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ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Διά της έκδόσεως των εγκωμίων τοΰ Θεοδώρου και Γερασίμου 
Παλλαδά συμπληροϋται η δημοσίευσις όλων, καθ’ δσον γνωρίζω, 
των σωζομένων και ανεκδότων μέχρι τοΰδε κειμένων περί τοΰ μαρτυ
ρίου τών 'Αγίων Δέκα πλησίον τής Γορτύνης. Εκείνο τό όποιον 
υπολείπεται πλέον είναι νά γραφή ιδιαιτέρα μελέτη δταπραγματευο- 
μένη τά προς τό μαρτυριον αυτό συνδεόμενα θέματα καί συνθέτουσα 
τά υπάρχοντα στοιχεία.

Έκ τών δυο έκδιδομένων ενταύθα κειμένων τό έγκώμιον τοΰ 
Θεοδώρου Παλλαδά παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον ως προς τάς 
πηγάς αι όποΐαι έχρησιμοποιήθησαν καί ώς προς τό πνεύμα υπό τό 
όποιον συνετέθη. 'Ο συγγραφευς εγνώριζε καί έχρησιμοποίησε τό έγ
κώμιον Συμεώνος τοΰ ΜεταφράστουΤοΰτο προκύπτει από τό ό'νομα 
τοΰ ανθυπάτου τής Κρήτης, τό όποιον κατά τον Θεόδωρον Παλλαδάν* 2 
καί κατά τον Συμεώνα ήτο Δέκιος3, ενώ κατά την Άφήγησιν4

‘) Μ i g n e, PG. 116, 566-574. Τό κείμενον χρειάζεται νά έπανεκδοθή, 
διότι ή είς Migne έκδοσις, βρίθουσα τυπογραφικών λαθών καί γενομενη επί 
τή βάσει τυχαίως έκλεγέντων κωδίκων, είναι άτελεστάτη.

2) § 4 «Καί εδώ αν&ύπατος Δέκιος*.
3) Migne, ένθ’ άν. 568.
4) § 2, 3. Έκδοσις Pio Fra n chi de’ Cavalier i, «Stu- 

di e testi», 125, 1946, 6-40. Καί τοΰ κειμένου τούτου χρειάζεται νέα έκδοσις 
δι’ άντιβολής καί τών άλλων δύο μή χρησιμοποιηθέντων ύπό τοΰ Franchi 
de’ Cavalieri κωδίκων, Chalciensis 88 καί Torinensis 80. Τήν σωζομένην 
τούτην άφήγησιν ό Cavalieri τήν χρονολογεί άορίστως «certo non dopo V 
VIII secolo*. Νομίζω δτι terminus ante quem είναι τό έγκώμιον τού Άν- 
δρέου (πρβλ. «Κρητικά Χρονικά» Γ', 1949, 89) καί terminus in quo ή μνεία 
τών επισκοπών είς 11, 4. Ό συγγραφευς τής Άφηγήσεως αναφέρει ώς επί
σκοπός ίδρυθείσας ύπό τοΰ Τίτου, επιπλέον τής Γορτύνης, τάς Κ ν ω- 
σοΰ, Χερρονήσου, Ίεραπύτνης, Έλευθέρνης, Λάπ- 
πης, Κυδωνιάς, Καντάνου καί Κ ι σ σ ά μ ο υ. Ή πληροφορία 
αυτή βεβαίως δέν έχει ιστορικήν βάσιν, διότι προφανώς ό συγγραφευς τής 
Άφηγήσεως ανάγει είς Τίτον τάς έπί τής εποχής του ΰπαρχούσας έπισκοπάς : 
ή παράδοσις δέν αναφέρει αριθμόν επισκοπών ίδρυθεισών ύπό τοΰ Τίτου 
(Παύλος, πρός Τίτον 1, 6 «καταατήσης ανα πόλεις πρεσβυτέρονς «η Ε ύ σ έ 
βιος III, 4, 5 τών έπι Κρήτης εκκλησιών [Μ i g η e, PG. 20, 220], Θεο
δώρητος III, 3 Κρη τών ό Τίτος [Migne, 82, 804], Μηνολόγιον-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:47:40 EEST - 54.161.213.156



94 Β. Λαούρδα

και τον Άνδρέαν ήτο II λ α τ ί μ α ι ο ς5, όπως επίσης και απο τό 
δτι αμφότεροι αποδίδουν την άπάντησιν προς τον ανθύπατον δχι 
εις τον Θεό δ ούλο ν, όπως ή Άςρήγησις® και ό Ησύχιος’,

Βασιλείου Μ i g n e, 117, G01 όπίακοπος χειροτονηθείς ΰ.τό των άγιων 
Αποστόλων άπβατάλη εις Κρήτην, Menologium anonytni Β y- 
ζ a n t i 11 i : προβαλόμενος επίσκοπον;, πρεαβντέρους τε και διακόνους χειρο
τονήσεις I, a t y s e ν Β., II, Petropoli 1912, 918. Δεν γνωρίζοι πόθεν άρυ- 
σθείς τήν πληροφορίαν ό F ascher Ε., Titus RE3, VIA 1584 όμιλεϊ πε
ρί τοΰ Τίτου ιός επί κεφαλής δώδεκα επισκόπων). Θεωρών άπίθανον τήν ερ
μηνείαν, ότι, ύπαρχουσών καί άλλων επισκοπών εις τήν νήσον, ό συγγραφεύς 
τής Άφηγήσεως θά ανέφερε μόνον τάς ώς άνω εννέα, νομίζω ότι τό κεί
μενον έγράφη καθ' ήν εποχήν ύπήρχον εννέα επίσκοποί, συνεπώς έπειτα από 
τήν επιστολήν τών οκτώ επισκόπων Κρήτης εις Λέοντα τόν Λ' (επίσκοποί 
Γορτύνης, 2 υ β ρ ί ι ω ν, Ίεραπύτνης, Κνωσού, Λ ά π- 
π η ς, Χερσονήσου, Καντάνου, Κυδωνιάς. Schwarz 
Ε, Acta consiliorum oecumenicorum II, 5, 1936, 97) *«ϊ πρό τής εποχής 
εις τήν όποιαν ανάγεται ό εις Parisinus Graecus 1555 Λ παρατιθέμενος κατ, 
τάλογος 12 έπισκοπών (’Αρκαδίας, Κνωσού, Χερονήσου, Σ ι- 
τ ε ί α ς, Ί ε ρ Λ ς Πέτρας, Σ ο υ β ρ ί τ ο υ, Λ ά μ π η ς, Καντά
νου, Κ ι σ σ ά μ ο υ, Κυδωνιάς, Ελευθέρου καί Γ ο ρ τ ύ- 
ν η ς ώς μητροπύλεως. Κ ο ν ι δ ά ρ η Γ., Αϊ μητροπύλεις καί αρχιεπίσκοποί 
τοΰ οικουμενικού Πατριαρχείου καί ή τάξις αυτών, Άθήναι 1934, 94)—προϋ
ποτιθέμενου βεβαίως ότι ή αΰξησις τών έπισκοπών έγένετο προοδευτικώς. Νο
μίζω ότι οϋδεμία δυσκολία υπάρχει νά δεχθώμεν ώς πιθανωτέραν χρονολο
γίαν τά τέλη τού πέμπτου αίώνος. Πρός τό συμπέρασμα αύτό δέν άντιτίθενται 
άλλα στοιχεία, ούτε γλωσσικά ούτε ιστορικά, έκ τής Άφηγήσεως. Περί δέ τών 
άναπτυχθεισών περί τόν απόστολον Τίτον παςιαδόσεων πρβλ. Lipsius R. 
A., Die apocryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden II (Braun
schweig 1884) 401 κ.έ. καί Hennecke Ed., Neutestamentliche A- 
pokryphen (Tubingen 1924) passim.

5) § 7, 2. Έκδοσις Λ α ο ύ ρ δ a Β., «Κρητικά Χρονικά» Γ, 1949, 108. 
Ή έκδοσις αυτή έγένετο έπί τή βάσει δύο χειρογράφων τοΰ έννάτου πρός τόν 
δέκατον αιώνα. Έκ τών υστέρων διεπίστωσα ότι καί τρίτον χειρόγραφον υπάρ
χει, πολύ μεταγενέστερον όμως: Σακελλίωνος Ί ω ά ν ν ο υ, Κατάλο
γος τών χειρογράφων τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος (Άθήναι 1892) 
186, κώδιξ 1048 (ΙΖ' έκατονταετηρίδος).

°) § 5, 2.
’) Στ. 99. "Εκδοσις Ψαλιδάκη Ε ύ γ., «Κρητικά Χρονικά» Β, 1948, 

573· Τό κείμενον, διασωθέν είς έν μόνον χειρόγραφον, τοΰ 14. αίώνος, 
μετά πλείστων λαθών, έξεδόθη ύποδειγματικώς ύπύ τοΰ έπισκόπου ’Αρκαδίας 
κ. Ευγενίου Ψαλιδάκη. Λόγορ τής στενής οχέσεως μεταξύ τής Άφηγήσεως καί 
τοΰ κειμένου αΰτοΰ (πρβλ. Fra n chi Pio de’ Cavalier i, ένθ’ 
άν. 26) είναι δυνατόν νά γίνουν-διορθο'ισεις τινές· ουτω π χ. είς Ησύχιον 
στ. 57 κ.έξ άντί «καί περιήγοντο μεν κακονχούμενοι καθ’ έκαστον τών εν τη πό- 
λει βωμόν ελκόμενοι βίρ σπεύδειν τε τούτους μιαροφαγεΐν» γραπτέον «καί περιή-
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αλλά είς όλους μαζί* 8 *. Γνώσιν τοϋ Συμεώνος προϋποθέτει επίσης καί 
ή μνεία τοϋ τόπου τοϋ μαρτυρίου, Ά λ ώ ν ι ο ν °. Τό 'Αλώνιον άνα- 
φέρεται καί εις την Άφήγησιν 10, επειδή όμως δεν υπάρχει άλλο στοι- 
χείον άποδεικνΰον ότι ό Θεόδωρος Παλλαδάς έγνώριζε την άλλως εις 
πολύ περιωρισμένον αριθμόν χειρογράφων διασωθεΐσαν 'Αφήγησιν11, 
ορθόν είναι νά συμπεράνωμεν ότι καί ή πληροφορία αϋτη έλήφθη έκ 
τοϋ Συμεώνος. Άγτιθέτως δμως από άλλην πηγήν, καί δχι από τον 
Συμεαινα, προέρχεται ή μνεία των ονομάτων των μαρτύρων είς τό 
εγκώμιον τοϋ Θεοδώρου Παλλαδά12 13 *. Ή Άφήγησις18 καί ό Ησύ
χιος11 παραθέτουν καί αυτοί τά ονόματα των μαρτύρων, ό Θεόδωρος 
Παλλαδάς δμως έστηρίχθη δχι είς αυτούς, άλλα εις τό περί τών 'Α
γίων Δέκα σχετικόν σημείωμα εκκλησιαστικών μηνολογίων τής επο
χής του. Ύοϋτο είναι προφανές από αντιστοιχίαν ΰπάρχουσαν μόνον 
μεταξύ τών μηνολογίων αυτών καί τοϋ Θεοδώρου Παλλαδά: κατά 
μεν την Άφήγησιν15, τό Μηνολόγιον Κωνσταντινουπόλεως καί τό 
Μηνολόγιον Βασιλείου έκ τοϋ Ηρακλείου ήτο μόνον 6 Ευάρεστος,

γοντο μεν χακονγονμενοι καθ’ έκαστον ιων εν τι] πόλει βωμών έλκόμενοι βία 
απένδειν χε τούτοις και μιαροφαγεΐν*. 05 αντί ΰυμόν γραπτέον 0·υμον. 74 αΰτο- 
χειρίη. 75 βλαοφημήααοιν είς. 77 <ζκαί]> 90 άναλώοεως. Διορθώσεις είναι δυ- 
ι «ιόν νά γίνουν καί άλλοι, άλλα δεν είναι εϋκολον νά γίνη διάκρισις μεταξύ 
τών σφαλμάτων του συγγραφέως καί τών σφαλμάτων τοϋ άντιγραςρεως. Ter
minus post queni διά τό κείμενον τού Ησυχίου είναι ή εποχή τής συγγρα
φής τής Άς)ηγήσεως, terminus ante quern Συμεών ό Μεταφραστής καί ’ίσως 
ό Ανδρέας Κρήτης, ό όποιος πάντως δέν τό έγνώριζεν. Τά όρια αυτά καί ή 
γλώσσα επιτρέπουν τήν χρονολόγησιν τοϋ έργου μεταξύ 6 καί 9. αίώτος.

8) Σ υ μ ε ώ ν, Μ i g n e, ενΟ’ άν. 572 «ώσπερ γάρ εκ ουν&ήμαιος πάντες 
μίαν αΐρονσι δμοϋ την φωνήν* «η Θεοδώρου Παλλαδά, «ώς ενός 
στόματος αποκρίνονται*.

°) Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Παλλαδά, §8 «είς κάποιον τόπον έπονομαζόμενον 
Άλώνιον».

*") § 9, 1 «εΐ; τό καλούμενον μέχρι τοϋ νυν Άλώνιον*. Ένδιαφέρουσαι εί
ναι αί δυο σχετικοί πρός τό Αλώνιον αρχαιολογικοί πληροφορίαι είς τήν Α- 
φήγησιν: αμέσως μετά τήν διά ξίφους έκτέλεσίν των οί Δέκα Μάρτυρες έτά- 
φησαν από άλλους ομοθρήσκους των «έν αυιφ τφ τάπω*. Είς τό ίδιον μέρος 
κατόπιν έκτίσθη ναός «έν τφ μετά ταϋτα κτια&έντι άγίφ ναφ, έ’ν&α ιόν της 
αφθαρσίας στέφανον άνεδήααντο*. 10, 3 καί 4. Αργότερα όμως αί σοροί των 
μετεφέρθησαν «έν τφ τής πόλεως κοιμητηρίω» 12, 2 καί Ή σ ύ χ ι ο ς 134.

“) «Κρητικά Χρονικά» Γ, 1949, 86.
12) § 5.
13) § 3, 4.
1() στ. 53.
15) § 3, 4. ΙΙρβλ. καί Ψαλιδάκην Εύγ., ένθ’ άν. 575.
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κατά δε τα συν η ft 0 λαϊκώτερα και μεταγενέστερα μηνολύγια και κα
τά τον Θεόδωρον Παλλαδάν εκ του ‘Ηρακλείου ήτο επίση; και ό 
ΙΙόμπιος ,0.

Πλήν του Συμεώνος, υπάρχουν ενδείξεις δτι ό Θεόδωρο; Παλλα- 
διις έγνώριζεν και ε/ρησιμοποίησεν εις τύ εγκώμιόν του τό έγκώμιον

1G) Ν ι κ ο δ ή μου 'Λ γ ι ο ρ ε ί τ ο υ, Ό 1'υναξαρισιής' Α, 397 και 
Ψ α λ ι δ ά κ η, εν9·* αν. 575. Επειδή τά κείμενα ιών Μηνολογίων Κων
σταντινουπόλεως χαί Βασιλείου είναι δυσεύρετα εία την Ελλάδα, τά παυαΟέ-
τιυ αύτούσια :

Μηνολόγιον Κων/πόλεως 
Οΰτοι ήοαν επί Δεκίου τον βασιλέ

ως έν γ/7 νήσφ Κρήτη, ουκ εκ μια; πό- 
λεως, άλλ9 εκ διαφόρων της νήσου με
ρών' νπήργον γαρ άπό μεν τη; μητρο- 
πόλεις Γορτννης πέντε, Θεόδονλος, Σα- 
τορνΐνο;, Εύπορος, Γελάιιος και Ευνι- 
κιανός, από δε Κνωσόν Ζωτικό:, από 
δε τον επινείου Λεοβένης Πόντιος και 
έκ του έτινείον ΙΙανόρμου ΆγαΟυπους, 
έκ δέ Κυδωνιάς Βασιλίδης κσί από Η
ρακλείου Ευάρεστος, Ο υιοί παρά των 
άπιστο)ν τφ τής νήσου άργοντι παοεδό- 
θησαν, ό δέ τφ δήμω έπέιρεψεν κατά 
τους βωμούς των είδώλυν περιά ειν 
αυτους καί μή θύοντας παντοίως αίκί- 
ζεσθαι. 9 Επί δέ τριάκοντα ήμερα; υπό 
των άτακτων καί υβριστών περιελαυνό- 
μενοι καί παίζόμενοι καί τυπτόμενοι καί 
λιθολευστούμενοι καί κολαγιζόμει οι καί 
έμπτυόμενοι καί κατά γης εν κοπρίαις 
έλκόμενοι, ύστερον, προκαθεσθ εντός του 
δικαστοΰ, ώς άνένδοτον εΐγον τό φρό
νημα καί την πίστιν την εις Χριστόν 
άσφαλή, στρεβλωθέντες και δείναΐς έιέ- 
ροις βασάνοις έξετασθέντες, τάς κεφά
λας άπετμήθησαν. Τελείται δε ή αυτών 
σνναζις εν τώ μαρτνρείω του * Αγίου Στε
φάνου, πλησίον τών ΙΊλακιδίας».

Πρβλ. Propylaeum ad acta San
ctorum Novembris. Synaxarium 
ecclesiae Constantinopolitanae e 
codice Sirmondiano nunc Beroli- 
riensi adjectis Synaxariis selectis, 
opera et studio Hippolyti Dele- 
Jiaye, Bruxellis 1902, 337'34°·

Μηνολόγιον Βασιλείου 
Ουιοι ή-αν επί τής βασιλεία; Δεκίου 

έν τή νήσφ τής Κρήτης, ουκ από μιας 
πόλεως, άλλ9 έκ διαφόρων μερών' καί 
άπό μέν τή; / η τροπό.'.εως Γορτννης ή- 
σαν πέντε, Θεόδουλ.ος, Σατορνΐνος, Εύ
πορος, Γελάσιο:, Ευ νικίαν ός, από δέ 
Κνωσού Ζωτικός, άπό δέ του επινείου 
Λεοβενη: Πόντιος, έκ δε του ΙΊανόρ- 
μου 9Λγαθόπους, άπό δέ Κυδωνιάς lia- 
σι.είδη; καί άπό 'IIρακλείου Ευάρε
στο:, Οστοι κράτηΟέντες παρά τών άπι
στων τώ τή: νήσου άρ/οντι παρε'όθη- 
σαν, εκείνο; δέ τφ πλήθει του λαού 
προσέταζεν ιήσαι αντο); καί πεοιάγειν 
εις τους βωιο'ς τών εί)ώλο)ν καί εί 
μή Θάσου hv, ίσχυρώς ώς θέλουσιν ά ρ
τους τιμωρήοαοθαι' έπί τριάκοντα δέ 
ήμέραις περιελαυνόμενοι, παίζόμενοι, 
τυπτόμενοι, λιθοβολούμενοι, κατά γής 
έν κοπρίαις συρόμενοι, ύστερον τον αρ
γό ντο; προκαθίσαντο; ενώπιον αυτού 
άπεκεγαΐίσθηταν, ευγαριστούντες μέ/,ρι 
τέλους τώ Θεφ.

ΙΙρβλ. II menologio di Basilio 
II (cod. Vaticano Greco 1613) I Te- 
sto, Turin 1907 (Codices e Yati- 
canis selecti, vol. VIII) 269 και 
Siraprie der Nerses- 
s i a 11, Remarks on the date of 
the Menologium and the Psalter 
written for Basil II, «Byzantion*
XV, 1940/41, 104-125.
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Μικρογραφία τοΰ Μαρτυρίου χών Αγίων Δέκα είς κώδικα χής 
Ί· Μονής Άγ. Λαύρας (Κώδιξ Μονής Λαύρας 427),
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τοϋ αρχιεπισκόπου Κρήιης Άνδρέου τοϋ ‘Ιεροσολυμίτου. Εις τό 
άπλοϋν και μέ πλεϊστα κρητικά διαλεκτικά στοιχεία στολισμένου κεί
μενον τοϋ Θεοδώρου Παλλαδα παρουσιάζεται αίφνιδίως μία άρχαΐ- 
ζουσα λέξις, την οποίαν ό συγγραφεϋς σπεύδει αμέσως νά μετάφραση: 
οί μάρτυρες οδηγούμενοι εις τον τόπον τής θυσίας στρέφονται ό εις 
προς τον άλλον κα'ι λέγουν: «ϊω,ιιεν αδελφοί, ΐωμεν, άς τιαιιεν, ας 
ϋπαμεν» 11. Την ιδίαν έκφρασιν ιύρίσκομεν καί εις τό έγκώμιον τι.ΰ 
Άνδρέου, χρησιμοποτουμένην καί πάλιν υπό των μαρτύρων, τοϋ ενός 
προς τον άλλον: «ΐωμεν, λέγοντες, επί τούς αγώνας, ΐωμεν»1’*. Προ
φανώς ό Θεόδωρος Παλλαδάς εΰρε την λέξιν εις τό κείμενον τοϋ Άν
δρέου καί την έχρησιμοποίησε καί αυτός. Επειδή τίμιος ούτε καί διά 
τον ίδιον, οΰτε καί διά τους άκροατάς του θά είχε σημασίαν, έσπευσε 
νά την μετάφραση. Μεθοδολογικούς τό στοιχείου καί μόνον αυτό είναι 
αρκετόν διά νά απόδειξη την σχέσιν τών δυο αυτών εγκωμίων. 'Υ
πάρχουν πάντως καί άλλα στοιχεία : ο! δέκα μάρτυρες συνελήφθησαν 
κατά μέν την Άφήγησιν επειδή άντέδρασαν εις τό διάταγμα τοϋ αν
θυπάτου περί συμμετοχής εις τόν εορτασμόν τών εγκαινίων τοϋ ναοϋ 
τής Τύχης * * * * * 19, κατά τόν 'Ησύχιον απλώς συνεπεία τών διωγμών τοϋ 
Δεκίου20, κατά τόν Συμεώνα άναζητηθέντες μέ δσους άλλους δεν 
ήσαν Χριστιανοί21, κατά δέ τόν Θεόδωρον ΙΙαλλαδάν, από κρινοΰ μετά 
τοϋ Άνδρέου Κρήτης22, άφ’ οΰ άντέδρασαν αίιτοβούλως καί οίκειο- 
θελώς εις τό διάταγμα περί διοογμών ύπερασπίσαντες δημοσία την 
πίστιν των καί προκαλέσαντες οΰτω αυτοί οί ίδιοι τό μαρτυρίαν των.

Μεταξύ τών δυο εγκωμίων υπάρχει επίσης αντιστοιχία καί εις τό 
θέμα τής προσπάθειας τοϋ ανθυπάτου, νά επιτυχή τήν άποκήρυξιν 
τοϋ Χριστιανισμοϋ υπό τών Δέκα Μαρτύρων διά τής ύπ.τσχίσεως με
γάλων ανταμοιβών23. Τό θέμα αυτό δεν αναπτύσσεται ούτε εις τήν 
Άφήγησιν, ούτε εις τόν Ησύχιον, ούτε εις τόν Συμεώνα. Αποδει
κτικήν επίσης δύναμιν, μικροτέραν πάντως άλλ’ ενδεχομένως ενισχύ-

1 ή Σημειωτέον δμως δτι ό Θεόδωρο; Παλλαδάς έχει καί άλλαχοΰ αρχαίας
φράσεις, τάς οποίας καί μεταφράζει αμέσως. Π χ. «Παϋοε λοιπόν απειλών μα;
και ά ν ταπειλη συ μεθά σον μη μα.; φοβερίζμς η σε ίλέλομεν φοβερίζομεν».

1S) 5, 2. Εις τό έγκώμιον δμως τοϋ Άνδρέοο πρό τής καταδίκης των ύπύ
τοϋ άρχοντος.

19) 1, 3. «προοεκαλεΐιο εγγράφως πάπα; τους οίκοΰντα; την χώραν».
20) στ. 49 κ έξ.
21) Μ i g n e, ένί)1’ άν. : «άνεζητοϋντο τοίννν και άνευρίσκονιο πάντες . . ,

με#’ ων και ό ιερό; ο υιός χορός».
22) 5, 1 κ.έξ. ® Θεόδωρος Παλλαδάς 4, 539.
!!) 7, Β. ® Θεόδωρος Παλλαδάς G, 512 ; «να προσκύνησειε 

τους μεγάλους {λεονς νά σας δώσω τιμές και δόξες»,

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Δ. 7
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ουσαν τά ώς άνω στοιχεία, έχουν τρεις εκφράσεις κοιναι και εις τά 
δυο εγκώμια, εκ τών οποίων μάλιστα αι δυο πρώται χρησιμοποιούν
ται εις την αυτήν ενότητα ιδεών επί τοΰ ιδίου θέματος : «πυράς δν- 
τες νπέκκανμα» ^ «κάι όντας κάρβουνα»™ «ψευδώνυμοι ϋεοι»^« την 
ψευδή ονομασίαν όπου τον εδώκατε» !5, «κυκλοφορικήν» «κνκλο-
φορι κώς» * 25 26.

’Από τάς πηγσς τός οποίας έχρησιμοποίησεν δ Θεόδωρος Παλλα- 
δάς διά τό έγκώμιόν του έλοβε πληροφοριακά κυρίως στοιχεία, δευτε- 
ρευόντως δε ερμηνευτικά ή φραστικά. Τό υπόλοιπον περιεχόμενον, 
αποτελούν άλλωστε τό ουσιαστικόν και μεγαλυτερον τμήμα τοΰ εγκω
μίου, είναι προσωπική σύνθεσις τοΰ συγγραφέως αξιόλογος καί κατά 
τήν μορφήν καί κατά τήν ουσίαν, μορφικώς μέν μέ άφθονα λαϊ
κά γλωσσικά στοιχεία, αλλά καί μέ εκφράσεις καθιερωθείσας από 
τήν Εκκλησίαν ή τήν παιδείαν, ούσιαστικώς δέ μίγμα συνήθους 
θεολογικής επιχειρηματολογίας καί προσωπικής θρησκευτικής εμ
πειρίας : τυπικόν θρησκευτικόν κείμενον τής Κρητικής Άναγεννή- 
σεαις27 Μέσα από τάς γραμμάς του πνέει, αληθινά, ένας καινού
ριος αγέρας ; 'Ο πολαιός βυζαντινός βιογράφος αγίων δύσκολα θά 
κατενόει εκφράσεις δ'πως ή ακόλουθος τών αγίων προς τον ανθύπατον: 
«μή μας φοβερίζεις ή οέ ϋέλομεν φοβερίζομεν βάΐε εις τον νουν οον 
πώς εχεις νά κάμτ]ς με Δέκα Μάρτυρας, μέ δέκα ανδρες Κρητικούς»™. 
καί δυσκολώτερον ακόμη επεισόδια, όπως τό τελευταϊον τοΰ εγκωμίου, 
όπου οι Δέκα Μάρτυρες μεταβαίνοντες εις τον τόπον τοΰ μαρτυρίου 
στήνουν τον χορόν καί αρχίζουν τό τραγούδι23. Είναι τό ίδιον πνεύ
μα εδώ τό όποιον (οδήγησε τούς Κρήτας ζωγράφους τής Άναγεννή-

”)Ά ν δ ο ί α ί 8, 15 * Θεόδωρος Π α λ λ α δ α ς 6, 544.
25) Άνδρε ας, ένδ·’ άν. an Θεόδωρος Παλλαδάς§6, 544.
") Ά ν δ ρ 6 α ς 2, 4 an Θεόδωρος Π α λ λ α δ α ς § 8.
27) Ό τομεΰς αυτός δέν έχει μελετηΟή ούτε από τούς Νεοελληνιστής ούτε 

από τούς θεολόγου; όσον θά έπρεπε. ΙΙρωταρχικόν καθήκον είναι νά έκδο- 
θοϋν τά ανέκδοτα κείμενα, Ιδίως δέ αΐ όμιλίαι Μελετίου τοϋ Πήγα, Κυρίλλου 
του Λουκάρεως, ή αλληλογραφία τού Σκούφου καί αΐ μεταφράσεις, ύ.τό Κρη- 
τών, εκκλησιαστικών κειμένων εις τήν δημοτικήν, όπως π.χ. ή μεταφρασις τοΰ 
«Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ» ύπό τοΰ Βενετσά (πρβλ. Dawkins R. Μ., Α 
Cretan translation of Barlaam and Joasaph, «Medium Aevum» I, 2, 122- 
133) καί ή μεταφρασις τών Ψαλμών τοΰ Δαβίδ ύπό τοΰ Δημητρίου (κώδιξ 47 
τής λαύρα; τοΰ Αγίου Σάβσ εις τό Πατριαρχεϊον 'Ιερουσαλήμ' πρβλ.: Π α- 
παδοπούλου Κεραμέως Α·> Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, II, Πε- 
τρουπολις 1894, 92),

2θ § 6, 545.
2e) § 7,
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σεως εις την εικονογραφίαν περί των 'Αγίων Δέκα νά ανατρέψουν 
την παράδοσιν περί τοϋ κυριωτέρου ήρωος τοΰ μαρτυρίου, τοϋ Θεο- 
δοΰλου : Κατά μέν την Άφήγησιν ό Θεόδουλος «ήν αυτών πρεσβυ
τέρας», κατά δέ τον Διονύσιον τον εκ Φουρνά «νέος άγένειος» 30 — 6 
συνετός Θεόδουλος τής παραδόσεως έγινε εδώ «παλληκάρι».

Καί τό δεύτερον έκδιδόμενον ενταύθα έγκώμιον, τοΰ Γερασίμου 
Παλλαδά, υιού τοϋ Θεοδώρου Παλλαδά, παρουσιάζει καί αυτό ιδιαί
τερον ενδιαφέρον' ό συγγραφεύς έρριψε τό βάρος τής ομιλίας του εις 
τό ηθικόν νόημα τοΰ μαρτυρίου, παρέλειψε δέ τά πληροφοριακά στοι
χεία, άρκεσθεΐς μόνον εις την μνείαν τοΰ ονόματος τοΰ αΰτοκράτορος 
Δεκίου καί τοΰ εκ των Δέκα Θεοδούλου. Τά αφηγηματικά όμως θέμα
τα τοϋ εγκωμίου του είναι αξιοσημείωτα : 'Ο Θεόδουλος ήτο ό «χε- 
ροντότερος»!η, κατά την διάρκειαν τής παραμονής τών 'Αγίων Δέκα 
εις την φυλακήν «έφάνη δ Κύριος ημών και τους έδειξε τά στέφανα 
νά τους στεφάνωση»32, κατά την ώραν τοΰ μαρτυρίου των ευρίσκοντο 
πλησίον των άγγελοι ψαλλοντες, τό δέ μαρτΰριόν των ήτο μεταξύ άλ
λων δοκιμασιών ότι «τους έσερναν άγρια άλο/α»33 καί τούς έκτυποΰσαν 
«δήμιοι με νεύρα βοών»34. "Από τά θέματα αυτά τό περί τής ηλικίας 
τοΰ Θεοδουλου άναφέρεται ήδη εις την Άφήγησιν- εις την Άφήγη- 
σιν επίσης υπάρχει ένα όραμα τών μαρτύρων κατά την διάρκειαν τής 
παραμονής των εις την φυλακήν παρεμφερές προς τό μνημονευόμενον 
εδώ ύπό τοΰ Γερασίμου Παλλαδά: «πληρωιάντων γάρ αυτών εν τώ 
δεσμωτηρίφ τάς συνήθεις εύχάς και μικρόν τους οφθαλμούς επικαμ- 
μυσάντων εις ύπνον, παραατάς αύτοϊς νεανίας λευχειμονών έβόηαεν. 
’Εγγύς τό στάδιον, δ στέφανος τής αφθαρσίας έτοιμος»35. Τά στοιχεία 
αυτά είναι βεβαίως ανεπαρκή διά νά αποδείξουν σχεσιν μεταξύ τοΰ 
κειμένου τής Άφηγήσεως καί τοΰ εγκωμίου τοΰ Γερασίμου Παλλαδά, 
δεδομένων μάλιστα τών διαφορών μεταξύ των' νομίζω πάντοος ότι 
δεν είναι λάθος άν ύποστηριχθή ότι ή παράδοσις τήν οποίαν είχε

δ0) Διονυσίου τοϋ έκ Φουρνά, Ερμηνεία τής ζωγραφικής 
τέχνης. “Έκδοσις Παπαδοπούλου" Κεραμέως, έν Πετρουπόλει 1909, 159 : «Οί 
δέκα μάρτυρες : Ό θεόδουλος νέο; αγένειος. Ό Σατορνϊνο; νέος άρχιγένης. Ό 
Εύπορος νέος οιρογγνλογένης. 'Ο Γελάαιος νέος άρχιγένης. Ό Εννικιανός γέρο)ν 
δξυγένης. Ό Ζωτικός νέος όςνγένης. Ό Άγαϋό.τονς νέος αγένειος. Ό Βαοιλεΐ- 
δης νέο; οτρογγυλογένης. 'Ο Ενίρεατος νέο; ογονροκέγαλο; μουοιακίζων. Ό 
ΤΙόμπιος γέρων δξνγένης»,

31) § 2.
33) § 2.

33) § 5.
3J) § 3.
S5) § 4, 4.
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ύπ’ δψιν του ό Γεράσιμος Παλλαδας περιείχε στοιχεία προβλητθέντα 
ήδη τ'πό τής Άφηγήσεως" τοΰτο είναι νομίζω περισσότερον εμφανές 
από την περίπτωσιν τοΰ Θεοδούλου, τοΰ «γεροντότερον» μεταξύ τών 
μαρτύρων. Μόνον ή Άφήγησις αναφέρει δ'τι ό Θεόδουλος ήτο πρε- 
σβύτερος. Ό Γεράσιμος Παλλαδας προσέθεσε βεβαίως στοιχεία ίδικά 
του·—δπως τό δ,τι «τούς εοερναν άγριη αλόγα·»·—ή λεπτομέρεια δμως 
τής ηλικίας τοΰ Θεοδούλου είναι προφανώς δάνειον, δάνειον μάλιστα 
το όποιον ό συγγραφενς δεν έχρησιμοποίησε μέ κατανόησιν, διότι ενώ 
λέγει ρητώς δτι ό Θεόδουλος ήτο «γεροντότερος», περαιτέρω διηγείται 
δτι δλοι οί μάρτυρες διεξεδίκουν καθείς πρώτος τον θάνατον «δτι 
ει,ιιαι γεροντότερος από τον άλλον»86. Ή προ τοΰ θανάτου αντιδικία 
άναφέρεται και υπό Συμεώνος τοΰ Μεταφράστου, τοΰ οποίου τό κεί
μενον θά εγνώριζε βεβαίοτς ό Γεράσιμος Παλλαδάς37, λόγιρ τής εις 
αναρίθμητα χειρόγραφα κυκλοφορίας του καί τής μεγάλης δημοτικό- 
τητός του.

Καθ’ δσον γνωρίζω, τά υπάρχοντα καί έκδεδομένα κείμενα περί 
τών Αγίων Δέκα είναι τά ακόλουθα: Ή ανώνυμος Άφήγησις, τά 
εγκα'ιμια Άνδρέου Κρήτης, Ησυχίου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπό
λεως, Συμεώνος τοΰ Μεταφράστου, Θεοδώρου Παλλαδά καί Γερασί
μου Παλλαδα, τά Μηνολόγια Κωνσταντινουπόλεως καί Βασιλείου, ό 
Συναξαριστής, αί όδηγίαι περί τοΰ είκονογραφικοΰ θέματος εις Διονύ
σιον εκ Φουρνά καί δύο μικρογραφίαι, εις κώδικα τής μονής 'Αγίας 
Λαύρας (εις [ύ ό'ρος ’Άθως)38 καί εις τό Μηνολόγιον τοΰ αύτοκράτο- 
ρος Βασιλείου τοΰ II ιοΰ Βουλγαροκτόνου 39. Πλήν τούτων, δέον νά 
αναφερθώσιν ε’ισέτι ή άπολεσθεΐσα αρχική άφήγησις40 καί ή μνεία 
τών Αγίων Δέκα εις την προς Λέοντα τον Α' επιστολήν τών επισκό
πων Κρήτης41 ως καί τό ενταΰθα έν παραρτήματι έκδιδόμενον επί
γραμμα τοΰ Μιχαήλ ’Αποστόλη (1469-1472). Ή προς άλληλα σχέσις 
δλων αυτών τών κειμένων είναι ή ακόλουθος :

SG) § 6.
”7) Μ i g n e, ένΟ·’ άν. 972: «κατά τοϋτο μόνον εφάονείκονν, τις αν αυτών 

π>ώτο; νπέλ&η τό ξίφος».
8S) Κώδιξ μονής Λαύρας 427, φ. 127α Λαυριώιου Σ π. καί Ε ΰ- 

σχραχιάδου Σ ω φ , Καχάλογος τών κωδίκων χής Μεγίοχης Λαύρας, 
Cambridge, Mass, 1925> 61 ·

3n) ’Αναδημοσιεύεται εδώ (Πίν. Λ') από τό εις σημ. 16 άναφερόμενον φω
τοτυπικόν άνχίγραφον τοΰ κωδικός τοΰ Βατικανού.

40) «Κρητικά Χρονικά» Γ, 1949, 89.
■“) «Κρητικά Χρονικά» Γ, 1949, 98. Δέν ήδυνήΟην δυστυχώς νά ευρώ εις 

τήν βιβλιοθήκην τού Πανεπιστημίου τοΰ Harvard, οπού έγράφη ή παρούσα
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Έκ τής αρχικής άπολεσθείσης αφηγήσεως (3. ή 4. αιών) προήλ- 
θεν ή σωζομένη Άφήγησις (5. αιών), έξ άμφοτέρων τούτων τό εγ
κόσμιόν τοΰ Άνδρέου (717-724), εκ τής σωζομένη; Αφηγήσεως τό έγ- 
κώμιον τοΰ Ησυχίου (6.-9. αιών) και τό Συμεώνος τοΰ Μεταφράστου 
(10. αιών)' έκ τής άπολεσθείσης αφηγήσεως και έκ τής σωζομένης τά 
Μηνολόγια Κωνσταντινουπόλεως καί Βασιλείου (10. αιών) και 6 «Συ
ναξαριστής» (μεταβυζυντινόν), δπως έπίσης καί αΐ κατά τάς οδηγίας 
τοΰ Διονυσίου είκονογραφίαι (μεταβυζαντινόν)' έκ τοΰ Συμεώνος, τοΰ 
Άνδρέου Κρήτης καί τοΰ Συναξαρισιοΰ τό έγκώμιον Θεοδώρου 
ΓΙαλλαδά (τοΰ 1633) καί έκ τής σωζομένης ’Αφηγήσεως μετά τοΰ Συ
μεώνος τό έγκώμιον Γερασίμου Παλλαδά (περί τά μέσα ιοΰ 17. αίώ- 
νος). "Οπως προκύπτει έκ τών ανωτέρω ή σωζομένη Άφήγησις ΰπήρ- 
ξεν αμέσως είτε εμμέσως ή πηγή έκ τών όποίιον προήλίΐον δλα τά άλ
λα κείμενα. Μεταγενεστέρους ποιαν τινα έπίδρασιν έξήσκησεν καί Συ
μεών δ Μεταφραστής. Τό μόνον κείμενον, διασωθέν άλλωστε εις εν 
καί μόνον χειρόγραφον, τό όποιον έμεινεν άνευ συνεχείας είναι τό 
έγκώμιον τοΰ Ησυχίου.

Καί ταΰτα μεν περί τής σχέσεως τών διαφόρων κειμένων μεταξύ 
των. ’Από ουσιαστικής άπόψεως ή διά τών κειμένων αυτών διήκουσα 
ιστορία τής λατρείας τών ‘Αγίων Δέκα Μαρτύρων έν Κρήτη είναι, 
νομίζω, ιδιαιτέρως διδακτική. Τό παλαιότερον κείμενον, εξαιρούμε
νης τής πρώτης αφηγήσεως, ή οποία δεν διεσώθη, είναι ή έπιστολή 
τών επισκόπων Κρήτης προς Λέοντα τον Α', περιέχουσα την διαβε- 
βαίωσιν .ότι ή παρουσία τής όμάδος αυτής τών αγίων προστατειίει την 
νήσον από τάς αίρετικάς διδασκαλίας. Τό δεύτερον κείμενον, ή σωζομέ
νη Άφήγησις, είναι ή ιστορία τής διαπάλης αρχαίας ελληνικής θρη
σκείας— αυτοΰ δηλαδή τό όποιον κατά τον 5. μ.Χ. αιώνα ήτο ή έθεω- 
ρεΐτο αρχαία ελληνική θρησκεία—προς τον Χριστιανισμόν. ‘Ο συγγρα- * 61

μελέτη, τήν «Άκολουδίαν τών 'Αγίων Δέκα» καί συνεπώς δέν είμαι εις θέοιν 
νά καθορίσω τήν σχέσιν της προς τά ώς άνω κείμενα. Καθ’ δσον γνωρίζω, 
αδτη έτυπώθη εις Ί λ α ρ ί ω ν ο ς, Άκολουθίαι . . . Άθήναι 1877, σελ. 139- 
152 (Petit Ε·, Bibliographic des acolouthies grecques, Brussels 1926, 
XXV καί 181) καί Ξηρουδάκη Ευ., Άκολουθίαι.

Τό κείμενον εις «Μηναία δλου ενιαυτοί» II, Ρώμη, 181)2, 594-611 ΰπε\- 
ίΐυμίζον άορίστως Άνδρέαν Κρήτης (πρβλ. π. χ. χορό; άγιό/,εκιος Μηναία 
596 καί Άνδρέας στ. 94. χρυσό;, σμύρνα καί λίβανος Μηναία 599, Άνδρέας
61) φαίνεται δτι έχει γραφή επί τή βάσει τυπικών εκφράσεων καί τών εγκω
μίων Άνδρέου Κρήτης καί Συμεώνος. Τό πρόβλημα πάντως τών Ακολουθιών 
είναι τόσον περίπλοκον, ώστε νά μή είναι δυνατόν νά γίνη ειδικότερα μελέτη 
του εις τήν περίπτωσιν τών 'Αγίων Δέκα.
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φεύς άφηγεΐται τό μαρη'ριον των Άγ. Δέκα ως μαρτΰριον των πρώτων 
Χριστιανών και ώς θεμέλιον λίθον διά το μέλλον. Και αν ακόμη τό 
κείμενον αυτό δεν έχει γραφή εις την Κρήτην, προέρχεται από άν
θρωπον γνωρίζοντα καλώς την θρησκευτικήν παράδοσιν τής νήσου : 
«'Ο ανθύπατος έφη : ουκ έοτιν νλη νεκρά’ ή ονχ όράτε τους παρε- 
στώιας αοφονς, οιτινες πεπεισμένοι εϊσιν την τον μεγάλου Διός δννα- 
μιν και τής μητρός τών ίλεών κατά τε την πάλιν ταύτην και πάντα τά 
εν αυτή ιερά. . . .»· εξ ου και ή έπίθεσις εναντίον τών Κρητών λογίων 
τών ύπερασπιζομένων την θρησκείαν τών Ελλήνων : «ουτοι οι παρέ
α ιώτες οοι λογάδες τών 'Ελλήνων, οις ου μαρτυρείς ώς σοφοϊς, από
γονοι του Διός τνγχάνουοιν, ανθρώπου γενομένου θνητού και άοελγε- 
στάτον, κατά Μίνωα και Ραδάμανθυν, και αυτοί δε του Κρητών έ
θνους τυγχάνοντες, ών έδόκει ό Ζευς βασιλεύειν» Ja. Εις τό επίπεδον 
τής διαπάλης «Ελληνισμού» καί Χριστιανισμού κινείται καί τό τρί
τον κείμενον, τό έγκώμιον τοϋ εξ 'Ιεροσολύμων αρχιεπισκόπου Κρή
της Άνδρέου. Ή σκοπιά δμως αυτήν τήν φοράν είναι ύψηλοτέρα" ό 
Άνδρέας Κρήτης όμιλεΐ ώς φιλόσοφος μέ τήν πείραν καί τήν παι
δείαν τήν οποίαν τοΰ προσέφερεν ή εργασία τών ’Απολογητών καί τών 
Πατέρων τής Εκκλησίας' ή απολογητική τοϋ Χριστιανισμού τήν 
οποίαν αναπτύσσουν οί "Αγιοι Δέκα εις τον ανθύπατον δέν έχει τίπο
τε από τήν οξύτητα καί βιαιότητα τών προς τον ανθύπατον τής Άφη- 
γήσεως λόγων τών 'Αγίων Δέκα' είναι νηφαλία, φιλοσοφική έπίκρισις 
τών — ανυπάρκτων άλλωστε εις τήν πραγματικότητα κατά τήν εποχήν 
τοΰ Άνδρέου — ύπερμάχων τής ’Αρχαίας Ελληνικής θρησκείας. Δι’ 
αυτό άλλωστε καί ή διεξοδική θεολογική επιχειρηματολογία του εις τό 
έγκώμιον τών 'Αγίων Δέκα είναι όλιγώτερον ενδιαφέρουσα από τό 
τμήμα τό άναφερόμενον εις τύν κίνδυνον επιδρομής τών ’Αράβων. 
Εις τό σημεϊον αυτό ό Άνδρέας συνεχίζει τήν παράδοσιν τών άλλων 
κειμένων" Ικεΐ όμως δπου οί Άγιοι Δέκα έπροστάτευον τήν νήσον 
από τάς αιρέσεις—κατά τήν επιστολήν τών επισκόπων— ή συνετέλεσαν 
διά τής θυσίας των εις τήν οριστικήν συντριβήν τής αρχαίας θρη
σκείας — κατά τήν Άφήγησιν — τώρα προστατεύουν τήν νήσον από 
τούς Άραβας. Άλλοι καιροί, άλλα αιτήματα.

Τά εγκώμια τοϋ Ησυχίου καί Συμεώνος τοΰ Μεταφράστου δέν 42

42) 'Υπάρχουν πολλά τεκμήρια υπέρ τής άπόψεως δτι ή 'Αφήγησις έγράφη 
είς Κρήτην. Ό συγγραφεύς γνωρίζει τάς έδρας επισκοπών, τήν ακριβή τοπο
θεσίαν τοϋ «'Αλωνιού» («έξωθεν δε της πόλεως άπαγχθέντες είς τδ καλούμενον 
μέχρι τον νυν Άλώνιον — ανωτέρω δε τοΰτο μικρόν τυγχάνει τής πόλεως»), τάς 
ιδιαιτέρας πατρίδας καί τών Δέκα μαρτύρων. Τήν είς Κρήτην συγγραφήν τής 
Άφηγήσεως δέχεται καί ό Fratichi Pio de’ Cavalieri.
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έχουν να μάς απασχολήσουν πολύ. Τό πρώτον είναι περίληψις τής 
σωζομένης Άφηγήσεως, τό δέ δεύτερον στομφώδες καί πομφολυγώ- 
δες κατασκεύασμα, δπως άλλωστε αί περισσότεραι άλλαι βιογραφίαι 
αγίων υπό τοΰ Συμεώνος. ’Ελλείπει καί ό πλούτος πληροφοριών τής 
Άφηγήσεως καί ή πνευματικότης τού Άνδρεου καί ή άπλότης τών 
εγκωμίων Θεοδώρου καί Γερασίμου Παλλαδά. Τό μόνον τό όποιον 
δύναται νά διίδη κανείς πέραν από τάς ρητορικός άποστροφάς καί την 
αοριστολογίαν είναι ποια τις ανησυχία τών έν Κωνσταντινουπόλει διά 
την τύχην τής ’Εκκλησίας τών Κρητών—τό έγκώμιον έχει γραφή με- 
σοΰντος τοΰ δέκατου αίώνος, εις εποχήν διαλύσεως τής ’Εκκλησίας τής 
Κρήτης λόγφ τής Αραβικής κατοχής. ’Εάν ή ανησυχία αυτή υπάρχει 
πράγματι εις τό κείμενον, τότε δεν στερείται τούτο ενδιαφέροντος43.

’Από τά υπόλοιπα κείμενα, ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα είναι ή περι
γραφή τοΰ είκονογραφικοΰ τύπου τών Αγίων Δέκα καί τά δύο έκδι- 
δόμενα εδώ εγκώμια: Καί εις τά τρία αυτά μνημεία υπάρχει, ως διέ- 
πουσα κεντρική έννοια, μία νέα άντίληψις περί τοΰ θέματος : τήν άν- 
τίληψιν αυτήν θά τήν ώνόμαζα «νεοελληνικήν» : 'Ο αρχηγός τών 
Αγίων Δέκα από «γεροντότερος», κατά τήν παράδοσιν, γίνεται τώρα 
«νέος αγένειος»' τό μαρτύριαν προσλαμβάνει τώρα στοιχεία από λαϊ- 
κάς παραδόσεις, παραμύάια κλπ., αγγέλους, άγρια άλογα, πετροβολι- 
σμοί'ς από παιδιά, άνάκρισιν τών Αγίων Δέκα από τον άρχοντα «/ιέ 
αννά&ροισμα μεγιστάνων καί πολλών αρχόντων», χορόν τών μαρτύ
ρων — προφανώς πεντοζάλη- άλλάσσει καί ή γλώσσα : ό «άν&ύ- 
πατος» γίνεται τώρα «γενεράλης» καί τό γραπτόν αύτοκρατορικόν διά
ταγμα «διαλαλημός». 'Η παλαιά πίστις καί ή παλαιά ικεσία υπάρχουν 
καί εδώ: «Και ή Κρήτη άν ΐδη οργητα και μάνιτα Θεοϋ παρευ&ύς νά 
φέρη τά αίματα τών Δέκα παίδων, νά κράξη τους Άγιους Δέκα, ευ
θύς καλοσυνεύει τον θεόν, και τό αίμα τούτο δπου ϋέλει χυόή έδώ είς
τό έδαφος τής Κρήτης, ας κα&αρίση κάδε πλάνη διαβολική...... καί ο'ι
κεφαλές τούτες αι δέκα νά στέκουαι έμπροστά εις τό Βήμα σου, νά 
έχουσι δύναμιν τόσην και Ίλάρρος, ώστε όποια ώρα ύλέλουοι σέ παρα- 
καλέοει οί Κρητικοί, δι' αγάπην ϊδικήν μας, ή απευχόμενοι, άς έχου
σι τό ζητούμενον»4'. Προκειμένου περί όρ&οδόξου Κρητός ίερέως, γρά- * **)

43) Πρβλ. «Κρητικά Χρονικά» Γ, 1949, 91-92 (περί τής ταφής τών λειψά
νων τών 'Αγίων Δέκα είς Κωνσταντινουπολιν). Περί τής εποχής τοΰ Συμεώνος 
ακολουθώ τόν J u g i e M., Eichos d’Orient 26, 1923, 5 κ.έξ.

**) ’Αξιοσημείωτος είναι είς τό ως άνω χωρών ή έννοια «πλάνη διαβολι
κήν, υπό τήν όποιαν εννοείται βεβαίως ή αιρετική διδασκαλία. Ήδη είς τήν 
επιστολήν τών οκτώ επισκόπων πρός τόν Λέοντα τόν Α' είχε διατυπωθή ή 
ιδία έννοια: «temptationibus haereticis*, όπως . αί είς τήν ’Αφήγησιν 12, 3: «5λη
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φοντος κατά τό πρώτον ημισυ τοΰ 17. αΐώνος, Βενετοκρατουμένης 
είσέτι τής Κρήτης καί έν δψει τής έπιθέσεως των ’Οθωμανών, είναι 
προφανές δτι οί "Αγιοι Δέκα καλούνται αυτήν την φοράν νά προστα
τεύσουν την νήσον των από άλλους τώρα κινδύνους.

Διά τών γενομένων ερευνών και δημοσιεύσεων έγένετο σαφές δτι 
οι "Αγιοι Δέκα έχουν πολύ μεγαίπιτέραν θέσιν εις την παράδοσιν από 
δ,τι ενομίζαμεν έως τώρα. Κατά την μαρτυρίαν τής Άφηγήσεως και 
τοΰ Άνδρέου Κρήτης ή εορτή των ετιμάτο εις ολόκληρον την νήσον, 
εις τάς κρίσιμους δέ ώρας τής Κρήτης, από τής αρχής τοΰ Χριστια
νισμού) μέχρι τοΰ τέλους τής Βενετοκρατίας, ήτο πάντοτε σταθερόν 
σημεΐον αναφοράς και ή πηγή από δπου άνεμένετο βοήθεια καί 
προστασία 4δ.

δυνάμει τούς απατεώνας αιρετικούς, δποι δ’ αν μά&ωοι προοπελάοαντας τή νήσφ, ώς 
λύκους από ποίμνης διώκοντες» καί εις Ησύχιον 134, κ.έξ.: «ίίκιοτε γοΰν οί 
Κρήτες ακέραιον απεύδειν έχειν την δρ&όδοξον πίστιν». Οι «απατεώνες αιρετικοί» 
τής Άφηγήσεως είναι βεβαίως δσοι κατά τόν 5. αιώνα διεφιλονείκουν πρός 
τήν έπίσημον ερμηνείαν τοΰ Ευαγγελίου. Χαρακτηριστικόν δμως είναι δτι τήν 
ίδιαν εποχήν εις τήν Κρήτην, μεταξύ τοΰ Ιουδαϊκού πληθυσμού τής νήσου, 
είχεν έμφανισδή *άπατεών τις ’Ιουδαίος» παριστάνων τόν Μωϋσήν, ό όποιος 
<έφ’ δλον ονν ενιαυτόν περιήει καθ’ εκάστην τής νήσον πάλιν» καί έπειθε τούς 
όμοδόξους του δτι θά τούς ώδήγει «διά ξηρά; τής ϋαλάοσης» είς τήν Παλαι
στίνην. Ή υπόθεσις αυτή είχε κάμει, φαίνεται, μεγάλην έντύπωσιν διότι τήν 
αναφέρουν διά μακρών διάφοροι. ΙΤρβλ. πχ. Σωκράτης VII, 38, (Μ ΐ- 
g ιι e 67, 825) καί A g a p i u s, Kitab al-Unwan, Patrologia Orientalis,
van, 414·

45) Κλείων διά τής παρούσης εισαγωγής είς τά δημοσιευόμενα δυο εγκώμια 
τήν ίδικήν μου συμβολήν είς τό θέμα περί τών Αγίων Δέκα Κρήτης, έπιθυ- 
μώ νά έκφράσω καί δημοσίφ τάς θερμός ευχαριστίας μου. πρός τόν θεοφιλέ- 
στατον έπίσκοπον ’Αρκαδίας κ. Ευγένιον Ψαλιδάκην. Αί τυχόν άτέλειαι τών 
δυο αυτών συμβολών είς τήν μελέτην τού θέματος άνήκουν βεβαίως είς έμέ. "Ο, 
τι άλλο υπάρχει καλόν, δίκαιον είναι νά άποδοθή είς τάς συζητήσεις τάς οποίας 
ε’ίχομεν άπό κοινού μετά τού εκλεκτού φίλου είς τήν φιλόξενον επισκοπήν του, 
είς Μοίρες Μεσαράς, τόν Δεκέμβριον τοΰ 1946. Φόρος τιμής επίσης ανήκει καί 
είς τρεις άλλους έρευτητάς οί όποιοι συνέβαλον είς τήν μελέτην τοΰ θέματος: 
Είς τόν άλλοτε Μητροπολίτην Κρήτης Εΰμένιον Ξηρουδάκην, είς τόν θεολό
γον κ. ’Εμμανουήλ Πετράκην καί είς τόν Pio Franchi de’Cavalieri, ό όποιος 
έδημοσίευσε πρό τριών ετών σπουδαίαν συμβολήν επί τοΰ θέματος καί κατό
πιν, μαθών δτι διά τό ίδιον θέμα Ινδιεφέροντο καί τά «Κρητικά Χρονικά» 
παρητήθη εΰγενέστατα πάσης περαιτέρω έρεύνης. Είς τόν Θεολόγον κ. Πανα
γιώτην Χρήστου ό όποιος κατά παράκλησίν μου άνέλαβε τήν έκδοσιν τών κει
μένων Θεοδώρου καί Γερασίμου Παλλαδά εκφράζω καί εδώ τάς θερμός ευ
χαριστίας μου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΔΕΚΑ

Εις τον κώδικα Parisinus Graecus 1744 (de l’ancient fonds 
grec), ff. 37-58, σώζεται αύτόγραφον έργον τοϋ μετά την πτώσιν της 
Κωνσταντινουπόλεως εις Γόρτυναν τής Κρήτης εγκατασταθέντος κλασ
σικού φιλολόγου και θεολόγου Μιχαήλ 'Αποστόλη υπό τον τίτλον : 
«’’Αποστόλη τον Βυζαντίου, στίχοι ιαμβικοί, ήρωικοι και ήρωοελεγειοι 
εις τάς δεσποτικάς έορτάς και εις τους ελλογίμους των άγιων»1. Πρό
κειται περί 133 επιγραμμάτων επί των δεσποτικών εορτών καί των 
γνωστότερων εκ των αγίων, γραφέντων κατά την τάξιν τοΰ εκκλησια
στικού έτους, εις άρχαίαν γλώσσαν καί υπό την σύνθετον μορφήν, 
δυο Ιαμβικών στίχων, ενός ηρωικού καί ενός ήρωελεχείου. Ίο ερ
γον, δπως διηγείται ό Μιχαήλ ’Αποστολής εις τον έκδοθέντα ήδη υπό 
Emile Legrand πρόλογον2, εγράφη κατά προτροπήν τοϋ Εμμανουήλ 
Άτραμμυτινοΰ (εις τον όποιον άλλωστε καί τό άφιεροΐ), ενός εκ τών 
Κρητών μαθητών του, καλοϋ κωδικογράφου3 καί φίλου διαπρεπών 
λογίων τής ’Αναγεννήσεως4.

Εις τήν σελίδα 44ν υπα'ρχει τό ακόλουθον, ανέκδοτον μέχρι τοΰ- 
δε, επίγραμμα :

Μηνι τφ αύτφ κγ' ΕΙς τους άγιους μάρτυρας 
δέκα, τους εκ Κρήτης και εν Κρήτη.
"Οσοι ψιλοϋσι τήν πανέλανμαστόν Κρήτην, 
παϋημάτων λντροϋσϋε μάρτυρες δέκα.
Τιμήεντα δέκ’ άνίλεα Κρήτης πέτρνε σίδηρος.
Κρήτη ένί κραναή δέκα μάρτυρας εϊλεν άτειρής 
χαλκός, δμον πάντας Ισοϋέους άνέρας.

Ό Noiret χρονολογεί τάς προς τον ’Εμμανουήλ Άτραμμυτινόν 
σωζομένας έπιστολάς τοΰ Μιχαήλ ’Αποστόλη κατά τήν περίοδον 1469- * *)

‘) Ο m ο n t Η.. Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la 
Bibliotheque Nationale II, 1888, 134.

’) I e g r a n d E., Bibliographie Hellenique I, 1885, EXVIII.
’) V o g e 1 M. GardthausenV., Die griechischen Schrei· 

bern des Mittelalters und der Renaissance, 1909, 116.
*) L e g r a n d E., ενθ’ άν. II, 1885, 258, σημ. 3.
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1472 s. Επειδή at σχέσεις των δυο αύιώνάνδρών έτραχυνθησαν άργό- 
τερον, δπως προκύπτει από το βιαιότατου φυλλαδίου τοϋ Μιχαήλ 
’Αποστόλη : «Λόγος κατά Έμμανουηλοϊν μιαρωτάτοιν αυτού ψοιτη- 
rah·, τοϋ μεν Κρητδ; Άτραμμντινοϋ, τον δε Εϊλωτος»*, προφανώς 
κατά τήν Ιδίαν αυτήν εποχήν 1469-1472 δέον νά έχουν γραφή και τα 
έπιγράμματα 7.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

«) Ν ο i r e t Hip., Eettres inedites de Michel Apostolis, 1889, 29.
“) British Museum Sloane 324. Τμήματα τοϋ φυλλαδίου έδημοσιεύΟιι- 

ααν εις. Noiret, ενΟ·’ άν. 151-161. Τό κείμενον τό έμελέτησα καί έγώ εις ιό 
British Museum, νομίζω δέ διι όρθτϋς ό Noiret ύπέφυγε νά τό δημοσιεύσχι 
ολόκληρον. Ή βιαιότης τοϋ Μιχαήλ 'Αποστόλη είναι άχαλίνωτος !

') 'Ενδεχομένως μάλιστα ή είς Noiret 133. CXX επιστολή τοΰ Μιχαήλ 
’Αποστόλη πρός τόν ’Εμμανουήλ νά σχετίζεται μέ τά επιγράμματα.
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