
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ — ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΙ

1) ’Απομνημονεύματα τοΰ περί αυτονομίας τής Ελλάδος πολέμου των 
κρητών, συνταχθέντα υπό Κ. Κριτοβουλίδου. Έν Άθήναις (έκ τοΰ τυπο
γραφείου Άθηνάς) 1859 (=Κριτοβ.).

2) Στατιστική τοΰ πληθυσμού τής Κρήτης μετά διαφόρων γεωγραφι
κών, ιστορικών αρχαιολογικών εκκλησιαστικών κλπ. ειδήσεων περί τής νήσου 
υπό Νικολάου Σταυράκη. Άθήνησι 1890 ( = Σταυρ. Σ Κ).

3) Στεφάνου Ξανθουδίδου, Χριστιανικοί Έπιγραφαί Κρήτης. 
Έν Άθηνάς τόμ. ΙΕ' σ. 49- 163. Άθήναι 1903 (= Χρ. Έπιγρ.).

4) Επαρχιακά ’Εκκλησίας Κων/πόλεωτ έκδοθέντα υπό Ί. Σοκολώφ 
εν Κων/λει ( = ΕΕΚ).

5) Εΰμενίου (Ξηρουδάκη), μητροπ. Κρήτης, Οι άφιερωταί τοΰ Αγίου 
Μηνά. Περιοδικόν Κρητικός Λαός 1909. 'Ηράκλειον (Κρ. Λαός).

6) Χριστιανική Κρήτη Α-Β περιοδ. Ηράκλειον 1912-1915 (=Χρ. Κρ.).
7) Άρχιμ. Τι μ. Βενέρη (νΰν μητροπ. Κρήτης), Ποίημα Παυλου 

Πρεσβυτέρου περί τοΰ έν Ήρακλείφ ίερ. ναοΰ τοΰ Αγίου Μηνά. Χρ. Κρ. Λ' 
σ. 379 - 437 (= Παυλ. Οΐκ.).

8) Μεγάλη Έλλην. Εγκυκλοπαίδεια, εις τά σχετικά άρθρα (= ΜΕΕ).
9) Ν. Β. Τωμαδάκη καί Σ. Π. Βογιατζάκη, Σημειώματα έκ τής 

Τεράς Μονής Γωνιάς. Έν Χανίοις 1931 (= Σημ. Γωνιάς).
10) Ν. Τωμαδάκη, Ή ίερ. μονή Άγ. Τριάδος τών Τζαγκαρόλων έν 

Άκρωτηρίφ Μελέχα Κρήτης. Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών Θ' σ. 289-350, 
Άθήναι 1932 ( = ΕΕΒΣ. Θ' σ ...).

11) Συλλογαί έγγράφων Τστορικοΰ Αρχείου Κρήτης (= ΙΑΚ συλλογή).

Α'.

Διά τήν πολυκυμαντον περίοδον τής έν Κρήτη ενετοκρατίας (1210-1669) 
υπάρχουν ίστορικαί έργασίαι σχετικαι μέ τήν εκκλησίαν τήν τε γηγενή ορθό
δοξον καί τήν έπιβληθεΐσαν λατινικήν 1- δέν συμβαίνει όμως τό ίδιον προκει-

ι FI. Cornelii, Creta Sacra I - II, Venetiis 1755. Eva Tea, Saggio sulla 
storia religiosa di Candia dal 1590 al 1630, Venezia 1913, (περίληψίς του έν Χρ. Κρ. Β' 
σ. 247 - 296), G. Gerola, Per la cronotassi dei vescovi cretesi all’ epoca veneziana,
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μενού περί τής εκκλησιαστικής ιστορίας τής μεγαλονήσου επί τουρκοκρατίας. 
Καί ιστορία μέν εκκλησιαστική δεν είναι οΰτε ή απλή των μητροπόλεων καί 
επισκοπών γνώσις καί ή τών ονομάτων τών άναβάντων εις αΰτάς εξακρί- 
βωσις, οΰτε ή μεμονωμένη μελέτη τής ιστορίας τών μοναστηρίων τής Κρήτης. 
Τούτο δεν διαφεύγει τον συγκεντρώνοντα τάς κατωτέρω παρατιθεμένας ειδή
σεις, τον όποιον παρεκίνησαν εις την παρούσαν εργασίαν, άφ’ενός μέν ή 
ανάγκη τής γνώσεως τών κατά την εκκλησιαστικήν διοίκησιν καί δράσιν, 
προϋποθέτουσα γνωστήν τήν ιστορίαν τής μητροπόλεως καί τών επισκοπών 
της κατά τούς τρεις τελευταίους αιώνας, καί έξ άλλου αυτό τό τών πραγμάτων 
ενδιαφέρον, αφού μάλιστα οΰδέν συστηματικόν ή μή εγράφη μέχρι τούδε 
άπηκριβωμένον ίστορικώς, κατ’ άντίθεσιν προς τάς περί τών κρητικών μονών 
εργασίας * 1

Venezia 1914 (περίληψίς του έν Χρ. Κρ. Β’ σ. 296-300), τοϋ αύτοΰ, Οί "Ελληνες 
επίσκοποι έν Κρήτη επί Ενετοκρατίας. Χρ. Κρ. Β' 301-316, Στ. Α. Ξανθουδίδου, 
Περί τής μητροπόλεως Κρήτης καί τοϋ μητροπολιτικοΰ ναοΰ τοϋ 'Αγίου Τίτου κατά τήν 
β' Βυζαντινήν περίοδον (961- 1204). Χρ. Κρ. 317-338, άρχ. Χρυσοστ. Άγγελι- 
δάκη, Ή κατάστασις τής εκκλησίας τής Κρήτης έπί ενετοκρατίας (1204-1669) Άθήναι 
1926, άρχ. Άγαθ. Ξηρουχάκη, Περί τών τριών συνόδων τοϋ Gerolamo Lando 
λατίνου αρχιεπισκόπου έπί βενετοκρατίας έν Κρήτη (1467 - 1474) Θεολογία Η' σ. 97- 
109, Θ' 27-45, 114 -125 καί I'σ. 156 - 162, 250 - 261. Άθήναι 1930-1932, τοϋ αΰτοϋ, 
Ή έν Κρήτη έπανάστασις τοϋ 1363 -1366 καί τό διοικητικόν σύστημα τής Βενετίας απέ
ναντι τών κοινωνικών τάξεων καί τής έκκλησίας κατά τήν μακράν περίοδον τής έν τή 
νήσοι κυριαρχίας αυτής. ’Αλεξάνδρεια 1932. Διά τήν πρό τής ενετοκρατίας ιστορίαν: 
Έμμ. Λ. Πετράκι, 'Ιστορία τής έκκλησίας έν Κρήτη Μέρος Α’ [Β’ δέν υπάρχει]. 
Ηράκλειον 1925.

1 Γενικώς: Ξανθουδ. Χρ. Έπιγρ. G. Gerola, Monumenti Veneti nell’ isola di 
Creta 3 Ven. 1917 (καί ίδίρ I monastery Greci p. 156 197). Σταυρ. ΣΚ. σ. 173-183 καί 
202 205 καί πίναξ 18.—ΜΕΕ έν λέξεσιν (Άσωμάτων μονή, Γουβερνέτου, Άρκαδίου κλπ.).

Είδικώτερον: Περί τών έν νομφ Χανιών μονών 1) Χρυσοπηγής: Στεφ. Ξαν
θουδίδου, Δουκικά διατάγματα καί πατριαρχικά σιγίλλια καί γράμματα Χρυσοπηγής. 
Χρ. Κρ. Β' 195 -246-—Ν. Ί. Παπαδάκη, Τό οίκόσημον τοϋ Χαρτοφύλακος καί ή 
μ. Χρυσοπηγής. Περ. Δελτίον Κ. Φ. Σ. Α' σ. 19 - 30 καί 149 -152. Χανιά 1927 - 28. 2) 
Γωνιάς: ’Ανθίμου Λελεδάκι, Περί τής έν τή έπαρχίφ Κισάμου τής Κρήτης... 
μονής... τής Κυρίας Όδηγητρίας τής έπικαλουμένης Γωνιάς. Χρ. Κρ. Β' 3-53, Έμμ. 
Γ. Γ ενεράλι, Ή Κυρία Γωνιά. Χριστιανικόν Φώς ΣΤ' καί Ζ'. Χανιά 1921 -22. Σημ· 
Γωνιάς (δρα βιβλιογραφ. - συντομογρ.) δπου καί ή λοιπή βιβλιογραφία.— 3 )Άγίας Τριά- 
δος: ΕΕΒΣ. Θ' σελ. 289 350. 4) Γουβερνέτου: Έμμ. Γ. Γενεράλι, Ή ίερά μονή τής 
Κρήτης Γουβερνέτο, Κρητικά Α’ 5-15. Χανιά 1930. 5) Μονής Καλογραιών (Κορακιές): 
Σπ. Λάμπρου, Λόγοι καί άρθρα, Άθήναι 1902 εις σελ. 473-477. — Καί περί τών 
πέντε συλλογή έγγρ. Μονών ΙΑΚ Α'. Περί τών έν τώ νομφ Ρεθύμνης μονών δρα 1) 
Περί τής μονής τοϋ προφήτου Ήλιοΰ τών Ρουστίκων υπό Άνδρ. Π. Βουρδουμπάκη, 
Χρ. Κρ. Β' 339-341 καί 2) συλλογή μονών Β' ΙΑΚ. άνέκδοτα έγγραφα περί Άρκαδίου.

Περί τών έν τφ νομφ Ηρακλείου δρα: Έμμ. Γ. Γενερέλι, Άπεζανές. ΜΕΕ Ε' 
85, τοϋ αύτοΰ, Γοργολαήνης αυτόθι Η' 626-7.

Περί τών έν τφ νομφ Λασιθίου δρα συλλογήν έγγρ. μονών ΙΑΚ Β', δπου έργασίαι 
περί τών μονών Σητείας (Φανερωμένης, Αγίας Σοφίας, Καψά ή Άγ. Ίω. Προδρόμου 
καί Τοπλοΰ) καί Ίεραπέτρας (Φανερωμένης καί Ψάθης) υπό Ν. I. Παπαδάκη. 'Ομοίως 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Γ. 13
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Είναι γνωστόν, on to Βυζάντιον άνακτήσαν την Κρήτην από των ’Αρά
βων Ιπανέφερεν εις αυτήν την άρχαίαν εκκλησιαστικήν τάξιν, δι’δ διετήρησε 
τάς παλαιάς επισκοπάς μετά τών ονομάτων των αρχαίων πόλεων (εξαιρέσει 
των τής Καντάνου Σέλινου και Φοίνικος Σφακίων, αί όποΐαι δεν άνιδρΰθη- 
σαν). Επειδή δε αί άρχαΐαι πόλεις, ών τά ονόματα έφερον αϊ έπισκοπαί 
είχον καταστραφή και έκλείψει, οί αρχιερείς ήδρευον είς επαρχιακά κέντρα, 
μοναστήρια ή χωρία παρέχοντα μεγαλυτέραν ασφάλειαν έκ τών πειρατικών 
επιθέσεων. Ή επισκοπή Κισάμου διετήρησε τό ό'νομα, αλλά μετεκομίσθη εις 
χωρίον επικληθέν ως έκ τουτου Επισκοπή, ή τής Κυδωνιάς μετηνέχθη έξω 
τών Χανίων είς τόπους έπικληθέντας Πισκοπή καί ‘Αγιά (Επισκοπή) καί 
ήλλαξε τό ό'νομα, τοΰ ’Αγρίου διετήρησε τό ό'νομα, ή Λάππας μετεκομίσθη 
εις Καλαμώνα Ρεθΰμνης (Μεγ. Επισκοπή), πιθανόν ή τής εν Μυλοποτάμω 
Έλευθέρνης έγένετο Αΰλοποτάμου (έδρα ή Πισκοπή), ή Κνωσού μετηνέχθη 
είς "Αγ. Μύρωνα Μαλεβιζίου ή τον Χάνδακα, ή Χερρονήσου διετήρησε τό 
όνομα (έδρα είς Πισκοπιανώ), αί δε Σητείας καί ‘Ιεραπέτρου ήχθησαν είς 
μεσόγεια χωρία κληθέντα διά τοΰτο Πισκοπή *, χωρίς νά χάσουν τό ό'νομα.

Οί Ενετοί καταλαβόντες τήν νήσον άπηγόρευσαν μέν τήν ΰπαρξιν ή 
διαμονήν εν Κρήτη ορθοδόξων επισκόπων2, έδωσαν δέ κατά μικρόν τάς ύπαρ- 
χουσας είς λατίνους, διατηρήσαντες τήν ύπάρχουσαν εκκλησιαστικήν διαίρεσιν 
καί τά ονόματα τών επισκοπών καί τάς έδρας των. Ούτως έχομεν είς ενετικά 
έγγραφα επισκοπάς Κισάμου, 'Αγιας, Καλαμώνος, Ά(γ)ρίου, Μυλοποτάμου, 
'Αγ. Μΰρωνος, Χερρονήσου, ’Αρκαδίας, 'Ιεραπέτρας, Σητείας, δι’ ολίγον δέ 
(1346) καί Καντάνου. Βραδυτερον υπήχθη ή τής Καλαμώνος εις Ρεθΰμνην, 
ή τής 'Αγιας είς τά κτισθέντα Χανιά καί τής Σητείας είς τήν άνακαινισθεΐσαν 
κωμόπολιν. Ή μητρόπολις παρέμενεν εις τον Χάνδακα. Επειδή δ’ οί επί
σκοποι διέμενον έξω τών άνευ ποιμνίου επισκοπών των, ών μόνον ένέμοντο 
τά εισοδήματα, συχνά έμενον αΰται έν χηρεία ή συνεχωνεΰοντο μετά παρα
κειμένων ή άπομεμακρυσμένων επισκοπών 3· ούτως ηυξανε καί τό εισόδημα 
τοΰ επισκόπου.

Μέ τους Τούρκους έρχεται είς Κρήτην (1645) καί ορθόδοξος μητροπο
λίτης καί επίσκοποι. Ό μητροπολίτης μάλιστα μέχρι τής παραδόσεως τοΰ * 1 2 3

1) περί μονής Άρετίου υπό Σ. Ξανθουδίδου, έν Χρ. Κρ. Α' σ. 2-6. 2) Περί Τοπλοΰ: 
Μ. Καταπότη, ’Ανέκδοτα έγγραφα μονής Τοπλοΰ Μύσων Α' 4-20 Άθήναι 1932.— 
τοΰ αύτοΰ, Ίστ. σημειώματα περί χής μονής Τοπλοΰ αΰτ. 38-40.—τοΰ αύτοΰ, 
Μονή Τοπλοΰ. Χειρόγραφα, αυτόθι Β' σελ. 3 - 5. Άθήναι 1933. — 3) περί μονής Τρά
χηλο ή Κυρίας Φανερωμένης. Μ. Καταπότη, Μύσων Α' 33-37.— 4) περί μονής Αγίου 
Νικολάου υπό Μ. Καταπότη, Μύσων Α' 59-62.— καί 5) περί τής μονής Αγίας Σοφίας 
ύπό Έ. Σ. Άγγελάκη, Μύσων Α' 75-78.

1 Χρ. Κρ. Β' 297 καί σημ.
2 Περί τών έξαιρέσεων τοΰ κανόνος τούτου Χρ. Κρ. Β' 299, 306, 316.
3 Περί τών συγχωνεύσεων καί καταργήσεων Χρ. Κρ. Β' 298.

N. B. Τωμαδάκη

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:21 EEST - 34.211.113.242



Ειδήσεις καί έγγραφα τής ’Εκκλησίας Κρήτης επί Τουρκοκρατίας. 195

Χάνδακος (1669) καί αρκετά μετά ταΰτα έτη, ήδρευεν εις τάς δυτικάς επαρχίας.
Ποιας και πάσας έπισκοπάς άνασυνέστησαν οί Τούρκοι και πόσους επι

σκόπους έγκαθίδρυσε τό πατριαρχείου δεν γνωρίζομεν επακριβώς, ούτε είναι 
ευκολον νά γνωσθή. Έκτος τής μητροπόλεως, κατά τό 1756 άναφέρονται εις 
σουλτανικόν φιρμάνιον αί έπισκοπαί Κνωσού, ’Αρκαδίας, Χερρονήσου, Μυλο- 
ποτάμου, Άμαρίου (ίσως ήδρευεν εκεί ό Ρεθύμνης), ’Αγίου Βασιλείου (Λάμ- 
πης), Κυδωνιάς, Κισάμου, Πέτρας Μεραμπέλλου, Τέρας, καί Σητείας 1. Μετά 
μίαν τριακονταετίαν (1786) ό καταγραφών τα κανονικά πεσκέσια τού μητροπ. 
Κρήτης έσημείωσεν επισκόπους Κνωσού, ’Αρκαδίας, Χερρονήσου, Αύλοπο- 
τάμου, Ριθύμνης, Κυδωνιάς, Λάμπης, Πέτρας, 'Ιεράς καί Κισάμου. ’Ίσως ό 
Σητείας νά είχεν άποθάνει καί δι’ αυτό δεν άνεφέρετο 2. Εις φιρμάνιον 
έκδοθέν τφ 1823 αί έπισκοπαί δεν άναφέρονται, διά τον άπλούστατον λόγον, 
ότι ούδεις ως εκ τής έπαναστάσεως επίσκοπος Ιπέζησεν εν Κρήτη 3. Άλλ’ α! 
έπισκοπαί ήσαν προ τής έπαναστάσεως ένδεκα, πλήν τής μητροπόλεως, δωδε- 
κάτη δ’ ήτο ή -ψιλή τού τιτουλαρίου Διοπόλεως, Ιξάρχου τού μητροπολίτου 
εις τάς έπαρχίας τής Μεσαράς καί πιθανώς τών Σφακιών. Έξ όσων δέ περαι
τέρω δι’ εκάστην τών έπισκοπών σημειούνται, προ τού 1756 άπαντώμεν τάς 
έπισκοπάς Κνωσού (1744), Χερρονήσου (προ τού 1669), Ρεθΰμνη; (1684), 
Κυδωνιάς (1684), 'Ιεράς (1701), Σητείας (1745) καί Κισάμου (1684) * 2 3 4 5

I. ΜΗΤΡΟΙΙΟΛΙΤΑΙ ΚΡΗΤΗΣ 5

1. Νεόφυτος Πατελλάρος.
Φίλος τού Παναγιωτάκη Νικουσίου (1613-73) μεγάλου διερμηνέως, συγ

γενής τού πατριάρχου Κων/λεως ’Αθανασίου Γ' (1633- 1652), Κρής, Ρεθύ- 
μνιος, ε'χων την μετάνοιάν του εις την μονήν Άρκαδίου, τουρκομαθής καί

ι Γ. Ί. Οίκονομίδου, Βεράτιον καί φιρμάνιον μητροπολ. Κρήτης. Χρ. Κρ. Β' 
109-120. Οΰτος υποθέτει μίαν τήν επισκοπήν Άμαρίου καί Άγ. Βασιλείου, χωρίς νά 
προσέξη, δτι εις τό φιρμάνιον έτέθησαν αί έπαρχίαι τής δικαιοδοσίας τών έπισκόπων, 
δέν ήτο δέ δυνατόν νά έμενεν ή τής Ρεθύμνης άνευ επισκοπής.

2 Χρ. Κρ. Β' σ. 67 - 68.
3 Γ. Ί. Οίκονομίδου, Φιρμάνιον αΰτοκρατορικόν Χρ. Κρ. Β’ 237-246.
4 Ό Παύλος Οίκονόμος προσφωνών τφ 1736 τόν μητροπολίτην Γεράσιμον, λέγει:

Χαίροις λυχνία φωτεινή με δώδεκα λαμπάδες
λέγω οί επίσκοποι σου κι' οί περισσοί παπάδες (στ. 313).

5 Ό μητροπ. Άμασείας Άνθιμος Αλεξούδης έν τοΐς χρονολογικούς καταλό
γου; τών από Χριστού άρχιερατευσάντων κατ’ έπαρχίας (συμπληρωθεϊσι έκ τού Νεολό- 
γου Κων/πόλεως 28 Φεβρουάριου 1890 κέ. υπό Μ. Γεδεών) έν τώ Πανελληνίφ Λευκώ- 
ματι έθν. έκατονταετηρίδος έκδιδομένω υπό Ίω. X. Χατζηιωάννου Δ' (1927) έν Άθήναις 
σελ. 215-216, οίκτρώς παρεμόρφιοσε τήν σειράν καί τήν αλήθειαν ώς πρός τούς Κρήτας 
τουλάχιστον. Οϋτω θέτει μετά τόν Νεόφυτον Πατελλάρον Γεράσιμόν τινα τφ 1672, τόν 
Κωνστάντιον δέ (άγνοών τούς έν τφ μεταξύ επτά μητροπ.) θέτει τφ 1672-1717, τόν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:21 EEST - 34.211.113.242



196

έλληνομαθέστατος, προοδευτικός, αν κρίνωμεν από επίγραμμα ποιηθέν 
ύπ’ αυτοϋ επι τή μεταφράσει τοϋ ευαγγελίου εις την δημώδη, τή γενομένη ύπό 
Μαξίμου τοϋ Καλλιπολίτου ’Ισχυρός εν Κων/πόλει τόσον δσον και έν Ρεθυ- 
μνη, δ πρώτος μητροπολίτης Κρήτης Νεόφυτος έχειροτονήθη καί εστάλη εκ 
Κων/πόλεως εις Κρήτην. Ώς έτος τής άναρρήσεώς του θέτουν τό 1645, 
πράγμα άβέβαιον. Κατά τον ΙΙαΰλ. Οίκ. εστάλη εις Κρήτην, άφοΰ ό Νικού- 
σιος ήγόρασε τον ναΐσκον τοϋ 'Αγ. Ματθαίου, τώ 1669 ή 1670. Άλλ’ αν 
καί προ τής χρονολογίας ταϋτης, ως κρίνομεν πιθανόν, υπήρξε Κρήτης 2, θά 
ήδρευεν εις την μονήν Άρκαδίου ή άλλοϋ, έξω τοϋ Χάνδακος. Οϋτω εις 
έγγραφον 14 Ίανουαρίου 1664 Ρουστίκων Ρεθϋμνης ή Έργίνα Κουμιωτο- 
ποΰλα δηλοΐ, παρόντος καί τοϋ συζΰγου της, δτι έξωφλήθησαν αί προς τον 
Γ. Κλιναράτον ύπηρησίαι της διά τής έκ μέρους του καταβολής έξ ρεαλίων 
ως δαπάνης υπανδρείας της εις τον μητροπολίτην καί δωρεάς ενδυμάτων 
τινών «έδωκα ρεάλια ζ" εις έξοδον τής παντρειάς των ήγουν τοϋ μητρο
πολίτη βοϊβότα εις εύλογητικά, τά όποια... » *.

"Οταν 6 Χάνδαξ παρεδόθη εις τούς Τούρκους, οί χριστιανοί έφυγον έξ 
ολοκλήρου, αί έκκλησίαι. μετεβλήθησαν εις τζαμιά καί διά νά προσέλκυση 
ραγιάδες μάλλον ό πασάς έπέτρεψεν εις τόν Νικούσιον νάγοράση τό κατόπιν 
μονΰδριον των σινοατών, τόν "Αγιον Ματθαίον 4. Την μικράν αυτήν εκκλη
σίαν προσέφερεν ό Νικούσιος είς τόν Πατελλάρον, ώς καθεδρικόν ναόν, αλλά 
επελθούσης μεταξύ των διενέξεως, ό Νικούσιος έδωκε την εκκλησίαν είς τούς 
ισχυρούς σιναΐτας, καί άφήκε τόν Νεόφυτον άνευ εκκλησίας, ΰποχρεωμένον 
καί «μετάνοιαν νά ποιήση» είς τούς καλογήρους, διά νά τοϋ επιτρέψουν νά 
λειτουργήση έν αυτή. Θλίβεις έκ τής αίσχροκερδείας τών σιναϊτών καί τών 
άλλων από τών Τούρκων δυσχερειών ό ιεράρχης, άπήλθεν είς Κων/πολιν, ίσως 1 2 3 4

N. B. Τωμαδάκη

Γεράσιμον 1734-48, τόν Ίωάσαφ τφ 1152, τόν Γεράσιμον (Χίον) τφ 1752-69, τόν Παρ- 
δάλην τφ 1793-1821, τόν Καλλίνικον έξ Άγχιάλου τφ 1831. Χάριν ημών τό σχετικόν 
μέρος τοΰ καταλόγου άντέγραψεν ό φίλος κ. Εϋάγγ. Σαβράμης, καθηγητής, φ όμο- 
λογοΰμεν ευχαριστίας.

1 Σημ. Γων. σ. 5. Όρα τά εις τόν 1°ν κώδικα σημειούμενα.
2 Ό ”Ανθ. Άλεξοΰδης, Ένθ’άν. σημειοΐ παρά τόν Πατελλάρον τό έτος 1655.
3 Χρ. Κρ. Βλ 387-8. Ό τίτλος τοΰ βοϊβότα ξενίζει ημάς, άλλά δεν δυνάμεθα καί νά 

τόν έξηγήσωμεν έπιτυχώς, προκειμένου περί ιεράρχου.
4 Οί ισχυρότατοι έν Χάνδακι σιναϊται είχαν μετόχων μ’ έκκλησίαν τής 'Αγίας Αικα

τερίνης, ήν ή Τούρκοι μετέβαλον είς 'Αγιά Κατερίνα τζαμί (1669). Περί τής έπί ενετο
κρατίας έπιβολής των βλέπε G. Martin Thomas, Commission des Dogen Andreas 
Dandolo fur die Insel Creta 1350, Miinchen 1887. Προστατευτικός διατάξεις τής περιου
σίας των καί απαγορεύσεις καταπιέσεων (§§ 30,104-106). Περί τών σιναϊτικών έν 
Χάνδακι ναών βλέπε Σ. Ξανθουδίδου, Χάνδαξ - Ηράκλειον. Ηράκλειον 1927 είς 
σελ. 78 καί τοΰ αΰτοΰ, Χρ. Έπιγ. σ. 163, όπου έπιγραφή «τέμενος θειον τοΰ αγίου 
αποστόλου καί εΰαγγελιστοΰ Ματθαίου ,αχ' μηνί Μαρτ. α'».
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προς διόρθωσιν τοϋ κακοΰ (1679). Είς άντικατάστασίν του έστάλησαν άλλοι:

καί άντ’ αντον εστείλασιν άλλο μητροπολίτη 
κι ακόμη άλλοι αρχιερείς ήρθαν εδώ στην Κρήτη 
όμως όλοι περάσααι θλιμμένη τη ζωή τους 
με κόπους καί με βάσανα που ναχω την ευχή τους

ώς λέγει ό Παΰλ. Οϊκ. μοναδικός πληροφορητής περ'ι των πρώτων αρχιεπι
σκόπων Κρήτης. Ό δέ Πατελλάρος άπέθανε «στη Βλαχία» 1.

2. Νικηφόρος Σκωτάκης (1679-1683).
Οΰτος εστάλη είς διαδοχήν τοϋ Πατελλάρου. Κάτωθι σιγιλλίου τοϋ πατρ. 

’Ιακώβου (1681) άποκειμένου είς μ. Χρυσοπηγής, άνεγνώσθη ή υπογραφή 
του «ό Κρήτης Νικηφόρος έχαίτω τω Κύρως άπαραλακτως άμετασαλευτα 2. 
'Ομοίως και κάτωθι εγγράφου τοϋ Ν. Πατελλάρου 3. Περί τοΰτου οϋδέν 
ετερον θά εγνωρίζομεν, αν δεν έδημοσιευοντο αί διαθήκαί του 4.

Ό Μητροπολίτης οΰτος, μη δυνηθεΐς νά επιτυχή πλειότερον τοϋ προ- 
κατόχου του, παρητήθη καί άγνωστον διατί ήλθεν είς Ζάκυνθον. Άπό την 
διαθήκην του φαίνεται δτι πολλά είχε πλοΰτη, επομένως αρκετά έτη ίερωσΰ- 
νης, τέσσαρα δ’ άρχιερατείας τουλάχιστον (1679-1683). Επίσης δτι δεν 
ήδρευεν είς Μεγάλο Κάστρο (Χάνδακα), δπως καί δ διάδοχός του Καλλίνι
κος, ό πρφην Κυδωνιάς. «’Ακόμη αφήνω τοϋ πρώην Κυδωνιάς 5 κυρ Καλλι
νίκου ρεάλια εκατό (100) νά λειτουργά κάθε χρόνον έφ’ δρου ζωής αΰτοϋ
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βρίσκεται είς την αυτήν μητρόπολιν, τοϋ αφήνω τό μπλάβο μου σάκκο κα’ι 
τό μανδΰ μου καί τήν πατερίτζα μου τήν αργυρή και τό ώμόφορόν μου τό 
καινούργιο, νά τά έχη έως νά βρίσκεται είς τήν αυτήν μητρόπολιν καί μετά 
τήν αΰτοϋ άποβίωσιν νά τά γοντέρνουν (απολαύουν) καί οί καθ’ εξής μητρο- 
πολιτάδες τής Κρήτης, ή δέ πατερίτζα νά πηγαίνη δπου εΰρίσκεται ζωντα
νός ή αποθαμένος ό πρφην Ρεθΰμνης κυρ Φιλόθεος ό Πατελλάρος» 6.

Πιθανώτατον είναι δτι ό μητροπολίτης οΰτος ήδρευεν είς Γουβερνέτο, 
είς τήν μονήν δηλαδή, έξ ής κατήγετο «είς τήν πατρίδα μου είς τό Γδερνέτο»

1 Παυλ. Οίκ. δίστ. 32-50. Ό Άρχανιώτης οΰτος στιχουργός τόν χαρακτηρίζει οδτω:

Νεόφυτον τόν λέγαοι, οοφώτατος περίοοα
και Πατελλάρο στή γενιά, π οοοι κϊ αν τόν γνώρισα
ολοι μεγάλως τόν παινονν πως ήτον προκομμένος (32 - 33α).

2 Χρ. Κρ. Β' σ. 215.
S Χρ. Κρ. Β' σ. 216.
4 Λέων. X. Ζώη, Νικηφόρου Σκωτάκη (μητροπολίτου Κρήτης) διαθήκη. Χρ. Κρ. 

Α' 507-518.
5 Κακώς άνέγνωσεν ό Ζώης «Κυδωνιών».
6 Χρ. Κρ. σ. 512.
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όπως λέγει1. Καί δχι μόνον αυτός ήδρευεν εκεί, αλλά και ό διαδεχθείς αυτόν 
μητροπ. Καλλίνικος, ό προ τής άναρρήσεώς του επίσκοπος Κυδωνιάς, περί 
οΰ ανωτέρω. Έφαίνετο δέ εις τον Σκωτάκην εΰλογώτατον τότε (1684) νά 
εδρεΰτ) ό διάδοχος τοϋ Καλλινίκου εις τό ίδιον μοναστήριον και ούχ'ι είς 
Μεγ. Κάστρον, δι’ δ κα'ι άφηνεν είς αυτόν τά'μφιά του.

3. Καλλίνικος, ό κατά τάνωτέρω λεχθέντα διαδεχθείς τον Νικηφόρον. 
Θά παύση δέ ν’άμφιβάλλη τις περί τοϋ υπαρκτού μητροπολίτου Κρήτης Καλ
λινίκου ως διαδόχου τοϋ Νικηφόρου, αν ΐδη ότι τή 14 Νοεμβρίου 1685 ό Θ. 
Γουρίας κρατών ως ένέχυρον παρά τοϋ Μ. Βαρτζάκη έ'να πετραχήλι καί ένα 
σταυρόν άσημένιον διά 15 ρεάλια, έζήτει νά τά πωλήση, ό πρφην όμως 
μητροπ. Κρήτης Νικηφόρος Σκωτάκης, υποπτευόμενος ότι ταϋτα άνήκον τώ 
μητροπ. Κρήτης Καλλινίκφ, δεν έπέτρεψε την πώλησιν αυτών 2. "Ωστε τον 
Νοέμβριον τοϋ 1685 ήτο έτι ό Καλλίνικος μητροπολίτης Κρήτης καί έδραν 
είχε τό Γουβερνέτο. Περί τούτου ούδέν έτερον γνωρίζομεν.

4. ’Αρσένιος. Κατά τον κατάλογον Νικολαΐδου δεύτερος μητροπολίτης 3.
5. ’Αθανάσιος Καλλιπολίτης (1688-3 Φεβρουαρ. 1697).
Ούτος προσεπάθησε νάνακαινίση τον ναόν τών Ταξιαρχών τοϋ Μ. Κά

στρου, άλλ’ οί Σιναϊται κατώρθωσαν νά κατεδαφισθή υπό τών Τούρκων την 
παραμονήν τών εγκαινίων του. Ό ’Αθανάσιος άπέθανεν από την λύπην του 4.

6. Καλλίνικος (1697 - )
Λοιπόν άπής άπέθανεν δ τρία μακαριό μένος, 
λέγω δ κυρ ’ Αθανάσιος δ μυριοαγιασμένος,
ήρθεν δ κυρ Καλλίνικος άνδρας ηγιασμένος (Παΰλ. Οίκ. 110-111α) 

Ούτος είναι γνωστός καί έκ τής επιγραφής, ήν έχάραξεν ϋπερθεν βρύσεως, ήν 
φκοδόμησεν έναντι τής εισόδου τής μονής Γωνιάς (1708)·

Πηγή χαριτόβρυτε, ύδωρ μοι βλΰσον 
ύδωρ γάρ ζοηρόν ήδιστον παντι γένει 
οίκοδομήθοι διά δαπάνης τον πανιερωτάτον 
μητροπολίτου πρφην Κρήτης κυρ κυρ 
Καλλινίκου Αύγουστον 10

,ατρη' 5
1 "Ορα Ν. Β. Τωμαδάκη, Τό Γουβερνέιον ώς έδρα μητροπόλεως. Ήχώ τής 

Κρήτης (έφ.) άριθ. 2228, Χανιά 25 Νοεμβρ. 1931. Περί δέ τοΰ τοπωνυμίου Γου β ε ρ- 
νέτο, (τό) ό φίλος κ. Σ. Βογιατζάκης μοΰ άνεκοίνωαεν, δτι είς τόν κώδικα τής μ. Γωνιάς 
άπήντησεν «έκ τοΰ χωρίου Γδερνέτο», οπερ έπιβεβαιοϊ τήν προΰπαρξιν χωρίου είς τήν 
τοποθεσίαν τής μονής τής Κυρίας τών ’Αγγέλων. "Ωστε οϋδεμίαν σχέσιν έχει τό τόπων, 
μέ τό guvernare, ώς ήθέλησάν τινες νά παραστήσουν, προερχόμενου έξ έπιθέτου 
ό Γ δερ νέτος (γδέρνω ρ. καί ή κατάληξις ίταλ.- etto). Καί είς συμβολαίου έκδοθησό- 
μενον παρ’ ημών τοΰ έτους 1837 άπαντά ή φράσις «τά καταλύματα τής ίεράς μονής 
τοϋ Γδερνέτου».

2 Χρ. Κρ. Α' σ. 509.
3 Σταυρ. ΣΚ. 178 καί σημ. 2.
4 Παΰλ. Οίκ. δίστ. 54-101.
5 Χρ. Έπιγρ. σ. 121. Χρ. Κρ. Β' σ. 4.
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Έκ τής επιγραφής συμπεραίνεται, δτι ό μητροπολίτης μετά την λόγφ άδηλου 
αιτίας παραίτησίν του από τόν θρόνον, ήλθε καί άνεπαΰθη εις την Γωνιάν 
ίσως δ’ είχεν εκεί την μετάνοιαν του 1.

7. ’Αρσένιος.

ήρθεν δ κυρ Καλλίνικος άνδρας ηγιασμένος 
και αν τ’ αυτόν ’Αρσένιος ό πολιαρρωστη μένος 2.

Είναι δ’ ή μοναδική τό δίστιχον τοϋτο ειδησις· ήλθεν δμως ό ’Αρσένιος προ 
τοϋ 1708, οτε ό προκάτοχός του ήτο «πρώην Κρήτης».

8. Ίωάσαφ.

Και άντ’ αυτόν [τον ’Αρσενίου] εΐχον έρθει λέγω κυρ Ίωάσαφ 
άνθρωπος νέος ητονε μά κείνα έπεράαα 3 4.

Έκ τοϋ πικροχόλου σχολίου φαίνεται δτι ό Ίωάσαφ δεν έζησε σεμνώς.

9. Κωνστάντιος Χαλκιόπουλος.

Και άντ' αυτόν [τοϋ Ίωάσαφ/ μάς στέλνονσι άνδρα ηγιασμένου 
λέγω τόν κυρ Κωστάντιον τόν περιβλογημένον 
τό γένος τον ’τον άπεδώ, Χαλκιόπλος η γενιά τον, 
μικρούς μεγάλους κρητικονς τους είχε σαν παιδιά τον 1

Κατά την εξακολουθητικήν διήγησιν τοϋ στιχουργοϋ ό Κωνστάντιος ήλθεν 
εις ρήξιν μέ δυο άρχοντας τοϋ Μ. Κάστρου, οί όποιοι άνεβίβασαν εις τόν 
θρόνον Κρήτης τόν Κισάμου Γεράσιμον, κηρυξαντα την εκκλησίαν τής νήσου 
αϋτοκέφαλον. Ό Κωνστάντιος έξωρίσθη (1716), άλλ’ δτε ό οικουμενικός 
θρόνος έπανέφερε την εκκλησιαστικήν τάξιν, ό Κωνστάντιος επανήλθε καί 
«έκαμε χρόνον Ικανόν» έως οΰ ό από Ρεθΰμνης Δανιήλ τόν άπεμάκρυνεν είς 
"Αγιον ’Όρος, δπου καί άπέθανεν.

10. Γεράσιμος από Κισάμου. Ό περί οΰ ανωτέρω αποστάτης.

ι Tout αυτό έξάγεται καί έκ τοΰ κωδικός τής μονής Γωνιάς σ. 271. "Ορα καί Χρ. 
Κρ. Β' 35-36. «Καλλίνικος δ πανιερώτατος καί λογιώτατος μητροπολίτης πρφην Κρή
της μετά τήν παραίτησίν αυτού τής μητροπόλεως, ήλθεν εδώ είς τήν ήμετέραν μονήν 
τής Όδηγητρίας. Πρώτον μέν νά προσκυνήση, δεύτερον δέ νά ησυχάση καί νά άναπαυθή 
ένδον τής μονής ως τέκνον καί άναθροφή αυτής..·».

2 Παϋλ. Οίκ. δίστ. 111.
3 Αυτόθι δίστ. 112. Ό Ίωάσαφ καθηρέθη. Τούτου ή καθαίρεσις σφζεται έν τφ 

ύπ’ άριθ. 482 Σιναϊτικφ κώδικι. Άρχ. «Ούδένα οΐμαι τών καί καλού μικρόν γευσαμένου 
καί θεόπνευστου ρήματος, άγνοεϊν καί άμφιβάλλειν». (”Ιδε V. Benesevic, Catalogue 
Cold. mss. Graec. qui in monasterio Sae Catharinae in Monte Sina asservantur tom, 
A σελ. 367. Petropoli 1911), ώς σημειοϊ ήμΐν ό συνάδελφος κ. Εύαγγ. Ίω. Σαβράμης.

4 Αυτόθι δίστιχ. 113-114.
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11 Δανιήλ ό από Ρεθΰμνης, δ δεύτερος αποστάτης.

’ Έπειτα εις επίσκοπος που λέγετον Ρεθΰμνης, 
ελέγαν τον κυρ Δανιήλ, λέγει μην άπομείνης.
’Εγώ Κρήτης θε νά γενώ και σένα νά ξορίσω . ..
* Επειτα συλλογίζεται διά νάποστατήση 
κί άπδ τον οικουμενικό θρόνον νάποχωρήση 

Έπιστολαί του, σχετικά! μέ την έπιζητουμένην αποστασίαν, περιήλθον εις 
χεΐρας τοϋ πατριάρχου καί τής συνόδου, ήτις τον καθήρεσε * 2.

12 Γεράσιμος Λετίτζης ό από Μονεμβασίας, Κρής (1725- 1755). 
Κατήγετο έκ τής κώμης Βενεράτο τοΰ Τεμένους 3, μητροπολίτης δέ Μονεμ
βασίας ών, εύρέθη εις Κων/λιν, ένφ τά πατριαρχεία, άπησχόλει ή διευθέτησις 
των έν Κρήτη· δλοι τότε έστράφησαν προς αυτόν. ’Αποδεχθείς την μετάθεσιν 
εις την μητρόπολιν Κρήτης κατήλθεν εις Χανιά 4 κι’ έκεϊθεν μετέβη εις Μ. 
Κάστρο- αλλά, λόγω των ερίδων, άπήλθεν εις Κων/λιν, δπου έμεινεν έπί μίαν 
τριετίαν. Κατελθών πάλιν εις Κυδωνιάν και έκεϊθεν μεταβάς εις Μ. Κάστρον, 
έκόμισε φιρμάνιον, δι’ ου τφ έπετρέπετο νάνεγείρη ναόν μητροπολιτικόν και 
κατώρθωσε νά τό καταστήση σεβαστόν παρά τφ πασά δι’ άφθονων χορηγιών. 
Ούτως ή μητρόπολις απέκτησε τον παλαιόν ναόν τοϋ 'Αγίου Μηνά, τόν 
όποιον δ ίδιος Γεράσιμος ένεκαινίασε λαμπρώς τφ 1735 5.

Έπι τής άρχιερατείας τοϋ Γερασίμου τοΰτου τά έν Κρήτη μοναστήρια 
έγένοντο ένοριακά, δι’ ολίγον δμως χρόνον 6. Τφ 1756 δ Γεράσιμος άπεχώ- 
ρησε τής έδρας του, παραιτηθείς. Έκτοτε (1757) τόν συναντώμεν ύπογραφό- 
μενον «δ πρφην Κρήτης Γεράσιμος» εις τό τοϋ 'Ιεροσολύμων Παρθενίου και 
συνόδου κα! τοΰ κλήρου καί αρχόντων κοινόν ένυπόγραφον καί έμμάρτυρον 
γράμμα, περί τοϋ δτι δ Κων/λεως Καλλίνικος Δ' δεν λατινίζει7.

ι Αυτόθι δίστιχ. 123-124» καί 127.
2 Αυτόθι δίστιχ. 136. Αί συχνού μεταβολαί μητροπολιτών καί έπισκόπων κατά τόν 

ΙΖ' καί τάς άρχάς τοΰ ΙΗ' αιών, έχουν όμοιας τάς αιτίας μέ τών πατριαρχών τήν κατα
πληκτικήν εναλλαγήν κατά τούς ίδιους χρόνους.

3 Ώς δήλον γίνεται έκ τών στίχων «Κρήτης όρπιξ ών | ής καί μητροπολίτης | Γερά
σιμος δόμου[τε τοΰδε δομήτωρ | Προήγε τούτον | Βενεράτων ά κώμα | Λετίτζη έπίκλην 
| γε φάμα σαώζει». Χρ. Κρ. Α' 380 σημ.

4 Τό δίστιχον 155, κακώς παραδοθέν, ό εκδότης έτύπωσεν άμέτρως

"Ηχεν [ερθη εδων.] πονψτάξε σταχάνια 

εκί ξεβαρκαριατήκε μόμορφη παριαία 

θά ήδύνατο, τολμηρώς όμως, νά διορθωθή:
Είχεν [περάσει και καιρός] πονφταξε ατά Χανία . . .

5 Παϋλ. Οίκ., ”Ενθ’ άν. κέ.
3 Έπι Παϊσίου Β' 1744. Χρ. Κρ. Β' 229.
7 Περιοδ. Θεολογία Ζ' σ. 179. Εις διαδοχήν του ό νΰν Κρήτης Τιμόθεος θέτει εις 

τόν κατάλογον τών μητροπολ. Κρήτης "Ανθιμόν τινα τφ 1756. 'Ημείς όμως δέν έπεί-
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13. Γεράσιμος ό Χίος (1756-1769).
’Από τό προαναφερθέν φιρμάνιον τοΰ 1756 μανθάνομεν, ότι «ό έτι και 

νΰν μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος έχων προς τό κράτος παλαιάς εκδου
λεύσεις και υπηρεσίας πολλών ετών, οίκειοθελώς και αύτοπροαιρέτως άπεχώ- 
ρησε τής θέσεως τοΰ μητροπολίτου Κρήτης, επομένως παρακαλεϊ μετά τών 
δημογερόντων και προκρίτων τής χρ. κοινότητος.... δπως ... διορισθή ό 
ετερος Γεράσιμος ίερεύς έκ τοΰ γένους τών ρωμαίων, κατάλληλος καί ικανός 
εις την θέσιν τοΰ μητρ. Κρήτης ....» Ήτο δέ Χίος 2.

14. Ζαχαρίας Μαριδάκης (1769 - 1786).
Τούτου την ΰπαρξιν γνωρίζομεν εκ τοΰ καταλόγου τοΰ Νικολαΐδου3 και 

έκ σιγιλλίου τοΰ πατριάρχου Θεοδοσίου, έκδοθέντος τω 1769, δΓ ου άπαντα 
τά έν Κρήτη σταυροπήγια μοναστήρια και χωρία μετατρέπονιαι εις ένοριακά, 
«υπό την επιστασίαν τοΰ μητρ. Κρήτης Ζαχαρίου καί τών διαδόχων αΰτοΰ» 4.

15. Μάξιμος Προγιαννακόπουλος (1786- 1800).
Οΰτος εκαλείτο Μάξιμος καί οΰχί Γεράσιμος, ως φέρεται εις τον κατά

λογον Νικολαΐδου 6. Περί τουτου έχομεν τάς έπομένας ενθυμήσεις. «’Έτος 
1786 Μαΐου 19 ημέρα Τρίτη έχειροτονήθη ό κυρ Μάξιμος Κρήτης καί ήρθε 
είς τό αυτό έτος ’Οκτωβρίου 19 ημέρα Δευτέρα καί έκοιμήθη εις τούς 1800 
Μαΐου 4 ημέρα Παρασκευή»6. «Τοΰ αγίου Κρήτης Μαξίμου είναι ετούτα 
όπου έδωκεν δταν ήλθεν νέος από την Πόλιν»7. «’Έδωσεν ό πανιερώτατος 
κυριάρχης κύριος κυρ Μάξιμος είς την εκκλησίαν γρ. 500, λέγω πεντακόσια, 
διά νά μνημονεύεται οί γονέοι του. ’Έτι αφιέρωσε είς τά σπιτάλια γρόσια 
500, λέγω πεντακόσια, διά τούς πτωχούς»8. «1800 τώ αύτώ έτει οί κληρο
νόμοι τοΰ έν μακαρία τή λήξει πρώην αγίου Κρήτης κυρίου κυρίου Μαξίμου 
αφιέρωσαν μίαν αρχιερατικήν στολήν, δηλαδή στιχάριν, σάκκον, έπιτραχήλιον, 
περιζώνιον, ύπομάνικα, ωμοφόριου, μίτραν, πατερίτζαν, καί μανδύ, έκτος 
έπιγονατίου___»9.

σθημεν περί τής ύπάρξειος τοιοΰτου μητροπολίτου, άμαρτΰρου. Σημειωτέου δ’ δτι ό 
πρώην Κρήτης Γεράσιμος υπογράφεται έν τή Α' καθαιρέσει τοΰ Οικουμενικού ΙΙατριάρ- 
χου Κυρίλλου Ε' τοΰ από Νικομήδειας τό 1757. (”Ιδε Εύαγγ. Ίω. Σα βρόμη, Ή 
πρώτη καθαίρεσις τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ Ε' τοΰ Καρακάλου, 
έν τφ παρόντι τόμω τής Έπετηρίδος σελ. 186).

1 Χρ. Κρ. Β' 110. Τοΰτο ενισχύει τήν ανυπαρξίαν τοΰ ’Ανθίμου, περί ού ή προηγού
μενη σημείωσις.

2 Χρ. Κρ. Β' σ. 120.
3 Σταυρ. ΣΚ σ. 178.
i Χρ. Κρ. Β' 229.
5 Σταυρ. ΣΚ σ. 178.
6 Χρ. Κρ. Β' σ. 91.
7 Αυτόθι Β' σ. 60.
8 Κρ. Λαός σ. 143.
9 Αύτόθι σ. 116.
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16. Γεράσιμος Παρδαλής (1800- 1821).
Πόθεν μέν ακριβώς τής Κρήτης κατήγετο 6 μητρ. ούτος δέν γνωρίζομεν. 

Οικογένεια δμως Παρδάληδων ή — ακηδών ύπήρχεν επί τουρκοκρατίας κα'ι 
εν αυτή τή πόλει Χανίων 1. Ό Παπαδοπετράκης εικάζει, δτι ειλκε την κατα
γωγήν του εκ Σφακίων 2.

Κατά σωθεΐσαν ενθύμησιν «Καί εις τούς 1800 Μαΐου 25, ημέρα Παρα
σκευή, έχειροτονήθη ό κυρ Γεράσιμος Κρήτης καί ήρθεν είς τό αυτό έτος 
’Οκτωβρίου 17, ημέρα Τετράδη. Καί έμεινε εις τό καράβι έως την Πέφτην 
δέν εβγήκεν έξω, ήγουν 18. Καί είς τούς 1814 ’Ιουνίου 18 ημέραν Δευτέραν 
είς τές 9 ώρες [τή]ς ημέρας] εμίσσεψε καί πάλιν είς την Πόλιν. Όμοίως καί 
είς τούς 1815 Μαρτίου 18 Πέφτην τό πουρνόν, ήρθεν πάλιν από την Πόλιν. 
Καί πάλιν ύπ[ή]εν είς την Πόλιν ό αυτός είς τούς 1817 ’Ιουνίου 4 ημέραν 
Δευτέραν καί είς τοίς 1820 Νοεμβρίου 13 ημέραν Σαββάτο ήρθεν πάλιν 
από τήν πόλιν»3. Τά είς την ενθυμησιν άναφερόμενα ταξίδια (1814- 15 καί 
1817- 1820) έγένοντο διά λόγους μη άναφερομένους έν αυτή' φαίνεται δμως 
δτι κατά τά έτη εκείνα ό Γεράσιμος εχρημάτισε συνοδικός εις τήν Κων/λιν. 
Τούτο βέβαιοί μέν εγκύκλιος Γρηγορίου τού Ε' εν έτει αωιθ' (1819) έκδο- 
θείσα, έν ή μετά των άλλων συνοδικών υπογράφεται καί «ό Κρήτης Γερά
σιμος» 4, ενισχύει δέ τό δημοσιευόμενον γράμμα του (άρ. 4) άποστελλόμενον 
εκ Κων/λεως, είς δ επισείει συνοδικόν άφορισμόν κατά συγγενούς του, ήν 
ονομάζει «Κεραλενιό».

Τών πρώτων χρόνων τής άρχιερατείας του είναι τά ενθυμήματα «1800 
ό πανιερώτατος καί θεοπρόβλητος ημών δεσπότης άγιος Κρήτης κύριος 
κύριος Γεράσιμος άφιέρωσεν ένα επιτάφιον κεντητόν έτι άφιέρωσεν ή αυτού 
πανιερότης έν σκαμνί δ Τ αρχιερατική λειτουργία.... μίαν κανδήλαν άσημέ- 
νιαν, ήτις ζυγίζει δράμια 80»5. «1800 ό πανιερώτατος καί θεοπρόβλητος 
ημών δεσπότης άγιος Κρήτης κύριος κύριος Γεράσιμος άφιέρωσεν ένα επιτά
φιον κεντητόν.’Έτι άφιέρωσεν ή αυτού πανιερότης, πέντε εικόνας· μεγάλας τού 
Βροντησίου...» 6. «1800 ό πανιερώτατος καί θεοπρόβλητος ημών δεσπότης 
άγιος Κρήτης κύριος κύριος Γεράσιμος άφιέρωσε μίαν άρχιερατικήν στολήν 
άπό στόφα δίχα ωμοφορίου. 1800 έτι άφιέρωσεν ή αυτού πανιερότης έν 
φελώνιον άπό στόφαν γύρωθεν άπό άτλάζι» 7.

Πιθανώτατα είς τήν Κων/λιν ό Γεράσιμος έμυήθη είς τά τής Φιλικής

1 Καί σήμερον δέν είναι τό έπίθειον σπάνιον.
2 Γρ. Π απαδ οπετ ρ άκη, 'Ιστορία Σφακίων σ. 178 κέ. Άθήναι 1888
3 Χρ. Κρ. Β' σ 91.
4 Δύο έγκύκλια έγγραφα Γρηγορίου Ε' ΔΙΕΕ τόμ. Δ' 1892 σ. 271-5.
5 Κρητ. Λαός σ. 118.
6 Αυτόθι σ. 84.
1 Αυτόθι σ. 116.
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Εταιρείας ή δέ κάθοδός του λήγοντος τοϋ 1820 θά ενέτεινε την σχετικήν 
εν Κρήτη κίνησιν, εις ήν ήσαν και άλλοι μεμυημένοι, κληρικοί τε κα'ι λαϊκοί.

Έκραγείσης τής Έλλην. έπαναστάσεως οί επίσκοποι των ανατολικών 
επαρχιών εκλήθησαν υπό τοϋ μητροπολίτου, εντολή τοΰ εν Μ. Κάστρφ πασά, 
εις την έδραν του' Ισκοπεΰετο, άφ’ ενός μεν να πιέσουν λαόν και προκρίτους 
νά μη συμμετάσχουν τής πανελληνίου εξεγέρσεως, εξ άλλου δέ νά κρατηθούν 
οί πνευματικοί ηγήτορες τοϋ τόπου ώς δμηροι. 'Ως δ’ ό Γρηγόριος ό Ε' εν 
Κων/λει, οϋτω και ό Γεράσιμος μετά τής συνόδου του έξέπεμπον φρικτούς 
κατά τών επαναστατών άφορισμούς κα'ι έξώρκιζον τον λαόν νά μένη πιστός 
εις τήν τουρκικήν αυθεντίαν 1 2. ’Αλλά μετά τον εν Χανίοις, μεσοϋντος τοϋ 
Μαΐου απαγχονισμόν τοϋ Κισάμου και Σέλινου Μελχισεδέκ Σαρπάκη καί 
τοϋ Κυδωνιάς καί Άποκορώνου Καλλινίκου Δεσποτάκη τήν κάθειρξιν 3 4, 
μαθόντων τών εν Μ. Κάστρφ τοϋρκων τά τών σφαγών τής Σμύρνης καί 
Κων/λεως 1 καί γενομένης «οχλαγωγίας», δ μεν μητροπολίτης μετά τών επι
σκόπων τής Κνωσοϋ Νεοφύτου Φυντικάκη, τής Χερσονήσου Ιωακείμ, τής 
Λάμπης 'Ιεροθέου καί τής Σητείας Ζαχαρίου καί πιθανώς τοϋ Διοπόλεως 
Καλλινίκου5 εσφάγησαν εν τή πρωτεοΰση, ό δ’επίσκοπος Πέτρας Ιωακείμ,

1 Ξανθουδίδου, Κρήτη Άθ. 1909 σ. 126 κέ-
2 Πρβλ. τήν πηγήν τής Ιστορίας ταύτης Κρ ιτο β. σελ. 39 κ.έ. «Ευθύς δ’ άμα έγιναν 

γνωστά καί ενταύθα τά κατά τήν Κυδωνιάν καί Ρεθύμνην γεγονότα, ό Σερίφ πασάς τοΰ 
Ηρακλείου.... ένέδωκεν είς τήν επίμονον αΐτησιν τοϋ νά όπλοφορήσωσιν άπαντες οί 
τοΰρκοι· καί παρευθύς δέν ήκούετο άλλο ή κρότος τρομακτικός διηνεκών πυροβολισμών 
νυχθημερόν ώς είς πολυστένακτοι· μάχην. ... Συνεχώς έπρόσταζεν ή εξουσία τόν μητρο
πολίτην καί τούς λοιπούς επισκόπους καί έξέδιδον προκηρύξεις καί φρικτούς άφορι- 
σμούς συνάμα καί ιδίως έκαστος πρός τόν κατά τήν επισκοπήν του λαόν, διά νά είναι 
πιστοί είς τήν οθωμανικήν βασιλείαν καί τέλος έπέβαλον είς τόν πρώτον ώστε όσον 
τάχος νά μετακαλεσθώσιν οί επίσκοποι άπό τάς επαρχίας, οί ήγούμενοι τών μοναστηρίων,
οί πρότερον άποδράντες τοΰ φρουρίου διάσημοι πολΐται...........  καί νά έπιστραφώσι
τάχιστα είς τό φρούριον, έπί απειλή, δτι, εάν άπειθήσωσι θέλουσι δημευθή αί περιού
σιοι των......

3 Κριτοβ. σ. 1 κ.έ. Ξανθουδίδης, ”Ενθ’άνωτ. σ. 126-7. Επισκόπου Κυδωνιάς 
Άγαθαγγέλου Νινολάκη, Λόγος έπί τή εορτή τής έκατονταετηρίδος, έν Χανίοις 
1930 σελ. 7 κ.έ.

4 Κατά Κριτοβ. τήν νύκτα τής 23 πρός τήν 24 ’Ιουνίου κατέπλευσεν έξ 'Αλικαρ
νασσού τουρκοκρής τις Μπιλάλ Πουλάκας· «ούτος μετακόμισε καί τάταριν έκτοΰ Βυζαν
τίου άποστελλόμενον μέ σουλτανικά προστάγματα καί ένα δερβίσσην», οίτινες μετέδωκαν 
τάς περί σφαγών ειδήσεις. Ή δ’ αποστολή μετά τοΰ δερβίσσου καί τών σουλτανικών 
διαταγών δεικνύει πόσον ολίγον αμέτοχος ήτο ή έπίσημος Τουρκία είς τάς «οχλαγω
γίας», καθ’ας έφονεύοντο χιλιάδες χριστιανών μετά τών προκρίτων των καί τών πνευ
ματικών αρχηγών.

5 Κατ’ έπιστολήν τοΰ φιλίστορος γέροντος Σ. Νικολαΐδου, χρονολογουμένην άπό 
τοΰ 1900 «ό Διοπόλεως Καλλίνικος καί ό Αύλοποτάμου ήσαν πεθαμένοι είς τήν μονήν 
τών Άπεζανών πρότερον». Πρβλ. Αί σφαγαί έπί Άγριολίδη, έφ. Έλ. Σκέψις Β' άρ. 626
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καθυστερών εις την επαρχίαν του εΰρεν εκεί υπό των τούρκων τοΰ Χουμε- 
ριάκου το αυτό τέλος Δεδομένου δ’ δτι καί ό Ρεθΰμνης άπέθανεν είς τάς 
φύλακας, δπου έρρίφθη κατόπιν «οχλαγωγίας» τοπικής* 2, μόνον ό 'Ιερός 
’Αρτέμιος διεσώθη καί ουτος, διότι εύρίσκετο έξω τής νήσου 3. Ό Αυλοπο- 
τάμου εΐχεν άποθάνει τφ 1820 έκ πανώλους4, ό δ’ ’Αρκαδίας Νεόφυτος 
άχθείς είς Μ. Κάστρον ως μητροπ. επίτροπος άπέθανεν εκ τής ιδίας νόσου 
(θέρος 1821), έμεινε δ έπιτροπευων ό Μελέτιος Νικολετάκης, τότε αρχι
διάκονος 5.

Έκ τών δεκατριών δ’ αρχιερέων τής νήσου ούδείς ύπελείφθη διά τό 
μυστήριον τής χειροτονίας καί την καθιέρωσιν ναών, ώστε είς έγγραφόν των 
οί κάτοικοι Σφακίων έζήτουν από τον ’Αλεξανδρείας Θεόφιλον ένδοσιν 
πατριαρχικήν προς άναστήλωσιν καί καθαγιασμόν μιανθέντων ναών, έν απου
σία αρχιερέων «... καί αφάνισαν καί εφόνευσαν δλους τούς αρχιερείς τής 
Κρήτης εκτός τοΰ Ρεθΰμνης καί Κυδωνιάς, τον μεν Κυδωνιάς έχουν εις την 
πλέον εσωτερικήν καί ασφαλή φυλακήν, τον δέ Ρεθΰμνης είς ένα καταφρο- 
νεμένον καί ά'χρηστον όσπίτιον καί τόσον δυσώδες, όπου μόνον δι’ αυτούς 
εχρησίμευε. Τούς δ’άλλους από φούρκα, σπαθί καί μπάλα τούς εφόνευσαν» 6.

17. Μεθόδιος ό από Καρπάθου (1823).
Ουτος εκλεγείς Κρήτης δεν άπεδέχθη τό αξίωμα διά τήν ακαταστασίαν 

τών καιρών 7.
18. Καλλίνικος ό έξ Άγχιάλου (1823- 1831).
Δΰο καί πλέον έτη μετά τον μαρτυρικόν θάνατον τοΰ Γερασίμου ή ιερά 

Σΰνοδος Κων/πόλεως εξέλεξε τον Ιξ Άγχιάλου Καλλίνικον. Τό έπικυρωτικόν

10 Μαΐου 1930. Ηράκλειον. Πάντες όμως οί γράψαντες φέρουν τόν Καλλίνικον σφα- 
γέντα τφ 1821, άπό τοΰ Κριτοβουλίδου άντλοϋντες. (Παπαδοπετράκη, Ίστορ. Σφα
κίων σ. 220 κ.ά.).

ι Κριτοβ. σ. 42 καί Νινολάκη, νΕνθ’ άνωτ. Ο.9. Ό δεύτερος λέγει καί τόν 
“Αρκαδίας σφαγέντα είς τήν επαρχίαν του· άλλα περί τούτου όρα περαιτέρω καί, εις τά 
κατά τήν επισκοπήν ’Αρκαδίας.

2 Κριτοβ. σ. 10, Νινολάκη σ. 9.
3 Όρα επιστολήν Σ. Νικολαΐδου, ’ΈνΘ’άνωτ.
4 Τινές ήμφεσβήτησαν τήν ΰπαρξιν πανώλους κατά τό 1820, άλλ’ έκ τοΰ παρατιθεμέ- 

νου ανεκδότου σημειώματος τοΰ Ζ. Πρακτικίδου (συλλογή του ΙΑΚ) αναιρείται ή άμφι- 
σβήτησις’ «1820 Μαΐου 17 άπέθανεν ή θεία μου Ελένη, αδελφή τοΰ πατρός μου, μέ 
πανοΰκλαν καί έμεινε κληρονόμος ό πατήρ μου είς τό πράγμα της κινητόν καί ακίνητον».

5 Νικολαΐδου, ”Ενθ’ άνωτ., Σταυρ. ΣΚ 179 σ. 2 καί Τιμοθέου, επισκόπου 
Ρεθύμνης (νΰν Κρήτης) Κρήτη, έκκλ. ιστορία. ΜΕΕ ΙΕ' σ. 196.

6 Τρύφωνος Εΰαγγελίδου, ’Ανέκδοτον έγγραφον έκ Σφακίων. Μύσων Α' 39-40.
7 Όρα Τιμόθεον Βενέρην, ”Ενθ’άνωτ. όστις λέγει ότι ό Μεθόδιος έγένετο 

μετά ταΰτα Ρόδου καί Βερροίας. Επομένως άλλος Μεθόδιος θά είναι ό τφ 1835 συν
υπογράφουν μετά τοΰ Μελετίου Νικολετάκη ώς «ό Καρπάθου καί Κάσσου Μεθόδιος» 
(Κρ. Λαός σ. 144).
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τής εκλογής του φιρμάνιον λέγει «επειδή ό έκ τοΰ πατριαρχικοί θρόνου έξαρ- 
τώμένος μητροπολίτης Κρήτης... Γεράσιμος έδολοφονήθη καί ή θέσις τής 
μητροπόλεως ταυτης διατελεΐ κενή, συνήλθον επί τοΰτφ ό είρημένος πατριάρ
χης καί ο! συνοδικοί μητροπολΐται και έξελέξαντο ως κατάλληλον καί δεδο- 
κιμασμένης πείρας περί την ακριβή έκτέλεσιν των εις τήν χριστιανικήν θρη
σκείαν υπαγόμενων υποθέσεων τον αρχιερέα Καλλίνικον, οΰ τά τέλη σφρα- 
γισθείησαν έπ’αίσίοις οΐωνοΐς— »

Επειδή τό φιρμάνιον λέγει αυτόν αρχιερέα, θά ήτο επίσκοπος προ τής 
εκλογής του εις τον μητροπολιτ. θρόνον Κρήτης. Ούτος ελθών εις Κρήτην 
έφρόντισε νά συμπλήρωσή τάς χηρευουσας επίσκοπός· καί πρώτον μέν ενήρ- 
γησε καί έχειροτονήθη εν Κων/πόλει ό συμπατριώτης του Δωρόθεος Διαμαν- 
τίδης επίσκοπος Πέτρας. Είτα ό ίδιος έχειροτόνησε τον ’Αρκαδίας Μάξιμον, 
τον Χερρονήσου, τρίτον ως Σητείας τον αρχιδιάκονον τοΰ Γερασίμου Μελέ
τιον, τέταρτον τον Ρεθυμνης Ίωαννίκιον καί τελευταιον τον Κυδωνιάς 
’Αρτέμιον. Κατήργησε δέ τήν επισκοπήν Κνωσού, προσθέσας ουτα) εις τήν 
περιοχήν τής μητροπόλεως τάς επαρχίας Μαλεβιζίου καί Τεμένους 2.

Έξ ένθυμήσεως μανθάνομεν «1827 ό πανιερώτατος δεσπότης καί κυριάρ- 
χης άγιος Κρήτης κύριος κύριος Καλλίνικος αφιέρωσε μίαν κανδήλαν άργυ
ρόν είς τον ναόν τού αγίου μεγαλομάρτυρος Μηνά, ήτις ζυγιάζει δρ. 82, διά 
μημόσυνον των αυτοί γονέων Δημητρίου καί Μεταξένιας» 3. Ευρισκόμενος 
δέ τω 1830 είς Χανιά άπέθανε 4.

19. Μελέτιος Νικολετάκης, ό από Σητείας (1831 - 1839).
Ούτος άνήκεν είς λογίαν οικογένειαν του Μ. Κάστρου, αφοί πρόγονός 

του υπήρξε Γεώργιος Νικολετάκης εκκλησιάρχης ιατρός, έξάδελφος δ’ ό 
Αύλοποτάμου Καλλίνικος. Υπηρέτησε δέ τον Γεράσιμον Παρδάλην ως αρχι
διάκονος καί ως τοιοίτος έπετρόπευε τω 1821, έν απουσία επισκόπου, μετά 
τήν σφαγήν καί τον άφανισμόν τών συνοδικών 6. Ώς εΐδομεν, ό Καλλίνικος 
τον έχειροτόνησε Σητείας· άποθανόντος δέ τούτου, έξελέγη μητροπολίτης.

Μεταβάς εις Κων/πολιν διά νά προχειρισθή, έχειροτόνησεν εκεί τον 
Λάμπης Καλλίνικον, προσαρτήσας εις τήν επισκοπήν ταυτην καί τήν επαρ
χίαν Σφακίων. Επίσης τήν χηρευουσαν επισκοπήν Χερρονήσου ήνωσε μέ 
τήν μητρόπολιν, έχειροτόνησε τον συγγενή του Καλλίνικον Αύλοποτάμου, 
δστις έγένετο καί Ρεθυμνης, ένωθεισών τών έπισκοπών (1838). Ήνώθησαν 
δ’ επί τών ήμερων του αί έπισκοπαί Τεράς μέ τήν Σητείας καθώς καί Κυδω-
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ι Χρ. Κρ. Β' σ. 237.
1 Σταυρ. ΣΚ 180.
5 Κρητ. Λαός σ. 118-9.
Ί Σ. Νικολαΐδης, Ένθ’ ανωτέρω.
5 Χρ. Κρ. Α' 380 σημ. 2.
6 Σ. Ν ικ ο λαίδης, ”ΕνΟ’ άνωτ.
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νιας μέ την Κισάμου ώστε, δτε απέθανε (1839), νά ΰπάρχη ή μητρόπολις μέ 
εξ μόνον επίσκοπός (’Αρκαδίας, Πέτρας, Τεροσητείας, Ρεθύμνης καί Αΰλοπο- 
τάμου, Λάμπης καί Σφακίων καί Κυδωνιάς καί Κισάμου)1.

Ένθύμησις περί τούτου λέγει «1839 αφιέρωσαν οί συγγενείς τοΰ εν 
μακαρία tfj λήξει πρώην μητροπολίτου Κρήτης Μελετίου εις τον ναόν τοΰ 
μεγαλομάρτυρος Μηνά διά μνημόσυνόν του την κόκκινην μίτραν καί ένα 
σάκκον χρυσόν καί μίαν ζυγήν ποτηροκαλΰμματα 2.

20. Πορφύριος Φωτιάδης από Μυτιλήνης (1839).
Οΰτος ήτο Λέσβιος· από Σερρών έγένετο τώ 1829 Μυτιλήνης, τφ 1839 

προεβιβάσθη εις τον θρόνον Κρήτης' αλλά δεν εδέχΟη καί παραιτηθείς άνε- 
παύετο έν Μυτιλήνη, ένθα καί απέθανε τή 9 Φεβρουάριου 1852 3.

21. Καλλίνικος ό Γαργαλάδος (1839-1842) 4.
22. Καλλίνικος ό Χοΰγιας (1842-3).
Οΰτος φαίνεται δτι ήτο Κρής, διότι άφιερωτής τοΰ αγίου Μηνά κατά 

τό 1761 ώνομάζετο Δημητράκης Χοΰγια 5 6. Ό Καλλίνικος οΰτος προέβη εις 
αντικανονικός ένεργείας. Τφ 1843 άπέσπασε τήν Χερρόνησον από τής μητρο- 
πόλεως καί έχειροτόνησεν επίσκοπον Χερρονήσου τον τότε ηγούμενον τής 
μονής Κεράς Μελέτιον c. Ό πατριάρχης Γερμανός Δ', μαθών δτι ό Καλλ. 
προΰτίθετο νά χωρίση από τής μητροπόλεώς του τάς ηνωμένας αυτή επίσκο
πός, άποκαταστήση δ’ έν αΰταΐς ίδιους επισκόπους, άπηγόρευσε διά των από 
15 Μαΐου 1843 επιστολών εις μέν τον μητροπολίτην νά προβή εις τον χωρι
σμόν, εις τούς επισκόπους δέ νά μετάσχουν τής ψηφίσεως καί χειροτονίας 
επισκόπων έν ταΐς υπό τοΰ εαυτών μητροπολίτου τυχόν αΰθαιρέτως χωρισθη- 
σομέναις από τής μητροπόλεώς έπισκοπαΐς 7. Εστάλη δέ τότε έ'ξαρχος ό πρώην 
Σμύρνης Χρύσανθος, δστις, καί, παυθέντος τοΰ Καλλινίκου, τον διεδέχθη.

23. Χρύσανθος ό Λέσβιος, από Σμύρνης. (1843-1850).
Οΰτος ήτο πατριαρχικός έξαρχος εις Κρήτην, έξελέγχων λογαριασμούς 

μοναστηρίων, ως φαίνεται έκ κώδικος τής μ. 'Αγ. Τριάδος έτους 1843 «ό 
πρώην Σμύρνης καί έξαρχος πατριαρχικού θρόνου Χρύσανθος έπιβεβαιοί» 
καί περαιτέρω «ό Κρήτης Χρύσανθος» 8.

ι Σταυρ. ΣΚ σ. 180.
2 Κρητ. Λαός σ. 116.
3 Τιμοθέου Βενέρη, ΜΕΕ ΙΕ' σ. 196. Τάς κυριωτέρας πληροφορίας περί τούτου 

οφείλω είς τόν φίλον κ. Εύάγγ. Σαβράμην, άντλήσαντα έκ τοΰ Εύστρατίου Δράκου, 
Λεσβιακά Τοπογραφικά καί εκκλησιαστικά ήτοι κλπ. τόμ. Β' σελ. 11 -12 Άθήνησι 1899.

4 Βενέρης, Ένθ’ ανωτέρω, καί Σταυρ. ΣΚ σ. 180.
5 Κρ. Λαός σ. 84 καί 117.
6 Σταυρ. ΣΚ. σ. 180-181.
7 Κ. Μ. 'Ράλλη, Περί διαιρέσεως των επισκοπών. Πρ. ’Ακαδημίας ’Αθηνών τόμος 

ΣΤ', 1931, σ. 306-9.
s ΕΕΒΣ. Θ' σ. 349.
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Έν έτει 1843 ήκυρώθη ό άντικανονικώς καί άνευ άδειας τής πατριαρ. 
συνόδου γενόμενος χωρισμός τής επισκοπής Χερρονήσου από τής μητροπ. 
Κρήτης, έκελεύσθησαν δε διά τοΰ από 31 Δεκεμβρίου 1843 πατριαρχ. καί 
συνοδικού γράμματος ό μέν μητρ. Κρήτης Χρύσανθος, ΐνα διά τό έ'κθεσμον 
καί άπαράδεκτον τής τοΰ προκατόχου του περί χωρισμού πράξεως άπομα- 
κρυνη τής Χερρονήσου τον έν αυτή παρανόμως χειροτονηθέντα επίσκοπον, 
διατελή δ’ έ'χων ήνωμένην τήν είρημένην επισκοπήν τή μητροπόλει του, ό δε 
κλήρος καί λαός τής Χερρονήσου νά μη άναγνωρίζη τον παρανόμως χειρο- 
τονηθέντα επίσκοπον, διατελή δ’ άναγνωρίζων αρχιερέα τον μ. Κρήτης Τφ 
1850 ό Χρύσανθος μετετέθη εις Φιλιπποΰπολιν, έξελέγη δ’ ό

24. Σωφρόνιος δ από Αίμου (1850), δστις παρητήθη εύθΰς.
25. Δ ιονύσιος ό Βυζάντιος από Βόσνης (1850- 1856) * 2.
26. Τωανίκιος 3 Ζαγορίσιος από Ίωαννίνων (1856-58) ό Ξεφλοΰ- 

δ η ς, καλούμενος ουτω διά τού δέρματος νόσον.
Ουτος σκανδαλωδώς φιλότουρκος καί ΰποστηρικτής τού άσώτου Βελή 

πασά, υιού τού Μουσταφά Κιριτλή πασά, καθ’ ου έξηγέρθη ή Κρήτη τήν 
άνοιξιν τού 1858 καί συνεταίρος έν τή υποστηρίξει ταυτη μετά τοΰ προξένου 
τής Αγγλίας ’Όγλεϋ καί τού υπαλλήλου τής Γ. Διοικήσεως Φωτιάδου καί 
τής Έλισσάβετ Κονταξάκη, περιωνύμου γυναικός διά τήν λογιότητα καί τήν 
άνάμειξιν εις τήν πολιτικήν 3 δεν έτύγχανε των συμπαθειών τοΰ κρητικοΰ 
λαού. Καί αυτό τό Οΐκουμ. Πατριαρχείον τφ ε'γραψεν έπιστολήν, έν ή τω 
έλεγεν «δτι οί πρόξενοι δλοι κατεφέροντο έναντίον του, δτι δεν έπροσπάθησε 
νά οίκονομή τάς περιστάσεις, άλλ’ έπεσκέπτετο τον Βελή πασάν καί συνανε- 
στρέφετο άεννάως έκείνους έναντίον των οποίων ή νήσος άπασα κατεφέρετο» 
έπίεζε δ’ αυτόν διά τοΰ μεγάλου πρωτοσυγκέλλου καί πατριαρχικού έξάρχου 
Διονυσίου εις παραίτησιν. Μετά δε τό έν Χανίοις έπεισόδιον καί τον θάνα
τον τού Κυδωνιάς καί Κισάμου Καλλίστου (περί ου περαιτέρω έν τή οικεία 
θέσει) ή έδηλητηριάσθη υπό τών έν Χανίοις έλληνοφρόνων, ώς ισχυρίζεται 
έν άνεκδότφ προς τον ’Όγλεϋ έπιστολή της ή Έλισσάβετ, ή έκ τής θλίψεως

ι Ρ άλλη ς, Ένθ’ ανωτέρω καί ΕΕΚ σ. 131 - 2, 133 - 5, 135 - 6.
2 Κατά πληροφορίαν τοΰ κ. Έ. Γενεράλι, εις έγγραφον Ί. Μονής Άσωμάτων τοΰ 

1848, ύπογραφόμενον υπό τοΰ μητρ. Κρήτης Χρύσανθού, «ό Κρήτης Διονύσιος ΰποβε- 
βαιοϊ» τω 1852 μετά σφραγιδος.

3 Τούτον ό Κριτοβ. λέγει Ιερόθεον (σελ. 526 έν σημ. καί 565), άλλ’ ή σύγχρονος καί 
φίλη του Κονταξάκη, περί ής εύθΰς κατωτέρω, ρητώς τόν ονομάζει Ίωαννίκιον, ώστε 
οΰδεμία περί τούτου άμφισβήτησις νά χωρή.

3 Περί Κονταξάκη δρα Κ. Γ. Φουρναράκη, Έλισσάβετ Κονταξάκη ή Βασιλακο- 
πούλα. Κρητικά Α' 41 - 44. Χανιά 1930 καί ίδιον φάκελλον εγγράφων ΙΑΚ. 'Ομοίως 
Π. Κριάρη, 'Ιστορία Κρήτης. Χανιά 1902 σ. 485-7, Ψ ιλάκη, 'Ιστορία Κρήτης. Χανιά 
1909 Γ' σ. 820 καί σημ. καί εφημερίδα Έλευθέραν Γνώμην Χανίων φύλλον 99 τής 30 
Μαρτίου 1931.
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άπέθανεν έν Χανίοις μεσοΰντος τοΰ ’Ιουλίου 1858, κηδευθείς κατά τρόπον 
ήκιστα άρμόζοντα εις το αξίωμά του

27. Διονύσιος Χαριτωνίδης (1858-1868).
Ούτος έγεννήθη έν Άδριανουπόλει τφ 1820. Είσελθών δ’από τοΰ 1851 

εις τήν υπηρεσίαν τών πατριαρχείων άνήλθε δι’ δλων τών βαθμιδών εις την 
θέσιν τοΰ μεγάλου πρωτοσυγκέλλου. Τή 27 ’Ιουλίου 1858 έχειροτονήθη 
Κρήτης, ως τοιοΰτος δέ παρέμεινε μέχρι τοΰ 1868. Έγένετο διαδοχικώς 
Διδυμοτείχου, Άδριανουπόλεως (1873), Νίκαιας (1880), Άδριανουπόλεως 
(1886) καί οικουμενικός πατριάρχης (26 Ίαν. 1887- 12 Αΰγ. 1899, δτε άπέ- 
θανεν) 1 2 3. Έπί τής έν Κρήτη άρχιερατείας του τφ μέν 1859 έχωρίσθη ή Κίσα- 
μος από τής Κυδωνιάς, τφ δέ 1862 άνασυνεστήθη ή επισκοπή Λάμπης και 
Σφακίων. Προέκυψε δέ καί ζήτημα σοβαρόν τφ 1859· οί καθολικοί δήλα δη 
μοναχοί άσκοΰντες προσηλυτισμόν τών ορθοδόξων ΰπισχνοΰντο τήν γαλλικήν 
προστασίαν επειδή δ’ έλαβε τό πράγμα ασυνήθη διάστασιν, ελήφθησαν έκτακτα 
μέτρα διαφωτίσεως τοΰ πληθυσμού, άποσταλέντων ιεροκηρύκων καί κληρι
κών. Ό Διονύσιος διά προκηρύξεώς του εκ Χανίων (31 Δεκεμβρίου 1859) 
έξήγει τήν απάτην τών προσηλυτιστών, έκάλει δέ τούς πλανηθέντας νά έπα- 
νέλθουν εις τήν ορθοδοξίαν8. Ή κατά τήν έπανάστασιν δέ τοΰ 1866-69 
πολιτική τοΰ Διονυσίου δέν ήδύνατο νά είναι ευνοϊκή τοΰ κινήματος 4.

28. Μελέτιος ό Καλύμνιος (1868-1874 καί 1877 - 1882).
Άπό Συνάδων γενόμενος μητροπ. Διδυμοτείχου (1860) μετετέθη κατά 

Νοέμβριον 1868 εις Κρήτην, ήν έποίμανε μέχρι τής 23 Νοεμβρίου 1874, 
δτε έπανήλθεν εις Διδυμότυχον, τοΰ μητροπολίτου αύτοΰ Σωφρονίου μετα- 
τεθέντος εις Κρήτην. Έκεΐθεν πάλιν μετετέθη είς Κρήτην τή 6 ’Ιουνίου 
1877, άπέθανε δέ διατελών μητροπολίτης Κρήτης είς Ηράκλειον τή 13 
Αύγούστου 1882.

Είς στιχηρόν λίβελλον τοΰ 1873 ό ριμαδόρος αποτεινόμενος προς τον 
σουλτάνον γράφει:

και μη ρωτάς πασάδες σου μήτε μητροπολίτη 
γιατί κι’ αυτός έγίνηκε ενα με ταοι πασάδες 
ψυχή, ζωή τον και τιμή δίνει για τσοι παράδες 5.

1 Όλως άνακριβώς διηγούνται τά τοΰ θανάτου τοΰ Ίωαννικίου οί έξιστορήσαντες 
τούτον Γρηγ. Π απαδ ο πετ ράκη ς, 'Ιστορία Σφακίων σ. 459 κ.έ. Ψ ιλάκη ς, Ένθ’ 
άνωτ. σ. 826-7. Κριάρης, Ένθ’ άνωτ. σ. 113-20. Διότι όχι μόνον δέν άπέθανεν ό 
Ίωαννίκιος ημέρας τινάς άπό τοΰ θανάτου τοΰ Καλλίστου, αλλά πιθανώταια τόν ’Ιού
λιον, μετά τήν άναχώρησιν τοΰ Βελή πασά. “Οχι μόνον δέν έκηδεύθη, ώς παρεστάθη, 
«υπό τεσσάρων έτεροθρήσκων αχθοφόρων», αλλά καί υπό ιερέων έτάφη, καίλόγος έξ- 
εφωνήθη είς αυτόν, άδιάφορον αν έπικριτικός τής πολιτείας του.

2 Μ. Ί. Γεδεών, ΜΕΕ Θ’ έν τή λεξει.
3 Τήν προκήρυξιν όρα παρά Π. Κριάρη, “Ενθ’ άν. σ. 127 -29, όπου καί τά σχετικά.
4 “Ορα παρά Κ ρ ι ά ρ η αυτόθι σ. 134 - 5, έπικύρωσιν αναφοράς σφακιανών ύπό Διο

νυσίου καί τεσσάρων αρχιερέων.
5 Κρητικά, Α' σελ. 20.
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Έκ τούτου φαίνεται, δτι ό Μελέτιος ήτο φιλότουρκος καί φιλοχρήμα
τος Κ Έπί τούτου ήγέρθη κα'ι τό θλιβερόν καί μακροχρόνιον επισκοπικόν 
ζήτημα, τά καλούμενα δεσποτικά, έκανονίσθησαν δέ τά εκκλησιαστικά 
δικονομικά ζητήματα τά προκύψαντα εκ τής μεταβολής τής πολιτικής κατα- 
στάσεως (1878), δι’ «Ειδικής Δικονομίας» * 2.

29. Σωφρόνιος ό από Διδυμοτείχου, (1874- 1877).
Ούτος, ώς ανωτέρω έλέχθη, μετετέθη έκ Διδυμοτείχου εις Κρήτην, εντεύ

θεν δέ πάλιν εις Διδυμότειχον.
30. Τιμόθεος Καστρινογιαννάκης από Χερρονήσου (1882-1897).
Ουτος ήτο εξ Ηρακλείου Κρήτης, έχειροτονήθη επί Μελετίου επίσκοπος

Χερρονήσου (1870-1882), έγκαθιδρυθείς δ’ εις την μητρόπολιν μετά τον 
θάνατον τούτου 3 κατώρθωσε νά δώση λύσιν εις τά δεσποτικά 4. Ό θάνατός 
του 5 συνέπεσε μέ τάς ανωμαλίας τού 1897, ως εκ τούτου δ’ ή εκλογή ώς δια

ι Ό Ν. Ί. Παπαδάκης, Ποίημα 'Ιστορικόν, Κρητικά Α' σ. 24 κακώς άποδίδων 
τό ποίημα εις τόν ιστορικόν Ψιλάκην υπεραμύνεται τοϋ Μελετίου άναφέρων τάς διενέ
ξεις του μέ τόν μουτεσαρίφην Ηρακλείου διάτε τό ζήτημα τής Παναγίας Καλυβιανής 
καί τάς έξωμοσίας, ατινα ήσαν καί αφορμή τής εκ Κρήτης άνακλήσεώς του. 'Υποθέτει δέ 
ότι καί ο'ι στίχοι υπαινίσσονται τήν δράσιν τοΰ Διονυσίου. Άλλ’ είναι δύσκολον νά 
πιστεύσοομεν δτι ό κρής στιχουργός ό γνωρίζων τόσα άλλα ήγνόει δτι ό Διονύσιος είχε 
μετατεθή έκ Κρήτης πέντε έτη προηγουμένως. Ημείς ΰπολαμβάνομεν τούς στίχους ως 
γενικόν ψόγον κατά τών έκάστοτε μητροπολιτών, ο'ίτινες έξ αυτής τής φύσεως τής 
θέσεώς των δέν ήδύναντο νά πράξουν άλλως.

2 Όρα Ί. Σκαλτσούνη, ’Απομνημονεύματα άναφερόμενα εις τήν άναγέννησιν 
τής Κρήτης. ’Εν Χανίοις 1900 σ. 239 κ.έ.

3 Μετά τήν εις Κων/λιν έγκαθίδρυσίν του, επανερχόμενος εις Χανιά άπεβιβάσθη διά 
τής λέμβου τοϋ έλλ. προξενείου, φερούσης τήν έλλην. σημαίαν, τούτο δ’ήρκεσε νά προ- 
καλέση έπεισόδιον (δρα επιστολήν Λεβίδου έν αλληλογραφία Άργυροπούλου ΙΑΚ άπό 
27 Δεκεμβρίου 1882).

* 'Ιερόθεος ό Πραουδάκης εκλεγείς Κυδωνιάς εις άντικατάστασιν τοϋ θανόντος 
Γαβριήλ δέν έγένετο δεκτός έν Χανίοις, ώς σφακιανός. Ήσαν δέ σφακιανοί επίσκοποι 
μέν ό Γρηγόριος Παπαδημητράκης Ίεροσητείας καί ό Λάμπης καί Σφακίων Εύμένιος, 
έψηφισμένος δέ Κισάμου καί Σέλινου ό Παρθένιος Κελαϊδής. Ούδ’είς τόν μητροπολίτην 
επετράπη νά λειτουργήση έν Χανίοις, δΓ δ ό μέν 'Ιερόθεος μετετέθη εις τήν Ρεθύμνης 
καί Αύλοποτάμου, ή δέ σύνοδος ήθελε νά χειροτονήση τόν Δωρόθεον Κλωναράκην (τόν 
κατόπιν Κισάμου) άπαρέσκοντα δμως τχ\ Διοικήσει. Ό λαός ύπεδείκνυε εις μέν τήν Κυδω
νιάν τόν Νίκανδρον, είς δέ τήν ΚίσαμΟν τόν πολΰν Παρθένων Περίδην οί μέν, τόν ηγού
μενον 'Αγ. Τριάδος Γεράσιμον Σφακιωτάκην οί δέ. Ό Κελαϊδής παρητήθη τψ 1882 τής 
χειροτονίας (βλέπε αλληλογραφίαν του ΙΑΚ), τό δ’ δλον ζήτημα έληξε διά τής κατά τό 
1887 μεταθέσεως τοΰ ’Αρκαδίας είς τήν Κυδωνιάς, καί χειροτονίας τοϋ Παρθενίου Μπι- 
τσάκη έκ Σέλινου επισκόπου Κισάμου καί Σέλινου. Ή δ’ δλη διαίρεσις τοΰ λαοϋ διά τά 
δεσποτικά ήτο άποτέλεσμα τοΰ κατά τό 1878 (Σύμβασις Χαλέπας) είσαχθέντος προώρως 
έν Κρήτη κοινοβουλευτισμοΰ (δρα καί έφημ. ’Άπτερα, φύλλα 32 καί 33, Δεκεμβρίου 1880, 
Χανιά- ομοίως έφημ. Λευκά ”Ορη 5 Δεκεμβρ. 1886 Χανιά).

5 Φωτογραφία του μετά τής ίεράς Συνόδου (’Αρκαδίας Νικοδήμου, Χερρονήσου 
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδήν, ίτος I’. 14
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δόχου του τοΰ Ευμενίου Ξηρουδάκη από Λάμπης ήγειρε δεινήν εριν έν 
Κρήτη κα'ι ζήτημα μεταξύ αρμοστείας Κρ. Πολιτείας καί πατριαρχείου, διάρ
κεσαν επί διετίαν, μετά τήν λήξιν τοΰ οποίου τα εν Κρήτη εκκλησιαστικά 
πράγματα διηυθετήθησαν κατά τρόπον έκφευγοντα των ορίων τής παροΰσης 
μελέτης ι.

II. ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ

1. Κνωσόν.

Ή επισκοπή Κνωσού άπετελεϊτο από τάς επαρχίας Μαλεβιζίου καί 
Τεμένους. Συνεχωνευθη, ως εΐδομεν, επί μητροπ. Καλλινίκου τοΰ εξ Άγχιά- 
λου (1823) μέ τήν μητρόπολιν. Γνωστοί επίσκοποί της:

1. Μεθόδιος «1744 άφιέρωσεν ό άγιος Κνωσού κυρ Μεθόδιος φελό- 
νιον κόκκινον ένα, κλαδιά καί στιχάρι άτλαζένιον ένα κίτρινον φγιοράδο διά 
μνημόσυνόν του» * 1 2 3.

2. ’Ανώνυμος, περί ου ή ενθύμησις «"Εδωκεν ό πρωτοσυγκελλος τοΰ 
αγίου Κνωσού ό κυρ Γεδεών εις τήν εκκλησίαν τοΰ αγίου Μηνά γρόσσια εκα
τόν σαράντα διά νά κάμουν κανδήλα μέ 4 φωτιές» s.

3. Ό εις τό δημοσιευόμενον έγγραφον 4 ύπογραφόμενος Κνωσοΰ 
Γ εράσιμος.

4. Ό Νεόφυτος Φυντικάκης σφαγιασθείς τή 24 ’Ιουνίου 1821 4.

2· ’Αρκαδίας.

Περιελάμβανε μέρος τής επαρχίας Βιάννου (Ρίξου). Διετηρήθη πάντοτε. 
Επίσκοποι γνωστοί:

Διονυσίου, Ρεθύμνης 'Ιεροθέου, Κυδωνιάς Νικηφόρου, Λάμπης Ευμενίου, Ίεροσητείας 
’Αμβροσίου, Πέτρας Τίτου, Κισάμου Δωροθέου) εδρηται έν τη Ί. μονή Γωνιάς.

1 Περί τών μετά ταϋτα απλώς σημειοΰμεν, δτι ό Εύμένιος Ξηρουδάκης έψη- 
φίσθη μέν τφ 1897 καί έγκαθιδρύθη αύτοβούλως είς Ηράκλειον, άνεγνωρίσθη δέ μόλις 
τφ 1900 (Σκαλτσούνης, νΕνθ’ άνωτ. σ. 242-256 καί πολλά έν τφ ΙΑΚ έγγραφα, ών 
αύτόγραφοι άτομικαί έπιστολαί τοΰ Ευμενίου άρκεταί). Διετέλεσε δέ μέχρι τοΰ 1920, 
άλλ’ άπό τοΰ 1917 εύρίσκετο έν εξορία είς Χίον, δπου καί άπέθανεν. Άνεμείχθη πολλά- 
κις άτόπως είς τήν πολιτικήν κατ’ άρχάς πολέμιος τοΰ πρίγκιπος, είτα δέ φανατικός 
του δποστηρικτής, ήτο δέ μορφωμένος καί δραστήριος (πλειότερα είς τά περί έπισκο- 
πής Λάμπης). Τον Εΰμένιον διεδέχθη ό Τίτος Ζωγραφίδης, άπό Πέτρας, κατ’ άρχάς 
ώς αρχιερατικός έπίτροπος καί είτα ώς μητροπολίτης (1922-25 Άπρ. 1933) καί τοΰτον 
άποθανόντα ό Τιμόθεος Βενέρης άπό Ρεθύμνης, ψηφισθείς τή 22 ’Ιουλίου 1933. 
Ούδείς τών τριών τούτων συγχρόνων μητροπολιτών έγκαθιδρυθη διά βερατίου, ώς οί 
προηγούμενοι τής τουρκοκρατίας.

2 Κρ. Λαός σ. 85.
3 Αυτόθι σ. 118.
4 "Ορα τά περί Γερασίμου μητρ. τοΰ Παρδάλη προσημειωθέντα.
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1. Γαβριήλ, έκ τήςένθυμήσεως «1757 άφιέρωσεν άγιος ’Αρκαδίας κυρ 
Γαβριήλ σταυρόν ένα άργυρόν μέ μαργαριτάρια μέ τον πόδα παραχρυσωμέ
νος μέ την θήκην και ά'ξιος ό μισθός αυτοϋ» 1

2. Νεόφυτος, ύπογραφόμενος είς τό έγγραφον 4 τφ 1812 1 2.
Ουτος προσκληθείς τφ 1821 υπό τοϋ μητροπολίτου, εντολή τοϋ πασά, είς

Μ. Κάστρον «καθυστέρησεν καί την ημέραν τής σφαγής κατέβη είς 'Αγιες- 
Παρασκές διά ν’ άνταμώση τους Χερρονήσου καί Σητείας, διότι εύρίσκοντο 
εκεί ένεκα τής πανώλους προφυλαττόμενοι καθώς καί ό Λάμπης Ιερόθεος είς 
'Άγ. Μύρωνα καί τους οποίους δλους έπροσκάλεσεν ό μητροπολίτης δΓ επί
τηδες απεσταλμένου κατά έντονον διαταγήν τοϋ Χερΐφ πασά, δπου έπρόκειτο 
καί οί τρεις μαζί νά κατέλθουν εις Ηράκλειον έξ 'Αγιών Παρασκιών καί εκεί 
έμεινε τότε ό ’Αρκαδίας μόνος ένθα έμαθε τήν τραγικήν σκηνήν καί έπέ- 
στρεψε διά νυκτός είς τήν επαρχίαν του. Προσεκλήθη μετά μήνα ολόκληρον 
παρά τφ Χερίφ πασά καί άνέλαβε χρέη μητροπολίτου, διότι δ διοικητής 
Χερίφ είχε σφραγίσει έως τότε τήν μητρόπολιν, αλλά μετά ένα μήνα άπέ- 
θανε καί αυτός έκ τής πανώλους καί έμεινεν έπιτροπεϋων ό Μελέτιος ό αρχι
διάκονος, ό μετά ταΰτα Σητείας» 3.

3. Μάξιμος, χειροτονηθείς υπό Καλλινίκου τοϋ έξ Άγχιάλου 4 *.
4. ’Ιωακείμ έξ Άγχιάλου.
5. Ματθαίος ’Αρκαδίας μέ έδραν τήν ’Άνω Βιάννον (κατά πληρο

φορίαν τοϋ Νεαπόλεως κ. Διονυσίου).
6. Γρηγόριος περί τό 1875 8, έκ τής μονής Άπανωσήφη.
7. Νικηφόρος Ζαχαριάδης. Ουτος έγεννήθη είς Πλάτην Λασιθίου 

τφ 1835, έγένετο Αρκαδίας 1878-1886, δτε μετετέθη εις τήν Κυδωνιάς. 
Άπέθανεν έν Χανίοις ώς πρώην Κυδωνιάς τή 24 Ίουλ. 1913 6.

8. Ν ικόδημος Κατσαράκης έκ Βιάννου (1887 -12 Δεκ. 1900) 7.

3. Χερρονήβον.

Ή έπισκοπή περιλάμβανε τήν έπαρχ. Πεδιάδος Ηρακλείου. Έπί Μελε
τίου Νικολετάκη ήνώθη μέ τήν μητρόπολιν. Ό Καλλίνικος δ Χοΰγιας τήν 
άπέσπασε (1843) άντικανονικώς, άλλ’ ή Μ. Εκκλησία δέν ένέκρινε τον χωρι

1 Κρ. Λαός σ. 117.
2 Κακώς ό περί πολλά σφαλλόμενος Γρ. Παπαδοπετράκης, ’Ένθ’ άνωτ. σ. 

220 τόν ονομάζει "Ανθιμον.
3 Στ. Νικολαΐδης, Ένθ’ άνωτ.
4 Σταυρ., ΣΚ σ. 180.
“ Εύαγγ. Γ. Φουρναράκη, Γεωγραφία Κρήτης. Σύρος 1875.
6 Νεκρολογίαν του δρα είς τήν έφ. Έλ. Βήμα 27 ’Ιουλίου 1913. Χανιά.
1 Σταυρ., ΣΚ σελ. 182 σ. 2. Τούτον διεδέχθη ό μέχρι σήμερον διατελών Βασί

λειος Μαρκάκης.
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σμόν. Είτα άνασυνεστήθη πάλιν (1870;) έως οΰ κατηργήθη διά τοΰ καταστατ. 
χάρτου (1900). Γνωστοί επίσκοποι:

1. Ραφαήλ επίσκοπος πρώην Χερσονήσου Κρήτης· έξελέγη εις διαδο
χήν τοΰ παυθέντος Ζωσιμά τον ’Ιούνιον τοΰ 1699 αρχιεπίσκοπος τής αΰτοκε- 
φάλου αρχιεπισκοπής Α' Ίουστινιανής ’Αχριδών *.

2. Γεράσιμος, δστις τήν 8 Μαΐου 1783 καταχωρίζει άφορισμόν κατά 
των μελλόντων νά εξαλείψουν τό μνημόσυνον, δπερ παραγγέλλει, νά γίνη, διότι 
άφιέρωσεν εις τον άγιον Μηνάν ένα σπίτι «δπερ επριάσατο καί ήγόρασε παρά 
τοΰ γείτονος Χασάν αγά, κατά τό εξωτερικόν τεμεσοΰκιον, δπερ επεδόθη τοϊς 
έπιτρόποις τής εκκλησίας αυτής· παραγγέλλει νά μνημονεύεται ό πατήρ του 
Νικόλαος, μήτηρ Παλμέτα καί ό ΙΊαΐσιος ιερομόναχος, διδάσκαλός του». Έκ 
τής καταχωρίσεως φαίνεται εγγράμματος * 2.

3. ’Ιωακείμ, ό σφαγείς τω 1821.
4. Μελέτιος, ηγούμενος τής μονής Κεράς, χειροτονηθείς υπό τοΰ 

Καλλ. Χοΰγια τώ 1843 καί απομακρυνθείς διά τό αντικανονικόν τής χειροτο- 
νίας του υπό τοΰ Χρυσάνθου 3. Δεν γνωρίζω αν είναι ό ίδιος ό σημειοΰ- 
μενος ως συνδρομητής τοΰ Κριτοβουλίδου «επίσκοπος Χερρονήσου Μελέτιος» 
τω 1860 4.

5. Τιμόθεος Καστρινογιαννάκης (1870-1882) ό είτα Κρήτης5 *.
6. Διονύσιος Καστρινογιαννάκης ό από Ρεθυμνης (1883-1896) καί 

είτα πάλιν Ρεθυμνης c.
7. ’Αγαθάγγελος Παπαδάκης έκ Σελλιών Άγ. Βασιλείου (γεννη

θείς τώ 1859). Έχειροτονήθη Χερρονήσου τήν 17 Μαρτίου 1896. Τφ 1900 
μετετέθη εις τήν Λάμπης καί Σφακίων.

4. Αύλοηοτάμον.

Ή επισκοπή περιελάμβανε τήν επαρχίαν Μυλοποτάμου. Τω 1779 τά 
Σφακιά ήνώθησαν μετά τής επισκοπής Αΰλοποτάμου «διά τό δΰσκολον τοΰ 
νά Ιπισκέπτεται (δ μητροπολίτης) συνεχώς τό εν Σφακίοις πνευματικόν ποί- 
μνιον» 7 άλλ’ ή έξάρτησις δεν έκράτησεν επί πολΰ 8 τώ 1838, έκλεγέντος τοΰ

ι Κ. Μ. Ράλλη, Περί τής εκλογής των αρχιεπισκόπων τής αΰτοκ. άρχιεπ. Α' Ίου- 
στινιανής ’Αχριδών, άπό τοΰ ιζ' αίώνος. Πρ. ’Ακαδημία ’Αθηνών ΣΤ' σελ. 303 - 6. 
Άθ. 1931.

2 Κρ. Λαός σ. 142 - 3.
3 Σταυρ., ΣΚ σ. 180-1.
4 Κ ρ ι τ ο β., σ. 609.
5 Σταυρ., ΣΚ σ. 182 σημ. 2. Φωτογραφία του είς τό ΙΑΚ.
β Όπου όρα καί τά σχετικά. Καί τούτου φωτογραφία είς τό ΙΑΚ.
2 Σταυρ., ΣΚ σ. 179.
8 Όρα περαιτέρω τά περί επισκοπής Λάμπης.
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Ρεθυμνης Ίωαννικίου μητροπολίτου Ίωαννίνων καί, κενωθείσης οΰτω τής 
έδρας Ρεθυμνης ήνώθησαν αί δυο έπισκοπαίΓνωστοί επίσκοποι:

1. Αΰλοποτάμου καί έξαρχος Σφακίων Παρθένιος (περί το 1779).
2. Αΰλοποτάμου Γεδεών, άποθανών εκ πανώλους τφ 1820 1 2.
3. Αΰλοποτάμου Καλλίνικος Νικολετάκης (1832-1838), πιθανώτατα 

από Λάμπης, ό είτα Ρεθυμνης καί Αΰλοποτάμου.

5. Ρεΰύμνης (και είτα Ρεθυμνης και Αΰλοποτάμου).

Ή επισκοπή περιλαμβάνει την επαρχίαν Ρεθυμνης. Γνωστοί επίσκοποι:
1. «ό Ρειθΰμνης Μακάριος» (1671-1680), ως υπογράφεται εις πατρχ. 

γράμμα Διονυσίου προς τον Φιλαδέλφειας Μελέτιον Χορτάκην τον Ρεθΰμνιον, 
από αχοα', μηνι Δεκεμβρίφ, περί τοϋ μνημοσύνου τοΰ πατριαρχικού ονόμα
τος 3. Ό αΰτός άναφέρεται είς γράμμα τοΰ πατρ. ’Ιακώβου (1680), δι’ οΰ 
αναγγέλλεται ή προαγωγή τοΰ Γερασίμου Βλάχου εκ Φιλαδέλφειας, ως «δ 
Μεθύμνης Μακάριος» 4 *. Πιθανώς δεν πρόκειται περί τοΰ επισκόπου τής 
έν Λέσβφ Μηθυμνης.

2. Φιλόθεος Πατελλάρος πρώην Ρεθυμνης, είς δν τφ 1684 αφήνει 
διά διαθήκης ό μητροπ. Νικηφόρος Σκωτάκης τήν πατερίτσα του δ.

3. Ρεθυμνης Δανιήλ (περί τό 1725) προκάτοχος τοΰ Γερασίμου τοΰ 
από Μονεμβασίας 6.

4. Ρεθυμνης Γεράσιμος Περδικάρης ή Κοντογιαννάκης, φυλα- 
κι.σθείς τφ 1821 καί κατόπιν πολλών βασάνων άπαγχονισθείς Ιν Ρεθυμνη 
μετά έν περίπου έτος 7.

5. Ρεθυμνης Ίωαννίκιος Ααζαρίδης (1827-38), ανεψιός τοΰ Αΰλο
ποτάμου Γεδεών, διδάσκαλος τοΰ έλλην. σχολείου Ρεθυμνης, μετακληθείς εκ 
τοΰ τότε περιφήμου γυμνασίου τών Κυδωνιών 8. Τοΰτου μετατεθέντος είς 
’Ιωάννινα (1838 - 40) 9 συνεχωνεόθη ή επισκοπή μέ τήν Αΰλοποτάμου καί 
άνήλθεν ό επίσκοπος αΰτής ως

6. Ρεθυμνης καί Αΰλοποτάμου Καλλίνικος Νικολετάκης (1838- 
1869) ό από Αΰλοποτάμου 10.

1 Σταυρ. ΣΚ 180.
2 Αΰτόθ. σ. 179.
3 Ίω. Βελούδου, Χρυσόβουλλα καί γράμματα άνήκοντα είς τούς μητροπολίτας 

Φιλαδέλφειας Βενετία 1893 σ. 57.
* Αυτόθι σ. 63.
3 Χρ. Κρ. Α' σ. 512.
6 Αυτόθι ο. 395 - 6.
7 Κριτοβ. ο. 21 κ.έ.
3 Αυτόθι σ. 21 σημ. β'.
3 Ήπειρ. Χρονικά Γ' (1928) σελ. 43 - 44.

10 "Εγγραφον φέρον τήν υπογραφήν του 28 Αύγ. 1863 βλέπε παρά Κ ρ ι ά ρ η, Ένθ’ 
άνωτ. σελ. 134 - 5.
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7. Ρεθύμνης καί Αύλοποτάμου Ίλαρίων Κατσούλης (1869-1880) 
6 από 'Ιεραπέτρας 1 2. Ούτος τφ 1880 άπεχώρησε τής επισκοπής καί μετέβη 
εις τύ ό'ρος Σινά, δπου καί άπέθανε (1884). Συνέπεσαν δ’ έν τφ μεταξύ τά 
δεσποτικά.

8. Διονύσιος Κ α στ ρ ινο γ ια νν άκη ς (1881-1883) αδελφός τοϋ 
μητροπολίτου Τιμοθέου, δστις τον έχειροτόνησε μόλις είκοσιπενταετή. Είχε 
σπουδάσει εις την έν Παλαιστίνη σχολήν τοΰ Σταυρού καί ήτο έξοχου έμφα- 
νίσεως κληρικός. Προς διευθέτησιν των δεσποτικών μετετέθη είς Χερρόνη- 
σον (1883-1896), έκεΐθεν δ’ έπανήλθεν είς την Ρεθύμνης (1896-f 12 Ιου
νίου 1910). Έπεδίωξε να διαδεχθή τον αδελφόν του (1897), άλλα δεν τό 
έπέτυχεν, όξυνθέντος μόνον τοΰ μητροπολιτικοϋ ζητήματος (1898 -1900) *.

9. ‘Ιερόθεος Πραουδάκης (Μπραγουδάκης) (1883- 1896) από 
Κυδωνιάς. Έγεννήθη έκ γονέων Σφακιανών είς Μήλον τφ 1836. Έσπού- 
δασεν έπί τετραετίαν θεολογίαν είς τό Πανεπιστήμιον, καί είτα έστάλη είς 
Μονάχον διά σπουδάς. Έφημέρευσε καί είς Τύνιδα 3. Έξελέγη τό πρώτον 
Κυδωνιάς, κατελθών δ’ έκ Μονάχου, δπου έφημέρευε, καί χειροτονηθείς δεν 
έγένετο δεκτός, άρξαμένων τών δεσποτικών, άτινα ύπεσημειώσαμεν είς τά περί 
μητροπ. Τιμοθέου. Μετά ματαίας προσπάθειας συμβιβασμού μετετέθη εις 
την Ρεθύμνης, δπου καί παρέμεινε μέχρι τοϋ θανάτου του 4 5.

6. Λάμπης (και Σφακίων).

Ή έπισκοπή Λάμπης περιελάμβανε τάς έπαρχίας Άμαρίου 6 καί ‘Αγ. 
Βασιλείου, από δέ τού 1831 καί την Σφακίων. Άπό τοΰ θανάτου τοΰ Νικο
δήμου, κατ’Ιούλιον 1845 έπί πατριάρχ. Μελετίου Γ', μέχρι τοΰ 1862 προσ- 
ηρτήθη ολόκληρος είς την μητρόπολιν, τούτο δ’ έγένετο καί διά την άρχαίαν 
έξάρτησιν τών Σφακίων άπό τής μητροπόλεως. Γνωστοί έπίσκοποι:

1. Μανασσής (1780) έπίσκοπος Λάμπης6. Περί τούτου μοί άνε- 
κοίνωσεν ό κ. Γενεράλις, δτι «κατά τό χειρόγραφον Κτιτορικόν τής Μονής

1 "Ορο τά κατ’ αυτόν είς τά περί έπισκοπής ‘Ιεραπέτρας.
2 Τάς περί αυτού βιογραφικάς σημειώσεις ώς καί άλλας, ας παρεθέσαμεν περί άλλων 

μέχρι τοΰδε αμάρτυρους συνελέξαμεν οί ίδιοι ασφαλώς· θά ήτο δέ μακρόν νά παραπέμ- 
πωμεν, προκειμένου τουλάχιστον περί συγχρόνων σχεδόν γεγονότων.

3 Σπυρ. Παπαγεωργίου, Ή έν Μονάχφ ελληνική Κοινότης καί ή ελληνική 
εκκλησία. Έπετηρίς Παρνασσού Ζ' σ. 49 κ.έ. Άθήναι 1903 σ. 121 -125.

4 Ή Κρητική Πολιτεία είρε Ρεθύμνης τόν Διονύσιον, μετά τόν θάνατον τοΰ όποιου 
έξελέγη ό έργατικώτατος διευθυντής τοϋ έν μ. 'Αγίας Τριάδος Ιεροδιδασκαλείου Χρύ
σανθος Τσεπετάκης (1911-1915) καί τούτου θανόντος, έξελέγη ό Τιμόθεος 
Βενέρης (1916- 1933) ό είτα Κρήτης.

5 Κ ρ ι τ ο β., σ. 565.
6 Σημ. Γωνιάς σ. 9 σημ.
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Άσωμάτων τφ 1764 ό αδελφός τής μονής Μονής Μανασσής έξελέχθη ηγού
μενος, και ύστερον (πότε ακριβώς άγνωστον)1 επίσκοπος Λάμπης. Άπέθανε 
κα'ι Ιτάφη εν Άσωμάτοις τφ 1779». Έπ'ι τοΰ τάφου τοΰ άρχιερέως Μανασσή 
υπάρχει ή Ιπιγραφή «Μνήσθητι Κύριε τοΰ Δοΰλου Σου Μανασή άρχιερέως 
καί κτίτορος, 1779» 2.

2. Ό επίσκοπος Λάμπης Ματθαίος, μαρτυρουμενος εξ άντιμηνσίου, 
φέροντος την επιγραφήν «Επίσκοπος Λάμπης Ματθαίος ΑΨΠ' Μάιος 8» 3.

3. Μεθόδιος Λάμπης, δν έφόνευσαν Τούρκοι (9 ’Ιουλίου 1793), θειος 
τοΰ Μ. Βερνάρδου, δστις παρέχει την πληροφορίαν 4. Περί τού θανάτου του 
ήίδεται καί δημοτικόν ασμα 5.

4. Κατά φιλικήν άνακοίνωσιν τοΰ σεβαστού μου διδασκάλου κ. Έμμ. 
Γ. Γενεράλι, πρφην γυμνασιάρχου, δ πατήρ του, ίερεύς έν Άμαρίφ ών, εμνη- 
μόνευε τών κάτωθι επισκόπων «Παμφόλου, Γεδεών, Μανασσή, Παρθενίου, 
'Ιεροθέου, Μεθοδίου, Καλλινίκου καί Νικοδήμου».

Δέον λοιπόν να προστεθή εις τούς γνωστούς επισκόπους καί κατά σειράν 
τέταρτος ό Πάμφυλος. Περί τούτου ό κ. Γενεράλις, επισκεφθείς εσχάτως τήν 
μονήν Άσωμάτων Άμαρίου προς μελέτην τών έν αυτή ιστορικών εγγράφων, 
μοί έγνώρισεν δτι, μνημονεύεται έπί τής ήγουμενείας Άσωμάτων 'Ιερεμίου 
Λίμα (μετά τό 1779) ώς έπίσκοπος Λάμπης, έφ’ ου ήγοράσθη υπό τής μονής 
τό μετόχων Βούλγαρι (Μαρτυρικόν ανέκδοτον τών προκρίτων έπ. Άμαρίου, 
προς τον μητροπολίτην Χρύσανθον).

Ό Γεδεών καί ό Παρθένιος δεν ήσαν, κατά τήν κρίσιν μου, Λάμπης 
άλλα οί προσημειωθέντες Αύλοποτάμου.

1 Καί τφ 1768 ήτο, ώς φαίνεται έξ επιγραφής, ήγούμενος. "Ορα Γ. Ε. Άνδρεα- 
δάκη, 'Ιστορικά Σημειώματα. Έν Ρεθύμνη 1926 σ. 47.

2 Κατά τόν Άνδρεαδάκην, Ένθ’ άν. σ. 17 ή χρονολογία είναι 1775. Άλλ’ό ίδιος 
σημειώνει έν σελίδι 42 ώς έτος θανάτου τοΰ Μανασσή τό 1779. "Ωστε πρόκειται περί 
αβλεπτήματος τυπογραφικού.

3 Άνδρεαδάκη, Ένθ’ άν. σελ. 47.
4 « Κατά τό 1793 ’Ιουλίου 9 έμαρτύρησεν έκεϊ (Άμάρι) εΤς έπίσκοπος Λάμπης, Μεθό

διος καλούμενος, αδελφός τής έμής μητρός, φονευθείς καί μεληδόν κατακερματι- 
σθείς αδίκως υπό τριών αίμοβόρων ’Οθωμανών... μετακομισθείς δ’ έτάφη έν τφ έκεϊ 
μοναστηρίφ τών Ταξιαρχών. Έποίησα δ’ αύτφ τό ακόλουθον έπιτυμβιον.

Τον ρ ’ ηνεγκε πόλις Βνζάρη άρχιερεία 
Λάμπης, την κληοιν Μεθόδιον, άνέρες 
τριχθά κα'ι τετραχθά τρεις ώς αίμοβόροι, φευ ! 

εκτανον, ον τε ΰπ'ερ μοίραν κείμενον κάλ,λιπον, & !

Ω δολιχόοκιον εγ/ος, δ μόρον εδωκας άνδρός 

σφριγανον θ’ ήδνφαονς τ’ άγετον, φευ.

Μ. Βερνάρδου, Κρητός, ακριβής περιγραφή Κρήτης Δάπερ Άθ. 1836 σ. 226 σημ. β'.
5 Γ. Βλαστού, Ό γάμος έν Κρήτη, Άθήναι 1893 σ. 112-113.
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5. 'Ιερόθεος Λάμπης, ύπογραφόμενος είς τό έγγραφον 4 τφ 1812. 
Έσφάγη είς Μ. Κάστρο 24 ’Ιουνίου 1821.

6. Καλλίνικος Λάμπης καί Σφακίων, χειροτονηθείς επί Μελετίου 
τοΰ Νικολετάκη, εν Κων/λει τφ 1831 ι.

7. Νικόδημος (1832 - τουλάχιστον 1843). Ουτος την 25 Σεπτεμβρίου 
1832 ετέλεσεν εγκαίνια της μονής Ρουστίκων 1 2. Τφ 1836 ίδρυσε σχολήν είς 
την μονήν 'Αγ. Πνεύματος ('Αγ. Βασιλείου), ήτις ως δημοτική διήρκεσε 
μέχρι τοΰ 1870, δτε έγένετο ελληνικόν σχολεΐον, επί Είιμενίου δ’ ιερατική 
σχολή 3. Τήν δε 7 Αυγοΰστου 1843 έπεσκέφθη τήν μονήν τής Γωνιάς4. Ή 
χρονολογία τοΰ θανάτου τοΰ επισκόπου Λάμπης Νικοδήμου, κατ’ άνακοί- 
νωσιν τοΰ ίδιου κ. Γενεράλι, είναι 1845, ’Ιουνίου 17. Ουτος ίδρυσε σχολάς 
είς Μοναστηράκι Άμαρίου καί Σελλιά 'Αγ. Βασιλείου, εκτός τής άνακαινι- 
σθείσης τοΰ Αγίου Πνεύματος 5.

8. Πα ίσιος δ εκ Περγάμου Λάμπης καί Σφακίων (1863- 1886). 
Ουτος ήτο καί τουρκόφωνος, έδημιοΰργησε δέ καί πράγματα κατά τήν έπα- 
νάστασιν 1866 - 69 6.

9. Εΰμένιος Ξηρουδάκης έκ Σφακίων. Έγεννήθη τφ 1850, έσποΰ- 
δασεν εις Χάλκην, έδίδαξε καί έδρασε κοινωφελώς είς Χανιά. Τφ 1880 κατέ
βαλε προσπάθειαν νά πείση τον Κυδωνιάς Γαβριήλ νά παραιτηθή υπέρ 
αύτοϋ, αλλά δέν κατάιρθωσεν εΐμή μόνον νά ύποδειχθή διάδοχός του- έφυγε 
διά τοΰτο είς Κων/λιν, δπου έδρασεν ώς πρόεδρος σωματείου Κρητών, εδί
δαξε δέ καί έν Χάλκη. Έχειροτονήθη Λάμπης καί Σφακίων εν Ήρακλείφ τή 
28 Δεκεμβρ. 1886. Έθεωρείτο δ σοφώτατος των εν Κρήτη αρχιερέων. Τφ 
1897 έψηφίσθη Κρήτης, έγένετο δέ παραίτιος τοΰ μητροπολιτικοϋ ζητήματος, 
περί οΰ έσημειώσαμεν τά δέοντα έν τή οικεία θέσει7.

Ουτω ή σειρά των γνωστών έπισκόπων Λάμπης έχει ως έξης: 1) Μανασ- 
σής 2) Ματθαίος 3) Μεθόδιος 4) Πάμφυλος 5) 'Ιερόθεος 6) Καλλίνικος 
7) Νικόδημος 8) Ιΐαΐσιος 9) Εΰμένιος.

1 ^τ“υ@· σ· 180. Πιθανώτατα είναι ό ίδιος ό Καλλίν. Νικολετάκης ό κατόπιν 
Αυλοποτάμου (1832) καί είτα Ρεθυμνης καί Αύλοποτάμου (δρα ανωτέρω).

2 Χρ. Κρ. Β' σ. 341.
Εμ μ. Γενεράλι, Η παιδεία έν τφ χμήματι Ρεθυμνης έπί τουρκοκρατίας. Έφ. 

Βήμα Ρεθύμνης 22 Νοεμβρ. 1931.
4 Χρ. Κρ. Β' σ. 35.

Ευμενιου, Επισκόπου Λάμπης, Ή 2χολή τοΰ 'Αγίου Πνεύματος 'Αγ. Βασιλείου 
1899 σελ. 21, 22.

6 Ορα ΙΑΚ άρχεϊον 1866 έν λέξει τοΰ ευρετηρίου.
7 Τούτον διεδέχθη, μετά τήν άναχώρησίν του, ό άπό Χερρονήσου ’Αγαθάγγελος 

Παπαδάκης, αποθανών πρό δεκαετίας περίπου.
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7. Κυδωνιάς (και Άποκορώνον) ι.

Περιελάμβανεν ή επισκοπή τάς επαρχίας Κυδωνιάς και Άποκορώνου, 
δτε δ’ ήνοϋτο προς αυτήν και ή τής Κισάμου, ολόκληρον τον νομόν Χανίων, 
πλήν τής επαρχίας Σφακίων. Γνωστοί επίσκοποι.

1. Καλλίνικος ό τφ 1684 άναφερύμενος υπό τοϋ Σκωτάκη ως πρώην 
Κυδωνιάς 1 2.

2. ’Αρσένιος περί τό 1700 3. Έκ τοϋ δημοσιευόμενου εγγράφου 1 
φαίνεται δτι έζη μέχρι τοϋ 1705' τον διεδέχθη

3. Εύφραίμ ή Εύφραίμ περί τό 1706. Ό πατρ. Κων/λεως Γαβριήλ 
διά σιγιλλίου του προς τό μοναστ. 'Αγίου Ελευθερίου, τό συνηνωμένον μετά 
τής μονής Χρυσοπηγής, ορίζει δτι τό χωρίον Μουρνιές θά υπάγεται εις τό 
μοναστηριού τοϋ 'Αγ. ’Ελευθερίου, διότι κατά τά παραδεδομένα εκεί ύπήγετο, 
έως δτου ό Έφραίμ κατώρθωσε νά έκδοθή συνοδική άπόφασις παραχωροϋσα 
είς τήν δικαιοδοσίαν του τό χωρίον 4 Πιθανώτατα είναι ουτος ό εν τφ κώδικι 
τής μ. Γωνιάς «Έφραίμ άρχιερεΰς, έγράφη εν τή αγία προθέσει. Διά τον 
όποιον ελάβαμεν από έναν χριστιανόν από τό Κάστρον γρόσια 6» 5.

4. Ό Χίου Δανιήλ. (1714- 1741) ήτο πρώην Κυδωνιάς 6.
5. Μακάριος ό θεοφ. επίσκοπος Κυδωνιάς ό Ντεπάρης «διά πολλάς 

καλωσύνας είς αγάπην πατρικήν... κοινή γνώμη εγράψαμεν αυτόν εις τήν 
αγίαν πρόθεσιν...» 7.

6. Μαρτινιανός, άνευ άλλης πληροφορίας περί αϋτοϋ.
7. Γεράσιμος, Κυδωνιάς, δστις τον Μάϊον τοϋ 1776 βέβαιοι τό 

ύπ’ άριθ. 1 δημοσιευόμενον έγγραφον, καθ’ ο άπέδωκε τήν εκκλησίαν τής 
'Αγίας Φωτεινής είς τούς νομίμους ΐδιοκτήτας της.

8. Ίωάσαφ από Χίου (περί τό 1780) «Ίωάσαφ ό αείμνηστος άρχιερεύς 
από Χίου καί πρώην Κυδωνιάς έτι ζών έφιλοδώρησε τήν παροϋσαν μονήν 
γρόσια 160... τά όποια ελάβομεν παρά τοϋ θ. υμών έπ. άγιου Κισάμου 
κ. Σωφρονίου» 8.

9. Δαμασκηνός, άνευ άλλης περί αύτοΰ πληροφορίας.

1 Οί ΰπ’ αριθμούς 6, 9 καί 12 επίσκοποι μαρτυροϋνται κυρίως έκ τών διπτύχων τής 
μονής Χρυσοπηγής, περί δέ τών άλλων έν τοΐς διπτύχοις σημειουμένων (7, 8, 10, 11, 13, 
14, 15, 16 καί 17) υπάρχουν καί άλλαι πληροφορίαι, σημειοΰμεναι.

2 Χρ. Κρ. Α' σ. 512.
3 Χρ. Κρ. Β’ σ. 230 κ.έ.
4 Αυτόθι σ. 218 - 22.
5 Αυτόθι σ. 32.
6 Δ. Πασχάλης έν περ. Θεολογίρ; Ζ' σ. 214 - 20.
7 Χρ. Κρ. Β' σ. 33.
8 Αύιόθι.
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10. Καλλίνικος Σαρπάκης (-1821). "Αμα τή έκρήξει τής έπανα- 
στάσεως εν Κρήτη καθείρχθη (την 15 ’Ιουνίου)1, έως ου βασανιζόμενος άπέ- 
θανε 2. Παρά τφ νϋν άγίφ Κυδ. κ. Άγαθαγγέλω έσώθη σταυρός χρυσούς τού 
Καλλ. μέ την επιγραφήν «Καλλίνικος πρωτοσΰγκελλος Κυδωνιάς».

11. ’Αρτέμιος, διάκονος τοϋ προηγουμένου, μεθ’οΰ διετέλεσεν εν τή 
ειρκτή. Έχειροτονήθη υπό Καλλινίκου τοϋ εξ Άγχιάλου (μετά τό 1823) 3.

12. Βενιαμίν, ό ειτα Θεσσαλονίκης, ου ή επιγραφή σφζεται χαρα
γμένη έπί αγίου ποτηριού τής Χρυσοπηγής, κατά τάς πληροφορίας τοϋ νϋν 
αγίου Κυδωνιάς.

13. Κάλλιστος Φυντίκης. Τό πρώτον επιγράφεται εις έγγραφον 
από 14 Όκτωβρ. 1830 ώς πληρεξούσιος τής επαρχίας Κυδωνιάς «Κάλλιστος 
Ίερομνήμων» 4. ’Αδελφός καί ηγούμενος τής μονής 'Αγίου Ελευθερίου,
ανακαινιστής τοϋ κωδικός Χρυσοπηγής (1843) «___έμεταγράφθη δέ καί
άνεκαινίσθη επί τής ηγουμενίας τοϋ πανοσιωτάτου αγίου καθηγουμένου τοϋ 
νϋν Καλλίστου Φυντικάκη κατά τον νϋν γε ενεστώτα ,αωμγ' ’Ιουλίου λα'» 5.

Καί πότε μέν έχειροτονήθη καί ποιον διεδέχθη δεν γνωρίζομεν ακριβώς. 
Τώ 1846 ήτο Κυδωνιάς 6. Εις τήν μονήν 'Αγ. Τριάδος Ισώθη αύτόγραφον 
δωρητήριόν του τοϋ έτους 1852, δπερ θά δημοσιεΰσωμεν μετ’άλλων συμβο
λαίων τής τουρκοκρατίας, εις δέ τό ΙΑΚ καί εις τό κατάστιχου τών ανακαι
νιστών τοϋ έν Χανίοις ναοΰ τών Είσοδίων (Τριμάρτυρη) υπάρχει ή ιδιόχειρος 
υπογραφή του «ό Κυδωνιάς καί Κισάμου (1856)», «Ό κυδωνιάς κάλλιστος 
γρ. 1000» (1-11-1857).

Πιεζόμενος υπό τοϋ Βελή πασά καί τοϋ μητροπ. Ίωαννικίου νά ΰπο- 
γράψη άποκήρυξιν τών εις Μπουτσουνάρια συναθροισθέντων χριστιανών 
κατά Μάϊον 1858, άπέθανεν άπόπληκτος 7. Έδίσταζεν, εντόπιος αυτός, νά 
παραστήση τους έπαναστάτας «κατσικοκλέφτες», ήτο δέ κατά τον Παπαδοπε- 
τράκην ασθενούς χαρακτήρος 8, πάντως γέρων. Ό θάνατός του ισώθη προς 
μαρτυρίου, ή κηδεία του έγένετο μεγαλοπρεπής, εις δέ τον έν τφ περιβόλφ τής 
Χυρσοπηγής τάφον του έχαράχθη τό έπίγραμμα

Όνόματι και πράγματι Κάλλιστος Κυδωνιάς 
ώς μάρτυς ετελεΰτηαεν υπέρ τής αλήθειας 

τήν 8 Μαίον 1858.

1 Κριτοβ. α. 7. Τούτον ό Κυδωνιάς ’Αγαθάγγελος λέγει Δεσποτάκην, ΰποστηρίζων, 
οτι Σαρπάκης ήτο ό τής Κισάμου Μελχισεδέκ.

2 Νινολάκης, Ένθ’ άνωτ. σ. 8.
3 Κριτοβ. σ. 7. Σταυρ. ΣΚ. σ. 180.
4 Κριτοβ., σ. 526.
3 ΙΑΚ. Φάκελλος Μονών Α', σημειώσεις Ν. Ί. Παπαδάκη περί Χρυσοπηγής.
6 ΕΕΒΣ Θ' σ. 349.
7 Όρα τά προσημειιοθέντα περί Ίωαννικίου, περί δέ τού θανάτου τού Καλλίστου 

τόν Κριτοβ. σ. 526 έν σημειώσει.
8 Έν τή χειρογρ. ιστορία τής μ. Άγ. Τριάδος.
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14. Μισαήλ Τσιστράκης 1 εκ Μαλάξας. Έβεβαίωσε τάς ϋπογραφάς 
τών ύπογραψάντων τό υπόμνημα τοΰ 1866 Ιπαναστατών, μετά τοϋ Κισάμου 
Γερασίμου. Τό επί τοϋ τάφου του έν τφ περιβόλι» τής Χρυσοπηγής, είς ήν 
ώς είκός έμόναζεν, επίγραμμα λέγει:

Τύμβος δδε σκηνος κατέχει Μισαήλ όσίοιο 

αρχιερέα) πόλιος πονλυκλεηος δθι 

ναιετάουσι Κνδωνες Κρητές ιρνχη δ’ έαθλη 

έπτη οικήσουσ' ονρανίωνα πόλον 

Γεννηθείς τό 1821

άπεβίωαε την 18 ’Απριλίου 18 1869.

15. Γαβριήλ Γρηγοράκης έξ Άφράτων Κισάμου (1869-1881).
Μικράς μορφώσεως καί προχωρημένης ηλικίας· έπένετο, διότι εκλεγείς είς 
ανωμάλους καιρούς, δεν κατώρθωνε νά είσπράττη τα δικαιώματά του, εμενε 
δέ συνήθως είς Χρυσοπηγήν 2 3. Είς τον περίβολον τής ιδίας μονής επιγέ- 
γραπται ό τάφος του- >

Γαβριήλ τον Κυδωνιάς τό φθαρτόν ενθάδε κεΐται 

κ ή ιρνχη μετά δικαίων την άνάπαυαιν ποιείται.

Άπεβίωοε τη 4 Σεπτεμβρίου 1881.

16. 'Ιερόθεος Πραουδάκης (1881 - 1883), ό είτα Ρεθόμνης, δπου 
δρα τά σχετικά.

1 Άναφέρεται καί οΰιος είς στιχούργημα Φουντούλη τινός έκ Καμάρας Κουμούλη 
Κισάμου «'Ιστορικόν ποίημα τής ’Επαρχίας Κισάμου άρχόμενον άπό τά 1821 μέχρι τοΰ 
1834 (sic). Έν Άθήναις κατά Μάρτιον 1895 ».

Έγέννηοες κι’ ανάθρεψες καί εξι επισκόπους

δεν είχε ή Κρήτη απ’ αυτούς περίφημους ανθρώπους.

’Αρτέμιον, Μελχιοεδέκ, Κάλλιατον και Γαβρίλη 

είχες καί τον Γεράσιμον καί πάτερ Μιααήλη.

Ό ίδιος δ Γεράσιμος ήτονε καπετάνιος

οπού έβρόντα κι' άστραπτε εις τάρματάν του απάνω,

τον Κάλλιστο εξεκάνανε, τον Μελιχή έφουρκίααν

τον μακαρί ’Αρτέμιον πολύ τον βαοανίσαν

τρεις χρόνους μέσα αέ βουτσί καί τον έβασανίζαν

κι όταν εζήτηαε νερό, ονρος τον έποτίζαν.

Έκ τών άναφερομένων άποδεδειγμένως ήσαν Κισαμΐται οί Γαβριήλ καί Μισαήλ Κυδω
νιάς καί ό Γεράσιμος Κισάμου, ό δέ Μελχισεδέκ (κ. Μελιχής) έξ άνατολ. επαρχιών τής 
Κρήτης, (δρα κατά τόπους).

3 Όρα τά προσημειωθέντα είς τά περί Λάμπης Εΰμενίου.
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17. Νικηφόρος Ζαχαριάδης (1887 -1912) ό από ’Αρκαδίας όπου 
δρα καί τά σχετικά * 2.

8. 'Ιερας.

Ή επισκοπή Ίεράς περιελάμβανε την επαρχίαν 'Ιεραπέτρας. Γνωστοί 
επίσκοποι.

1. Μελέτιος Τριβιζάς (1700-1713). Εις επιγραφήν Έθιας Σητείας 
άναγινώσκεται «οίκοδομήθη ή πηγή ταΰτη ύπό έξόδου καί μόχθου τοΰ θεο
φιλέστατου επισκόπου κυροϋ Μελετίου 'Ιεράς, τό έπίκλην Τριβιζάς, ποτέ 
Θεοδώρου» 3. Χρονολογία θανάτου του 1713 ’Απριλίου 5 4. Διορισμόν εις τό 
αξίωμα τοΰ κετχουδά προς εΐσπραξιν πατριαρχικών φόρων Μελετίου Τρι- 
βιζά έδημοσίευσαν εσχάτως, τοΰ έτους 1686 5. 'Ομοίως καί τήν ενθΰμησιν 
τοΰ θανάτου του 6.

2. Γεδεών έκ Κισάμου, αδελφός τής μονής 'Αγίας Τριάδος και ό 
ανεψιός του.

3. Αυξέντιος έκ Κισάμου, αδελφός τής αυτής μονής7.
4. ’Αρτέμιος Παρδαλής ( — 1821) δ κατόπιν Κεστεντηλίου καί 

τιτουλάριος ’Αλεξάνδρειάς. Έπιστρέφων έκ Κων/λεως είς Κρήτην εύρέθη εις 
Σαντορίνην κατά τάς σφαγάς τοΰ 1821, καί διεσώθη, άλλα δεν έπανήλθε 
πλέον είς Κρήτην 8 9.

9. Σητείας (καί ειτα ‘Ιεροσητείας).

Πότε άνιδρΰθη ή έπισκοπή Σητείας δεν γνωρίζω. Είς πανταχούσαν Παϊ- 
σίου Β' (1745) περί μονής Τοπλοΰ άναγινιόσκομεν «Γνωστόν τοιγαροΰν έστω 
πάσιν ύμϊν, δτι έν τή νήσω Κρήτη κατά τήν έπισκοπήν Σητείας...» 8 Περι- 
ελάμβανε τήν έπαρχίαν Σητείας, μετά δέ τήν ένωσίν της μετά τής έπισκοπής 
'Ιεράς έπί Μελετίου Νικολετάκη (1832) καί τήν 'Ιεραπέτρας. ’Εκ τοΰ κωδικός 
τής έπισκοπής 'Ιεροσητείας άποκειμένου εις τό ΙΑΚ έχομεν καί ά'λλας πλη
ροφορίας καί τον εξής κατάλογον έπισκόπων.

«’Ονόματα αρχιερέων Σητείας προ τής ενώσεως των έπισκοπών: Μελέ
τιος, Παρθένιος, Γρηγόριος, ’Αθανάσιος, Διονύσιος, ’Ιωσήφ, Κωνστάντιος,

ι ’Εγκύκλιον έπί τή έγκαθιδρύσει του δρα έν έφημ. Άμύνη 16 Μαΐου 1887, Χανιά.
2 Τούτον παραιτηθέντα τής έπισκοπής τφ 1912 διεδέχθη ό ’Αγαθάγγελος Νινο- 

λάκης (Μάιος 1912 μέχρι σήμερον).
3 Χρ. Έπιγρ. σ. 80.
4 Μ. Γ. Καταπότη, Σημειώματα, έφ. ’Ελευθέρα Σκέψις. 21 - 2-31.
δ Περ. Μύσων Β' σ. 137, Άθήναι 1933.
6 Αυτόθι σ. 134-5.
7 Παπαδοπετράκης, Έν τή χειρ, ίστορ. Άγ. Τριάδος.
8 Κατά πληροφορίας Στ. Νικολαΐδου, Ένθ’άνωτ. "Ορα καί Κριτοβ. σ. 575 σημ.
9 Μύσων Α' 6 σ. κ.έ.
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Θεοφύλακτος, Ζαχαρίας, Μελέτιος, και μετά την έ'νωσιν, Γεράσιμος, Καλλί
νικος, Ιλαρίων, Νεόφυτος, Γρηγόριος» ‘.

Ειδήσεις περί τών επισκόπων τούτων.

άνευ άλλης μαρτυρίας ή είδήσεως ή τής ανωτέρω 
τοϋ κοίδικός.

6. ’Ιωσήφ. Ούτος είναι γνωστός εξ επιγραφής μεγαλογραμμάτου ανα
γλύφου επί ξύλινης θήκης σταυρού εις την μονήν Τοπλοϋ. «Τφ θεοφιλεστάτφ 
καί θεοπροβλήτφ κυρίω κυρ ’Ιωσήφ Σητείας, υπόδουλος Μιχαήλ Μαστρο- 
κωνσταντουλάκης εκ κώμης Κεφαλά» 1 2 3 4.

7. Κωνστάντιος «1785 Νοεμβρίου 23. ’Έδωσε Γιάννος τού Σητεία 
ό υιός γρόσια 100 ήγουν 100 όπου τά άφήκε ό πατέρας του Κωνστάντιος 
άρχιερεύς Σητείας, διά νά μνημονεύεται παρρησία» 8. Θά ήτο δ’ έγγαμος 
κληρικός ό Κωνστάντιος, γενόμενος επίσκοπος μετά τήν χηρείαν του.

8. Θεοφύλακτος, άνευ άλλης περί αυτού πληροφορίας.
9. Ζαχαρίας, σφαγείς τω 1821 Ιν Ήρακλείφ 4.
10. Μελέτιος Νικολετάκης, χειροτονηθείς επί Καλλινίκου, καί είτα 

διάδοχός του. Είσηγήσει του ήνώθησαν at έπισκοπαί Σητείας καί Τέρας.
11. Γεράσιμος.
12. Καλλίνικος. Τούτου επιστολήν τού Σεπτεμβρίου 1844 έδημο- 

σίευσεν ό κ. Καταπότης 5 6 *.
13. 'Ιλαρίων Κατσούλης (1847-Μάϊος 1896) ό ειτα Ρεθύμνης 

(1869- 1880). Ούτος κατήγετο από τά Μάλια Πεδιάδος (1808-1884). Κατ’ 
άρχάς δέ ήτο οικονόμος τού 'Αγ. Ματθαίου σιναϊτικού μετοχιού εν Ήρα
κλείφ. Άπέθανεν εν Σινά, δπου ήσύχαζεν 11.

£ΐδήσεις καί έγγραφα τής ’Εκκλησίας Κρήτης έπι Τουρκοκρατίας. 221

1 ’Εν κώδικι μονών Ίεραπέτρας ΙΑΚ, ιδιόχειρος σημείωσις τοΰ τελευταίου επισκόπου 
Ίεροσητείας’Αμβροσίου «’Επίσκοποι (δν μνημονεύω- Γεδεών — Γερασίμου —Καλλινίκου 
— Νεοφύτου — Γρηγορίου καί (εσχάτως ένωθείσης (μέρους) τής επαρχίας Βιάννου μέ 
τήν έπαρχίαν Μου) καί Νικοδήμου». Ό δέ Νικόδημος ούτος είναι ό Κατσαράκης, 
έπ. ’Αρκαδίας.

2 Χρ. Έπιγρ. σ. 93.
3 Κρ. Λαός σ. 143.
4 Κριτοβ. σελ. 41. Παράδοσιν σχετικήν μέ τόν επίσκοπον τούτον δρα ’Εμμ. 2. 

*Αγγελάκ ι, ό Γενιτσαρισμός έν Σητείφ. Ό επίσκοπος Ζαχαρίας κλπ. Κρητικοί Μελέ- 
ται Α' 91 - 92. Άθήναι 1933.

5 Αυτόθι σ. 138.
6 Βιογραφίαν του κατά τάς μαρτυρίας παπά Τίτου Φακιολάκη δρα έν έφημ.

“Ιδη Ηρακλείου 27 καί 30 Σεπτεμβρίου, 1-24 'Οκτωβρίου 1931. Αΰτόγραφόν του ανταλ
λαγής περιουσίας βλέπε αυτόθι 1 Νοεμβρίου 1931, κατά δημοσίευσιν ’Εμμ. Βλαστού.

1. Μελέτιος
2. Παρθέυιος
3. Γρηγό ρ ιος
4. ’Αθανάσιος
5. Διονύσιος
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14. Νεόφυτος Καλογερίδης εκ Κάλυμνου (1869 - Φεβρ. 1878). 
Είχε σπουδάσει εν Χάλκη. Σημείωμά του εις τον κώδικα τής επισκοπής αύτό- 
γραφον λέγει- «τοΰ κυρ 'Ιλαρίωνος εις την 'Ιεράν επισκοπήν Ρεθύμνης και 
Αύλοποτάμου μετατεθέντος, προήχθημεν ημείς τή χάριτι τοΰ Παναγίου και 
τελεταρχικοΰ πνεύματος εις την άγιωτάτην ταύτην επισκοπήν 'Ιεράς και 
Σητείας τήν 10 Μαΐου 1869». Τοΰτου έδημοσίευσεν ό κ. Καταπότης Ιπι- 
στολήν τοΰ 1872 1.

15. Μισαήλ ό από Κισάμου (’Ιανουάριος - ’Οκτώβριος 1879). Δεν έγέ- 
νετο δεκτός υπό τής επαρχίας.

16. Γρηγόριος Παπαδοπετράκης έκ Καλλικράτους Σφακίων 
(1828- 1888). Ιερομόναχος τής μ. 'Αγίας Τριάδος ’Ακρωτηρίου, σπουδάσας 
εν Άθήναις, ήγουμενεύσας δις εις τήν μονήν (1862-1866 και 1873- 1876). 
Έλαβε μέρος εις τάς επαναστάσεις 1866 καί 1878, χρηματίσας πληρεξούσιος 
και πρόεδρος έπαν. συνελεύσεων. 'Ιεροσητείας εγένετο τφ 1880. Άπέθανεν 
εν Παρισίοις, έτάφη δ’ εν ’Αθήναις. Ήγουμενεΰων συνέγραψε τήν ιστορίαν 
τής μ. Άγ. Τριάδος, παραμένουσαν έτι χειρόγραφον. Τφ 1877 συνέγραψεν 
ιστορίαν τών Σφακίων, ήν έξέδωκε μετά δεκαετίαν έν Άθήναις. Τούτου ή 
είς τον κώδικα τής επισκοπής αύτόγραφος καταχώρισις. «Παυθέντος δε τοΰ 
επισκόπου κυρίου Νεοφύτου κατά Φεβρουάριον τοΰ 1878 καί διαδόχου 
αύτοΰ ψηφισθέντος τοΰ πρώην Κισάμου κυρίου Μισαήλ κατά τάς άρχάς 
Ίανουρίου 1879, αλλά καί τούτου δεκτοΰ μή γενομένου υπό τών επαρχιών 
καί παυθέντος περί τά τέλη ’Οκτωβρίου τοΰ αύτοΰ έτους, προήχθημεν ημείς 
τή χάριτι τοΰ παναγίου καί τελεταρχικοΰ πνεύματος καί τή κοινή ψήφφ 
απάντων τών άγιωτάτων τής Κρήτης επισκόπων είς τον άγιώτατον τοΰτον 
τής 'Ιεροσητείας θρόνον τή δεκάτη Φεβρουάριου 1880 καί άκολουθοΰμεν 
εργαζόμενοι άναλόγως τών ασθενών ημών δυνάμεων ώς ακολούθως δηλοΰται. 
Ό 'Ιεροσητείας Γρηγόριος». Έχειροτονήθη δ’ούτος τήν 3 Φεβρουαρ. 1880.

17. Αμβρόσιος Σφακιανάκης (1890-1927). *Ητο αρχιμανδρίτης 
τοΰ θρόνου Αλεξάνδρειάς, έκεΐθεν δ’ έξελέγη λήγοντος τοΰ 1889 'Ιεροση- 
τείας. Τήν αλληλογραφίαν του (εν ή καί αξιόλογος επαναστατική 1897-8) 
κατέθηκε προ τοΰ θανάτου του είς τό ΙΑΚ.

ΙΟ. Πέτρας.

Ή επισκοπή περιελάμβανε τάς επαρχίας Λασιθίου καί Μεραμπέλλου, 
Πότε ίδρύθη άγνωστον δεν μοΰ φαίνεται δμως παλαιοτέρα τών αρχών τοΰ 
ΙΗ' αϊώνος. Αί πρώται πληροφορίαι περί αυτής συναντώνται εις τό περί

1 Μύσων, Β' σ. 138.
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μητροπ. Κρήτης φιρμάνιον τοΰ 1756. Οι Πέτρας ήδρευον εις την μονήν 
Άρετίου (Μεραμπέλλου), άλλ’ έμενον και εις την Ιπάνω Φουρνήν, δπου ειχον 
οικίας 1. Γνωστοί επίσκοποι:

1. Μελέτιος
2. Γεράσιμος2.
3. ’Ιωακείμ. Έφονεύθη υπό τών Τούρκων τοΰ Χουμεριάκου τφ 1821 3.
4. Δωρόθεος Διαμαντίδης έξ Άγχιάλου 1824 4.
Κατά πληροφορίαν τοΰ νΰν επισκ. Νεαπόλεως κ. Διονυσίου επί τοΰ 

άρχιερατικοΰ θρόνου τής Τ. Μονής Άρετίου σώζεται επιγραφή: «Υπέρ άφέ- 
σεως τών αμαρτιών τοΰ δοΰλου τοΰ θεοΰ τοΰ άνακαινίσαντος την Τ. Μονήν 
ταΰτην Δωροθέου τοΰ καί Λασκάρεως ’Επαρχία Άγχιάλου δΓ άρχιτέκτονος 
Νικολάου Γυαλινά τοΰ κρητός έν έτει σωτηρίφ ΑΩΜΔ Γαμηλιώνος Β' 
ίσταμένου».

5. Μελέτιος Χλαπουτάκης. Οΰτος φέρεται ύπογράφων έγγραφον 
από 16 Φεβρουάριου 1871 5. Έχρημάτισε Πέτρας μέχρι τοΰ 1889.

6. Τίτος Ζωγραφίδης (1889- 1922) έκ Γαλυφας Πεδιάδος, ό είτα 
Κρήτης 6.

11. Κισάμου (και Σέλινου).

Ή επισκοπή αΰτη περιελάμβανε τάς επαρχίας Κισάμου καί Σέλινου. 
Μετά τήν θανάτωσιν τοΰ Μελχισεδέκ (1821) έμεινε κενή, διά τό αραιόν δέ 
τών χριστιανών τών επαρχιών της προσηρτήθη επί Μελετίου τον ’Ιούλιον 
1831, επί πατριάρχου Κωνσναντίνου Α', εις τήν Κυδωνιάς.Έχωρίσθη δ’αυτής, 
επί Κυρίλλου ΣΤ', άρχομένου τοΰ 1860 7. Γνωστοί επίσκοποι.

1. Φιλόθεος Παγάς. 'Ως πρώην Κισάμου ευρισκόμενος έν Ζακΰνθφ 
εκλέγει τήν 2 Αΰγ. 1684 επίτροπον αΰτοΰ τον έν Κρήτη Άντ. Σολωμόν 8.

2. Γεράσιμος, περί ου ή ένθυμησις· «1711 Γεράσιμος, ό τής Κισάμου 
προχρηματίσας επίσκοπος, έγραψεν εις τό βραβεϊον τής αγίας προσθέσεως τά 
παρόντα τρία ονόματα. Ό πατήρ αΰτοΰ δνόματι Μανουήλ Φλουρής, ή δέ 
μήτηρ αΰτοΰ Εΰγενία καί Ελένη έδώρησεν εις τήν παροΰσαν μονήν [Γωνιάς] 
γρ. 6 καί ό θεός νάναπαΰση τάς ψυχάς αΰτών ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται» 9.

ι Χρ. Κρ. A' 1.
2 Αυτόθι.
3 Σταυρ. σ. 179 σ. 2.
4 Αύτόθ. σ. 180.
5 Μύσοον Α' σ. 22 - 3. "Ετερον έγγραφον τοΰ 1872 αυτόθι σ. 16.
3 Βιογραφίαν τούτου δρα έν περ. Κρητ. Μελέται Α' σ. 106 -108. Τούτον γενόμενον 

Κρήτης διεδέχθη ό Διονύσιος Μαραγκουδάκης, νΰν επίσκοπος Νεαπόλεως.
ι 25 Φεβρουαρ. 1866 πατρ. γράμμα πρός τόν Κρήτης Διονύσιον ΕΕΚ σ. 150-1.
8 Χρ. Κρ. Α' σ. 508.
9 Χρ. Κρ. Β’ σ. 32.
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3. Γεράσιμος, ό είτα Κρήτης, αποστάτης, μετά τό 1716. ΙΊερι τούτου 
ό Παϋλ. Οίκ. γράφει:

ΜΑ ’τον εδώ εις Άρχοντας πού λέγασιν Μοσκάκη 
καί άλλος που ετονρκειρε που κράζονταν Μπονάκη 
καί με αυτούς έπιάστηκε λέγω μητροπολίτης 
ώοτε που τον ξορίσασι κι’ ηφνγε απ' την Κρήτη.
Καί ο Μοοκάκης ήκαμε κι’ ή Κρήτη άποοτατίζει 
Κισάμου κυρ Γεράσιμον βάνοναι καί καθίζει... 1

Θά ήδύνατό τις νά τον ταύτιση μέ τόν προηγούμενον Γεράσιμον, άν ούτος 
δεν έχαρακτηρίζετο ήδη κατά τό 1711 ώς «προχρηματίσας», χωρίς και νά 
σημειοϋται ώς μητροπολίτης ή πρφην Κρήτης 2.

4. Παρθένιος (-1635) «ό εν μακαρίφ τή λήξει προχρηματίσας έν τη 
επισκοπή Κισάμου προς Κύριον άπεδήμησεν αψλα' Ιουλίου ε'» 3.

5. ’Ανθιμος 1731-1750. (’Αναγράφεται εις την σειράν αυτήν και εις 
την μεγάλην παρρησίαν τής μονής Γωνιάς).

6. Παρθένιος ό Φαζάκης. Ή αρχαιότερα υπογραφή του ώς Κισά
μου είναι τοΰ 1751 καί ή νεωτέρα τοΰ 1770, συναντάται δε πολλάκις εις τόν 
κώδικα τής μ. Γωνιάς. Επίγραμμά του έδημοσιεύθη εκ τής είκόνος τής 
ρίζης Ίεσσαί, ήν άφιέρωσεν εις τήν μονήν 4 *. «Διά παρακλήσέως τοΰ θεοφι- 
λεστάτου επισκόπου Κισάμου κυρίου Παρθενίου Φαζάκη κατά τό αψνα'» 
(1751) ένεγράφη εις τόν κώδικα τής μ. Γωνιάς ό Ίω. Γονάλης δ.

7. Σωφρόνιος. Ή αρχαιότερα υπογραφή του τοΰ 1777 καί ή νεωτέρα 
τοΰ 1796, ενδιάμεσοι δέ των ετών 1778, 1786, 1790. Περί τούτου ή ένθύ- 
μησις· «Σωφρόνιος ό θεοφ. ημών επίσκοπος καί άρχιερεΰς από τό χωρίον 
Ροδοποΰ άφιέρωσεν... 1777 έν μηνί Νοεμβρίφ» 6.

8. Γεδεών I Έκ τής μεγάλης παρρησίας Γωνιάς, εις ήν μετά τόν
9. ’Ιγνάτιος Γεδεών σημειοϋται Καλλίνικος, κατά τήν κρίσιν μου

10. Σεραφείμ | ό Κυδωνιάς άριθ. 10.
11. Μελχισεδέκ Δεσποτάκης (1818-1821). Κρής, εξ ανατολικών 

επαρχιών «Άποδημήσας άπλοΰς κληρικός, νέος έτι ών, διήνυσε τό πλεΐστον

1 Χρ. Κρ. Α' σ. 395.
2 Χαρακτηριστικόν διά τούς επισκόπους Κισάμου, είναι δτι είχον τά ονόματα Γερά

σιμος καί Παρθένιος. ’Εξηγώ δέ τοϋτο έκ τοΰ δτι προήρχοντο έκ τής μονής Γωνιάς, εις 
ήν τά ονόματα ταΰτα είναι συνήθη (μέχρις ημών έτι, ώς εις τό Γουβερνέτο τό Δαμασκη
νός, εις τήν Άγ. Τριάδα τό Γεράσιμος κ.ά.ά.).

3 Χρ. Κρ. Β’ σ. 35.
4 Σημ. Γωνιάς σ. 13.
8 Χρ. Β' σ. 32 καί Σημ. Γωνιάς σ. 9. σημ. 1.
6 Χρ. Κρ. Β' σ. 35 καί Σημ. Γωνιάς ένθ’ ανωτέρω.
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τοΰ βίου εις βουλγαρικάς έπαρχίας, προχειριστείς καί πρωτοσΰγκελλος. Έκεΐ- 
θεν έπειτα τφ 1818 προήχθη εις αρχιερέα τής κατά τήν Κρήτην χηρευσά- 
σης επισκοπής Κισάμου. Γενναίου καί ατρόμητου χαρακτήρος άνήρ, άπέ- 
κρουεν άπτοήτως πολλάς παραλόγους όρμάς καί αδίκους απαιτήσεις καί 
αυτών προσέτι τών λίαν επίφοβων Τούρκων... » Χ. Έκ τής φυλακής δ’ άπή- 
χθη εις αγχόνην τήν ημέραν τής Άναλήψεως τοΰ 1821 έ'τους «όχλαγωγι- 
κώς» έν Χανίοις 1 2.

12. Γεράσιμος Στρατηγάκης (1860-1866) έκ Κισάμου. Πατριώτης 
λαβών μέρος εις δλα τάπό τοΰ 1821 πολιτικά κινήματα. Έμόνασεν εις τήν 
μονήν 'Αγ. Τριάδος, δπου καί ήγουμένευσεν (1850 - 54) 3. Ηΰνόησε τήν κρητ. 
έπανάσταοιν τοΰ 1866 - 69, ένεκα τής οποίας παρητήθη καί έγκατεστάθη εις 
’Αθήνας. Εις Κρήτην επανήλθε τφ 1880, άπέθανε δέ τήν 8/20 ’Ιουνίου 
1886 εις Πλακοΰρες ’Ακρωτηρίου καί ετάφη εις τήν μονήν τής μετάνοιας του, 
δπου ό τάφος του μετ’ επιγράμματος 4.

13. Μισαήλ, έκ Κάλυμνου, πρώην διάκονος τοΰ Κρήτης Διονυσίου, 
πιθανώς φιλότουρκος. Ώς εΐδομεν ούτε εις τήν Ίεροσητείας έγένετο δεκτός 
τώ 1880 5 6.

14. Πανάρετος, πιθανώς έκ Κων/λεως. (—1880). ’Ιωακείμ ό Γ' διά 
γράμματός του από 4 Αΰγ. 1880 παραγγέλλει νά παραδοθή ή περιουσία τοΰ 
άποθανόντος Κισάμου Παναρέτου εις τον Κυδωνιάς Γαβριήλ c.

15. Παρθένιος Μπιτσάκης (1 Ίανουαρ. 1887- 1892) έξ Άγριλέ 
Σέλινου, ό εΐτα Καμπανίας.

16. Δωρόθεος Κλωναράκης έξ Άποκορώνου 7 (1892- 1903).

1 Κ ρ ιτ ο β. σ. 3.
2 Αυτόθι σ. 2. Μετά τον Μελχισεδέκ ή μεγάλη παρρησία Γωνιάς αναγράφει 

τον Γεράσιμον καί Νικόδημον, άγνωστον ποιας επισκοπής αρχιερείς. Εΐτα τούς (Κυδω
νιάς καί Κισάμου) ’Αρτέμιον καί Κάλλιστον, τούς (Κισάμου) Μισαήλ καί Πανάρετον, 
τόν (Κυδωνιάς) Γαβριήλ καί τελευταΐον τόν (Κισάμου) Γεράσιμον. Έσημειώθη δ’ οΰτος 
τελευταίος ώς θανών τελευταίος, έξ οΰ δείκνυται δτι ή έν τή παρρησίρ. σειρά δέν είναι 
ή τής άρχιερατείας. Οί σημειουμενοι ήσαν είτε έπίσκοποι Κισάμου είτε αρχιερείς πλη- 
ρώσαντες, διά νά εγγράφουν, ώς οί μετά τόν Παρθένων Φαζάκην σημειωθέντες Ίωά- 
σαφ καί Μανασσής, οΐτινες, ώς έκ τοΰ κώδικος κρίνω, ήσαν ό μέν Κυδωνιάς, ό δέ Λάμπης 
(δρα κατά τόπους).

3 ΕΕΒΣ Θ’ σ. 338.
4 Νεκρολογία του εις έφ. Άμυναν 14 Ιουνίου 1886. Χανιά.
5 Εις έγγραφον ΙΑΚ, 1 Μαρτίου 1871, υπογράφεται μετά τοΰ μητρ. Μελετίου καί τοΰ 

Κυδωνιάς Γαβριήλ.
6 Σημ. Γωνιάς σ. 11.
7 Τούτον διεδέχθη ό μέχρι σήμερον Άνθιμος Λελεδάκης (1903 — ).

Επετηρις ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Βυζαντ. Σπουαων, Ετος Γ. 15
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12 Διοπόλεως.

’Άνευ επαρχίας' πότε ίδρΰθη δεν γνωρίζομεν Γνωστοί επίσκοποι 
(Τιτουλάριοι) 1) ό Διοπόλεως Μελέτιος, ύπογραφόμενος εις τό έγγρ. 
ύπ’ άρ. 4 τω 1812 κα'ι 2) ό Διοπόλεως Καλλίνικος, ό κατά τινας σφαγείς 
(1821), μάλλον δμως άποθανών εκ πανώλους * 2

Β'

Δημοσιευομεν ένταΰθα καί πέντε έγγραφα σχετικά μέ τήν έκκλ. ιστορίαν 
τής Κρήτης επί τουρκοκρατίας. Τό πρώτον προέρχεται έκ τής μονής 'Αγίας 
Τριάδος των Τζαγκαρόλων, δπερ, μή εύρόντες τό πρωτότυπον, δημοσιευομεν 
κατ’ άντίγραφον σταλέν υπό τοΰ ίερομονάχου Δαμασκηνού Λιονάκη, έκ τοΰ 
κωδικός ύπ’ άριθ. 17 τής μονής 3. Τά άλλα τέσσαρα προέρχονται έκ τής 
τελευταίως δωρηθείσης εις τό ΙΑΚ συλλογής έγγράφων τοΰ λογίου καί 
πατριώτου Ζαχαρίου Τσιριγιώτου ή Πρακτικίδου 4 καί είναι των προ 
τοΰ ίεροΰ άγώνος χρόνων, καί δή τής άρχιερατείας Γερασίμου τοΰ Παρδάλη.

Τό πρώτον τών έγγράφων αφορά εις τό έν Κυδωνιά μετόχιον τής 
μονής, καλοΰμενον 'Αγία Φωτεινή ('Αγια Φωθιά), άπεκτήθη δε κατά τά 
τέλη τοΰ α' ήμίσεος τοΰ παρελθόντος αίώνος, καθ’ α έν τφ κώδικι 17 ιστο
ρείται. Έξ αύτοΰ δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν τάς τΰχας τών ιδιωτι
κών έκκλησιών μεταβιβαζομένων από πατρός εις υιόν ή κληρονόμον, ως καί 
έπί Ενετοκρατίας, μανθάνομεν δε πλήν τών περί Εύφραίμ καί ’Αρσενίου 
σημειουμένων, τούς οποίους έγνωρίζαμεν ως Κυδωνιάς καί έξ άλλης πληρο
φορίας, τήν ύπαρξιν Γερασίμου Κυδωνιάς, τοΰ συντάκτου τοΰ έγγράφου, 
αγνώστου έξ άλλης πηγής.

ι Ύπεστηρίχθη ότι τήν ϊδρυσεν ό Γεράσιμος Παρδαλής, ότε ήτο συνοδικός, διά ν’ άνα- 
πληροΰται ύιτό τοΰ Διοπόλεως εις τάς επαρχίας, άλλ’ ότι προϋπήρχε τοΰ Καλλινίκου καί 
Διοπόλεως Μελέτιος (1812) δεν έγνώριζεν ό υποστηρίξας.

2 Βλέπε ανωτέρω τά περί τοΰ Κρήτης Γερασίμου Παρδάλη.
3 ΕΕΒΣ Θ' σ. 350.
4 Οδτος ήτο ίεροδιάκονος τοΰ Γερασίμου (Ψιλάκης, ΈνΘ’άνωτ. Γ' σ. 352 καί 

Παπαδοπετράκης, Ίστορ. Σφακίων σ. 178 κ.έ.). Έσπούδασεν, ώς φαίνεται, εις 
τήν Μολδοβλαχίαν καί έγράφειο διδάκτωρ τοΰ δικαίου καί διδάσκαλος. Ήτο ό κομιστής 
τών αφορισμών τοΰ μητροπολ, κατά τής έπαναστάσεως εις Σφακιά, όπου έμεινε τφ 1802 
-1808, καί ύπηρέτει τφ 1820-1821 ώς διδάσκαλος, μένων εις μονήν τινα, ώς εξάγεται έξ 
επιστολής του. Καίτοι δέ δέν ηΰνόησεν έξ αρχής τής έπανάστασιν, είτα άπεξεδύθη τό 
Ιερατικόν σχήμα καί μετέσχεν αυτής ένεργώς. Τφ 1822 πληρεξούσιος ών έγένετο φροντι
στής τοΰ δικαίου. Διά τήν άπό τής έκκλησίας άποσιασίαν ό Παπαδοπετράκης τόν έχα- 
ρακτήρισεν «αυτόχρημα έργαστήριον τοΰ Σατανά, καί δοχεΐον πάσης κακίας». Ό άνήρ 
έστάλη μετά τοΰ Δημ. Παρδαλάκη εις Πελοπόννησον «παραστάτης» τής Κρήτης τφ 1823 
καί πολλάκις ύστερον άντεπροσώπευσε τήν νήσον (εις τήν έν "Αργεί Δ' Έθν. Συνέλευσιν 
1829 κ.ά.).
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Τό δεύτερον είναι συνοδικόν «επιτίμων» κατά κλεπτών καί φονέων καί 
τών περιθαλπόντων αυτοΰς, έκδοθέν διά την κατάπαυσιν τών εν Σφακίοις 
ζωοκλοπών καί φόνων, αΐτήσει|τών ιδίων κατοίκων. Τό τέταρτον είναι ατο
μική επιστολή τοΰ Γερασίμου προς τον οίκονόμον τοϋ Σιναϊτικοΰ μετοχιού 
Μελχισεδέκ, ήν προσυπογράφει καί ό εν Κων/πόλει μέγας δραγομάνος. Τό 
τρίτον είναι πανταχούσα γραφεϊσα υπό τοΰ Πρακτικίδου, όμοίαν τής οποίας 
άλλοτε έδημοσίευσα 1. Τό πέμπτον παρέθηκα, καίτοι είναι άπλοϋν σχέδιον 
τής επιστολής τών προκρίτων τοΰ Μ. Κάστρου, επειδή είναι γραμμένον εις τό 
I6 καί 2“ φ. τοΰ τετάρτου εγγράφου, καί ετι διά τήν διαφώτισιν τών κατά 
τόν Μελχισεδέκ τούτον καί τό εν Ήρακλείω μετόχων τοΰ 'Αγίου Ματθαίου.

Διετήρησα δε τήν ορθογραφίαν τών κειμένων, γράψας μόνον μέ κεφα
λαία τά τοπωνύμια καί κύρια ονόματα, διεσαφήνισα δ’ έτι εν τοϊς άναγκαιο- 
τέροις γλωσσικώς τά έγγραφα. ΔΤ αγκυλών [ ] έσημειώθησαν αί δι’ άλλης 
χειρός προσθήκαι (είς τό έγγραφον 2 κυρίως τοΰ Πρακτικίδου), δΤ οξειών 
δ’ αγκυλών ( ) αί διαγραφείσαι λέξεις.

1 (1777).

'Ιστορία όιαλαμβάνουηα περ'ι τής Παναγίας είς Τσονκαλαριά 2, 
οϋοης εν zfj επαρχία Κυδωνιάς εν Κρήτ/rj.

Αΰτη ή εκκλησία ήτον παλιά καί βρόμικη, είς δέ τούς, αχιγ" οϊκοδομήθη 
υπό τίνος ίερέως τό όνομα Μιχαήλ, οστις τήν ηΰξησε μέ τούς χορούς καί τόν 
κουμπέ, καθώς τήν βλέπετε· αυτός έκτισεν έκ θεμελίων καί τόν Αρχιστρά
τηγον εις τό αυτό χωρίον καί τόν άφιέρωσεν εις τήν Παναγίαν, έκτισε δέ και 
όσπίτια αρκετά διά τόν κατά καιρούς εφημέριον. Εις δέ τούς αχμε' έκοιμήθη 
έν Κυρίω ό αυτός παπά Μιχαήλ (τό αυτό έτος έγινε καί ή άλωσις τών 
Χανίων καί έκυριεύθησαν υπό τών άγαρηνών). Τήν δέ εκκλησίαν εδέξατο ό 
αδελφός αυτού 'Αντώνιος καί αύτοΰ θανόντος έλαβεν αυτήν υπό τήν εξου
σίαν της ή θυγάτηρ τοΰ παπά ’Αντωνίου, Μαρούλα όνομαζομένη. Αΰτη έβα- 
νεν εφημέριον, λαμβάνουσα τό ήμισυ από δ,τι έσυνάζετο εις τήν εκκλησίαν. 
Μετά δέ καιρόν, ό αυτός εφημέριος άποστατήσας δέν ήθελε νά δίδη τής 
Μαρούλας οΰδέν, καί αΰτη στέλνουσα άνθρωπον είς τήν Μ. Εκκλησίαν μέ 
αποδείξεις δτι είναι ή εκκλησία πατρογονική της έστειλαν ένα γράμμα συν
οδικόν καί αφοριστικόν μέ τό όποιον τόν έξωστράκισε καί έβαλεν άλλους.

‘Απέθανε δέ καί αυτή ή Μαρούλα καί ή εκκλησία έμεινε υπό τήν εξου
σίαν τοΰ παιδός αυτής ’Αντωνίου, ■ εις τοΰ οποίου τόν καιρόν τήν ήρπασαν 
οί Τούρκοι νά τήν κάμουν μετζίτων 3. Τότε έχάλασαν τά όσπίτια καί έβγαλαν

ι ΕΕΒΣ Θ' σ. 311-818.
2 Τσουκαλαριά, τά νΰν Τσικαλαργιά. Κώμη τής Κυδωνιάς, οπού κατεσκευαζοντο 

πσλαιότερον «τσικάλια» κλπ. πήλινα αγγεία.
3 μετζίτιον = τζαμί, τέμενος προσευχής.
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τάς εικόνας από τάς εκκλησίας καί τον τήν ερήμωσαν παντελώς. Έπήγαν οί 
χριστιανοί τοΰ χωρίου καί τήν έζητοΰσαν, δμως τούς έδιωχναν απράκτους. 
Κάποιος δέ παπά ’Ιωάννης Δασκαλάκης Μπάλμπης καί γενεά του εχων παρ
ρησίαν προς τούς άγαρηνούς, υπήγε καί με μεγάλα έξοδα καί πολλούς κόπους 
τήν έξηγόρασε, δίδοντας των άγαρηνών χίλια πεντακόσια γρόσια, ήγουν 
1500, τοΰ δέ ’Αντωνίου Λουκάκη καί Μποϊποΰ επονομαζόμενου, τοΰ απο
γόνου των κτιτόρων, έ'δωκε καί αύτοΰ γρόσια πεντακόσια, ήγουν 500.

Λαμβάνοντας γοΰν ό παπά ’Ιωάννης τήν εκκλησίαν εις τήν επιστασίαν 
του, έ'καμεν εικόνας καί ιερά καί βιβλία καί τήν έστόλισεν από εϊτι εχρειά- 
ζετο, έσκέπασε καί ένα όσπίτιον καί έκάθησεν εις αυτό καί εφημέρευε τήν 
εκκλησίαν αυτήν χρόνους ιβΕΐτα έκοιμήθη καί αυτός έν Κυρίφ αψε', ων 
επίσκοπος Κυδωνιάς ό κύρ ’Αρσένιος, δστις μετ’ ολίγον καιρόν έτελεΰτησε 
καί έγινε ό κύρ Εύφραΐμ, δστις έκυρίευσε αυτήν τήν εκκλησίαν καί τήν έπώ- 
λησε κάποιου παπά-Γεωργίου εκ τοΰ αύτοΰ χωρίου Τσικαλαρίων. Ύπήγεν 
ή πρεσβυτέρα τοΰ παπά-Ίωάννου φέρουσα όμοΰ καί τα ορφανά της τέκνα 
(οπού είχε τέσσαρας υιούς), δμως τήν άπέβαλεν ό δεσπότης’ στέλλουσι λοιπόν 
καί αυτοί εις τήν Μ. Εκκλησίαν άνθρωπον καί φανερώνουσι τήν εξαγοράν 
καί τό άδικον οπού τούς γίνεται καί γενομένης συνόδου έκριναν εύ'λογον νά 
δοθή πάλιν ή εκκλησία εις τά ορφανά τοΰ παπά Ίωάννου, δίδοντάς του 
εκείνο τό συνοδικόν οπού εύρίσκεται έως τής σήμερον καί ούτω με έξοδον 
διακοσίων γροσίων πάλιν τήν έξανάλαβαν.

Είτα έγινεν ό ένας υιός τοΰ παπά Ίωάννου ιερομόναχος 1725 καί έφη- 
μέρευεν εί: αυτήν τήν εκκλησίαν χρόνους κη'. Εις τοΰ οποίου τον καιρόν 
άφιερώθησαν εις τήν εκκλησίαν ελιές ρίζες 100 καί δύο όσπίτια καί ιερά 
αρκετά, εις δέ τούς αψνα' έγιναν δύο ιερείς έγγονοι τοΰ παπά Ίωάννου τοΰ 
άγοραστοΰ, Μανουήλ καί Ιωάννης ονομαζόμενοι, αυτοί οί δύο έφημερεύον- 
τες χρόνους ικανούς καί εις τον καιρόν αυτών άφιερώθησαν πάλιν ελιές ρίζες 
80 καί έτερα ιερά. Ό παπά Ιωάννης έξώδευσε καί έκαμε τά τέμπλα, τά διά- 
στυλα καί τό ιερόν καί τήν θύραν καί άλλα, άνεκαίνισε δέ τά όσπίτια τής 
εκκλησίας καί έξώδευσε υπέρ τά πεντακόσια γρόσσια.

Άπέθανε δέ καί ό παπά Μανόλης αψος'(;) καί οί Τούρκοι έφεραν άλλον 
παπά καί έβαλαν είς τό ποδάρι του. Αυτός ως διεστραμμένος οπού ήτον δέν 
άφησεν είς τον καιρόν του νά γίνη κανένα καλόν είς τήν εκκλησίαν, έκαμε 
δέ καί αυτός χρόνους δέκα όμοΰ μέ τόν παπά Ίωάννην, πλήν ή θεία δίκη 
τον έπρόφθασεν είς τόν δρόμον, οπού έπεριπάτεί’ τήν μεγάλην Παρασκευήν 
έβγαίνοντας από τά Χανιά τοΰ άπήντησεν ένας Τούρκος καί τόν έθανάτωσε 
χωρίς αιτίαν.

Ύστερον έπήγε ό παπά Ιωάννης εις τόν άγιον Κυδωνιάς κύρ Γεράσι
μον καί έδειξε τά γράμματα τά πατριαρχικά καί άλλα οπού εΐχεν από τούς 
γονείς του καί έχοντας καί υιόν νά ίερωθή τοΰ έδωκεν δλην τήν Ικκλησίαν
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μετά ιών αφιερωμάτων της, πλήν έξώδευσε, πάλιν εως γρόοια τετρακόσια, τά 
όποια έλαβον οί Τούρκοι αψοζ' Μαΐαι».

Ό Κυδωνιάς Γεράσιμος βέβαιοι.

2.

(’Αρχιερατικόν ’Επιτίμων κατά κλεπτών [καί φονέων] 
και περιθαλπιόντων αυτούς. 1812. Εις ψύλλον Q,3 IX, 0,44).

■j" Γεράοιμος Μητροπολίτης Κρήτης υπερτιμάς και εξαρχος Ευρώπης.

■{· Ευλαβέστατοι Τερεΐς οί ψάλλοντες εις τό Καστέλλι των Σφακιών ή 
τιμιώτατοι καπεταναΐοι, χρήσιμοι γέροντες καί λοιποί άπαξάπαντες ευλογη
μένοι χριστιανοί μικροί καί μεγάλοι, τέκνα εν κυρίφ αγαπητά τής ημών 
ταπεινότητος, χάρις εΐη ύμΐν καί ειρήνη παρά Θεοϋ, παρ’ημών δε ευχή, 
ευλογία, καί συγχώρησις. Επειδή έπληροφορήθημεν από τό κοινόν υμών 
γράμμα, καί έσφραγισμένον μέ την κοινήν βοΰλλαν τοϋ Καστελιού τών 
Σφακιών, δτι φωτισθέντες παρά Θεού εσυμφο)νήσατε δλοι κοινώς, Ιερείς 
καί κοσμικοί, καπεταναΐοι καί προεστοί, δτι εάν τινάς εξ υμών, δποιος καί 
αν είναι, ήθελε τολμήση είς τό εξής νά κλέψη άλλου τίνος ανθρώπου ή όζον 
ή άλλο τι1 2 [ή ήθελεν άποτολμήση νά φονεΰση τινά] πράγμα πολύ ή ολίγον 
καί ήθελε φοραθή καί μαρτυρηθή κλέπτης [ή φονιάς] τούτου τό μεν κινητόν 
πράγμα νά λαμβάνη ή κοινότης υμών είς τήν πλήρωσιν τού άρπαχθέντος καί 
κλεφθέντος πράγματος, τό δέ ακίνητον νά δίδεται είς τον πανεκλαμπροενδο- 
ξότατον δευτερτάρ 3 έφένδη μας διά τον τζερεμέν 4 του- καί κατά τήν συμ
φωνίαν σας ταύτην έξεδόθη καί πανένδοξος προσκυνητός διβάν δεσκερές 5, 
παρά τού ένδοξοτάτου δευτερτάρ έφένδη μας, είς βεβαίωσιν καί πίστωσιν τής 
συμφωνίας σας. Έπί τούτοις δέ ζητείτε καί παρ’ ημών εκκλησιαστικόν φρι- 
κτόν έπιτίμιον, κατ’ εκείνων όπου ήθελαν κλέψη ποτέ τό πράγμα άλλου 
ανθρώπου [ή φονεύση άλλον τινά] καί κατ’ εκείνων όπου ήθελον διαφεν- 
δεύση ή ύπερασπισθή αυτούς τούς κλέπτας καί άρπαγας [καί φονεΐς] καί 
έναντιωθή εις τήν κοινήν υμών ωφέλιμον συμφωνίαν. Τούτου χάριν γρά- 
φοντες άποφαινόμεθα εν άγίφ πνεύματι μετά τών περί ημάς επισκόπων τών 
έν άγίω πνεύματι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών, ί'να δποιος 
τών χριστιανών [τών κατοικούντων εις τό Καστέλλιον τών Σφακιών] μικρός

1 Καστέλλι Σφακιών, ό Μπρόσγιαλος, ή νϋν Χώρα Σφακιών. Χωρίον παραθαλάσ
σιον, έδρα τής έπαρχίας. ’Εκαλείτο δέ Καστέλλι από τοϋ ένετικοϋ φρουρίου.

2 Παροιμιώδης είναι ή έπίδοσις τών άλλως εΰγενών καί ήρωϊκών σφακιανών εις τήν 
ζωοκλοπήν, όφειλομένη είς τοΰ εδάφους τό απότομον καί τών ποιμνίων τήν εκτροφήν.

3 Δεφτερτάρης, (ό κρατών τά δεφτέρια) ανώτατος οικονομικός υπάλληλος.
4 Τζερεμές, ή ζημία, ή άποζημίωσις.
6 Διάταγμα τοΰ έν Κων/λει διβανίου, τής κυβερνήσεως δηλονότι.
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η μεγάλος, νέος ή γέροντας, ήθελε τολμήση από τώρα και εις τό έξης νά 
κλέψη άλλου τίνος άνθρώπου^ζφον ή πράγμα, πολύ ή ολίγον [(ή φονεύση 
τινά) ή από τό Καστέλλιον ή από τά^πέριξ χωρία, ή φονεΰση τινά,] καί οποίος* 
ήθελε διαφενδεύση καί ύπερασπισθή τούτον τον κλέπτην καί άρπαγα [καί 
φονέα] φανείς ενάντιος είςξτην.κοινωφελή υμών κοινήν συμφωνίαν σας, οί 
τοιοΰτοι οποίοι καί αν είναι, ως κλέπται αρπαγές {καί) άδικοι [καί φονε'ις] 
εχθροί τε καί πολέμιοι τού Καστελιού των Σφακιών, τής πατρίδος,’αύτών 
καί των χριστιανών εΐησαν άφορισμένοι παρά θεού κυρίου παντοκράτορος, 
καταραμένοι καί ασυγχώρητοι, καί μετά θάνατον άλυτοι, αί πέτραι καί ό 
σίδηρος λυθήσονται αυτοί δε μηδαμώς, κληρονομήσοιεν τήν’λέπραν τού Γιεζή 
καί την αγχόνην τού Ιούδα [σχειθίει ή γη καταποίσι καυτούς δς τον Δάθαν 
καί ’Άβιρον], ήκόντες 1 εΐησαν καί τρέμοντες επί τής γής ως Κάϊν, ή οργή 
τού θεού εΐη επάνω εις τάς κεφαλάς καί εις τά πράγματα καί εις τά ζφα 
αυτών, καί προκοπήν ου μή ΐδοιεν πώποτε εις δσα εργάζονται, άγγελος κυρίου 
καταδιώξω αυτούς [εν φλόγινη ρομφέα] επί πάσας τάς ημέρας τής ζωής 
αυτών εάν δε καί φοραθώσι προφανώς κλέπται καί αρπαγές [καί φονεΐς] 
καί διαφενδευταί. καί, ύπερασπισταί τών κλεπτών, εΐησαν έξω τής Χριστού 
εκκλησίας' μηδείς τών ιερέων θυμιάση ή άγιάση ή μνημονεΰση μετά θάνατον, 
αυτούς τε καί τάς φαμελίας αυτών [έν βάρει αργίας καί άλύτου άφορισμού]. 
Ούτω γενέσθω έξ άποφάσεως, ΐνα καί ή παρ’ ημών ευχή καί ευλογία εΐη 
μετά πάντων υμών.

, αωιβ0·’ μαΐου κθι>
f* Ό Κρήτης Γεράσιμος

Ο Κνωσού Γεράσιμος cO 3Αρκαδίας Νεόφυτος ‘Ο Χερρονήσον 'Ιωακείμ

Ό Διοηόλεως Μελέτιος 'Ο Λάμοτης eΙερό&εος *Ο Σιτείας Ζαχαρίας

3.

(Πανταχούσα 1815, Μαΐον 2. Δίφνλλον 0,15 X 0,42).

Οί άνά πάσαν τήν ύπ’ ουρανόν διαλάμπο[ν]τες αστέρες θεόφωτοι τού 
νοητού στερεώματος, {οί απανταχού διατελούντες) Πανιερώτατοι καί Θεο- 
πρόβλητοι Μητροπολΐται καί (ΰπέρτιμοι) αρχιεπίσκοποι, Θεοφύλακτοι καί 
σεβασμιώτατοι επίσκοποι, πανοσιώτατοι Οικονόμοι καί Πρωτοσύγκελλοι, 
Καθηγούμενοί τε καί Προηγούμενοι, τών Ιερών (καί ευαγών) σταυροπηγια
κών και ένοριακών Μοναστηρίων, σοφολογιώτατοι Διδάσκαλοι καί 'Ιεροκή
ρυκες, όσιώτατοι Ιερομόναχοι τε καί Μοναχοί {εντιμότατοι κληρικοί έκάστης 
επαρχίας) ευλαβέστατοι 'Ιερείς, (καί όσιώτατοι Ιερομόναχοι τε καί μοναχοί, 
λογιώτατοι Διδάσκαλοι) εύγενέστατοι άρχοντες, εντιμότατοι κληρικοί, τίμιοι 
γέροντες καί προεστώτες (πόλ) έκάστης πόλεως καί κωμοπόλεως (καί)

ι Βεβαίως στένοντες.
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τιμιώτατοι (χρησιμώτατοι) πραγματευταί (και) θεοκυβέρνητοι καραβοκΰριοι 
κα'ι ναΰται, χρησιμώτατοι πρωτομα'ΐστορες και μαΐστορες παντοίας τέχνης και 
επιτηδεύματος, θεοδίδακτοι γεωργοί κα'ι (και ζευγολάται, τίμιοι γέροντες και 
προεστώτες) καί λοιποί άπαξάπαντες ευλογημένοι χριστιανοί, όίνδρες τε καί 
γυναίκες νέοι καί γέροντες, μικροί τε καί μεγάλοι (έθνος άγιον, βασίλειον 
Ίεράτευμα) μαθηταί τοΰ Χρίστου διά την ευσέβειαν, καί υιοί τοϋ θεοΰ 
κατά την χάριν, ημών δε αδελφοί κατά πνεύμα περιπόθητοι, χαίρετε εν 
κυρίφ, υπό τής παντοδυνάμου δεξιάς τοϋ ΰψίστου σκεπόμενοί τε κατ’ άμφω 
καί φυλαττόμενοι!

Γνωστόν έστω πάσιν ύμΐν, δτι κατά την νήσον Κρήτην, εν τή άγιωτάτη 
επισκοπή Χερρονήσου, εύρίσκεται κώμη τις, Άϊτάνια δνομαζομένη, εν ή 
κεΐται ιερός ναός, έπ’ όνόματι τιμώμενος τής ΰπεραγίας Δεσποίνης ημών 
Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας, καθ’ ον πανηγυρίζεται ή πάνσεπτος 
αυτής κοίμησις, δστις, καθ’ εκάστην βρϋει πηγάς θαυμάτων. Έφάνη δε προ 
χρόνων καί έν σημεΐον κυκλικόν, (έκ μέρους τοΰ καμπαναριού ωσάν σφαίρα) 
έξελθόν ένδοθεν τής σκέπης τής εκκλησίας φαινόμενον ώσπερ ’Ίσκιος ό 
όποιος κατ’ ολίγον κινούμενος (άνωθεν τής) έξωθεν τής οροφής (τής) 
κατευθείαν μεταξύ πολλών χρόνων έφθασεν ήδη εις την κόγχην τοΰ Ίεροΰ 
βήματος· ό αυτός φαινόμενος νΰκτα τε καί ημέραν, δπου καί ΐσταται μέχρι 
τής σήμερον. Προ δέ τοΰ φοβεροΰ σεισμοΰ 1 τοΰ έπακολουθήσαντος 
ένταΰθα έν τή Κρήτη κατά τό αωθον έτος, φευρουαρίου α^ έσείετο μία τών 
αργυρών κανδήλων, τής Ίεράς ε’ικόνος τής Θεοτόκου, χρόνου ενός ολοκλήρου 
διάστημα, προδηλοΰσα τον μέγαν εκείνον καί φοβερόν σεισμόν, έκ τοΰ οποίου 
κατηδαφίσθησαν πολλά τών χωρίων, καί μάλιστα ή άνω ρηθεΐσα κώμη 
(Άϊτάνια) 2 (έφ’ ήν) έν ή δεν έμεινε λίθον επί λίθον, πλήν τοΰ Ίεροΰ ναοΰ 
τής ΰπεραγίας Θεοτόκου, δστις έμεινεν όλοτελώς αβλαβής. Μετά δέ την απει
λήν τοΰ σεισμοΰ, έστάθη ακίνητον τό κανδήλιον ημέρας είκοσι, καί μετά 
ταΰτα ήρχισε πάλιν νά σείεται σταυροειδώς μέχρι τής σήμερον. Εξέρχεται δέ 
καί έκ τοΰ Ίεροΰ Βήματος ευωδία άρρητος καί γλυκυτάτη- άναβρΰει δέ καί 
έκ τοΰ βορείου τοίχου τοΰ Ίεροΰ. τοΰτου ναοΰ ύδωρ αγιάσματος, θεραπεΰον 
πάσαν νόσον τών μετά πίστεως καί πόθου προσερχομένων, καί λαμβανόντων 
εξ αΰτοΰ. Έκ τούτων οΰν καί ετέρων θαυμάσιων ευλαβούμενοι πάντες οί 
ευσεβείς την Θεοτόκον, προστρέχουσι καθ’ εκάστην, λαμβάνοντες έπειτα τό 
ποθοΰμενον άλλ’ επειδή καί είναι ολίγον χαλασμένος ό ναός, καί μικρός, 
προς τοΰτοις δέ καί άπεριτοίχιστος, ήμεΐς φωτισθέντες ΰπό τής Θεοτόκου,

1 Ο ίσος κατά Σταυρ. ΣΚ. ο. 108 (άντλοΰντα έκ τοΰ Raulin, Description physique 
de l’ile de Crete) έγένετο τή 4/16 Φεβρουάριου 1810, ή κατ’ άλλους τή 16 Μαρτίου τοΰ 
αΰτοΰ έτους. Νΰν προστίθεται καί ή παροΰσα πληροφορία.

2 Τ’ Άϊτάνια κατεστράφησαν καί κατά τόν σεισμόν τής 30/12 ’Οκτωβρίου 1856 
(Σταυρ. ΣΚ. σελ. 109)
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άπεφασίσαμεν νά τον μεγαλώσωμεν μέ παρεκκλήσιον, εις όνομα τοΰ αγίου 
Τερομάρτυρος Χαραλάμπους και νά τον περιτειχίσωμεν γυρωθεν μέ τείχος, 
καί κελλία, καί ά'λλα έ'τι οικοδομήματα, διά την ησυχίαν, καί άνάπαυσιν των 
καθ’ έκάστην προσερχομένων προσκυνητών, διά τά όποια ως συμπεραίνομεν 
δεν έξαρκοΰσι μη τε δεκαπέντε χιλιάδες γρόσια, εις τά διάφορα χρειώδη καί 
αναγκαία των νέων τούτων οικοδομημάτων καί εις τάς αυθεντικός αύλάς, 
καθώς ή έπιχείρησις τοΰ έργου μάς βέβαιοι. Μη δυνάμενοι λοιπόν νά έξοικο- 
νομήσωμεν ενταύθα τά βαρύτατα ταΰτα έξοδα, διά την στενοχώριαν καί πτω
χείαν των ενταύθα χριστιανών, ήν έχουσιν έκ τών καθημερινών βαρυτάτων 
δοσιμάτων, έγνωμεν μετά θεόν προσδραμεΐν εις τά φιλελεήμονα καί φιλοι- 
κτίρμονα σπλάγχνα υμών τών φιλελεημόνων καί αδελφών χριστιανών, χάριν 
ελέους καί βοήθειας· καί δη έκλεξάμενοι κοινή ψήφω τον παρόντα τιμιώτα- 
τον επίτροπόν μας κυρ Μάρκον, άνδρα τίμιον, συνέσει τε καί φρονήσει 
κεκοσμημένον, άποστέλλομεν την αυτοΰ τιμιότητα προς την ΰμετέραν φιλά- 
δελφον αγάπην.

Δεόμεθα τοίνυν καί παρακαλοϋμεν θερμώς πάντας υμάς, όπως άποδε- 
ξάμενοι αυτόν μέ τήν συνήθη χριστομίμητον υμών προαίρεσιν, ό μέν έργφ, 
ό δέ λόγφ συνδράμητε καί βοηθήσητε αυτω, καί ελεημοσύνην παρέξητε, ό 
μέν πρόθεσιν, ό δέ σαραντάρων, έτερος δέ άδελφάτον, άλλος δέ σκεΰός τι 
ιερόν, καί άμφιον, έκαστος καθά δυνάμεως έχει καί αγαθής προαιρέσεως. 
Ταΰτα γάρ πάντα καί τώ ίερφ τουτφ ναώ χρειώδη, καί τώ ί)εω εΰπρόσδεκτα, 
καί ύμΐν τοΐς παρέχουσιν επωφελή καί σωτήρια. Ούτως οΰν ποιήσατε αδελ
φοί έν Χριστώ περιπόθητοι, ΐτα διά τής υμετέρας ευποιΐας δυνηθώμεν καί 
ημείς άπαρτίσαι καί εξοικονομήσαι τά άφευκτα καί βαρύτατα ταΰτα έξοδα, 
διά νά παρακαλοϋμεν άκαταπαΰστως τήν παντάνασσαν αειπάρθενον Δέσποι
ναν, νά μεσιτευη είς τον μονογενή αυτής υιόν, τον κύριον ημών Τησοΰν 
Χριστόν καί θεόν, διά τήν ύγιείαν καί ευτυχίαν σας, τόσον σωματικήν, όσον 
καί ψυχικήν διά νά μακαρίζεσθε καί νά μνημονεΰησθε ως κτίτορες τοΰ ίεροΰ 
καί πανσεβάστου τούτου ναοΰ, καί νά επιβρέχη προς ημάς ό πλουσιόδωρος 
καί μισθαποδότης θεός ουρανίους επιρροάς τών χαρίτων αυτοΰ, έπιχορηγών 
είς τούς ευλογημένους οίκους υμών τήν ευλογίαν 'Αβραάμ, Ισαάκ, καί Τακώβ, 
ευλογών τάς εισόδους καί εξόδους υμών, καί τέλος αξιώσατε πάντας υμάς 
τής μερίδος τών σωζομένων, τής χαράς τών εκλεκτών, τής άλήκτου τροφής, 
τής άκηράτου ζωής, καί άϊδίου μακαριότητος, εν τή έπουρανίω καί άτελευ- 
τήτφ αυτοΰ βασιλεία· αμήν.

,αωιε'ί’ Μαΐου β*

4. 'Επιστολή (άχρονολόγητος).

f Πανοσιώτατε άγιε έξαρχε κυρ Μελχισεδέκ! Τήν πανοσιότητά σου έν 
Κυρίφ ευχόμενοι ήδέως προσαγορεΰομεν. Τό από θΊ« αύγουστου γράμμα
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σου έλάβομεν σήμερον τή ιδη τοϋ Ιδιου και εΐδομεν τά δσα μάς γράφεις. 
’Ιδού όποΰ στέλνομεν από μέρους μας ένα άρζουχάλι1 προς τον υψηλότατου 
πασά έφένδη μας, τό όποιον νά δώσης μόνος σου, και άφοΰ φιλήσης την 
ποδιά του έκ μέρους μας νά τοϋ δώσης νά καταλάβη δτι ό δούλος του ό 
πατριάρχης και τό δεμασίτι2 των μητροπολιτών όποΰ εύρίσκεται εις την 
Πόλιν δεν είναι δυνατόν νά δώσουν εις τό υψηλόν δεβλέτι ά'ρζι 3 ψεΰτικον, 
καί νά ζητή μαλιμηρί4, από εκείνους όποΰ δεν χρεωστοΰν αυτός ό Δημήτρης 
άπ’ αρχής τέτοια ψεΰματα προβάλλει, πότε μάς λέγει πώς τά έ'στειλεν ό θείος 
του, καί πότε πώς αυτός δεν χρεωστεΐ διά νά δώση αλλά ό πατριχανές 5, έχει 
τερκενάρι3 καί είναι γραμμένου ποιος χρωστεΐ καί ποιος δέν χρεωστεΐ, καί 
ψεΰματα ποτέ δέν ήμπορεΐ νά εΐπη ό πατριάρχης καί νά ζητή νά πάρη από 
εκεί όπου δέν έχει νά πάρη. Έπιμελήσου δσον είναι δυνατόν νά γενοΰν ταξίλι7 
διά νά φανή καί ή πανοσιότης σου ευπρόσωπος εϊς την ίεράν Σύνοδον 
μεχτοΰπι8 ό πασάς ήθελε νά μάς δώση, πλήν κοιμάται ακόμη, καί κατόπι 
αυτά τά άσπρα θέλομε σοΰ τό προφθάσει δν γένη χρεία. Τό κεραλενιό ήταν 
καλά νά μήν ανακατώνεται εις αυτήν τήν δουλειά, διατί ήμπορεΐ νά τής έλθη 
κανένα αφοριστικόν συνοδικόν, καί έντρεπόμεθα διατί είναι συγγενής μας- σέ 
λυποΰμεθα πώς κοιμάσαι επάνω εις ταΐς τάβλαις, καί ό θεός νά σέ γλυτώση 
μίαν ώραν προτήτερα.

Τον σιώρ Χαϊμάκην μέ δλην του τήν φαμελιάν καί τήν αρχόντισσάν του 
ακριβώς χαιρετοΰμεν, εύχήθημεν καί τον υιόν της, δέν ήξεΰρομεν δμως δν 
έχη εϊς ύπόληψιν τάς εύχάς μας. Ό σαής 9 στέλνεται μαξοΰς10 καί νά μάς 
γράψης μέ τον ίδιον τά πάντα, ή δέ παρ’ ημών ευχή καί ευλογία εΐη μετά 
τής πανοσιότητός σου.

Τή ιδτι αύγοΰστου

ψ Ό Κρήτης Γεράσιμος ευχέτης σου εν Χω

Ό αρχών Δραγουμάνος τήν προσκυνεΐ

ι Arsehal τουρκ. έκθεσις κατασιάσεως, αναφορά.
2 Τζεμότ = ή σύνοδος.
3 νΑ ρ ζ ι = αναφορά, άρτζουχάλι.
4 Μ α λ ι μ ι ρ ί = φόρος Ιδιοκτησίας.
5 Πατριχανές = τό πατριαρχεΐον.
6 Τ ερ κ ε νάρ ι = περιθωρίου, πράξις γινόμενη είς τήν γωνίαν τοϋ έγγραφου.
7 Ταξίλι = εΐσπραξις, μελέτη.
8 Μ αχτ ούπι=εγγραφον, γράμμα· έξουκαίχαζίρ μαχτ ούπι=έτοιμος επιστολή.
9 Σαής, ό = 6 ταχυδρόμος.

10 Μ αξοϋς = επίτηδες. Καί τών δέκα άνωτέρω τουρκ. λέξεων τήν έξήγησιν οφείλω 
είς τον τουρκομαθή δημοσιογράφον κ, Κ. Γ· Φουρναράκην,
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5.

(Σχέδίον επιστολής προς Γεράσιμον Παρδάλην (άχρονολόγητον).
ΤΙερ'ι των οικονόμων τοΰ σιναϊτικον μετοχιού 'Ηρακλείου).

Την νμετέραν σεβααμίαν Πανιερότητα ώς εικδς προσκυνονντες την πανίε- 
ρον αυτής δεξιάν εύλαβώς κατασπαζόμεθα.

f Και μετά τάς ταπεινάς ημών προσκυνήσεις και εΐδησιν τής δεσποτι- 
κής ήμΐν αγαθής αυτής ύγιείας δηλωποιοΰμεν τή σεβασμιότητί της, δτι έξαί- 
φνης και παρ’ ελπίδα εΐδωμεν νά έλθη νέος οικονόμος εις τό εδώ εΰρισκό- 
νον Σιναϊτικον μετόχειον, τοΰ αγίου ενδόξου αποστόλου και εΰαγγελιστοΰ 
Ματθαίου, αντί τοΰ κυρ Μελχισεδέκ, παρ’ ελπίδα δέ λέγωμεν, διότι δ'ντες 
πληροφορημένοι, ήξεΰριομεν δτι ό άρχιερεΰς ήμών σεβασμιώτατος άγιος 
Κρήτης προέγραψεν εις την τζουβενίαν 1 τών αγίων πατέρων καί τούς ήξίου 
νά άφήσωσιν (είσέτι) έν ταξίδιον εις τον κυρ Μελχισεδέκ, επειδή καί κατε- 
ξοδεΰθη εις τινα αναγκαία μουμέζα 2 κατεχρεώθη τότε ως πέντε χιλιάδες 
γρόσσα δντον καί τών χρόνων δυστυχών καί άκαρπων, καί εις τοΰτο τό 
ταξίδι άνιμπορέση καί έξηκονομήση καί άπληρόση τό χρέος του καί μετά 
τοΰτο νά άπέλθη ή πανοσιότης του εις την τζουβενίαν καί νά τό αφίση 
πάλιν ελεύθερον, νά τό εύρη ό διάδοχός του καί ά'νευ χρέους καί τάς εκκλη
σίας ου μόνον ανακαινισμένος, αλλά καί έγκεκοσμημένας, καθώς ουδέποτε 
ήσαν, καί τά γΰρωθεν κελλία καί δντάδες διορθωμένα καί ανακαινισμένα, 
καί μέ δλας τάς δυσκολίας καί ούτως χωρίς χρέος καί διορθωμένον άφήσας 
τό μετόχιον νά φανή καί τής πανοσιότητός του ή προκοπή, καί νάκούση 
ευχαριστίαν διά τά δσα καλά εις αυτό έκαμε, καί διά τάς δσας δυσκολίας εις 
τόσους χρόνους εις τήν ακανθώδη Κρήτην έτράβιξε. αλλά εις τούτο ό άρχιε- 
ρεΰς μας δεν εΐσηκοΰσθη· άλλ’ εστάλη άλλος οικονόμος, (καί) μέ δλον τοΰτον 
έδέχθη ό κυρ Μελχισεδέκ κατά τήν συνήθειαν, τοΰ έπαράδωσε τό μετόχιον 
μέ άβεντάριον 3 επειδή δέν είχε (είσέτι) χρεώσει είσέτι έπλήρωσε διά προλα- 
βόντως έξοδά του γρ. 3240: έκρίθη εύλογον νά τά πληρώση ό νέος οικονό
μος, 6 όποιος λαμβάνει τό μετόχιον, χωρίς νά θέλη κανένα έξοδον καί έν 
ήμέροις χρόνοις, καί κατά τό εισόδημα ηύξημένον. Ό Μελχισεδέκ έπειδή μέ 
παντοίους τρόπους έπασχε νά δίδη εΐς τοΰτο αύξησιν καί ημείς δέ διά χατήρι 
τοΰ μοναστηριού καί τής πανιερότητός της τον έδέχθημεν, μέ δλον όπου 
έπαραπονέθημεν, διατί ό άρχιερεΰς μας γράψας δέν εΐσηκοΰσθη, άλλ’ έγινε 
δλον τό έναντίον, δέν ήξεΰρωμεν διατί- άλλ’ώς φαίνεται διά κάποιον πάθος ήτε 
ταυτοΰ τοΰ Μελχισεδέκ ή διά νά άποδείξωσιν οί άγιοι πατέρες δτι μήτε άξιώσεις

1 Τζουβενία, ή = ή σύναξις τοΰ όρους Σινά.
2 Μουμέζα = δοσίμαία, έξοδα.
3 άβεντάριον —inventario, μέ πρωτόκολλον,
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μήτε συμβουλάς των κατατόπον αρχιερέων δέχονται, τα όποια αυτά βλέποντες 
καί νοοΰντες ημείς διά τούς οποίους υπάρχει καί ό ”Αγ. Ματθαίος, έ'ρχεται καί 
οικονόμος, βλέποντες καί νοοΰντες, καί άποναρκώμεν καί άνευλαβούμεθα, τό 
όποιον δεν προξενεί κανένα καλόν μήτε είς τό ιερόν μοναστήριον μήτε εις τούς 
οικονόμους μήτε εις ημάς. 'Ημείς προ χρόνων έγραψα μεν κατά τοϋ οικονόμου 
Μελχισεδέκ καί έζητήσαμεν παρά τών αγίων πατέρων (νά τον σικώσωσιν) 
νά στείλωσιν άντ’ αυτού ά'λλον διότι διά τά νιτερέσα τοϋ αγίου Ματθαίου 
έσύγχιζε [καί έ]πείραζε την πολιτείαν μας καί μέ όλους ημάς σχεδόν έγινε 
εχθρός, μόνον καί μόνον διά νά φύλαξη τό μοναστήριον του, τρόπον τινά 
την ύπόληψιν ύστερον δέ καί ημείς βλέποντες τον άνακαινισμόν τον όποιον 
έ'καμνε είς τό μετόχιον καί ότι άλλως νά κάμη δεν ήμποροΰσε παρεβλέψαμεν 
είς τό έξης, καί έπέρνα ή πανοσιότης του μέ ημάς ήσυχα καί αγαπημένα καί 
ημείς μετ’ αυτού, άλλ’ επειδή καί οι άγιοι πατέρες μήτε κατ’αυτού γράψαντας 
εΐσήκουσαν μήτε εις τον αρχιερέα μας υπέρ αύτοΰ, έ'στωσαν έν υγεία, έκτε- 
λοϋντες αείποτε τό ότι είς τήν πανοσιότητά τους εύρέθη εύλογον, καί ταΰτα 
δεσπότη μου τώς γράφονται (έγράφομεν ότι έκ τοϋ προλαβόντων θέλει) δέν 
γνορίση ότι έπαραπονέθημεν, διότι ημείς, μέ δλον οπού καί τό μοναστήριον 
άγαποϋμεν καί τον άγιον Ματθαίον καί εύλαβούμεθα, καί κατά τό δυνατόν 
μας βοηθοϋμεν μήτε ούτως μήτε άλλως (δέν) εΐσακουώμεθα από τούς αγίους 
πατέρας, ό κύρ Μελχισεδέκ παραδόσας τό μετόχιον καί τά τοϋ μετοχιού αφού 
άν έ'χη τινά ύπόθεσιν νά τήν ξεκάμει είχε άπόφασιν (δέν ήξεύρομεν) ή αυτόν 
θέλει νά έ'λθη προς τήν πανιερότητά της, ή θέλει άπέλθη είς τζουβανίαν νά 
θεωρήση τον λογαριασμόν του καθώς τον διορίζουσι. (άφίσας τον νέον ημι
θανή οΐκονόμον διά νά έξοικονομή τάς υποθέσεις τού μετοχιού αλλά καθώς 
ημάς βλέπομεν τά όσα ό Μελχισεδέκ τό πολύ ή ολίγον κατόρθωμα τού Μελ- 
χισεδέκ θέλει φθαρή έν όλίγφ καί ταΰτα καταγράφομεν δ'χι επειδή) ’Έστω 
είς εΐδησίν τους ημείς δέν κατατρέχομεν τον νέον (οΐκονόμον αλλά είναι 
αλήθεια καί ορισμός τής πανιερότητός της) διότι τά όσα τής γράφομεν είναι 
αλήθεια καί ταΰτα μέν προσκυνητώς, αί πανίεροι δέ αυτής εύχαί καί εύλο- 
γίαι εΐησαν μετά πάντων ημών.

"Εγγραφον έν τω Τστορικφ Άρχείφ Κρήτης 
’Ιούνιος — Αύγουστος 1933.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

Διευθυντής τοϋ Ίστ. ’Αρχείου Κρήτης.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:21 EEST - 34.211.113.242


