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Ο ΠΑΤΣΙΟΣ ΛΙΓΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΡΗΤΗΣ ΧΡΗΣΜΟΙ

Έν συνεχείρ τού υπό τον τίτλον: «Ό Μαρκιανδς κώδιξ τον Γ. 
Κλόντζα καί οί περί Κρήτης χρησμοί» ύπ’ άριθ. 10 Κρητικού Πα- 
λαιογραφικού, τού δημοσιευθέντος εις τον 5. τόμον τών «Κρητικών 
Χρονικών»1, παρέχω κατωτέρω ανέκδοτον ενδιαφέρον σχόλιον τού δια
πρεπούς Έλληνος ’Ορθοδόξου ιεράρχου Παϊσίου Λιγαρίδου (1609— 
1678)3. Τό σχόλιον αυτό αποτελεί έν από τα κεφάλαια τού συγγράμ
ματος τού Παϊσίου Λιγαρίδου : «Χρησμολόγιον Κωνσταντινουπόλεως, 
Νέας Ρώμης, παρωχημένον, ενεστώς καί μέλλον εκ διαφόρων συγγρα
φέων σνλλεχέλέν κα'ι συναριιοσ&έν παρά τον πανιερωτάτον και σοφω- 
τάτου μητροπολίτου Γάζης κυρίου Παϊσίου, υπεριίμου καϊ ίξάρχου πά- 
σης γης επαγγελίας, Άσκάλωνος, Μαϊουμα καί Μαγδάλων καί τον τό
πον έπέχοντος Καισαρείας Φιλίππου».

Ή ύπαρξις τού «Χρησμολογίου» αυτού έγένετο τό πρώτον γνωστή 
διά τής υπό τού Παπαδοπούλου Κεραμέως περιγραφής τών κωδίκων 
τής Βιβλιοθήκης τού Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων3. Τό έργον, παρα- 
μεΐναν μέχρι τούδε ανέκδοτον, εσώθη εις δύο κώδικας: Ό πρώτος εξ 
αυτών είναι όύπ’αριθμόν 160 τής κυρίως Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, 
γράφεις κατά τον 17. αιώνα και συνιστάμενος εκ 296 φύλλων, ό δέ 
δεύτερος είναι ό ύπ’ αριθμόν 23 τού Μετοχιού Παναγίου Τάφου 
Κωνσταντινουπόλεως, γραφείς περί τάς άρχάς τούδεκάτου ογδόου αίώ- 
νος καί συνιστάμενος έξ 94 φύλλων. ‘Ως προκύπτει εκ τής συγκρίσεως 
τού αριθμού τών σελίδων, ό κώδιξ 160 έξ ού ενταύθα ή έκδοσις, είναι 
κατά πολύ πληρέστερος τού Κωδικός 23 καί χρονολογικώς κατά πολύ 
εγγύτερος προς την εποχήν καθ’ ήν έγράφη τό εργον υπό τού Λιγαρί- 
δου. Ό Παπαδόπουλος Κεραμεύς γράφει δτι δ κώδιξ 160 είναι «πι

*) Βλ. προηγούμενο τεύχος σ. 42 κ. εξ.
') Σελ. 231—245.
*) Περισσότερα περί Παϊσίου Λιγαρίδου εις : Λαούρδα Β., Παϊσιυς 

Λιγαρίδης καί Φώτιος, «’Ορθοδοξία» 28, 1951, 1—9 (σελίδωσις άνατύπου). Ή 
καλύτερα μέχρι τούδε μελέτη περί Λιγαρίδου είναι ή τού G rum el, Diction- 
naire de theologie catholique 9, 1926, 749—767.

*) Παπαδοπούλου Κεραμέως A., Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, 
1, 1891, 255-257 καί 4, 1899 36—37.
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θανώς αύτόγραφον», τοΰτο δμως δεν φαίνεται να είναι δυνατόν, διότι 
ό γραφικός χαρακτήρ τοϋ κωδικός δεν ομοιάζει προς τον τοϋ Παϊσίου 
Λιγαρίδου, ώς γνωρίζομεν αυτόν εκ τοϋ Παρισινού κώδικος Suppl. 
gr. 286, περιέχοντος περίληψιν των ομιλιών τοϋ Πατριάρχου Φωτίου 
γενομένην υπό τοϋ Παϊσίου χάριν τοϋ πρεσβευτοϋ τής 'Ολλανδίας εν 
Μόσχςι Heinsius4 *. 'Ως έλέχθη ήδη ανωτέρω, τό έργον αυτό τοϋ Λι- 
γαρίδου παρέμεινε μέχρι τοϋδε ανέκδοτον. Ό Παπαδόπουλος Κερα- 
μεύς δμως, πλήν τής αναγραφής των κεφαλαίων τοϋ έργου, την οποίαν 
επεσυναψεν εΐς τό παράρτημα τής περιγραφής τών κωδίκων τοϋ Πα
τριαρχείου 'Ιεροσολύμων, έδημοσίευσεν εις «Byzantinische Zeit- 
schrift» και τον έμμετρον θρήνον επί τή πτώσει τής Κωνσταντινουπό
λεως τον περιλαμβανόμενον εις τον κώδικα6. 'Ανέκδοτος επίσης παρέ- 
μεινε καί ή εί; την Ρωσσικήν μετάφρασις τοϋ έργου αυτού, ή γενο- 
μένη τό 1672 - 73 εις Μόσχαν υπό τοϋ Έλληνορουμάνου Νικολάου 
Σπαθάρη - Milescu καί σωζομένη, μέχρι τουλάχιστον τοϋ 1896, εις 
οκτώ κώδικας, ανήκοντας εις δημοσίας καί ιδιωτικός βιβλιοθήκας τής 
Ρωσσίας. Τής μεταφράσεως αυτής μόνον δ πρόλογος εδημοσιεύθη τό 
1841 °.

'Ως έμφαίνεται εκ τοϋ τίτλου, τό «Χρησμολόγιον» είναι συλλογή 
χρησμών άναφερομένων εις την Κωνσταντινουπολιν. Πρόκειται περί 
εξόχως ένδιαφερουσης εργασίας στηριχθείσης επί εϋρυτάτης μελέτης 
τών βυζαντινών πηγών καί εξ ίσου εϋρυτάτης γνώσεως τών προφορι
κών παραδόσεων. Ή πρόθεσις τοϋ συγγραφέως είναι, ως δ ίδιος λέ
γει ρητώς εις τον πρόλογον, να έρμηνευση τους βυζαντινούς χρησμούς 
περί τής Κωνσταντινουπόλεως ως άναφερομένους εις την «Τρίτην Ρώ
μην» καί εϊς τον αύτοκράτορα τών Ρώσσων ’Αλέξιον. Κατά μέν τον 
κώδικα 130, τό «Χρησμολόγιον» έγράφη υπό τοϋ Παϊσίου Λιγαρίδου 
τό 1656, κατά δέ τον 23, τό 1668 καί συνεπώς, επί τή βάσει τών δσων 
γνωρίζομεν περί τοϋ βίου τοϋ Λιγαρίδου, τό «Χρησμολόγιον» δέον 
νά έχη γραφή είτε εϊς την Μολδοβλαχίαν, δπου δ συγγραφεύς εύρίσκε- 
το κατά τό 1656, εϊτε είς την Ρωσίαν, ένθα εγκατεστάθη ούτος από 
τοϋ 1661 καί πέραν. Ή δευτέρα χρονολογία, νομίζω, αποκλείεται, διότι 
δ Λιγαρίδης τό 1668 εύρίσκετο περιπεπλεγμένος εΐς τάς οξείας διαμά-

4) «Memoires de Γ Academie Imperiale des Sciences de St. Peters
burg» 7, 8, 1906, πίναξ είς τήν μελέτην τών Ernstedt, Kunik καί Nikitin 
περί Φωτίου.

6) Παπαδοπούλου-Κεραμέως Α., Θρήνος τής Κωνσταντινουπό* 
λεως, «Byzantinische Zeitschrift» 12, 1903 , 268—27?.

·) Ε e.g r a nd,;BH, 3, 67,
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χας διά τό ζήτημα του Πατριάρχου Νίκωνος και συνεπώς δχι είς θέ- 
σιν νά επιδίδεται είς τάς εύρείας και συστηματικός ερευνάς τάς οποίας 
προϋποθέτει ή συγγραφή τοΰ «Χρησμολογίου». Την πρώτην χρονολο
γίαν άλλως δηλοΐ σαφώς καί ό ίδιος ό Λιγαρίδης είς τό ακόλουθον 
χωρίον τής άφιερωτικής επιστολής αύτοΰ προς τον αύτοκράτορα τών 
Ρώσσων ’Αλέξιον: «Ή Κωνσταντινούπολις έπάρδη άπό τον Σουλτάν 
Μεχειιέτην είς τους χίλιονς τετρακοσίους πενήντα τρεις' τώρα περπά
του μεν χιλίους έξακοοίους πενήντα εξι, ώστε όπου άπέρασαν οΐ διακό
σιοι χρόνοι και άρχισαν άλλοι δύο παραπάνω, μέσα είς τους όποιους 
βλέπομέν σε νικητήν και τροπαιονχον, όχι μοναχά πώς επήρες τό Σμο- 
λένσκον και την Αιτοϋ, άμή και Τατάρους, τό πτερόν τοΰ Τούρκου, έ- 
κατατρόπωσες και δλην την Μαύρην θάλασσαν μέ τές τριανταδύο σου 
βάρκες έκαταφόβησας. Τί αν ah εβλεπαν να έπέρνας τον "Ιατρόν και τό 
Παραδούναβον!» (f2v).'0 Λιγαρίδης γράφει τάς φράσεις αύτάς είς την 
συνοδεύουσαν τό «Χρησμολόγιον» επιστολήν του προς τόν’Αλέξιον αμέ
σως έπειτα από τάς νίκας τοΰ ’Αλεξίου εναντίον τών Πολωνών (Σμο- 
λένσκ, 1654/5) καί τών Λιθουανών. Ή φράσις «Τί αν oh εβλεπαν νά 
ίπέρνας τον "Ίστρον καί τό Παραδούναβον» ενισχύει, αν δεν σφάλω, 
την άποψιν ότι ό συγγραφεύς τοΰ «Χρησμολογίου» εύρίσκετο εΐσέτι 
εις την Μολδοβλαχίαν. Κατά ταϋτα, αμέσως μετά τάς θριαμβευτικός 
νίκας τοΰ ’Αλεξίου, δ Λιγαρίδης, ενώ εύρίσκετο εΐσέτι εις Μολδοβλα
χίαν, συνεκέντρωσεν είς έν σύνολον πλήθος χρησμών περί τής Κωνσταν
τινουπόλεως καί αφιέρωσε τό έργον του είς τον αυτοκράτορα τών Ρώσ
σων. 'Ο’δέ σκοπός τής εργασίας δηλοϋται ευθύς αμέσως καί σαφώς : 
«Άπό διάφορα βιβλία τής οικουμένης έαύναξα τα όσα έρρέάησαν καί 
φημίζονται περί τής κλεινής Κωνσταντινουπόλεως, έλπίζων όμοϋ καί 
άαρρών νά έλκύαω την μεγάλην σου βασιλείαν είς ζήλον καί έρωτα τής 
τοααύτης περικαλλούς αύτοκρατορίσσης, τής κλεινής Κωνσταντινουπό- 
λεως άπό την όποιαν ελαβες πατροπαραδότως την πίστιν καί την συγ
γένειαν άλληλοδιαδόχως, άπό την Παλαιολογίναν Σοφίαν, τοΰ δεσπό
του Θωμά θυγατέρα' καί λοιπόν ή άπαντοχή τών ταλαίπωρων Ρωμαίων 
καί ή μετά θεόν προσδοκία είσαι, κράτιστε ’Αλέξιε» (ίιν).

Κατ’ ευτυχή συμπτωσιν, είναι γνωστόν πώς δ κώδιξ αυτός εύρί- 
σκεται τώρα εις την Μέσην ’Ανατολήν : Κατά την επιστροφήν του εκ 
τής Ρωσσίας, δ Πατριάρχης ’Αντιόχειας Μακάριος συνήντησεν είς πό- 
λιν τινά τής Μολδοβλαχίας τον Παΐσιον Λιγαρίδην, πληροφορηθείς 
δέ τά περί τοΰ έργου αύτοϋ έπέμεινε καί τελικώς παρέλαβε μαζί του 
τον κώδικα. Τοϋτο τό άφηγεΐται διεξοδικώς δ γραμματεύς καί διάκο
νος τοΰ Πατριάρχου Μακαρίου Παύλος είς τά «’Απομνημονεύματα»
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τής έπισκέψεως τοΰ Πατριάρχου εις Ρωσσίαν \ Ή συνάντησις έγένετο 
τό 1658, ή χρονολογία δ5 αυτή αποτελεί άλλην μίαν επί πλέον άποδεΓ 
ξιν δτι τό «Χρησμολόγιον» έγράφη περί τό 1656. Κατά ϊαντα, ό έκ 
Χίου καταγόμενος Παΐσιος Λιγαρίδης έγραψε τό «Χρησμολόγιον» εις 
Μολδοβλαχίαν καί τό προώριζε διά τον αΰτοκράτορα των Ρώσσων 
’Αλέξιον. ’Αντιγραφήν τοΰ έργου αυτοΰ παρέλαβε μαζί του ό Πατριάρ
χης ’Αντιόχειας Μακάριος. Τοϋτο σώζεται σήμερον εις τό Πατριαρ- 
χεΐον 'Ιεροσολύμων, πλήρες δε φωτογραφικόν άντίτυπον άπόκειται 
τώρα εις τό Library of Congress τής Washington τών Ηνωμένων 
Πολιτειών, έξ αυτοΰ δε δημοσιεύεται ενταύθα τό περί τών Χρησμών 
τής Κρήτης απόσπασμα.

Έπεξετάθην είς τά περί τοΰ «Χρησμολογίου» διότι ή γνώσις τών 
ώς άνω στοιχείων είναι, νομίζω, αναγκαία προς κατανόησιν τών εΰρυ* 
τέρων προθέσεων τής ερμηνείας τών χρησμών τής διδομένης υπό τοΰ 
Παϊσίου Λιγαρίδου. Αυτή έχει ώς εξής :

«Με τέτοιαν απάτην λοιπόν άπέόανεν ό όηριώννμος Λέων και ι43ν 
μϊ τέτοιαν κατασκευήν τής έπιβονλής ό έγκλειστος τραυλός Μιχαήλ 
όπου επλασεν είς την φυλακήν, πώς ή&ελε νά εξομολογητή τάς ψυ
χικός του κηλίδας έβασίλευσε καί μετά παρέλευσιν ολίγον καιρού 

5 ήλίλαν άπό την ‘Ισπανίαν οι Μωροί, μέ τον άρχοντα τον λεγόμε
νον Άμερμουμνήν είς την ίκατόμπολιν ποτέ Κρήτην καί άφ’ ου 
εκούρσενσε όλα τά Δωδεκάνησα καί αυτήν τήν περιώνυμον Χίον 
καί τήν κλεινήν Πελοπόννησον, όπου Μωρέας άπό τους Μώρους 
όπου τήν έκυρίευσαν επωνομάσϋη καί μέχρι τής σήμερον ετζι κρά- 

10 ζεται' ευ ράντες άδειαν έπήρασιν καί αυτήν τήν περίβλεπτον Κρή
την, τήν όποιαν ώς τήν εϊδααιν οί Σαρρακινοί τής Ίβηρίας, εβόη- 
σαν : «Ιδού ή γή ή ρέουσα όντως μέλι καί γάλα>Υ έφϋασαν είς τό 
Άκρωτήριον λεγόμενον Χάνδακα (διότι εκεί έσκαψαν χαντάκι καί 
έκάμααι τάφρον βα&εΐαν οί Μώροι' ό&εν άπό τών χαράκων έκλή- 

15 όη ό τόπος Χάνδαξ, λέγει δ Κεδρηνός όπου Χανιά τώρα φημί
ζονται καί τά έκτισαν οί Σαρρακινοί καϋώς ένας εντόπιος μονα
χός τους έρμήνεψε) καί τοιουτοτρόπως έκαταοκλάβωσαν τους αύ- 
τόχϋονας Κρητικούς καί εξούσιασαν όλα τά κάστρα τής νήσου, 
πλήν τής Γορτΰνης τής πόλεως' καί επληρώϋη ό χρησμός <5 επι- 

20 φερόμενος κατά τον Κεδρηνόν, εχει δε ούτως κατά τον Σκυλίτζην'

’Αρχή κακών καί προσπεοεϊται τή χόονί

7) Β elf our, The travels οί Macarius, patriach of Antioch. London, 
1836.
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όταν κατάρξη τής Βαβυλώνος Δράκων 
δύσγλωττος οντος και φιλόχρυσος λίαν.

Διατ'ι τόσον αργός ήτον εις την γλώσσαν τούτος δ Μιχαήλ δποϋ 
25 γλιγορήτερα ήθελε διαβάζει ένας τους αναβαθμούς όλους τον Δα

βίδ, παρά εκείνος νά άναγνώση τα ψηφία τον ονόματος του. ”Ω 
τής βραδυγλωσσίας. Θέλει δ Σκυλίτζης | Γεώργιος. Και όταν έπή- 
γεν δ Άπόχαψ μέ τό φουαάτον του είς τήν Κρήτην έπί βασιλείας 
Μιχαήλ τον ’Αμωρηνοΰ, ώς έφθασεν, ενθνς έκαψεν όλα τον τά 

30 καράβια (ον τρόπον έκαμε καί δ στρατηγός Βελισσάριος παγαινά- 
μένος νά πάρτη τήν ’Εγγλετέρα) και λέγει: «αποικίαν έζητονμεν 
και γήν αγαθήν, έμοί δε ταντης ούδετέρα νενόμισται κρείττων»· 
διό είς ταΰτην ήλθον τήν δδόν και παρενθ'υς εϋγηκαν έξω είς τό 
άκρωτήριον δποϋ κράζεται Χάραξ ή Χάνδαξ, ώαάν γράφουσιν 

35 άλλοι καλλήτερα, τάφρον γάρ ήγειραν, διηγείται δ Σκυλίτζης, πρώ
τον βαθεΐαν και χάρακας έν ταύτη καταπήξαντες (ένθα και νυν 
λαβών τήν επωνυμίαν δ τόπος σώζει τήν προσηγορίαν Χάνδαξ ο
νομαζόμενος’) διενυκτέρενον τόσον δποϋ τό νησ'ι όλον εκαταπλά- 
κωσαν καί διά τούτην τήν άλωσιν βούλονται τινές νά συντυχαίνη 

40 δ χρησμός, δ λέγων ούτως’ «αΐ αΐ σοι Κρήτη όταν λιμενισθέντες 
προχωρισθώσιν οί εχθροί σου έν τφ λιμένι τοΰ Χάνδάκος’ ότι τον 
καθόλου λαόν του τόπου κατοικούμενον έκψοβήσει’ και τον όλον 
Χάνδακα μετά τοΰ εκτός τύψας καταναλώσει καί ή γή τότε βοή- 
σει, θεέ μου, θεέ μου, ινα τί έγκατέλιπες Κρήτην τήν Κρητανίαν 

45 καί τον τόπον, ον λέγουσι Κόφηνα’ μέλλει δε αυαχεθήναι καί κρα- 
τηθήναι Ίοπίαν Κρήτην από τοΰ αίγιαλοϋ τοΰ Δένου' τον δέ αί- 
γιαλόν οί ανδρες τοΰ Μελίλακος άρματοφόροι δραμοΰνται μετά 
αρμάτων πολλών καί δυνατών καί δ έατερημένος ζύμης άρτος 
προσθήσεται τφ τότε καιρφ έν άργυρίφ ο· μέλλει δέ δούναι ή γή 

50 δυσωδίαν πολλήν από των σωμάτων τών ανθρώπων καί θρηνή- 
σουσι μεγάλως καί πολλοί φενξοννται από τοΰ τοιούτου πολέμου 
καί τής βλάβης τής έκεί γινομένης καί γάρ τό παν έχει φόβον μέ- 
γαν, καθώς Δανιήλ δ στυλίτης έδήλωσε’ τό δέ ~ε καί τό β καί τό 
π πεπλήρωκεν»,

55 ’Εγώ δέ όμως τον χρησμόν τούτον τον αναφέρω είς τόν τωρι
νόν πόλεμον τής Κρήτης όπου έσήκωσεν ό σουλτάν Ίμπραΐμ, διά 
τόν παρμόν τοΰ ευνούχου του καί τών άλλων κειμηλίων δποϋ έατελ- 
νεν είς τήν Μέκαν, διότι προς τούς χιλίους εξακοσίους σαράντα 
τέσσαρας χρόνους εΰγαλεν αρμάδα ώς διά τήν Μάλταν, πλήν ήτον 

60 διά τήν τριτάλαιναν Κρήτην’ ότι άπερνώντας τό άκρωτ ήριον Θό
δωρόν έμπηκεν_ είς τά Χανιά δ καπιτάν Πασιας καί νστερ’ από
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εϊκοσιδύο ήμέραις τά ίπήρε uk συμφωνία καί μέ προσκύνησιν 
τών έντοπίων' έγινεν όμως και πείνα περισσή και άνδροκτονία 
πολλή, τόσον όπου ελήϋευσεν δ χρησμός όπου έβεβαίωνεν δτι: «ό 

65 | έατερημένος ζύμης άρτος πραθήσεται τώ τότε καιρφ εν άργυ-
ρίφ όγδοήκοντα και δτι μέλλει δούναι ή γη δυσωδίαν πολλην από 
τών σωμάτων τών ανθρώπων»' άλλα καί οί ανδρες τού Μελίλα- 
κος, οπού λέγονται νά είναι οι Σφακιώται, οι άμφιδέξιοι τοξόται, 
ακόμη τέλεια δεν έπροσκυνήσασ ΐ' καί δλον έλπίζομεν να κατιβού- 

70 σι μετά αρμάτων πολλών καί δυνατών εϊς ελευθερίαν τής ένεγκα- 
μένης πατρίδος των, μάλιστα εάν έλθωσι καί οί Ευρωπαίοι κα
θώς έρχονται κατ’ έτος οί ’Ενετοί μέ φοβερήν αρμάδα καί έως 
εϊς τά Καστέλλια κλείοντες τήν Τουρκικήν αρμάδα νά μην εϋγη 
άπό τά νεόκαστρα, μέ περισσήν άτιμίαν τών ’Αγαρηνών, καί μέ 

75 πολλήν εύκλειαν τών Εϋρωπέων ενετών' έτζι εξηγώ εγώ τό ~Γ, τό 
καί τό ~ϊτ, τουτέστιν Ευρώπη θέλη άναπληρώση τό παν δλον 

καί τελείωση, καθώς τά γράμματα όπου γράφονται διά τό ρίγος 
ημέρα σαββάτον καί δίδονται τού άσθενούς με άγιασμα νά τά πιή' 
σ. μ. κ. λ. σ. μ. μ. φ, &. σημαίνουσιν «στώμεν καλώς, στώμεν με- 

80 τα φόβου θεού» καί είναι γράμματα φιλτά, ή, νά είπώ καλύτερα, 
φιλιωτικά, προς φίλον άπό φίλου πεμπόμενα καί νοούμενα' λόγια 
όπού τά έξεφώνησεν ό άρχάγγελος Μιχαήλ εις τήν άγγέλων τήν 
σύναξιν, καθώς καί τά γράμματα, τά όποια έγραψεν όλοτρόγυρα 
τής πεποικιλμένης άγιας τραπέζης ό μέγας κτίτωρ τού περιωνύμου 

85 ναού τής 'Αγίας Σοφίας, ό αυτοκράτωρ ’Ιουστινιανός, «τά σά εκ 
τών σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα καί διά πάντα οί δούλοι 
σου» καί τά εξής, ώσ&ν ιστορούνται ήααν γράμματα κεφαλαιακά 
καί σημαδιακά καί μετά τοιαύτην άκροστιχίδα όπού ειπαμεν. 
Άλλ’ επί τό προκείμενον έπανέλθωμεν, ήγουν εις τήν άπολύτρω- 

90 οιν τής Κρήτης άπό τών Σαρρακινών καί λοιπόν όταν εβασίλευ~ 
σεν δ βασιλεύς Ρωμανός, άπεστάλθη Νικηφόρος ό μάγιστρος Φω
κάς εις τήν Κρήτην μέ δυνατήν άρμάδα, καί περισσήν, καί ώς έδι- 
καίωσε νά εϋγη έξω με τά φουσάτα του εϊς τό νησί, ώρμησαν οί 
Σαρρακινοί καί τά εμποδίζασι, πλήν αυτοί, ώς άνδρειωμένοι καί 

95 Νικηφόρος έργω καί λόγφ τούς άπεδίωξε καί έδραμεν εϊς τά κά
στρα των καί άφάνισε τούς εχθρούς τής βασιλείας καί ήλθεν έως 
τον Χάνδακα καί έπίασε τον άμηράν τής Κρήτης, όνόματι Κου- 
ρούπην ζωντανόν καί Άνεμάν, τον δεύτερον αύθέντην τής Κρή
της έλαβεν εϊς τάς χεϊρας του' καί τον Χάνδακα τής Κυδωνιάς 

100 επήρε' καί τά στρατεύματά του έτίμησε μετά πάσης ευφημίας καί 
τήν νήσον δλην ύπέταξεν εϊς τούς Ρωμαίους μετά δόξης πολλής
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και εφϋασεν είς την Κωνσταντινούπολή μλ τά κονρσενματα τής 
Κρήτης, τα όποια λάφυρα δτε τά εδειξεν | εις το ίπποδρόμιον ό 
λαός δλος υπερε&ανμασε θεωρώντας τα' δίλεν νοτερά υπό σννερ- 

105 γίας τοϋ Τζιμιαχή εφδασεν είς την αύτοκρατορικήν Ιξουσίαν και 
ενφημία&η βασιλεύς υπό τοϋ Πατριάρχου είς την Χρυσήν πόρταν, 
μετά διαφόρων οργάνων καί παιγνιδίων τον λαόν όπου τον Ιζή- 
τησεν».

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ
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