
ΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠAI ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ Γ ΑΙΩΝΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μετέχων ευχαρίστως τοΰ, επί τη 75ετηρίδι τής γονίμου ζωής τοϋ 
διακεκριμένου καθηγητοΰ καί ακαδημαϊκού κ. Ίωάννου Καλιτσουνά- 
κη, παρατιθέμενου πνευματικοί) συμποσίου, υπό των μαθητών καί φί
λων, προσφέρω την ακόλουθον εργασίαν, άφιερωμένην εΐς τά δυσχερή 
προβλήματα τής έξακριβώσεως τοΰ κατά έποχάς αριθμού καί επισκο
πών τής Εκκλησίας τής Κρήτης μέχρι καί τοΰ Τ αϊώνος συμπεριλαμ
βανομένου. Γνωρίζω βεβαίως, ότι ή εργασία αΰτη είναι ατελής, άλλ’ 
είμαι βέβαιος δτι ή μικρά αυτή συμβολή προστιθέμενη εις εκείνην τοΰ 
φίλου συναδέλφου κ. Νικ. Τωμαδάκη (Ειδήσεις καί έγγραφα τής Εκ
κλησίας τής Κρήτης επί Τουρκοκρατίας εν Έπετ. τής Έταιρ. Βοζ. 
Σπουδών τόμ. I 1933 σελ. 192 - 235) καί τών άλλων (ΐδε βιβλιογρα
φίαν αυτόθι σ. 192 - 3) είναι δυνατόν ν’ άποτελέση τήν βάσιν διά τάς 
αρχαιολογικός έρευνας, μετά τής οποίας θά είναι δυνατόν νά γραφή ή 
οριστική πραγματεία υπό τον τίτλον «Έπισκοπαί κ«ί Επίσκοποι 
Κρήτης από τοΰ Τίτου μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων». Τό υλικόν διά 
τους 7 πρώτους αιώνας είχε κατ’ αρχήν συλλέξει ή ’Ακαδημία τών 
Επιστημών τής Πρωσσίας, ής ή Kirchenvaterkommission εσχεδίαζε 
τήν έκδοσιν τής αρχαίας Χριστ. προσωπογραφίας, ήτις θ’ αντικαθι
στά τό γνωστόν έργον Christian Biography. Δεν γνωρίζω νΰν εάν 
σώζονται τά δελτία, άτινα άπέστελλον οί γερμανοί καθηγηταί καί λό
γιοι. Πάντως τά δελτία τά άψορώντα εις τήν Ελλάδα αντέγραψα ά
δεια καί προτροπή τοΰ αειμνήστου, καθηγητοΰ μου καί ακαδημαϊκού 
Hans Iyietzmann, εργασθείς επί 1 έτος καί πλέον έν τή εΐρημένη 
Άκαδημίφ. Ή αντιγραφή ήτο λίαν δυσχερής, διότι ή γραφή ήτο λίαν 
δυσανάγνωστος καί διά τούς Γερμανούς. Παρά τήν βοήθειαν τοϋ συ
ναδέλφου (1932 - 3) κ. Walter Kltester, συνεργάτου τοΰ καθηγητοΰ 
καί τοΰ αειμνήστου Hans Georg Opitz (f 1943) μαθητου του καί 
είτα καθηγητοΰ τής Έκκλ. 'Ιστορίας εις τό ΠανεπιστήμιΟν τής Βιέν
νης, τά άντιγραφέντα ύφ’ ημών είσίν εν πολλοϊς ατελή. Διά τάς επί
σκοπός τής Κρήτης κατά τον ια' καί ιβ'. αιώνα έλπίζομεν νά ασχολη
θώ μεν προσεχώς.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΙ ΠΗΓΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

’Αναμφιβόλους από τά πλέον ενδιαφέροντα ζητήματα τής 'Ιστορίας 
τοΰ αρχικοί Χριστιανισμού καί τής ειδικής Εκκλησιαστικής ‘Ιστορίας 
τής Ελλάδος είναι το τοΰ χρόνου καί τρόπου διαδόσεως τοΰ Χριστι
ανισμού έν Κρήτη καί των μετά ταΰτα δημιουργηθεισών επισκοπών 
έν τή μεγαλονήσορ. Τό ενδιαφέρον προκύπτει όχι μόνον από την επι
θυμίαν των ιστορικών νά γνωρίσωσιν άκριβέστερον τούς τόπους, εις 
οΰς διεδόθη ό Χριστιανισμός, αλλά καί, προ πάντων εκ τοΰ γεγονότος, 
διι ή Εκκλησιαστική 'Ιστορία τών τριών πρώτων αιώνων φέρει εις 
πολλά σημεία αποσπασματικόν (fragmentarischen) χαρακτήρα. Είναι 
άλλως τε γνωστόν, διι μετά τό ιστορικόν έργον τοΰ Λουκά «Πράξεις 
’Αποστόλων» καί τάς περιστατικάς έπιστολάς τοΰ ’Αποστόλου τοΰ Ελ
ληνισμού καί τής Οικουμένης τοΰ θείου Παύλου, αί πηγαί είναι όλί- 
γιστοι. Έν σχέσει προς την Άποστολικήν εποχήν (34 - 70 μ. X.) ή 
Μεταποστολική 70 - 140 περίπου μ. X.) είναι πολύ άιυχεστέρα, διότι 
ένφ εκείνη έχει εν έργον μαρτυρούν, κσθ’ ημάς, τήν πρώτην γένεσιν 
τής ιστορικής συνειδήσεως έν τή Εκκλησία τοΰ Χριστού, καθ’ ον χρό
νον αί ενθουσιαστικοί τάσεις ήρξανιο οΰσιωδώς μειουμεναι, αυτή οΰ- 
δέν άνάλογον έργον έχει. ’Από τήν Μειαποστολικήν εποχήν δεν διε- 
σώθησαν παρά μόνον 1) έπιστολαί - ήθικαί τινες πραγματεΐαι (καί έν 
μικρόν κήρυγμα1) 2) έν ιεραποστολικόν μετακατηχητικόν εγχειρίδιου, 
(εννοώ τήν Διδαχήν) 3) τό μαρτύρων τού Πολυκάρπου (156 μ. X.) 
4) τό προφητικόν βιβλίον τοΰ Έρμα (130 - 150 μ. X.), ήτοι πηγαί 
φέρουσαι κατ’ εξοχήν αποσπασματικόν - περιστατικού πρακτικόν καί 
εποικοδομητικόν χαρακτήρα. Οίιδεμία πηγή φέρει ιστορικόν χαρακτή
ρα, καίτοι υπό έποψιν βεβαίως ιστορικήν αί πηγαί αΰται είναι πρώ
της τάξεως. Κατά συγκυρίαν δμως αί πηγαί αΰται καλύπτουσι, διά μι
κρά δμως χρονικά διαστήματα, τήν Συρίαν, τήν Μ. ’Ασίαν, τήν Άν. 
Μακεδονίαν (τούς Φιλίππους), τήν Κόρινθον, τήν 'Ρώμην καί κατά 
τινα τρόπον λίαν περιωρισμένον τήν Αίγυπτον. Κατ’ ακολουθίαν στε- 
ρούμεθα πόσης είδήσεως διά τήν Θεσσαλονίκην, τήν Στερεάν Ελλά
δα καί τήν Κρήτην, διά τό μέχρι τού 170 μ. X. περίπου χρονικόν δι
άστημα, διε εμφανίζεται επί τής ιστορικής σκηνής τής Εκκλησίας τής 
Ελλάδος μία άξιολογωτάιη φυσιογνοτμία 6 Διονύσιος ό Κορίνθου, 
δστις φαίνεται άλληλογραφών προς τάς Εκκλησίας τής ’Ανατολής καί

‘) Εννοώ τήν λεγομενην Δ. Κλήμεντος. Πρβλ. Petrum Apostolicorum 
Opera, εκδ. 6η minor ύπό Gebhard, Zabn καί Harnack. 1920.
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464 Γερασίμου I. Κονιδάρη

τής Δύσεως, μέ κύρος καθολικόν, εργαζόμενος δια την ειρήνην και την 
ενότητα των Εκκλησιών εις κρίσιμον διά την Εκκλησίαν εποχήν 
(Γνωστικισμός, Μαρκιωνιτιομός, Μοντανισμός, διωγμοί), δΓ ήν έγρα
ψε βεβαίως τά 'Υπομνήματα αυτού ό Ήγίσιππος. Ταΰτα άτυχώς άπω- 
λέσθησαν. 'Ο Διονύσιος λοιπόν ό Κόρινθου έγραψεν έπιστολάς, τών 
οποίων περίληψιν ευτυχώς διέσωσεν ό Ευσέβιος2 (Έκκλ. 'Ιστορία IV, 
23, 4 - 12), κατά δέ τον Τερτυλλιανόν (Prax. ι) φαίνεται, δτι ό Κό
ρινθου Διονύσιος έξέδωκε και εγκύκλιον κατά τών Μοντανιστών.

'Ο σύγχρονος τοϋ επισκόπου 'Ρώμης Σωτήρης (; 166 - 174) Κό
ρινθου Διονύσιος γράφει προς μέν τον 'Ρατμης μετά σεβασμού, πρός 
τούς Αθηναίους και Λακεδαιμονίους οίονεί ως μητροπολίτης, πρός δέ 
την Κρήτην και τον Πόντον ως ίσος πρός ίσους 3

Επειδή ή πηγή αυτή τυγχάνει λίαν σύντομος, αλλά είναι και ή 
πρώτη ήν έχομεν περί τής έν Κρήτη Καθολικής Εκκλησίας, μετά τήν 
πρός Τίτον επιστολήν τού Παύλου, παραθέτω ταύτην ολόκληρον4.

«Καί τή ’Εκκλησία τή παροικονση Γόρτνναν ana ταϊς λοιπαΖς κα
τά Κρήτην παροικίαις επιστείλας (ένν. ό Διονύσιος), Φίλιππον επί
σκοπον αυτών αποδέχεται, ατε δή επί πλείσταις μαρτυρονμένης άνδρα- 
γαάίαις τής νπ’ αυτών ’Εκκλησίας, τής τε τών αιρετικών διαστροφήν 
υπομιμνήσκει φυλάττεσ&αι. ,.τανταις (έν ταΐς έπιστολαΐς)- άλλη έγκα- 
ταλέλεκται πρός Κνωσίους επιστολή, έν ή Πινυτόν τής παροικίας επί
σκοπον παρακαλεί μη βαρύ φορτίον έπάναγκες το περί άγνοιας τοΐς 
άδελφοΐς έπιτιϋέναι, τής δε τών πολλών καταστοχάζεσ&αι άσ&ενείας' 
πρός ήν Πινντός αντιγράφων, ίίαυμάζει μέν καί αποδέχεται τον Διο
νύσιον, άντιπαρακαλει δέ στερροιέρας ήδη ποτέ μεταδιδόναι τροφής, 
τελειοτέροις γράμμασιν εις αυ&ις τον παρ’ αύτω λαόν ύπο&ρέψαντα, ώς 
μη διά τέλους τοΐς γαλακτώδεαιν ενδιατρίβοντες λόγοις τή νηπιώδει 
αγωγή λάάοιεν καταγηράσαντες' δ ι’ ής επιστολής καί ή τοϋ Πινυιον 
περί τήν πίατιν ’Ορθοδοξία τε καί φροντίς τής τών υπηκόων ώφελείας

5) Τήν πλήρη άξιοποίησιν τής βραχύτατης άλλα λίαν χαρακτηριστικής πε· 
ριλήψεως τοΰ Ευσεβίου όφείλομεν εις τόν Ad. von Harnack: Die Briefsam- 
mlung Dionysios von Korinth. Πρβλ. τοϋ ίδιου : Mission und Ausbreitung 
der Christentumes in der drei ersten Jahrhunderten. ”Εκδ. 4η Leipzig 1924 
σ. 219 (Πρβλ. καί Apost. Const. VII, 45).

B) Κατά τόν Harnack, έν τή άνωτέριρ μνημονευθείση μικρά μελέτη του. 
Βεβαίως δέν δύναται νά γίνη λόγος περί «μητροπολιτών» κατά τόν β- μ. X. 
αιώνα, άλλά περί οίονεί έμφανίσεως άρχικώς τού λειτουργήματος καί προπα- 
ρασκευής τής διαμορφώσεως μητροπολιτικών περιφερειών.

*) Ε ΰ σ ε β. Έκκλ. Ιστορία έκδ. Schwarz : Kleine Ausgabe 1922 βιβλ. 
ΙΙΙΙ, κεφ. 23 - 25 (σελ. 158 - 161).
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ

ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ■ ΠΟΛΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ Δ' ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ Η' ΑΙΩΝΟΣ

Σύνοδος Σαρδικής Γ’ Οίκουμ Σύνοδος Δ' Οίκουμ. Σύνοδος ’Επιστολή 
πρός Λέοντα A'

Πολιτική Γεωγραφία 
Ίεροκλέους Γραμμ.

Ε' Οίκουμ.Σύνοδος Στ' Οίκ. Σύνοδος Πενύέκτη 
Οίκουμ. Σύνοδος

Παρισινόν τακτικόν 
1555Α (Δέοντος Γ' καί

342/3 431* 451 457/8 528/35* 553 έν Κ)πόλει 680/1 691/2 Κ)τίνου Ε') 731 - 46*

649
3 ια' Επαρχία Κρήτης Έπαρχ α Κρήτης νήσου

υπό Κονσιλάριον, πό
λεις κβ'

έχει πόλεις ιβ'

ό Γορτύνης ό Γορτύνης* ό Γορτύνης* 4) μητρόπολις Γορτύνα
5) "Ινατος
6) Βιέννα

δ Γορτύνης α) δ Γορτύνης μητρ.

β) ό Ίεραπύτνης β) ό Ίεράπυδνας 7) Ίεραπύδνα 
650,1, Καμάρα 
2) "Αλυγγος

στ) Γηρπέτρας

α) 6 Χερρονήσου ε) δ Χερρονήσου 3) Χερσόνησος Η
'Ρ α) δ Χερρονήσου δ) ό Χερονήσου
Ό*

Μ ε) ό Σιτίας
4) Λύκτος Ν
5) Αρκαδία β) ό Αρκαδίας

γ) 6 Κνωσ(σ)οΰ α) ό Κνωσσοΰ 7) ό Κνωσσοΰ 6) Κόνοσος γ) δ Κνωσσοΰ
γ) ό Σουβρίτου α) δ Σουβρίτου 71 Σούβριτος X

Ο ζ) δ Σουάριτος
δ) Άπολλωνιάδος 8) Όάξιος £

"Οι

ε) ό Έλευύερνών <ρ’Ελευϋ ερνώ ν> ** 9) Έλευθ-έρνα ?· ιβ) δ ’Ελευθέρου
β) ό Λάμπης β) ό Λάμπης δ) δ Λάπης 10) Λάμπαι D

Ρ η) δ Λάπης
11) ’Άπτερα Ο

γ) ο Κυδωνιάς ζ) ό Κυδωνιάς 12) Κυδωνέα α> β) ό Κυδωνιάς ια) δ Κυδωνιάς
δ) ό Κισσάμου 13) Κίσαμος γ) δ Κισσάμου ι) δ Κισάμου

στ) ό Καντάνου στ) ό Καντάνου 14) Καντανία
15) "Ελυρος
16) Λίσσος 
651,
1, Φοινίκη ήτοι Άραδένα
2, νήσος Κλαϋδος

-Ο)
<3 ό Καντάνου 6·) δ Κατάνου

* Corpus Noti- * Schwarz:Acta * Mansi, 7, 622. * "Εκδοσις Burckhard * Κείμενον παρά De

(ό Ηρακλείου); arum Episcopa- Con. A. pars I.C. **Ύπόθεσις ήμε- καί Honigmann. Boor, έν Zeit. fur Kir-
tuum σ. 26, 63. M. Vat. a. 1, 4, τέρα δτι διετέλει chengeschichte 1891 σ.

9, 11, 28 κλπ. έν χηρεία. 525.
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τό τε λόγιον και ή περί τά ιϊεΐα οννεαις ώς όι’ ακριβέστατης άναδει- 
κνύεται εικόΐ'ος».

Εις τας πηγάς τής Έκκλ. ιστορίας μνημονεύεται εδώ καί εκεί ή 
Κρήτη ιδίως εις τά μαρτυρολογία5, τον Ευσέβιον καί τον ‘Ιερώνυμον 
(αντλούντο πιθανώς εκ τοΰ Ευσεβίου), άλλα πασαι αί πηγαί αύται φέ- 
ρουσιν ωσαύτως αποσπασματικόν χαρακτήρα.

Τά Πρακτικά τών Συνόδων είναι ή κυρία πηγή διά τους εφεξής 
χρόνους καί δ ή μέχρι τοΰ 731, διότι μέχρι τής εποχής τούτης ή Κρή
τη ΰπήγετο έκκλησιαστικώς εις τό υπό την Δύσιν τελούν ’Ανατολικόν 
Ιλλυρικόν.

Καί μέχρι μέν τοΰ τέλους τού δ' αίώνος, ή Εκκλησία τής Κρήτης 
διετέλει, ώς καί πάσαι αί μητροπόλ»ις, έν ανεξαρτησία;. "Εκαστος τών 
μητροπολιτών αυτοκέφαλος ών προήδρευε τής επαρχιακής αυτού Συνό
δου6. Άλλ’ από τής εποχής τών ‘Ρώμης Σιρικίου (384 - 98) καί Ίν- 
νακεντίου Α' (402 - 417) ή ηθική επιβολή τοΰ ‘Ρώμης μετεβλήθη εις 
κανονικήν επί τοΰ‘Ανατολικού ’Ιλλυρικού, εις ό ΰπήγετο καί ή Κρήτη.

Ή περιοχή αύτη ύπήχδη πολιτικώς όριστικώς εις τήν ’Ανατολήν 
από τού 39ό (τφ 379 προσωρινώς)7, άλλ’ ή εκκλησιαστική αυτής θέ 
σις δεν ήτο δυνατόν νά καθορισθή έφ’ όσον ο Κ)πόλεως, διά τού γ' 
κανόνος τής Β' Οικουμενικής Συνόδου (381), έλαβε μέν «τά πρεσβεία 
τής τιμής μετά τον τής ‘Ρώμης επίσκοπον διά τό είναι αυτήν νέαν 
‘Ρώμην»8 9, αλλά μόλις τφ 451 διά τού περιφήμου κη' κανόνος ήδυνή 
θη νά έπιβληθή όριστικώς επί τών 3 μεγάλων εξαρχιών: Πόντου 
(Καισαρείας), ’Ασίας (’Εφέσου) καί Θράκη; (‘Ηράκλειας), τού δικαι- 
ώματος χειροτονίας έπεκταθέντος καί εις τά βαρβαρικά (τ. έ. τάς έκτος 
τών Συνόρων τού Ρωμ. Κράτους περιοχάς). Είναι λοιπόν εύλογον, 
δτι, ή άρξαμένη διά τού Σιρικίου κανονική επιβολή τού ‘Ρώμης επί 
τού Άν. ’Ιλλυρικού, (384 · 451) νά στερεωθή, έφ’όσον δ Θρόνος τής 
Κ)πόλεως ήσχολεΐτο μέ τήν στερέωσιν τής δικαιοδοσίας του επί τών 
Διοικήσεων, αΐτινες άπετέλουν τό κύριον σώμα, έφ’ οΰ έστηρίζετο ή 
’Ανατολική ‘Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

5) *0 Άθ·. Παπαδόπουλος - Κεραμεΰς εις τά Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής 
Σταχυολογίας έδημοσίευσε (τόμ. Λ', σελ. 224 - ;17) τό μαρτύρων τών ’Αγίων Δέ
κα, έξ οΰ αντλούνται πληροφορίαι περί τοΰ γ' αίώνος. (Πετράκη : Ιστορία της
έν Κρήτη Εκκλησίας, σελ. 56 - 62), άλλα ή πηγή είναι τοΰ θ' αίώνος (;).

”) Γερ. I. Κονιδάρη: ’Επίτομος Έκκλ. ’Ιστορία τής ’Ελλάδος. Έν 
Άθήναις 1938, σελ. 227 (έ ιίκειται ή β' έ'κδοσις).

’) Ε Stein: Untersuchungen zur Spatrotnischeii Vervvaltungs ge- 
schichte. Έν Reihnisches Museum.

9) Πρβλ. A. Άλιβιζάτου: 'Ιερούς Κανόνας εκδ. Β' 1919.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ζ. 36
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466 Γερασίμου I. Κονιδάρη

Άπό την εποχήν λοιπόν ταΰτην, ήτοι από τού δ' α’ιώνος, μέχρι 
τού 7319 δεν έ’χομεν εις τούς καταλόγους των μητροπόλεων, αυτοκέ
φαλων άρχ)πών και επισκοπών των Πατριαρχείων και δη τοΰ Οικου
μενικού (Notitias Episcopatuum), την αναγραφήν τών μητροπόλεων 
τοΰ Άνατολ. ’Ιλλυρικού και κατ’ ακολουθίαν καί τής Κρήτης. "Ενεκα 
τούτου εΐμεθα υποχρεωμένοι νά έξετάσωμεν τάς κατεσπαρμένας ε’ιδή- 
σεις περί τών επισκοπών τής Κρήτης, τάς ευρισκόμενός εις τα πρακτι
κά τών Οικουμενικών Συνόδων, παραβάλλοντες προς τον κατάλογον 
τών πόλεων τής πολιτικής Γεωγραφίας τού 'Ιεροκλέους τοΰ Γραμματι
κού (528 - 35), δι’ ών πηγών εΐμεθα, κατά τινα τρόπον, εις θέσιν νά 
εχωμεν εικόνα τινά τής διαρθρώσεως τής ’Εκκλησίας τής Κρήτης, ήτις 
διατηρεί μέχρι τού νύν τό άρχαϊον σύστημα τής Μητροπολιτικής διοι 
κήσεως μετά τής επαρχιακής Συνόδου του 9 10 *. ΡΙύτυχώς όμως έχομεν άπό 
τό 731 - 46 τον πρώτον κατάλογον τών επισκοπών τής αρχαίας Κα
θολικής Εκκλησίας τής Κρήτης τοΰ περιφήμου κωδικός 1555Α τών 
Παρισίων, ον πρέπει νά προσθέσωμεν εις τον α' συγκριτικόν πίνακα 
υποβοηθητικούς “. Ενταύθα θέλω νά διαδηλώσω, δτι ο! εναντίον τής 
γνησιότητος τού ανωτέρω Παρισινού τακτικού τών χρόνων τού Δέον
τος Γ' και τοΰ Κ)τίνου Ε' προσαγόμενοι λόγοι (Eaurent), προβληθέν- 
τες τό πρώτον υπό τού Duchesne, δεν δύνανται νά κλονίσουν τήν θέ
σιν τής έκκλ. ταύτης αναγραφής, δεδομένου δ'τι ήτο πολύ φυσικόν 
δ'ταν έγένετο ή βιαία άπόσπασις τών Μητροπόλεων τοΰ ’Ιλλυρικού και 
τής Κάτω ’Ιταλίας άπό τής δικαιοδοσίας τοΰ 'Ρώμης 12 (ενεκα τής στά
σεως αυτού εις τήν είκονομαχικήν πολιτικήν τοΰ Λέοντος) και ή υπα
γωγή υπό τον Κ)πόλεως, ήτο λέγομεν φυσικόν, νά σχηματισθή νέα 
«τάξις» διά τής βιαίας συγχωνεύσεως (ε!ς τούτο συμφωνώ μετά τοΰ 
Eaurent) τής «τάξεως»’* τών θρόνων τοΰ ’Ιλλυρικού προς τήν «τά-

9) Fr. D δ 1 g e r : Regesten der Kaiserurkunden des ostromischen 
Reiches (Corpus der Griechischen Urkundeti des Mittelalters und der neu- 
ereu Zeit. Reihe A. Abt. Π. Teil. I : 56ό μέχρι 1025. Miinchem 1924. 301. 
Ίδε καί Βιβλιογρ ufiav εις τήν Έκκλ Ιστορίαν τής Ελλάδος τομ. Α'. υπό Γ· 
Κονιδάρη.

,α) Περί τών επαρχιακών Συνόδων έγραψαν ό Κ. Ράλλης καί ό Χρυσ. 
Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς.

") Έκδοσις τού De Boor, έν Zeit. fur Kirchengesckichte. 1891 καί 
1891 καί παρά Γ. Κονιδάρη, Αί Μητροπόλεις καί Άρχ)παί τοΰ Οίκ. Πα
τριαρχείου τόμ. Α' τεϋχ. α’ (Παράρτημα) 1934

,2) Αβτη ήτο κανονική καί κρατικώς επιβεβλημένη, διότι αί πολιτικώς ύπα- 
γόμεναΐ εις τό Βυζάντιον άπό τοΰ 895 (καί τών χρόνων τοΰ ’Ιουστινιανού αί 
τελευταίοι) δέν ήτο έπιτετραμένον \ά ύπάγωνται έκκλησιαστικώς εις τήν Δύσιν.

,Β) Πρβλ. Γ· Κονιδάρη, ενθ’ άνρη. σ. 64 - 71,
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ξιν» τών μητροπόλεων τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Θεωρώ δέ ώς 
όίκρως ενδεικτικόν τών εν Κ)πόλει αντιρωμαϊκών τάσεων την τοποθέ- 
τησιν τοΰ Κρήτης εις την Θ' θέσιν καί προ τοΰ Θεσσαλονίκης (Γ. Κο- 
νιδάρη, Αί Μητροπόλεις σελ. 89 καί 104), οστις ειχεν άναδειχθή διά 
τών περιστάσεων τοΰ δ' αίώνος καί τών γραμμάτων τών 'Ρωμαίων 
επισκόπων, οίτινες εχορήγουν (εύφυώς πράττοντες) τά δικαιώματα τοΰ 
Βικσρίου προσωπικώς εις ενα έκαστον νέον μητροπολίτην τής Μακεδο
νίας Α, τ.έ. τον Θεσσαλονίκης τον και αρχιεπίσκοπον τοΰ ’Ιλλυρικού. Ή 
πράξις τοΰ Λέοντας, ή οποία φυσικόν ήτο νά μή έπιβληθή τελικώς, ως 
προς την «τάξιν», μαρτυρεί, καθ’ ημάς, πρόθεσιν ταπεινώσεως τοΰ 
Θεσσαλονίκης καί άνύψωσιν τοΰ Κρήτης εις την «τάξιν» προκαθεδρίας 
τών θρόνων. Τώρα, διατΐ ό Κρήτης καί οΰχί άλλος τις τών αρχαίων 
μητροπολιτών τοΰ ’Ιλλυρικού έτοποθετήθη πρώτος δεν δυνάμεθα νά 
γνωρίζωμεν. Πάντως ή ’Εκκλησία τής Κρήτης έθεωρεΐτο ως μία τών 
μεγάλων αρχαίων Άποστολικών Εκκλησιών καί άπ’ αυτών τών πρώ
των χριστιανικών χρόνων κατέλαβε τιμητικήν θέσιν μεταξύ τών Εκ
κλησιών τοΰ Ίλλυρικοΰ14. Είς την έξύψωσιν τής θέσεως ταύτης συνε- 
τέλεσε πιθανώς τόσον ή προσωπικότης τών επισκόπων αυτής, δπως ή 
σπουδαιότης αυτής διά τό Κράτος. Υψηλήν θέσιν φαίνεται κατέχων ό 
μοναδικός μητροπολίτης τής Νήσου Γορτύνης έν τοϊς πρακτικοΐς τών 
Συνόδων δ', ε', στ' καί πενθέκτης15. Έν τή ΣΤ' μάλιστα Οικουμενι
κή, τη έν Κ)πόλει (680), ό Κρήτης εμφανίζεται (εκτάκτως ;) ως απε
σταλμένος τής 'Ρωμαϊκής Συνόδου, ένφ έν τή Πενθέκτη προηγείται 
αυτού ό Κορίνθου. Βαρυσήμαντου δμως διά τό πρόβλημα τής γνησιό- 
τητος τοΰ ΙΙαρισινοΰ τακτικού καί την θέσιν τοΰ Κρήτης είναι τό γε
γονός, ότι καθ’ δλον τον Η' αιώνα ό Κρήτης φαίνεται κατέχων τήν 
υψηλήν θέσιν, ήν εχει έν τφ Παρισινή) τακτική). "Οθεν δ Παρισινός 
κατάλογος είναι άξιος τής προσοχής μας καί χρήσιμος, δπως καί οί 
κατάλογοι τών επισκοπών τής Θρόίκης, ως εδειξα άλλαχοΰ 16.

** *

’Αλλά πρέπον είναι ενταύθα νά σημειώσω, δτι ή διαλευκανσις τών 
προβλημάτων, άτινα προκύπτουν έντεΰθεν, δύναται νά επιτευχθή έν

,4) Γ. Κονιδάρη, ενθ’ άνωτ. σ. 40 έξ. ένθα καί αί σχετικαί παραπομ-
παί.

ιδ) Mansi, Sacrorum Consiliorum nova et ampl. Collectio καί 
Schwarz, Acta Conciliorum vol. I,pars alt. σ. 29-34 tom. alter vol. I 
pars tertia a. 38. Ή επιστολή πρός Αέοντα Mauri 7, 611.

1β) "Αρθρον: Άδριανούπολις, έν τή «Θρησ. καί Χριστ. Εγκυκλοπαίδεια» 
καί Κωνσταντοπούλου Έν «Θρακικοΐς» τόμοις 8ος σελ. 420 έξ.
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μέρει διά τής αρχαιολογικής έρευνης, ήν φαίνεται έπιχειρήσας ό φί
λος έφορος αρχαιοτήτων Κρήτης κ. Νικόλαος Πλάτων, δστις έκαμε 
σχετικώς περιληπτικήν άνακοίνωσιν εις τό κατ’ ’Απρίλιον συνελθόν έν 
Θεσσαλονίκη Θ' Διεθνές Συνέδρων Βυζαντ. Σπουδών (άναμένομεν 
την δημοσίευσιν).

’Από τοΰ η' μέχρι τοΰ ι' αιώνος συμπεριλαμβανομένου έχομεν τά 
τακτικά τοΰ Θ' αιώνος (παρά Parthey: Hieroclis Syn. κ.λ.π. Βερο- 
λϊνον 1866) και τά τακτικά Λέοντος τοΰ ΣΤ', Κωνσταντίνου Ζ' τοΰ 
Πορφυρογεννήτου και Τσιμισκή, (δημοσιευθέντα υπό τοΰ Η. Gelzer) 
και Βασιλείου Β' τοΰ Βουλγαροκτόνου (980 μ. X. παρά Parthey).

*Η παρούσα λοιπόν βραχεία μελέτη δεν θέλει νά είναι πλήρης, αλ
λά νά θέση τά προβλήματα, ώς ανακόπτουν εκ τών πηγών, μετά τινων 
παρατηρήσεων, ώστε οί αρχαιολόγοι κα'ι ιστορικοί νά εχωσι τά εκ τής 
εκκλησιαστικής καί πολιτικής γεωγραφίας προκυπτοντα πορίσματα.

Α'

ΑΠΟ ΤΟΥ ΤΙΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 731 Μ. X.

Ή διάδοσις τοΰ Χριστιανισμοί' εις την Κρήτην συνδέεται προς 
την δράσιν τοΰ Άπ. Παύλου κατά την δ' λεγομένην 'Ιεραποστολικήν 
του οδοιπορίαν εις την ’Ανατολήν, μετά την άποφυλάκισιν αΰτοΰ έν 
'Ρώμη (62 μ. X. περίπου), χωρίς νά δυνατοί νά άποκλεισθή, οτι καί 
πρότερον έγένετο γνωστός ό Χριστιανισμός έν τη νήσιρ, διότι Κρήτες 
’Ιουδαίοι προσήλυτοι παρευρέθησαν έν 'Ιεροσολυμοις κατά την ημέ
ραν τής Πεντηκοστής. (Πράξ. 2,11).

’Από τό χωρίον 1,5 τής πρός Τίτον επιστολής τοΰ Άπ. Παύλου 
προκύπτει άριδήλως, ότι δ Παΰλος καί ό Τίτος είργάσθησαν ιεραπο
στολικούς έν Κρήτη και ότι είτε ίδρυσαν είτε εΰρον χριστιανικός κοι
νότητας αυτόθι. Αΰται αί έκκλησίαι - κοινότητες ειχον ανάγκην περαι
τέρω όργανώσεως, άφοΰ μάλιστα ήρξατο δράσις αιρετικών παραδοξο
λόγων (1,10 καί 3,9 έξ ). "Οθεν δ Παΰλος ρητώς καθορίζει την απο
στολήν τοΰ συνεργάτου του Τίτου, ώς εκτάκτου άποστολικοΰ άπεσταλ" 
μένου 17 μέ μονιμωτέραν διαμονήν έν Κρήτη, λέγων : «Τούτον χάριν 
απέλιπόν σε εν Κρήττ/, ί'να τά λείποντα επιδιόρθωσές καί καταστήσΐ]ς 
κατά πόλη· πρεσβυτέρυνς, ώς εγώ σε διεταξάμην».

”) Ρρβλ Ίω. Εΰταξίου: Περί ιερατικής εξουσίας, έν ’Αθήναις 1872. 
II άρίστη συτη πραγματεία καίτοι έκδοθεΐσα προ της πλήρους άνακαλύψεως 

τών κειμένων τής Μεταποστολικής εποχής περιέχει παρατηρήσεις καί σκέψεις 
αξίας πολλής προσοχής.
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Έκ τής φράσεως ταύτης προκύπτουν, φρονώ, δυο τινά' πρώτον 
οτι κατά τό τέρμα τής Άποστολικής εποχής (60 - 70 μ. X.) υπήρχον 
περισσότεροι τής μιας Χριστιανικοί Κοινότητες εν Κρήτη και ό Τίτος 
είχεν την εντολήν νά «κ α τ ασ τ ή σ η» κατά πόλιν «πρεσβυτέρους». Εν
τεύθεν προκύπτει, δεύτερον, δτι «πρεσβύτεροι» ήτοι πρεσβυτέριον, ώς 
εν Κιλικία (Πράξ. 14,23), θά άναλα'μβανον την διοίκησιν τών νέων 
Εκκλησιών τής Κρήτης. Ό πληθυντικός «πρεσβυτέρους», ό χαρακτη
ριστικός διά την πρώτην εποχήν, δέον νά διακρίνεται από τον δρον 
«ό πρεσβύτερος», ό όποιος είναι τόσον σπάνιος εις την Κ. Δ. (β' και 
γ' Ίωάννου έπιστολαί και Λ' Τιμ. δ,19), ό όποιος σημαίνει άφ’ ενός 
μέν, παρ’ Ιωάννη, πιθανώτατα δ,τι και ό δρος «ό επίσκοπος», άφ’ 
ετέρου δε έ'να έκ τού πρεσβυτερίου. Επειδή όέ οϊ πρεσβύτεροι, οί εις 
τάς ελληνικός περιοχάς ονομαζόμενοι καί επίσκοποι, ήσαν πάντοτε 
πλείονες διά τούτο καί ό πληθυντικός είναι χαρακτηριστικός. Κατ’ α
κολουθίαν ή εντολή τού Παύλου περί «καταστάσεως» κατά πόλιν πρε
σβυτέρων σημαίνει κατ’ αρχήν τήν έγκατάστασιν πρεσβυτερίου εις έκά- 
στην κοινότητα καί ούχί ενός επισκόπου. “Οτι επί κεφαλής τού πρε
σβυτερίου θά ετίθετο εις τών πρεσβυτέρων, ό όποιος θά ήτο ό κατ’ 
εξοχήν πρεσβύτερος (δ πρεσβύτερος), ό επισκοπών, κεΐται εντός 
τών πραγμάτων καί τών αναγκών τής ένότητος τού τε κολλεγίου τών 
πρεσβυτέρων καί τής'Εκκλησίας. Δεν δυνάμεθα όμως ελλείψει αμέσων 
ή εμμέσων μαρτυριών νά καθορίσωμεν, εάν ουτος άπετέλει, ζώντων τών 
αποστόλων, ανακλητόν τι πρόσωπον τού αποστόλου (έν εύρυτέρφ έν
νοια) Τίτου ή τήν απαρχήν τού επισκοπικού βαθμού, δπερ είναι έξ 
ίσου πιθανόν. Ε’ις τήν περίπτωσιν τήν πρώτην ό «πρεσβύτερος», ό επί 
κεφαλής τού πρεσβυτερίου, θά ήτο περίπου αρχιερατικός επίτροπος, ό 
δε Τίτος ό μόνος έν Κρήτη απόστολος καί οίονεί επίσκοπος, εις δέ τήν 
δευτέραν ό Τίτος θά ήτο ό πρώτος οίονεί μητροπολίτης - «έξαρχος» 
τού ’Αποστόλου Παύλου. Χρησιμοποιούμεν δρους ειλημμένους έκ με
ταγενεστέρων σχέσεων, διά νά καταστήσωμεν τό πράγμα σαφές. ’Εν 
πάση όμως περιπτώσει πρέπει νά εΐπωμεν, δτι είτε τό πρώτον συνέβη 
είτε τό δεύτερον πόλεις τινές, αί κοινότητες, θ’ άπετέλεσαν τήν βάσιν 
τών επισκοπών18. Αί πολιτικοί συνθήκαι καί ή σημασία τών κέντρων 
άπετέλεσαν τον λόγον τής διαμορφώσεως έν τή Ελληνική ’Ανατολή

18) "Οιι έν τω προσώπιρ ιοΰ Τίτου έν Κρήτη κ«ί τοΰ Τιμοθέου καί τοΰ 
Ίωάννου έν Έφέσφ, όπως καί τοΰ ’Ιακώβου έν Ίεροσολύμοις έχομεν τήν σαφή 
αρχήν τοΰ έπισκοπικοϋ λειτουργήματος κεΐται έκτος αμφιβολίας. "Οτι δέ περί 
τόν 70 - 100 ή ’Αντιόχεια καί αί πόλεις τής Συρίας καί Μ. Άσιας είχον έπι 
σκοπός τυγχάνει ωσαύτως άναμφισβήτητον, διότι τό μαρτυρούν αί πηγαί (Ά ο 
κάλυψις Ίωάννου, Έπιστολαί ’Ιγνατίου, Πολύκαρπος).
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τών έπισκοπών και μητροπόλεων. Έν Κρήτη ή πρωτεύουσα Γόρτυνα 
άπέβη και ή έδρα τής πρώτης καί μοναδικής Μητροπόλεως εν τή με- 
γαλονήσφ.

Πρέπει λοιπόν νά ύποθέσωμεν, δτι ύφίσταντο έπισκοπαί από τοΰ 
α' μ. X. αιώνος καί δτι ή φράσις τοΰ Παύλου «κατά πόλιν» άνταπο- 
κρίνεται προς την εΐδησιν τοΰ Ευσεβίου περί τών επιστολών τοΰ Διο
νυσίου τοΰ Κορίνθου- «τή ’Εκκλησία τή παροικούση Γόρτυναν αμα 
ταις λ ο ι παΐ ς κατά Κρήτην παροικίαις έττισ τείλας». Ευτυχώς 
δέ δ δρος «παροικία» χρησιμοποιείται καί περαιτέρω, προκειμένου πε
ρί τής Κνωσοΰ, έν ή ύπήρχεν επίσκοπος δ Πινυτός. Αί παροικίαι 
λοιπόν τών κυριωτέρων πόλεων άπέβησαν μεταξύ τοΰ 64 - 170, ήτοι 
κατά τήν σκοτεινήν εποχήν, επισκοπαί, έχουσαι επί κεψαλής τον «επί
σκοπον τής μητροπόλεως» Γορτύνης, (επίσκοπος Φίλιππος περί τό 160 
- 170 μ. X.), ήτις προ τοΰ 200 ήτο κατ’ ουσίαν μητρόπολις τών Εκ
κλησιών τής νήσου 19.

Δεν έχομεν λοιπόν αμφιβολίαν, δτι καί άλλαι επισκοπαί εκτός τής 
Κνωσοΰ ύπήρχον κατά τούς χρόνους προ τοΰ Μ. Κωνσταντίνου. Άτυ- 
χώς δεν έσώθησαν καθόλου ονόματα επισκόπων Κρήτης, διότι δεν 
παρέστησαν εις τήν Α' Οικουμενικήν Σύνοδον. Ή πρώτη μνεία επι
σκόπων Κρήτης υπάρχει εις τά Πρακτικά τής έν Σαρδική Τοπικής Συ
νόδου τών ’Ορθοδόξων Δυτικών επισκόπων. Παραθέτω πίνακα έν 
συγκρίσει πρός τήν Έκκλ Γεωγραφίαν τοΰ 'Ιεροκλέους καί τό τακτι 
κόν Λέοντος Γ' - Κ)τίνου Ε' (731 - 46), διά νά εχωμεν πλήρη τήν ει
κόνα τοΰ ύλικοΰ καί τήν δυνατότητα κρίσεως επί τών ζητημάτων τοΰ 
ήμετέρου θέματος.

Ή συγκριτική έξέτασις τοΰ ανωτέρω πίνακος επιτρέπει κατ’ αρχήν 
τήν έξαγωγήν ενδιαφερόντων συμπερασμάτων περί τοΰ άριθμοΰ τών 
επισκοπών τής Εκκλησίας τής Κρήτης.

Ή συγκριτική έξέτασις τών τεσσάρων πρώτων στηλών τοΰ πίνα
κος επιτρέπει κατ’ αρχήν τήν διατύπωσιν τής άπόψεως, δτι αί έν Κρή
τη επισκοπαί ήσαν περισσότεραι εκείνων αΐτινες έμφανίζονταε εις τά 
Πρακτικά τών Συνόδων. Ώς παράδειγμα προσάγομεν τό γεγονός, δτι 
από τών χρόνων τοΰ Πινυτοΰ (170 μ. X.) επισκόπου Κνωσοΰ μέχρι 
τής Γ' Οίκ. Συνόδου (431) δεν εμφανίζεται ή Κνωσός ως έπισκυπή. 
’Εάν δεν ύπήρχεν ή τυχαίως διασωθεΐσα εΐδησις περί Πινυτοΰ θά 
ετεινέ τις ν’ άποδεχθή τήν εσφαλμένην γνώμην, δτι ή επισκοπή Κνω-

19) Πρβλ. Χέρτσβεργ, Ιστορία τής 'Ελλάδος τόμος Α' καί Β' καί άρ- 
θρον Gortyna, έν Pauly - Wissowa, Realencyclopadie. 14 ήμίτομος Stuttgart 
1912 στ. 1665 - 1671. Ή πτώσις της ήρξατο κατά τόν 7 μ. X. αιώνα.
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ϋοΰ ΰπήρξεν δημιούργημα των χρόνων τής ακμής τής αρχαίας Καθο
λικής Εκκλησίας, πού είναι και χρόνος ένάρξεως τής ραγδαίας έπι- 
κρατήσεως τοΰ Χριστιανισμού εν τή Ευρωπαϊκή Έλλάδι (ε' - στ' αΐών)20 21. 
Πιστευω λοιπόν, δ'τι από τοΰ γ' και δ' αίώνος ό αριθμός των επισκο
πών τής Κρήτης δυνατόν να έπλησίαζε τον αριθμόν 8. Ή παρουσία 
των επισκόπων εις τας Συνόδους έξηρτάτο εκ ποικίλων παραγόντων 2Ι, 
ώστε ή μή παρουσία επισκόπου εις τινα Σύνοδον δεν σημαίνει και 
την μή ΰπαρξιν επισκοπής. Ουιω π. χ. ή επισκοπή Κυδωνιάς εμφανί
ζεται τφ 342 καί τφ 457)8, καί ή επισκοπή Κισσάμου τφ 343 καί τφ 
691)2, διό καί δόναται να λεχθή μετά σχετικής ασφαλείας, οτι πιθα
νώς μετά τά μέσα τοΰ γ' καί προ τών αρχών τοΰ δ' αΐώνο; εκτός τής 
Πρωτευουσης Μητροπόλεως Γόρτυνος22 καί τής επισκοπής 1) Κνω- 
σοΰ υπήρχον αί έπισκοπαί 2) 'Ιεραπέτρας23, 3) Χερρονήσου, 4) Σου- 
βρίτου, 5) Έλευθερνών, 6) Λάμπης, 7) Κυδωνιάς, 8) Κισσάμου, 9) 
Καντάνου. Πιστεύομεν κατ' ακολουθίαν, δτι επί συνόλου 20 περίπου 
πόλεων τοΰ ε' καί στ' αίώνος ή αποδοχή 9 · 10 ως επισκοπών δεν 
είναι υπερβολική, δεδομένου, δτι αί πρώται Έκκλησίαι έν τή 'Ελλη
νική ’Ανατολή (πλήν τής Αίγυπτου), ήδη από τών χρόνων τοΰ ’Ιγνα
τίου (f 110) φαίνεται νά ήκολουθουν τήν αρχήν τής άποκτήσεως επι
σκόπου. "Οπου ό επίσκοπος, τό πρεσβυτάριον καί οί διάκονοι εκεί καί 
ή Εκκλησία είναι πλήρως ωργανωμένη. Αυτή ήτο ή άποψις τοΰ ’Ιγνα
τίου (Σμυρν. κεφ. 8ον). Καί τήν άποψιν ταυτην έπικυροΰν τά γεγο
νότα, τά μαρτυρούμενα τοΰτο μεν από τάς έπισιολάς του καί τήν Ά- 
ποκάλυψιν (1,11 εξ.), καθ’ ά'ς, πηγάς, έν Μ. ’Ασία πυκνόν υπήρχε τό 
δίκτυον τών επισκοπών (’Έφεσος, Μαγνησία, Τράλλεις, Φιλαδέλφεια, 
Σμύρνη, Θυάτειρα, Πέργαμος, Σάρδεις, Λαοδίκεια), έν δέ τή Συρία

20) ’Από τάς άρχάς της ε' έκατονταετηρίδος προέρχεται ή ε’ίδησις, ή κω
μικοτραγική, ή άναφερομένη υπό τού Έκκλ. 'Ιστορικού Σωκράτους (βιβλ. Σ. 
κεφ. 88θ'), καθ’’ ον «Πολλοί τών εν Κρήτη Ιουδαίων εχριατιάνιοαν*, διότι έξα- 
πατη&εντες από απατεώνα τινά, δστις νπεκρίνετο τον Μωϋαήν, τον άποβταλεντα εζ 
ουρανών, «όπως αν τούς τήν vfjoov οίκοϋνιας ’Ιουδαίους έκβάλη διά &αλάοοης άλ.α- 
γώνν, ώς επραξεν άλλοτε εν τή ερυθρά ό Μωνοής, καί πολλάς συμφοράς παϋόντε; 
αντελήφδηααν «τήν άκριτον αυτών πίοτιν».

21) Τό σπουδαΐον αυτό σημεϊον εξετάζω είς τήν πραγματείαν μου περί τών 
Βορείων Συνόρων τοΰ Ελληνισμού (υπό έκτύπωσιν).

22) Χέρτσβεργ: Ιστορία τής Ελλάδος έπί Ρωμ. Κυριαρχίας, μεταφρ, 
Καρολίδου τόμ Γ'. έν Άθήναις 1902 σ 28S · 9. Παραπομπή είς Ζώοιμον Β. 
33.4. Ruf. Bursian: Geographie Griechenlands τόμ. II, 3 σ 535. 
Bockh καί C. I. Graec. άριθ. 2592 καί τόμ 2, άρ. 2562 σ. 420 καί 94 
σ. 432 καί Kuhn

21) Περί Ίεραπύδνης ή Ιεραπέτρας C. I. G. 2588. 2592 καί 2593.
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472 Γερασίμου I. Κονιδάρη

ωσαύτως (Ίγν. πρός Φιλαδελφοΐς κεφ. ΙΟην, ένθα λέγεται, δτι «αί 
έγγισται» τής ’Αντιόχειας «Έκκλησίαι Ζπεμηιαν επισκόπους, αΐ δε 
πρεσβυτέρονς και διακόνους»). Καί ό Harnack24 έξετάζων το πρό
βλημα τού αριθμού των επισκοπών (εις άντίθεσίν του πρός τον Du
chesne) παρατηρεί, δτι έχ τής φράσεως τού Διονυσίου τής Κορίνθου 
«ή ’Εκκλησία τής Κορίνϋον ή παροικούσα Γόρτυναν αμα ταΐς λοιπαϊς 
κατά Κρήτην παροικίαι» προκύπτει δτι ύπήρχον περισσότεραι Έκ- 
κλησίαι έν Κρήτη 25. Έαν λοιπόν ύπήρχον τον β' αιώνα εν Κρήτη πε
ρισσότεροι των δύο επισκοπών (Γορτύνης καί Κνωσού) διατί δεν εί
ναι έπιτετραμμένον νά δεχθώμεν δτι μετά 100 έτη ύπήρχον τουλάχιστον 
8 έ'ως 9 ; Εις τά πορίσματα του περί τής ποσοτικής διαδόσεως τού 
Χριστιανισμού κατά τά τέλη τού γ' αϊώνος δ Harnack (αυτόθι σελ. 
416) κατατάσσει τάς Έλληνικάς επαρχίας εις έκείνας, έν αις καί ή Κρή
τη, εις την 2αν κατηγορίαν, ήτοι εις τάς επαρχίας έν αΐς ό Χριστια
νισμός άπετέλει «σημαντικόν ποσοστόν» (αυτόθι σελ. 949 - 952) τού 
πληθυσμού τής Κνωσού. Τό γεγονός δε δτι αί πρώται, δλως τυχαιαι 
παραστάσεις επισκόπων έν τή Συνόδιρ τής Σαρδικής (342/3), ειδήσεις 
περί τών έν Κρήτη έπισκοπών προέρχονται από τε τού Κέντρου καί 
τών άκρων περιοχών αυτής συνηγορεί ύπέρ τής γνώμης, δτι αί κύριαι 
πόλεις τής Κρήτης είχον προ χρόνου αρκετού αποκτήσει έπισκοπάς. Πε
ρί τού αριθμού λοιπόν τών έπισκοπών τού ε’ αϊώνος, δτε ήρξατο ή 
ραγδαία έπικράτησις τού Χριστιανισμού έν Έλλάδι, θά ήδύνατο νά 
λεχθή, δτι θά πρέπει νά ήτο περίπου διπλάσιος τών τού εις την τε- 
τάρτην στήλην άναφερομένου (Δ’ Οικουμ. Σύνοδος — έπιστολή πρός 
Λέοντα).

Δεν έχομεν άτυχώς έπαρκεΐς ειδήσεις περί τής Κρήτης κατά τον ε' 
αιώνα2*, αλλά δεν είναι άνευ σημασίας τό γεγονός, δτι περί τά τέλη 
τού δ' καί τάς άρχάς τού ε' αϊώνος ή νήσος ως καί μεγάλα μέρη τής 
ηπειρωτικής Ελλάδος βαρείας ύπέστησαν συμφοράς έκ σεισμών2’. 
Μεγάλοι σεισμοί συνέβησαν καί περί τό 531, δτε κατεστράφησαν πολλά 
μέρη τής Κρήτης, ειτα δέ λοιμός (πιθανώς πανώλης) έπληξε την Κρή
την.

Ποιος ήτο δ αριθμός τών πόλεων κατά τούς χρόνους τού Ίουστι- **)

**) Mission und Ausbreitung der Cristentums, εκδ. 4η 1924 σ. 471. 
s°) Αυτόθι σελ. 627 (τομ. 2ος) καί 785 εξ.
2ί) Διά τούς επισκόπους της Κρήτης καί τήν ’Εκκλησίαν της σημαντικά είναι 

τά έργα be Quien, Oriens Christianus, τόμ. B'. Gams - Series Episco- 
porum καί G. Gerola: Monument! Veneti nell* isola di Creta Vol. II 
(πίναξ σ. 100). Cornelius: Creta Sacra. Μετάφρασις παρέχεται νϋν εις τό 
περιοδικόν τής Μητροπόλεως Κρήτης «’Απόστολος Τίτος» υπό Ν. ΙΙλάτωνος.
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Β'·
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ

ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ Η' ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ Γ ΑΙΩΝΟΣ

Τακτικόν Λέοντος Γ' 
καί Κων)τίνου Ε' 

(731 - 46)

Παρόντες κατά 
Ζ' Οίκου μ. Σύνοδον 

787 *

Τακτικόν 8ον 

αρχών Θ' * αϊώνος

Τακτικόν 9ον 

αρχών Θ' * αϊώνος

Τακτικά: Λέοντος 
ΣΤ', Κ)τίνου Ζ', καί 
Τσιμισκή (901 - 972)

Τακτικόν 3* 
Βασιλείου Βουλγαροκτό- 

νου 980 μ. X.

’Επαρχία Κρήτης νήσου Επαρχία Κρήτης "Επαρχία Κρήτης Τφ τής νήσου Κρήτης**
έχει πόλεις ιβ' *

α) ό Γορτύνης μητρ. α) δ Γορτύνης 1} ό Γορτύνης 1) * ό Γορτύνης α) ό Γορτύνης
2) ό Βιέννης 2) ό Βιέννης —.

3) δ Κάναρος 3) ό Καμάρας Ο05
1β) ό ’Αρκαδίας γ) ό ’Αρκαδίας 5) ό ’Αρκαδίας 5) ό Αρκαδίας γ) δ Αρκαδίας

γ) 6 Κνωσσοΰ β) ό Κνωσσοΰ 15) ό Κονοσσού 15) δ Κονοσσοϋ GO β) ό Κνωσσοΰ
16) ό Άξιου 16) ό Άξιου CC

δ) ό Χερονήσου ζ) δ Χερρονήσου 4) ό Χερσονήσου 4) ό Κερσονήσου GO δ) δ Χερρονήσου
a ε) ό Αύλοποταμοΰ

ε) ό Σιτίας a ια) ό Σιτείας
κο στ) δ τοΰ Αγρίου

στ) ό Γηρπέτρας 12) ό Ίεραπύδνης 12) ό Ίεραπίδνης a θ) ό Ίεράς
13) ό Άλύγγου 13) δ Άλύγγου ι) ό Πέτρας
14) δ Λύκτος 14) δ Λέκτος '—-

ζ) δ Σουάριτος ε) ό Σουβρίτου 6) δ Συβριτου 6) ό Σουβρίτου
?■"
Η

η) ό Λάπης δ) ό Λάμπης 17) δ Λάμπων 17) δ Λάμπων ζ) ό Λάμπης
6·) δ Κατάνου ι) ό Καντάνου 19) δ Καντανίας 19) 6 Καντανίας

20) ό Λίοσου 20) ό Λίοσου a
ι) ό Κισάμου θ) ό Κισσάμου 9) ό Κισάβου 9) δ Κισάμου

l->
to
Q- ιβ) ό Κισσάμου

10) δ Έλύρου 10) ό Έλύρου ^a
Q>

11) δ Φοινίκης, ήτοι’Α- 11) δ Φοινήκης, ήτοι Ά- a

ραδένης ριάδνης
ια) ό Κυδωνιάς η) ό Κυδωνιάς 18) δ Κυδωνέας 18) ό Κυδονέας >-CU η) ό Κυδωνιάς
ιβ) δ Ελευθέρου στ) ό Έλευθερνών 7) δ Έλευθέρνης 7) δ Έλευθέρρης <

8) δ Άπτέρης 8) ό Άπτέρνης
21) δ νήσου Καύδου 21) ό νήσου Κλαύδου

(Έκδ. De Boor: Zeit. * Mansi. 13, 136, 365, * Parthey σελ. 170, * Parthey 185 ό Κρή- * Παρά Parthey σελ.
fur Kirchengeschichte 384 καί 12, 1013 κ. ά. ένθα ό Κρήτης χαρακτη- της αρχιεπίσκοπος. I 118 - 119.
1891 σελ. 525 ρίζεται άρχ)πος. 1 ** εννοείται: μητροπολίτη.

* Οί αραβικοί αριθμοί είναι ήμέτεροι, ώς καί ή ελληνική άρίθμησις τών παραστάντων εις τήν Ζ' Οικουμενικήν Σύνοδον.
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νιανοϋ πληροφορεί ή πολιτική Γεωγραφία τοΰ ‘Ιεροκλέους (έκδοσις 
νΰν Honigmann: Corpus historiae Byzantinae Bruxellensis) συν- 
ταχθεϊσα μεταξύ τών ετών 528 - 35 (στήλη 5η). Τινές ύπηθέτουσιν, δτι 
δπόκειται τοΰ καταλόγου τούτου εν γένετ κα'ι εκκλησιαστική τις τάξις, 
όπερ ημείς άποκρούομεν, διότι 1) ή τάξις των πόλεων τοΰ ‘Ιεροκλέους 
είναι διάφορος εκείνης των έκκλ. «τάξεων», 2) ή φιλολογική μορφή, 
ύφ’ ήν έκφέρονται (το δνομα άνευ άρθρου), έν άντιθέσει προς τά εκ
κλησιαστικά τακτικά, άτινα κατ’ αρχήν έκφέρουσι τό δνομα τής επισκο
πής έν γενική μετά τοϋ άρθρου, π. χ. ό Κρήτης) καί 3) διότι ό αριθ
μός των πόλεων ή έστω κωμοπόλεων είναι μεγαλύτερος εκείνου τών 
επισκοπών, ών’ ή συντήρησις θά ήτο προβληματική. Λέγομεν δέ προ
βληματική, διότι είναι γνωστόν, δτι ή πτωχεία τής χώρας, ένεκα τών 
ανωτέρω συμφορών, ένετάθη 2S.

Αί κακαί συνθήκαι αί δημιουργηθεισαι διά τε τό Βυζάντιον καί 
την Ευρωπαϊκήν Ελλάδα από τών μέσων τής στ' μέχρι τών μέσων τής 
Γ έκατονταετηρίδος, ένεκα τών επιδρομών τών Σλάβων 27 28 29, ’Αβαρών καί 
’Αράβων ήτο φυσικόν νά επηρεάσωσι καί τήν Κρήτην 30. Ένεκα τοΰ 
λόγου τούτου φρονώ δτι δικαιολογούνται τά κενά, τά όποια βλέπομεν 
εις τον πίνακα Α\ Μεταξύ τών ετών 553 καί 691 δλίγιστοι τών επι
σκόπων Κρήτης έτόλμων να ταξειδεύσωσι προς τήν Κ)πολιν ινα μετά- 
σχωσι τών Συνόδων. Πιστεύομεν λοιπόν δτι ύπήρχον αί έπισκοπαί, 
τάς οποίας μνημονεύει τό Παρισινόν τακτικόν τοϋ κώδικος 1555Α31.

Έν τφ> τακτικοί τούτη) εμφανίζεται ό Κρήτης εις λίαν υψηλήν θέ-

At επίσκοποί τής Κρήτης μέχρι καί τοΰ ι' αίώνος

27) Χέρτβεργ, ένθ. άνωτ. σ. 413 καί 555 σημ. Μετά τό 115 οί σεισμοί 
έπέφεραν μεγάλας καταστροφάς είς Γόρτυναν. "Οθεν εις τήν «έρήμωσιν» ήλθε 
γενναίος αρωγός καί σωτήριος ό Θεοδόσιος δ Β'. (Μεγάλη έκδ. Λεον. ΙΑ' σ. 
359). Π. Κ ρ ι ά ρ η : Ιστορία τής Κρήτης Α' 1930 σ. 79 καί 82, ένθα ό λόγος 
περί σεισμών, ϊδε καί Ε. Πλατάκη, Οί σεισμοί τής Κρήτης, «Κρητ. Χρονι
κά» τόμ. Δ', σελ. 463.

28) Κ. Παπαρρηγοπούλου, 'Ιστορία τοϋ Έλλ. "Εθνους, τόμ.
29) ’Από τοϋ 649 ό στόλος τών ’Αράβων τοϋ Μωαβια ήρξατο τών επιδρο

μών κατά τών παραλίων καί τών νήσων, τφ δέ 654 έλεηλάτησε τήν Κρήτην, 
Ostrogorsky: Gesch. des Byz. Staates. 1952’ σελ. 94.

80) Περί τής πιθανολογούμενης ύπό τών Σλάβων καί σλαβόφιλων ιστορι
κών αποβάσεων Σλάβων έκ Πελοποννήσου είς Κρήτην, πρβλ. Τωμαδάκην 
είς Έπ. Κ Σ. Α' 1938, σ. 425 - 31 καί Β' 7 - 19.

8Ι) ΙΙρβλ. Γ. Κονιδάρη: Αί Μητροπόλεις Άρχ)παί τοΰ Οίκ. Π)χείου 
Α' 1931. ’Εναντίον τών αντιρρήσεων τών έκφρασθεισών κατά τής γνησιότητος 
υπό τοϋ Duchesne ίδε αυτόθι. Διά τάς αορίστους αντιρρήσεις τοΰ V. 
haurent, ϊδε νΰν τήν περί Βορείων Συνόρων πραγματείαν μου καί Στ. 
Κ υ ρ ι α κ ί δ η ν Βυζ. Μελέται VI.
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474 Γερασίμου I. Κονίδοφη

σιν, υψηλότερου τής δοθείσης, ευθύς μετά την βιαίαν συγχώνευσή 
τών Εκκλησιών τοΰ Άν. ’Ιλλυρικού, της Κάτο) ’Ιταλίας καί τής Ί- 
σαυρίας μετά τού Π)χείου Κ)πόλεως, εις τον αρχιεπίσκοπον Θεσσαλο
νίκης.

'Η σύγκρισις τού καταλόγου τών πόλεων τού 'Ιεροκλέους και τού 
καταλόγου τών επισκοπών τοΰ Παρισινού τακτικού δεν παρουσιάζει 
μόνον τάς διαφοράς, ας κατ’ αρχήν έσημειώσαμεν ανωτέρω, άλλα καί 
αριθμητικήν διαφοράν 10 επί έλαττον, εις τάς επίσκοπός. ’Αλλά υπέρ 
τής γνησιότητος τού Παρισινού καταλόγου συνηγορούν προ πάντων αί 
γλωσσικοί διαφοραί τών δυο κειμένων καί ή διάφορος εντελώς «τάξις 
προκαθεδρίας» τών θρόνων, εξεταζόμενης εν σχέσει προς τήν σειράν 
τών πόλεων τού 'Ιεροκλέους. ’Έχει δέ σπουδαιότητα το πράγμα διά 
τήν έκκλ. τάξιν, δεδομένου δντος, δτι ό πρώτος επίσκοπος, ό μνημο
νευόμενος μετά τον μητροπολίτην, εις πάντα επισκοπικόν κατάλογον εί
ναι ό πρωτόθρονος. 'Ο ’Αρκαδίας λοιπόν εμφανίζεται ώς πρωτόθρο
νος ένφ ή πόλις εις τον κατάλογον τού 'Ιεροκλέους έχει άλλην θέσιν. 
Δεν γνωρίζομεν βεβαίως εάν υπήρξε τάξις τις πολιτική τών πόλεων, 
άλλ’ έν πάσει περιπτώσει δεν δύναται νά ύποστηριχθή ή αντιγραφή 
τού καταλόγου τυύ παρισινού κώδικος από τον 'Ιεροκλέα. Τούτο έπι- 
στοποίησα πολλάκις.

Άλλ’ άς στρέψωμεν ήδη τήν προσοχήν προς τήν μετά το 731 επο
χήν.

Β'

ΑΠΟ TOV 731 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 980

Ή συγκριτική εξέτασις τών εις τον κατωτέρω Β' πίνακα προσαγο- 
μένων μαρτυριών περί τών Ιν Κρήτη επισκοπικών εδρών παρουσιάζει 
πολλάκις δυσχερείας, επειδή αί μεν εκ τών έκκλ. γεωγραφικών κειμέ 
νων ειδήσεις είναι δαψιλέστεραι εκείνων τής λοιπής Ελλάδος (σκοτει
νοί είναι οί αιώνες στ' - θ'), άλλ’ έλλείπουσιν αί έξωθεν επαρκείς μαρ- 
τυρίαι διά τόν η", θ', ι' αιώνα προς σύγκρισιν, ιδίως τών παρά τφ 
Perthey δημοσιευθέντων έκκλ. τακτικών ύπ' άριθ. 8 καί 9.

Είναι δμως ευτύχημα, δτι δ αριθμός τών παρόντων Κρητών επι
σκόπων κατά τήν Ζ' Οίκ. Σύνοδον είναι εκπληκτικούς μέγας, έν άντι- 
θέσει προς τούς παρόντας έξ άλλων περιοχών τής Ελλάδος. 'Όθεν έκ 
τοΰ γεγονότος τούτου έπιβεβαιούται ή γνησιότης τού καταλόγου τού 
Παρισινού τακτικού καί βεβαιούμεθα περί τής σχετικής ακμής τής Εκ
κλησίας τής ελληνικής μεγαλονήσου τών χρόνων τοΰ Άνδρέου Κρή
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της (660 - 740) ’2. Δεν εχομεν λοιπόν αμφιβολίαν περί τοΰ γεγονότος, 
δτι ή απουσία τών επισκόπων Σιτείας καί Ίεραπέιρας ύπήρξεν τυχαία 
(ίσως δια γήρας άπουσίαζον η διότι αί εδραι ήσαν τυχαίως κεναί). 
Σημειοΰμεν την ουσιώδη διαφοράν μεταξύ τών δύο πρώτων στηλών, 
την άναφερομένην εις την «τάξιν». Ένφ δηλα δη κατά τόν κατάλογον 
τον παραδοθέντα η καταρτισθέντα εν Κ)πόλει ό ’Αρκαδίας ήτο πρω
τόθρονος κατά τό 787 είναι πρωτόθρονος ό Κνωσού, δπως καί τφ 
980. Ή μεταβολή είναι εΰκολον νά έρμηνευθή εκ τού γεγονότος, δτι 
νέος τις επίσκοπος Κνωσού μεταξύ τού 731 · 787 επέτυχε ν’ άναγνω· 
ρισθή ως πρωτόθρονος ή έδρα του, ώς μαρτυρουμένη από τών χρόνων 
τού Διονυσίου τού Κορίνθου (170 μ. X.). Τοιουτοτρόπως ό ’Αρκα
δίας κατέστη τρόπον τινά δευτερόθρονος. Ή διαφορά εις την τάξιν 
τιπογραφής τών πρακτικών τής Ζ' Οίκ. καί τής φιλολογικής μορφής 
τών τοπωνυμίων ενέχουσιν αποφασιστικήν σπουδαιότητα διά την άπό- 
κρουσιν τής γνώμης περί αντιγραφής, έκ μέρους τοΰ δήθεν συμπιλη- 
τού τού Παρισινού τακτικού, τών πρακτικών τής Ζ' Οικουμενικής. Ή 
αντιγραφή αφορά εϊς τό τέλος τής αναγραφής (’Ηπείρου α') καί προ- 
ήλθεν πιθανόν έκ τής ανάγκης συμπληρώσεως κατεστραμένου σημείου 
τού χειρογράφου, δπερ άντέγραφεν νεώτερος άντιγραφεύς. Δεν θ’ άπε- 
μακρυνόμεθα δε τής αλήθειας ίσχυριζόμενοι, δτι ό άντιγραφεύς έγνώ- 
ριζεν,’δτι ή «τάξις προκαθεδρίας» τών θρόνων, ήν άντέγραφεν εΰρε 
τήν εφαρμογήν της κατά τό πλεΐστον εις τά πρακτικά τής Ζ' Οικουμε
νικής. Βραδύτερον άνετράπη ή ειρημένη «τάξις» τού Αέοντος Γ' καί 
εύρέθη αποτρόπαιος, επειδή προήρχετο από τούς είκονομάχους καί άν- 
τικατεστάθη τελικώς τφ 901 - 907.

Ή σύγκρισις λοιπόν τών δύο πρώτων στηλών έν μερικφ συνδυα- 
σμφ καί προς τήν εκτην επιβεβαιώνει δσα ίσχυρίσθημεν περί τής 
γνησιότητος τού κωδικός, έξ αφορμής καί άλλων περιπτώσεων καί δή 
τής μητροπόλεως Άδριανουπόλεως (ΐδε Α' τόμον τής Θρησκ. καί 
Χριστ. Εγκυκλοπαίδειας). Άλλ’ έκτος τών γενικωτέρας σπουδαιότη- 
τος παρατηρήσεων τούτων πρέπει νά προστεθώσιν Ιον) μέν δτι κατά 
τόν η' καί·μέχρι τών χρόνων τής κατακτήσεως τής Νήσου Κρήτης υπό 
τών ’Αράβων τό δίκτυον τής πολιτικής καί έκκλ. ιεραρχίας τής νήσου 
φαίνεται έν πλήρει ακμή καί 2ον) δτι τό γεγονός τούτο ενέχει μεγά- 
λην βαρύτητα διά τήν κατάστασιν τής Ελλάδος κατά τούς χρόνους τής 
υποτιθέμενης κατακτήσεώς της υπό τών Σλάβων!! 32

AS επίσκοποί τής Κρήτης μέχρι καί τοΰ ι' αίώνος 475

32) Χρήστου: Άνδρέας ό Κρήτης. Ίδε βιβλιογραφίαν έν Θρησκ. Χριστ 
’Εγκυκλοπαίδεια τόμ. Α'. Παποδοπούλου - Κεραμέως Άνάλεκτα 
τόμ. Ε'.
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Ή σύγκρισις των δύο ταυτοσήμων Not. 8 και 9 (στήλη 3η καί 4η) 
οδηγεί και πάλιν εις την έξέτασιν τής σπουδαιότητος καί θέσεως των 
λεγομένων τακτικών τοϋ θ' αίώνος (ύπ’ άριθ. 6, 8, 9 καί 1 παρά Par- 
they' το ύπ’άριθ. 1 επανεξοδόθη κριτικώς υπό τοΰ Η. Gelzer33). ’Ήδη 
ό De Boor34 παρετήρησεν, δ'τι τα Not. VIII-f- V-f-VI —|—IX (άτινα 
άριθμοΰμεν δΓ αραβικών αριθμών ανωτέρω) ώς καί τό κατά τι νεώ- 
τερον Not. I36 αποτελούν αντιγραφήν κατά τό πλεΐστον τοΰ παλαιο- 
τέρου τακτικού τοΰ λεγομένου «Έπιφανίου» (στ' σιών). Δεν δύναμαι 
ουδέ επιθυμώ νά εισέλθω ενταύθα εις την έρευναν των λίαν διαφε- 
ρόντων φιλολογικοϊστορικών προβλημάτων δ'σα συνέχονται προς τα 
Not. τοΰ θ' αίώνος, άτινα άλλως θεωρώ τρόπον τινά φιλολογικήν 
παραγωγήν, ιδιωτικού άρα χσρακτήρος, στηριζομένην εις επεξεργα
σίαν τής Not. VII (παρά Parthey), ήτις παριστά τήν κατάστασιν 
τής τάξεως «προκαθεδρίας τών θρόνων» τής ’Ανατολής τών χρόνων 
τού ’Ιουστινιανού καί τού Ηρακλείου, ήτοι προ τής άποσπάσεως 
τών Εκκλησιών τής Δύσεως από τήν υψηλήν έποπτείαν τής Ρώμης 
καί την υπαγωγήν των υπό τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον 36. Δεν 
θά είσέλθω δέ είς τήν έξέτασίν των διά τούς εξής λόγους : Ιον) διότι 
εις τήν αναγραφήν ύπ’ άριθ. 6 ούδέν λέγεται περί Κρήτης' 2ον) διότι 
είς τήν αναγραφήν 1 (Βασιλείου τού έξ Ίαλιμβάνων) μνημονεύεται 
μεν ο Κρήτης μόνον υπό τινων κωδίκων, ως εις τών μητροπολιτών 
τών άποσπασθέντων «έκ τής Ρωμαϊκής διοικήσεως», τελών υπό τον 
θρόνον τής Κωνσταντινουπόλεως «διά τό υπό τών εθνών κατέχεσθαι 
τον Πάπαν τής Πρεσβυτέρας Ρώμης» (Gelzer, Georg. Cyprii ένθ. 
άνωτ. σελ. 27), άλλ’ άνευ τής μνείας επισκοπών καί 3ον) διότι οί κα
τάλογοι τών επισκοπών Κρήτης τών Not. 8 καί 9 είναι ταυτόσημοι * 1 2

,3)Georgii Cyprii: Descriptio orbis Romani, Lipsiae 1890 σελ_
1 - 26..Τό τακτικόν 1 ανήκει είς τόν Βασίλειον τών έξ Ίαλιμβάνων (σελ. 49). 
Περί τούτου ϊδε Ε. Honigmann: Die Notitia des Basileios von J a- 
limbana, Extrait de Byzantion tom. IX. fasc. I (1934).

B4) ”Ενθ. άνωτ. a. 315. *0 H. Gelzer έθεώρει τά μέν 3 πρώια ώς αναγό
μενα είς τούς χρόνους τοϋ Πατριάρχου Νικηφόρου (806 - 815) τό δέ τοΰ Βασι. 
λείου ώς κατά τι νεώτερον.

3Ι>) *0 Honigmann (ένθ. άνωτ. σελ. 222) πιστεύει δτι ό Βασίλειος έπε. 
ξειργάσθη τήν πολιτικήν γεωγραφίαν Γεωργίου τοϋ Κυπρίου περί τό 886.

se) Τό ατελές κείμενον VII άντικατεστάθη δι’άλλων πληρέστερων κωδίκων, 
άτινα έςέδωκεν ό Η. G e 1 ζ e r είς τήν πραγματείαν του, τήν δημοσιευθεΐσαν 
είς τά Πρακτικά τής’Ακαδημίας τοΰ Μονάχου υπό τόν τίτλον: u.ngedruckte 
und uugeniigend veroffentlicbte Texte der Not. Episcopatuum 1900. Πρβλ. 
καί Corpus Notitiarium Episcopatuum Ecclesiae Orientalis Graecae τεύχη
2 (άχρις ώρας).
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και δίδουσιν αριθμόν επισκοπών 21, της μητροπόλεως Κρήτης συμπε- 
ριλαμβανομένης, δν θεωρούμεν ώς έσφαλμένον. Δεν θεωροΰμεν δε δτι 
ήτο δυνατόν να ειχεν ή Κρήτη κατά τον θ' αιώνα τόσας επίσκοπός, 
δσας παρουσιάζει τό τακτικόν. Έν προκειμένιρ δέ δ De Boor31 κρί
νων την γνώμην τοΰ Η. Gelzer, καθ’ δν 6 κατάλογος ταιν επισκόπων 
Κρήτης παριστα ιάς εν τή νήσω σχέσεις πρό τής εισβολής τών ’Αρά
βων, ενώ τά μεταγενέστερα την μετά την έπανάκτησιν τής νήσου υπό 
τών Βυζαντινών (961), παρατηρεί όρθώς, δτι εκ τών 20 επισκοπών 
αιτινες άριθμοΰνται υπό τον μητροπολίτην Γορτύνης 9 ουδέποτε εμφα
νίζονται. Ό L,e Quien έκ τών πρακτικών τών συνόδων συνήγαγε 13. 
Έκ τούτων 11 εύρίσκονται έν τφ ως άνω καταλόγιρ, ή ’Απολλωνία δέ 
(γνωστή μόνον από τά πρακτικά τής Χαλκηδόνος) και ή Ήρακλειόπο- 
λις (μόνον έκ τών πρακτικών τής Ζ' Οίκουμ.) ήδύναντο, δπως συμ
βαίνει συχνά, νά έμφανίζωνται υπό διάφορα ονόματα. Έν πόση πε- 
ριπτώσει θά έμενον 7 ονόματα, δι’ άπερ ελλείπει κάθε ίχνος. 'Ο De 
Boor συνεχίζει, δτι από τον κατάλογον τοΰ Παρισινού τακτικού (στή
λη 1η), τον περιλαμβάνοντα 11 επίσκοπός, ωσαύτως ελλείπουν ή ’Α
πολλωνία και ή Ήρακλειουπολις και Φοινίκη ένφ» εισέρχεται μία έκ 
τών νεωτέρων καταλόγων γνωστή επισκοπή Σιτίας. Περαίνων τάς πα
ρατηρήσεις του 6 De Boor παρατηρεί δτι «είναι ένεκα τούτου άπίθα- 
νον δτι ή Κρήτη είχε ποτέ περισσότερός επίσκοπός, και δτι ή κατάστα- 
σις πρό και μετά τήν Σαρακινήν κατάκτησιν παρουσίασε ουσιαστικός 
διαφοράς. Έφ’ δσον λοιπόν ό κατάλογος τών Not. 8 και 9 σχεδόν 
καλύπτεται μέ έκεϊνον τοΰ 'Ιεροκλέους, ελλείπει μόνον τό όνομα τής πό- 
λεως Ίνατος (Πίναξ Α' στήλη 5η), είναι φανερόν, δτι ό έπεξεργασθεις 
τό τακτικόν είχε πρό αυτού ούχΐ κατάλογον εκκλησιαστικόν αλλά κο
σμικόν». Θά πρέπει δέ άκριβέστερον νά ε’ίπωμεν, δτι ένεκα τών δια
φορών «τάξεως», και τής φιλολογικής μορφής έκ τών τοπωνυμίων α
ποκλείεται ή αντιγραφή τού 'Ιεροκλέους.

Τοιουτοτρόπως δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι ό κατάλογος τοΰ Παρι
σινού κωδικός έν συνδυασμό) πρός τον κατάλογον τών παρόντων κατά 
τήν Ζ' Οικουμενικήν Σύνοδον παριστοΰν τήν κατάστασιν τής διοικη
τικής διαμορφώσεως τής Εκκλησίας τής Κρήτης μέχρι και τής ’Αρα
βικής κατακτήσεως (823/8—961) 38.

8Ι) ”Ενθ·. άνωτ. ®ελ. 312 - 313.
3β) Κ. Άμάντου, Ιστορία τοΰ Βυζαντινού Κράτους Τόμ. Β'. V a s i* 

liev: Byzance et les Arabes I, 49 ές. Ό Ostrogorsky (evil. άνωτ. σελ' 
167) παρατηρεί, δτι ή ακριβής χρονολογία τής καιαλήψεω; τής Κρήτης δέν δύ- 
ναται νά εξακριβωθή. Αί καταβολαί έν τή ειδική γραμματεία άμφιταλαντεΰον- 
ταιμεταζύ τών έτών 823 - 28. Καί ή ειδική ερευνά τοΰ I. Παπαδοπο ύ*
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"Ενεκα τής ’Αραβικής κατακτήσεως είναι εύλογον διατί κατά την 
τακτοποίησιν τής εκκλησιαστικής «τάξεως», την γενομένην υπό τοΰ Δέ
οντος τοΰ ΣΤ' καί τοΰ Πατριάρχου Νικολάου τοΰ Μυστικού (901 - 
907) *9, ή Κρήτη δεν περιελήφθη εις τάς μητρόπολης τοΰ Οικ. Θρόνου, 
διότι ετέθη ως αρχή νά περιληφθοΰν έκεΐναι αί μητροπόλεις, αιτινες 
πράγματι ΰφίσταντο υπό Βυζαντινήν εξουσίαν. Εις τά Νέα τακτικά10 

τοΰ Κ)τίνου τοΰ Πορφυρογέννητου (f 959) ήτο ωσαύτως φυσικόν νά 
μή περιληφθή ή μητρόπολις Κρήτης, είναι όμως παράδοξον, ότι είς το 
τακτικόν των χρόνων τοΰ Τσιμισκή, δπερ διέσωσεν χειρόγραφον τής 
Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, δημοσιευθέν εν μέρει υπό τοΰ 
Η. Gelzer (ungedruckfe κλπ.) καί οπερ ήρευνήσαμεν, ώς προς τό 
ανέκδοτον αυτού τμήμα, δεν περιελήφθη ή υπό τοΰ Νικηφόρου τοΰ 
Φωκά ήδη από Ιίετίας (961 - 972) * 40 41 ελεύθερα Εκκλησία τής Κρήτης· 
Πάντως ή πλήρης άποκατάστασις τής ’Εκκλησίας τής Κρήτης φαίνεται 
συντελεσθεΐσα περί τό 980, ήτοι κατά τό έτος, μέ τό όποιον ό Η. 
Gelzer (ungendruckte σελ. 375) χρονολογεί τό τακτικόν ύπ’ άριθ. 3 
παρά Parthey (στήλη τελευταία τοΰ Β’ πίνακος). Είναι άξιοσημείω- 
τον, ότι ό Κνωσού 42 43 εμφανίζεται και πάλιν πρωτόθρονος καί μετ’ αυ
τόν έρχεται ό ’Αρκαδίας. Έκ των παλαιών επισκοπών εξαφανίζονται: 
ή Σουβρίτου, ή Καντάνου καί ή Έλευθερνών καί άντ’αυτών δημιουρ- 
γοΰνται νέαι επισκοπαι ή Αΰλοποτάμου, ή ’Αγρού καί ή Πέτρας, πε
ρί ών ΐδε Ν. Τωμαδάκην ένθ. άνωτ. σελ. 194 - 5 15.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ I. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

λ ου: Ή Κρήτη υπό τούς Σαρακηνούς (824 - 961), δημοσ. είς τάς Texte und 
Forschungen zur byz. Neugriech. Phil. 43, έν Άθήναις 1948, σελ. 58 έξ., 
δέν οδηγεί προφανώς είς ασφαλές συμπέρασμα.

*9) Η. Gelzer: ungedruckte κλπ.
40) Georg. Cyprii: σελ. 57 - 88.
4|) Περί τής καταστάσεως τής Κρήτης κατά τήν επαύριον τής απελεύθεροι" 

σεως παρέχει πληροφορίας ό βίος τοΰ «Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε», δν έδημο- 
σίευσεν ό Σπυρίδων Λάμπρος, έν Νέιρ Έλληνομνήμονι τόμος Γ' σελ. 128-228 
“Ιδε καί νέαν έκδοσιν υπό Μιλ. Γσλανοποΰλου Βίος καί Πολιτεία τοϋ Όσιου 
Νίκωνος. Έν Άθήναις 1933, σελ. 16, 72 - 78 καί 1, Παπαδοπούλου ένθ άνωτ·

4a) Ή Κνωσός κατέλαβε τήν πρωτόθρονον θέσιν, όχι μόνον δι’ ους λόγους 
εϊπομεν ανωτέρω, αλλά καί διότι έπρώτευε έπί Ρωμαίυιν καί άντηγωνίζετο τήν 
Γόρτυναν.

43) Πρβλ. καί Μ. Κ ρ ι α ρ ά : Ιστορικά τής Εκκλησίας τής Κρήτης έπί
Τουρκοκρατίας, «έν Έλληνικοΐς» τομ. Η' σελ. 113 - 122. (Άθ' 1935). Διά τήν 
Ενετοκρατίαν υπάρχουν αρκετοί μελέται. Ή έν τω Θ' διεθνεϊ συνεδρίιο άνο- 
κοίνωσις τοϋ φίλου Εφόρου Άρχ. Κρήτης κ. Πλάτωνος άφεώρα είς παλαιο
χριστιανικός βασιλικός, αϊτινες έχρησίμευσαν ώς καθολικά τών έπισκοπών τής 
Κρήτης. Άρα έχει έμμεσον σχέσιν πρός τό ήμέτερον θέμα.
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