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Η Χ Ε Ι Ρ Ο Τ Ο Ν Ι Α Ι Ε Ρ Ε Ω Ν Τ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ 

Α Π Ο Τ Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ο Υ 

("Εγγραφα τοϋ I T ' αιώνα) 

(Πίν. 6 9 - 7 0 ) 

Είναι γνωστό πώς, επειδή στην Κρήτη κατά τήν περίοδο της Βενετο-

κρατίας (1204 - 1669) δεν υπήρχαν ορθόδοξοι αρχιερείς, δσοι ήθελαν να 

χειροτονηθούν ιερείς έπρεπε να ταξιδέψουν εξω άπα το νησί, για να λάβουν 

τή χειροτονία 1. Και, για νά μήν καταφεύγουν σέ αρχιερείς τουρκοκρατούμενων 

χωρών («in p a r t i b u s infidelium»), οι βενετικές αρχές είχαν ορίσει να π η 

γαίνουν και να χειροτονούνται άπο τους ορθόδοξους αρχιερείς τών γειτονικών 

βενετοκρατούμενων περιοχών τής Πελοποννήσου καί, αργότερα (μετά τήν 

ολοκληρωτική της απώλεια το 1540), τής Επτανήσου. "Ετσι χειροτονούσαν 

Κρητικούς ιερείς 2 στην αρχή ό επίσκοπος Μαΐνης, ο'ι επίσκοποι Μεθώνης 

ή Κορώνης καί, μετά τήν άλωση τών δυο αυτών πόλεων (1500), ό αρχιεπί

σκοπος Μονεμβασίας 3 καί τέλος (άπο τα μέσα τοϋ 16ου αιώνα) ό αρχιεπί

σκοπος Ζακύνθου καί Κεφαλληνίας, καθώς καί ό επίσκοπος Κυθήρων 4. Για 

τήν κάθε χειροτονία εφαρμοζόταν αυστηρά καθωρισμένη άπο τους βενετι

κούς νόμους διαδικασία, πού έποίκιλλε κατά καιρούς, καί ήταν απαραίτητη 

ολόκληρη σειρά έγγραφων τών πολιτικών καί τών εκκλησιαστικών άρχων τόσο 

τής Κρήτης, όσο καί τοϋ τόπου δπου γινόταν ή χειροτονία 5. 

1. Για το ζήτημα αυτό βλ. τή βιβλιογραφία πού σημειώθηκε άπο το Μ. Ι. Μ α
ν ο ύ σ α κ α, 'Αρχιερείς Μεθώνης, Κορώνης καί Μονεμβασίας γύρω στα 1500, «Πελοπον
νησιακά», τόμ. 3-4 (1958 - 1959), σ. 95 - 96, σημ. 3 καί έπειτα τή λεπτομερή διαπρα
γμάτευση τοϋ Ν. Β. Τ ω μ α S ά κ η, Οί ορθόδοξοι παπάδες επί Ενετοκρατίας καί ή χει
ροτονία αυτών, «Κρητικά Χρονικά», τόμ. 13 (1959), σ. 39 - 72 (καί ιδίως σ. 61 κ.έξ. ). 
Πρβλ. καί Μ. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Βενετικά έγγραφα αναφερόμενα εις τήν έκκλησιαστι-
κήν ίστορίαν της Κρήτης τοϋ 14ου - 16ου αιώνος (Πρωτοπαπάδες καί πρωτοψάλται Χάν
δακος), «Δελτίον της 'Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εταιρείας τής Ελλάδος», τόμ. 15 
(1961), σ. 177-178 (αριθ. 9) καί 189-190 (σημ. στον αριθ. 13). 

2. Βλ. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η , δ.π., σ. 61-63. 
3. Βλ. Μ. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α, 'Αρχιερείς Μεθώνης, Κορώνης καί Μονεμβα

σίας γύρω στα 1500, δ.π., σ. 104 κ.έξ. 
4. Βλ. παρακάτω, σ. 324 καί σημ. 4 - 5 . 
5. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η , δ.π., σ. 65 - 72. Πρβλ. καί G . H o f m a n n , Wichtige 

Kanzleiurkunden des lateinischen Erzbischofs von Kreta für die ihm untergebene 
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Πρώτο στή σειρά των εγγράφων αυτών ερχόταν φυσικά το πιστοποιη

τικό (ή «μαρτυρία» ή «συμμαρτυρία», καθώς λεγόταν) ενός πνευματικού της 

Κρήτης, πού γνώριζε καλά, εξομολογούσε τακτικά και είχε εξετάσει και ει

δικά τον υποψήφιο, για το δτι αυτός ήταν άνεπίληπτης διαγωγής και άξιος 

της ίερωσύνης '" το έγγραφο αυτό είχε συνήθως τον τύπο συστατικής επιστο

λής προς τον αρχιερέα πού θα τελούσε τη χειροτονία 2. 

Τέτοιου είδους συστατικές «συμμαρτυρίες» πνευματικών τής Κρήτης για 

υποψήφιους ιερείς είναι τα τέσσερα έγγραφα πού εκδίδονται, χρονολογούνται 

κατά προσέγγιση καί σχολιάζονται παρακάτω. Νομίζω πώς παρουσιάζουν 

κάποιο ενδιαφέρον δχι μόνο γιατί μας παρέχουν τον τύπο τοϋ είδους των 

σε τέσσερεις διάφορες παραλλαγές καί γιατί μας προσφέρουν πληροφορίες 

για εκκλησιαστικά πρόσωπα καί για μοναστήρια τής Κρήτης τοϋ I T ' αιώνα, 

μα καί γιά ένα άλλο σπουδαιότερο λόγο : Γιατί μας κάνουν γνωστό για πρώ

τη φορά πώς ανάμεσα στα χρόνια 1517 καί 1534 (δπου τοποθετώ χρονολο

γικά το πρώτο τουλάχιστο) ή καί γύρω στα χρόνια αυτά, χειροτονίες ιερέων 

τής Κρήτης ενεργούσε καί ό κάπως μακρυνός μητροπολίτης Κορίνθου. Το 

γιατί, θα τό δοϋμε παρακάτω. 

Τα εκδιδόμενα έγγραφα ( Α ' - Δ ' ) περιλαμβάνονται, σε αντίγραφα τής 

εποχής τους (16ου ed.), στον ύπ' αριθ. 190 ελληνικό κώδικα (τοϋ 10°υ αι.) τής 

Βαυαρικής Κρατικής Βιβλιοθήκης (Bayerische Staa t sb ib l io thek) τοϋ Μονά

χ ο υ 3 . Τό Α' είναι γραμμένο (μαζί με επιστολή τοϋ 'Ιωσήφ Μεθώνης, τής 9 

'Απριλίου 1500, σχετική κι' αύτη με χειροτονίες ιερέων τής Κρήτης στή Με

θώνη καί Κορώνη ) στο παράφυλλο τής ξύλινης στάχωσης τής αρχής ( Ι ) καί τα 

Β', Γ' καί Δ' στό αντίστοιχο παράφυλλο τής ξύλινης στάχωσης τοϋ τέλους (II) 

τοϋ παραπάνω κώδικα. Τα δυο παράφυλλα αυτά ήταν, κατά τήν εποχή τής 

στάχωσης τοϋ κώδικα, λευκά, έπειτα υπέστησαν φθορές με τον καιρό (ιδίως τό 

Π ) και πολύ αργότερα χρησίμευσαν γιά να γραφτοΰν επάνω τα έγγραφα 

α υ τ ά 4 . Ή γραφή τοϋ Α' είναι διαφορετική άπό τή γραφή τόσο τών Β' - Γ' 

griechische Geistlichkeit, 1497 - 1509, «Orientalia Christiana Periodica», τόμ. 18 
(1952), σ. 281 - 296 καί Τ ο ϋ ί δ ι ο υ , Nuove fonti per la storia profana ed eccle
siastica di Creta nella prima metà del secolo XV, «Πεπραγμένα τοΰ Θ' Διεθνούς Βυζαν-
τινολογικοϋ Συνεδρίου Θεσσαλονίκης», τόμ. Β', 'Αθήναι 1955, σ. 465 - 469. 

1. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η , δ.π., σ. 65, σημ. 56. 
2. Βλ. παρακάτω, σ. 321. 
3. Βλ. τήν περιγραφή τοϋ κώδικα άπό τον I g n a t . H a r d t , Catalogue codi-

cum manuscriptorum graecorum Bibliothecae Regiae Bavaricae, τόμ. 2, Monachii 
1806, σ. 253-258 (αριθ. CXC). 

4. Πρβλ. το εγγρ. Δ', στο παράφυλλο II (Πίν. 70), πού παρουσιάζει στην κάτω 
άκρη δεξιά ένα τετραγωνίδιο σχισμένο καί, παρ' δλο αυτό, το έγγραφο είναι ακέραιο, γιατί 
γράφτηκε μετά τή φθορά- άν εϊχε γραφτή πρωτύτερα, θα παρουσίαζε βέβαια χάσματα στίς 
αντίστοιχες γραμμές του. 



M. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ : Ή χειροτονία ιερέων της Κρήτης από το μητροπολίτη Κορίνθου 319 

(που φαίνονται γραμμένα άπο το ϊδιο χέρι), Οσο και τοϋ Δ' . Και τα τέσσερα 

βμως φαίνεται πώς γράφτηκαν, αν δχι συγχρόνως, πάντως τήν ΐδια περίπου 

εποχή. Τή συνάφεια τους τή δείχνει δχι μόνο ή ταυτότητα τοϋ θέματος και ή 

τοποθέτηση τους στα δυο αντίστοιχα παράφυλλα (της αρχής και τοϋ τέλους) 

τοϋ κώδικα, άλλα και ή ακόλουθη παραπεμπτική σημείωση άπο το παρά-

φυλλο Ι στο παράφυλλο Π, πού έ'χει προστεθή μετά τήν τελευταία λέξη (άνοι-

γήσεται) τοϋ εγγράφου Α' : ετ(ε)ρ(α) είς το τέλ(ος) τοϋ βιβλίου. 

Ευθύς παρακάτω, δηλαδή στο κατώτατο μέρος πού είχε μείνει άγραφο 

μετά το τέλος τοϋ Α ' στο παράφυλλο Ι, έ'χει γραφτή επίσης, μέ άλλο χέρι, 

το ακόλουθο σημείωμα : 

f £tç ρχρλδ Ιουν(ίον) κζ σον ηδωκα τον νέον Βασίλ(ειον) εγώ παπ(ά) 

Ίω(άννης) Φρασες εσέν(α) τον παπ(ά) Ίω(άνν)ον Κονδονμνή, καί έπλήρω-

σές μον τον ' . 

Το χρονολογημένο αυτό σημείωμα μαρτυρεί πώς τουλάχιστο το έ'γγραφο 

Α' (αν δχι καί τα υπόλοιπα Β' - Δ ' ) αντιγράφτηκε στον κώδικα (άπο το πρω

τότυπο ή άλλο αντίγραφο, σήμερα χαμένο) πριν άπο τήν παραπάνω ημερο

μηνία 27 Ιουνίου 1534. Το σημείωμα δμως παρουσιάζει καί άλλο ενδιαφέ

ρον : αναφέρεται σε αγοραπωλησία χειρογράφου 2 πού έγινε ανάμεσα σέ δυο 

Κρητικούς ιερείς, τον 'Ιωάννη Φρασέ 3 καί τον 'Ιωάννη Κουδουμνή, πού 

μας είναι κι' άπ ' άλλου γνωστός ώς κωδικογράφος 4 . Φαίνεται πώς ό ένας 

1. Το σημείωμα εξεδόθη (μέ πολλά σφάλματα) άπο τον Ι g η. H a r d t , δ.π., 
σ. 257 καί αργότερα (σωστά, άλλα χωρίς τή χρήση παρενθέσεων για τή δήλωση των βρα
χυγραφιών πού αναλύονται) άπο τα κατάλοιπα τοϋ Σπυρ. Π. Λάμπρου στο «Νέο Έλληνο-
μνήμονα», τόμ. 17 (1923), σ. 97. 

2. Δεν νομίζω πώς μπορούμε να ταυτίσωμε το αντικείμενο της αγοραπωλησίας 
αυτής («τον νέον Βααίλειον») μέ το δικό μας χειρόγραφο (cod. Monac. gr. 190), πού πε
ριέχει 'Ομιλίες τοϋ Ί ω . Χρυσοστόμου. Πρόκειται πιθανώς για χειρόγραφο πού περιείχε 
το βίο τοϋ Βασιλείου τοϋ νέου, άσκητοϋ τοϋ 10ου αί. (βλ. BHGr., τόμ. Ι, σ. 93 - 94). 

3. Ό παπα 'Ιωάννης Φρασές αυτός, πού ό χρονικά αυξημένος τύπος ήδωκα πού 
χρησιμοποιεί (αντί ίδωκα) προδίδει τήν καταγωγή του άπο τήν ανατολική Κρήτη, δέν μοϋ 
είναι γνωστός άπ' άλλου. 

4. Πιστεύω πώς πρέπει νά ταυτιστή προς τον 'Ιωάννη ιερέα τον Κοδομνηνο (sic Ι ) 
πού αντέγραψε το 1542 τον κώδικα Vatican, gr. 1190 «δι' εξόδου Γεωργίου τον Άβρα-
μιαίου, επισκόπου Σιταίας κατά Λατίνους» ( = Giorgio Abramo, λατινοεπισκόπου Ση
τείας Κρήτης) (βλ. Μ. V o g e l - V . G a r d t h a u s e n , Die griechischen Schrei
ber des Mittelalters und der Renaissance, Leipzig 1909, σ. 174). "Ισως νά είναι ό ίδιος 
καί μέ τον πνευματικό 'Ιωάννη Κουδουμνή, στον όποιο ό Ιερομόναχος Μάξιμος, πατριαρ
χικός ϊξαρχος στην Κρήτη, έδωκε τήν άδεια νά έξομολογη, μέ γράμμα του δημοσιευμένο 
άπο τό Γ ε ν ν ά δ ι ο Ά ρ α μ π α τ ζ ό γ λ ο υ , Φωτίειος Βιβλιοθήκη, μέρος Α', έν Κων-
σταντινουπόλει 1933, σ. 152 - 154 (αριθ. Γγ3) πού έχει χρονολογία ,ξνβ' (γράφε : ,ζνβ'), 
Ινδικτ. γ' ( = 1544). 
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τουλάχιστο άπ' αυτούς ήταν και κτήτορας τοϋ χειρογράφου *, αν δχι και ο'ι 

δυο διαδοχικά. "Ετσι εξηγείται ϊσως ή συναγωγή στον κώδικα τών τεσσάρων 

αυτών εγγράφων πού αναφέρονται σε χειροτονίες ιερέων της Κρήτης. Τ α έγ

γραφα αυτά θα ήταν χρήσιμα ως υποδείγματα για ένα κληρικό της Κρήτης, 

πού μπορούσε να ήταν ή να γινόταν αργότερα πνευματικός. Γι ' αυτό και 

συγκεντρώθηκαν στον κώδικα ά π ' τους παραπάνω ή άπο άλλους άγνωστους 

μας κτήτορες, πάντως Κρητικούς ιερωμένους. 

Ά π ο τα τέσσερα έγγραφα έχει έκδοθή ως τώρα μονάχα το Α', άπο τον 

Ign. H a r d t 2 , με πολλά δμως σφάλματα, πού μου επέβαλαν την επανέκδο

ση του έδώ, μαζί με τα άλλα τρία συναφή, πού εϊχαν μείνει ανέκδοτα 3 . "Οσο 

ξέρω, κανείς δεν τα χρησιμοποίησε οΰτε τα σχολίασε. 

Ή έκδοση μου γίνεται άπο φωτογραφίες τών δυο παραφύλλων Ι - II 

(βλ. Πίν. 6 9 - 7 0 ) , πού φρόντισε πρόθυμα να μοϋ τίς στείλη το 1959 ό φίλος 

κ. Βασ. Φόρης, τότε μετεκπαιδευόμενος στο Μόναχο, πού τον ευχαριστώ 

κι' άπ ' έδώ θερμά. Σ τ ά κείμενα διορθώνω σιωπηρά μόνο τίς λίγες ανορθογρα

φίες. Τις πληροφορίες πού αναφέρονται στά ειδικά ζητήματα τοϋ καθενός εγ

γράφου (πρόσωπα, τοπωνύμια κλπ.) τίς δίδω στίς σημειώσεις πού επιτάσσω 

για το καθένα. Στην εισαγωγή δμως αύτη θα προσθέσω ακόμη μερικές γενι

κές και συγκριτικές παρατηρήσεις για το περιεχόμενο καί τον τύπο τους και 

θα προσπαθήσω να τα εντάξω στο χρονολογικό καί ιστορικό τους πλαίσιο. 

Παρόμοιες μέ τα έγγραφα μας «συμμαρτυρίες» πνευματικών για τή 

χειροτονία 'ιερέων μας έχουν σωθή καί άλλες, στους Νομοκάνονες ιδ ίως 4 

καί σέ άλλα χειρόγραφα 5, άλλα καί σέ έντυπες εκδόσεις της Τουρκοκρα-

1. Κατά τον I g n . H a r d t , δ.π., σ. 257, δ γραφέας τοϋ σημειώματος Ί ω . Φρα-
σές ήταν καί δ κτήτορας τοϋ κώδικα. Τίποτε δμως 8έν αποκλείει καί τδν Ί ω . Κουδουμνή, 
αν δεχτοΰμε πώς θέλησε μ' αΰτδ το σημείωμα να εξασφάλιση γιά δλλο χειρόγραφο πού 
έγινε κτήμα του άπο αγορά (« τον τέον Βασίλειον » ; βλ. σ. 319, σημ. 2) την ενυπό
γραφη βεβαίωση τοϋ Φρασέ πώς έχει πληρωθή γι' αυτό. 

2. I g n . H a r d t , δ.π., σ. 256-257. Ό Hardt έξέδωκε πρώτη (αυτόθι, σ. 
256) καί την προτασσόμενη επιστολή τοϋ 'Ιωσήφ Μεθώνης ( = 'Ιωάννη Πλουσιαδηνοϋ ), 
πού αναδημοσιεύτηκε σωστότερα άπό τδν Μ. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α, 'Αρχιερείς Μεθώνης, 
Κορώνης καί Μονεμβασίας γύρω στα 1500, δ.π., σ. 136-137 (Β'). 

3. Ό I g n . H a r d t , δ.π., σ. 257 - 258, σημείωσε απλώς γι' αυτά : «In assere 
ultimo très adhuc eiusdem tenoris epistolae in charta exaratae occurrunt. Sed haec 
duae (δηλ. ή επιστολή τοϋ 'Ιωσήφ Μεθώνης καί τδ έγγρ. Α', πού εκδίδει) Sufficiant». 

4. Βλ. Κ. Ι. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ, Ό Νομοκάνων τοϋ Μανουήλ Μαλαξοΰ, έν 
'Αθήναις 1916, σ. 53, κεφάλ. φξζ': «Περί πώς γράψει τήν μαρτυρίαν ό πνευματικός τοϋ 
μέλλοντος Ιερωθήναι» [κατά τδν άλλοτε κώδικα Κολυβα αριθ. 8]. Σέ άλλο χειρόγραφο 
Νομοκάνονα τοϋ ΙΖ' αι., πού ανήκει στδ φίλο κ. Δ. Βαγιακάκο, δ τύπος τοϋ έγγραφου αύτοΰ 
περιέχεται στδ κεφάλαιο φξθ': «Πώς γράφει ό πνευματικός την ανμμαρτυρίαν». 

5. Βλ. π.χ. Σ π υ ρ. Π. Λ ά μ π ρ ο υ , Κατάλογος τών έν Άγίω "Ορει ελληνικών 
κωδίκων, έν Κανταβριγία, τόμ. Α', 1895, αριθ. 2792. 3 (σ. 252) καί τόμ. Β', 1900, αριθ. 
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Ή μαρτυρία τοϋ πνευματικού τοϋ Χάνδακα Θεοδούλου Πρωτοψάλτη 

προς το μητροπολίτη Θεοφάνη Κορίνθου [μεταξύ 1517 καί 1534] 

[ Cod. Monac. graec. 190, παράφυλλο της ξύλινης στάχωσης της αρχής). 
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Οι τρεις άλλες μαρτυρίες πνευματικών της Κρήτης 
(Cod. Monac. graec. 190, παράφυλλο της ξύλινης στάχωσης του τέλους) 
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τ ί α ς 1 , Έ π ι σ τ ο λ ά ρ ι α 2 κλπ. Οι δικές μας «συμμαρτυρίες» έχουν αναμεταξύ τους 

πολλές φράσεις ή και περιόδους κοινές, άλλα καί διαφορές μικρότερες ή μεγα

λύτερες. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσωμε άπο μια σύγκριση των τεσσάρων 

εγγράφων, πού αξίζει να τήν έπιχειρήσωμε, γιατί είναι άπο τα χαρακτηριστι-

κώτερα τοϋ είδους των. Παρατηρούμε λοιπόν πώς, ένω και φραστικά ακόμη 

συμπίπτουν αναμεταξύ τους σέ πολλά σημεία, δμως κανένα άπο τα τέσσερα 

δέν είναι απαράλλακτο μέ το άλλο, μα ούτε και απαρτίζεται άπο τα ΐδια μέρη. 

Τα μέρη αυτά, δπως απαντούν στο Δ', πού είναι το πληρέστερο, είναι τα 

ακόλουθα : 

Ι ) Ε γ κ ώ μ ι ο τοϋ αρχιερέα προς τον όποΐο στέλνεται το έγγραφο καί ò 

υποψήφιος. Τον θεωρεί πώς εξελέγη επαξίως, μέ τη θεία χάρη, καί έτσι μπο

ρεί νά χειροτονή ιερείς. Το εγκώμιο άπαντα μονάχα στα έγγραφα Α ' καί Δ ' , 

πού έχουν απαράλλακτη αρχή. 

Π ) "Εξαρση της σπουδαιότητας τοϋ έργου της Ίερωσύνης, πού περισ

σότερο θα ταίριαζε σέ αγγέλους παρά σέ ανθρώπους καί πού γι ' αύτο επιβάλ

λεται ν' ανατίθεται σέ ενάρετους ανθρώπους καί έπειτα άπο αυστηρή δοκι

μασία. Ά π α ν τ α μόνο στα έγγραφα Γ' (πού αρχίζει έ'τσι) καί Δ'. 

I I I ) Βεβαίωση τοϋ πνευματικού πώς εξέτασε ειδικά (μπροστά στην 

εικόνα τοϋ Χρίστου) τον υποψήφιο καί τον βρήκε άξιο της Ίερωσύνης. Είναι 

το κύριο μέρος τοϋ έγγραφου καί γι ' αύτο άπαντα καί στα τέσσερα (Α' - Δ ' ). 

IV) Παράκληση προς τον αποδέκτη αρχιερέα νά χειροτόνηση τον υπο

ψήφιο. 'Απαντα στα έγγραφα Α', Γ', Δ ' (τήν παραλείπει μονάχα το Β ' ) . 

Φυσικά, τα μέρη Ι καί II είναι άπλα τυποποιημένα προοίμια. 

Το απλούστερο — δηλ. το ατελέστερο — άπο τα τέσσερα έγγραφα είναι 

το Β', πού δέν περιέχει παρά μονάχα το μέρος I I I . Το Α' περιλαμβάνει τα 

μέρη Ι, III καί IV καί το Γ' τα μέρη Π, I I I καί IV, διαφέρουν δηλαδή ανα

μεταξύ τους μόνο στην αρχή, δπου το Α' έχει το Ι, ένω το Γ' έχει το Π. 'Από 

τα δυο αυτά έγγραφα το Γ' παρουσιάζει φυσικώτερη διάρθρωση, ένω στο Α ' 

4420.4 (σ. 78), 4442.5 (σ. 83), 4471.11 (σ. 94), 4837.9 (σ. 211), 5047.1 (σ. 238) καί 
5816.3 (σ. 361). 

1. Χ ρ ύ σ α ν θ ο υ ' Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν , Συνταγμάτιον περί τών όφφικίων,. . ., 
έν τη κατά το Τεργόβιστον . . . μητροπόλει, 1715, σ. νζ': «Τύπος κατά τον όποιον γρά
ψουν οι πνευματικοί πατέρες ε'ις εκείνον οπού μέλλει να ίερωθη». (Το έγγραφο αναδημο
σιεύεται άπο τους Γ. Α. Ρ ά λ λ η καί Μ. Π ο τ λ ή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών 
κανόνων, τόμ. 5, Άθήνησιν 1855, σ. 543). 

2. Νέον Έπιστολάριον..., έν Λιψία, 1778, σ. 78 - 79 : «Πώς γράφεται αυμμαρ-
τυρία δταν μέλλτ] νά χειροτονηθώ Διάκονος» καί σ. 79 - 80 : «Και κατ' αλλον τρόπον». 
Οι ϊδιοι τύποι απαντούν καί στίς εκδόσεις τοϋ ((Νέου Έπιστολαρίου» άπο τον Ν. Γλυκύ 
(Βενετία, 1785), σ. 75 - 77 καί άπο τον Π. Θεοδοσίου (Βενετία, 1796), σ. 78 - 80. Τύποι 
συμμαρτυριών διατηρήθηκαν καί στα έπιστολάρια τοϋ ΙΘ' αιώνα, πού κρίνω περιττό να 
τά μνημονεύσω. 
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ή μετάβαση άπο το μέρος Ι στο αμέσως επόμενο μέρος III δέ φαίνεται ομα

λή, άλλα δίδει την εντύπωση πώς μεσολαβεί χάσμα. "Ισως για να συμπλη-

ρωθή αυτό το χάσμα έ'χει παρεμβληθή στο Δ' το μέρος Π. 

Το δνομα τοϋ συντάκτη της «συμμαρτυρίας» καί της μονής του διασώ

ζεται ευτυχώς στα τρία έγγραφα Α', Β' καί Δ' καί μονάχα στο Γ' δέν ανα

φέρεται καθόλου."Ετσι, συντάκτης (καί αποστολέας ) του Α' είναι ό ιερομόνα

χος Θεόδουλος Πρωτοψάλτης, άπο τη μονή της Παναγίας Γεθσημανής τοϋ 

Χάνδακα" συντάκτης του Β' είναι ό πνευματικός Μαλαχίας, άπο τή μονή τοϋ 

"Αγ. Νικολάου τοϋ Μαραθίου, πού τήν τοποθετούμε1 στην περιοχή τοϋ 'Ακρω

τηρίου των Χανιών καί συντάκτης (καί αποστολέας) τοϋ Δ' είναι ό πνευμα

τικός Ίωνας Κυνηγός, άπο τή μονή της Παναγίας Διαβατινής, πού βρισκό

ταν κι' αυτή, καθώς θα δοΰμε 2, στην Κρήτη, στην περιοχή τοϋ Χάνδακα. 

Το όνομα τοϋ υποψηφίου για χειροτονία ιερέα διασώθηκε επίσης στά 

ϊδια αυτά τρία έγγραφα, Α', Β' καί Δ' καί μονάχα άπο το Γ' παραλείπεται καί 

πάλι, γιατί έ'χει σ' αυτό άντικατασταθή με τήν αόριστη έκφραση «τον... 

κυρ όδεϊνα, το έπίκλην δδεΐνα». Πρόκειται στο Α' για τον Μιχαήλ (πού κι' 

αύτοΰ τό επώνυμο — άλλα μόνο αυτό — έ'χει άντικατασταθή με το «όδεϊ

να») άπο το Χάνδακα ( «εκ της περιωνύμου πόλεως Κρήτης»), στο Β' για 

το Νικόλαο Καλαβρο καί στο Δ' για τον Αυγουστίνο Ντατσύπρη ( = Da 

Gypris). 

Tò δνομα, τέλος, τοϋ αποδέκτη αρχιερέα δε μνημονεύεται ρητά παρά 

μόνο στο έγγραφο Α' : είναι ό μητροπολίτης Κορίνθου Θεοφάνης. Καί τοϋ 

έγγραφου Δ' αποδέκτης είναι επίσης ό μητροπολίτης Κορίνθου, άλλα το 8νο-

μά του έ'χει παραλειφθή καί δεν ξέρομε αν ήταν ό ίδιος ό Θεοφάνης ή άλλος 

κανείς. Στα έγγραφα Β' καί Δ' δέν αναφέρεται καθόλου ούτε το δνομα τοϋ 

αρχιερέα ούτε ή έδρα του' το Β' μάλιστα δέν έχει καν τον τύπο επιστολής 

προς ώρισμένο πρόσωπο, άλλα μοιάζει σαν απλή καί αόριστη πιστοποίηση. 

'Από τις παραπάνω ενδείξεις προσώπων καί τόπων καί το συνδυασμό 

τους μποροΰμε να συμπεράνωμε πώς καί τά τέσσερα έγγραφα προέρχονται 

άπο τήν Κρήτη : Στο Α' αναφέρεται ρητά ή μονή Γεθσημανής τοϋ «Χανδά-

κου Κρήτης» καί γίνεται μνεία τής «περιωνύμου πόλεως Κρήτης» ( = τοϋ 

Χάνδακα), στο Δ' ή μονή τής Διαβατινής, πού είπαμε πώς βρισκόταν επί

σης στην περιοχή τοϋ Χάνδακα, στο Β' ό "Αγιος Νικόλαος τοϋ Μαραθίου, πού 

κι' αυτόν τον εντοπίσαμε στην Κρήτη (Χανιά). 'Αλλά καί το Γ ' — τ ο μόνο 

πού δέν έ'χει ρητή ένδειξη — είναι πιθανώτατο πώς προέρχεται άπο τήν Κρή

τη, άφοΰ γράφτηκε μέ το ϊδιο χέρι πού έγραψε τό Β' καί άφοΰ στέλνεται, δπως 

τό Α', στο μητροπολίτη Κορίνθου καί αναφέρεται σέ παρόμοια υπόθεση. 

1. Βλ. παρακάτω τΙς Σημειώσεις, σ. 327. 

2. Βλ. Σημειώσεις, σ. 330. 
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Μένει τώρα να τοποθετήσωμε χρονολογικά το έγγραφο Α, πού, καθώς 

είδαμε παραπάνω ', πρέπει πάντως να έχη γραφτή πριν άπο τις 27 'Ιουνίου 

1534, και να έπιχειρήσωμε να έξηγήσωμε ποιες αιτίες καί περιστάσεις ανάγ

κασαν τότε τους υποψήφιους ιερείς τής Κρήτης να προσφύγουν για τή χει

ροτονία τους στο μητροπολίτη τής Κορίνθου. 

Ό αποδέκτης του εγγράφου Α' μητροπολίτης Κορίνθου Θεοφάνης, πού 

μνημονεύεται μάλιστα ώς «ύπέρτιμος καί εξαρχος πάσης Πελοποννήσου καί 

τον τόπον επέχων τοϋ 'Αγκύρας», δε μας είναι γνωστός άπο άλλη μαρτυρία 2 . 

Ξέρομε δμως πώς μητροπολίτης Κορίνθου άπο τον 'Οκτώβριο τοϋ 1507 

(οπότε χειροτονήθηκε) ώς τον 'Απρίλιο τοϋ 1517 (οπότε μετατέθηκε στη 

μητρόπολη Θεσσαλονίκης) ήταν ό Μακάριος Α' ό Ζακύνθιος (f 1 5 4 6 ) 3 . 

Καί προκάτοχος τοϋ Μακαρίου ήταν ό Κύριλλος, πού παραιτήθηκε το 1507, 

γιατί είχε προσβληθή «έξ άμαυρώσεως» 4 . Μετά το Μακάριο δμως καί ώς 

το 1546 (οπότε μαρτυρεΐται ό Ί ω ά σ α φ Α ' 6 ) δε μας ήταν ώς τώρα γνωστός 

κανείς άλλος μητροπολίτης Κορίνθου6. Πρέπει λοιπόν να δεχτούμε πώς ό 

Θεοφάνης τοϋ εγγράφου Α' έκάλυψε ενα μέρος άπο τήν τριακονταετία αυτή 

(1517 - 1546) καί χρημάτισε μητροπολίτης Κορίνθου οπωσδήποτε μετά το 

15177, άλλα πριν άπό το 15348. 

Είναι έξ άλλου γνωστό πώς μετά τήν κατάληψη τής Μεθώνης καί τής 

Κορώνης άπο τους Τούρκους, το 1500, οι υποψήφιοι ιερείς τής Κρήτης π ή 

γαιναν στή Μονεμβασία (τήν πλησιέστερη γι ' αυτούς βενετική κτήση πού 

απόμεινε στην Πελοπόννησο), δταν ήθελαν να χειροτονηθούν9. 'Αλλά ό τότε 

1. Βλ. σ. 319. 
2. Βλ. Π α ρ θ ε ν ί ο υ Κ. Π ο λ ά κ η , Επίσκοποι της αποστολικής εκκλησίας 

Κορίνθου, «'Ιερός Σύνδεσμος», ετ. IB' (Κ'), 1916, φ. 276 (1 Νοεμβρ.), σ. 13-15 καί 
φ. 277 (15 Νοεμβρ. ), σ. 8 - 9, δπου δ Θεοφάνης δέν αναφέρεται. 

3. Βλ. Π α ρ θ. Π ο λ ά κ η , δ.π., φ. 276, σ. 13-14 (αριθ. 34) και Μ ά ν ο υ ή λ 
Ι. Γ ε δ ε ώ ν , ΠατριαρχικαΙ 'Εφημερίδες, εν 'Αθήναις 1936, σ. 20 (πρβλ. καί σ. 23). 

4. Σ ω φ ρ ο ν ί ο υ Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ , 'Ιστορικά μνημεία τοϋ "Αθω, «Ελληνικά», 
τόμ. 3 (1930), σ. 46-47, αριθ. 9. Κατά τδν Εΰστρατιάδη, ή πράξη εκλογής τοϋ Μα
καρίου Κορίνθου έχει χρονολογία «,ζΐζ [=1508] κατά μήνα Νοέμβριον». Ό Νοέμβριος 
δμως τοϋ ,ζις' (7016) δέν είναι το έτος 1508, άλλα τδ 1507. 

5. Π α ρ θ. Π ο λ ά κ η , δ.π., φ. 277, σ. 8 (αριθ. 36). 
6. Ό Π α ρ θ. Π ο λ ά κ η ς, δ.π., φ. 276, σ. 15 (αριθ. 35) παρεμβάλλει ανάμεσα 

σ' αυτούς τους δύο τδν Κωνσταντίνο Ρεσινό. 'Αλλά αύτδς ακμάζει πολύ αργότερα, μετά 
τδ 1570, καθώς απέδειξε ό Κ. Ι. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ η ς , Κωνσταντίνος Ρεσινός, «'Ορθό
δοξος Θεολογική Έπιθεώρησις» (Τριμηνιαϊον έπιστημονικδν παράρτημα τοϋ Ίεροΰ Συν
δέσμου), έτ. Α', τεΰχ. 1 ('Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1922), σ. 5-28. 

7. Πριν άπδ τδ 1517 δέ φαίνεται διόλου πιθανό πώς μπορεί να τοποθετηθή. 
8. Βλ. παραπάνω, σ. 319. 
9. Βλ. Μ. Ι. Μ α ν ο ύ σ ά κ α , 'Αρχιερείς Μεθώνης, Κορώνης καί Μονεμβασίας 

γύρω στα 1500, «Πελοποννησιακά», τόμ. 3-4 (1958-1959), σ. 104 κ.έξ. 
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αρχιεπίσκοπος Μονεμβασίας, ό πολύς 'Αρσένιος 'Αποστόλης, γνωστός γιά 

τα φιλενωτικά του φρονήματα, προκάλεσε με την πολιτεία του μεγάλη ανη

συχία στο οικουμενικό πατριαρχείο, πού τον καθαίρεσε το 1509, ακύρωσε τις 

χειροτονίες πού είχε κάμει, και τον ανάγκασε να εγκατάλειψη την έδρα του 

και ν' άποσυρθή στη γενέτειρα του, στο Χάνδακα της Κρήτης ' . "Ετσι, ορθό

δοξος (ή ενωτικός, έ'στω) αρχιεπίσκοπος δεν υπήρχε πια μετά το 1509 ούτε 

στη Μονεμβασία. Είναι αλήθεια πώς ό 'Αρσένιος 'Αποστόλης κατάφερε αρ

γότερα νά ξαναγυρίση στη Μονεμβασία, δχι όμως πια ώς ορθόδοξος, άλλα ως 

λατΐνος αρχιεπίσκοπος αύτη τη φορά, καί διατήρησε το θρόνο αυτό άπο το 

1524 ως το 1535 (οπότε καί πέθανε στη Βενετία) 2 . Έ τ σ ι , ούτε στον καθο

λικό 'Αρσένιο 'Αποστόλη μπορούσαν πια νά πηγαίνουν οι ορθόδοξοι υποψή

φιοι ίερεϊς της Κρήτης γιά χειροτονία κατά το διάστημα αυτό. Τ Ηταν λοι

πόν φυσικό νά ζητούν νά χειροτονούνται άπο ορθόδοξο μητροπολίτη άλλης 

πελοποννησιακής πόλης, έ'στω καί πιο μακρυνής. Καί άφοϋ ούτε στο βενε

τοκρατούμενο Ναύπλιο υπήρχε ορθόδοξος αρχιερέας (είναι γνωστό πώς οι 

Βενετοί τον είχαν αντικαταστήσει με ενα πρωτοπαπά καί μονάχα μετά τήν 

παράδοση της πόλης στους Τούρκους, το 1540, ανασυστήθηκε ή μητρόπολη 

α υ τ ή 3 ) , φαίνεται πώς οί Κρητικοί αναγκάζονταν νά ταξιδεύουν ακόμη βο

ρειότερα, ώς τήν (έστω καί τουρκοκρατούμενη) Κόρινθο, για να ζητούν άπο 

το μητροπολίτη της τη χειροτονία. Αυτό προκύπτει τουλάχιστο άπο το πρώτο 

έγγραφο πού δημοσιεύεται ευθύς παρακάτω καί το πράγμα βλέπομε πώς 

είναι εύκολοεξήγητο. 'Αλλά φαίνεται πώς το καθεστώς αυτό δεν άρεσε στους 

Βενετούς καί δε διατηρήθηκε γιά πολύ. Μετά τήν παράδοση της Μονεμβα

σίας καί του Ναυπλίου στους Τούρκους, το 1540, οί ιερείς της Κρήτης υπο

χρεώθηκαν νά καταφεύγουν γιά χειροτονία στα βενετοκρατούμενα 'Ιόνια νησιά, 

τήν Κεφαλληνία καί τή Ζάκυνθο 4 καί αργότερα τα Κύθηρα 5 . 

1. Βλ. αυτόθι, σ. 105 - 120. 
2. Βλ. αυτόθι, σ. 127 - 135. 
3. Βλ. Π ε ρ ι κ λ έ ο υ ς Γ. Ζ ε ρ λ έ ν τ ο υ , Άνασύστασις της μητροπόλεως 

"Αργούς καί Ναυπλίας κατά το 1541, «Άθηνα», τόμ. 27 (1915), σ. 202-207 καΙΤοϋ 
ί δ ι ο υ , Ai μητροπόλεις Χριστιανουπόλεως καί "Αργούς καί Ναυπλίας, έν 'Αθήναις 1922, 
σ. 22. 

4. Βλ. το απόσπασμα της έκθεσης τοϋ Jac. Foscarini το άναδημοσιευόμενο άπο 
τόν Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Οί ορθόδοξοι παπάδες επί 'Ενετοκρατίας, «Κρητικά Χρονι
κά», τόμ. 13 (1959), σ. 55. Πρβλ. καί αυτόθι, σ. 56 (απόσπασμα της έκθεσης τοϋ Zuane 
Mocenigo, 1589) καί 62 - 63 (δπου μαρτυρίες για χειροτονίες, των ετών 1567 καί 1597). 
ΟΙ μαρτυρίες μπορούν εύκολα να πολλαπλασιαστούν. 

5. Βλ. τΙς συστατικές επιστολές άπο τήν Κρήτη, τών ετών 1614 καί 1615, προς 
τον επίσκοπο Κυθήρων Διονύσιο Κατηλιανό τΙς δημοσιευμένες άπο τόν J. L a m i u s , 
Deliciae eruditorum, τόμ. IX, Florentiae 1740, a. 96, 98 καί 98 - 100. Πρβλ. καί Ν. 
Β. Τ ω μ α δ ά κ η , δ.π., σ. 63. 
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ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Α' 

Μαρτυρία τοΰ πνευματικού Θεοδούλου Πρωτοψάλτη (μονής Κυρίας 
Γεθσημανής τοΰ Χάνδακα) προς το Θεοφάνη Κορίνθου για το 

Μιχαήλ (άπο το Χάνδακα). 

(Cod. Monac. Graec. 190, παράφυλλο της ξύλινης στάχωσης της αρχής). 
Πρώτη ίκδοση: J. H a r d t , Catalogus, Π, αριθ. GXC, σ. 256-257. 

Άχρονολόγητη [μεταξύ 1517 καΐ 1534]. 

f Έπειδήπερ ή θεία χάρις, ως εοικεν, τοις αύτοίς χαρίσμασιν οίδεν δι-

δόναι τοις αξίοις αυτής,\2 και δια τοντο και σε δικαίως προετιμήσατο αρχιε

ρέα αυτής άξιον, ψροντιστήν διοικητήν τε!3 και οϊκονόμον, πανιερώτατέ μοι 

μητροπολΐτα Κορίνθου κύριε Θεόφανες, νπέρτιμε^ και εξαρχε πάσης Πελο

ποννήσου και τον τόπον επέχων τοϋ 'Αγκύρας, ώστε άπο^πληρεϊν || τα || κα

θήκοντα και καταστήσαι κατά πόλεις πρεσβυτέρους, κατά τον κορυφαιότα-

τον τών\6 αποστόλων Παϋλον, το σκεϋος τής εκλογής. 

Τούτου χάριν κάγώ δ αμαρτωλός Θεόδουλος^ Ιερομόναχος, το κατά 

κόσμον Πρωτοψάλτης, ό εκ τής μονής τής Κυρίας τής Γεθσημανής, τής εν 

τοις ό\*ρίοις οϋσης Χανδάκον Κρήτης, έχοντος μου την έξουσίαν τους πειθομέ-

νους μοι πνευματικώς άνακρίνειν καί\9 κανονίζειν, παρεγένετο προς με εκ νεα

ρός ηλικίας κάί ό παρών κομιστής τονδε γράμματος [Μιχαήλ] \\ δδεϊνα | | 

Ι10μεν την κλήσιν, τούπίκλιον δε όδεϊνα, ορμώμενος εκ τής περιωνύμου πόλεως 

Κρήτης, και εξα\ηγορενόμενος καθ' εκαστον ενιαυτον τα παρ' αυτού εις εμέ, 

θεαρέστως επολιτεύετο. Νϋν δέ,\12 βουλόμενος λαβείν το τής Ιερωσύνης χά

ρισμα, πάλιν, ώς εθος εϊχεν, ελήλνθε προς με. Και εξε^τάσας αυτόν άκριβέ-

στερον και τα βάθη τής έαυτοϋ καρδίας ερεννήσαντες και έμπροσθεν^ τής 

εικόνος τοϋ δεσπότου Χρίστου και τής έαυτοϋ || μητρός || στήσαντες και άνα-

κρίναντες άκριβώς,\15 εϋρομεν αυτόν είναι άξιον τοϋ τοιούτον χαρίσματος, 

δηλαδή τής ιερωσύνης. 

Και δια τοϋ\16τό σοι στέλλομεν αυτόν, τιμία μοι κάί ιερά κεφαλή, και άδι-

στάκτως χειροτόνησον αύτόν,\ΧΊ μηδέν αναβαλλόμενος, Ινα και είς αυτόν ό 

τον Κυρίου λόγος πληρωθή· πάς γαρ ό αϊτών λαμβάνει1* και ό ζητών ευρί

σκει και τφ κρούοντι άνοιγήσεται. 

5 - 6 Tit. 1,5 Ι! 17 - 18 Luc. ΧΙ,ΙΟ 

5 τα supra linearli || 9 όδείνα cod.1 (supra linearti): μιχαήλ cod. Il li μητρός 
supra lineam 
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 

3 - 4 . μητροπολίτα Κορίνθου κύριε Θεόφανες, ύπέρτιμε και εξαρχε πάσης Πελοπον

νήσου και τον τόπον επέχων τον Άγκυρας. Ό Θεοφάνης Κορίνθου δέ μας είναι μαρτυ

ρημένος άπ' άλλου, πρέπει δμως πάντως να τοποθετηθή μεταξύ 1517 καί 1534, δπως υπο

στηρίξαμε παραπάνω (σ. 323). "Ας σημειωθή πώς καΐ δ άμεσος πιθανώτατα προκάτο

χος του Μακάριος Α' (1507 - 1517) μαρτυρεϊται επίσης δχι μόνο ώς «ύπέρτιμος καί έπαρ

χος πάσης Πελοποννήσου», αλλά καί ώς «τον τόπον επέχων τοϋ 'Αγκύρας» (βλ. L. Ρ e-

t i t , Les évêques de Thessalonique, «Echos d'Orient», τόμ. 5 (1901 -1902), σ. 150 

(αριθ. 8 1 ) . — Π α ρ θ. Π ο λ ά κ η, Επίσκοποι της αποστολικής εκκλησίας Κορίνθου, 

«'Ιερός Σύνδεσμος», ετ. I B ' (Κ'), φ. 276 (1 Νοεμβρίου 1916), σ. 13 καί σημ. 4 καί Σ ω-

φ ρ . Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ καί ' Α ρ κ α δ ί ο υ Β α τ ο π ε δ ι ν ο ϋ , Κατάλογος των 

έν τη ίερα μονή Βατοπεδίου άποκειμένων κωδίκων, έν Κανταβριγία 1924, σ. 99, 

αριθ. 483). 

6 - 8 . Θεόδουλος ιερομόναχος, το κατά κόσμον Πρωτοψάλτης, ο εκ της μονής της 

Κυρίας της Γεθσημανής, της εν τοις όρίοις οΰαης Χανδάκου Κρήτης. Ό Θεόδουλος Πρω

τοψάλτης δέν είναι, δσο ξέρω, μαρτυρημένος άπ' άλλου. 'Αλλά ή μονή της Παναγίας της 

Γεθσημανής στο Χάνδακα είναι γνωστή. Σημείωμα τοϋ 1566 στον ύπ' αριθ. 309 (1586) 

σιναϊτικό κώδικα αναφέρει ώς κτήτορα τοϋ κώδικα αύτοΰ τον ιερομόναχο Ί ω ν α τον Ά π ε -

ζανιώτη ( = άπο τή μονή Άπεζανών, τοϋ διαμερίσματος τοϋ Χάνδακα), γιά τδν όποιο 

νεώτερο σημείωμα τοϋ 1584 προσθέτει πώς ήταν «από την Παναγίαν τήν Γεθσημανή όνο-

μαζομένην» (V. Β e n e ä e ν i ί, Catalogue codicum manuscriptorum graecorum 

qui in monasterio Sanctae Catharinae in monte Sinai asservantur, τόμ. I, Petropoli, 

1911, σ. 158). 

10. έκ τής περιωνύμου πόλεως Κρήτης. Πρόκειται γιά το Χάνδακα, τήν πρωτεύου

σα τής βενετοκρατούμενης Κρήτης, πού λεγόταν κι' αυτός Κρήτη (βλ. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά-

κ η , Κρήτη = Χάνδαξ = Ήράκλειον, Ε Ε Β Σ , τόμ. 21 (1951), σ. 2 3 5 - 2 3 7 ) . 

Β' 

Μαρτυρία τοΰ πνευματικού Μαλαχία 
(μονής "Αγ. Νικολάου Μαραθίου) για το Νικόλαο Καλαβρό. 

(Cod. Monac. Graec. 190, παράφυλλο της ξύλινης στάχωσης τοΰ τέλους) 

'Ανέκδοτη. 'Αχρονολόγητη. 

f 'Επειδή παρελάβομεν παρά των θεοκηρύκων καί θείων αποστόλων τοϋ 

έξομολογεΐσθαι* άλλήλοις τα παραπτώματα ημών, ήλθε και προς έμέ, τον 

ελάχιστον πνευματικόν Μαλαχίαν\3 Ιερομόναχον, οίκονμενον εν τη μονή τοΰ 

εν άγίοις πατρός ημών Νικολάου, ονομαζόμενου Μαραθίου,1* το εμόν παιδίον 

καί πνευματικόν ονόματι Νικόλαος δ Καλαβρός, αΐτώντά μοι χάριν, iva κατα-

λάβη\5 το τής Ιερωσύνης αξίωμα. 'Εγώ δέ, τω Θεον θείω ψόβω βαλλόμενος, 

έστησα αυτόν εμπρο^σθεν τής άχειροποιήτου εικόνος τοΰ Κυρίου ημών Ίη-

σοϋ Χρίστου και τής εικόνος τοΰ μεγάλου Νικολάου τής\7 μονής καί εξετάσας 
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αυτόν ακριβώς, εύρων δε αυτόν εν σωφροσύνη διάγοντα και δια τοϋτο μαρτυ

ρώ* αυτόν είς δόξαν πατρός, υιού και άγιου πνεύματος, άξιον της Ιερωσύνης. 

τω δε Θεώ ή δόξα. 

4 ante ίνα scr. ό'λ cod., quod del. cod.11| καταλάβω (κατά infra lineam) || 6 post 
Χρίστου και scr. τοΰ εν άγί cod., quod del. cod.1 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

2 - 3 . πνευματικόν Μαλαχίαν Ιερομόναχον, οικονμενον εν rfj μονή τον ίν άγίοις 
πατρός ημών Νικολάου, ονομαζόμενου Μαραθίου. Θεωρώ πιθανώτατο πώς ή μονή αυτή 
εΐναι ή άλλοτε μονή τοϋ Άγ. Νικολάου στο νησί τοϋ κόλπου της Σούδας, πού τήν αναφέρει 
ήδη ό Christophorus Buondelmonti στην περιήγηση του (1415 - 1417) μέ τα ακόλουθα 
λόγια : «. . . dum Drepanum olim hodie Maleccham primum procuramus, respici-
mus saxa, donee a latere dextro in sinum olim Amphimalem hodie Suda Portum 
sine mugitu Maris intrare gaudent. Cuius in medio Monasterium vidimus Nicolaum 
nomine Sanctum, in qua insula fratres plures habitant heremitarii». ( F l . C o r n e 
l i u s , Creta Sacra, Venetiis, 1755, τόμ. Ι, σ. 92 ). Σήμερα ή απέναντι άπο το νησάκι ακτή 
τοϋ'Ακρωτηρίου (Μελέχας) ονομάζεται ακόμη Μαράθι (βλ. G. G e r ο 1 a, Monumenti 
Veneti nell'isola di Creta, τόμ. I, Venezia 1905, σ. 560). Tò τοπωνύμιο αναφέρεται και 
άπο το Μαρίνο - Τζάνε Μπουνιαλή, βλ. Ά γ α θ. Ξ η ρ ο υ χ ά κ η, Ό Κρητικός Πό
λεμος, έν Τεργέστη 1908, σ. 325, στ. 17. 

4. Νικόλαος â Καλαβρός. Ό υποψήφιος αυτός για χειροτονία ιερεύς δέ μοϋ εΤναι 
γνωστός άπ' άλλου. 

Γ' 

Μαρτυρία ανώνυμου πνευματικού προς το μητροπολίτη Κορίνθου· 

(Cod. Monac. Graec. 190, αμέσως μετά τή Β') 
'Ανέκδοτη. Άχρονολόγητη. 

/ 'Επειδή το της ίερωσύνης || έργον \\ μέγα μνστήριόν εστίν και αγγέλων 

υπερβαίνον τήν άξίαν, κατά τον χρυσορρήμονα θεϊον^ Χρυσόστομον το γαρ 

διακονεΐν σοι μέγα και φοβερον καΐ αύταΐς ταϊς επουρανίαις δυνάμεσι, άφά-

τω δε όμως εύσπλα\3γχνία τοΰ παντοδυνάμου Θεοϋ ούχ άγγέλοις διετάξατο 

λειτουργεΐν τοϋ τιμίου αύτοϋ σώματος τε κάί αίματος,]* άλλα τοις άνθρώποις 

|| άγνοις και άνεγκλήτοις, \\ διό ο θειότατος Παύλος ό 'Απόστολος προς Τΐτον 

τον θείον αυτού μαθητήν γράψας λέγων τέκνον Τΐτε,\Ά κατάστησαν κατά πό

λεις πρεσβυτέρους, ως εγώ σοι διεταξάμην, ει τις εστίν άνέγκλητος, μιας 

γυναικάς άνήρ,\6 νηφάλιον f φρόντ f είναι σεμνόν, σώφρονα, κόσμων, ύγιαί-

νοντα τή πίστει, τή αγάπη, τή υπομονή. 7Όΐς|7 αύτοις ούν ρήμασι καΐ ημείς 

επόμενοι, όφείλομεν ίνα μη ό ψήφος και ό κίνδυνος εις ημάς επιστρέψη. 
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\8Διά τούτο, πανιερώτατε μητροπολϊτα της άγιωτάτης μητροπόλεως 

Κορίνθου, τον προς υμάς ερχόμενον κύρ όδεΐνα, το έπί\βκλιον όοεΐνα, εκ βρέ

φους καί εξ απαλών ονύχων εξ ημών διορθούμενος καϊ πάντα τα αύτοϋ ημείς 

οϊδαμεν. Νϋν δε έ\10ξαιρέτως κατά τους θείους και Ιερούς νόμους κατέμπροσθεν 

τοϋ δεσποτικού χαρακτήρος εξετάξαντες αύτόν,\η ως οι θείοι καί ιεροί νόμοι 

διακελεύονται, εϋρομεν αυτόν άξιον τοϋ θείου χαρίσματος. Άνεμποδίστως 

δε δμως εξ ύμών\>2 λαβών δ αιτεί, ως έχοντες την χάριν και την δωρεάν τοϋ 

παντουργοϋ και θείου πνεύματος. Αυτός δε καλώς διακονήσει το θείον. 

\13βαθμόν εαυτόν καλόν περιποιείται καί πολλήν παρρησίαν εν πίστει τη εν 

Χριστώ Ίησοϋ αμήν. 

"Ερρωσο εν Θεώ, πανιερώτατε μητροπολϊτα. 

1-3 Joh. Chrysostomi, De sacerdotio 111,5 (Migne, P.G. 48, col. 643) || 4 - 5 
Tit. I, 5 - 6 || 6 Ibid. 11,2 || 2 P a n . Τ r e m ρ e 1 a, Ai τρεις λειτουργίαι κατά τους έν 
'Αθήναις κώδικας, Athenis 1935, ρ. 72 (Ευχή τοϋ χερουβικοΰ). 

1 έργον supra linearti || 4 άγνοϊς καί άνεγκλήτοις supra lineam || 6 φρόντισον an 
φροντιστών scribendum ? || 10 Ιερούς corr. : Ιερείς cod. || post δεσποτικού scr. θρόνου 
cod., quod del. cod.11| 11 ante ώς scr. εϋρ. cod., quod del. cod.1 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

8. πανιερώτατε μητροπολϊτα της άγιωτάτης μητροπόλεως Κορίνθου. Αύτη είναι ή 
μόνη ένδειξη πού συναντούμε στο έγγραφο αυτό. Δυστυχώς δέν αναφέρεται το όνομα τοϋ 
μητροπολίτη αύτοϋ της Κορίνθου, πού ήταν ό αποδέκτης, Οπως δέν αναφέρεται καθόλου 
οϋτε το όνομα τοϋ αποστολέα οϋτε το όνομα τοϋ υποψήφιου ιερέα. 'Οπωσδήποτε, όφεί-
λομε να συσχετίσωμε το έγγραφο προς το Α', πού απευθύνεται στο μητροπολίτη Κορίνθου 
Θεοφάνη. *Αν ό Θεοφάνης υπονοείται καί έδώ, δέν είναι βέβαιο' είναι όμως πολύ πιθανό. 

Δ' 

Μαρτυρία τοϋ πνευματικοί Ίωνά Κυνηγού 
(μονής Κυρίας Διαβατινής) νια τον Αυγουστίνο Ντατσύπρη. 

(Cod. Monac. Graec. 190, αμέσως μετά τή Γ') 
'Ανέκδοτη. Άχρονολόγητη. 

/ Έπειδήπερ ή θεία χάρις, ώς εοικεν, τοις αύτοΐς χαρίσμασιν οΐδε διδό-

ναι τοις άξίοις αυτής, δια τοϋτο και σε δικαίως προ\2ετιμήσατο αρχιερέα αυ

τής άξιον, φροντιστήν, διοικητήν τε και οικονόμον, αρχιερέων άριστε, ώστε 

άποπληρεΐν τα καθήκονταψ κατά. τον κορυψαιότατον τών αποστόλων, και 

καταστήσαι κατά πόλεις πρεσβυτέρους, όστις εστίν άνέγκλητος, νηφάλιος 
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και σεμνός,^ κόσμιος τε και σώφρων και τη πίστει νγιαίνοντα' το μνστήριον 

γαρ της Ιερωσύνης μέγα εστί και άγγέλοιν υπερβαίνον την άξίαν,\& κατά τον 

θείον Χρνσόστομον το γαρ διακονεϊν σοι μέγα και φοβερον και αϋταϊς ταϊς 

έπουρανίαις δννάμεσι, άφάτω δ' όμως | 6 εύσπλαγχνία, ούχ άγγέλοις διετάξα-

το λειτουργειν, αλλ' άνθρώποις, πλην αξίοις και άγαθοϊς και ακριβώς εξετα-

ζομένοις. 

Έπει^δή δε και ημείς παρελάβομεν παρά τών θεοκηρύκων αποστόλων 

τον έξομολογεϊν ακριβώς και άνακρίνειν τους προς]8 ημάς παραγενομένους, 

τούτον χάριν και δ κύρ Αυγουστίνος Τατζύπρις, εκ νεαράς πάνν της ηλικίας 

τα κατ' αντον εξομο^λογούμενος προς με, τον ελάχιστον αύτοϋ πνευματικόν 

Ίωνάν, τον κατά κόσμον Κννηγόν, τον ες μονήν διατρίβοντα της Κυρίας της 

ονομαζόμενης^ Διαβατινής, και τα κατ' αντον καλώς επισταμένος, κάί νϋν 

άκριβέστερον ερεννησαντες εστήσαμεν αντον κατέμπροσθεν τον δεσποτικού 

χα\ηρακτήρος και άνακρίναντες, ενρομεν αυτόν άξιον τον θείου χαρίσματος 

της Ιερωσύνης. 

Και δια τοϋτό σοι στέλλομεν αυτόν, ώ θεία μοι και ίερά|12 κεφαλή, και 

άνεμποδίστως χειροτόνησαν, μηδέν άμφιβαλλόμένος ως εξ ημών μαρτυρον-

μενον ει και τη ηλικία y ε ονκ εστίν εντελής, αλλ' όμως τοις γράμμασι και 

τή\ί3 σωφροσύνη και τη παιδεία κεκόσμηται· γήρας γαρ τίμιον κατά τον σοφον 

Σολομώντα ον το πολνχρόνιον\Η κάί τα εξής. πολιά δέ εστί φρόνησις άνθρώ-

πον και ηλικία γήρονς, βίος άκηλίδωτος. 

|16"Ερρωσο εν θεώ, πανιερώτατε δέσποτα. 

Παπά Ίωνας Κυνηγός 

3 - 4 Tit. Ι, 56 et 11,2 || 4 - 5 Joh. Chrysostomi, De sacerdotio 111,5 (Migne, 
P.G. 48, col. 643) || 13 Sapient. IV,8 || 14 Ibid. IV,9 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

8. ό κύρ Αυγουστίνος Τατζύπρις. Πρόκειται για τό παλιό κρητικό επώνυμο Da-
cipri ( = De Cypris), πού άπαντα και σήμερα στην περιοχή τοϋ 'Ηρακλείου (Χάνδακα) 
ώς Αεσύπρης. Το επώνυμο ήταν γνωστό στο Χάνδακα το 16ο αιώνα" βλ. Κ. Δ. Μ έ ρ-
τ ζ ι ο στα «Κρητικά Χρονικά», τόμ. ΙΕ '-ΙΤ (1963), τεϋχ. II, σ. 234, 238, 290, 302 
και Κ. Ν. Σ ά θ α , Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. 6, Βενετία 1877, σ. 664-668 (αριθ. 
9). Ή οικογένεια Dacipri αναφέρεται ανάμεσα στις αστικές οικογένειες (Cittadini) τοϋ 
Χάνδακα και στην απογραφή τοϋ Trivan (1644) τή δημοσιευμένη άπο τον Μ. Ι. Μ α
ν ο ύ σ α κ α, Ή παρά Trivan απογραφή τοϋ πληθυσμοΰ της Κρήτης (1644) κλπ., «Κρη
τικά Χρονικά», τόμ. 3 (1949), σ. 50 (αριθ. 53: Dacipri). 

9. πνευματικόν Ίωναν, τον κατά κόσμον Κννηγόν. Πολλά μέλη της οικογενείας 
Κυνηγοΰ είναι μαρτυρημένα στην 'Ανατολική Κρήτη καΐ ειδικά στην περιοχή τοϋ Χάν
δακα. Ά π ' αυτά άς αναφερθούν τά έξης : Γεώργιος Κυνηγός (1549-58) και Μιχαήλ Κυ-
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νηγος (1555-76), νοτάριοι στο Χάνδακα (Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς , δ.π., σ. 243, αριθ. 19, 
21). — Μανουήλ Κυνηγός, νοτάριος (του Χάνδακα;) το 1585 ( Σ τ ε φ . Ξ α ν θ ο υ δ ί -
δ ο υ, Κρητικά συμβόλαια έκ της 'Ενετοκρατίας, «Χριστιανική Κρήτη», τόμ. 1 (1912), 
σ. 27 και 39).— «Γεώργης Κυνηγός ποτέ Δημήτρη και ό... Κυνηγός ποτέ Ιωάννη άπα 
το χωρίον Καινούργιον τών Καρών», γύρω στα 1630 (αυτόθι, σ. 146). — Μάστρο-
Γιώργης Κυνηγός τό 1635 (αυτόθι, σ. 186).—Κυνηγός (χωρίς βαπτιστικό) το 1639 
(αυτόθι, σ. 222).— ιερεύς (στό Χάνδακα) 'Ιωάννης ό Κυνηγός τό 1624 (βλ. Κ. Δ. 
Μ έ ρ τ ζ ι ο στά «Κρητικά Χρονικά», τόμ. 6 (1952), σ. 272) και (ό ίδιος;) τό 1652 
(βλ. Β. Λ α ο ύ ρ δ α στά «Κρητικά Χρονικά», τόμ. 9 (1955), σ. 483). 

9 - 10. τον ές μονην διατρίβοντα της Κυρίας της ονομαζόμενης Αιαβατινής. Τό 
μοναστήρι αυτό μνημονεύεται καί αργότερα στη διαθήκη τοϋ 'Ανδρέα Κορνάρου, τή δημο
σιευμένη άπό τό Σ τ έ ρ γ. Γ. Σ π α ν ά κ η, Ή διαθήκη τοϋ 'Ανδρέα Τζάκ. Κορνάρου 
(1611), «Κρητικά Χρονικά», τόμ. 9 (1955), σ. 396, 397 (monastero di Santa Maria 
Diauatini) καί 398 (Reverenda Madalena Nassini... Abbadessa di Diauatini). 
Ό Σπανάκης (σ. 462, σημ. 39) δέ μπόρεσε να τό εντόπιση, πάντως όμως πρόκειται γιά 
μοναστήρι της περιοχής Χάνδακα. 

Μ. Ι. ΜΑΝΟΤΣΑΚΑΣ 
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R É S U M É 
• 

L'ORDINATION DES PRÊTRES DE CRÈTE 
PAR LE MÉTROPOLITE DE CORINTHE 

(Documents du XVIe siècle) 
(PI. 69-70) 

L'auteur édite et commente quatre documents du XVIe siècle, 
conservés en copie dans le cod. Monac. gr. 190 (plats antérieur et po
stérieur) et concernant l'ordination des prêtres de Crète par des arche
vêques orthodoxes d'autres régions, étant donné que les évêchés ortho
doxes de Crète étaient supprimés pendant la domination vénitienne. 
Il s'agit de quatre lettres-attestations (συμμαρτυρίαι) adressées par des 
pères spirituels crétois à des métropolites hors de Crète, par lesquelles 
les candidats sont recommandés comme dignes de recevoir le sacerdoce. 

La première de ces lettres (la seule éditée, mais pas correctement, 
par Hardt), écrite avant 1534 par le confesseur Théodoulos Protopsaltis 
(du monastère de Gethsimané, à Candie), recommande un certain Michel, 
de Candie, au métropolite de Corinthe Théophane (inconnu par ailleurs, 
qu'on doit placer entre 1517 et 1534); la seconde est rédigée par l'hiéro-
moine Malachie (du monastère de St. Nicolas, à Marathi) et concerne 
le candidat Nicolas Calavros; la troisième, adressée également au métro
polite de Corinthe (le même Théophane?), ne porte pas de non de ré
dacteur, ni de candidat; et la quatrième est émise par le confesseur 
Jonas Cynigos (du monastère de Nôtre-Dame Diavatini) en faveur du 
candidat Augustin Da Cypris. 

Le recours des candidats crétois au métropolite lointain de Corinthe 
est expliqué, selon l'auteur de cette étude, par le fait qu', à cette époque 
(vers 1520-1540), de deux seules villes du Péloponnèse restées encore 
sous la domination vénitienne, Monembasie et Nauplie, la première 
avait un archevêque, mais latin (le fameux unioniste Arsène Aposto-
lis, f 1535), tandis qu'à la seconde le siège métropolitain orthodoxe 
était supprimé. 

M. MANOUSSAKAS 
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