
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΤΗι 
ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗι ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Μολονότι τά βιβλία της Καινής Διαθήκης εγράφησαν προς έξυπη- 
ρέτησιν των πνευματικών, ηθικών καί όργανιοτικών αναγκών χών 
πρώτων χριστιανικών Κοινοτήτων, ενίοτε περιέχουν καί ιστορικός 
πληροφορίας περί τών χωρών μετά τών οποίων συνδέονται καθ’ όίον- 
δήποτε τρόπον. Εικόνα τινά περί τής ζωής τών κατοίκων τής Κρήτης 
καί τής εκεί έπικρατούσης καταστάσεως, σύμφωνον προς δ,τι γνωρί- 
ζομεν έκ τών άλλων ιστορικών πηγών, σχηματίζομεν έκ τών στοιχείων 
τά όποια περιέχει ή προς Τίτον Επιστολή.

Α'.

ΊΙ προς Τίτον Επιστολή τοΰ Παύλου ανήκει εις την ομάδα τών 
λεγομένων Ποιμαντορικών Επιστολών (Α' και Β' προς Τιμόθεον, 
προς Τίτον). Υπάρχει σοβαρά διαφωνία ως προς τον συγγραφέα τών 
επιστολών τούτων, συνεπώς καί ως προς τον χρόνον συγγραφής. Πολ
λοί τών Διαμαρτυρομένων ερμηνευτών δέχονται υτι αϊ Έπιστολαί, 
υπό την παρούσαν αυτών μορφήν, συνεγράφησαν κατά τά τέλη τοΰ 
πρώτου αίώνος ή βραδΰτερον, υπό μαθητου τοΰ Παύλου, βάσει δέ 
τής διδασκαλίας αυτού. Πολλοί εξ αυτών πάλιν θεωρούν τάς Έπι- 
στολάς ως επεξεργασίας συντόμων συμβουλευτικών επιστολών τού 
Παύλου προς τούς Τιμόθεον καί Τίτον, αί όποΐαι τώρα είναι ενσω
ματωμένοι έν αύταΐς1.

Άντιιθέτως, οί Όρτθόδοξοι, οί Ρωμαιοκαθολικοί καί πολλοί τών 
Προτεσταντών Ερμηνευτών παραδέχονται, δτι αί Έπιστολαί προέρ
χονται από τού Παύλου, εξηγούν δέ την διαφοράν ύφους καί θέμα
τος αυτών έκ τοΰ χρόνου καθ’ δν εγράφησαν καί τοΰ σκοπού δν 
έπιδιοόκουν2.

’) Τήν αποψιν ταύτην βλ. ιδίως έν Ν a g e 1 i, Der Wortschatz des 
Apostels Paulus, Gotingen 1905, M off a 11, Indroduction to the New 
Testament, New York 1911, Harrisson, The Problem of the Pa
storal Epistles, 1922.

2) Βλ. τήν αποψιν ταύτην έν Τ h. Zah n, Einleitung in das Neue 
Testament, Leipzig 1897 έξ., P. Torn, Ober die Sprache in den Pa
storal Briefe, «Zeitschrift fur die neutestamentliche Wissenschaft», 1918, a. 
225 έξ. καί μερικώς έν W. Lock, The Pastoral Epistles, New York, 1924.
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Τό πρόβλημα είναι εκτός ενδιαφέροντος διά την παρούσαν μελέ
την, σημειοΰται δέ μόνον δτι πεποίθησις τοΰ συγγραφέως αΰτής 
είναι δτι ή προς Τίτον Επιστολή, όμοΰ μετά των προς Τιμόθεον, 
έγράφη υπό τοΰ ’Αποστόλου Παύλου καί ώς τοιαύτη εξετάζεται 
ένταΰίία.

Σκοπός τής Επιστολής είναι νά τονίση την ανάγκην τής Εκκλη
σιαστικής, οικογενειακής, πολιτικής καί κοινωνικής ευσταθείας. Αί 
διδόμενοι συστάσεις αποβλέπουν ιδίως εις τά μέλη τής ’Εκκλησίας, 
ούχί δέ εις τούς ήγέτας αυτής. Λιαφέρει κατά τούτο ή ’Επιστολή από 
των πρύς Τιμόθεον, αΐτινες τονίζουν τά καθήκοντα των ’Εκκλησιαστι
κών αρχόντων κυρίως.

Β\

Δεν έχομεν ακριβή μαρτυρίαν περί τοΰ πότε ό Παΰλος έκήρυξεν 
έν Κρήτη καί έγκατέστησεν εν τή νήσω τόν Τίτον προς συνέχισιν τοΰ 
άποστολικοϋ έργου. 'Ότε ό ’Απόστολος ώδηγεΐτο υπό συνοδείαν εις 
Ρώμην, περί τό 60 μ.Χ., διήλθε διά τών νοτίων παραλίων τής Κρή
της, παρέμεινε δέ, λόγφ θαλασσοταραχής, ή μέρας τινάς έν τ ή πόλει 
Καλοί Λιμένες8. Άν καί αί Πράξεις τών ’Αποστόλων δεν 
αναφέρουν δτι ό Παΰλος έκήρυξεν επί τή εύκαιρίοι ταύτη, είναι πι
θανόν δτι καί τότε είργάσθη διά την διάδοσιν τοΰ Ευαγγελίου. Πάν
τως, ή βραχεία εργασία αύτη δεν ήτο δυνατόν νά έπιφέρη σοβαρά 
αποτελέσματα, ό δέ Τίτος δέν άναφέρεται συνοδεύουν τόν Παύλον κατά 
τό ταξείδιον τούτο. Συνεπώς άλλη ήτο ή ευκαιρία, καθ’ ήν ό ’Από
στολος μετέβη εις Κρήτην. Συνήθως ή μετάβασίς του τοποθετείται εις 
την τετάρτην ιεραποστολικήν περιοδείαν, μετά την άπόλυσίν του από 
τών πρώτων δεσμών, περί τό 62-63. ’Επειδή δέ δ θάνατος τοΰ Παύ. 
λου θεωρείται ώς έπισυμβάς κατά τό έτος 64, ή ’Επιστολή προς Τί
τον πρέπει νά έγράφη ολίγους μήνας μετά την μετάβασίν του εις την 
νήσον. Τούτο δμως δέν συμφωνεί προς τά έν τή ’Επιστολή ευρισκό
μενα στοιχεία. 'Ο Χριστιανισμός ήτο ευρέως διαδεδομένος έν τή νή
σου4 καί ολόκληροι οίκογένειαι ειχον πιστεύσει5. Τούτο βεβαίους ο’ιπή- 
τει πολύν χρόνον. Καί είναι μέν πιθανόν δτι τό Ευαγγελίαν είχε γί
νει γνωστόν έν Κρήτη καί προ τής μεταβάσεως τοΰ Παύλου, υπό τοΰν 
’Ιουδαίων τής νήσου, οΐτινες ήσαν παρόντες κατά την Πεντηκοστήν", 6

6) Πράξ. κζ', 8 έξ.
4) «κατά πόλιν», Τΐτ. 5.
δ) ο', 11.
") ΙΙράξ. β', 11.
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άλλ’ οί γενόμενοι Χριστιανοί έδει νά ήσαν έλλιπώς κατηχημένοι καί 
ανοργάνωτοι, διότι άλλως ό Παύλος, μη συνηθίζων να οικοδομή δπου 
άλλοι έθεμελίωσαν’, δέν θά μετέβαινεν εκεί. Οϋτω φαίνεται πιθανω- 
τέρα ή γνώμη on ό Παύλος επεσκέφθη την νήσον ένωρίτερον8. Έκ 
τής Εφέσου, ην ό "Απόστολος είχε καταστήσει ιεραποστολικόν κέν- 
τρον επί έτη, συχνάκις έπεσκέπτετο άλλας περιοχάς. Κατά τό 56 άπέ- 
στειλε τον Τίτον εις Κόρινθον, αυτός δέ μετέβη εις Κρήτην πιθανώς, 
ένθα συνήντησεν αυτόν ό Τίτος μετά τό πέρας τής εις Κόρινθον απο
στολής. Ό Παύλος, κηρύξας επί τινας μήνας, άνεχώρησεν, άφησεν 
δμαις τον Τίτον πρός συμπλήρωσιν τού έργου τής Εκκλησιαστικής 
δργανώσεως καί τού κηρύγματος.

Εις την ’Επιστολήν έλάχισται πληροψορίαι δίδονται περί τού Τί
του, άλλ’ ούτε άλλοθεν γνωρίζομεν πολλά περί αυτού. Λι πράξεις δέν 
μνημονεύουν αυτόν, τούτο δέ εξηγείται υπό τινων έκ τής πιθανότητος 
δτι ήτο συγγενής ή αδελφός τού Λουκά, συγγραφέως των Πράξεων9. 
Κατήγετο έξ οικογένειας Εθνικών, έγένετο δέ χριστιανός κατά τήν 
πρώτην άποστολικήν οδοιπορίαν τού Παύλου έν Ίκονίφ10. Κατά 
πρώτον μνημονεύεται ως συνοδός τού Παύλου κατά τήν μετάβασιν 
αυτού έξ ’Αντιόχειας εις 'Ιεροσόλυμα". Έκτοτε έχρησιμοποιήθη υπό 
τού Παύλου διά σοβαράς άποστολάς εις Κόρινθον, πρός συλλογήν 
έράνων12 καί πρός τακτοποίησιν τής πειθαρχίας έν τή Χριστιανική 
Κοινότητι Κορίνθου13, εις Κρήτην, εις Δαλματίαν. "Ήτο ικανώτατος 
συνεργάτης τού Παύλου 14, μετά τού οποίου είχε τό αυτό πνεύμα 15 καί 
υπό τού όποιου καλείται «αδελφός» Ι6.

'Η εις Κρήτην αποστολή τού Τίτου ήτο προσωρινή, άλλ’ οΰιος 
παρέμεινε, συμφώνως πρός τήν χρονολογίαν ήν ήκολουθήσαμεν, του
λάχιστον 6 ή 7 έτη. 'Ο Παύλος, μετά τήν άπόλυσιν αυτού έκ τοίν 
πρώτων δεσμών, έγραψε τήν παρούσαν έπιστολήν, καθ’ δν χρόνον 
ευρίσκετο εις περιοδείαν ”, Πιθανώς διέβαινε τήν Μακεδονίαν, έφ’

Ιστορικά στοιχεία περί Κρήτης έν τή πρός Τίτον επιστολή

’) Ρωμ. ιε', 20.
8) Βλ. R. Falconer, The Pastoral Letters, Oxford 1937, a. 25.
9) Βλ. Ramsay, St. Paul the Traveler and the Roman Citizen, 

a. 284- S o u t e r, έν «Expositor Times», March 1917.
10) Βλ. Πράξεις Παύλου καί Θέκλης, κ. 2.
**) Γαλ. κεφ. β'.
12) Β' Κορ. η', 6-10.
,s) Β' Κορ. η', 16.
14) Β' Κορ. η', 23.
16) Β' Κορ. ιβ', 18.
*“) Β' Κορ. β', 13.
*7) «οί μετ' εμον πάντες», Τΐτ. γ' 5.
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δσον έσκέπτετο νά παραχειμάση εις Νικόπολιν, ένθα προσεκάλει κα'ι τον 
Γΐτον‘8. 'Υπεδείχθη δτι ό Τίτος είχε προηγουμένως ζητήσει δι’ επι
στολής του οδηγίας περί τοϋ έργου του, ή δε παρούσα Επιστολή εί
ναι άπάντησις τού Παύλου ,3. Έκ Νικοπόλεως 6 Τίτος εστάλη είς 
Δαλματίαν18 * 20, πέραν δέ τούτου δεν υπάρχουν ακριβείς ιστορικά! πλη- 
ροφορίαι. 'Ο Ευσέβιος21 ονομάζει αυτόν Επίσκοπον Κρήτης και 
ίσως έκ τούτου δυνάμεθα να συναγάγωμεν οτι έπέστρεψεν έκ Δαλμα
τίας και παρέμεινε μονίμως έν τή νήσφ 22.

Την θέσιν τού Τίτου κατέλαβεν έν Κρήτη 6 Άρτε μάς23 24 ή δ 
Τ υ χ ι κ ό ς!4.

Γ\

Ή Εκκλησιαστική Όργάνωσις έν Κρήτη, ως εμφανίζεται έν τή 
Επιστολή έχει ίδιον χαρακτήρα. Συνήθως οί ’Επίσκοποι είχον 
ίήν άνωτάτην εκκλησιαστικήν έποπτείαν έπ! μιας πόλεως, βραδύτε- 
ρον δέ, δταν ή νέα θρησκεία διεδίδετο κα! εις τήν ύπαιθρον, ή έξου- 
σία των έπεξετείνετο και έκεΐ. Παραδείγματα περ! τής έξουσίας ’Επι
σκόπου μιας πόλεως επί τών χριστιανικών Κοινοτήτων άλλων πόλεων 
δεν έχομεν τόσον ενωρίς, πλήν τό τής Αίγυπτου. ‘Η Αίγυπτος ολό
κληρος άπετέλει μίαν μόνον διοικητικήν περιφέρειαν και μία μό
νον πόλις αυτής, ή Αλεξάνδρεια, ειχεν άναγνωρισθή έπισήμως υπό 
τού Ρωμαϊκού Κράτους ως «πόλις». Συνεπώς έν όλοκλήρφ τή χώρα 
ύπήρχεν εις μόνον έπίσκοπος, δ ’Αλεξάνδρειάς, ύφ’ δν ύπήγοντο οί 
Χριστιανοί δλων τών άλλων πόλεων. Περί τό 200 ό έπίσκοπος ’Αλε
ξάνδρειάς Δημήτριος έγκαθίδρυσεν άλλους τρεις έπισκόπους έν Αιγύπτιο.

Τούτο ακριβώς συνέβη και έν Κρήτη, ήτις γειτνιάζει και ανέκαθεν 
είχε συχνήν έπικοινωνίαν μετά τής Αίγύπτου. 'Ο Τίτος, εγκαταστα
θείς έν τή πρωτευούση τής Κρήτης Γορτύνη, είχε τήν έποπτείαν έφ’ 
δλων τών Χριστιανικών Κοινοτήτων τής νήσου : «Γούτου χάριν άπέ- 
λιπόν σε έν Κρήτγ], ΐνα .... καταστήσ^ς κατά πάλιν πρεαβντέρους» 25. 
Βεβαίως είναι δυνατόν νά θεωρηθή δ Τίτος ως έχων εύρυτέραν έξου-

18) Τϊτ. γ', 12.
1!)) Βλ. Ζ a h η, έργ. μν., I, 480.
20) Β' Τιμ. δ', 10.
”) Έκκλ. 'Ιστορία, III, 4.
22) Ή μνήμη αΰτοϋ εορτάζεται έν μέν ταίς Άνατολικαϊς Έκκλησίαις κα

τά τήν 25 Αύγουστου, έν δέ τή Δυτική κατά τήν 4 ’Ιανουάριου.
23) Ούδέν είναι γνωστόν περί αΰτοΰ άλλοθεν τής Καινής Διαθήκης.
24) Βλ. ειδήσεις περί αυτού καί έν Έφεσ. στ', 21, Κολ. δ' 7.
!5) Τϊτ. α', 5.
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αίαν τής τοΰ Επισκόπου, ώς προσωπικός αντιπρόσωπος τοϋ ΙΙαυλου, 
άλλ’ εν τι) Επιστολή δεν άναφέρεται μεταξύ τών έργων του ή έγκα- 
θίδρυσις επισκόπων. Μόνον πρεσβυτέρους έγκαθιστά εις τας πόλεις, 
εχει δηλαδή εξουσίαν επισκόπου, δικαίως δέ δ Ευσέβιος ώς τοιοΰτον 
έξελαβεν αυτόν. Ή προσωρινή κατ’ άρχάς παραμονή του έν Κρήτη 
συνεχίσθη επί πολύ, ίσως δέ. έγινε μόνιμος μετά τήν έκ Δαλματίας 
επιστροφήν.

Έν Κρήτη, λοιπόν, συναντώμεν μίαν μόνον Επισκοπήν, τήν τής 
Γορτύνης, βραδύτερον δέ προσετέθη καί ή τής Κνοισοΰ23.

Ή Χριστιανική Εκκλησία τής Κρήτης έταράχθη πολύ ενωρίς 
υπό αιρέσεων21. Ό δρος «αιρετικός» δέν είχε λάβει ακόμη τήν 
τεχνικήν σημασίαν, καθ’ ήν ύποδηλοΐ τον άσπαζόμενον διδασκαλίαν 
αντικειμένην εις το Θεολογικόν σύστημα τής Εκκλησίας. Έν τή Και
νή Διαθήκη (αΐρεσις, αιρετικός) σημαίνει τον οπαδόν ή συνήθως τον 
αρχηγόν όμάδος διασπώσης τήν ενότητα τής Εκκλησίας, τύν σχισμα
τικόν 28.

Οί αιρετικοί τής Κρήτης ήσαν Ιουδαίοι29, δέν άναφέρεται δμως 
εάν επόμενον εις τήν περιτομήν, ώς οί φαρισαΐοι Ίουδαιοχριστιανοί 
τής Γαλατίας, ή, δπερ πιθανοότερον, ήσαν τών αυτών αντιλήψεων μετά 
τών «αιρετικών» τών Κολοσσών, τηροϋντες τάς νουμηνίας, διακρί- 
νοντες τροφάς κλπ.30' φαίνεται δέ δτι αί αντιλήψεις αύταί εΰρον πολύ 
έδαφος έν Κρήτη 31.

Δ'.

Ή διαρρύθμισες τής Εκκλησιαστικής Όργανοίσεως έν Κρήτη 
συμφωνεί πρός δ,τι γνωρίζομεν περί τής νήσου έκ τής πολιτικής 
ιστορίας τής έποχής. Έκ τών πολλών πόλεων τής. νήσου 32 σπουδαΧαι 
ήσαν κατά τήν ελληνιστικήν εποχήν αί Κνωσός, Γορτύνη, Κυδωνιά 
καί Λήκτος. Οί κάτοικοι τών πλείστων έξ αυτών, ιδίως δέ τής Κνω
σού, άντεστησαν ερρωμένως κατά τών Ρωμαίων, δτε οΰτοι, από τοΰ 
69 π.χ., είσέβαλον εις τήν νήσον33. Άντιθέτως ή Γορτύνη έτήρησε

2β) Ό Κορίνθου Δ ιονύσιος έγραψεν έπιστολάς πρός τούς δύο Επισκόπους 
Κρήτης, κατά τό 170: Ε ΰ σ ε β ί ο υ, ’Εκκλ. Ίστ. IV, 23, V, 7.

27) Τΐτ. α', 10, α', 14, γ', 9-10.
2“) Ώς έν Κορ. α', 10, 11, ια', 19.
2ί)) «οι έκ τής περιτομής», α', 10, «ίονδαΐκοΐς μν&οις», α', 14, «γενεαλογίας... 

μάχας νομικός», γ', 9.
30) Βλ. Η ο r t, Judaistic Christianity, σ. 116 κ.έξ.
81) «ο’ίτινες ολους οίκους άνατρέπονοι», α' 11.
.12) ”1 [δη 5 "Ο μηρός καλεΐ τήν Κρήτην «εκατόμπολιν», Τλ. Β, 649.
**) Κατά τό 69 π,Χ, είσέβαλεν εις τήν νήσον ό Πραίτωρ ’Αντώνιος, άπο.
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μάλλον φιλικήν στάσιν προς τούς Ρωμαίους, ίσως έξ επιρροής καί 
των πολυαρίθμων έν αυτή ’Ιουδαίων, διά τοϋτο δέ οί Ρωμαίοι τήν 
μέν Κνωσόν κατέστρεψαν, έγκαταστήσαντες έν αυτή αποικίαν ρω
μαϊκήν34, τήν δέ Γορτΰνην έξυψυσαν εις πρωτεύουσαν τής νήσου35. 
’Ήδη έγκατεστάθη έν Κρήτη κεντρική διοίκησις, πρώτην δέ φο
ράν τώρα εμφανίζεται τό αξίωμα των «Κοηταοχώι>»'"\ Τό Κ ο ι- 
ν ό ν των Κ ρ η τ ώ ν συνεδριάζει εκτοτε έν Γορτΰνη, ώς δεικνύουν 
σωζόμενα νομίσματα37. ’Ολίγον κατ’ ολίγον ή πόλις αυτή έπεσκίασεν 
δλας τάς άλλας, αί όποΐαι περιέπεσαν εις παρακμήν. Αυτός ήτο ό 
λόγος διά τον όποιον ό Επίσκοπος Γορτΰνης είχε δικαιοδοσίαν έφ’ 
δλοον τών άλλων πόλεων, ώς είχε καί ή πολιτική διοίκησις τής νήσου.

Ή κατάστασις έν τή νήσω κατά τήν έποχήν τοϋ Αύγουστου ήτο 
ειρηνική, διά τοϋτο δέ, κατά τήν νέαν διαίρεσιν τών επαρχιών τοϋ 
Κράτους, έδόθη διοικητικώς εις τήν Γερουσίαν. Έκτοτε άπετέλει μίαν 
επαρχίαν μετά τής Κυρηναϊκής. Ή ησυχία δμως είχεν έπιτευχθή 
προσφάτα>ς καί προσωρινώς. Μολονότι ή νήσος δέν περιεπλάκη εις 
μεγάλους έξωτερικούς πολέμους, επί χίλια έτη μετά τήν Δωρικήν κα- 
τάκτησιν, συχνάκις έταράσσετο υπό έμφυλίων διενέξεων, τάς οποίας 
αναφέρουν πλεΐστοι συγγραφείς3S. ’Από τής ελληνιστικής εποχής ήρ- 
χισαν καί αί έξωτερικαί εισβολαί, αί δέ πόλεις τής νήσου συνήπτον 
πολιτικός έπαφάς μετά διαφόρων ά?Λων ελληνικών Πολιτειών (Μακε- 
δόνων, Αίτωλικής Συμπολιτείας κλπ.). Παραλλήλους οί Κρήτες ευρέως 
έπεδόθησαν εις τήν έξάσκησιν τοϋ στρατιωτικοΰ επαγγέλματος33, εις 
σημεϊον ώστε δλοι οί σύγχρονοι στρατοί παρά τήν Μεσόγειον περιελάμ-

τυχών, λόγφ τής σκληρά; άντιστάσεως τών Κρητών' ό σταλείς δμως κατά τό 
επόμενον έτος Κ. Μ έ τ ε λ λ ο ς ό Κρητικός, καταλαβών τήν νήσον, 
προσήρτησε ταΰτην εις τό Ρωμαϊκόν Κράτος (βλ. Δίων ό Κάσσιος, 
XXXVI, 1 έξ., L i ν i u s, Epit., C.).

84) Colonia Julia Nobilis Cnosus.
35) Βλ. συντόμως έν Ξανθουδίδου, Επίτομος ‘Ιστορία τής Κρή

της, Άθήναι 1909, σ. 62.
86) Βλ. Μ. van der Mijsbrugge, The Cretan Koinon, New 

York 1931, a. 71.
S!) Βλ. J. N. S ν o r o n o s, Numismatique de la Crete ancienne, 

Bacon 1890, I, a. 349, 351.
ss) Βλ. Πολυβίου, VI, 46 : στάαεαι, φόνοις και πολέμοις εμφνλίοις 

άναστρεφομένονς· Στράβωνος, Γεωγραφ., X, 478, (περί Κνωσού καί Γορ- 
τύνης): ουμπράττονοαί τε γάρ άλλη λα ις α παν τα ς υπηκόους βιχον αυται τους άλ
λους, σταοιάσαααΐ τε διέοτησαν τα κατά τήν νήσον, Άριστοτέλους, Πο
λιτικά, 1212b, κ.ά. Επιγραφή τις (Inscr. Cret. I, 13) αναφέρει τοιαύτην διέ- 
νεξιν έκ συνοριακών διαφορών πόλεων.

33) Βλ. Ί ω σ ή π ο υ, Άρχαιολ., XIII, 4. 3, Τ i t. Ε i ν. XEIV, 45.
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βανον Κρήτας μισθοφόρους, ίδίως δέ σφενδονήτας κοί τοξότας. Τούτο 
συνετέλεσεν εις την μεγαλυτέραν «νάπτυξιν τής αγάπης πρός τάς πο
λεμικός περιπέτειας, δταν δέ άνεφάνη ή πειρατεία τών Κιλίκων, ήτις 
διετάραξε την ασφάλειαν έν τή Μεσογείφ και παρημπόδισε μεγάλως 
τάς ναυτικάς κινήσεις τού Ρωμαϊκού Κράτους, οι Κρήτες ύπεβοήθη- 
σαν αυτήν και ή νήσος κατέστη κέντρον τών πειρατών41>. Εις την 
έπίδοσιν τών Κρητών είς την πειρατείαν συνετέλεσε κατά πολύ ή αΰ- 
ξησις τής δυνάμεως τής Ρόδου, τής οποίας δ εμπορικός στόλος έπε- 
κράτησεν έν τή ’Ανατολική Μεσογείφ κατά τον β' προ Χριστού αιώ
να40 41 *. Ό στόλος τών Κρητών έμειώθη πολύ, ή δέ διατροφή τού υπερ
πληθυσμού τής νήσου κατέστη δύσκολος. Διέξοδος εις τό πρόβλημα 
έδόθη διά τής συμμετοχής εις την πειρατείαν.

Τό μαχητικόν πνεύμα τών Κρητών δυσκόλως ήνείχετο ξένους ζυ
γούς κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους, τούτο δέ συνέβη και κατά 
την ρωμαϊκήν κυριαρχίαν. Έν τή πρός Τίτον Επιστολή εύρίσκομεν 
απηχήσεις τής προς τάς περιπετείας καί τάς στάσεις ροπής τών Κρη
τών. 'Ο Παύλος συνιστα :

«Υπομίμνησκε αυτούς άρχαΐς και εξουσίαις νποτάσαεο&αι, πει- 
ΰαρχεΐν**, πρός παν εργον άγαμον ετοίμους είναι, μηδένα βλάπτειν, 
αμάχους είναι, επιεικείς, πάσαν επιδεικννμένονς πραύτητα πρός πάν- 
τας άνϋ·ρώπους» 43.

Τά πρός τήν Πολιτείαν καθήκοντα τών μελών τής Χριστιανικής 
Κοινότητος τονίζονται επίσης έν Ρωμ. ιγ', 1 έξ., Α' Τιμ. β', 1 εξ., Α' 
Πετρ. γ', 8 έξ. Τό ανωτέρω όμως χωρίον τού Παύλου είναι χαρα
κτηριστικότερου καί διά τό ύφος καί διά τάς χρησιμοποιούμενος ειδι
κός εκφράσεις, εφαρμόζεται δέ καλώς είς τούς Κρήτας.

Τάσεις στασιαστικός φαίνεται ότι εΐχον καί οί δούλοι44 45, είς τούς 
οποίους παλαιρτερον οί Κρήτες άπηγόρευον τήν χρήσιν οπλών καί τήν 
γυμνασιν40. Ενταύθα δέν πρόκειται περί τών παλαιών περίοικων, 
οϊτινες ηδη ειχον έξισωθή κοινωνικώς πρός τούς Δωριείς, άποκτήσαν- 
τες διά τού έμπορίου περιουσίας, άλλα περί τών έξ αιχμαλώτων δοΰ-

40) Βλ. The Cambridge Ancient History, VIII, σ. 
145, 291, 625 εξ. Τό γεγονός τοϋτο επέσπευσε τήν υπό τών Ρωμαίων κατά- 
ληψιν τής νήσου.

41) Ίδίως μετά τόν πόλεμον Κρητών καί Ροδίων κατά τό 155 π.Χ.
4a) Ή πειθαρχία αίίτη πιθανώς άναφέρεται είς τήν καταβολήν τών φό

ρων, ως ο Lock, εν έργ. μν., έν στίχφ, υποδεικνύει.
43) V ) 1 έξ. Βλ. καί α', 10, «ανυπότακτοι».
44) β', 9.
45) Βλ. Άριστοτέλους, 1264α,
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λων, τούς οποίους οΐ Κρήτες στρατιώται έφερον από των πολέμων ή 
οί έμποροι ήγόραζον.

Ε'.

ΊΙ προς Τίτον είναι ή μόνη Επιστολή τοΰ ΓΙαυλου, έν ή ούτος 
διακρίνει τέσσαρας τάξεις ανθρώπων κατά φΰλον καί ηλικίαν : πρε- 
οβύτας, πρεσβντιδας, νεωτέρονς, νέας40. Τούτο υπενθυμίζει την αυ
στηρόν διάκρισιν των ηλικιών έν ταΐς Δωρικαΐς Πολιτείαις, εις τάς 
οποίας ανήκον καί αί .Κρητικαί. Έν Γορτύνη οί «νέοι» ή «νεώτεροι» 
ήσαν ώργανωμένοι εις τάξιν με ϊδίους νόμους, φέρουσαν το όνομα 
«νεότας» 41.

Σημασίαν έχουν αί προς τάς γυναίκας διδόμεναι συμβουλαί, διά 
τάς οποίας χοησιμοποιοϋνται έπίθετα μή άπαντώνια αλλαχού τής Και
νής Διαθήκης, συνεπώς δέ έκλεγέντα έκ προθέσεο)ς διά την παρούσαν 
περίστασιν (φίλανδροι, φιλότεχνοι, οΐχουργοί). Αί γυναίκες έν τη ελ
ληνιστική κοινωνία ειχον πολλήν ελευθερίαν. Τό γενικόν ρεύμα τής 
χειραφετήσεως ασφαλώς εϊσήλθε καί εις Κρήτην, λόγιρ τής συχνής έπι- 
κοινωνίας τής νήσου μετ’ άλλων περιοχών. Αί γυναίκες έξήρχοντο τοΰ 
οίκου συχνάκις, ήρχοντο εις την αγοράν ή έπεσκέπτοντο συγγενείς καί 
φίλας, μετά τών οποίων συνέπινον κατά κόρον. 'Ο Παύλος συνιστα εις 
αύτάς νά είναι οώφρονες καί Ιεροπρεπείς, «μηδε οΐνω πολλώ δεδου- 
λωμέναι» ls. Παράλλήλως δέ νά είναι οίκονργοί, παραμένουσαι έν τώ 
οϊκφ καί περιποιούμενοι αυτόν.

Έν Κρήτη ήτο ανεπτυγμένος ό παιδικός έρως. 'Ο ΓΙλάτ ω ν 411 
καί ό ’Αριστοτέλης46 * * * 50 51 αναφέρουν .ότι οί άνδρες άπέφευγον την 
προς τάς γυναίκας συνουσίαν προς πρόληψιν τής πολυτεκνίας καί τοΰ 
υπερπληθυσμού, τούτο δέ προεβλέπετο καί νομοθετικώς. Είναι φυσι
κόν ό'τι τό μέτρον τούτο διέθετε τάς γυναίκας δυσμενώς προς τούς άν- 
δρας' αί γυναίκες δέν ήσαν φίλανδροι. ’Ίσως ύπήρχον καί τάσεις έγ- 
καταλείψεως τών άνδρών υπό τών γυναικών χάριν θρησκευτικωτέρας 
ζωής κατά μόνας' ούτως εξηγεί δ Χρυσόστομος την φράσιν «νποτασ- 
οομένας τοϊς Ιδίοι'ς άνδράσιν»^.

46) β’, 2 έξ. Αί λέξεις πρεπβύται καί πρεοβύτιδες δέν δηλοΐν πολιτικά ή 
έκκλ. αξιώματα.

41) Βλ. Μ. Muttelsee, Zur Verfassungsgeschichte Kretas in Zei- 
talter des Hellenismus, Gliickstadt-Hamburg 1925, σ. 23 έξ.

4S) β', 4.
43) Νόμοι, 838 Ε.
50) Πολιτικά, 1272α (βλ. Β. Λαουρδα, « 

σ. 391, 407 έξ.).
51) _β', 5·

Κρητικά Χρονικά», Γ', 1918,
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Καί μεταγενεστέρως παρουσιάζονται ίχνη κινήσεως κατά τοΰ γάμου 
εν Κρήτη, μεταξύ Χριστιανικών κύκλων, τά οποία δι= επιστολών προς 
τούς Κρήτας Επισκόπους κατεπολεμησε Διονύσιος ο Κ ο ρ ί ν- 
θ ο υ52. Ό Παύλος είχεν ύπ’ δψιν τάς τάσεις ταύτας καί συνιστα εις 
τάς γυναίκας τής Κρήτης νά είναι φίλανδροι καί φιλότεκνοι53.

2 Τ'.

Ή Επιστολή δίδει περισσότερα στοιχεία περί τοΰ χαριικιήρος 
τών Κρητών κατά την ελληνιστικήν εποχήν. 'Ως βάσις τής γνά'μης 
αυτού τίθεται ό στίχος τού Έπιμεν ίδου:

Κρητες αεί ψεϋαται, ϋηρία κακά, γαστέρες άργαί54.
'Εκ τών διδόμενων δμως συμβουλών δυνάμεθα νά έκλάβωμεν καί 

άλλας εκφράσεις ώς άναφερομένας εις τον χαρακτήρα τών Κρητών :
«Μη αν&άδη, μη.οργίλοι·, μη πάροινον, μη πλήκτην, μη αισχρο

κερδή»116, «ανυπότακτοι, ματαιολόγοι και φρεναπάται» 5Ι!, «απειθείς... 
δουλεύοντες έπιίλυμίαις και ήδοναΐς ποικίλαις, έν κακία και φϋ-ύνω 
διάγοντες, στυγητοί, μισούντες άλλήλους»'01.

Οί χαρακτηρισμοί οΰτοι συμφωνούν καί προς τάς έξ άλλων πηγών 
πληροφορίας. Βλ. ιδίως Πολύβιον, «ό περί την αισχροκέρδειαν 
καί πλεονεξίαν τρόπος όντως επιχωριάζει ώσιε παρά μόνοις Κρη- 
ταιενσι τών άπάντων άν&ρώπτον μηδέν αισχρόν ον νομίζεοίίαι κέρ- 
όος»58, «καί μην οντε κατ’ ίδιαν η&η δολιώτερα τών Κρηταιέων εΰροι 
τις άν, πλην τελείως ολίγων, οντε κατά κοινόν έπιβολάς άνωτέρας»5·’, 
Πλούταρχον, «τοΐς χρήμασιν όπως κηρίοις μέλισσαι προσλιπα- 
ρονν τες»00. Tit. L i ν i u s, «Cretenses spem pocuniae secuti

52) Ευσεβίου, Έκκλ. Ίστ. 4, 23. 5, 7. Βλ. Β. 2 τ ε ψ α ν ί δ ο υ, Έκκλ. 
Ιστορία, Άθήναι 1948, σ. 144, σημ. Τοιοϋται χάσεις είχον άναπτυχθη καί έν 
Αίγόπίφ (Κ λ ή μ η ς Ά λ έ ξ. 2τρωμ., 3, 9, 64). Ή φράσις «μιας γυναικό; 
άνηρ» σημαίνει πιθανόν όχι ό πρεσβύχερος δέν πρέπει νά έχη νυμφευθή δίς.

5S) Αί λέξεις, έκ τών σπανίους χρησιμοποιούμενων, άπανχοϋν καί έν επιγρα
φή χής Περγάμου, χοϋ β’ αίώνος μ.Χ., (A. Deissmann, Biblische Stu- 
dietl, 6, 255)1 «τί} γλνκυτάτρ γνναικί, φιλάνδρω καί ψιλοιέκνφ, σνμβ ιωοάση ετη λ'».

bi) Βλ. καί 'Ησιόδου, Θεογονία, 26 έξ.

«ποιμένες αγρανί.οι, κάκ’ έλέγχεα, γαοιέρες οΐον, 
ιδμεν -ψεύδεα πολλά λ,έγειν έινμοιοιν όμοια»,

5S) rΤ, 7.
5“) α', 10.
5Ι) Υ ι 3.
58) VI, 46.
5S) VI, 47, βλ. καί VIII, 21, VIII, 18 κλπ.
°°) Αιμίλιος 23.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Δ. 19
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Ή περί των Κρητών γνώμη των άλλων Ελλήνων άπεκρυσταλλώ- 
θη εις την σημασίαν ήν προσέλαβε τό ρήμα κρητίζειν ( = ψεύδεσθαι, 
άπαταν)

Άνταπεκρίνετο δμως ή χρίσις αυτή τών Ελλήνων προς τον αλη
θή χαρακτήρα τών Κρητών ; Οί ανωτέρω άναφερόμενοι συγγραφείς 
δεν ειχον μελετήσει τά χρητικά ήθη έπιτοπίως, είς τάς χρίσεις δέ αυ
τών ή δεικνύουν επιρροήν τών πολιτικών αντιθέσεων τής εποχήςΓ,! 
ή εκφράζουν την κοινήν γνώμην τών Ελλήνων, οιτινες πάλιν δέν 
έγνώρισαν τούς Κρήτας είς τάς καλυτέρας αυτών εκδηλώσεις. 'Ως έλέ- 
χθη ήδη, πολυάριθμοι Κρήτες υπηρετούν ως μισθοφόροι τών ξένων 
στρατών. Τό στρατιωτικόν επάγγελμα, όταν άκολουθήται διά καθα- 
ρώς κερδοσκοπικούς λόγους, άναμφιβόλως αλλοιώνει τον χαρακτήρα 
τών ανθρώπων. Τούς μισθοφόρους τούτους έγνώριζον κυρίως οί λοι
ποί "Ελληνες, έκ τής αγάπης δέ αυτών προς πλουτισμόν παρήχθη ή 
έντύπωσις περί \[>ευδολογίας καί αισχροκέρδειας όλων τών Κρητών, 
τών οποίων γνήσιοι εκπρόσωποι έθεο)ρήθησαν οί μισθοφόροι.

Ή έπίδρασις τών μισθοφόρων επί τών λοιπών κατοίκων τής νή
σου δέν ήτο δυνατόν νά άλλοιώση πλήρως τον αυστηρόν Δωρικόν χα
ρακτήρα τών Κρητών. "Οτι δμως εγένετο αλλοίωσίς τις, είναι αναμ
φισβήτητο ν. Τούτο συνέβη είς δλας τάς ελληνικάς χώρας κατά τήν 
ελληνιστικήν εποχήν. Συντελεσταί τής άλλοιώσεως ταύτης, πλήν άλ
λων, ήσαν καί οί πολλοί φυγάδες καί ύποπτοι, οιτινες εύρισκον κατα- 
φύγιον είς τήν νήσον λόγιο τής άπομονώσεως αυτής6*.

'Η είς τό έμπόριον έπίδοσις τών Κρητών ένίσχυσε τήν περί αι
σχροκέρδειας άντίληψιν. Τό έμπόριον ύπεβοηθεΐτο υπό τής πατροπα- 
ραδότου αγάπης αυτών προς τήν θάλασσαν καί τής τακτικής επικοι
νωνίας, ήν ειχενή νήσος μετ’ άλλων έπαρχιαιν τού Ρωμαϊκού Κράτους. 
'Η εμπορική επικοινωνία διηυκόλυνε καί τήν μετανάστευσιν τών Κρητών 
καί είς άλλας χώρας, άλλ’ ιδίως είς Αίγυπτον, ένθα έζων κατά τήν ελ
ληνιστικήν εποχήν πολλοί Κρήτες πάροικοι, άποτελοϋντες τά «πολι
τεύματα:» Κρητών63. Τδέαν περί τής επικοινωνίας ταύτης λαμβάνομεν 
καί έκ τής προς Τίτον έπιστολής: Εντός μικρού χρονικού διαστήμα-

6Ι) XLIV, 45.
6'ή Λεξικόν 'Ησυχίου.
“3) Ό Πολύβιος, π.χ., προερχόμενος έκ τής ’Αχαϊκής Συμπολιτείας , ήτο 

πολιτικώς τεταγμένος κατά τών Κρητών, οιτινες είχον επαφήν πρός τήν Αΐτω- 
κήν Συμπολιτείαν, καί υπέρ τών Ροδίων. 

fl)Tacetus, Ann., IV, 21.
65) Βλ. Pap. Tebt., 32, 9, 17.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:48:26 EEST - 54.161.213.156



'Ιστορικά στοιχεία περί Κρήτης έν τη πρός Τίτον επιστολή 291

τος ό Ά Q τ ε μ ά ς ή ό Τ υ χ ι κ ό ς πρόκειται νά σταλή εις την νή
σον, ό Ζ η ν ΰ ς00 και ό Ά π ο λ λ ό) ς87 θά διέλθουν εκε'ιθεν, ό δε 
Τίτος προσκαλείται νά έ'λθη εις Ν ι κ ό π ο λ ι ν, ίσως μέσφ Ζα
κύνθου.

Τέλος ή γνώμη αύτη ένισχΰθη και υπό τής συμμετοχής Κρητών 
τινων εις την πειρατείαν.

'Ο Παύλος επιβεβαιώνει την αλήθειαν τών έν τώ στίχφ τού Έπι- 
μενίδου λεγομένων: «ή μαρτυρία αντη εστιν άληί}ής»β*. Είχε σχημα
τίσει 6 ’Απόστολος την κρίσιν ταύτην έπιτοπίως; Έλέχθη δτι ή έν Κρή
τη παραμονή αυτού ήτο σύντομος, ή δέ μόρφωσις ακριβούς γνώμης 
περί τού χαρακτήρος τών κατοίκων ήτο δύσκολος. Φαίνεται δτι καί ό 
Παύλος έγνώρισε Κρήτας μισθοφόρους, κατά τάς επανειλημμένος συλ
λήψεις αυτού, καί εμπόρους, ή συμπεριφορά τών οποίων έδωσεν εις 
αυτόν αφορμήν νά έκφρασθή ούτως. Πάντως, ό ηθικός χαρακτήρ τής 
Επιστολής έπέτρεπεν εις τον ’Απόστολον να χρησιμοποίηση τοιοΰτον 
τόνον' έργον αυτού ήτο νά φέρη εις την ευθείαν οδόν τούς ηθικώς 
παραπαίοντας.

Δίδεται πολλή σημασία εις τό ζήτημα τής προελεύσεως τοΰ στί
χου. Πολλοί έρευνηταί θεωρούν αυτόν ώς προερχόμενον έκ τής ελλη
νιστικής εποχής. Τούτο δεν δύναται νά άποδειχθή. Ό συγγραφεύς 
τής παρούσης μελέτης φρονεί δτι ό στίχος δεν ί)ά ειχεν αποδεικτικήν 
ίσχύν ακόμη καί αν άνήκ.εν εις τον Κρήτα Έπιμενίδην. Έκ τής άπο- 
καταστάσεως τού τετραστίχου έκ τών σωζομένων αποσπασμάτων έν 
Πράξ. ιζ' 28, ΤΙτ. α', 12 καί έν τφ Ύπομνήματι τοΰ I s h o’d a d"!l, 
καθίσταται προφανές δτι ό ποιητής δεν έσκόπευε νά καυτηριάση τήν η
θικήν κατάστασιν τών Κρητών, άλλα νά καταδικάση τήν συγκεκριμένην 
αυτών πράξιν, καθ’ ήν άνεκήρυττον τον Δία άνθρωπον καί εδείκνυον 
τον τάφον αυτού. Ή θεότης τών Αιγαίων κατοίκων τής νήσου (Ρέα,

β6) ‘Υπό τινων θεωρείται ώ; Ιουδαίος νομοδιδάσκαλος, πιθανώτερον 
όμως πρόκειται περί Ρωμαίου νομικού.

β7) Ιουδαίος λόγιος έξ ’Αλεξάνδρειάς, κηρΰξας έν Έφέσφ, Κορίνθορ καί 
άλλαχοΰ' βλ. Πράξ. ιη’, 24 έξ·, Α' Κορ. α', 2, γ', 22.

ββ) α\ 13.
β3) Ή άποκατάστασις τοΰ τετραστίχου υπό τοΰ R. Harris (έν G ϊ- 

bson, Isho’dad, Hovae Semiticae, X, C. XIII), έχει ώς εξής:
Τύμβον ειεκτήναντο αέ&εν, κύ&ιατε, μέγιοιε,
Κρήτες αεί ψεΰσται, κακό, θηρία, γαοτέρες άργαί.
’Αλλά ον χ’ ού ϋ-άνε;, εστηκας γάρ ζωος άεί' 

εν γάρ οοι ζώμεν, καί κινούμενα ήδε καί εομέν.

Βλ. καί Π. Χρήστου, Ό *Απ. Παΰλος καί τό τετράστιχον τοΰ Έπιμενί- 
δου, «Κρητικά Χρονικά», Α' 1949, σ. 119 έξ.
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μετά τοΰ υιοί αυτής Δ t ό ς) ήτο εκφρασις τοΰ πνειίματος τής φΰσεως, 
δπως δέ ή φυσις φθίνει και άναγεννάται, οΰτω καί ή θεότης αποθνή
σκει καί άνίσταται. Ή αντίληψις αίίτη περί Θεοϋ διεσώθη εν Κρήτη 
καί μετά την έγκατάστασιν των Ελλήνων. Τό παρόν δμως τετράστι
χον παρουσιάζει άντίδρασιν κατά τής άντιλήψεως ταύτης περί Θεοϋ, 
ιδιαιτέρως δέ περί τοΰ Διός, δυνάμεθα δέ νά ύποθέσωμεν orι ή νέα 
άντίληψις είχε τάς ρίζας αυτής εις τον βαθύν θρησκευτικόν αναμορ
φωτήν Έπιμενίδην.

'Όθεν ό στίχος ουτος δεν είναι προϊόν τής περί τοΰ κρητικοΰ 
χαρακτήρος γνώμης των άλλων Ελλήνων, άλλ’ αιτία διαμορφώσασα 
έν μέρει την γνώμην ταΰτην 70.

Περισσότερον άνταποκρίνονται εις την πραγματικότητα άλλοι χα
ρακτηρισμοί τής ’Επιστολής, ως οι περί τοΰ φιλεριστικοΰ καί οργίλου 
πνεύματος των Κρητών καί τής προς την οινοποσίαν71 κλίσεως αυτών.

Ή φράσις «καλών έργων προΐστασ&αι»72 * υποδεικνύει την άπα- 
σχόλησιν εις τίμια επαγγέλματα καί υπαινίσσεται τάς απασχολήσεις 
των πειρατών καί τών αισχροκερδών εμπόρων.

Ζ\

Ή Επιστολή μαρτυρεί τήν ΰπαρξιν ίσχυράς ιουδαϊκής μειονότη
τας έν Κρήτη 7S. Ό Τ ά κ η τ ο ς 74 λέγει δτι οι ’Ιουδαίοι κατήγοντο 
έκ Κρήτης, λαβόντες τό δνομα αυτών εκ τοΰ ορούς ’Ίδη. 'Η γνοόμη 
αυτή βεβαίως προέρχεται εκ συγχύσεως τών Φιλισταίων-Κεφθορείμ, 
οΐτινες πιθανώτατα ήσαν έκ τών Προελλήνων κατοίκων τής νήσου, 
πρός τους ’Ιουδαίους. ’Ιουδαίοι έγκατεστάθησαν έν Κρήτη από τοΰ 
4ου αιώνος π.Χ. 'Όταν Πτολεμαίος ό Σωτήρ κατέλαβέ τήν ’Ιερουσα
λήμ, τό 320, έξηνάγκασε πολλούς ’Ιουδαίους εις μετανάστευσιν, μέρος 
δέ αυτών εγκατεστάθη έν Κρήτη. Έν Γορτυνη ύπήρχεν ισχυρά ιουδαϊ
κή παροικία75, πρός προστασίαν τής οποίας Σίμωνό Μακκαβαΐος ήλθεν 
εις συνεννοήσεις πρός τούς Ρωμαίους, επιτυχών ύπόσχεσιν αυτών 76.

70) Βλ. παράλληλον επιρροήν τοϋ στίχου τοϋ Βιργιλίου

Timco Danaos et dona ferentes.

71) Ό Κρητικός οίνος ήιο περίφημος κατά τήν αρχαιότητα' βλ. Juv e- 
n a 1 i s, Sat. 14, 270. Ώς έλέχθη ήδη καί αί γυναίκες έπεδίδοντο εις υπερ
βολικήν οινοποσίαν.

721 γ’, 14
”) α', 10, 14, γ', 9.
71) Hist. V, 2.
75) Βλ. Α' Μακκ. ιε', 23, ι', 62, Φ ί λ ω ν ο ς, Πρεοβεία πρός Γάϊον, 36.
7β) Α' Μακκ. ιε', 23.
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Βραδύτερου όΨευδαλέξανδρος, ίσχυριζόμενος δη είναι υιός 
‘Ηρώδου τοϋ Μεγάλου, κατά μετάβασίν του εις Ρώμην, διήλθεν εκ 
Κρήτης καί έπεβλήθη επί των εκεί πολυαρίθμων ’Ιουδαίων, παρά 
τών οποίων άπέσπασε μεγάλα χρηματικά ποσά”. ’Ιουδαίοι τής Κρή
της άναφέρονται ώς παρόντες κατά την ημέραν τής Πεντηκοστής ,s.

Πόσον δυναμική ήτο ή εν Κρήτη ιουδαϊκή κοινότης δεικνύει διή- 
γησίς τις παρά τφ Εκκλησιαστική) Ίστορικω Σ ω κ ρ ά τ ε ιΙ!', cpαί- 
νεται δμως σαφώς καί Ικ τής Επιστολής προς Τίτον. Οί ’Ιουδαίοι 
ειχον κατορθώσει νά συνταράξουν τήν χριστιανικήν κοινότητα καί ει- 
χον επηρεάσει καί διαιρέσει πολλάς οικογένειας80.

Η'.

’Ελάχιστους μόνον υπαινιγμούς εύρίσκομεν περί θεωρητικών ενα
σχολήσεων τών Κρητών. Αί συζητήσεις περί διακρίσεως τροφών εις 
καθαρά? καί άκαθάρτους άναφέρονται ασφαλώς εις τούς ’Ιουδαίους 
τής νήσου 81. Τό αυτό ισχύει πιθανώς καί διά τό λεγόμενον περί γ ε- 
ν ε α λ ο γ ι ώ ν82. Οί ’Ιουδαίοι ικανοποιούν τήν εθνικήν των υπερη
φάνειαν τονίζοντες το ιστορικόν παρελθόν τοϋ έθνους των καί καταρ- 
τίζοντες γενεαλογίας 8S.

Περί ύπάρξεως στωϊκών τάσεοον έν Κρήτη δυνάμεθα πιθανώς νά 
ύποθέσωμεν εκ τής υπό τοϋ Παύλου χρήσεως λέξεων σπανιώτατα 
άπαντωσών εν τή Καινή Διαθήκη, ως ευσέβεια, ευσεβείς, επιείκεια, 
σώφρων, σωφροσύνη, φιλανθρωπία, αγαθός, αυνείδησις. Ό Παΰλος 
δίδει χριστιανικήν έννοιαν εις τούς στωικούς τούτους ορούς.

ΠΑΝ. Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ

7?) Ί ω σ ή π ο υ, ’Αρχαιολογία, XVII, 12. ι, Περί ’Ιουδαϊκού Πολέ
μου, II, γ· ι.

,8) Πράξ. β', 11.
,e) VII, 38.
80) α', 11.
81) α', 15.
82) υ', 9·

8ί) Πρβλ. Φ ί λ ω ν ο ς, Περί βίου Μωσέως, II, 8, Μ α τ θ .α', 1 εξ. Λ ο υ κ. 
Υ ) 23 εξ. Βλ. Η ο r t, εργ. μν., σ. 135. Καί οί “Ελληνες Ιστορικοί έχρησιμο- 
ποίουν γενεαλογίας, κατά τήν έκθεσιν τής ιστορίας τών αποικιών ιδίως (βλ. 
Πολυβίου, Ιστορία, IX, 1. 4).
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