έπρόσφερε' δηλώσωμεν ακολού
θως έν τφ ίερώ τούτφ κοόδικι, προς δηλοποίησιν τής έγκαρδίου προθυμίας 
έκάστου, καί παράδειγμα τών επομένων αδελφών. Προστεθήσονται δέ έν 
αύτφ τφ κώδικι καί πάντα τά τής μονής υποστατικά, καί τά περί αυτήν, καί 
τά κατά διαφόρους τόπους έν τοΐς μετοχίοις υπάρχοντα, προς γνωστοποίησιν 
αυτών. ’Αλλά φυλάττοντες τό εύτακτον καί ευπρεπές, προηγουμένως θέλομεν 
έκθέσειν δσα περί τής πρώτης ύπάρξεως τής ίεράς ημών μονής από μνήμης 
σώζονται μέχρι τοΰδε, καί περί τών μακαρίων κτιτόρων αυτής, πόθεν ήσαν, 
καί πότε καί πώς άνήγειραν έκ βάθρων αυτήν τήν ιεράν οικοδομήν, καί 
πότε έ'παυσαν κτίζοντες· επομένως δέ θέλομεν έγγράψειν καί τούς μετά τήν 
πτώσιν αυτής έπανορθωτάς καί δευτέρους κτίτορας.

Ή από μνήμης διασωθεΐσα ιστορία τών κτιτόρων.
Οί κτίτορες τής ίεράς μονής ταύτης ήσαν δύο αύτάδελφοι, τέκνα τίνος 

πλουσίου καταγόμενου από τήν Βενετίαν, δστις ήτο άρχιγραμματεύς τοΰ 
διοικητηρίου τών Χανίων, ή ως ά'λλοι τινές λέγουσι, διοικητής τών Χανίων 
περί τά τέλη τής δεκάτης πέμπτης εκατονταετηρίδος άκμάζων, ίσως δέ καί 
περί τάς άρχάς τής δεκάτης έκτης1, καταγόμενος έξ οικογένειας λαμπράς, έπο-
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1 Ό συγγραφεύς τοΰ χρονικού, παρά τήν πολλήν του μόρφωσιν, δέν γνωρίζει νά 
λογαριάζη τάς εκατονταετίας· οΰτω τήν ΙΖ' λυγίζει IT'· άφ’ ον περαιτέρω ομολογεί δτι
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νομαζομένης τών Τζαγκαρόλων. Ώνομάζετο δέ μουσοϋ Ρουσέλ. Πλούσιος δέ 
ών και φιλομαθής, έπεμψε τούς υίοΰς ton, ως φαίνεται, εις τάς ’Αθήνας διά 
να σπουδάζωσι τήν Ελληνικήν διάλεκτον καί την φιλοσοφίαν. ’Εκαλούντο δέ 
6 μέν ’Ιωάννης, ό δέ Λουκάς· οντες δέ άγχίνοες καί έκδοτοι εις την σπουδήν, 
έπέδωκαν πλουσίως εις παν ε’ιδος μαθήσεως, ομοίως και εις τήν ίεράν θεο
λογίαν, διά τοϋτο έδέχθησαν προθΰμως καί τά ιερά δόγματα τής ανατολι
κής εκκλησίας. ’Επειδή ό πατήρ των ήτο Λατίνος, δηλαδή τής Δυτικής εκκλη
σίας ακόλουθος. Ό Λουκάς έ'μαθε τήν τέχνην τήν κεντικήν, ήτις ένομίζετο 
τότε μία τών εύγενών καί χρησίμων τεχνών μετά ταΰτα μεταβάς εις τό "Αγιον 
Όρος τοΰ ’Άθωνος έμόνασεν εις τό μοναστήριον τοΰ Βατοπεδίου, δπου 
λαβών τό αξίωμα τής ίερωσΰνης μετενομάσθη Λαυρέντιος. Ό δέ ’Ιωάννης 
ό αδελφός του διατριβών έν Χανίοις, έγραφε προς αυτόν πολλάκις νά καταβή 
εις τήν Κρήτην νά συζώσιν αλλά μή δυνάμενος νά καταπείση αυτόν δι’ επι
στολών έπήγε προσωπικώς κωί ευρών αυτόν εκεί μέ πολλούς παρακινητικούς 
λόγους, τον κατέπεισε νά μεταβή από τό μοναστήριον του, έν φ είχεν έξο- 
δευσει τρεις ολοκλήρους χρόνους, διά νά μονάση εις τό μοναστήριον τοΰ 
Γουβερνέτου, τό όποιον εκαλείτο μοναστήριον τής Κυρίας τών αγγέλων, τοΰ 
οποίου οί πατέρες τον έδέχθησαν ευμενέστατα· έσύχναζε δέ εκεί καί ό αδελ
φός του ’Ιωάννης, καί συνεώρταζον τάς αγίας καί επισήμους έορτάς· καί 
τέλος ένηγκαλίσθη καί αυτός τήν μοναδικήν πολιτείαν. Όθεν, μείνας καί 
αυτός είς τό αυτό μοναστήριον, έλαβε τό αξίωμα τής ίερωσΰνης, μετονομα- 
σθείς 'Ιερεμίας. 'Ιεροπράττοντες δέ καί ίερουργοΰντες έμνημόνευον τό όνομα 
τοΰ πατρός των, δυτικού ό'ντος· διά τούτο ήγανάκτουν οί λοιποί συνάδελφοι 
καί έσκανδαλίζοντο τόσον, ώστε οί νεώτεροι προσωπικώς ΰβριζον καί άνα· 
θεμάτιζον αυτούς, ως αιρετικούς, δνομάζοντές τους σκυλοφράγκους, λέγοντες, 
δτι ήλθον είς τό μοναστήριον μας καί θέλουσι μάς καταστήσει αιρετικούς, 
διά τούτο άνεχώρησαν από τό μοναστήριον τής Κυρίας. Καταβαίνοντες 
λοιπόν μέ λύπην πολλήν καί άθυμίαν, έστάθησαν εις τό ρεύμα εκεί δπου 
είναι σταυροί σημειωμένοι είς μίαν μεγάλην πέτραν καθήμενοι δέ έσκέ- 
πτοντο πού νά ύπάγωσι νά ήσυχάσωσιν. Είς τό έδαφος τής ίεράς ταύτης 
μονής ήτον μικρά τις Ικκλησία επ’ δνόματι τού αγίου αποστόλου Παύλου, 
εις τήν οποίαν ήσύχαζεν ιερομόναχος τις, ’Ιωσήφ δνομαζόμενος, λειτουρ
γός ών τής εκκλησίας εκείνης, διά παρακλήσεως άρχοντός τίνος, ’Ιακώβου 
όνομαζομένου, δστις ήτο κάτοικος εις χωρίον τι Μεγένον καλούμενου, τοΰ 
οποίου σώζονται λείψανα καί ερείπιά τινα μέχρι τής σήμερον ό όποιος εξού
σιαζε καί τήν εκκλησίαν τού αγίου Παύλου, καί τήν πλησίον τής εκκλησίας

έπεκράτηοεν ή έργασία μέχρι τοΰ 1634, πράγμα άλλως τε δπερ δείκνυται και έκ τών 
επιγραφών. Ή αφέλειά του επίσης είναι χαρίεσσα δταν νομίζη δτι οί Τζανκαρόλοι 
έσπούδασαν είς ’Αθήνας! ή δτι ό 'Ιερεμίας έλάμβανε διαταγάς άπδ τον (φράγκον) έπί- 
σκοπον Κυδωνιάς!
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γην. Άπεφάσισαν λοιπόν νά ύπάγωσιν εις τον Ιερομόναχον Ιωσήφ να στα- 
θώσιν εκεί προς καιρόν, έως οΰ νά σκεφθώσι περί τοϋ πρακτέου, επειδή ό 
ηγούμενος τής Κυρίας δεν ήθελε νά άναχωρήσωσιν από τό μοναστήριόν του, 
άλλ’ αυτοί ανήσυχοι δντες διά τάς προειρημένας ΰβρισίας των λοιπών άνε- 
χώρησαν. Έλθόντες δε εις τον ιερομόναχον Ιωσήφ τούς έδέχθη φιλοφρόνως· 
καί μετ’ δλίγας ή μέρας έρωτήσαντες έμαθον παρ’ αυτού, δτι καί τήν εκκλη
σίαν καί τήν πέριξ γην εξουσιάζει ά'ρχων τις Ιάκωβος ονομαζόμενος, τον 
όποιον εύρόντες παρεκάλουν νά πώληση εις αυτούς μέρος τής γής εκείνης, 
διά νά κτίσωσι μοναστήριον νά κατοικήσωσι μέ αυτούς δσοι θέλουσι νά 
άκολουθήσωσι τον μοναδικόν βίον. Εκείνος δέ ό αοίδιμος άνήρ, φιλόθεος 
ών, άποκριθείς, είπε προς αυτούς: «Ό σκοπός σας είναι θεάρεστος, αφού 
έ'χετε τοιαΰτην άπόφασιν νά κτίσητε μοναστήριον μέγα διά νά μονάσωσιν 
αρκετοί αδελφοί. Σάς δίδοο τόπον χοτρίς χρήματα, ευχαριστημένος μόνον εις 
τούτο' κατά τήν εορτήν τής μελλούσης εκκλησίας τού αγίου, νά άνάπτητε καί 
σείς καί οί μεταγενέστεροι ομοίως μίαν λαμπάδα μιας λίτρας έμπροσθεν τής 
είκόνος τού αγίου τής Μονής, υπέρ άφέσεως των αμαρτιών μου». Έδωκε 
λοιπόν εις αυτούς καί τήν εκκλησίαν τού αγίου Παύλου καί τήν πέριξ αυτής 
γήν, έκτεινομένην από τό έξωθεν μέρος τής βορινής πλευράς τής όρωμένης 
μονής, μέ ολον τό έδαφος καί τό ήμισυ τής αυτής αμπέλου, συμπεριλαμβα
νομένου καί όλου τού μελισσοκήπου. Έκτίσθη δέ ό νύν φαινόμενος περικλεέ
στατος ναός τής αγίας Τριάδος επί τού αυτού εδάφους τής πρώτης εκκλησίας, 
προστεθειμένης καί άλλης γής κύκλωθεν, ΐνα γένηται ό ναός ευρύχωρος. 
Μετά τήν δόσιν τής γής, άνευ αναβολής καιρού, ό μέν Λαυρέντιος έκαμεν 
αρχήν νά συνάξη τάς αναγκαίας ύλας μιας τοιαύτης οικοδομής. Ό δέ Ιερε
μίας μετέβη εις τό “Αγιον ’Όρος τού ’Άθωνος, διά νά λάβη εκεΐθεν σχέδια 
τής μελλούσης οικοδομής. Σταθείς δέ εις τήν μονήν τού Βατοπεδίου αγνώ
ριστος έδιωρίσθη νά μεταφέρη ξύλα προς χρήσιν των έκεϊσε μοναχών, δπου 
έσχεδίασε μυστικώς ολίγα τινά μονής οικοδομήματα. Άναχωρήσας δέ εκεΐθεν 
διά τον αυτόν σκοπόν, μετέβη ωσαύτως αγνώριστος εις τήν μονήν τής Λαύ
ρας, δπου έδιωρίσθη εις τό αυτό έργον τού ξυλοφόρου, σχεδιάζων μυστικώς 
τάς οικοδομάς τής μονής αρκετόν καιρόν. Άνεγνωρίσθη δέ τίς ήτον διά τίνος 
ανέλπιστου καί παραδόξου περιστάσεως. Φαίνεται δτι μεταξύ πατέρων τινών 
τής Λαύρας συνέπεσε φιλονεικία περί τίνος γραφικού ρητού, εις τού οποίου τήν 
κατανόησιν καί ορδήν έξήγησιν άπετύγχανον καί τά δύο άντιφερόμενα μέρη, 
γράφοντες έξήγησιν καί τό έν μέρος καί τό άλλο άστόχως καί μακράν τής αλή
θειας τού νοήματος. ’Αφέντες δέ τήν βίβλον τήν περιέχουσαν τό δυσερμήνευτον 
τούτο ρητόν καί τά διά γραφήν έπιτήδεια εις έν μέρος τής μονής έλεύθερον, 
έξέβησαν προς περιδιάβασιν. Έλθών δέ ό αοίδιμος 'Ιερεμίας από τά ξύλα 
καί ίδών τήν βίβλον καί τάς μή δρθώς γεγραμμένας έξηγήσεις καί τά διά 
γραφήν αναγκαία παρόντα, καί άνθρωπρν ρμδένα, διασαφηνίσας καί γράψας
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τήν Ιξήγησιν τού διαφιλονεικουμένου και αμφιβαλλόμενου ρητοΰ πολύ εύστο- 
χώτερα εκείνων και καταλιπών εκεί καί τήν βίβλον και τήν ύπ’ αύτοϋ 
γεγραμμένην έξήγησιν, χωρίς νά τον ΐδη τις γράφοντα, άνεχώρησεν έκειθεν. 
Έπανελθόντες δέ οί πατέρες καί ίδόντες τήν ξένην καί παρ’ ελπίδα γραφήν 
τής ορθής καί καταλλήλου έξηγήσεως, ήπόρησαν. Έρεύνης δέ γενομένης 
ακριβώς καί ενόρκως περί τοΰ τις αύτήν έγραψεν, ώμολόγησεν ό 'Ιερεμίας, 
δτι αυτός έστίν ό γράψας ταΰτην καί ου μόνον τούτο ώς φιλαλήθης, αλλά 
καί τον σκοπόν διά τον όποιον διέμενεν εκεί αγνώριστος έξαιμολογήσατο. 
Εύλαβηθέντες δέ αυτόν οί πατέρες είπον, μή ήξεύροντες τό υποκείμενόν σου 
σέ έδιωρίσαμεν ξυλοφόρον, διά τό όποιον ζητοΰμεν συγγνώμην όθεν, παρα- 
καλοΰμεν, εις τό εξής παΰσον από τό επίπονον καί πολύμοχθον τούτο έργον 
καί σχεδίασον, αδελφέ καί έργάτα τής αρετής, όσα θέλεις καί όσον καιρόν 
θέλεις μένε νά σχεδιάζης μέ υπομονήν καί ησυχίαν σου. Καί όταν θέλης 
άναχώρησον έλευθέρως, ΐνα φέρης εις έκβασιν αγαθήν τον θεάρεστον σκοπόν 
σου. Έπανελθών δέ εις τήν Κρήτην μετά τών σχεδίων, ήρχισαν τάς οικοδο
μάς κατά τό χιλιοστόν εξακοσιοστόν δέκατον τρίτον σωτήριον έτος, κτίζοντες 
τά μαγαζία, τό ελαιοτριβείων καί τούς στάβλους κατά τά σχέδια· πρωτοκατα- 
σκευάσαντες τήν έν τω μελισσοκήπω λοΰτραν διά σύναξιν τού αναγκαιότατου 
προς κτίσιν νερού, σμικροτάτων δντων τών προευρεθέντων τού νερού δοχείων. 
Κτίζοντες δέ εκ διαλειμμάτων, ώς έσυγχώρουν είς αυτούς τά περιστατικά, Ιπε- 
κράτησεν ή εργασία μέχρι τού χιλιοστού εξακοσιοστού τριακοστού τετάρτου 
σωτηρίου έτους. Άπό τήν αρχήν τής οικοδομής έσυνάζοντο ά'νδρες από τά πλη
σίον μέρη διά νά συμμονάσωσι, τών οποίων ό αριθμός έφθασεν εντός ολίγου 
εις όγδοήκοντα άνδρας. Επειδή κατά τό βόρειον μέρος τής μονής, άπό τά 
χωράφια μέχρι τού κάβου - Μελέχα, ήσαν τότε πολλοί χριστιανοί κάτοικοι, καί 
έξ εκείνων ήσαν οί περισσότεροι νέοι μονασταί. Μεταξύ τών χρόνων καθ’ ούς 
έκτίζετο ή μονή συνέβη νόσος θανατηφόρος καί μεταδοτική είς τούς έν τή 
μονή τής Κυρίας τών αγγέλων μοναστάς, τόσον ώστε έμεινεν ακατοίκητος. 
Ό τότε άρχιερεύς λοιπόν καί οί άρχοντες τών Χανιών, εδιώριζον τον 'Ιερε
μίαν νά μεταβή εκεί ώς ηγούμενος μέ σκοπόν νά κατοικηθή πάλιν ή μονή 
τής Κυρίας τών αγγέλων μή θέλοντα δέ έβίασαν αυτόν, φοβίζοντες ότι 
θέλουσι τον εμποδίσει άπό τήν έξακολούθησιν τής οικοδομής του, εάν παρα- 
κούση. “Οθεν βιασθείς ύπ’ αυτών μετέβη εκεί ώς ηγούμενος" συναχθέντες δέ έκ 
νέου μοναχοί, μετά παρέλευσιν άρκετοΰ καιρού έκτισαν διά προστασίας του 
τήν θαυμαστήν εκείνην καμάραν τήν είσέτι φαινομένην είς τό καθολικόν τής 
Κυρίας1, διά νά μεταβαίνωσιν ευκόλως οί μοναχοί είς τό άπέναντι βουνόν 
άντικαταστήσας δέ είς αυτούς ηγούμενον άξιον μετέβη πάλιν είς τήν κτιζο- 
μένην μονήν των, τής όποιας τήν κτίσιν, άπόντος αυτού, έξηκολούθει ό άδελ- 1

1 "Ορα σχέδιον αΰιής παρά Ρ a s 1 e y, Ένθα ανωτέρω.
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φός του Λαυρέντιος προθύμως· αλλά (ως φαίνεται) επειδή δεν ειχον πλέον 
χρήματα, μετέβη ό Λαυρέντιος είς την μονήν τοϋ οσίου Όνουφρίου εργαζό
μενος εκεί το έργόχειρόν του, το κέντημα τών ιερών αμφίων και άλλων τινών· 
τά δέ εκ τοΰ κόπου του χρήματα έδιδεν είς τον αδελφόν του καί έξώδευεν είς 
την οικοδομήν. Κατά τούτον τον καιρόν επροστάχθη πάλιν ό Ιερεμίας, 
καθώς το πρώτον, υπό τών έν Χανίοις προυχόντων να μειαβή εις τά Βλυχά- 
δια, δπου ήτον Μονή τής αγίας Κυριακής, τής οποίας οί μοναχοί διασκορπι- 
σθέντες, τήν άφήκαν άκατοίκητον λ 'Όθεν βιασθείς μετέβη έκεϊ άκων δια- 
τρίψας δέ εκεί αρκετόν καιρόν, συνήθροισε τούς διεσκορπισμένους μονάχους, 
προς τουτοις ήλθον καί άλλοι καί έβαλεν αυτούς είς ευταξίαν αλλά φθονήσας 
ό μισόκαλος, εΐσήλθεν εις τινα καλόγηρον Βιτάλιον όνομαζόμενον καί έπε- 
βουλεύθη τήν ζωήν τούτου, τοΰ δ'ντως οσίου άνδρός. Ούτος δ επάρατος προε- 
τοιμάσας οίνον μέ δηλητήριον φάρμακον έβαλεν αυτό εις άγγείον ύέλου, 
καιροφυλακτών νά δώση είς αυτόν νά πίη έξ αύτοϋ διά νά τον θανατώση. 
Μίαν τών ημερών λοιπόν περιερχόμενος ό 'Ιερεμίας καί παρατηρών ακριβώς 
άν είναι τίποτε ατελές νά τό διορθώση προς άνάπαυσιν καί εύχαρίστησιν 
τών συναχθέντων αδελφών, άποφασίσας δέ νά μεταβή πλέον έκειθεν εντός 
ολίγου εις τήν κτιζομένην μονήν του, έπέρασεν έξωθεν τοΰ κελλίου τοΰ εΐρη- 
μένου κακομοναχοΰ, ό όποιος, ϊδών αυτόν, τον προσκαλεϊ μετά δόλου, ως 
άλλος προδότης ’Ιούδας, λέγων προς αυτόν, «ορίσετε, αφέντη ηγούμενε, νά 
πίητε έν κρασοβόλιον»- εκείνος δέ μή έννοήσας τον κεκρυμμένον δόλον, είπεν 
δτι «τό πίνωμεν, αδελφέ». Καί λαβών έπιεν μετά δέ τήν πόσιν ευθύς αισθα
νόμενος έσωτερικώς τήν ενέργειαν τοΰ δηλητηρίου φαρμάκου έπιεν έλαιον 
καί άλλα τινά, διά νά διασώση τήν ζωήν του, άλλ’ είς μάτην. "Οθεν στέλλει 
ταχυδρόμον προς τον αδελφόν του τον Λαυρέντιον, δστις μαθών, δτι ό αδελ
φός του είναι είς τον έσχατον κίνδυνον τής ζωής, υπήγε ταχέως προς αυτόν. 
Εκείνος δέ πνέων τά λοίσθια τής ζωής, παρήγγειλεν αυτόν, τάς μέν άλλας 
οικοδομάς τής μονής νά παραιτήση, τήν δέ εκκλησίαν νά έπιμεληθή νά κτι- 
σθή πρώτον κατά τό σχέδιον τό όποιον είχε φέρει από τό "Αγιον ’Όρος, τό 
όποιον καί ήκολούθησεν ό Λαυρέντιος, ως παρηγγέλθη. Καί φαίνεται, δτι 
έπρόβλεπεν ό αοίδιμος 'Ιερεμίας, δτι εντός ολίγων χρόνων κινδυνεύει ή 
Κρήτη νά ύποπέση εις τάς χεΐρας τών τούρκων, τό οποίον καί ήκολούθησε’ 
διά τοΰτο, δχι μόνον οίκοδομαί τινες τής μονής έμειναν ατελείωτοι, καί εϊσέτι 
[1832;] μένουσιν, αλλά και αυτή ή εκκλησία έμεινεν ατελείωτος· επειδή οί 
τοΰρκοι κυριεύσαντες τήν Κρήτην δέν άφησαν τούς χριστιανούς νά κτίζωσιν 
εκκλησίας καί μοναστήρια. Άπέθανε λοιπόν ό 'Ιερεμίας καί έτάφη είς τήν 1

1 Ή μονή άγνωστον πότε ήρημώθη. Νΰν σφζονται τά ερείπια καί ναΰδριον. Ή τοπο
θεσία σήμερον στά Ταμπακαριά, στήν Αγία Κυριακή (διάτα παρ’ αυτήν βυρ
σοδεψεία). Τό μνημεΐον, άνέκδοτον παρά Gerola, θά έκδώσωμεν προσεχώς μετά τών 
σχετικών.
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μονήν τής 'Αγίας Τριάδος, χωρίς νά ΐδτ) παντελώς ούτε καν τό θεμέλιον τής 
εκκλησίας. “Ομως εις ποιον έτος καί εις ποιον μήνα έκοιμήθη τον ύπνον τοΰ 
θανάτου είναι άδηλον εις ημάς· (επειδή τον καιρόν τής αποστασίας κατεκάη- 
σαν πάντες οί κώδικες, όμοΰ μέ τά λοιπά χειρόγραφα καί βιβλία καί άλλα 
σκεύη τής ιερείς μονής ταύτης· καί επειδή ήκολούθησεν ή αποστασία χωρίς 
νά προϊδεασθώσιν οί αδελφοί τής μονής καί νά όδηγηθώσι πώς νά διασώσωσι 
καν τά αναγκαιότατα, διά τούτο πάντα τά έλλείποντα τής μοναστηριακής 
ιστορίας καί άλλα τινά χρησιμώτατα καί ωφελιμώτατα έτάφησαν εις τον 
τάφον τής λήθης. Ταύτα δε τά αποσπάσματα περιήλθον από μνήμης τινών 
έκ τών διασωθέντων αδελφών καί πρό πάντων από τίνος εύμνήμονος ηγου
μένου κυρίου Παϊσίου Πελοποννησίου, ό'στις οδηγός γενόμενος έσημειώθησαν 
ταύτα). Ό αοίδιμος οΰτος άνήρ, ως φιλόπονος καί σοφή μέλισσα περιϊπτα- 
μένη έκ πολλών άνθέων άποβυζάνει τά χρήσιμα προς κατασκευήν τού κηρού 
καί τού μέλιτος, ΐνα την εαυτής ζωήν διατηρή καί άλλους εύφραίνη, ούτω 
καί αυτός, φιλόπονος ών εις άκρον, μετέβαινεν έκ τόπου εις τόπον, ΐνα συνάξη 
παν ό,τιούν ωφέλιμον καί χρήσιμον είς τόν ένθεον σκοπόν του. Επειδή ού 
μόνον είς τό "Αγιον Όρος τοΰ ’Άθωνος μετέβη τό δεύτερον ένεκα τών 
σχεδίων, αλλά καί είς τήν νήσον Γαύδον έξέπλευσεν, ΐνα καί έξ αυτής λαβών 
άναγκαίαν καί ωφέλιμόν τινα ύλην ευκολύνη τάς διατρεχούσας δυσκολίας τοΰ 
έργου του. Όθεν, κατ’ ευδοκίαν Θεού, συνέβη καί εύρεν έκεΐ φιλόθεόν τινα 
χριστιανόν, εύδιάθετον άμα καί εύκατάστατον Νικόλαον όνομαζόμενον, δστις 
μετά προθυμίας καί ζήλου γραφθείς αδελφός τής κτιζομένης μονής, ύπεσχέθη 
κατ’ έτος προσφοράν τεσσαράκοντα κιλά σιτάριον προς βοήθειαν, τό όποιον 
κατ’ έτος στελλόμενον, συνεισέφερε τά μέγιστα είς τούς έργάτας τής οικοδο
μής. Οί αοίδιμοι οΰτοι αΰτάδελφοι, μ’όλονότι κατήγοντο από λαμπράν καί 
πλουσίαν οικογένειαν, έστολισμένοι ό'ντες μέ αρετήν καί αληθινήν σοφίαν, 
ήσαν μετριόφρονες καί φίλεργοι τόσον, ώστε μέ τάς ιδίας αυτών χείρας πολλά 
έλαιόδενδρα καί κυπαρίσσια έφύτευσαν, καί από τάς νεραντζιάς τάς έν τφ 
έδάφει τής μονής τάς δύο παλαιοτέρας πάντων έκεΐνοι κατεφύτευσαν. Καί 
ενόσω μέν τά περιστατικά έσυγχώρουν είς αυτούς νά είναι όμοΰ καί οί δύο, 
είργάζοντο ταύτοχρόνως όμοΰ παν έργον κοπιαστικόν εύχαρίσταις, όμογνώ- 
μονες καί σύμφωνοι δντες’ ότε δέ βιαζόμενοι υπό περιστάσεων άπεχωρίζοντο 
σωματικώς, έκαμνε μέν έκαστος τό έργον του ιδιαιτέρως, ήτον όμως ή καρδία 
των είς ένα καί μόνον σκοπόν αφιερωμένη συμφώνως, πώς νά φέρωσιν εις 
έκβασιν τό ιερόν τούτο κατάστημα προς δόξαν τής τρισυποστάτου καί αδιαι
ρέτου θεότητος. Άλλ’ ό θάνατος άπεχώρισεν αυτούς απ’ άλλήλων άνελπίστα>ς· 
όθεν μείνας ό αοίδιμος Λαυρέντιος μόνος είς τούτο τό μέγα έργον, ού'τε έδει- 
λίασεν, ούτε ήμέλησεν, άλλ’έδειξε πάσαν επιμονήν, υπομονήν, προθυμίαν καί 
ύπακοήν εις τάς τελευταίας καί άδελφικάς παραγγελίας τού αδελφού του. 
Κτίσας δέ τον περικλεή τούτον ναόν τής 'Αγίας Τριάδος έως είς τάς άρχάς
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των παραθύρων τοΰ μεγάλου κουμβέ, ταύτοχρόνως και άλλα τινά των αναγ
καιότατων, προς τοΰτοις και τον δερσανά 1 και κατασκευάσας μέτριον πλοΐον 
εν αύτω διά να μεταφέρωνται τά χρειώδη τής μονής από Χανία μέ ευκολίαν, 
άνεπαΰθη εν Κυρίω. Πόσους δέ χρόνους έζησε μετά την άποβίωσιν τοΰ 
αδελφού του, πώς καί πότε άπέθανε, τοΰτο εις ημάς είναι άδηλον διά τάς 
προειρημένας αιτίας. ΕΙς τάς ημέρας τούτων των αοιδίμων άνδρών, έκτος 
τής προειρημένης γής την οποίαν άφιέρωσεν ό αξιομνημόνευτος αρχών 
'Ιάκωβος, έφ’ ής έκτίσθη ή μονή, ως προεγράφη, αφιέρωσε κατά μίμησιν 
τοΰτου καί έτερός τις αρχών Καλλονάς ονομαζόμενος (έξ ου καί ή ονομασία 
τόπου τίνος Καλλονιανά όνομαζομένου) την κατά τό βόρειον μέρος τής μονής 
γήν έτερός τις αρχών Πέτρος καλούμενος αφιέρωσε την γήν την γειτνιάζου- 
σαν εις τήν τοΰ Ιακώβου άφιερωμένην, διεκτεινομένην μέχρι τοΰ τόπου τοΰ 
λεγομένου Φουρφουρά. "Ετερός τις αρχών Πατίστας ονομαζόμενος άφιέρωσεν 
δλον τον τόπον, δστις ονομάζεται Χορταρές. Οι φιλάρετοι οΰτοι άνδρες, αν 
ήσαν έκ μιας οικογένειας είναι άδηλον εις ημάς' είναι δμως βέβαιον, δτι ή 
οικογένεια τοΰ κυρίου τής πρώιης εκκλησίας τής τοΰ αγίου αποστόλου Παύ
λου, δηλαδή τοΰ ’Ιακώβου, έλέγετο γένος των Μουρτάρων ή δέ οικογένεια 
τών κτιτόρων έλέγετο γένος των Τζαγκαρόλων, δθεν διπλάς έλαβε τάς ονομα
σίας ή ήμετέρα μονή, δηλαδή άλλοτε μεν έλέγετο μονή τών Μουρτάρων, καί 
άλλοτε τών Τζαγκαρόλων. Τά πέριξ αυτής τής αφιερωμένης γής τών προει
ρημένων αρχόντων ήσαν κτήματα κυρίων τινών γειτνιαζόντων κατοίκων, από 
τούς οποίους άλλοι μεν αφιέρωσαν εις τήν μονήν ημών τό ιδικόν των κτήμα, 
άλλοι δέ τό έπώλησαν εις τούς κτίτορας, καί ούτω πως έγινεν έκτοτε κτήμα 
τής μονής ημών πάσα ή γή, εις τήν οποίαν είναι σήμερον τά μοναστηριακά 
έλαιόφυτα καί οι αμπελώνες· αλλά τότε καί αυτή ή γή ήτο μέ παλαιά αμπέ
λια, τά όποια ως άχρηστα διά τήν παλαιότητά των τά έξερρίζωσαν οί κτί- 
τορες καί έφύτευσαν άντ’ αυτών, δΓ Ιδίων των έξόδων, τά νΰν φαινόμενα 
παλαιά έλαιόδενδρα. Πρώτοι άφιερωταί γής μετά τον ’Ιάκωβον έν τή αρχή 
τής οικοδομής ήσαν χριστιανοί τινες φιλόθεοι κάτοικοι τοΰ χωρίου Στερνών, 
τών οποίων τήν άφιερωμένην γήν εΐργάζοντο οί πρώτοι μονασταί τής 
μονής, καί οί καρποί συνεισέφερον εις τήν οικοδομήν τής μονής τά μέγιστα. 
Κατά μίμησιν τών προειρημένων άρχόντων καί έτερός τις άρχων Γεώργιος 
καλούμενος καί έπονομαζόμενος Χωραφάς, κάτοικος έν τώ χωρίω Χωρα
φάκια καλουμένω, άφιέρωσεν εις τήν μονήν ήμών τήν έν τφ αύτω χωρίω 
έκκλησίαν τοΰ 'Αγίου Νικολάου καί δλον τον τόπον τον όνομαζόμενον

1 Τερσανας =arsenale, ναυπηγεΐον καί είτα νεώσοικος πρός προφύλαξιν τοΰ πλοια
ρίου. Τερσανάν εχει καί ή Γωνιά, κάτωθι τής Μονής καί ή μονή Γουβερνέτου - Καθο
λικό, εις θέσιν ’στ’ Αυλάκι 10' άπό τοΰ Καθολικοΰ. Τής δέ Άγιας Τριάδος ό τερσανας 
είναι εις Χωραφάκια.
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Λιβάδι’ αφιέρωσε δέ και τα ήμίσεα βουνά τοΰ Σταυρού, τά δέ λοιπά ήμίσεα 
ήγόρασαν οί κτίτορες παρά τίνος συγγενούς του, με διακόσια μίστατα λάδι, 
συνυπακουομένου καί ολου τού παραθαλασσίου τόπου δπου γίνεται τό άλας, 
έως τοΰ τόπου, δπου είναι μία στρογγυλή μεγάλη πέτρα, κατά τό μέρος τό 
δνομαζόμενον Πεζοΰλλους. 'Αποθανόντος δέ τού αοιδίμου Λαυρέντιου κιίτο- 
ρος καί ηγουμένου δντος, διεδέχθη τούτον έτερός τις Μελχισεδέκ ονομαζό
μενος’ δστις χρηματίσας ηγούμενος χρόνους είκοσι όκτάι, καί επιμελέστατος 
ών, άνεπλήρωσε πολλά μέρη της οικοδομής, ατελή μένοντα μέ/ρις εκείνου 
τοΰ χρόνου’ δηλαδή τά έν τή μονή ονομαζόμενα κλάουστρα έστρωσε’ καί τάς 
έν τφ έδάφει τής μονής πλάκας κατέστρατσεν, ούχ'ι δέ τής εκκλησίας’ έστέ- 
γωσε δέ, πλήν των νεόκτιστων, καί πάντα τά ένδον τής μονής οικήματα, δσα 
είναι μέχρι τοΰ νΰν μέ ξυλίνην στέγην, άρχόμενα από την καμάραν τού 
φούρνου κατά τό βορειοδυτικόν μέρος, μέχρι τής νοτικής καμάρας τής αμπέ
λου. Ένφ δέ κατεστρώνοντο αί πλάκες, έμαθον όΐ έν τοίς Χανίοις έξουσιά- 
ζοντες τούρκοι τά περί τής οικοδομής’ όθεν έστειλαν δύο πληρεξουσίους στρα- 
τιώτας διά νά κρεμάσωσι τον ήγούμενον Μελχισεδέκ. Γυνή τις προβεβηκυια, 
πλουσιωτάτη οΰσα, είχε κτίσει δΓ εξόδων της τά υψηλά δύο κελλία τά κατά 
τό νότιον μέρος τής μεγάλης καμάρας, πρός κατοίκησιν υιού της τινός, Καρα- 
μάνου καλουμένου’ ούτος βλέπων τον άφευκτον κίνδυνον τής ζωής τού ηγου
μένου καί τρέξας κατεφίλει τούς πόδας των στρατιωτών, παρακαλών αυτούς 
μετά πολλών δακρύων νά μη θανατώσωσι τον ήγούμενον, υποσχόμενος, δτι 
θέλει δώσειν εις αυτούς πρός ανταμοιβήν αυτής τής χάριτος φλωρία πολλά 
βενέτικα, τά όποια έπρόσφερεν εις αυτούς αμέσως. Όθεν καταπραϋνόμενοι, 
άφήκαν μέν τον ήγούμενον ζώντα, έλαβον δέ πρός τοΐς είρημένοις εν φλω- 
ρίον δΓ έκάστην έστρωμένην πλάκα, παραγγείλαντες εις τό εξής νά μή τολ- 
μήση νά κτίση πλέον. Τούτον άποθανόντα διεδέχθη άλλος τις Καλλίνικος 
ονομαζόμενος’ ή διάρκεια τής ήγουμενείας αυτού έστιν άδηλος· μετά τούτον 
έλαβε τήν ήγουμενείαν έτερός τις μοναχός ’Αθανάσιος ονομαζόμενος Λουπα- 
κιανός, άνήρ πεπαιδευμένος ήγουμένευεν έτη δέκα καί οκτώ. Μετά τούτον 
ήγουμένευσεν ό διασώσας τήν ζωήν τού Μελχισεδέκ διά τής δόσεως τών 
Βενετικών φλωρίων (ως προέφημεν) Καραμάνος Γρηγόριος ονομαζόμενος. 
Μετά τούτον ήγουμένευσεν έτερός τις μοναχός 'Ιερεμίας ονομαζόμενος Τοπο- 
λιανός τού πίκλην Σταφυλάρης. Τούτον διεδέξατο έιερός τις Χανιώτης Νεκτά
ριος ονομαζόμενος. Τούτον διεδέξατο έτερός τις Θεοφάνης ονομαζόμενος. 
Τούτον διεδέξατο έτερός τις Νεόφυτος ονομαζόμενος, εκ τοΰ χωρίου 'Αλυκια- 
νού καταγόμενος’ ήγουμένευσεν έτη 25. Τούτον διεδέξατο έτερός τις Γερά
σιμος ονομαζόμενος Σπανός. Τούτον διεδέξατο έτερός τις εκ τής επαρχίας 
Σέλινου καταγόμενος, Κωνστάντιος Κασσέλος καλούμενος, δστις έφ’ δλης του 
τής ζωής έπροσπάθει ό αοίδιμος και διά κοινών καί ιδίων χρημάτων νά 
ωφελήση τήν μονήν παντοιοτρόπως’ έξαιρέτως δέ τά καλλωπίζη τόν άξιον
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εύλαβείας και σεβασμού, λέγω τον μεγαλοπρεπή ναόν τής πανυμνήτου Τριά- 
δος έξ ιδίων χρημάτων, ως και αλλαχού τής 'ιστορίας έδηλώθη. Τούτον παραι- 
τησάμενον διεδέχθη ό προ αυτού ήγουμενεύσας Γεράσιμος Σπανός. Σημειοΰ- 
μεν ενταύθα καί είδος παρεκβάσεως προς πληροφορίαν τών άναγινωσκόντων, 
δτι μετά τον θάνατον τού αοιδίμου κτίτορος κυρίου Λαυρέντιου, τρία μόνα 
έτη είχε τό βάρος τής ήγουμενείας ό παρά τής αδελφότητος έγκριθείς άξιος 
εις τούτο τό άγιον έργον. Έλθόντος δέ τού πληρώματος τών τριών ετών, 
παρητεΐτο ό ηγούμενος καί άντ' αυτού έκλέγετο άλλος' οπότε δέ ή αδελφό
της ήθελον αυτόν έπανελάμβανεν αύτθις τό βάρος έκουσίως. Αφού δέ έπε- 
νοήθη ό επωφελέστατος τρόπος τού νά πακτώνωνται τά μοναστηριακά υπο
στατικά διά τάς κατεπειγοΰσας κοινάς χρηματικός άνάγκας τής μονής, εσυγ- 
χωρήθη ή πρότερον τριετής ηγουμενεία καί μετεβλήθη εις τετραετίαν ώστε 
καί αί πακτωσίαι εις έτη τέσσαρα, ωσαύτως καί ή ηγουμενεία εις έτη τέσ- 
σαρα' καί τούτο γίνεται διά τούς καρπούς τών έλαιοδένδρων, άπαξ έν έτεσι 
δυσί καρποφορούντων καί έστιν εφεύρημα δικαιότατον καί ώφελιμώτατον· 
ώς πακτώνονται τών μετοχίων τά υποστατικά, ούτω καί τά περί την μονήν 
πακτώνονται υποστατικά υπό τών έν τή μονή μενόντων ηγουμένων καί τών 
αδελφών. Μετά την δευτέραν ήγουμενείαν Γερασίμου τού Σπανού έκλέχθη 
έτερός τις ηγούμενος μεσογειανός, Παρθένιος ονομαζόμενος. Τούτον παραι- 
τησάμενον διεδέξατο έτερός τις πελοποννήσιος Μεθόδιος ονομαζόμενος, δια- 
μείνας εις την ήγουμενείαν διά τάς προς αυτόν πολλάς παρακλήσεις τών 
αδελφών έτη έννέα. Οΰτος ήτον άνήρ ζωηρότερος καί έφευρετικώτερος τών 
τότε αδελφών τά μέχρι τούδε σφζόμενα καί ώφελιμώτατα εις τούς αδελφούς 
καταστήματα, τά όποια έπί τής ήγουμενείας του έπιστατούντος άνηγέρθησαν 
διά δαπάνης τού κοινού, βεβαιούσι τον λόγον μου. Καί κυριώτατον καί ώφε
λιμώτατον εις την μονήν είναι τό μέγα οικοδόμημα τών θόλων εις αποθή
κην τών καρπών τών έλαιοδένδρων. Ήγοράσθη δέ καί τό έν Σμύρνη μετό
χων δΓ έπιμελείας καί ίδρώτος αυτού, έπωφελέστατος ταξειδιώτης τής μονής 
ήμών χρηματίσας, περιερχόμενος τήν Έφεσον μετά δόξης ικανούς χρόνους. 
Επόμενον είναι, ώ άναγνώστα, νά εϊπης, δτι αυτή ή συνοπτική ιστορία 
είναι πολλά έλλιπής μή έχουσα τακτικήν χρονολογίαν, καί παράστασιν κατορ
θωμάτων ωφελίμων ή επιζήμιων, καί δηλοποίησιν μεταβολών εις τό χείρον, 
ή εις τό κρείττον, έπί τής ήγουμενείας τόσων ήγουμένων. "Αραγε ούδέν άξιον 
σημειώσεως πεποιήκασιν οί προ τού Μεθοδίου χρηματίσαντες ήγούμενοι; 
Άλλ’ ώ τάν! Τό χάρισμα τής προφητείας ούκ έστι μοι καί τά διά ζώσης 
φωνής ή γραφής ούκ ύπάρχουσι, πώς οΰν έντελή ποιήσαιμι ιστορίαν; μόλις 
ήξιώθην τής διαδοχής τών μέχρι τούδε ήγουμένων έκφερομένης διά στόμα
τός τίνος, καί ίσως έστι κατά σχήμα πρωθύστερον. Είκάζομεν δέ δτι άνδρες 
φιλάρετοι δντες, ώς άλλαι φιλόπονοι μέλισσαι άπήνθιζον πολλαχόθεν, ώς 
από. μελισταγών άνθέων, τής αρετής τά έργα, καί εΐσήγαγον εις τήν Τεράν
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’Αδελφότητα τον γλυκασμόν τής μοναδικής πολιτείας, τής οποίας τα αντι
κείμενα είναι ή εγκράτεια των ψυχικών καί σαρκικών αλόγων καί ψνχοφθό- 
ρων παθών, ή ταπεινοφροσύνη, ή υπομονή, ή ύπακοή, ή μακροθυμία, ή 
ιερά καί ψυχοσωτήριος προσευχή ή διά τοϋ νοός καί τοϋ σώματος έκτελου- 
μένη, καί προ πάντων ή προς άλλήλους αδελφική καί κατά θεόν αγάπη, διά 
τής οποίας χαρακτηρίζονται οί αληθινοί χριστιανοί, καί δοξάζονται τοΰ θεοϋ 
οί δούλοι- καί τούτων τάς δεήσεις καί λατρείας δέχεται 6 θεός ώς θυμίαμα 
ενώπιον του- καί τοιοϋτοι δ'ντες οί τρισμακάριστοι κατέστησαν τήν ίεράν 
μονήν ταΰτην ταμεΐον πνευματικής αδελφότητος καί λιμένα πολλών αδελφών 
χριστιανών ψυχοσωτήριον. Διά τούτο οί μεν ευκατάστατοι χριστιανοί, βλέ- 
ποντες τήν ένάρετον αυτών διαγωγήν, καί χριστομίμητον πολιτείαν, προσέ- 
φερον αύτοϊς προθύμως τά κατά δύναμιν σημεία τής αυτών εύλαβείας, άφιε- 
ρούντες διάφορα υποστατικά καί ά'λλα εισοδήματα πρός παραμυθίαν καί 
περίθαλψιν αυτών. Οί δέ πένητες, άκούοντες τήν φιλάνθρωπον καί καλοκά- 
γαθον αύτών διάθεσιν, κατέφευγον, ώσεί εις λιμένα σωτηρίας, εις τό φιλάν- 
τθρωπον καί θειον τούτο ταμεΐον, καί έλάμβανον παρ’ αυτών πλουσίως τρο
φήν επίγειον καί ουράνιον, δηλαδή, ΰλικάς τροφάς καί πνευματικός νουθεσίας, 
καθ’ δν καιρόν εκίνουν πάντα λίθον οί εχθροί τής αγίας ημών πίστεως, ΐνα 
καταστήσωσιν, εί δυνατόν, πάντας τούς εν Κρήτη πιστούς άρνησιχρίστους. 
Φαίνεται δέ ότι βλέποντες οί εχθροί τό άκλόνητον τής καρδίας τού τότε χρι
στιανού εις τήν αγίαν πίστιν, μετήγαγον τήν άπάνθρωπον ορμήν των έ'κτοτε 
εις τήν οδόν τής αρπαγής καί καταδυναστείας, έως ού βαθμηδόν έφθασαν 
εις τον άνώτερον βαθμόν τής κακίας, πράττοντες ώς άγριώτατα τθηρία τοιαύτα 
έργα, όποια προλαβόντες έσημειώσαμεν, καί ημείς αυτοί καί πάντες οί πιστοί 
τής πατρίδος έδοκιμάζομεν. Μετά τήν παραίτησιν τού αοιδίμου Μεθοδίου, 
γενομένης τής συνήθους Ικλογής υπό τών αδελφών, άνεδέξατο τήν ήγουμε- 
νείαν ό αοίδιμος Νίκανδρος, ανεψιός τού προειρημένου κυρίου Κωνσταντίου 
Κασσέλου. Ούτος ήτο ζηλωτής καί πρόθυμος εις τό νά αύξάνη τής μονής τήν 
περιουσίαν, δσον τά υποστατικά, τόσον καί τον καλλωπισμόν τής εκκλησίας- 
ήτο φιλόπονος καί γενναίος, άφ’ δλης του τής ζωής έπροσπάθει ν’ άναδείξη 
τήν μονήν άξιέπαινον καθ’ όλα' ήτο φιλάδελφος καί ευπρόσιτος· δραστήριος 
καί έπίμων εις τάς πράξεις του- κατέβαλλε κόπους αρκετούς εις τό νά έρευνα 
καί νά άναγινώσκη τούς κώδικας τής μονής, καί ένεκα τούτου έγίνωσκε τούς 
τόπους καί τάς ονομασίας αυτών καί τά έν αύτοϊς μοναστηριακά υποστατικά, 
σαφεστέρως τών λοιπών αδελφών ήτο προβλεπτικός καί λίαν φιλότιμος· επί 
τής ήγουμενείας του ήσαν πολλοί ιερομόναχοι καί ίεροδιάκονοι έν τή μονή· 
καί πολλαί προσθήκαι υποστατικών καί καλλιέργειαι έγιναν διά τής αξιέπαι
νου καί προθύμου έπιστασίας του' έδοκίμασε δέ καί πολλούς πειρασμούς καί 
καταδρομάς από τούς τούρκους διά τήν έκκλησίαν τής Παναγίας τήν ούσαν 
έν τφ χωρίφ Τζικαλαρία, ήν δι" ιδίων χρημάτων άγοράσας έδιώρθωσεν έν
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καιρφ ευελπιστώ και επικινδύνου συν αυτή έκτήσατο οικήματα και έτερα 
υποστατικά. Καί την έν τφ χωρίφ Χαλέπα εκκλησίαν τοϋ Παντελεήμονος 
και θολούς ήγόρασε δι“ ιδίων χρημάτων και ε'τερα υποστατικά, άπερ καλ
λιέργησα; αφιέρωσε μέν εις τήν Μονήν, έκαρποΰτο δέ ταϋτα διά ζωής. Παρελ- 
θοΰσης δέ τής τεταγμένης τετραετίας παρητήσατο τής ήγουμενείας· εκλεχθείς 
δέ υπό των αδελφών έτερός τις, Δαμασκηνός καλούμενος, εκ τής επαρχίας 
Σέλινου, άνεδέχθη την ήγουμενείαν, έφ’ ής έδιωρθώθη διά δαπάνης τοΰ 
Κοινού το έν Βοθύνφ μετόχιον, Οΰτος ήτο ώς προς τους λοιπούς αδελφούς 
αβροδίαιτος, δηλαδή πολυτελής. Τούτον παραιτησάμενον, παρελθούσης τής 
τετραετίας, άνεδέξατο την ήγουμενείαν έτερός τις Τωάσαφ ονομαζόμενος 
Μεσογειανός. Οΰτος ήτο μικρού πνεύματος, κοΰφος, πλήν ήσυχος κα'ι καλο
γερικός, φιλόπονος, και έπιδεικτικός εις τάς πράξεις του. Έπί τής ήγουμενείας 
αυτού ηύξανεν ή άπανθρωπία τών τούρκων καί ή ηγουμενεία έπαπείλει κίν
δυνον εις την ζωήν τού Ηγουμένου. Προς αποφυγήν τού κινδύνου έπρόσ- 
φερεν αφειδώς εις τούς έν δυνάμει Τούρκους δώρα, έκολάκευεν αυτούς χαμερ- 
πέστατα· ένίοτε άστειεύετο μέ αυτούς· πολλάκις μετεχειρίζετο σημαντικάς 
μοναστηριακός πράξεις άκρίτως, άνευ συμβουλής τών προϊσταμένων, καί 
ένεκα τούτου ήκολούθουν κατ’ αυτών γογγυσμοί δίκαιοι. Συνέρρεον καί πολ
λοί νέοι τότε εις τήν Μονήν, καί έξ αύτοιν τινές έμενον, τινές δέ καί άνεχώ- 
ρουν μεταβαίνοντες εις άλλας μονάς. Επειδή (πλήν τής άτελεστάτης τροφής) 
δέν έλάμβανον τήν άναγκαίαν περιποίησιν, είμή μόνοι οί μετά άναιδείας 
κραυγάζοντες καί μετά θυμού καί οργής άπαιτούντες τήν διόρθωσιν τών 
υποδημάτων. Παρελθούσης δέ τής τετραετίας παρητήσατο, καί αΰθις παρα
καλεστείς, (κινδύνου δ'ντος ως προέβημεν) άνεδέξατο τήν ήγουμενείαν, έφ’ ής 
έγιναν, δι’ έπιστασίας τών λοιπών Προϊσταμένων καί δαπάνης τού κοινού, 
άρκεταί προσθήκαι εις τά υποστατικά τοΰ μοναστηριού' καί είς τάς παλαιάς 
οικοδομάς πολλάς διορθώσεις καί νέας άρκετάς καί αναγκαίας άνήγειραν έκ 
θεμελίων. Άδεια τών τότε κρατούντων αγάδων ωστρακώθη ό νάρθηξ τής 
έκκλησίας· ή ξυλίνη στέγη τοΰ κουμβέ, έφθαρμένη οΰσα υπό τής πολυκαι
ρίας, ήλλάχθη καί τεχνηέντως ωστρακώθη. Τήν έκκλησίαν ά'σβεστον οΰσαν, 
καί υπό τής πολυκαιρίας πολλάς πέτρας έχουσαν έφθαρμένας, εδκυρθωσε καί 
άσβέτωσε- τον άλωνότοπον περιετοίχισε’ καί τούς έν δεξιά καί αριστερά 
τού στενού τούς τοίχους έδιώρθωσε καί ασβέστωσε, ομοίως καί δλους τούς 
τριγύρω τών αμπελώνων. Καί έν τφ μετοχίφ τών Στερνών μέγας καί αναγ
καιότατος θόλος τότε έκτίσθη, καί ό έν τφ μετοχίφ τού Αγίου Παύλου μέγας 
θόλος ομοίως· καί άλλαι διορθώσεις έγιναν μικρών πραγμάτων.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ Σπουδών, £τος Θ'. 22

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:38 EEST - 34.211.113.242



338 N. B. Τωμαδάκη

Δ'.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

[Σννετάχθη επί τη βάσει τον κωδικός άρ. 14 μεν διά τους μέχρι του 1808, 
διά τους των ετών 1808- 1862 έκ τον νπ άρ. 17 ('Ιστορία Γρ. Παπα- 
δοπετράκη), και διά τους των ετών 1862 -1905 εκ τών νπ άρ. 15 κωδί
κων τους δε της τελευταίας είκοσιπενταετίας εκ τών πρακτικών τον 
μοναστηριακόν Σνμδονλίον ευρομεν. 'Ο κατάλογος θά είναι ελλιπής, 
κυρίως διά τον 17°ν καί 180ν αιώνα].

1) Ιερεμίας Τζαγκαρόλος, ό και κτίτωρ (προ τοΰ 1634).
2) Λαυρέντιος Τζαγκαρόλος, ό καί κτίτωρ (περί τό 1634).
3) Μελχισεδέκ’ ήγουμένευσεν έτη 28.
4) ’Αθανάσιος Λουπακιανός- ήγουμένευσεν έτη 18.
5) Γρηγόριος Καραμάνος.
6) 'Ιερεμίας Τοπολιανός Σταφυλάρης.
7) Νεκτάριος ό έκ Χανίων.
8) Θεοφάνης.
9) Νεόφυτος ό έξ 'Αλυκιανοΰ· ήγουμένευσεν έτη 25.

10) Γεράσιμος Σπανός· τό πρώτον.
11) Κωνστάντιος Κασσέλος έκ Σέλινου.

Γεράσιμος Σπανός τό δεύτερον.
12) Παρθενιος ό Μεσογειανός.
13) Μεθόδιος ό Πελοποννήσιος· ήγουμένευσεν έτη 9. (1782- 1791).
14) Νίκανδρος ανεψιός τοΰ Κασσέλου (άρ. 11) (1791 - 1795).
15) Δαμασκηνός έκ Σέλινου (1795- 1799).
16) Ίωάσαφ μεσογειανός (1799-1808)· ήγουμένευσε δυο τετραετ. καί έν έτος.
17) Νεόφυτος έκ Κάμπων Κυδωνιάς (1808- 11).
18) Παΐσιος ό πελοποννήσιος (1811 -15).
19) Τωάσαφ έξ Άποκορώνου (1815-19).
20) Δαμασκηνός Σγουρομάλλης έκ Κισάμου (1819 - 21)· τό πρώτον.
21) 'Ιλαρίων επιστάτης ή τοποτηρητής (1832-34).
22) ’Ιωακείμ Καλαμαρίδης (1834- 8).
23) Ίωάσαφ Ροδοΰσης έξ Άποκορώνου (1838 - 42).
24) Καλλιόπιος έκ Μουζουρά (1842-46).
25) Συμεών έξ Άποκορώνου (1846 - ’Ιανουάριος 1849).

Δαμασκηνός ό έκ Κισάμου τό δεύτερον (1849-50, δτε καθηρέθη υπό 
τής Μ. τοΰ Χρ. Εκκλησίας).

26) Γεράσιμος Μ. Στρατηγάκης (1850- 54), ό κατόπιν Κισάμου καί Σέλι
νου (1860 ■ 66).
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27) Νικόδημος Κωνσταντουλάκης έκ Κισάμου (1854-58).
28) Μελχισεδέκ Κορυλλάκης έκ Στερνών (1858-62) [ό λεγόμενος Μελιχής]. 
39) Γρηγόριος Παπαδοπετράκης έκ Σφακίων to πρώτον (1862 - 1866) ό

είτα Τεροσητείας (1880 - 88).
30) Μισαήλ Τζιλβάκης έπιστάτης (1866-69) καί ειτα ηγούμενος (1869-

Ίούλιος 1870) τό α'.
31) Μισαήλ Παπαδογιωργάκης τοποτηρητής (1870- 71).

Γρηγόριος Παπαδοπετράκης· τό β' (1873 - Ίανουάρ. 1876).
32) Δαμασκηνός Παπαμαρκάκης τό α' (Ίούλ. 1876- 1881).
33) Γεράσιμος Σφακιωτάκης τό α' (1881 -85).
34) ’Ιωακείμ Κουφάκης (Αύγουστος 1885 - Σεπτ. 1889).

Δαμασκηνός Παπαμαρκάκης τό β' (Σεπτ. 1889 - Σεπτ. 1893).
Μισαήλ Τζιλβάκης τό β' (1893-95).
Γεράσιμος Σφακιωτάκης τό β' (1895- 98).
Δαμασκηνός Παπαμαρκάκης ήγουμενεΰων (1898- 1903) καί εΐτα ηγού

μενος τό γ' (1903- ’Ιούνιος 1904, δτε άπέθανεν).
Γεράσιμος Σφακιωτάκης τό γ' (4 ’Ιουλίου 1904- 1910).

35) ’Ανδρόνικος πρωτοσΰγκελλος Ριτζάκης τοποτηρητής 1910, ηγούμενος
(23 Δεκεμβρίου 1910- 1915).

36) Ιερόθεος πρωτοσυγκελος Κονταράκης (2 Μαρτίου 1915-1919).
37) ’Αθανάσιος σκευοφυλαξ Άτσαλάκης (23 Μαρτίου 1919 - 1923).
38) Άνανίας συγκελλος Ψαρουδάκης (4 ’Απριλίου 1923 - 1927).
39) Τλαρίων Κατσαφράκης τό α' (26 Ίανουαρ. - Δεκέμβρ. 1927). 

’Αθανάσιος Άτσαλάκης τό β' διά διορισμού (Ίαν. 1928-Σεπτ. 1930). 
Τλαρίων Κατσαφράκης τό β' διά διορισμού (Σεπτ. 1930 καί έντεύθεν).

Ε'
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ1

1 (10°«-ll°s αιών).
Είλητάριον ιερατικόν, τής λειτουργίας τού Αγίου Βασιλείου, άκέφαλον 

άποτελουμενον από έξ τεμάχια περγαμηνής κεχωρισμένα άλλήλων (φαίνονται 
τά σημεία τής συγκολλήσεως) πλάτους μέν 0,23 μ. μήκους δέ διαφόρου- οΰτω 
τό πρώτον έχει μήκος 0,37 μ. τό δεύτερον 0,56 μ. τό τρίτον 0,66 μ. τό τέταρ
τον 0,65 μ. τό πέμπτον 0,63 μ. καί τό έ'κτον 0,65 μ. Καλλιγραφημένον, διά 
φαιάς μελάνης τό κείμενον, διά χρυσής δέ τά κεφαλαία καί οί τίτλοι τών 
ευχών. Ελλείπει ή αρχή καί τό τέλος τής ακολουθίας, δπερ δηλοΐ δτι τό

1 Οί κώδικες, πλήν τών ύπ’ αριΟμ. 4, 12, 13, 15, 16 καί 17, περιεγράφησαν υπό τοΰ 
κ. Σ. Π. Βογιατξάκη.
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εΐλητάριον είχε καί έτερον τεμάχιον, to όποιον θά ήχο καί to πρώτον, άπο- 
λεσθέν. Ή γραφή καί επί των δυο όψεων τοΰ δέρματος, φθάνουσα δηλαδή 
μέχρι τοΰ έκτου τεμαχίου συνεχίζεται, άναστρεφομένου τοΰ είληταρίου, εις τό 
verso τοΰτου· έχει πλάτος 0,11 μ. με διάστιχον 0,007 μ. καλώς διατηρούμενη 
πλήν δέκα περίπου στίχων τοΰ recto τοΰ 3ου τεμαχίου, οιτινες είναι έφθαρ- 
μένοι, καί τοΰ τέλους τυΰ ίδιου τεμαχίου ου ελλείπει μέρος λοξώς έσχισμένον. 
’Αρχίζει δέ τό κείμενον από τό μέσον περίπου τής υπό τοΰ ϊερέως μυστικής 
λεγομένης ευχής τοΰ τρισάγιου:

εκ στόματος ημών των αμαρτωλών 
τον τρισάγιον ύμνον . . .

καί τελειώνει μέ τήν ευχήν τήν λεγομένην μετά τό «τά άγια τοΐς άγίοις»

Ενχαριατονμεν σοι κύριε δ θεός ημών 
επί τη μεταλήψει τών άγιων άχράντων 
αθανάτων και έπονρανίων . . .

Κατά διαστήματα σημειοΰνται καί επί τών δυο πλατειών φών διά νεω- 
τέρας χειρός αί εκφωνήσεις τοΰ διακόνου' ως επί τής αριστερός φας τοΰ 
recto τοΰ δευτέρου τεμαχίου:

άντιλαβον σώσον | έλέησον και δια\φύλαξον ημάς \ σοφία.

εις τό μέσον τής αριστερός φας τοΰ recto τοΰ τρίτου:
πληρώσωμεν την δέη\αιν ημών τω κυρών | ύπερ τών τεθέντων \ 
τίμιων δώρων τον' \ Ύπερ τοΰ αγίου οίκον \ τούτον και τών | υπέρ 
τον ρυσθήναι \ ημάς από πάσης | θλίψεως οργής.

Εις τό τέλος τής αριστερός τοΰ ίδιου καί τής αρχής τοΰ τετάρτου:
Άντιλαβον, σώσον' \ τήν ημέραν πάσαν | [καί επί τοΰ τετάρτου] 
άγγελον ειρήνης πι\στον δδηγόν φύλα | συγγνώμην και ά\φεσιν τών 
άμαρ\τιών και τών \ τά καλά καί συμφέροντα ταΐς ψυ. j τον υπό
λοιπον χρον. | Χριστιανό τά τέλη | τής ζωής ημών | Τής παναγίας 

[άχ] ράντου.

καί εις τό μέσον περίπου τοΰ verso τοΰ τετάρτου τεμαχίου καί επί τής αρι
στερός πάλιν φας:

μνήαθητι κέ τήν ψυχήν τον \ δούλου σου Τω. καί άλεξάν \ τρας 
καί τάξον αυτούς έν\θα ή δήκεη, άναπάβο\νται

διά χειρός πολύ νεωτέρας 17ου ή 18ου αίώνος.
Υπάρχουν ακόμη καί επί τής δεξιός φας δυο σημειώσεις, αΐτινες λόγφ 

τοΰ ότι εγράφησαν διά μελάνης ουχί καλής ποιότητος, δεν είναι ευανάγνωστοι.
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2 (2ον ήμισυ 18ου α’ιώνος).

Κώδιξ χαρτφος δεδεμένος διά δέρματος και χαρτονιού, ου έφθαρμένα τα 
φύλλα τής αρχής και τοΰ τέλους· διαστάσεων, μετά φας 0,52 μ. μήκους 
0,106 μ. πλάτους' άνευ δ’αυτής 0,095 και 0,06" ήριθμημένος διά πολύ νεω- 
τέρας χειρός1 από την αρχήν ελλείπουν τά φύλλα 1-6 καί δέκα περίπου 
από το τέλος· ούτω ή άρίθμησις μέχρι 215 φύλλου έξικνεΐται, μεθ’ ο έπον- 
ται σητόβρωτά τινα.

Περιέχει τούς ψαλμούς τοΰ Δαβίδ. Καλλιγραφημένος διά μαύρης μελά
νης, οι τίτλοι και τά κεφάλαια δι’ έρυθράς τοιαύτης. Ευανάγνωστος από τοΰ 
80,υ φύλλου, τοΰ έκτου δηλαδή ψαλμοΰ, μέχρι τοΰ 203ου τής πρώτης φδής 
τοΰ Δαβίδ.

3 (2ον ήμισυ 18ου αίώνος).
Κώδιξ χαρτφος δεδεμένος, ου τό δέσιμον κατεστραμμένον. ’Από τήν 

αρχήν και τό τέλος ελλείπουν πολλά φύλλα' ήριθμημένος δι’ ελλιπούς άρι- 
θμήσεως υπό νεωτέρας χειρός, φύλλων περίπου 220. Διαστάσεων μετά τής 
φας 0,155 μ. μήκος κα'ι 0,105 πλάτος, άνευ δ’ αυτής 0,115-0,065.

Περιέχει διαφόρους εύχάς κα'ι ακολουθίας ως: εις γυναίκα λεχώ, εις τό 
ποιήσαι.

4 (1774, 1775).
Κώδιξ χαρτφος χειρόγραφος, δεδεμένος, ου τό δέσιμον κατεστράφη. 

’Ακέφαλος, άνευ τίτλου, άνευ σελιδώσεως. ’Αδήλου τοΰ γράφαντος (μοναχού 
Άγιοτριαδίτου).

Άνευρέθη (1932) υπό τοΰ ίερομ. Δαμασκηνού Λιονάκη εις ήρειπωμένον 
κελλίον έξω τοΰ περιβόλου τής μονής, δπου ένετοιχίσθη, προφανώς προς 
διάσωσιν κατά τό 1821· άποθανόντος τοΰ έντοιχίσαντος, άφέθη εκεί μέχρις 
δτου εσχάτως έκ τύχης εύρέθη.

Ήριθμήθη υπό τοΰ εΰρόντος εις φύλλα 1 - 66.
Διαστάσεις άνευ τής φας 0,20x0, 125, μετ’ αυτής δε 0,23χ0,16δ.
Περιέχει καταβασίας, τροπάρια, κανόνας τών μεγάλων εορτών μεθ’ ερμη

νειών εις καθαρεύουσαν. Ιστορημένος διά τών αντιστοίχων ολοσέλιδων εικό
νων γεγραμμένων διά μέλανος πολύχρωμου μετά περισσής φιλοκαλίας, λεπτό- 
τητος και τέχνης· φύλλ. 13 Ή Βάπτισις τοΰ Χριστού, 23 Ή Υπαπαντή τοΰ 
Χριστού, 28 Ή Βαϊοφόρος, 38 verso Ό δεϊπνος ό μυστικός, 45 Ή Σταύ- 
ρωσις τού Χΰ (ελλείπει ή ήμίσεια, άποκοπέντος τοΰ κάτω μέρους τοΰ φύλλου). 
52 verso Ό επιτάφιος θρήνος, 53 Ή Άνάστασις τοΰ Χριστού, 57 Ή ψηλά- 
φησις τοΰ Θωμά, 62 Ή Άνάληψις τοΰ Ίησοΰ Χριστού, 39 Ή αγία Πεντη
κοστή. ’Άρχεται: Εις τήν εορτήν τοΰ σταυρού.

Φύλλον 5 recto τέλος και τώ Θεώ δόξα 1774.
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Φύλλον 21ν· Λόγος πανυγυρισχικός, εις τά άγια Θεοφάνεια χοϋ πρς' 
(καί είχα) χφ καιρφ έκείνω . . . (μέχρι χοΰ φΰλλου 22ν·).

Φύλλα 27 καί 51 recto· χέλος καί χφ Θεφ δόξα. 1775. Λήγει: χέλος 
καί χφ Θεφ δόξα 1.7.7.5.

Τό κείμενον χών χροπαρίων γράφεχαι εις σειράν διά κανονικής γραφής, 
ύπεράνω δέ σχοιχηδόν ή ερμηνεία καί άνάπχυξις διά γραμμάχων μόλις άνα- 
γινωσκομένων διά γυμνού οφθαλμού. Δείγμα: (49 r.),

Έξ άλοχεύχου προελθών καί λογχευθείς χήν πλευράν πλασχουργέ μου.

έποίησας χήν άνακαίνισιν τής ήπαχημένης καί διεφθαρμένης
οίκονόμησας άναζώωσιν ύπό χοΰ διαβόλου προμήχορος Εΰας

νέος Άδάμ χρημαχίσας ώς καί νά 
έκοιμήθης νά άπέθανες έπί σχαυροϋ.

Έξ αύχής είργάσω χήν άνάπλασιν, χήν χής Εΰας Άδάμ γενόμενος, άφυ- 
πνώσας ΰπερφυώς.

5 (Τέλη 18ου αιώνος).

Κώδιξ χαρχφος δεδεμένος διά δέρμαχος καί χαρχονίου- εν αρχή έπχά 
φύλλα λευκά άγραφα’ καχόπιν ή ακολουθία χοΰ μικρού αγιασμού, ακολουθία 
χής κοινής παρακλήσεως εις άσθενοΰνχας, εις σεληνιαζομένους, ακολουθία 
εις μεσοκέφαλον, κχλ. Ήριθμημένος δι’ ελληνικής άριθμήσεως, φύλλα κθ. 
Έπονχαι 11 φύλλα έπί χών οποίων έχουν γραφή ρηχά χινα καί ή άλφάβηχος 
προς άσκησιν εις καλλιγραφίαν.

’Έχει διασχάσεις 0,19-0,145 μ. μεχά χής ώας· 0,14-0,10 μ. άνευ αύχής.

6 (1821).

Κώδιξ βυζανχινής μουσικής χαρχφος δεδεμένος διά δέρμαχος, διασχάσεων 
0,195 μ. μήκος καί 0,145 μ. πλάχος μεχά χής φας, άνευ δ’ αύχής 0,15-0,10 μ. 
Καλλιγραφημένος διά μαύρης καί ερυθράς μελάνης- μέ κοσμήμαχα ώραιό- 
χαχα ως προμεχωπίδας- φύλλων 260 μή ήριθμημένος.

Τίτλος: Ανθολογία νέα παρά διαφόρων ποιηχών | συνχεθεΐσα καί καλ- 
λωπισθεΐσα μεχά χινας | άλλας εξηγήσεις αύχών. Έκ χών παλαιών | μαθημά- 
χων. Τό παρόν ψάλλεχαι εις χάς άγρυ|πνίας σύνθεσις Μανουήλ Πρωχσψάλχου 
ήχος πλ. δ'.

Είς χό verso χού φύλλου 239 υπάρχει χό σημείωμα·
ύ παρούσα άσμαχομελυχόφθογγος ανθολογία | Έγράφη διά χειρός
εμού Συμεών ίερομονάχου | Κρηχός, ήν έγραψα εις χό νησίον χής
Σανχορίνης | καχά χό έν μηνί Δεκεμβρίφ ,κβ*.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:38 EEST - 34.211.113.242



Ή έν Άκρωτηρίψ Μελέχα Κρήτης μονή χής αγίας Τριάδος. 343

7 (1822).

Τίτλος: Είρμολόγιον συν Θεφ 'Αγίφ ποιηθέν | παρά τοϋ μουσικολο- 
γιωιάτου κυρίου Πέτρου Λαμ|παδαρίου τοΰ Πελοποννησίου κατά τό ύφος 
τής | αγίας τοϋ Χρίστου μεγάλης εκκλησίας· καταβασί|αι εις την κοίμησιν τής 
Θεοτόκου ήχος α'. Κώδιξ χαρτφος βυζαντινής μουσικής δεδεμένος διά δέρ
ματος και χαρτονιού με διαστάσεις 0,20 μ. μήκος και 0,145 μ. πλάτος μετά 
τής φας, 0,15 μ. και 0,10 άνευ αυτής. Φύλλων 95 μη ήριθμημένος. Καλλι- 
γραφημένος διά μαύρης και ερυθρός μελάνης μέ κοσμήματα καί οΰτος ώς 
προμετωπίδας.

Κατηχούμενον, ακολουθίαν τοϋ αγίου Βαπτίσματος, τοϋ άρραβώνος; τοϋ 
γάμου, εις θανήν κοσμικοϋ, ερμηνεία περί των βουρκολάκων ’, ακολουθία εις 
νήπια τελευτήσαντα, ακολουθία τής κοινής παρακλήσεως, εϋχαί εις σεληνιαζο- 
μένους καί πάσαν ασθένειαν, περί λυσεως μαγείας, εϋχαί επί σπόρου, άλωνος, 
επί τρυγητφ κτλ.

Εις τό verso τοΰ φΰλλου 83 ή σημείωσις. Δόξα τφ έν Τριάδι ΰμνου- 
μένφ Θεφ ημών δόξα σοι.

1 Επειδή πολύς λόγος γίνεται περί βρυκολάκων έκρίναμεν σκόπιμον νά παραθέσω- 
μεν τήν «ερμηνείαν περί των βουρκολάκων».

“Οταν τύχη τινάς άπό[τούς βουρκολάκους τούς λεγομένους καταχθονίους άφ’ εσπέρας 
κάμε Γ\ σταυρούς καλαμένιους, έΐτα κάμε παράκλησιν καί αΐτησιν καί επάνω είς τόν 
τάφον τοΰ νεκρού περί αύτοϋ, άνοιξον τόν τάφον καί μπήξε τούς σταυρούς είς τό κορμί 
τοϋ νεκρού· τόν ένα είς τό μέτωπον καί λέγεις: Ούκέτι φλόγινη ρομφαία φυλάττει τήν 
πύλην τής Έδέμ- αυτή γάρ έπήλθε παρά δόξης δέσις τό ξύλον τοϋ σταυρού- θανάτου τό 
κράτος καί αδου τό νϊκος έλλήλατο. ’Επίσης δέ σωτήρ μου, βοών τοΐς έν αδη είσαχθή 
πάλιν είς τόν παράδεισον. Τόν άλλον εις τήν καρδίαν έμπήχνεις καί λέγεις: τρεις σταυ
ρούς έπήξατο έν γολγοθά ό πιλάτος δύο τοΐς ληστεύσασι καί ένα τοΰ ζφοδότου, δν είδεν 
ό «δης καί εΐπεν τοΐς κάτω: ώ λειτουργοί μου καί δυνάμεις μου, τίς ό έμπήξας ήλον τή 
καρδία μου; Τόν άλλον είς τά γόνατα καί λέγεις τό λοιπόν: ξυλίνη με λόγχη έκέντησεν 
άφνω καί διαρρήσομαι τά ένδον μου πονώ, τή κοιλία μου άλγώ, τά αισθητήριά μου 
μεμάσει τό πνεύμα μου, καί αναγκάζομαι έξερεύξασθαι τόν Άδάμ καί τούς έξ Άδάμ 
ξύλφ δοθέντας μοι, ξύλω γάρ πάλι τούτους εισάγει είς τόν παράδεισον. Είτα -ψάλλεις 
μνημόσυνον μέ κόλυβα είς τό δνομα τού κεκοιμημένου. Κάμε καί μικρόν αγιασμόν καί 
ράνε τόν τάφον καί δλον τόν τόπον τριγύρου. Καί κρατώντας τόν τίμιον σταυρόν λέγε 
μετ’αύστηρότητος. Έξορκίζω σε τόν άρχέκακον τής βλασφημίας καί άρχει τούς εξής : 
Τήν θείαν καί αγίαν καί μεγάλην καί φι =

Τό ταχύ λειτούργησον καί ΰψωσον καί παναγίαν έπάνω τού τάφου καί είπέ πάλι τές 
είρημένες ευχές καί όψη.

Όταν είναι πολλοί δέν γίνεται ένέργια: Θέλει νά είναι μόνον ό ίερεύς καί αυτός 
προητοιμασμένος καί έγλήγορος καί δύο ή τρεις ύπηρέται καί αυτοί ομοίως. "Οταν τόν 
διαβάζης καί αρχίζει νά βρωμή καλό σημάδι. — Περί βρυκολάκων βλέπε καί τά σημειω- 
θέντα έν Ν. Έλληνομν. τού 2 π. Λάμπρου Α’. 336 έξ. καί ΙΒ'. 106.
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To παρόν είρμολόγιον έγράφθη διά χειρός | Έμοΰ Συμεών Ιερο
μόναχου Κρητός to οποίον έγρα[ψα] | εις τό νισίον τής Σαντορί
νης κατά τό /χωκβ'*’.

Μέμνησθε οί άσματομελωδοΰντες:

Εις την αρχήν καί τό τέλος υπάρχουν άνά τέσσαρα άγραφα φύλλα' εις 
τό δεύτερον από την αρχήν μεταξύ άλλων τσίφρων τά ενθυμήματα:

δοκίμιον τοΰ Κων- άσταχώθη παρά τοΰ ίδιου γραφέως
διλίου καί τής κά- Συμεών ίερομονάχου Κρητός
λής μελάνης 1823 ’Απριλίου 4.

Καί εις τό δεύτερον άγραφον τοΰ τέλους
Ίής μετάνοιας άνοιξήν μοι
πνλας ζωοδότη δρθροίζει γάρ τό πνεύμα μου
προς ναόν τον "Αγιόν σου ναόν φέρον τοΰ
σώματος δλον εσπηλομένον άλλ’ ώς οί
κτίρμων κάθαρον ενσπλαγχ.
εύσπλάγχνω σου ελεεί:

8 (άρχαί 19ου αίώνος).

Τίτλος: Καταβασίαι Συν Θεώ παρά Πέ|τρου Λαμπαδαρίου τοΰ Πελο- 
ποννησίου καί | ετέρων τινων Ποιητών κατά τό ύφος | τής τοΰ Χριστού 
μεγάλης Έκκλησίος | καί καλλωπισθεΐσαι παρά Ίωάννου | Λαμπαδαρίου. Αί 
παροϋσαι ψάλλονται | εις τήν κοίμησιν τής Θεοτόκου.

Κώδιξ χαρτφος δεδεμένος διά χαρτονιού διαστάσεων 0,21 - 0,152 μετά 
τής φας, άνευ δ’αυτής 0,16-0,09 καί φύλλων 153 μέ μαύρην καί ερυθράν 
μελάνην γεγραμμένος.

9 (άρχαί 19ου αίώνος).
Κώδιξ χαρτφος βυζαντινής μουσικής δεδεμένος διά χαρτονιού διαστά

σεων 0,21-0,153 καί 0,17 - 0,10 μ. φύλλων 246 άνευ άριθμήσεως. ’Ακέφαλος 
περιέχων διάφορα χερουβικά, τρισάγια κλπ. ως επί τό πλειστον μελοποιήσεις 
τών Πέτρου καί Γρηγορίου Λαμπαδαρίων. Οί τίτλοι καί τά ονόματα τών 
μελοποιών δι’ ερυθράς μελάνης έγράφησαν.

10 (άρχαί 19ου αίώνος).
Τίτλος: ’Ανθολογία νέα παρά διαφόρων ποιητών | Συντεθεϊσα καί καλ- 

λωπισθεΐσα μετά τινας | άλλας εξηγήσεις αυτών. Έκ τών παλαιών | μαθη
μάτων. Τό παρόν ψάλλεται | εις τάς άγρυπνίας. Σύνθεσις Μανουήλ | Πρωτο
ψάλτου ήχος πλ. δ'.
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Κώδιξ βυζαντινής μουσικής χαρτώος δεδεμένος διά χαρτονιού καί δέρ
ματος φύλλων 311 καί διαστάσεων μετά τής φας 0,195 μ-0,145, ά'νευ δ'αυτής 
0,14-0,085. Με κοσμήματα ως προμετωπίδας των κυριωτέρων ασμάτων. 
Καλλιγραφημένος διά μαύρης καί έρυθράς μελάνης. Περιέχει σχεδόν τά ίδια 
μέλη μέ τον ύπ’ άρ. 5 κώδικα.

Ενθυμήματα:

Είς τό recto τοΰ τελευταίου φύλλου:

1838 «’Ιουνίου» 10 ημέρα Παρασκευή έβρεξε | είς τά Χανιά καί 
είς άποκώρονα Νερά πολλά | ομοίως καί χαλάζη έως τριάντα δρά
μια τό έν j καί βροντάς καί αστραπές πάμπολες καί αστροπελέκια 
ώσθαι δποΰ έκάϋσαν τά σταφύλια καί τά μα|γαζία έγέμοσαν νερά,

, καί ακολούθως έπνίγησαν άνθρωποι καί ζώα είς τούς δρόμους, καί 
τά άστάχια | από τά αλώνια έχασαν οί άνθρωποι:'—Λ

[άλλο]
1840: Μαΐου 8 έγενήθηκεν ό βαπτισημιός μου ημέρα τετάρτη όνόματι 

ελευθέριος· έκ τής μητρός αυτού όνόματι άννας.

[άλλο]
1856: Σεπτεμρίου 30: Κυριακή ξημέρομα είς τάς ένέα | ώρας τής Νυκτός 

έκαμε ένα τρομερόν Σεισμόν καί! | βάσταξε έως τρία λεπτά, όσθε δποΰ τό 
κάστρο τό | Μεγάλου δεν έμιναν, παρά τριάντα τρί σπύθια γερά [ καί εχάθησαν 
άνθρωποι χίλη πεντακόστ δμοίως καί ένα χορίυν εβούλισε παντάπασης εις 
αυτό τό μέρος· είς δέ τά | Χανία εχάλασαν μερικά σπίθια καί έκκλησίαΐς εχά- 
λασαν | καί Τζαμιά έπεσαν κάτο, καί ή αγία Μονή εις ταΐς Μουρνιαίς | εχάλασε 
καί τά περισότερα σπύθια εράγισαν 1 2.

1 Ή άναφερομένη βροχή φαίνεται δτι όντως ήτο πρωτοφανής, διότι εΰρέθη καί έτε
ρον ενθύμημα είς κώδικα τής μονής Γωνιάς άναψέρον ταύτην: Κατά τούς 1838: Τή 10 
’Ιουνίου έβρεξε μία ραγδαία βροχή μέ άστραπάς καί βροντάς ώσται οπού οί ποταμοί 
έξήλθον από τά δροιά των. Τά Ίαλυνα παράθυρα είς τά Χανοία πολλά ολίγα έμεναν 
άπό τό χαλάζι οϊ καταράκται οί είς τά Χανοία δέν ήσχωρούσαν τά ΰδατα καί έπλευσαν 
τά είς τά μαγαζία πράγματα άπό τά πεδιάδας καί άλωνας έπάρθηκαν παρά των ύδάτων 
πάμπολα δεμάτια γεννημάτων καί βόδια πολλά έπνήγισαν είς τάς πεδιάδας ένα παπώρ 
τήν αυτήν ημέραν άπ’ έξω άπό τά Χανοία οβΰνωντάς του ή βροχή τή μηχανή έβούλησε. 
Ν. Β. Τωμαδάκη καί Σ. Π. Βογιατζάκη, Σημειώματα έκ τής ίεράς μονής 
Γωνιάς. Χανιά 1931.

2 Πρόκειται περί τοΰ μεγάλου σεισμού τού καταστρέψαντος κατά τό 1856 τό Ηρά
κλειον (Μεγάλο Κάστρο). ’Αγία Μονή· μετόχων τοΰ 'Αγίου 'Όρους παρά τό χωρών 
Μουρνιές.
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Είς δέ τό verso τοΰ αύτοΰ φύλλου:
1834 Φεβρουάριου 10.

Έκοιμήθη ή μακαρίτησα ή μητέρα μου ’Άννη ήμερα | πέμπτη' κα'ι 
ό θεός να την άναπαΰση νά τήν άναπαΰση | μετά τον Δικαίους εν 
κόλποις άβραάμ καί ’Ισαάκ.

[άλλο]
1770: ήχμαλωτήσΟησαν τα σφακιά' είς τό οποίον έτος έγεννήθηώ πατέ

ρας μου σπυρίδων.
[άλλο]

1793: έσυνέπεσεν ή τοϋ Αγίου Γεωργίου εορτή τό μέγα Σάββατω είς 
τήν οποίαν ημέραν έγεννήθη ή μητρυά μου όνόματι Μαρία.

[άλλο]
1834: Αυγουστου 15 έστεφανοθήκε ό πατήρ καί δευτέραν γυναίκα τήν 

άνωθεν Μαρία.
[άλλο]

1837: Νοεμβρίου: 17 ημέρα τετράδι είς τάς δώδεκα ώρας τής νυκτός 
έσυγχωρέθηκε ό πατήρ μου Σπυρίδων· καί 6 θεός συγχωρίση αυτόν.

11 (άρχαί 19ου αίώνος).
Κώδιξ ακέφαλος βυζαντινής μουσικής περιέχων διάφορα τροπάρια μελο- 

ποιηθέντα υπό διαφόρων μελοποιών καί δή τοϋ Πέτρου Λαμπαδαρίου τοΰ 
Πελοποννησίου. Διαστάσεων 0,19X0,137 μετά τής ωας, άνευ δ’ αυτής 
0,155X0,09' φΰλλων 200, έξ ών 5 από τήν αρχήν καί 9 από τό τέλος άγραφα. 
Έπί τοΰ πρώτου φύλλου τό ενθύμημα:

1850 μαΐου 23 ημέρα τρήτι | άρηβάρησε ό βασιλεύς σουλτάν από 
τήν Κοσταντινόπολιν καί τον έδέχθησαν | με πολήν παράταξιν δλη 
οί άνθρωποιΧ.
Καί οί κώδικες 8 μέχρις 11 είναι γεγραμμένοι διά χειρός Συμεών τοϋ 

‘Ιερομονάχου, ό χαρακτήρ είναι ό αυτός.

12 (1830).
Κώδιξ μουσικής βυζαντινής δεδεμένος διά δέρματος, μετά θηλυκοτήρων. 

Διαστάσεων 0,215 χΟ, 15 μετά τής φας, άνευ δ’ αυτής 0,15x0,105. Καλλι- 
γραφημένος' διά μελάνης μαύρης καί έρυθράς. Σελίδων περίπου 200 μή 
ήριθμημένων.

Είναι ή άφιξις τοϋ Σουλτάν Μετζήτ είς Σούδαν.
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Τίτλος: Σύντομον δοξαστάριον τοΰ αοιδίμου Πέτρου Λαμπαδαρίου τοϋ 
πελοποννησίου- μειαφρασθέν κατά την νέαν μέθοδον τής μουσικής των μου- 
σικολογιωτάτων διδασκάλων τοΰ νέου συστήματος.

’Άρχεται: μην σεπτέμβριος εις την α' αρχή τής ινδίκτου ήτοι τοΰ νέου 
έτους.,.είς τον εσπερινόν.

Λήγει: Τέλος και τφ θεφ δόξα τό σύντομον δοξαστάριον τοΰ άοιδήμου 
Πέτρου Λαμπαδαρίου τοΰ Πελοποννησίου’ έγράφη παρ’ εμοΰ ’Αλεξάνδρου 
Γεωργίου τοΰ Λιμναίου- τή 9: Μαΐου 1830. Σπέτζαις.

13 (1831).

’Ακέφαλος καλλιγραφημένος μουσικός κώδιξ δεδεμένος διά δέρματος- 
μέ κοσμήματα ως προμετωπίδας και μέ μαΰρην καί έρυθράν μελάνην. Δια
στάσεων 0,202X0,14, ά'νευ δέ τής φας 0,15x0,095. ’Άνευ άριθμήσεως. 
’Άρχεται: Τά παρόντα έμελουργήθησαν παρά τοΰ κυρίου Πέτρου πρωτο
ψάλτου τοΰ βυζαντίου: ήχος πρώτος Κύριε έκέκραξα...

Λήγει: Έγράφη διά χειρός- εμοΰ ’Αλεξάνδρου.
Γεωργίου τοΰ Λιμναίου

Τή 28: ’Ιανουάριου: 1831 Σπέτσαις

14 (190? αίών).

Τίτλος: Κώδιξ | τοΰ ίεροΰ και σταυροπηγιακοΰ | Μοναστηριού | τής 
Αγίας Ζωαρχικής | Τριάδος | Τών Τζαγκαρόλων.

Κώδιξ χαρτφος δεδεμένος διά δέρματος και χαρτονιού. Διαστάσεων μετά 
τής φας 0,50x0,36 και άνευ αυτής 0,395-0,26. Μετά τό πρώτον άγραφον 
φυλλον άλλο μέ τήν εικόνα τής ’Αγίας Τριάδος και την σημείωσιν κάτωθεν: 
«Διά χειρός εμοΰ, Χατζή- αναγνώστη άθακάκη ζογράφος από φραί.» Ή 
ζωγραφία άτεχνος. Εις τό επόμενον φυλλον ό τίτλος τοΰ κωδικός μέ μέλανα 
καί ερυθρά γράμματα, έν συνεχεία δέ τοΰ τίτλου : «Έν φ σημειεΐται ή νΰν 
ένυπάρχουσα περιουσία τής Τέρας Μονής ταΰτης και τών Αυτή υποκειμένων 
μετοχίων κινητή καί ακίνητος, ήν κατεκτήσατο ή 'Ιερά αυτή Μονή πρώτον 
από τούς αοιδίμους κτίτορας, ώς προίκα. Δεύτερον από φιλοθέους χριστια
νούς άφιερωτάς. Τρίτον καί από πατρικήν περιουσίαν καί κόπους τών ένα- 
σκουμένων Πνευματικών Αυτής τέκνων Τερομονάχων Τεροδιακόνων, καί 
Μοναχών, ών τά ονόματα σύν αύτοΐς τοΐς άφιερώμασιν ήσαν καταγεγραμ- 
μένα έν τοΐς Τεροις Μοναστηριακοί? κώδιξιν, οΐτινες έκραγείσης τής Ελλη
νικής αποστασίας γεγόνασι πυρός παρανάλωμα δτε καί πάσα ή Εκκλησια
στική αποσκευή καί μεγαλοπρεπής καλλωπισμός κινητός καί στατός ήρπάχθη 
καί κατεκάη υπό τών ωμοτάτων ’Αγαρηνών. Κατά τό ,αωκα' Σωτήριον έτος 
έν Μηνί Ιουνίου κατά τήν β' έπί Ηγουμενίας τοΰ Κυρίου Δαμασκηνοΰ».
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Κατόπιν ακολουθεί ή ιστορία τής μονής, τής ίδρύσεως καί καταστροφής 
της τό 1821. Τά ονόματα των μέχρι τότε ήγουμενευσάντων κτλ. εις σελίδας, 
ήριθμημένας διά μολυβδίδος, 16.

’Ακολουθεί «Κατάλογος τών κτημάτων τής ενταύθα ίεράς καί σταυρο
πηγιακής Μονής τής 'Αγίας Τριάδος τών Τζαγκαρόλων» από τής σελ. 20 
μέχρις 88 γεγραμμένος υπό διαφόρων χειρών καί με πολλάς ενδιαμέσους κενάς 
σελίδας καί φύλλα.

Άπό τής σελίδος 94 μέχρις 108 σημειοϋνται «οί δσοι αφιέρωσαν καί 
αφιερώνουν εις τήν ιεράν αυτήν μονήν».

Τά πολλά ακολουθούντο φύλλα άγραφα.
Τό δτι ή πρώτη χειρ έγραψε μετά τό 1821 είναι φανερόν έγραψεν όμως 

γραφήν φαινομενικούς παλαιοτέραν, παρά δε τήν επιτηδευμένην γραφήν φαί
νεται ή προσπάθεια ή αναχρονιστική.

15 (19ος αιών).

I
[Εις φύλλα συνδεδεμένα].
Τίτλος: Πρωτόκολλον τής 'Ιεράς Μονής 'Αγίας Τριάδος, έν φ σημειούν- 

ται αί διάφοροι μεταρρυθμήσεις τής Μονής. Τά πρακτικά τών συνελεύσεο)ν· 
αί πατριαρχικοί έπιστολαί καί αί επισήμων άλλων προσώπων καί επίσημοί 
τινες διορισμοί εις τάς τήν Μονήν άφορώσας επιστασίας.

Τά φύλλα άντεγράφησαν εις τον κώδικα, δν περαιτέρω περιγράφομεν, 
άνευ τίτλου].

II

’Αχρονολόγητος (1862-1898) διαστάσεων 0,35 X 0,23 δεδεμένος, ήρι- 
θμημέναι 810 καί επέκεινα ετεραι 225.

’Άρχεται: «Μετά τήν λήξιν τής ήγουμενείας τού Πανοσιωτάτου Κυρίου 
Μελχισεδέκ κατά τήν εικοστήν δευτέραν ’Ιουλίου τού χιλιοστού οκτακοσιο
στού εξηκοστού δευτέρου έτους γενομένην...» Έν σελ. 88 κάτω καλλιγρα- 
φημένον σχέδιον είκόνος 'Αγ. Τριάδος καί οί τίτλοι. «Τέλος τών πρακτικών 
τής ήγουμενείας τού Πανοσιωτάτου προηγουμένου κυρίου κυρίου Γρηγορίου». 
Έν δέ τή σελίδι 89 τίτλος επίσης καλλιγραφημένος «’Αρχή τών πρακτικών 
τής ήγουμενείας τού Πανοσιωτάτου Καθηγουμένου Κ. Κ. Μισαήλ».

Περιεχόμενα: Πρωτόκολλον, έν φ καταχωρίζονται πάντα τά πατριαρχικά, 
επισκοπικά, άποκαταστατικά καί άλλα εκκλησιαστικά έγγραφα, καί τά τής 
Δημογεροντίας Χανίων, άτινα ή Ιερά Μονή λαμβάνει καί αί απαντήσεις εις 
αυτά τού Μοναστηρ. Συμβουλίου. Επίσης κανονισμός τού μοναστηριού 
(1862), διορισμός τής Μοναστηριακής Συνελεύσεως τού Τμήματος Χανίων 
(1876), ειδήσεις περί τής Μονής, πρακτικά εκλογής ήγουμένων, μικραί σημειώ
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σεις περ'ι τών «περιστάσεων», εγκύκλιοι τοϋ Πατριαρχείου κ.τ. δ. Έν τελεί 
αλληλογραφία τής Επαναστατικής Συνελεύσεως ή σχετική με τα γεγονότα 
τών ετών 1896- 8, έγγραφα κα'ι κανονισμός.

III

Τίτλος: Πρακτικόν τής Ίεράς Μονής 'Αγίας Τριάδος τών Ζαγγβρόλων 
άρξάμενον τή 30 ’Ιουλίου 1898.

Διαθέσεις 0,33 X0,23.
Συνέχεια τών εγγράφων ως εν II. Ήριθμημένον κατάστιχον μέχρι 

σελ. 164, έκεΐθεν γεγραμμέναι σελίδες 43. Τό υπόλοιπον άγραφον και μή 
ήριθμημένον. Τελευιαϊον έγγραφον πρακτικόν 27 Σεπτεμβρίου 1905.

16 (190? αιών).

Τίτλος: Βιβλίον ληψοδοσίας τοϋ ήμετέρου Μοναστηριού τής πρώτης 
Σεπτεμβρίου 1838.

Υπότιτλος εσωτερικός: Κάσσα Μοναστηριού.
Περιέχει δούναι - λαβεΐν τών ετών 1838- 1849.
Διαστάσεων: 0,29 X 0,20. σελ. 69 ήριθμημέναι, αί περαιτέρω άνευ 

άριθμήσεως.
Σελ'ις 26. «Έθεωρήθη τή 24 Αύγουστου 1842 και υπογράφεται παρά 

τοϋ ηγουμένου Κυρίου Ίωάσαφ».
f Ό πρώην Σμύρνης, και έξαρχος τοϋ Πατριαρχικού θρόνου Χρύσανθος 

επιβεβαιοΐ».
Σελάς 31. Τή 14 Μαρτίου έθεωρήθη j ηγούμενος Καλλιόπτος |
Δαμασκηνός προηγούμενος | έθεωρήθη παρ’ ημών ό άνωθεν λογα
ριασμός και | εΰρέθη τακτικότατος (sic).

Ό Κρήτης Χρύσανθος. (Τύπος Σφραγΐδος).
Τό αυτό έν σελ. 32 κα’ι 40, δπου αντί υπογραφής μονόγραμμα.
(Ό Κρήτης Χρύσανθος (1843- 1850) ήτο Λέσβιος, μανθάνομεν νΰν δτι 

προεχρημάτισε Σμύρνης).
Α’ελίς 49 και 50. Έν τψ κατά τήν Κυδωνιάν Ίεροΰ Μοναστηριού μας 

τή 21 ’Ιουνίου 1846.
Πρώην ηγούμενος Καλλιόπιος στέργο Έθεωρήθη ό ώς άνωθεν
Δαμασκηνός προηγούμενος στέργο λογαριασμός αυθημερόν
’Ιωακείμ προηγούμενος στεργώ.

Ό Κυδωνιάς και Κισσάμου Κάλλιστος βέβαιοι 
(πρόκειται περί τοϋ Καλλίστου Φυντίκη (f 1858)
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350 N. B. Τωμαδάκη, ή έν Άκρωτ. Μελέχα Κρήτης μονή τής άγ. Τριάδος.

Αύγουστου 18, 1843. Έδώσαμεν εις τον άγιον έ'ξαρχον τής μεγάλης 
εκκλησίας γρόσια 2000 (το τακτικόν 400 γρ.).

ΣελΙς 37. 1844 Μάρτιος. Έδώκαμεν τοϋ αγίου Κρήτης Κυρίου Χρύ
σανθού διά προσταγής τής Μεγάλης εκκλησίας βοήθειαν γρόσια 3000.

“Εξοδα δταν έπήγεν ό Καθηγούμενός μας Κυρ Καλλιόπιος προς προσ· 
κύνησιγ αυτού γρόσια 142,20.

Διαφωιιζόμεθα εξ αυτού διά τά σχετικά μέ τάς κατά τόν ΙΘ' αιώνα 
ανακαινίσεις τής Μονής ζητήματα και τά έξοδα τού σχολείου, δπερ αυτή 
συνετήρει. Επίσης διά τά ποσά, άτινα κατέβαλεν ή Μονή είς τά έν Χανίοις 
εκπαιδευτήρια, είς το Πατριαρχεϊον Κων/πόλεως ως τακτικά δοσίματα καί 
είς τούς εκάστοτε μητροπολίτας εκτάκτως.

17 (19ος αιών).

Κατάστιχον δεδεμένον είς 4ον. Καλλιγραφημένον εις σελίδας 1 -202.
Τίτλος: 'Ιστορία τής Ίεράς Μονής τής 'Αγίας Τριάδος τής επονο

μαζόμενης των Ζαγκαρόλων καί έν τφ Άκρωτηρίφ Μελέχα τής Κρήτης 
κείμενης υπό Γρηγορίου Παπαπετρίδου προηγουμένου τής αυτής Μονής. 
Άθήνησιν. Αντιγραφή Γεωργ. Ν. Στρατηγάκη 1878.

Χανία Αύγουστος - Σεπτέμβριος 1932.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΛΔΑΚΙΙΣ
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