
ΝΙΚΟΛΑΟΥ MIX. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ TINA
ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ*

Έκ τών πολλών προβλημάτων τών άνακυπτόντων έκ τής έξετά- 
σεως τής περιόδου τής άραβοκρατίας έν Κρήτη τδ πλέον έπίμαχον 
άσφαλώς είναι τό πρόβλημα τής χρονολογίας τής κατακτήσεως τής νή
σου. Τό ζήτημα τούτο παραμένει έν από τά άντιλεγόμενα σημεία τής 
καθόλου Βυζαντινής 'Ιστορίας, παρουσιάζεται δέ έξαιρετικώς δυσεπί- 
λυτον, ώς άλλωστε συμβαίνει μέ τά περισσότερα ζητήματα τής βυζαν
τινής περιόδου τής 'Ιστορίας τής Κρήτης, έξ αιτίας τής άσαφείας καί 
έν πολλοϊς τής άναξιοπιστίας τών περισωθεισών πενιχρών ειδήσεων. 
Τδ ζήτημα τούτο, ώς καί τδ ζήτημα τού τόπου τής άποβάσεως τής συμ
παγούς μάζης τών ’Αράβων κατακτητών, άποτελούν τδ θέμα τής πα- 
ρούσης άνακοινώσεως, ή όποια βεβαίως δεν φιλοδοξεί νά λύση όριστι- 
κώς τά προβλήματα, άλλα μόνον νά τά προωθήση, άνακρύζουσα ταύτα 
ύπδ νέον πρίσμα.

I. Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

Ή κυριαρχούσα αποψις τών νεωτέρων Ιστορικών τού Βυζαντίου 
άπδ τής εποχής τού Lebeau μέχρι τού 1913 ύπήρξεν, δτι ή χρονολογία 
τής κατακτήσεως τής Κρήτης ύπδ τών ’Αράβων πρέπει νά τεθή μεταξύ 
τών ετών 823 καί 824. Ή αποψις αυτή στηρίζεται εις τάς είδήσεις 
τών βυζαντινών ιστορικών Γενεσίου1 καί Συνεχιστού τού Θεοφάνους 
(είς τά κατά τήν βασιλείαν Μιχαήλ τού Β')2, έξαρτάται δέ άπδ την

*) Έ παρούσα άνακοίνωσις, δημοσιευόμενη ενταύθα περιληπτικώς, αποτε
λεί μέρος γενικωτέρας συνθέσεως περί τής Βυζαντινής Κρήτης.

’) Γ ε ν έ σ ι ο ς, Bonn, 46, 3 κ.έ.
2) Θ ε ο φ. Σ υ ν ε χ., Bonn, 73, 13 κ.έ. Τούς Γενέσιον καί Συνεχιστήν 

ακολουθούν, χωρίς νά προσθέτουν νέον τι οί Σκυλίτζης (Κεδρηνός, 
Bonn, II, 91 κ.έ.) καί Ζωναράς (έκδ. Dindorf), t. III, σ. 397 κ.έ., ώς 
επίσης καί οί Ψευδοσυμεών έν Θεοφ. Συνεχ., 621, 20 κ.έ. καί τδ αυτόθι 
υπό τό ονομα Γεωργίου τού 'Αμαρτωλού Χρονικόν, 789, 1 κ.έ. 
Μνεία τής κατακτήσεως τής Κρήτης έκ τών αυτών πηγών εύρίσκεται καί είς τό 
Πρός τόν ίδιον υίόν Ρωμανόν, Bonn, 104, 17 κ.έ. Περί τής ανα
φοράς του γεγονότος είς αγιολογικά κείμενα, ώς καί περί τών έν γένει πληρο
φοριών τάς οποίας παραδίδουν τά κείμενα ταύτα περί τών ’Αράβων τής Κρή
της, θά άσχοληθώμεν αλλαχού.
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έρμηνείαν ή όποια είναι δυνατόν νά δοΌχΐ είς τάς ειδήσεις αύτάς. 
Επειδή την κατάκτησιν τής Κρήτης αί πηγαΐ αύταί θεωρούν ώς συ
νέχειαν καί επακολούθημα τής γενικής άναρχίας τής έπικρατησάσης 
είς τά εδάφη τής αυτοκρατορίας μετά την έπανάστασιν τού Θωμά, ή 
όποια γνωρίζομεν ότι έληξεν ούσιαστικώς μέ τόν θάνατον τού επανα
στάτου κατ’ ’Οκτώβριον τού 823 3 *, νεώτεροι ιστορικοί, ώς οί Lebeau, 
Gibbon, Hopf, Amari, Finlay κ. ά., έτοποθέτησαν ταύτην κατά τό 
αυτό έτος 823, ή κατά τό έπόμενον 824, ώς δ Muralt. Προσεκτι- 
κωτέρα έξέτασις δεικνύει ότι πρό τής τελικής άποβάσεως αί ελληνι
κά! πηγαί Αναφέρουν ότι είχε λάβει χώραν ληστρική έπιδρομή τών 
’Αράβων έναντίον τής νήσου, ή όποια καί έδωκεν είς τούς έπιδρομείς 
τήν εύκαιρίαν νά τήν γνωρίσουν καλύτερον ώστε νά άποφασίσουν τήν 
έγκατάστασίν των έν αυτή. Ό Γενέσιος, ό όποιος είναι ή σχετικώς 
παλαιοτέρα διεξοδική πηγή διά τά γεγονότα, άφηγείται ώς έξής τά 
συμβάντα : «'Επί χρόνον δε έν ω η αποστασία προβεβήκει ή Θωμά 
άδεώς από Ισπανίας ’Αγαρηνοί έδήουν τήν Ρωμαΐτιδα γην.... [Άπό- 
χαψις δέ] τήν Κρήτην λαώ ενζώνω έπηρεάσας έξηχμαλώτισε καί πολ- 
λήν λαφυραγωγίαν είσεποιήσατο καί ακριβώς άναμεμαθηκώς τόν χώρον 
έπαλινόστησεν. τώ δ’ έπιόντι καιρώ μ ναϋς έπισκενασάμενος έν ταντη 
κατήρε....»*. Ή διάκρισις δύο έπιδρομών, τής πρώτης Αναγνωριστικής 
καί τής δευτέρας τής τελικής έγκαταστάσεως, καί ή Αόριστος Αναφορά 
«τώ ό’ έπιόντι καιρώ» ή χωρίζουσα αύτάς παρά Γενεσίω — είς τόν 
Συνεχιστήν τά κατά τάς δύο αύτάς έπιδρομάς είναι πλέον συγκεκρι
μένα, Αφού Αφήνεται νά έννοηθή ότι μεταξύ των έμεσολάβησεν έν 
έτος 5 — οόδήγησεν άλλους νεωτέρους ιστορικούς νά χρονολογήσουν δια
φόρους τάς δύο αύτάς έπιχειρήσεις. Ούτως οί Παπαρρηγόπουλος καί 
Λάμπρος χρονολογούν τήν πρώτην έπιδρομήν κατά τό έτος 823 καί 
τήν τελικήν έγκατάστασίν κατά τό έτος 825, οί Diehl - Mar^ais κατά

a) A. A. Vasil iev, Byzance et les Arabes, tome I. La dynastie d’ 
Amorium (820-867), γαλλική έκδοσις έπηυξημένη επιμελείς τών Η. G r e g ο ί- 
re καί Μ. Canard, Bruxelles 1935, σ. 45 (=ΒΑ). Πρβλ. καί F. Β a r i s i c, 
Dve versije u izborima o ustaniku Tomi (Deux versions sur Thomas, chef 
de F insurrection de 821-823), Zbornik Radova τού Βυζαντ. Ινστιτούτου τού 
Βελιγραδιού, τ. 6 (I960), σσ. 145 - 165, γαλλ. περίλ., σσ. 166 - 169.

J) Γενέσιος, 46, 3 - 11.
δ) Θ ε ο φ. Σ υ ν ε χ., 74, 18 - 75, 4 : «ήκε καί προς Κρηταιεΐς και τούτους

καταδρομών καί λείαν ποιήαας καί άνδραποδισάμενος__καί τότε μεν παντοίων
γενόμενος αγαθών άπήει τήν οΐκαδε καί πάση χειρί καί δυνάμει ναυτικόν έξήρ- 
τυεν, ώ ς δ’ δ χ ε ι μ ώ ν έτετελείω το καί τ ό έαρ ν π έ λα μ π εν, 
τεσσαράκοντα πληρώσας ναϋς άνδρών μαχίμων.... επί Κρήτην έστέλλετο εΰθν- 
πορών».
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τά έτη 824 και 825, οι Hertzberg, Schlumberger καί Ίωάν. Παπαδό- 
πουλος άντιστοίχως κατά τά ετη 823 και 824. Αί άποστολαί έκστρα- 
τευτικών σωμάτων εκ τοϋ Βυζαντίου πρδς έκδίωξιν των ’Αράβων επι
δρομέων άπδ την νήσον, δηλαδή ή Αποστολή τοϋ στρατηγού τών ’Ανα
τολικών Φωτεινού και τοϋ κόμητος τού βασιλικού ιπποστασίου Δαμι
ανού, Αναφερομένη υπό τοϋ Συνεχιστού, καί ή Αποστολή τοϋ στρατη
γού τών Κιβυρραιωτών Κρατεροϋ, Αναφερομένη κα'ι υπό τοϋ Γενεσίου 
καί τασσομένη ύπδ τού Συνεχιστού μετά την έπιχείρησιν τού Φωτει
νού, καθώς καί ή ναυτική εκστρατεία τοϋ Ώορύφα, έκδιώξαντος τούς 
“Αραβας τής Κρήτης έκ τών νήσων τού Αιγαίου, αί ΑποστολαΙ αύταί, 
έπαναλαμβάνομεν, επειδή Αναφέρονται τόσον ύπδ τοϋ Γενεσίου, όσον 
καί ύπδ τοϋ Συνεχιστού πρδ τοϋ θανάτου τοϋ Μιχαήλ τοϋ Β' κατ’ 
’Οκτώβριον τοϋ 829, τοποθετούνται ύπδ τών νεωτέρων ιστορικών, έν 
όψει μάλιστα τής Απουσίας σαφών χρονολογικών ενδείξεων εις τούς βυ
ζαντινούς αυτούς Ιστοριογράφους, είς τδ διάστημα άπδ τοϋ έτους 825 
μέχρι τού έτους 829, μέ διαφοράς κυμαινομένας άπδ έν έως δύο έτη 
κατά την κρίσιν έκάστου.

Ή προσαγωγή τών ειδήσεων τών Αραβικών πηγών έφερεν είς τδ 
μέσον νέας χρονολογίας. Είναι γνωστόν ότι αί έλληνικαί πηγαΐ θεω
ρούν ότι οί “Αραβες τοϋ Abu Hafs ήλθον είς Κρήτην κατ’ εύ- 
θείαν έξ 'Ισπανίας, αί άραβικαί όμως πηγαί Αναφέρουν ότι ήλθον είς 
Κρήτην έξ ’Αλεξάνδρειάς, όπου είχον καταφύγει κατά τά έτη 814/815 
έκδιωχθέντες έξ 'Ισπανίας, όπερ καί είναι τδ ίστορικώς Αληθές. Ή 
χρονολογία λοιπόν τής έκδιώξεώς των έξ Αίγυπτου θά είναι Ασφαλώς 
ή αυτή μέ την χρονολογίαν τής δευτέρας έπιδρομής των ή δποία καί 
κατέληξεν είς την όριστικήν έγκατάστασίν των έν Κρήτη. Ό “Αραψ 
ιστορικός ΑΙ Baladhouri (c. 870), δ όποιος είναι ή μόνη Αραβική πηγή 
ή δποία Αφηγεΐται είς όλίγας γραμμάς τά περιστατικά τής κατακτή- 
σεως τής Κρήτης, συμφώνως πρδς μίαν περικοπήν του, μη ύπάρχουσαν 
μέν είς τδ σωζόμενον έργον του, Αλλά περιλαμβανομένην είς τδ Γεω
γραφικόν Λεξικόν τοϋ Yaqut, έτοποθέτει τήν κατάληψιν τής νήσου 
κατά τδ έτος Έγείρας 210 (24 ’Απριλίου 825- 12 ’Απριλίου 826)6. 
Έξ Αλλου δ ΑΙ Tabari (άπέθ. 923) τοποθετεί τήν έκδίωξιν τών ’Αν
δαλουσιών έκ τής ’Αλεξανδρείας κατά τδ αυτό έτος καί μνημονεύει 
έτέρας διηγήσεως χρονολογούσης τδ έπεισόδιον έν έτος κατόπιν. Άκο- 
λουθοϋντες τδν ΑΙ Tabari πολλοί νεώτεροι 'ιστορικοί, έν οίς οί Weil, 
Dozy, Hirsch, Gelzer, Vassiliev (είς τήν ρωσσικήν έκδοσιν) καί Bury,
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6) Ε. W. Brooks, The Arab occupation of Crete, The English Histo
rical Review, t. XXVIII (1913), a. 431.
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έχρονολόγησαν τήν κατάκτησιν κατά τά έτη 825-826. Έν τούτοις την 
πραγματικήν χρονολογίαν τής καταλήψεως τής ’Αλεξάνδρειάς υπό τοϋ 
στρατηγού τοϋ χαλίφου Abd Allah ibn Tahir κα'ι τήν έν συνεχείμ έκ- 
δίωξιν τών ’Ανδαλουσιών έκ τής πόλεως ύπέδειξεν δ "Αγγλος ιστορι
κός Ε. W. Brooks είς μελέτην του δημοσιευθεΐσαν έν έτει 19137, 
βασικήν διά τό υπό συζήτησιν 'θέμα. Ή χρονολογία αυτή είναι τό έτος 
Έγείρας 212 (2 ’Απριλίου 827-21 Μαρτίου 828) καί παραδίδεται υπό 
τοϋ Ιστορικού Α1 Yacubi (c. 880). Ή πληροφορία αυτή έπιβεβαιοϋται 
υπό δύο λίαν αξιόπιστων πηγών: 1) τού χρονικού τοϋ Μιχαήλ τοϋ 
Σύρου, άκολουθοΰντος έν προκειμένω τόν πατριάρχην Διονύσιον, δ 
όποιος ήτο μετά τοϋ χαλίφου Α1 Mamun, 8τε δ τελευταίος κατήλθεν 
είς Αίγυπτον έν έτει 832, καί συνεπώς τό κύρος τής μαρτυρίας του 
είναι σπουδαϊον8, καί 2) τοϋ τοπικού Ιστορικού τής Αίγύπτου Α1 
Kindi (άπέθ. 961), είς τόν όποιον καί όφείλονται δλαι σχεδόν αί πλη- 
ροφορίαι μας σχετικώς μέ τήν παραμονήν τών ’Ανδαλουσιών έν Αίγύ- 
πτω9. Ό Μιχαήλ άναφέρει δτι ή ’Αλεξάνδρεια κατελήφθη υπό τοϋ 
στρατηγού Abd Allah ibn Tahir κατά Δεκέμβριον τοϋ 827 καί τήν 
χρονολογίαν αυτήν προτιμμ ό Brooks, άντί τής υπό τού Α1 Kindi πα- 
ραδιδομένης χρονολογίας (’Ιούνιος τοϋ 827). Έφ’δσον λοιπόν ή ’Αλε
ξάνδρεια κατελήφθη τόν Δεκέμβριον τού 827, δ Brooks τοποθετεί τήν 
έγκατάστασιν τών ’Ανδαλουσιών ’Αράβων έν Κρήτη ώρισμένως έντός 
τοϋ 82810 *. Είς τήν γαλλικήν έκδοσιν τού βιβλίου τοϋ Vassiliev, οί 
Gregoire καί Canard Αποκλίνουν πρός τήν χρονολογίαν τοϋ Α1 Kindi 
καί τοποθετούν τήν άπόβασιν είς τά έτη 827 ή 828, χρονολογοϋντες, 
βάσει τής άφηγήσεως τού Συνεχιστοϋ, τήν πρώτην έπιδρομήν έν έτος 
προηγουμένως 826/827 u. Τάς χρονολογίας αύτάς δέχονται οί "Αμαν- 
τος καί Brehier.

Τά πορίσματα τοϋ Brooks ως πρός τόν χρόνον τής έγκαταστάσεως 
τών ’Αράβων έν τή νήσφ πρέπει νά θεωρηθούν ώς άσφαλή καί Αναμ
φισβήτητα. Παρουσιάζεται έν τούτοις ή εξής δυσκολία : Πώς είναι δυ
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7) Αυτόθι, σσ. 431 - 443.
8) Αυτόθι, ο. 432.
9) Αυτόθι, σ. 432. Πρβλ. καί Hamilton A. R. Gibb, Arab-By- 

zantine relations under the Ummayyad Caliphate, Dumbarton Oaks Papers, 
τ. 12 (1958), σ. 221.

10) Ό αυτός E. W. Brooks επανερχόμενος άργότερον εις τό θέμα τάσ
σει τήν έγκατάστασιν τών ’Αράβων έν Κρήτη κατά Δεκέμβριον τοϋ 827" πρβλ. 
The Cambridge Medieval History, τ. IV. The Eastern Roman Empire (717— 
1453), Cambridge 1923, σ. 128.

u) BA, σ. 54.
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νατόν εντός τοΰ μικρού χρονικού διαστήματος τού μεσολαβούντος 
άπό τών άρχών τού 828 μέχρι τού θανάτου τού Μιχαήλ τού Β' τόν 
’Οκτώβριον τού 829 νά τοποθετηθούν ό πλούς έξ Αίγυπτου πρός Κρή
την, αί πρώται έπιτυχίαι τών εισβολέων, ή μετάδοσις τής είδήσεως εις 
Κωνσταντινούπολή, ή έκστρατεία τού Φωτεινού και ή ήττα του, ή 
μεταβίβασις διαταγών εις τδ θέμα τών Κιβυρραιωτών, ή μετάβασις 
τού στόλου εις Κρήτην, ή ήττα τού Κρατερού, ή λεηλασία τών νήσων 
τού Αίγαίου υπό τών Κρητών ’Αράβων, ή συνάθροισις στόλου ύπδ 
τού Ώορύφα κα'ι ή έκδίωξις τών επιδρομέων έκ τών άλλων νήσων; 
Έν όψει τού άδυνάτου τής συμπιέσεως όλων αυτών τών γεγονότων 
εντός διαστήματος 22 μηνών φθάνομεν εις την διαπίστωσιν δτι ή 
θαυμασίως θεμελιωθείσα θεωρία τού Brooks δυσκόλως δύναται νά 
έχη εφαρμογήν δσον άφορά εις τήν χρονολόγησιν τής ροής τών γεγο
νότων αυτών, δπως τουλάχιστον προσπαθεί δι’ ευφυών άλλ’ ούχι πει
στικών συλλογισμών νά τά οίκονομήση καί νά τά κατατάξη έντός τού 
μικρού αυτού διαστήματος, άνάγων τήν έπιχείρησιν τού Ώορύφα είς 
χρόνον μετά τόν θάνατον τού Μιχαήλ και μεταθέτων τήν εκστρατείαν 
τού Φωτεινού εις τό έτος 85312.

Διά πάντα ταϋτα τελευταίως δ G. Ostrogorsky παρεδέχθη δτι είναι 
άδύνατον νά προσδιορισθή χρονικώς ή κατάκτησις τής Κρήτης καί 
τήν τοποθετεί άορίστως περί τό 82613.

Έχομεν τήν έντύπωσιν δτι είς τάς προσπάθειας αί δποίαι έχουν 
γίνει μέχρι τούδε πρός προσδιορισμόν τού χρόνου τής κατακτήσεως τής 
Κρήτης έχει γενικώς παροραθή έν σημαντικόν σημείον. "Ολοι οί άσχο- 
ληθέντες μέ τό ζήτημα έθεώρησαν δτι ή χρονολογία τής άποβάσεως 
τών ’Αράβων συμπίπτει μέ τήν χρονολογίαν τής κατακτήσεως τής νή
σου ή πάντως δέν παραλλάσσει κατά πολύ. Είναι άραγε τούτο άληθές; 
Είναι δυνατόν νά πιστευθή δτι οί "Αραβες μόλις άπεβιβάσθησαν κατέ- 
λαβον άστραπιαίως δλόκληρον τήν νήσον; Τούτο φαίνεται εντελώς 
άδύνατον. Βεβαίως είναι μεμαρτυρημένον δτι οί τυχοδιώκται εκείνοι 
τής ’Ανδαλουσίας κατά τήν άπόβασίν των ούδεμίαν άντίστασιν συνήν- 
τησαν καί τούτο άσφαλώς όφείλεται είς τήν άπουσίαν τού θεματικού 
στόλου, προσχωρήσαντος είς τόν Θωμάν δμως δέν πρέπει νά μή 
ληφθούν ύπ’ όψιν οί εξής παράγοντες: 1) Οί "Αραβες ήσαν όλιγά- 
ριθμοι έν σχέσει πρός τόν ελληνικόν πληθυσμόν τής νήσου. Μαρτυ-
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12) Ε. W. Brooks, ένθ’ άνωτ., σσ. 433, 436.
ls) G. Ostrogorsky, History of the Byzantine State (transl. by Joan 

Hussey), New Brunswick N. J., 1957, a. 183, σημ. 1.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:54:10 EEST - 54.161.213.156



14 Ν. Παναγιωτάκη: Ζητήματα τής κατακτήσεως τής Κρήτης υπό των Αράβων

ρείται δτι είς την ’Αλεξάνδρειαν ειχον καταφύγει 15000 άνδρες πλήν 
τών γυναικών και τών παίδων u. Είναι άπίθανον δλοι αύτο'ι νά ήσαν 
μάχιμοι καί πρέπει νά ληφθή ύπ’ δψιν ή φθορά την όποιαν είχον 
ύποστή κατά την πολιορκίαν τής ’Αλεξάνδρειάς, και 2) Οί είσβολείς 
ήσαν οί ίδιοι εκείνοι οί όποιοι είχον έπιχειρήσει τάς ληστρικάς έπιδρο- 
μάς των είς την νήσον πρδ δλίγου χρόνου. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν 
νά πιστευθή δτι τά πρόσφατα παθήματα δέν είχον αναγκάσει τό κρά
τος καί τους έντοπίους Χριστιανούς νά λάβουν έπαρκή μέτρα άμύνης 
έναντίον τών άραβικών έπιδρομών, τάς όποιας άλλωστε ύφίστατο ή 
νήσος άπό τών μέσων τοϋ Ζ' αίώνος. Χαρακτηριστική είναι ή περι
γραφή είς τδ έγκώμιον τοϋ Άνδρέου Κρήτης14 15 * * τής άποκρούσεως υπό 
τών έντοπίων έπιδρομής πολυαρίθμων ’Αράβων κατά τδν Η' αίώνα. 
’Ασφαλώς λοιπόν ή Κρήτη δέν ήτο εύκολος λεία, οϋτε άοπλοι καί άπό- 
λεμοι οί κάτοικοί της, οϋτε άνοχύρωτοι αί πόλεις της. Διά πάντα ταϋτα 
φαίνεται πολϋ δύσκολον νά παραδεχθώμεν δτι οί όλιγάριθμοι είσβο
λείς θά ήδϋναντο μετά τοσαύτης εϋκολίας νά συντρίψουν την άμυναν 
τών έντοπίων εντός έλαχίστου χρόνου. Έφ’ δσον πάντως μαρτυρείται 
δτι καί ή άπόβασις καί ή έγκατάστασις τών ’Αράβων έν Κρήτη ήσαν 
άπρόσκοπτοι, καί πράγματι δέν φαίνεται νά έγένετο άλλως, ή μόνη 
ερμηνεία ή όποια δύναται νά δοθή έν προκειμένη) είναι δτι δέν ύπήρ- 
ξεν άδυναμία άμύνης άλλ’ άπροθυμία, καί κατωτέρω έκθέτομεν τούς 
λόγους, οί όποιοι, καθ’ δσον πιστεύομεν, στηρίζουν την τοιαύτην ά- 
ποψιν.

Αί εϋλογοι αύταί άντιρρήσεις έγείρονται καί μάς έμποδίζουν νά 
δεχθώμεν δτι ή Κρήτη κατεκτήθη έντός ένός έτους, δπως φαίνεται νά 
δέχωνται δσοι ήσχολήθησαν μέχρι τοΰδε με τό ζήτημα τούτο. Είναι 
λοιπόν δύσκολον νά γίνη δεκτόν δτι ή Κρήτη κατεκτήθη άστραπιαίως, 
καί έάν άκόμη θεωρήσωμεν δτι ή άπόβασις τής συμπαγούς μάζης τών 
’Αράβων είς την νήσον είχεν έξ άρχής έπιθετικόν καί πολεμικόν χα
ρακτήρα. Είχεν δμως πράγματι τοιούτον χαρακτήρα; Δέν είναι πιθα- 
νώτερον νά ύποθέσωμεν δτι οί "Αραβες έκεϊνοι θά έζήτησαν νά έλ
θουν είς συνεννοήσεις καί διομολογήσεις μέ τούς έντοπίους ή μίαν

14) Mariano Gaspar, Cordobeses musulmanes en Alejandria y
Creta, έν Homenaje D. Francisco Codera, Zaragoza 1904, σ. 221 καί J.-A.
Conde (γαλλ. μτψ. De Maries) (πρβλ. κατωτ., σημ. 90), τ. I, σ. 297. Ό 
J. Hammer, Histoire de Γ Empire Ottoman depuis son origine jusqu’ & 
nos jours (γαλλ. μτφ. υπό J. J. Hellert), Paris 1837, x. X, σ. 425, παραθέτει 
πληροφορίαν, καθ’ ήν οί "Αραβες τοϋ Abu Hafs ήσαν μόνον 10000.

1δ) Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής 
Σταχυολογίας, Πετρονπολις 1898, τ. Ε', σ. 177.
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μερίδα των; Εκείνο τδ όποιον προείχε δι’ αυτούς δεν ήτο ό κατακτη
τικός πόλεμος, άλλ’ ή δημιουργία προϋποθέσεων πρδς μόνιμον έγκα- 
τάστασιν. Δεν ήσαν οί ληστρικοί επιδρομείς τοϋ παρελθόντος, άλλα 
πρόσφυγες καί εξόριστοι οί οποίοι έζήτουν ένα modus vivendi, τόν 
οποίον βεβαίως θά ήσαν αποφασισμένοι νά εξασφαλίσουν καί διά τής 
βίας, έάν δέν έπετύγχανον διά τής πειθοϋς, έφ’ όσον δέν υπήρχε δι’ 
αυτούς άλλη δρατή λύσις είς τδν ορίζοντα.

ΕΙς τό σημείον τούτο πρέπει νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν μας είς 
την εσωτερικήν κατάστασιν τής νήσου κατά τήν έποχήν κατά τήν 
όποιαν εξετυλίχθησαν τά γεγονότα εκείνα. Ή Κρήτη, όπως άλλωστε 
όλαι αί δυτικαί έπαρχίαι τής αυτοκρατορίας, ήτο προπύργιον τής λα
τρείας τών είκόνων καί γνωρίζομεν σειράν προσωπικοτήτων τής νήσου 
αί όποίαι ήγωνίσθησαν διά τήν ύπόθεσιν αυτήν16. Εύλογον λοιπόν 
είναι νά είκάσωμεν ότι ύπήρχεν έν Κρήτη έντονος δυσαρέσκεια πρδς 
τήν Κωνσταντινουπολιν, μετά μάλιστα τήν άνανέωσιν τής είκονομα- 
χίας υπό τοϋ Δέοντος τοϋ ’Αρμενίου καί τοϋ Μιχαήλ τού Β'. Διά τδ 
ζήτημα τής είκονομαχίας έν Κρήτη υπάρχει κατατοπιστικόν μελέτημα 
τοϋ Β. Λαουρδα17. Είναι άξιοσημείωτον είσέτι έν συμβάν τδ όποιον 
μαρτυρούν δμοφώνως αί έλληνικαί πηγαί καί τδ όποιον δέν έπεση- 
μάνθη είς τδ άνωτέρω μελέτημα: έκ τοϋ τόπου όπου είχον άποβιβα- 
σθή οί "Άραβες τοϋ Abu Hafs ώδηγήθησαν είς τδν τόπον όπου έκτι
σαν τδ φρούριόν των, δηλ. τδν Χάνδακα, ύπό τίνος μοναχού ερημί
του18. Δέν έχομεν τήν παραμικρόν άμφιβολίαν ότι ό μοναχός αυτός 
ήτο έκ τών δυσηρεστημένων είκονοφίλων. Πρέπει λοιπόν νά γίνη δε. 
κτδν ότι ή μάζα τοϋ κρητικοϋ λαού έβλεπε μέ άγανάκτησιν τήν κακό
δοξον Κωνσταντινουπολιν. Ό θρησκευτικός φανατισμός κατά τήν έπο
χήν εκείνην ήτο δυνατόν νά όδηγήση είς τήν έπανάστασιν. Καί πρά-
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18) Έκτος τοϋ ’Ανδρέου Κρήτης, ύπερμάχου τής λατρείας τών είκόνων, 
γνωρίζομεν τόν "Αγιον Άνδρέαν τόν έν τή Κρίσει, τούς άναφερομένους είς τό 
έγκώμιον Στεφάνου τοϋ Νέου μοναχούς έκ Κρήτης ’Αντώνιον καί Παύλον, ά- 
θλήσαντας έπί τής Πρώτης Είκονομαχίας, καί τόν έκ Κυδωνιάς ηγούμενον τής 
Μονής τού Στουδίου Νικόλαον. Πρβλ. Βασ. Λαουρδα, Ό "Αγιος Άνδρέας 
δ έν τή Κρίσει καί ή Κρήτη έπί Είκονομαχίας, Κρητικά Χρονικά, τ. Ε' (1951), 
σσ. 32-60. Είς τούς άνωτέρω προσθετέος καί ό τότε δράσας "Οσιος Γρηγόριος 
δ έν τώ ’Ακρίτα' πρβλ. Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae e codice 
Sirmondiano nunc Bsrolinensi adiectis synaxariis selectis, opera et studio 
Hippolyte Dele n aye, Bruxellis 1902, a. 372, καί Σωφρονίου Εύ- 
στρατιάδου, μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως, Άγιολόγιον τής’Ορθοδόξου 
’Εκκλησίας, Άθήναι [1960], σ. 102.

17) Β. Λαουρδα, ένθ’ άνωτ.
“) Γενέσιος, 47, 9-14, Θεοφ. Συνεχ. 77, 4-8.
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16 N. Παναγιωτάκη: Ζητήματα τής κατακτήσεως τής Κρήτης υπό των'Αράβων

γμαα είναι γνωστόν δτι δλη ή Ελλάς καί at νήσοι, τής Κρήτης συμ- 
περιλαμβανομένης, είχον προσχοιρήσει είς την έπανάστασιν τού Θωμά, 
ή όποια είς ώρισμένην ψάσιν της είχε λάβει τόν χαρακτήρα πολέμου 
είκονοφίλων έναντίον είκονομάχων10. Μετά τήν Αποτυχίαν τής έπανα 
στάσεως τοϋ Θωμά είναι άραγε παρακεκινδυνευμένον νά ύποτεθή δτι 
ό πολύς κόσμος έν Κρήτη έβλεπε τήν άφιξιν τών Αράβων έποΐκων ως 
Αντιστάθμισμα έναντι τών κακοδόξων στρατιωτικών καϊ πολιτικών 
υπαλλήλων ot όποιοι τδν κατεπίεζον και δτι δι’ δσους είχον συμμετά- 
σχει ένεργώς είς τήν έπανάστασιν ή άφιξις τών Αράβων ήτο ευκαι
ρία διά νά συνεχίσουν τδν άγώνά των ή νά άποφύγουν τά πιθανά Αντί
ποινα τοϋ Κέντρου; Είναι ασκοπον νά Αναφέρωμεν ενταύθα παραδεί 
γματα τών πολιτικών επιπτώσεων τάς όποιας έσχον κατά καιρούς αί 
θρησκευτικοί καί δογματικοί διαμάχαι Ιδία κατά τούς βυζαντινούς 
χρόνους. Περιοριζόμεθα νά παρατηρήσωμεν ένταϋθα δτι ή έθνική 
συνείδησις καί ό έθνικισμός, δπως τά Αντιλαμβανόμεθα σήμερον, ήσαν 
έννοιαι χωρίς περιεχόμενον κατά τήν έποχήν έκείνην. Κατά τήν επι
γραμματικήν ρήσιν τοϋ ’Αμερικανού J. Lamonte, ό θρησκευτικός φα
νατισμός έπαιζε κατά τόν μεσαίωνα τόν ρόλον τόν όποιον παίζουν σή
μερον αί πολιτικοί Ιδεολογίαι* 20. Έάν λάβωμεν επί πλέον ύπ’ δψιν τάς 
πληροφορίας τών πηγών περί μεικτών Αραβοχριστιανικών γάμων, αί 
σχέσεις ’Αράβων καί εντοπίων Χριστιανών θά πρέπη νά ήσαν στεναί 
κατά τήν πρώτην περίοδον. Ή χρονίζουσα δυσαρέσκεια πρός τήν βα
σιλεύουσαν καί τά κοινά συμφέροντα Ασφαλώς θά έφερον πλησιέστε- 
ρον τούς ”Αραβας πρός έν τμήμα τοϋ χριστιανικού πληθυσμού. ’Από 
τό άλλο μέρος, ή όλονέν αύξανομένη δύναμις καί ό πλούτος τών ’Α
ράβων τοϋ Abu Hafs, ή συρροή όμοθρήσκων των εξ 'Ισπανίας, Αίγυ
πτου καί Συρίας21 καί ή Απομόνωσις τής νήσου, συνιστοϋν έπαρκή 
Ιστορικά αίτια διά νά έρμηνευθή ή επιδίωξις άργότερον τής βαθμιαίας 
κατακτήσεως όλοκλήρου πλέον τής Κρήτης. Ή τοιαύτη κατακτητική 
προσπάθεια θά έφερεν επίσης μέγαν Αριθμόν εντοπίων Χριστιανών πλη- 
σιέστερον πρός τούς κατακτητάς διά τής βίας ή διά τής πειθοΰς, διά λό
γους διατηρήσεως καί έπιβιώσεως. Τούτο ήδύνατο νά όδηγήση είς τόν 
έξισλαμισμόν, Αλλ’ ούχί Αναγκαίως, πιστεύομεν. Άναφέρομεν ένταϋθα 
χαρακτηριστικήν τινα περίπτωσιν μεμαρτυρημένης τοιαύτης συνεργα

Ι9) ΒΑ, σ. 33.
20) J ο h n L. Lamonte, Crusade and Jihad, σημειοΰμενον εν Δ ι ο ν. 

Ζακυθηνοΰ, 'Ιστορία τοϋ Βυζαντινού Κράτους, κεφ. C': Τό Βυζάντιον 
μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως (1081 - 1180), ΆΟήναι, α.χ., σ. 24, σημ. 3.

21) Mariano Gaspar, ενύ’ άνωτ., σ. 225 καί J.-A. Conde, ένθα 
κατωτ., I, σ. 297.
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σίας εντοπίων καί ’Αράβων: Έπί Βασιλείου τού Μακεδόνος αρχηγός 
τοϋ πειρατικού στόλου τόν οποίον είχεν άποστείλει διά λεηλασίαν είς 
τό Αίγαϊον δ Άμηράς τής Κρήτης Schu'aib ήτο Κρής φέρων τό χρι
στιανικόν όνομα Φώτιος22. Παρ’ ότι αί πηγαΐ τόν άποκαλοϋν άρ- 
νησίθρησκον, νομίζομεν ότι δεν πρέπει νά έκληφθή κυριολεκτικώς δ 
όρος αυτός, άλλα νά θεωρηθή μάλλον ως σημαίνων τόν πολέμιον τών 
Χριστιανών τού Βυζαντίου23. Τά παραδείγματα καί άλλων τοιούτισν 
τυχοδιωκτών, ώς δ Δαμιανός καί δ Λέων δ Τριπολίτης, έρχονται νά 
προστεθούν δλίγον άργότερον. Καί αυτοί άποκαλούνται αρνησίθρη
σκοι, άλλ’ είναι μάλλον Χριστιανοί πολεμούντες είς τό πλευρόν τών 
’Αράβων εναντίον τού Βυζαντίου. Τά παραδείγματα ΰπάρχουν καί 
άντιθέτως. Πολλάκις κατά την έποχήν εκείνην "Αραβες έπολέμησαν 
είς τό πλευρόν τών Βυζαντινών εναντίον τών ομοθρήσκων των24.

Ή εκδοχή τής σταδιακής καταλήήιεως τής νήσου εντός μεγάλου 
χρονικού διαστήματος δεν στηρίζεται μόνον είς συλλογισμούς. Ευτυ
χώς υπάρχουν άρκεταί μαρτυρίαι κειμένων, αί όποϊαι καί καθιστούν 
την εκδοχήν αυτήν πλέον ή πιθανολογίαν καί ΰπόθεσιν.

Σημαντική είναι ή μαρτυρία τού χρονικού maius τού Σφραντζή. 
’Ασχέτως τού πολυπλόκου ζητήματος τής νοθείας του, εκείνο τό όποιον 
ενδιαφέρει είναι ότι δ συμπιλητής του, είτε δ Μακάριος Μελισσηνός 
είναι, είτε άλλος τις, είχε προ οφθαλμών διεξοδικήν πηγήν, όπό- 
θεν παραλαμβάνει όσα εκθέτει έν παρόδφ διά τήν ιστορίαν τής Κρή
της κατά τούς μέσους βυζαντινούς χρόνους. Ή πηγή αυτή, μή σωζο- 
μένη πλέον σήμερον, περιελάμβανε χρονολογικός διασαφηνίσεις καί 
άλλας λεπτομέρειας, ίσως είναι δέ ή αυτή μέ χρησιμοποιηθεϊσαν υπό 
τού Γενεσίου καί τού Συνεχιστού25. Παρουσιάζεται τοιουτοτρόπως τό
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22) Θεοφ. Συνεχ., 301, 11 κ.έ. Τής έπιχειρήσεως μετέσχον καί άλλοι 
Κρήτες Χριστιανοί, ώς εξάγεται έκ τοϋ χωρίου : «τών μέν γάρ τής σαρκός 
άπέωσε δοράν, μάλιστα τών άρνησιθρήσκων τό βάπτισμα τοϋ Χρίστον, τούτο 
παρ’ αυτών άφαιρεϊσθαι λίγων, και ουδόν αυτών Ιδιον».

23) Πρβλ. ανωτέρω χωρίον.
24) Πρβλ. π. χ. G. von Grunebaum, L’Islam medieval. Histoire 

et civilisation (γαλλ. μτφ. νπό Odile Mayot), Paris 1962, σσ. 69 - 70 καί κυ
ρίως A. S. Tritton, The Caliphs and their non-muslim subjects. A criti
cal study of the covenant of ‘Umar, Humphrey Milford, Oxford University 
Press, London - Bombay - Calcutta - Madras 1930, σσ. 18-36, δ.του πλήθος πε
ριπτώσεων συνεργασίας καί σσ. 185 - 186, δπου περί Χριστιανών πολεμιστών τοϋ 
αραβικού στρατού.

2°) F. Β a r i s i c, G6nesios et le Continuateur de Theophane, Byzantion, 
t. XXVIII (1958), σ. 119 κ.έ., δπου γίνεται λόγος περί τής κοινής πηγής των

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤ’ 2
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18 Ν. Παναγιωτάκή: Ζητήματα τής κατακτήσεως τής Κρήτης υπό τών’Αράβων

περίεργον ότι αί άκριβέστεραι άπό έπόψεως χρονολογικής ειδήσεις 
ανήκουν είς κείμενον άπέχον επτά τουλάχιστον αιώνας άπό τά γεγο
νότα. Τάς χρονολογικός αύτάς ενδείξεις τοϋ maius ουδείς έχει προ
σέξει καί χρησιμοποιήσει άρμοδίως μέχρι τοϋδε κα'ι τό πράγμα τούτο 
είναι περίεργον, άφοϋ ούτε ό έκδότης του ’Ιωάννης Παπαδόπουλος δεν 
τάς έλαβεν ύπ’ όψιν26. Νέα στοιχεία παρεχόμενα υπό τής διηγήσεως 
τοϋ Σφραντζή είναι αί λεπτομέρειαι τής εκστρατείας είς Κρήτην τοϋ 
Φωτεινού : «έγεγόνει δέ αυτός ό πόλεμος [μεταξύ δηλ. ’Αράβων καί 
Φωτεινού] και ή προσβολή μακρόθεν ένθα ή πόλις τοϋ Χάνδακος ωκο- 
δόμητο, ώσει σταδίους κ , προς τά μέρη τοϋ τόπου τοϋ λεγομένου 
'Αλμυρού έν έτει ,ςτν'»27, έν έτει 6340, δηλ. 831/832, κατά τήν βα
σιλείαν τού Θεοφίλου. Αί λεπτομερειακοί αύταί είδήσεις περί τού τό
που καί τού χρόνου τής ήττης τοϋ Φωτεινού είναι λίαν σημαντικοί 
καί δυσκόλως είναι δυνατόν νά θεωρηθούν έσφαλμέναι ή πλαστοί. 
Ή άκρίβεια μαρτυρεί περί τής γνησιότητάς των. Αί είδήσεις αύταί, 
μη άνευρισκόμεναι είς ούδεμίαν άλλην πηγήν, βοηθούν είς τό νά τά- 
ξωμεν τήν έκστρατείαν τοϋ Φωτεινού, ό όποιος μετά τήν ήττάν του 
άνέλαβε τήν στρατηγίδα τής Σικελίας28, εις τά πρώτα έτη τής βασι
λείας τού Θεοφίλου. Βοηθούν επίσης είς τον καθορισμόν τοϋ έτους 
832 ώς terminus ante quem τής' έγκαταστάσεως τών ’Αράβων έν 
Χάνδακι. Τόν Φωτεινόν οί Amari, Bury, Vassiliev κ. ά. συσχετίζουν 
προς τήν έπανάσιασιν τού Εύφημίου έν Σικελίμ καί τόν άνώνυμον βυ
ζαντινόν στρατηγόν τόν φονευθέντα κατ’ αυτήν, δηλ. μεταξύ τών έ- 
τών 826 καί 828 29, ένώ ό Brooks τόν ταυτίζει με ένα εκ τών τριών 
κυβερνητών τοϋ βυζαντινού στόλου κατά τήν έπίθεσιν εναντίον τής 
Δαμιέττης τώ 853 30. Ή σχετική πληροφορία τοϋ Σφραντζή λύει δρι- 
στικώς τό ζήτημα καί αίρει τήν δυσκολίαν τής συμπιέσεως τόσων γε-

καί τής έπιδράσεως τοϋ Γενεσίου επί τού Συνεχιστού είς τά κατά τήν βασιλείαν 
τού Μιχαήλ τού Β' καί συνόψισις τών απόψεων περί τού ζητήματος τούτου. 
Εις πρόσφατον μελέτημα ό αυτός F. Β a r i s i c, Les sources de Genesios et 
du Continuateur de Theophane pour Γ histoire du regne de Michel II (820— 
829), Byzantion, τ. XXXI (1961), σ. 257-271, εξετάζει λεπτομερέστερον τάς 
κοινάς πηγάς τών δύο ιστορικών διά τήν ύπά συζήτησιν περίοδον.

2β) Μόνον ό A. Vassiliev, Vizantija i Araby, S. Petersburg 1900, τ. 
II, σ. 48, σημ. 1, συζητεϊ τάς πληροφορίας αύτάς τού Σφραντζή, χωρίς όμως 
νά έπιμείνη είς τάς ειδήσεις περί τού Φωτεινού.

2?) Γεώργ. Φ ρ α ν τ ζ ή ς, Chronicon maius (έκδ. I. Papadopoulos), 
Tcubner, σ. 102.

28) Θ ε ο φ. Σ υ ν ε χ. 77, 2-3.
29) Πρβλ. ΒΑ, σσ. 59 - GO, 67, σημ. 1, όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.
30) Ε. W. Brooks, ενθ’ άνωι., σσ. 436 - 437.
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γονότων είς τά έτη 828-829. Έάν ή ήττα τού Φωτεινού προηγήθη 
τής εκστρατείας τού Κρατεροΰ, όπως παραδίδεται ύπδ τού Συνεχι- 
στού31, τότε ή δεύτερα πρέπει νά τεθή μετά τδν Σεπτέμβριον τού 831. 
Είς την περίπτωσιν αυτήν ή πληροφορία Γενεσίου-Συνεχιστού ότι ό 
αύτοκράτωρ Μιχαήλ έστειλε τδν Κρατερδν είς Κρήτην πρέπει νά μη 
γίνη δεκτή. Μήπως όμως ό αύτοκράτωρ Μιχαήλ, τδν όποιον Αναφέ
ρει ό Γενέσιος32, δεν είναι ό Μιχαήλ ό Β' Αλλ’ δ Γ' καί ό Συνεχιστής 
παραλαμβάνων έκ τού Γενεσίου33 έπανέλαβε τδ σφάλμα; Ό τελευταίος 
προκειμένου περί τού Φωτεινού δεν αναφέρει τδ όνομα τού αύτοκρά- 
τορος. Γεννάται τώρα τδ έρώτημα, διατί αί δύο πηγαί θέτουν τά γεγο
νότα ταύτα είς τήν βασιλείαν τού Μιχαήλ τού Β'. Έπ’ αύτού νομίζομεν 
ότι υπάρχει επαρκής έξήγησις: Ή άφήγησις τής σειράς τών γεγονό
των τά όποία διεδραματίσθησαν έν Κρήτη από τής πρώτης άποβά- 
σεως έπί Μιχαήλ ιού Β' γίνεται έν ειδει συνοπτικής επ’ ευκαιρία έξε- 
τάσεως τών συμβάντων, χωρίς νά γίνεται υποχρεωτική ένταξίς των 
είς τά ώρισμένα πλαίσια τής βασιλείας τού Μιχαήλ, πρέπει δηλ. νά ά- 
ποδοθή είς τήν Αντίληψιν τήν όποιαν είχον οί δύο αυτοί ιστοριογρά
φοι περί τής οικονομίας τής συνθέσεως τού έργου των34. Οΰτω π. χ. 
έχομεν τήν ίσχυράν υπόνοιαν ότι καί ό άναφερόμενος ύπδ τού Γενε
σίου ώς έκδιώξας τούς "Αραβας τής Κρήτης έκ τών νήσων τού Αι
γαίου Ώορύφας δεν είναι πρόγονος τού δράσαντος άργότερον κυρίως 
έπί Βασιλείου τού Α', Νικήτα Ώορύφα, άλλ’ αυτός ό ίδιος καί ότι ή έν 
λόγω ναυτική έπιχείρησις δεν έλαβε χώραν έπί Μιχαήλ τού Α', άλλά 
πρέπει νά ταυτισθή πρδς τήν ναυτικήν νίκην τού Νικήτα τού Ώορύφα 
κατά τάς άρχάς τής βασιλείας τού Βασιλείου τού Α', περί τής όποιας 
παραδίδουν οί Συνεχιστής35 καί Σκυλίτζης-Κεδρηνός36. Άλλά τούτο 
έκφεύγει τού παρόντος θέματος.

Είναι γνωστδν έπίσης ότι ό πλησιέστερος χρονολογικώς προς τδ 
γεγονός Γεώργιος ό Μοναχός Αναφέρει ότι ή κατάκτησις τής Κρήτης

3Ι) Θεοφ. Συνεχ., 76, 7 - 77, 3.
3Ζ) Γενέσιος, 48, 16-18 καί Θεοφ. Σ υ ν ε χ., 83, 23 - 84, 1.
33) "Η τής κοινής πηγής των κατά τόν F. Β a r i s i c, Les sources de Ge- 

nesios et du Continuateur de Thiophane, ένθ’ άνωτ., σ. 271.
34) Καί ό E. W. Brooks, ένθ’ άνωτ., σ. 434, παραδέχεται δτι ό Γενέ

σιος αναφέρει τήν έκστρατείαν τού Ώορύφα εντός τής βασιλείας τόν Μιχαήλ 
τοϋ Β', ένφ έλαβε χώραν κατά τά πρώτα έτη τής βασιλείας τοϋ Θεοφίλου, 
«διά νά αποφυγή τήν διακοπήν τής διηγήσεως».

33) Θεοφ. Συνεχ., 299.
33) Κ ε δ ρ η ν ό ς, II, 227.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:54:10 EEST - 54.161.213.156



20 Ν. Παναγιωτάκη: Ζητήματα τής κατακτήσεως τής Κρήτης {υιό τών’Αράβων

υπό τών ’Αράβων έγένετο έπί τής βασιλείας τοϋ Θεοφίλου, εις τό διά
στημα δηλ. μεταξύ τών ετών 829 κα'ι 8 4 2 37. Δεν νομίζομεν δτι δυνά- 
μεθα ευκόλως νά Απορρίψωμεν την μαρτυρίαν αυτήν, όπως πιστεύει δ 
’Ιωάννης Παπαδόπουλος, θεωρών δτι δ εικονολάτρης Γεώργιος προσ- 
ή-ψεν εις τον είκονομάχον Θεόφιλον την άπώλειαν τής Κρήτης επει
δή τδν μισεί καί ούχί είς τδν πατέρα του Μιχαήλ, επειδή δήθεν δ 
δεύτερος ήτο άνεκτικώτερος είκονομάχος38. Νομίζω δτι ή αποψις αυτή 
ουδόλως είναι βάσιμος καί έχομεν κάθε λόγον νά πιστεύωμεν δτι δ 
Γεώργιος, περατώσας τήν χρονογραφίαν του περί τά έτη 842-843 39, 
είναι πολύ πλέον Αξιόπιστος τοϋ Γενεσίου καί τοϋ Συνεχιστοϋ, οί ό
ποιοι γράφουν εκατόν είκοσι καί πλέον έτη μετά τό γεγονός. Ή ρητή 
λοιπόν αυτή μαρτυρία τοϋ Γεωργίου τοϋ Μοναχοϋ (ή σχετική περικο
πή είναι Απαράλλακτος είς δλας τάς μορφάς τοϋ χρονικού του) πρέπει 
νά ληφθή σοβαρώς ύπ’ δψιν, επειδή προέρχεται Από Αντίληψιν καί 
γνώσιν τών συμβεβηκότων.

Θά ήδυνάμεθα νά έχωμεν ασφαλή terminus ante quern διά τήν 
κατάκτησιν τής Κρήτης κατά τήν διάρκειαν τής βασιλείας τοϋ Θεοφί
λου έξ ενός λίαν ενδιαφέροντος κειμένου, τό όποιον παραδόξως οΰδό- 
λως έχει προσέχθή. Είναι τό κείμενον τής Απαντητικής επιστολής τού 
Όμμαϋάδου χαλίφου τής Κορδούης Abd-ar-Rahman τοϋ Β' είς έπι- 
στολήν τοϋ αύτοκράτορος Θεοφίλου, τό οποίον έξέδωκε καί μετέφρα- 
σεν ήδη Από τοϋ 1937 ό Η. Levi - Provencal40. Ό Θεόφιλος είχε ζη
τήσει Από τόν Abd-ar-Rahman νά καταδικάση τό έπεισόδιον τής Κρή
της καί είναι χαρακτηριστική ή άπάντησις τού χαλίφου, χρονολογούμε
νη κατά τά έτη 839/840, είς τήν οποίαν δηλοί δτι ούδεμίαν έχει άνά- 
μειξιν είς τά διαπραττόμενα υπό τών πρώην υπηκόων του. Δυστυχώς 
αί δυνάμεναι νά εξαχθούν έκ τής διατυπώσεως τής επιστολής πληρο- 
φορίαι σχετικώς πρός τήν Κρήτην δεν είναι πολλαί καί σαφείς. Ούτως, 
δταν ό Χαλίφης έκφράζη τήν ευχήν του διά τήν έκδίωξιν ιΟϋ Abu 
Hafs έκ τοϋ τμήματος τής επικράτειας τοϋ Βυζαντίου τό οποίον ούτος 
είχε καταλάβει, δεν εΐμεθα βέβαιοι εάν δμιλή περί ολοκλήρου τής Κρή
της ή ενός μόνον μέρους της. Έκ τής επιστολής ταύτης εξάγεται καί 
ή ενδιαφέρουσα πληροφορία δτι αί σχέσεις τοϋ Abu Hafs μέ τόν Άβ-

37) Γεώργιος Μοναχός (εκδ. De Boor), Lipsiae 1904, 798.
38) ’Ιωάν. Παπαδοπούλαν, Έ Κρήτη ύπό τούς Σαρακηνούς (Texte 

und Forschungen zur byzant.-neugriech. Philologie, no 43), Athen 1948, oo. 
58 - 59.

39) Gyula Moravcsik, Byzantinoturcica, Berlin 19582, τ. I, o. 277. 
i0) H. L e v i - P r o v e n ς a 1, Un echange d’ ambassades entre Cordoue

et Byzance au IXe siecle, Byzantion, τ. XII (1937), σ. 9, τό κείμενον σ. 21.
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βασίδην χαλίφην δεν είχον διακοπή μετά τδ έπεισόδιον τής ’Αλεξάν
δρειάς καί δτι οί ’Άραβες τής Κρήτης είχον δηλώσει ύποτέλειαν εις 
τδν αντίπαλον τού Abd - ar - Rahman Άββασίδην χαλίφην τής Βαγ
δάτης Α1 Mu‘tasim.

’Έτερον στοιχείον προσεπιμαρτυροΰν υπέρ τής σταδιακής κατακτή
σεως τής Κρήτης είναι ή μαρτυρία τοϋ Α1 Baladhouri, ό οποίος γρα
φών περί τδ 870 άναφέρει δτι δ Abu Hafs κατέλαβε κατ’ άρχάς εν 
φρούριον καί έκεΐθεν δρμώμενος κατέκτησε την μίαν μετά την άλλην 
πάσας τάς πόλεις τής νήσου καί κατέστρεψε τά φρούριά των 41 μέχρις 
οτου δεν άπέμεινεν έν ιή νήσω ούδεμία ελληνική. Έάν αί αόριστοι 
αύταί πληροφορίαι θεωρηθούν αξιόπιστοι, έχομεν ενταύθα έπιβεβαίω- 
σιν τής κατακτήσεως τής Κρήτης σταδιακώς έντδς μακροϋ χρονικού 
διαστήματος, λαμβανομένου μάλιστα ΰπ’ δψιν δτι τδν Abu Hafs συναν- 
τώμεν ζώντα είσέτι κατά τδ έτος 853 42. ’Αλλά σαφέστερα είναι ή μαρ
τυρία τού Γενεσίου δτι δ Abu Hafs κατέκτησεν·— ασφαλώς καθ’ δλην 
τήν διάρκειαν τής ηγεμονίας του— 29 πόλεις τής νήσου καί δτι καθ’ 
ήν εποχήν έγραφεν δ Γενέσιος, δηλ. 944- 959 43 44 *, μία πόλις είχε πα- 
ραμείνει άνάλωτος, συνθηκολογήσασα μέ τούς κατακτητάςΜ.

Εις τδ σημείον τούτο πρέπει νά προβώμεν εις παραλληλισμόν πρδς 
τά συμβάντα μετά τήν αραβικήν επιδρομήν εις Σικελίαν, ή δποία ήρ- 
χισε σχεδόν ταυτοχρόνως μέ τά γεγονότα τής Κρήτης, τώ 827 4δ. Ή 
αραβική λοιπόν κατάκτησις τής Σικελίας δέν υπήρξε κατ’ οϋδεμίαν 
έποχήν πλήρης. Μόνον κατά τδ 902 μέ τήν αλωσιν τού Ταυρομενίου 
έπεσεν είς χείρας τών ’Αράβων τδ τελευταίον σημαντικόν προπύργιον 
τών Βυζαντινών επί τής νήσου, άλλά γνωρίζομεν δτι επί Νικηφόρου 
Φωκά παρέμενεν είς βυζαντινός χείρας τδ μικρόν φρούριον τής Ρα- 
μέττας. Ή άλήθεια είναι δτι διά τήν Σικελίαν έχομεν τδ τόσον πλη
ροφοριακόν χρονικόν τού Cambridge καί μίαν σειράν Άραβοσικελών 
ιστορικών, άφηγουμένων λεπτομερώς τά γεγονότα καί τοιουτοτρόπως

41) Τό σχετικόν απόσπασμα γαλλιστί έν ΒΑ, σ. 270.
42) ΒΑ, σ. 316, δπου μεταφράζεται ή πληροφορία έκ τοϋ Tabari.
43) Gyula Moravcsik, ενθ’ άνωτ., τ. I, σ. 318.
44) Γενέσιος, 47, 16 - 20 : «καί θ' καί κ Κρήσσας πόλεις ήνδραποδίαα- 

το, μιας μόνης μη άλωθείσης άλλ’ ή λόγφ, απολιορκήτου μεινάσης εως άρτι, ο 
καί κεκλήσθαι ταύτη συνέδραμεν, έχόντων τών οικητόοων αυτής συν ελευθερία 
ποιεϊν τά χριστιανών ειθισμένα». Έκ τής διατυπώσεως τού χωρίου αγεταί τις 
νά ταύτιση τήν έλευΟέραν αυτήν πόλιν πρός τήν Έ λ ε ύ θ ε ρ ν α ν, άν καί ό 
Γ. Φραντζής, ένύ’ άνωτ., I, σ. 101, μνημονεύει τήν Γόρτυνα προσθέτων 
καί τήν Κυδωνιάν. Περί τοϋ ζητήματος τούτου ύά διαλάβωμεν άλλοτε.

4δ) ΒΑ, σ. 61 κ.έ.
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εΐμεθα είς θέσιν νά γνωρίζωμεν τά στάδια τής άραβικής κατακτήσεως 
τής νήσου. Διά τήν Κρήτην δέν έχει σωθή τίποτε άνάλογον καί στη- 
ριζόμεθα μόνον είς τάς άορίστους, συνοπτικάς καί άναξιοπίστους ειδή
σεις τού Γενεσίου και δσων ήντλησαν έξ αυτού.

Έάν θέλωμεν καί αλλας έπιβεβαιωτικάς πληροφορίας δτι ή δλο- 
κληρωτική κατάκτησις τής Κρήτης έγένετο εντός μακροϋ χρονικού δια
στήματος, δυνάμεθα νά τάς άντλήσωμεν έκ τών μεγάλως παραλλασ- 
σουσών χρονολογιών τής κατακτήσεως τής νήσου, τών παρεχομένων 
ύπδ άλλων άραβικών πηγών. Ούτως δ ”Αραψ συγγραφείς βιογραφιών 
Α1 Humaidi άναφέρει δύο έκδοχάς προγενεστέρων του συγγραφέων. 
Κατά τήν πρώτην, άνήκουσαν εις τόν διδάσκαλόν του Abu Muham
mad ibn Hazm (άπέθ. 1064), ή κατάκτησις τής νήσου έγένετο μετά τό 
έτος Έγείρας 230 (18 Σεπτεμβρίου 844- 7 Σεπτεμβρίου 845)46. Είς 
τήν δευτέραν, άνήκουσαν είς τόν έξ Αίγυπτου Abu Said ibn Yunus 
(άπέθ. 958) καί προερχομένην εκ τού πάππου τού Yunus, ό όποιος 
ήτο σύγχρονος μέ τόν Schu‘aib, υιόν τού Abu Hafs, άναφέρεται δτι 
δ Schu‘aib, καί ούχί ό πατήρ του, «έφερεν είς πέρας»—άς ση- 
μειωθή ή έκφρασις αυτή — τήν κατάκτησιν μετά τό έτος 220 (5 ’Ια
νουάριου-26 Δεκεμβρίου 8 3 5) 47. Ή αυτή πληροφορία έπαναλαμβάνε- 
ται καί υπό τού συγγραφέως βιογραφιών Α1 Samani (ιβ' αί.), καί 
πρός αύτήν άποκλίνει δ Brooks, άν καί είναι κάπως παράδοξος, καί 
πάντως άβάσιμος, ή γνώμη του δτι ή χρονολογία 835 παριστμ τό έτος 
τού θανάτου τού Abu Hafs καί τής άνόδου τού Schu'aib48. Ό Brooks 
παραθέτει ανευ σχολίων καί έτέραν περικοπήν, σωζομένην έν τώ Γεω
γραφική) Λεξικώ τού Yaqut, τήν εξής: «Καί άλλοι έκτος τον ΑΙ 
Baladhouri γράφουν: Ή Κρήτη κατελήφΟη κατά τά πρώτα έτη τής 
βασιλείας τοϋ Al Mamun [813-833] ή άλλοι γράφουν δτι κατελή
φΟη μετά τό έτος 250 (13 Φεβρουάριου 864- 1 Φεβρουάριου 865)»49. 
Ή ασυμφωνία τών άραβικών αυτών πηγών, αί δποΐαι παραδίδουν τά 
έτη άπό 815 έως 865, δίδει, πιστεύομεν, τό μέτρον τής άσαφείας τής 
ροής τών γεγονότων τών έκτυλιχθέντων εντός τής νήσου. ΤΗτο δηλ. 
δύσκολον νά καθορισθή επακριβώς πότε έγένετο ή δλοκληρωτική κα- 
τάληψις τής νήσου καί αί χρονολογίαι 835, 845 καί 865, έάν δέν 
είναι παραφθοραί ενός καί μόνου πραγματικού άριθμού, δεικνύουν πι
θανώς χρονολογικά στάδια τής κατακτήσεως.

4β) Ε. W. Brooks, ένθ’ άνωτ., σ. 438.
47) Αυτόθι, σ. 439.
4β) Αυτόθι, σ. 442.
1β) Αυτόθι, σ. 443.
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Προτού προχωρήσωμεν εις τήν περαιτέρω έξέτασιν τού ζητήματος 
δεν πρέπει νά άφήσωμεν άνευ σχολίων τήν πληροφορίαν τής άνωτέρω 
περικοπής τού Yaqut, ότι τινές έτασσον τήν κατάκτησιν τής Κρήτης 
εις τά πρώτα έτη τής βασιλείας τού Α1 Mamun, δηλαδή περί τδ 815, 
πληροφορίαν έκ πρώτης δψεως εσφαλμένη ν. Ό αύτδς Yaqut άναφέρει 
οτι πρδ τής κατακτήσεως τής νήσου ύπδ τού Abu Hafs, δ υιός του 
Schu‘aib είχε γίνει κύριος ενός τμήματος αυτής Β0. Επίσης δέν πρέπει 
νά μείνη άμνημόνευτος περίεργος σχετική είδησις τήν δποίαν προσ
κομίζει ό Hammer εις τήν 'Ιστορίαν του έκ τού ’Άραβος γεωγρά
φου Nuwairi50 51. Κατ’ αυτήν εις τούς χρόνους τού Mamun52 ό Umar 
ibn Habib ήτο κύριος χωρίων καί πόλεων έν τή νήσω τάς όποιας είχε 
κληροδοτήσει εις τούς άπογόνους του μέχρι τής εποχής κατά τήν δ
ποίαν οί εξόριστοι τής Κορδούης ύπδ τδν Hakim ibn Isham κατέκτη- 
σαν δλόκληρον τήν Κρήτην. Αι αόριστοι άλλ’ ένδιαφέρουσαι αύταί 
πληροφορίαι παρουσιάζουν πλήθος προβλημάτων, έφ’ δσον τά πρόσω
πα των Umar ibn Habib καί Hakim ibn Isham είναι εντελώς άγνω
στα. Τδ μόνον τδ όποιον δυνάμεθα νά ειπωμεν εντεύθεν είναι οτι αί 
τουρκικαί πηγαί, εις τάς όποιας στηρίζεται ό Hammer53, είναι έν 
πολλοϊς άναξιόπιστα κείμενα καί ότι πάντως αί είδήσεις αύταί, καθ’ 
όσον ήδυνήθημεν νά έξακριβώσωμεν, δέν άναφέρονται εις τάς γνω- 
στάς άραβικάς πηγάς54. Έν τούτοις δέν φαίνεται δλως άπίθανον νά 
ύπάρχη ίχνος τι ιστορικής άληθείας εις τάς πληροφορίας αύτάς, ότι 
δηλ. τμήμα τής νήσου έτέλει ύπδ Αραβικήν κατοχήν πρδ τής έγκατα- 
στάσεως τών ύπδ τδν Abu Hafs ’Αράβων. Έάν παραδεχθώμεν τοιαύ- 
την έκδοχήν τδ πρόβλημα τής κατακτήσεως άπλουστεύεται σημαντικώς 
καί ανοίγονται νέαι προοπτικαί έπιβάλλουσαι νέαν έκτίμησιν τών συν
θηκών καί τών δεδομένων55.

50) Μ. Gaspar, ένύ’ άνωτ., σ. 224.
51) J. Hammer, ένθ’ άνωτ., σ. 426.
52) Τούτο νομίζομεν οτι εξάγεται έκ τής σχετικής περικοπής παρά Ham

mer : «aux temps de Mamoun Γ Andalou [sic], Omar Ben Habib avait im-
pos6 d’ autres villes et villages, et qu’ il les avait laisses en hiritage a ses 
descendants, jusqu’ k ce que les exiles de Cordoue, par Hakim Ben Hishair, 
eussent conquis toute Γ isle». Μάλλον πρόκειται περ'ι εσφαλμένης στίξεως καί 
αντί τού άπροσδιονύσου. Mamoun Γ Andalou, πρέπει νά στίξωμεν : aux temps 
de Mamoun, Γ Andalou Omar ben Habib κτλ.

5S) Ή όλη σημείωσις περί Κρήτης παρά Hammer (σσ. 425 - 426) στη
ρίζεται εις πληροφορίας τού μεταγενεστέρου Τούρκου ιστορικού Hadji Khalfa, 
άναφέροντος περικοπάς έκ τών Ebou Abdoullah Ben Mokammed (ις-' αί.), 
Djemaledin Yousouf Ben Schahin (ιε' αί.) καί Nuwairi.

ί4) Τά έργα τού Nuwairi, ιος πληροφορούμεύα, ήρχισαν έκδιδόμενα έν Αί- 
γύπτφ, τού τμήματος περί Κρήτης μη έκδοθέντος είσέτι.
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Υπάρχει επίσης έτέρα ενδιαφέρουσα πληροφορία άφορώσα εις την 
Κρήτην, μή άναφερομένη εις τήν ώς Ανω μελέτην τοϋ Brooks. Πρόκει
ται περ'ι τής μνείας τής Κρήτης είς τάς Αραβικός άναγραφάς τών βυζαν
τινών θεμάτων, περί τών όποιων δ αυτός Brooks είχε δημοσιεύσει με
λέτην παλαιότερον56. Είς τήν άρχαιοτέραν έκ τών Αναγραφών αυτών, 
τήν τοϋ Ibn Hordadbeh, τήν οποίαν είχε δημοσιεύσει από τού 1889 
ό De Goeje57 καί έχρησιμοποίησε τώ 1899 ό Gelzer είς τήν μελέτην 
του περί τής βυζαντινής θεματικής διοικήσεως, ή Κρήτη άναφέρεται 
ώς βυζαντινή επαρχία 58. Πηγή τής αναγραφής αυτής είναι τό έργον 
τοϋ Α1 Garmi, ό οποίος εΐχεν αίχμαλωτισθή υπό τών Βυζαντινών, 
διέμεινεν έπί πολύ είς τήν Κωνσταντινούπολιν, μέχρις δτου Αντηλλά- 
γη τώ 845,· καί ήτο Αριστος γνώστης τών βυζαντινών πραγμάτων59. 
Κατά τόν Brooks ή αναγραφή αυτή Αντιπροσωπεύει τήν θεματικήν 
κατάστασιν τοϋ κράτους κατά τά έτη 838-848, ουδόλως όμως ό “Αγ
γλος ιστορικός Ασχολείταί μέ τήν μνείαν εν αυτή τής Κρήτης ώς βυ
ζαντινής επαρχίας. Ή γνώμη τοϋ Gelzer ότι ή Κρήτη λαμβάνεται ώς 
βυζαντινή επαρχία 1) επειδή οί κατακτηταί της δεν έΰεωροϋντο γνή·> 
σιοι Μουσουλμάνοι, καί 2) επειδή έθεωρήθη ή Αραβική κατοχή τής 
νήσου ώς προσωρινή60, ουδόλως φαίνεται πειστική. Δυσκόλως είναι 
δυνατόν νά θεωρηθούν αιρετικοί καί Απόβλητοι οί “Αραβες κατακτη
ταί τής Κρήτης, Αφού Αλλωστε, ώς ειπομεν Ανωτέρω, είχον γίνει υπή
κοοι τοϋ χαλίφου τής Βαγδάτης, όπως υπήκοοί του , ήσαν καί οί συγ
γραφείς Α1 Garmi καί Ibn Hordadbeh. Έάν έξ Αλλου γίνη δεκτόν 
ότι ό Α1 Garmi έθεώρει προσωρινήν τήν κατοχήν τής Κρήτης περί τό

5“) Περί προδήλως εσφαλμένου υπαινιγμοί τοϋ Synaxarium Constantino- 
politanum, ένθ’ άνωτ., σ. 581, είς τό συναξάριον τοϋ 'Οσίου ’Ιωσήφ τοϋ Ύ- 
μνογράφου, δτι δ "Οσιος ήχμαλωτίσθη υπό ’Αράβων πειρατών έκ Κρήτης επί 
τής βασιλείας Λέοντος Ε' τοϋ ’Αρμενίου (813 - 820), προ δηλ. τής άποβάσεως 
τοϋ Abu Hafs, πρβλ. κατωτέρω, σημ. 72. Έπί τοϋ παρά Θεοφ. Συνεχ. 474, 
9 - 10 χωρίου, καθ’ δ ή αραβική κυριαρχία έπί τής Κρήτης δϊήρκεσεν «ετη εκα
τόν πεντήκοντα οκτώ», δηλ. 961—158=803, δεν δΰναται νά στηριχθή οϋδεμία 
ύπόθεσις, πιθανωτάτου δντος παλαιογραφικοϋ σφάλματος περί τόν αριθμόν, 
ήτοι ρκη' αντί ρνη', δηλ. 823.

Μ) Ε. W. Β r ο ο ks, Arabic lists of the Byzantine themes, Journal of 
Hellenic Studies, τ. XXI (1901), σσ. 67 - 77.

57) Bibliotheca Geographorum Arabicorum, pars sexta, ed. M. J. D e 
Goeje, Lugduni Batavorum, 1889, σ. 77 κ.έ.

68) H. Gelzer, Die Genesis der byzantinischen Themenverfassung, 
Abhandlungen der phil. - histor. Klasse der konigl. Sachsischen Gesellschaft 
der Wissenschaften, B. 18, Leipzig 1899, σ. 81, σημ. 1.

59) E. W. Brooks, ένθ’ άνωτ., σ. 68, έκ τού A1 Ma ‘sudi.
60) Η. Gelzer, ένθ’ άνωτ., σ. 81, σημ. 1.
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845, τότε φθάνομεν εις τό συμπέρασμα δτι ή κατάκτησις τής νήσου 
ήτο κατά την έποχήν εκείνην έντελώς άμφίβολος καί πάντως ούχί 
πλήρης. Ή άντίρρησις τοΰ καθ. Στίλπ. Κυριακίδου, μη άποδεχομένου 
επίσης τάς άπόψεις του Gelzer, δτι οί "Αραβες γεωγράφοι είχον ΰπ’ δ- 
ψιν των παλαιοτέραν κατάστασιν ή δτι τέλος πάντων δεν είναι άκρι- 
βολόγοι61, δεν δυναται νά έχη εφαρμογήν προκειμένου περί τού Α1 
Garmi, δ οποίος έκ πρώτης χειρός συνέλεξε τάς πληροφορίας του έν 
τή Κωνσταντινουπόλει, είναι γενικώς άκριβής καί πρέπει νά πιστεύ- 
σωμεν δτι είχε βασανίσει προτού έκθεση δσα γράφει.

Έάν λοιπόν δεχθώμεν δτι περί τό 845 έν τμήμα τής Κρήτης ήτο 
ελεύθερον, τότε, νομίζομεν δτι αίρεται ή δυσκολία τής ερμηνείας τής 
επιγραφής τοΰ γνωστού τακτικού τό όποιον έδημοσίευσεν δ Θεόδωρος 
Uspenskij καί είς τό όποιον άναφέρεται «αρχών» καί «στρατηγός» Κρή
της 62. Ή επιγραφή αυτή αναφέρει δτι τό τακτικόν συνετάχθη επί 
τής βασιλείας Μιχαήλ τού Γ' καί Θεοδώρας, δηλ. μεταξύ των ετών 
842-856. Ή άθέτησις τής ρητής αυτής άναφοράς, έξ αίτιας, συν αλ- 
λοις, τής παρουσίας διοικητικού υπαλλήλου έν Κρήτη, όφείλεται, νομί
ζομεν, είς ύπερκριτικήν διάθεσιν. Θά ήτο άραγε παράτολμον νά ίσχυ- 
ρισθή τις, μεθ’ δσα έχουν λεχθή, δτι κατά τήν έποχήν λ.χ. τής έκστρα- 
τείας είς Κρήτην τού Θεοκτίστου καί τού μαγίστρου Σέργιου τού Νι- 
κητιάτου63 ή Κρήτη δεν είχε περιέλθει έντελώς είς άραβικάς χεϊρας, 
άλλ’ ύπήρχον τμήματά της υπό βυζαντινήν διοίκησιν καί υπό στρατη
γόν 64 ; Καί έγείρεται ένταϋθα μία άλλη ελκυστική πιθανότης : Είναι 
γνωστόν δτι δ Σέργιος δ Νικητιάτης ήτο έκ τών πλέον διακεκριμένων 
προσώπων τών βοηθησάντων είς τήν παλινόρθωσιν τής είκονολατρείας
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61) Στίλπωνος Κυριακίδου, Βυζαντιναϊ Μελέται II-IV, Θεσσαλο
νίκη 1939, σ. 238.

®2) Αίρεται δηλ. ή δυσκολία ώς πρός τό εάν ήτο δυνατόν κατά τήν περίο
δον 842 - 856 νά ΰπάρχη βυζαντινός «στρατηγός» έν Κρήτη. Περί τοΰ τακτικού 
τοΰ Uspenskij, πρβλ. G. Ostrogorsky, Taktikon Uspenskog ί Taktikon 
Benesevica, έν Zbornik Radova τοΰ Βυζ. ’Ινστιτούτου τοΰ Βελιγραδιού, τ. 2 
(1953), σσ. 39 - 59, δπου καί πάσα ή προγενέστερα βιβλιογραφία.

63) Henri Grdgoire, fitudes sur le neuvieme siecle. Un grand hom- 
me inconnu : le magistre et logothete Serge le Nic6tiate, Byzantion, τ. VIII 
(1933), σσ. 515-534, καί ’Ιωάν. Παπαδοπούλου, ενθ’ άνωτ., σσ. 68-72.

64) Περί τής διοικήσεως τής Κρήτης κατά τήν βυζαντινήν περίοδον πρβλ. 
τήν πρόσφατον μελέτην τής Η. Glykatzi-Ahrweiler, L’ administra
tion militaire de la Crete Byzantine, Byzantion, τ. XXXI (1961), σσ. 217 - 
235, οπού πλήρης βιβλιογραφία περί τοΰ θέματος, ώς καί τήν έν τφ παρόντι 
τόμφ δημοσιευομένην άνακοίνωσιν τοΰ πατρός V. Laurent έπί τοΰ αΰτοΰ 
θέματος.
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υπό τής Θεοδώρας65. Μήπως λοιπόν ή Αποστολή του εις Κρήτην είχε 
τόν επιπρόσθετον χαρακτήρα προσπάθειας Ανασυνδέσεως τοϋ δυσηρε- 
στημένου είκονολατρικοϋ ποιμνίου τής Κρήτης μέ την ορθόδοξον πλέον 
αυτοκρατορίαν; Μία τοιαύτη προσπάθεια, εάν έπετύγχανε, θα Απεμό- 
νωνε τους ”Αραβας καί αυτή πιθανώς Απετέλεσεν, έφ’ όσον έγένετο, 
τό έναυσμα νέων εχθροπραξιών εντός τής νήσου, αί όποίαι, καταλή- 
ξασαι υπέρ τών ’Αράβων, είχον ώς Αποτέλεσμα την δριστικήν υποτα
γήν τής Κρήτης. Δυστυχώς ή σχεδόν πλήρης Απουσία είδήσεων σχετι- 
κώς μέ τα περιστατικά τής εκστρατείας αυτής—πλήν τών όλίγων γραμ
μών τοϋ Synaxarium Constantinopolitanum—Αφήνει τήν Απσψιν αυ
τήν ψιλήν μόνον ϋπόθεσιν.

"Εν άλλο στοιχείον δέν πρέπει να μείνη Αμνημόνευτον: ΕΙς τόν 
βίον τοϋ πατριάρχου Ιγνατίου ύπό τοϋ Νικήτα τοϋ Παφλαγόνος περι- 
έχεται ή εξής εΐδησις: «Βασίλειος εκείνος ό πρότερον μεν Κρήτης γε- 
νόμενος διά δέ τήν τών 5Αγαρηνών εξοδον εις Θεσσαλονίκην μετατε
θείς,...»66. Τήν πληροφορίαν αυτήν επαναλαμβάνουν τό γνωστόν ση
μείωμα «Περί μεταθέσεων»67, ό συνοδικός τόμος τής εκλογής τοϋ πα
τριάρχου Γερμανού τοϋ Γ'68, καί ό Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπου- 
λος69, μέ τήν επί πλέον διευκρίνησιν ότι ή μετάθεσις έγένετο επί Βα
σιλείου τοϋ Μακεδόνος, αρα κατά τήν δευτέραν πατριαρχείαν τοϋ Τα- 
ρασίου. Αί πληροφορίαι αϋταί συνδυαζόμεναι δύνανται νά έρμηνευ- 
θοϋν ώς εξής: Ή Απόβασις τών ’Αράβων είς Κρήτην δέν Ανέτρεψεν 
Αρδην τήν έκκλησιαστικήν κατάστασιν τής νήσου, Αφοϋ μάλιστα έχει 
έξακριβωθή πλέον ότι δ επίσκοπος Γορτύνης Κύριλλος, τόν όποιον Α
ναφέρουν αί έλληνικαί πηγαί έκ παρανοήσεως χωρίου τοϋ Γενεσίου70, 
δέν έμαρτύρησε τότε, Αλλ’έπί Μαξιμιανοϋ ή Δεκίου71. Τοϋτο χωρίς νά

26 Ν. Παναγιωτάκη: Ζητήματα τής κατακτήσεως τής Κρήτης υπο των ‘Αράβων

®5) Η. Gregoire, ένθ’ άνωτ., σσ. 517 - 520.
Μ) Migne, Patrologia Graeca, τ. 105, σ. 529.
°7) Γ. Α. Ράλλη-Μ. Π ο τ λ ή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανό

νων, τ. Ε', ΆΟήνησι 1855, σ. 392.
β8) Ί. Συκουτρή, Συνοδικός τόμος τής εκλογής τοϋ πατριάρχου Γερμα

νού τοϋ Γ' (1265 - 1266), ΕΕΒΣ, τ. Θ' (1932), σσ. 182, 209. ΙΙρβλ. καί Ν. Β. 
Τωμαδάκη, Η άποστολική εκκλησία τής Κρήτης κατά τούς αί. Η'—ΙΓ' καί 
ό τίτλος τοϋ προκαθημένου αυτής, ΕΕΒΣ, τ. ΚΔ' (1954), σσ. 73 - 76, δπου 
συνοψίζονται αί περί τοϋ ζητήματος απόψεις.

69) Migne, Patrologia Graeca, τ. 146, 1196 A.
70) Γ ε ν έ σ ι ο ς, 48, 7-15 καί Ν. Β. Τωμαδάκη, ένύ’άνωτ., σσ. 72 - 73.
71) Ιωάν. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, Υπάρχει καί δεύτερος άγιος Κύριλλος 

επίσκοπος Γορτύνης; ΕΕΒΣ, τ. IS" (1940), σσ. 247 - 251. Τούτο είχε παρατη
ρήσει ήδη δ C. De Boor, Ein falscher Bischof, Byz. Zeitschrift, τ. 13 (1904), 
σ. 433 - 434.

If ιΓ >
J

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:54:10 EEST - 54.161.213.156



Ν. Παναγιωτάκη: Ζητήματα τής κατακτήσεως τής Κρήτης υπό τών ‘Αράβων 21

σημαίνη δτι δέν εγένετο υπό τών ’Αράβων προσπάθεια έξισλαμισμού 
τού χριστιανικού ποιμνίου καί διωγμοί κλήρου καί λαού72 άγει εις τό 
συμπέρασμα δτι τελικώς εξηυρέθη τρόπος συνυπάρξεως τών δύο θρη
σκειών. Ό έν λόγω μητροπολίτης Βασίλειος ήδρευεν έν Κρήτη, καί 
δέν ήτο τιτουλάριος, άλλως δέν είναι νοητόν διατί αί πηγαί δμιλοϋν 
περί μεταθέσεως από έδρας εις έδραν. Ή άναφερομένη υπό τού Νική
τα έξοδος τών ’Αγαρηνών—καί «έξοδος» ίσον εκστρατεία—ύποδηλοϊ 
ενδεχομένως μίαν φάσιν τού εσωτερικού άγώνος τών Χριστιανών καί 
τών ’Αράβων τής Κρήτης, πιθανώς την κατάληψιν τής μητροπολιτι- 
κής έδρας, ή δποία ήτο ή Γόριυς73. "Ας ύπενθυμίσωμεν ενταύθα δτι

72) Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Προβλήματα τής έν Κρήτη Άραβοκρατίας. Περί 
τής δήθεν άλλοιώσεως τού π) ηθυσμού έξ άπόψεως εθνολογικής καί θρησκευτι
κής, ΕΕΒΣ, τ. Λ' (1960), σ. 1 κ.έ. Σαφείς μαρτυρίας περί προσπαθειών έξισ- 
λαμισμοϋ τών Χριστιανών τής Κρήτης εΰρίσκομεν εις τον βίον τοϋ 'Οσίου 
’Ιωσήφ τοϋ 'Υμνογράφου (πρβλ. Bibliotheca Hagiographica Graeca, Bruxelles 
19573, τ. II, σ. 40 καί Β. Λ α ο ύ ρ δ α, ’Ιωσήφ ό 'Υμνογράφος εις Κρήτην, 
Κρητικά Χρονικά, τ. ζ” (1952), σσ. 155 - 156), δπου πληροφορίαι περί εικονο- 
μάχου επισκόπου τής νήσου έν ειρκτή, πιεζομένου νά έξομόση, καί περί άλλων 
προσπαθειών έξισλαμισμοϋ έν τή νήσφ. 'Ο εκτενέστερος βίος τοϋ 'Οσίου ύπό’Γ 
ωάννου ό έκδοθείς υπό G. Henschen έν AASS, April. 1, app. σσ. XXXIV- 
XLI, ώς καί ό προγενέστερος άλλα συντομώτερος υπό Θεοφάνους μοναχού, δημο- 
σιευθεΐς υπό Άθ. Π α π α δ ο π ο ν λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς, Monumenta Graeca 
et Latina ad historiam Photii Patriarchae pertinentia, II, Petropoli 1901, σσ. 
1-14 (καί συναξάριον, σσ. 15-17), τοποθετούν τήν αιχμαλωσίαν τοϋ Όσιου 
άορίστως ε’ις τους χρόνους τής Δευτέρας Είκονομαχίας, όθεν ό Λαούρδας (ένθ’ 
άν., σ. 155) τάσσει ταύτην περί τό 835. Παρατηρητέον δτι τό Synaxarium Con- 
stantinopolitanum, ενθ’ άνωτ., σ. 581, (πρβλ. καί τό έγκώμιον τού Όσιου υπό 
Θεοδώρου Πεδιασίμου, δημοσιευθέν υπό Maximilianus Treu, Theodori 
Pediasimi eiusque amicorum quae exstant, Programm des Victoria-Gymna
siums zu Potsdam, Potsdam 1899, σ. 5) τάσσει τήν σΰλληψιν τοϋ Όσιου κατά 
τούς χρόνους «Δέοντος τοϋ δνσσεβοϋς ’Αρμενίου», δηλ. 813-820, χρονολογίαν 
προδήλως έσφαλμένην. Τό πολύ μεταγενέστερον συμπίλημα «Τά Πάτρια τού 
Αγίου Όρους», στηριξόμενον, ώς φαίνεται, είς άγνωστον αγιολογικήν πηγήν, 
τάσσει τήν σΰλληψιν τού Όσιου έπί Μιχαήλ καί Θεοδώρας (842-856), πρβλ. 
Σπυρ. Λάμπρου, Τά Πάτρια τοϋ 'Αγίου “Όρους, Νέος Έλληνομνήμων, 
τ. Θ' (1912), σ. 144, 3. Φαίνεται πάντως δτι τελικώς έξηυρέθη τρόπος νά 
διασφαλισθή ή άνεξιθρησκεία, γνωστού δντος άλλωστε δτι οί κατακτηταί ου
δόλως ήσαν φανατικοί Μουσουλμάνοι' πρβλ. Ίωάν. Παπαδοπούλου, 
ενθ’ άνωτ., σσ. 110-111. Γενικώς είπείν ή καταπίεσις τών Χριστιανικών πλη
θυσμών τών κατακτωμένων ύπό τών ’Αράβων χωρών ήτο κυρίως οικονομική 
καί έλάχιστα θρησκευτική' πρβλ. τάς λίαν ένδιαφεροΰσας παρατηρήσεις έν προ
κειμένη) τού A. S. Tritton, ενθ’άνωτ., σσ. 127 - 136.

,s) Τήν Γόρτυνα μετά τής Κυδωνιάς φέρει ώς μή καταληφθείσας δ Φ ρ α ν- 
τζής, Teubner, τ. I, σ. 101;
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συμφώνως πρός τά άνασκαφικά πορίσματα τού καθ. Αναστ. Όρλάν- 
δου ό μητροπολιτικδς ναός τοΰ 'Αγίου Τίτου τής Γόρτυνος δέν φαίνε
ται νά κατεστράφη κατά την εποχήν τής άποβάσεως74.

Έξ δσων έχουν λεχθή ανωτέρω εξάγονται, πιστεύομεν, τά εξής 
συμπεράσματα:

Μέχρι τοϋδε είχε γίνει εν σημαντικόν σφάλμα περί τόν υπολογι
σμόν τής χρονολογίας τής καταλήψεως τής Κρήτης. Έτάσσετο κατά 
τόν αυτόν χρόνον καθ’ δν έγένετο ή άπόβασις τοΰ Abu Hafs καί ή 
κατάκτησις δλοκλήρου τής νήσου. ’Αλλά τούτο φαίνεται εντελώς άδύ- 
νατον καί υπάρχουν πολλαί ίστορικαί μαρτυρίαι, δδηγοϋσαι είς τό 
φυσικόν άλλωστε συμπέρασμα, δτι ή κατάκτησις τής νήσου έγένετο 
κατά στάδια εντός μεγάλου χρονικού διαστήματος. Ή άπουσία συγκε
κριμένων είδήσεων περί τής εσωτερικής ιστορίας τής Κρήτης κατά την 
περίοδον τής άραβοκρατίας δεν επιτρέπει νά προσδιορισθούν ούτε κατά 
προσέγγισιν τά γεγονότα, τά δποία τελικώς τό έν μετά τό άλλο έφερον 
ολόκληρον την νήσον είς χεϊρας τών ’Αράβων. Αί μόναι χρονολογίαι 
αί δποίαι είναι δυνατόν νά προσδιορισθούν είναι τά έτη 822 ή 823, 
δπότε έλαβε χώραν ή πρώτη επιδρομή τού Abu Hafs είς τήν νήσον, 
καί τά έτη 827 ή 828, οπότε έγένετο ή οριστική έγκαιάστασις τής συμ
παγούς μάζης τών ’Αράβων, χωρίς νά Αποκλείεται δτι προϋπήρξεν αυ
τής περιοχή τής νήσου ύπό αραβικόν έλεγχον. Ή κατάκτησις τής Κρή
της έγένετο βαθμιαίως ύπό αγνώστους συνθήκας καί τό μόνον τό ό
ποιον γνωρίζομεν μετ’ ασφαλείας είναι δτι κατά τά έτη 944-959, 
κατά τά δποία γράφει δ Γενέσιος, δέν είχεν είσέτι δλοκληρωθή πλή
ρως, αφού παρέμενε μία πόλις τής νήσου άνάλωτος.

II. Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΒΑΣΕΩΣ

Τά περί τού τόπου άποβάσεως έν Κρήτη τών ύπό τόν Abu Hafs 
’Αράβων φέρονται συγκεχυμένως είς τάς ελληνικός πηγάς. Κατά τόν 
Γενέσιον ή άπόβασις έλαβε χώραν έν τινι άκρωτηρίω δνόματι Χάραξ : 
«τω δ’ έπιόντι καιρω μ νανς ό Άπόχαψ έπισκευασάμενος έν ταντγ] 
κατήρε, και τω ακρωτήρια) ταντης προσέβαλε καί προσωρμίσθη τω 
Χάρακι75». Κατωτέρω μετά τήν άφήγησιν τού γνωστού έπεισοδίου τής

,4) Ά ν α σ τ. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Νεώτεραι έρευναι έν 'Αγίω Τίτο) τής Γορ- 
τύνης, ΕΕΒΣ, τ. Γ’ (1926), σ. 319. Αντίθετον αποψιν είχεν έκφράσει παλαι. 
ότερον ό Στέφ. Ξανθουδίδης, Περί τής μητροιτόλεως Κρήτης καί τοΰ 
μητροπολιτικοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Τίτου κατά τήν Β' Βυζαντινήν περίοδον, Χρι
στιανική Κρήτη, τ. Β' (1911), σ; 325.

75) Γενέσιος, 46, 13-15.
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καύσεως τών πλοίων* 77 78 δ Γενέσιος έπανέρχεται κα'ι αιτιολογεί την τοι- 
αύτην ονομασίαν τού τόπου: «πνκνοις σκόλοψι χάρακα περιέθεντο 
προς οχυρότητα εαυτών διαρκείν έν αυτώ' άψ’ ον μέχρι τής δεύρο Χά- 
ραξ προσονομάζεται»ΊΊ, καί συνεχίζει μέ την άφήγησιν περί τοϋ μο- 
ναστοϋ τοϋ δδηγήσαντος τούς ’ Αραβας εκ <;οϋ τόπου τούτου τής άπο- 
βάσεως καί πρώτης έγκαταστάσεως είς τδν Χάνδακα, ό όποιος καί 
άπετέλεσε την έδραν καί τδ κύριον δρμητήριόν των78.

Ό Συνεχιστής άναφέρει ωσαύτως ώς τόπον άποβάσεως τδν Χάρα
κα : «και τώ άκρωτηρίω, τώ Χάρακι καλούμενο) κατήγετό τε και προσ- 
ωρμίζετο»79 80. ’Ακολουθεί ή αυτή άφήγησις περί τής καύσεως τών 
πλοίων καί παρομοίως ό συγγραφεύς επανέρχεται είς τά αυτά με μίαν 
μικράν παραλλαγήν: «τάφρον μεν ήγειραν πρώτον βαθεϊαν, και χάρα
κα έν ταύτη καταπήξαντες, ένθα και νυν λαβών την επωνυμίαν ό τόπος 
σώζει την προσηγορίαν, Χάνδαξ ονομαζόμενος»60. ’Ακολουθεί ή 
άφήγησις τής εκστρατείας τοϋ Φωτεινού καί ή ιστορία τοϋ μοναστοϋ 
τού δδηγήσαντος τούς ’Άραβας είς τδν Χάνδακα. Είς τδ προμνημο- 
νευθέν χωρίον τοϋ Συνεχιστοϋ ή λέξις Χάνδαξ προφανώς έχει τεθή 
έκ συγχύσεως πρδς τδ κατωτέρω Χάνδαξ81 άντί τού ορθού X ά ρ α ξ 
τοϋ Γενεσίου, τοϋ σφάλματος ασφαλώς όφειλομένου είς κακήν γραφήν 
τοϋ μοναδικού χειρογράφου τής Συνεχείας καί έρμηνευομένου έκ τής 
δμοιότητος τών λέξεων Χάραξή— Χάνδαξ82 83. "Οτι πρέπει νά άνα- 
γνωσθή ενταύθα X ά ρ α ξ άντί Χάνδαξ, έκτδς τοϋ προδήλου, άπο- 
δεικνύεται κατά τρόπον σαφή έκ τοϋ Ψευδοσυμεώνος, δ όποιος παρα
φράζει επί τδ άπλούστερον καί συνοψίζει τδν Συνεχιστήν: «τώ τής 
Κρήτης άκρωτηρίω προσέβαλε καί προσωρμίσθη τώ Χάρακι»63 καί

,6) Περί τοϋ μυθιστορηματικού, ώς εκτίθεται είς τάς έλληνικάς πηγάς, 
επεισοδίου εκείνου, θά διαλάβωμεν άλλοτε, έξετάζοντες κατά πόσον τοϋτο συνέ
βη πράγματι ή πρόκειται περί άναπλάσεως τοϋ γνωστού παρομοίου επεισοδίου 
τού Άγαθοκλέους ή περί μεταφοράς μυθώδους διηγήσεως τού Ψευδοκαλλισθέ- 
νους.

77) Γενέσιος, 47, 7-9.
,8) Περί τής κτίσεως τού Χάνδακος καί τής προύπάρξεως πόλεως έν τφ 

τόπο) δπου συνοτκίσθη ή αραβική, πρβλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Ή άποστολική 
εκκλησία τής Κρήτης, ένθ’ άνωτ., σσ. 88 - 107.

,9) Θ ε ο φ. Σ υ ν ε χ., 75, 5-6.
80) Αυτόθι, 76, 3-5.
81) Α υ τ ό θ ι, 77, 7 - 8 : «καί άμα λαβών τον Χάνδακα τοΰτοις έπέδει- 

ξεν, ένθα καί νυν έκτισται ή πόλις αυτών».
82) Τοϋτο έχει ήδη παρατηρήσει ό Νικ. Β. Τωμαδάκη ς, ενθ' άνωτ., 

σ. 104, σημ. 5.
83) Ψευδοσυμεών έν Θεοφ. Συνεχ., 622, 1 - 2.
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κατωτέρω «και χάρακα περιέθεντο προς οχυρώματα άφ’ ον δ τόπος 
Χάραξ μέχρι τής δεϋρο προσονομάζεται»84, χωρία έμφανώς έπηρεα- 
σθέντα έκ τής σχετικής διατυπώσεως τού Γενεσίου. "Οτι δμως ή σύγ- 
χυσις τοΰ χωρίου ήτο παλαιά, εμφαίνει δ έκ τής Συνεχείας άντλών 
Σκυλίτζης85 καί δ έκ τοϋ Σκυλίτζη ή άπ’ ευθείας έκ τοΰ Συνεχιστοϋ 
παραλαμβάνων Σφραντζής τοϋ maius86, δπου έπαναλαμβάνεται τδ 
σφάλμ α X ά ν δ α ξ άντί Χάραξ.

Κατά ταϋτα ούδεμία Απομένει αμφιβολία δτι συμφώνως προς τάς 
έλληνικάς πηγάς δ τόπος δπου άπεβιβάσθησαν οί ’Άραβες τοϋ Abu 
Hafs ήτο άκρωτήριον καί ώνομάξετο Χάραξ, τοϋ ονόματος προελθόν- 
τος έκ τής αυτόθι κατασκευής περικεχαρακωμένου στρατοπέδου τών 
Αράβων, ένθα καί διέμεινον οϋτοι, άδηλον επί πόσον, μετά την άπό- 
βασιν. Ό Χάραξ οϋτος είναι εντελώς διάφορος τοΰ Χάνδακας, δπου 
έγκατεστάθησαν άργότερον.

Προτοϋ προχωρήσωμεν είς την τοπογραφικήν έξακρίβωσιν τοϋ α
κρωτηρίου τοϋ Χάρακος, δεδομένου μάλιστα δτι τδ δνομα τοϋτο δεν 
διεσώθη μέχρι σήμερον ως δνομα ακρωτηρίου έν Κρήτη καί διά τοϋτο 
άγνοοϋμεν ποιον ακριβώς είναι, έπιβάλλεται νά άσχοληθώμεν μέ την 
άποψιν, καθ’ ήν οί ’Άραβες άπεβιβάσθησαν έν τώ κόλπω τής Σούδας, 
άποψιν έπαναλαμβανομένην είς άριστα εγχειρίδια τής βυζαντινής ιστο
ρίας καί τείνουσαν νά επικράτηση.

Πρώτος δ πολύς Άγγλος ίστορικδς τοϋ 18ου αίώνος Έδουάρδος 
Gibbon είς τδ περιώνυμον έργον του The History of the Decline and 
Fall of the Roman Empire, έκδοθέν έν Λονδίνω κατά τά έτη 17 76- 
1788, Ασχολούμενος μέ τδ περιστατικόν τής αραβικής καταλήψεοις τής 
Κρήτης Αναφέρει, χωρίς ούδαμοϋ νά παραπέμπη, την πληροφορίαν δτι 
τών Αράβων «the first habitation was their camp, with a ditch and 
rampart in the bay of Suda»87. ΙΙροτοΰ προβώμεν είς την έξέτασιν 
τής πληροφορίας αυτής τού Gibbon, θεωροΰμεν σκόπιμον νά δηλώσω- 
μεν έξ Αρχής δτι ή τοιαύτη άποψις, δτι δηλ. ή Απόβασις καί ή πρώτη 
έγκατάστασις τών Αράβων έλαβε χώραν είς τδν εύλίμενον κόλπον τής 
Σούδας πλησίον τής σημερινής πόλεως τών Χανίων είς τδ ΒΔ άκρον 
τής Κρήτης, παρουσιάζει πολλάς δυσχερείας καί δυσκόλως δύναται νά

81) Αυτόθι, 622, 11 - 13.
8δ) Κ ε δ ρ η ν ό ς, II, 93, 16-18.
8β) Γ. Φ ρ α ν τ ξ ή ς, Teubner, I, σσ. 101 - 102.
87) The history of the decline and fall of the Roman Empire by E d- 

ward Gibbon, edited in seven volumes with introduction, notes, appen
dices and index by J. B. Bury, London 1898, τ. VI, σ. 38.
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γίνχι άποδεκτή. Κατ’ αρχήν φαίνεται περίεργον διατί οί “Αραβες, έκδιω- 
χθέντες έκ τής ’Αλεξάνδρειάς, δεν άπεβιβάσθησαν εις τα πληαιέστατα 
πρδς τήν Αίγυπτον νότια παράλια τής Κρήτης, άλλ’ έπροτίμησαν νά 
δολιχοδρομήσουν καί νά πλευσουν τήν σχετικώς μεγάλην άπόστασιν 
μέχρι τοϋ κόλπου τής Σούδας88. ’Ισχυρά είναι καί ή άντίρρησις τοϋ 
Βασ. Ψιλάκη : «αν άπέβαινον εις Σούδαν, ήθελον μάλλον εκεί που στή
σει τδν Χάνδακα αυτών ή τουλάχιστον είς τήν εύορμοτέραν τοϋ Ηρα
κλείου Κυδωνιάν»89. Πόθεν δμως προήλθεν ή περί Σούδας ώς τόπου 
άποβάσεως τών ’Αράβων θεωρία καί πώς παρά τδ μεθ’ δσα έλέχθησαν 
άπίθανον έπεκράτησε; Στηρίζεται μήπως εις πηγήν τινα ελληνικήν ή 
αραβικήν; “Ας λεχθή ενταύθα έν προοιμίω δτι ή άπάντησις είς τδ 
έρώτημα τούτο είναι άρνητική καί τά περί Σούδας, ώς θά έκτεθή πε
ραιτέρω, οφείλονται είς σειράν πλανών καί σφαλμάτων διαιωνιζομέ- 
νων, πρέπει δέ νά άπαλειφθοϋν έκ τών ιστορικών βιβλίων.

Ή πληροφορία περί Σούδας έπέδωκε κυρίως μετά τήν έκδοσιν τού 
πρώτου τόμου τοϋ βιβλίου τού 'Ισπανού άραβολόγου Jose-Antonio 
Conde, Historia de la dominacion de los Arabes en Espana έν Μα
δρίτη έν έτει 1820 (β' έκδοσις έν Βαρκελώνη έν έτει 1844). Έν αύ- 
τώ καί έν τή σελίδι 20690 άναφέρεται μεταφραζομένη ίσπανιστί έκ 
τού άραβικοϋ περικοπή τις ώς προερχομένη έκ τοϋ βιογραφικοϋ λεξικού 
τοϋ 'Ισπανοάραβος Α1 Humaidi (άπέθ. 1064), είς ήν περιγράφονται 
έν έκτάσει τά περί τής καταλήψεως τής Κρήτης. Δεδομένης τής πλή
ρους σιωπής έν προκειμένω τών άλλων άραβικών πηγών, πλήν τών 
όλίγων γραμμών τοϋ Α1 Baladhouri91, ή περικοπή αυτή ήτο πολύτιμος 
καί μοναδική. Έν αυτή άναφέρονται κατ’ αρχήν αί δύο έκδοχαί περί
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“) ’Εννοείται δτι δέν δόναται νά άιτοτελέση επιχείρημα έν προκειμένω ή 
διατύπωσις τοϋ Συνεχιστού (75, 4), δτι ό Abu Hafs «τήν έπί Κρήτην 
εστέλλετο εύθυπορών», άφοϋ καί αυτός, όπως καί δ Γενέσιος, 'θεωρούν 
τούς "Αραβας ερχομένους κατ’ ευθείαν έξ Ισπανίας.

89) Βασ. Ψιλάκη, Ιστορία τής Κρήτης από τής άπωτάτης άρχαιότητος 
μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων, έν Χανίοις 1909, τ. Α', σ. 720, σημ. 2.

90) Τή? έκδόσεως τού 1844. Τό βιβλίον δεν ήδυνήθημεν νά εϋρωμεν είς 
τάς βιβλιοθήκας τών ’Αθηνών' εΰρομεν μόνον είς ιδιωτικήν βιβλιοθήκην τήν 
γαλλικήν μετάφρασιν τήν οποίαν καί έχρησιμοποιήσαμεν : Histoire de la do
mination des Arabes et des Maures en Espagne et en Portugal depuis Γ in
vasion de ces peuples jusqu’ a leur expulsion definitive, redigee sur 1’histoire 
traduite de Γ arabe en espagnol de M. Joseph Conde, par M. De 
Maries, tome Ier, Paris 1825. Τάς περί τής ισπανικής έκδόσεως πληροφο
ρίας ήρύσθημεν έκ τού Ε. W. Brooks, The Arab occupation of Crete, 
ενθ’ άνωτ., σσ. 438 -441 καί ΒΑ, σ. 55, σημ. 3.

“) Πρβλ. ανωτέρω, οημ. 40.
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τής καταλήψεως, ή άποδιδομένη είς τδν διδάσκαλον τοϋ Α1 Humaidi 
Abu Muhammad ibn Hazm και ή άποδιδομένη είς τον Abu Said ibn 
Yunus, περί των οποίων έγένετο λόγος άνωτέρω92, καί περαιτέρω ώς 
δεύτερον μέρος τής αυτής περικοπής άναφέρεται εκτενής άφήγησις των 
περιστατικών τής καταλήψεως τής Κρήτης. Ή εν λόγω άφήγησις πα
ρουσιάζει έκτυπον όμοιότητα μέ τάς άφηγήσεις των βυζαντινών ιστο
ρικών, μη παραλειπομένου τού επεισοδίου τής καύσεως τών πλοίων, 
όπως άκριβώς εμφανίζεται είς τάς έλληνικάς πηγάς, ουδέ τού ύποτιθε- 
μένου διαλόγου μεταξύ τοϋ Abu Hafs καί τών έκπλήκτων προ τών 
καιομένων πλοίων συμπατριωτών του. Τά μόνα νέα στοιχεία έν σχέ- 
σει πρδς τάς βυζαντινάς άφηγήσεις, πλήν ολίγων ανευ σημασίας λο
γοτεχνικών έξωραϊσμών, είναι ή μνεία τής Σούδας άντί τοϋ Χάρακος 
ώς τόπου άποβάσεως καί ή εσφαλμένη έντόπισις τοϋ Χάνδακος είς 
την άνατολικήν Κρήτην93. Ή σοβαρότης τοϋ συγγράμματος τοϋ J.-A. 
Conde, ή ύποστήριξις τής εκδοχής περί άποβάσεως έν Σούδα ύπδ τής 
περικοπής τοϋ Α1 Humaidi, καί ή δυσεξήγητος άναφορά τής Σούδας 
ύπδ τοϋ Gibbon, συνετέλεσαν ώστε νά υίούετηθή ή τοιαύτη εκδοχή 
ύπό ιστορικών τοϋ κύρους τών G. Finlay94, A. Vassiliev95 καί J. Β. 
Bury96.

Τήν ύποπτον όντως όμοιότητα τοϋ δευτέρου μέρους τής περικοπής 
τοϋ Α1 Humaidi πρδς τάς έλληνικάς αφηγήσεις παρετήρησαν οί Μ. 
Amari97 καί Ferd. Hirsch98, ενώ ό Vassiliev έπισημαίνων καί αυτός 
τήν περίεργον όμοιότητα παρετήρησεν ότι ή περικοπή αυτή εις τάς 
μεταφράσεις τού βιβλίου τοϋ Conde παραλείπεται είς τήν γαλλικήν 
τοϋ έτους 1825 ύπδ De Maries καί έχει συντμηθή είς τήν άγγλικήν 
τοϋ έτους 1854 ύπδ Foster99. Ό Bury εύρίσκει τήν τοιαύτην όμοιό-

92) Πρβλ. ανωτέρω, σημ. 45 καί 46.
93) Ε. W. Brooks, ενθ’ άνωτ., σ. 439.
9ί) George Finlay, History of the Byz. and Greek empires, t. 1, 

Edinburg and London 1856, σ. 161, σημ. 1 : The Saracens are said to have 
established themselves first at Suda. Άν καί ούδέν αναφέρει, πηγή tou έν 
προκειμένω φαίνεται δτι είναι ό Gibbon.

95) A. Vassiliev, Vizantija i Araby, S. Petersburg, 1900, x. I, a. 47, 
σημ. 3.

96) J. B. Bury, History of the Eastern Roman Empire, London 1912, 
σ. 288, σημ. 3.

97) M. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, Firenze 1854, τ. I, σσ. 
163 - 164.

98) Ferd. Hirsch, Byzantinische Studien, Leipzig 1876, σσ. 135 - 136. 
") A. Vassiliev, ενθ’ άνωτ., σ. 48, σημ. 2 [σ. 49] καί ΒΑ, σ. 55,

σημ. 3'
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τητα δυσεξήγητου καί έν τελεί την Αποδίδει εις κοινήν κρητικήν πη
γήν100. Πρέπει νά σημειωθή δτι οί Vassiliev καί Bury ενώ φαίνονται 
διστάζοντες πρό τής όμοιότητος τών διηγήσεων δσον Αφορά είς την 
καύσιν τών πλοίων, Αποδέχονται ανευ δισταγμού έκ τής ώς ανω περι
κοπής τήν Αναφοράν τής Σούδας ώς τόπου Αποβάσεως καί πρώτης £γ- 
καταστάσεως τών ’Αράβων, ατε προφανώς μή περιεχομένην είς τάς 
έλληνικάς πηγάς. Έν τούτοις ή προβληματική καί άνευ προηγουμένου 
τοιαύτη όμοιότης τής Αραβικής περικοπής προς τάς βυζαντινάς πηγάς 
δεν ήγειρεν, ώς έδει, ίσχυράς υποψίας νοθείας καί πλαστότητος, μέ- 
χρις δτου δ Ε. W. Brooks, είς τήν προμνημονευθείσαν μελέτην του, 
έξετάσας προσεκτικώτερον τδ πράγμα, Απέδειξεν οτι ώς πρός τά επί
μαχου δεύτερον τμήμα τής περικοπής πηγή τού Conde δεν είναι ό Α1 
Humaidi άλλ’ δ.... Έδουάρδος Gibbon. Ή Απλή παράθεσις ύπδ τού 
Brooks τού Αντιστοίχου τμήματος τής ιστορίας τού Gibbon καί τής 
δήθεν περικοπής τού Α1 Humaidi παρά τώ Conde Αρκεί διά νά πείση 
τον Αναγνώστην ώς πρδς τήν άμεσον έξάρτησιν τής δευτέρας έκ τού 
πρώτου. ’Αλλ’ δ Brooks δεν στηρίζει τήν αποψίν του μόνον είς τδ γε- 
γονδς τής έμφανοϋς όμοιότητος. 'Όσα στοιχεία Αναφέρει περαιτέρω 
καθιστούν τδ πράγμα Ανεπίδεκτου πόσης Αμφισβητήσεως.

Κατά τον Brooks «εν μόνον χειρόγραφον τού έργου τού Α1 Humaidi είναι 
γνωστόν δτι υπάρχει, καί είς τό σημείον οπού παραπέμπει ό Conde τούτο ου
δόν περιέχει, τό όποιον νά μή εΰρίσκεται εις τό εργον τού άντιγραφέως καί 
συνεχιστού τού Α1 Humaidi, τού Α1 Dhabbi (άπέθ. 1203), έκδοθέν υπό τών 
Codera καί Ribera τφ 1886 έξ ενός Έσκοριαλείου χειρογράφου, μόνου γνω
στού ύπάρχοντος έν Ευρώπη [Bibtiotheca Arabo-Hispana, tom. Ill] ...επει
δή άναφέρεται on, ώς φαίνεται έκ τού ίδιου τού προλόγου τού Conde, οΰτος 
έγνώριζε τον Α1 Humaidi μόνον μέσιο τού Α1 Dhabbi [σ. XXVII] δυνάμεΰα
νά εΐμεθα πεπεισμένοι δτι τό είς τό απόσπασμα τού Α1 Dhabbi [.................... ]
εχομεν δλας τάς πληροφορίας αί δποϊαι ήσαν είς τήν διάθεσιν τού Conde» 101. 
Έν συνεχείμ ό Brooks παραθέτει έκ τού Α1 Dhabbi τό περί τής Κρήτης από
σπασμα καί επισημαίνει ώρισμένα δείγματα ανακριβείων καί σφαλμάτων είς 
τήν ισπανικήν άπόδοσίν του ύπό τού Conde. «Ό Conde συνεχίζει (τήν ώς ανω 
περικοπήν) διά νά έπαναλάβη, παραπέμπων είς τον Α1 Humaidi, τήν ιστορίαν 
τής κατακτήσεως, σχεδόν δπως εμφανίζεται αΰτη είς τους 'Έλληνας συγγρα
φείς, τών μόνων μνειών γεγονότων μή περιεχομένων είς αυτούς ούσών τής 
αναφοράς τής Σούδας αντί τού Χάρακος ώς τόπου αποβάσεως καί τής έντοπί- 
σεως τού Χάνδακος είς τό ανατολικόν ακρον τής νήσου' άμφότερα ταύτα, κα
θώς καί τινα λογοτεχνικά διανθίσματα δύνανται επίσης νά εύρεθούν καί είς 
τόν Gibbon, ενώ ούδεμία λεπτομέρεια τών ελληνικών πηγών ή οποία διατη
ρείται ύπό τού Conde δέν απουσιάζει από τόν Gibbon καί άμφότεροι οί συγ
γραφείς, ένφ κατά τά αλλα Ακολουθούν τόν Γενέσιον, παρεμβάλλουν τόν ύ-

10°) J. Β. Bury, ένθ’ άνωτ., σ. 238.
101) Ε. W. Brooks, ένθ’ άνωτ., σ. 438.
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παινιγμόν περί τών μελλόντων τέκνων έκ τοϋ Συνεχτστοϋ» 102. ’Ακολουθεί ή 
παράθεσις τών δύο κειμένων, σημειουμένων τών εκφράσεων, αΐ όποϊαι δεν α
παντούν εις τα ελληνικά κείμενα καί είναι κοιναϊ εις τούς Gibbon καί Conde. 
Καί ό Brooks καταλήγει «Ή πηγή εις ήν παραπέμπει ό Conde άποδεικνϋεται 
κατά ταϋτα δτι δεν είναι παλαιός Άραψ συγγραφεύς, άλλ’ Άγγλος τοΰ ί8ου 
αίώνος καί ή προβολή τοϋ ΑΙ Humaidi ώς πηγής άλλου τίνος πέραν τοϋ γεγο
νότος τής κατακτήσεως καί τής προσωπικότητος τοϋ κατακτητοϋ πρέπει νά έξα- 
φανισθή έκ τής ιστορίας. Έκ πρώτης δψεως φαίνεται αδύνατον νά άπαλλάξη 
τις τον Conde έκ τής κατηγορίας τής απάτης, αλλά τοιαϋτη κατηγορία δέν 
πρέπει νά άποδοθή, έάν άλλη, τις ερμηνεία είναι δυνατή, καί, όταν λάβωμεν 
νπ’ δψιν τάς' δυσκολίας ΰπό τάς οποίας έγράφη τό εργον του [πρβλ. Ρ. de 
Gayangos, Hist, of the Mohamm. Dynasties in Spain, I, σ. XI], νομίζω δτι 
δυνάμεθα νά πιστεϋσωμεν on συγκεντρών τήν δλην διά τήν ιστορίαν του, μή 
δυνηθείς νά εϋρη αραβικήν τινα άφήγησιν τής κατακτήσεως, έγραψε τήν παρά- 
φρασιν τοϋ Gibbon ύπό τήν περικοπήν τοϋ ΑΙ Dhabbi καί, δτε συνετέλει τά 
σχέδια τοϋ έργου του, έλησμόνησε τήν πηγήν του και έφαντάσθη δτι άπετέλει 
αϋτη μέρος τής περικοπής» 103.

Έπεμείναμεν Ιδιαιτέρως είς τήν παράθεσιν τών επιχειρημάτων τοΰ 
Brooks διά νά δειχθή ή στερεότης τών Απόψεών του. Φαίνεται λοι
πόν περίεργος ή έπιφύλαξις τών Η. Gregoire και Μ. Canard, εις τήν 
γαλλικήν έκδοσιν τοϋ βιβλίου τοϋ Vassiliev, δσον Αφορά είς τήν Απο
δοχήν τής άπόψεως τοϋ Brooks, καί ή προσπάθεια προς νέαν ερμη
νείαν τής όμοιότητος τών έλληνικών Αφηγήσεων πρός τήν δήθεν Αρα
βικήν παρά Conde. ’Ιδού τί γράφουν : «Mais on sait aujourd’ hui que 
Conde n’est pas sur, et qu’ il a «truque» la version pretendue ara- 
b; des evenements en la contaminant avec les recits byzantins. 
Ainsi s’ explique la resseniblance trop frappante entre les deux ver
sions, qui faisait emettre a Bury 1’ hypothese d’ une source arabe 
commune». Περαιτέρω άναφέρεται γνώμη τοϋ Ίταλοϋ άραβολόγου Nal- 
lino επί τοϋ θέματος: «Le silence complet de tous les auteurs arabes 
cdites jusqu’ici ct ce que nous savons des precedes de Conde, dont 
il faut toujours se defier, portent a soup^onner que Conde a tire 
Γ anecdote des traductions latines des chroniqueurs byzantins, en Γ 
attribuant par megarde a Γ auteur arabe», γνώμη προφανώς έκφρα- 
σθείσα έν Αγνοίμ τής μελέτης τοϋ Brooks. Κατωτέρω παρατίθεται 
έτέρα γνώμη τοϋ Μ. Canard, μή άποδεχομένου τήν έξήγησιν τοϋ 
Brooks, καί πιστεύοντος δτι είναι δυνατόν ή άφήγησις παρά Conde 
νά Ανήκη είς Αραβα συγγραφέα. Κατά τήν ήμετέραν γνώμην καί 
μετά τά αδιάσειστα επιχειρήματα τού Brooks δέν είναι δυνατόν νά 
εύσταθήση τό επιχείρημα τού Canard: «car....le passage qui precede
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102) Αυτόθι, σ. 439.
103) Αυτόθι, σ. 440,
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celui-la, dans Conde, sur Abu Hafs est extrait d’ un ecrivain ara- 
be!» 104.

Εκείνο τδ οποίον προκαλεί έντύπωσιν είναι δτι εις την γαλλικήν 
έκδοσιν τού βιβλίου τοϋ Vassiliev οί έκδόται, ενώ φαίνονται, κατά τά 
άνωτέρω, διστάζοντες ώς πρός την γνησιότητα τής έπιβεβαιώσεως τοϋ 
άλλως μυθώδους επεισοδίου τής καύσεως τών πλοίων υπό τής περικο
πής τοϋ Α1 Humaidi παρά Conde, αποδέχονται καί αυτοί άνευ δι- 
σταγμοϋ τήν πληροφορίαν περί άποβάσεως εις Σούδαν, άν καί αυτή 
άποτελεί ωσαύτως μέρος τού αυτού έπιμάχου δευτέρου τμήματος τής 
αυτής περικοπής105 *.

Καί εγείρεται τώρα τδ έριότημα : πού εΰρεν ό Gibbon καί Αναφέ
ρει τήν Σούδαν; Ό Brooks δηλώνει δτι άγνοεί πού εύρεν δ Gibbon 
τήν ταύτισιν αυτήν τοϋ Χάρακος τών ελληνικών πηγών πρδς τήν Σού
δαν καί παρατηρεί δτι α'ι δύο αύταί λέξεις έχουν τήν αυτήν σημα
σίαν10δ. Τούτο παρετήρησεν ήδη δ Βασ. Ψιλάκης107, αποδέχεται δέ δ 
Ιωάννης Παπαδόπουλος108. Διά τήν σημασίαν τών λέξεων χάραξ 
καί σούδα, λέξεων τής στρατιωτικής δρολογίας τών Βυζαντινών, 
υπάρχουν αί πραγματείαι τών Dolger, Gregoire, Maas, Lammert, 
Dain καί Mercati, έπ’ ευκαιρία τής συζητήσεως περί τδν τίτλον τοϋ 
Λεξικού τής Σούδας, αί δποίαι καί εξαντλούν τδ θέμα' εν σχέσει δμως 
με τήν συγκεκριμένην ύπδ συζήτησιν περίπτωσιν πιστεύομεν δτι είναι 
άπαράδεκτον μεθοδολογικώς νά ταυτίζωνται δύο τοπωνύμια, έπειδή 
έχουν έννοιολογικήν συνάφειαν.

Τδ ερώτημα λοιπδν παραμένει: πού εύρεν δ Gibbon καί Αναφέρει 
τήν Σούδαν; Είναι γνωστόν δτι δ διαπρεπής ίστορικδς δεν έγνώριζε 
τήν Αραβικήν, Αποκλείεται επομένως ή περί Σούδας πληροφορία νά 
ήντλήθη έξ Αραβικών πηγών, τών οποίων Αλλωστε, καθ’ ήν εποχήν 
έγραφεν δ Gibbon έλάχισται έκδόσεις καί μεταφράσεις ύπήρχον' έξ 
Αλλου ούδαμοϋ τού βιβλίου του φαίνεται νά Αντλή έξ Αραβικών πηγών
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104) ΒΑ, σ. 55, σημ. 3.
105) Αυτόθι, σ. 55, σημ. 2.
loe) Ε. W. Brooks, ένθ’ άνωτ., σ. 440, σημ. 54.
107) Βασ. Ψ ι λ ά κ η, ένθ’ άνωτ., σσ. 717-718, περί τών αραβικών επι

δρομών τών μέσων τοϋ Ζ' αίώνος : «περαιωθέντες δέ εις τήν νήσον κατέσχον 
πρώτον τήν Σούδαν (κατά τήν επί τοϋ ’Ακρωτηρίου νϋν λεγομένην Χώραν, 
πάλαι δέ Μινώαν), τήν οποίαν οί είρημένοι ιστορικοί όνομάξουσι Χάρακα, διότι 
Χάραξ καί Σούδα λαμβάνονται ύπ’ αύτών συνωνύμως, άλλ’ έν ταύτφ σημαίνου- 
σι καί ώχυρωμένον μέρος». Εις τά άνωτέρω υπάρχει ικανή σύγχυσις.

108) Ίωάν. Παπαδοπούλου, ένθ’ άνωτ., σ. 61.
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καί κυρίως στηρίζεται εις τάς έκδεδομένας κατά την έποχήν του βυ
ζαντινός πηγάς. Το πρόβλημα τής προελεύσεως τής μνείας τής Σούδας 
παρά Gibbon ΰά ήτο αλυτον, εάν δεν παρείχεν ό ίδιος υπαινιγμόν 
τινα, έκ τοϋ όποιου οδηγούμενοι νομίζομεν ότι εύρομεν την πηγήν 
τής άναφοράς αυτής.

Ό ’Άγγλος ιστορικός έπ’ ευκαιρία τής έξετάσεως τής αραβικής κα- 
τακτήσεως τής Κρήτης γράφει έν ύποσημειώσει: «The authors from 
whom I have learned most of the ancient and modern state of 
Crete are Belon (Observations, etc., c. 3-20, Paris 1555), Tourne- 
fort (Voyage du Levant, tom. I, lettre ii et iii), and Meursius (CRE- 
TA, in his works, tom. iii, p. 345-544)» 109. Εις τό βιβλίον τού πρώ
του έκ τών συγγραφέων έκ τών όποιων αντλεί ό Gibbon τάς πληρο
φορίας του περί Κρήτης, τοϋ Γάλλου φυσιοδίφου καί βοτανολόγου 
Pierre Belon du Mans, έπισκεφθέντος την Κρήτην έν έτει 1548, υπάρ
χει περικοπή τις ή όποια πιστεύομεν ότι ώδήγησε τόν Gibbon νά γρά- 
ψη περί τής Σούδας. Ή σχετική περικοπή εύρίσκεται εις τό πέμπτον 
κεφάλαιον: Observations des principaulx lieux de l’Isle de Crete, καί 
εις τάς σελίδας 6 καί 7 τού βιβλίου: Les observations de plusieurs 
singularitez et choses memorables, trouvees en Grece, Asie, Iudee, 
Egypte, Arabie et autrcs pays estranges, redigees en trois livres par 
Pierre Belon du Mans, reveuz de nouveau et augmcntez de figures. 
A monscigneur lc Cardinal de Tournon, έκδοΟέντος έν Παρισίοις έν 
έτει 1555, έχει δέ ώς εξής :

«Mais hors dr snsdictes villes, les ports sunt fort rares, par la 
coste: vt cc qu’ il ij en a soul moult esloiqnez des villes, desquclz 
n’en scauons en tonic l’ isle un bon, si non un sen l nomme 
la .S ud e, qui e s t par le derriere de la v ill e de la 
Cancc.ctcst celmj on les q ale res de Barber ousse 
a border cut en prenant ter re en V isle, ά la der- 
niere finer re. <1 a Tare con Ire les Veni liens».

Ή περικοπή αυτή άναφέρεται βεβαίως εις τήν τελευταίαν έπιδρο- 
μήν εναντίον τής Κρήτης τοϋ περιφήμου πειρατοΰ Χαϊρεντίν Μπαρ- 
μπαρόσσα, τοϋ Barberousse τοϋ Belon, κατά τό έτος 1538 110. Ό Gibbon

109) Ed. Gibbon, ενθ’ άνωτ., τ. VI, σ. 37. σημ. 93.
"“) Πρβλ. προχείρως G. Finlay, 'Ιστορία τής Τουρκοκρατίας καί Ενε

τοκρατίας στην Ελλάδα (μτφ. Μίλτου Γαρίδη, επιμέλεια Τάσου Βουρνά), ’Α
θήνα 1958, σ. 101, William Miller, 'Ιστορία τής Φραγκοκρατίας στην 
'Ελλάδα (μτφ. ’Αγγέλου Φουριώτη), Αθήνα 1960, σσ. 580, 636, 690 κ.έ., καί 
Gareth Morgan, Cretan Poetry : Sources and inspiration, Κρητικά Χρο
νικά, τ. ΙΔ’ (1960), σ. 17, σημ. 25, δπου και βιβλιογραφία.
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όμως, είτε εξ άβλεψίας καί προχείρου άναγνώσεως ένόμισεν δτι οί 
άναφερόμενοι υπό τοΰ Belon Άλγερίνοι πειραταί τοϋ Μπαρμπαρόσσα 
ήσαν οί προ επτά αιώνων καταλαβόντες την Κρήτην “Αραβες, είτε 
εθεώρησε παραδόξως δτι ό άναφερόμενος κόλπος τής Σούδας ήτο δ 
συνήθης τόπος άποβάσεως πειρατών καί επιδρομέων εν τή νήσω.

Κατά ταϋτα άποδεικνύεται, πιστεύομεν, δτι ή μνεία τής Σούδας 
δφείλεται είς πλάνην τοϋ Gibbon, ή όποια διά τής δήθεν περικοπής 
τοΰ Α1 Humaidi παρά Conde έπεκράτησε καί συνεπώς ή τοιαύτη άπο- 
ψις πρέπει νά έκβληθή εκ τών ιστορικών βιβλίων.

Έφ’ δσον λοιπόν είναι ψευδές δτι ή άπόβασις Ιγένετο είς Σούδαν, 
ποϋ έγένετο; Πού εύρίσκεται τό άκρωτήριον Χάραξ τό άναφερόμενον, 
καθ’ α ειπομεν ανωτέρω, υπό τών βυζαντινών πηγών ώς τόπος άπο
βάσεως τοϋ Abu Hafs;

Ώς προείπομεν, φαίνεται εντελώς άπίθανον νά μή άπεβιβάσθη είς 
τά νότια παράλια τής Κρήτης δ Abu Hafs. Εκεί κάπου λοιπόν πρέ
πει νά άναζητήσωμεν τό άκρωτήριον τοϋ Χάρακος. Πιθανωτέρα έν 
προκειμένω φαίνεται ή άποψις τοϋ Γ. Α. Σήφακα: «τό άκρωτήριον 
τοϋτο τοϋ Χάρακα, προς δ έπλησίαζεν 6 Όμάρ είναι τό Λίθινο, έκεϊ- 
θεν τοϋ δποίου άπλοϋται δ άνοικτός κόλπος τών Ματάλλων, ένθα τό 
έπίνειον τής τότε πρωτευούσης Γόρτυνος, καί είς τό έσωτερικόν τοϋ 
δποίου είναι πράγματι τό χωρίον Χάρακας»111. Τό άκρωτήριον Λίθι- 
νον είς τό ΝΑ άκρον τοϋ κόλπου τής Μεσαράς πιστεύομεν καί ημείς 
δτι είναι τό άκρωτήριον Χάραξ τών βυζαντινών πηγών καί δ άνοι- 
κτός κόλπος τής Μεσαράς δ τόπος, δπου έγένετο ή άπόβασις τών ’Α
ράβων. "Οσον άφορμ είς την αποψιν τοϋ Γ. Σήφακα δτι δ Χάραξ οΰ- 
τος δύναται νά έχη σχέσιν πρός τό σημερινόν χωρίον Χάρακας τής 
επαρχίας Μονοφατσίου112, πρέπει νά λεχθή δτι αυτή παρουσιάζει δυ- 
σχερείας, δεδομένου δτι τό χωρίον άσφαλέστατα δφείλει τό δνομά του 
είς τόν τεράστιον βράχον, τό Χαράκι113, ό όποιος όρθοϋται είς τό 
μέσον του. "Αλλωστε δ σημερινός Χάρακας χωρίζεται άπό την θά
λασσαν υπό τής δυσβάτου οροσειράς τών Άστερουσίων, τοϋ Κόφινα, 
καί αί άκταί είς τήν περιοχήν αυτήν είναι λίαν βραχώδεις καί άλίμενοι. 
Πάντως άξίζει νά σημειωθή δτι δ Κόφινας άναφέρεται είς τούς χρη

m) Γ. Α. Σήφακα, Ή υπό τών ’Αράβων κατάκτησις τής Κρήτης, 
ΕΕΚΣ, τ. Β' (1939), σ. 65.

112) Αυτόθι, σσ. 65, 68.
113) Χαράκι, ώς γνωστόν, σημαίνει είς τήν κρητικήν διάλεκτον τον ύπερ 

μεγέθη βράχον.
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σμούς περ'ι Κρήτης, κείμενα γεγραμμένα post eventum, άλλα τών ό
ποιων δ πυρήν έχει άναμφισβήτητον παλαιότητα 114 115 * *.

Δέν πρέπει νά μείνη άμνημόνευτος σχετική μέ τδ θέμα πληροφο
ρία τοϋ Βασ. Ψιλάκη: «Ό Άπόχαψις έξέπλευσεν κατευθυνόμενος είς 
Κρήτην, προσωρμίσθη δέ είς τδν τής Βιάννου ή Σΰμης δρμον, τόν τής 
Ψαρής Φοράδας λεγόμενον, πρδς δυσμάς τοϋ όποιου εκβάλλει τό ποτά
μιον δ Μπλάβος Ποταμός»118. ’Ασφαλώς πρόκειται περί τοπικής παρα- 
δόσεως, άγνωστου άλλοθεν, καθ’ δσον γνωρίζομεν, δ δέ Ψιλάκης ού- 
δεμίαν διευκρίνησιν παρέχει ως πρδς την πηγήν τής τοιαϋτης πληρο
φορίας του. Κατ’ άρχήν βεβαίως πρέπει νά λεχθή δτι ούδεμία δυσχέ
ρεια υπάρχει διά νά γίνη δεκτόν δτι ή παράδοσις αυτή άπηχεΐ τήν 
πραγματικότητα καί δτι όντως ή άπόβασις τών ’Αράβων έγένετο είς 
τόν εϋρύχωρον δρμον τής Ψαρής Φοράδας παρά τά χωρία τής έπαρ- 
χίας Βιάννου Καλάμι καί Συκολόγος. Έχομεν τήν υπόνοιαν δμως δτι 
ή τοιαΰτη παράδοσις έδημιουργήθη πολϋ μεταγενέστερον καί έξ αίτίας 
τής είς τόν πρόσφορον τούτον δρμον άποβάσεως πειρατών κατά τήν 
περίοδον τής Ενετοκρατίας καί τής χρήσεώς του κατά τήν Τουρκοκρα
τίαν 11β.

Έκ τών άνωτέρω έξάγονται τά έξής συμπεράσματα: 1) Ή άπόβα- 
σις τών ’Αράβων δεν έ/ένετο είς τόν κόλπον τής Σούδας καί ή σχε
τική πληροφορία δφείλεται είς σειράν πλανών, 2) Αυτή πιθανώτατα 
έλαβε χώραν είς τά νότια παράλια τής νήσου, καί 3) δ καταλληλότερος 
τόπος φαίνεται νά είναι δ κόλπος τής Μεσαράς μέ τούς πολλούς εύρείς 
δρμους, είς τό ΝΑ άκρον τού δποίου εύρίσκεται τό άκρωτήριον Λίθι- 
νον, καθ’ ημάς τό άκρωτήριον Χάραξ τών βυζαντινών πηγών.

114) Πρβλ. τούς χρησμούς περί Κρήτης είς τί> Χρησμολόγιον τον Παϊσίου 
Λιγαρίδου : Βασ. Λαούρδα, Κρητικά παλαιογραφικά 18. 'Ο Παΐσιος Λιγα- 
ρίδης καί οί περί Κρήτης Χρησμοί, Κρητικά Χρονικά, τ. £” (1952), σ. 208.

115) Βασ. Ψιλάκη, ενθ’ άνωτ., σ. 718, καί κατωτέρω σ. 720, σημ. 2:
«[Οί Σαρακηνοί]....έποιοϋντο τάς αποβάσεις είς Κρήτην έκ τών μεσημβρινών
ακτών (τής νϋν Ψαρής Φοράδας ή τών Καλών Λιμένων ή καί τών Ματάλλων) 
μάλλον ή άπδ βορρά...). Ταϋτα επαναλαμβάνει καί ό Γ. Α. Σ ή φ α κ α ς, ένθ’ 
άνωτ., σ. 65.

11β) Πρβλ. π. χ. Ίωάννου Έμμ. Ν ο υ χ ά κ η, Κρητική χωρογραφία, 
έν Άθήναις 1903, σ. 87 περί τού δρμον τής Ψαρής Φοράδας, ιστορικού κατα- 
στάντος «έκ τών έν αΰτφ αποβιβάσεων τροφών καί άλλων έπιτηδείων κατά τάς 
διαφόρους Κρητικάς έπαναστάσεις».
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ΧΥΖΗΤΗΣΙΣ

Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η ς : Ή άνακοίνωσις τοϋ άγαπητού μου μαθητου διδάκτο- 
ρος κ. Παναγιωτάκη είναι όντως σημαντική και είναι γνωστόν ότι ό κ. 
Παναγιωτάκης είναι βαθύτατα εισηγμένος είς τό θέμα, ή σημερινή δια- 
πραγμάτευσις τον όποιου έγινε κατά τρόπον μεθοδολογικώς αριστον. Θά 
μου έπιτρέψη όμως νά προβώ είς μερικάς ουσιώδεις κατ’ εμέ παρατηρή
σεις.

Πρώτον, ώς προς τό θέμα τής ε’ικονομαχίας. Τά γραφόμενα υπό τον 
Λαούρδα άφοροϋν τούς Κρήτας τούς εγκατεστημένους εν Κωναταντ ινουπό- 
λει, όπου πάντοτε πρέπει νά έχωμεν υπ’ όψιν ότι ύπήρχεν ισχυρά Κρη
τική παροικία. Αί ειδήσεις άπύ τον βίον τον Στεφάνου τον Νεωτέρον αί 
σχετικοί μέ τήν Κρήτην, αί όποίαι είναι έμμεσοι, δεν επαρκούν διά νά 
δεχθώμεν ότι ύπήρχεν εκκλησιαστική διάστασις μεταξύ τής Κρήτης καί 
τού Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ούδεμία απολύτως μαρτυρία δύναται νά 
θεμελιώση τήν θεωρίαν ότι υπήρχε διαφορά εκκλησιαστικής άντιλήψεως 
μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως καί Κρήτης. 'Επομένως, ή θεμελίωσις επί 
τοιαύτης προϋποθέσεως τής θεωρίας ότι ή είκονομαχική άντίληψις τής 
Κωνσταντινουπόλεως ήδύνατο νά στρέψη τούς Κρήτας προς τούς ’Άραβας 
ώς πρός σωτήρας, είναι κατ’ εμέ τουλάχιστον περίεργος. Δηλαδή ή άπό- 
βασις έγινεν ασφαλώς κατά τρόπον βίαιον καί μή άρέσκοντα είς τον πλη
θυσμόν.

'Ομιλήσατε διά τήν περί εθνικισμού άντίληψιν τής εποχής αυτής, θέ
μα, τό όποιον, εάν έπεξετεινόμην, θά έπρεπε νά άπασχολήση τό Συνέδριον 
επί πολλήν ώραν. Ή αποψίς σας αυτή κατ’ εμέ είναι εσφαλμένη. Δεν 
είναι άπλώς ή θρησκευτική διαφορά ή χωρίζουσα τούς λαούς τήν εποχήν 
αυτήν όχι μόνον ώς πρός τούς ”Αραβας, οι οποίοι είναι έθνη καί αλλό
γλωσσοι, άλλά καί ώς πρός τούς Δυτικούς υπάρχει μία φυλετική διάκρι- 
σις καί δή κατά τον Θ' καί Γ αιώνα. Έγώ τουλάχιστον δέν δύναμαι νά 
δεχθώ τήν αποψιν ότι ήτο δυνατόν οί ’Άραβες νά γίνουν έστω καί ανεκτοί, 
ώς μέλλοντες νά άντικαταστήσουν τούς διώκτας τών εικόνων βυζαντινούς.

Κατόπιν ώς πρός τάς πηγάς, θά μού επιτρέψετε νά παρατηρήσω, ότι 
δ Σφραντζής είναι δυνατόν νά άναφέρη μίαν πληροφορίαν διά τήν άπύβα- 
σιν, περί τής όποιας ώμιλήσατε. Τό τοπωνύμιου Αλμυρός μέ τί τό ταυ
τίζετε;

Ν. Μ. Παναγιωτάκης: Μέ τον Αλμυρόν ποταμόν παρά τον Χάνδακα. 
Έξ άλλου ή άπόστααις τών είκοσι σταδίων συμφωνεί πρός τήν ταύτισιν 
αυτήν.

Ν. Β. Τωμαδάκης: Τούτο είναι τό μόνον στοιχείου—τό τοπωνύμιου καί ή 
άπόστααις—, τό όποιον δύναται νά επαληθεύση τό χωρίου τούτο. ’Αλλά 
έγώ διάκειμαι πάντοτε έπιφυλακτικώς ώς πρός τον Σφραντζήν. Σάς υπεν
θυμίζω, ότι μία κατάληψις τής Κρήτης θά έσήμαινε βασικώς δύο τινά, τήν 
καταλυσιν τής πολιτικής καί στρατιωτικής άρχής, ή όποια συμπίπτει εις 
τό πράσωπον τού στρατηγού τού θέματος. Έάν, λοιπόν, κατελήφθη ή 
Κρήτη τό 824 ή τό 826 ή τό 828, αυτό πρέπει νά σημαίνη ότι κατελύθη 
ή αρχή τού στρατηγού. Διότι ό στρατηγός είναι καί ή πολιτική καί ή 
στρατιωτική αρχή καί παρεπόμενα τού στρατηγού, τον θεματάρχου, είναι 
αι δικαστικοί έξουσίαι καί αί οικονομικοί καί φορολογικοί νπηρεσίαι τού

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:54:10 EEST - 54.161.213.156



40 Ν. Παναγιωτάκη: Ζητήματα τής κατακτήσεως τής Κρήτης υπό τών ‘Αράβων

Κράτους. 'Επομένως, δ,τι άπέμεινε δεν είναι δυνατόν νά θεωρηθή δτι 
είναι έξηρτημένον διοικητικώς από τό Βυζάντιον, στρατιωτικώς και πολι
τικιάς.

Τό αυτό θά μου επιτρέψετε νά νομίζω και ώς προς την εκκλησιαστι
κήν άρχήν. Μαρτυρία άλλη εκτός από τήν νπόθεσιν αυτήν περί τον Βασι
λείου τον πρώτον (εγώ έχω, ώς γνωρίζετε, άλλην άντίληψιν διατυπώσει, 
δτι αυτός ήτο τιτουλάριος), δτι ύπήρχεν εκκλησιαστική αρχή κατά την 
περίοδον αυτήν τής Κρήτης, καθ' δσον εχω εξετάσει εγώ καί δ κ. Κονι- 
δάρης καί άλλοι μελετηταί, δεν υπάρχει. 'Επομένως, δεν νομίζω δτι ύπήρ- 
ξεν εν Κρήτη εκκλησιαστική αρχή μετά τό 824-26, εκτός κατ' ανοχήν εάν 
έμειναν ιερωμένοι. Πάντως ούδείς είναι μεμαρτυρημένος εν Κρήτη.

Τί σημαίνουν αύταί αί άναγραφαί εις τά Τακτικά; Τό γνωρίζετε έσεις 
κάλλιον έμοϋ, δτι δεν ήτο δυνατόν οι συντάσσοντες τά Τακτικά νά παραι
τηθούν τής αναγραφής επαρχιών, αί δποίαι υπήρξαν εις τό Βυζαντινόν 
Κράτος, όπως ημείς σήμερον έκδίδομεν χάρτας, εις τούς όποιους προσθέ- 
τομεν επαρχίας, τάς όποιας δεν κατέχομεν, άλλά τάς όποιας θεωρούμε ν 
Ελληνικός.

Ή αποψις δτι ή κατάληψις διά τόσων ολίγων δυνάμεων έγινεν εις 
δχι σύντομον χρόνον είναι άξιόλογος καί πρέπει πάντοτε νά εξετάζεται εν 
συνδυασμφ προς τάς μαρτυρίας δτι δεν ήλώθησαν ευθύς τουλάχιστον έξ 
αρχής ώρισμέναι πόλεις τής Κρήτης—ή Γόρτυς καί ή Κυδωνιά, δύο ή μία, 
άναλόγως τών μαρτυριών, αί δποίαι υπάρχουν. Άλλ’ άπό του σημείου 
αυτού εις τό νά προχωρήαωμεν νά καθορίσωμεν τον πιθανόν χρόνον, καθ’ 
δν συνετελέαθη ή κατάληψις, μοϋ φαίνεται δτι δεν είμεθα ακόμη ώριμοι 
ούτε άπό τάς ύπαρχούσας ελληνικός πηγάς νά προβώμεν εις τοιούτον κα
θορισμόν, ούτε, καθ’ δσον άντελήφθην, καί άπό τάς άραβικάς πηγάς, 
έκτος εάν άλλος είδικώτερος έμοϋ εχη νά εϊπη άλλο τι.

Α. Φυτράκης: "Οσα ό κ. Παναγιωτάκης άνέφερε περί χρονολογιών, συν
θηκών καταλήψεως καί λοιπά είναι βεβαιωμένα καί ήλεγμένα πολύ όρθώς.
"Οσον αφορά εις τά εκκλησιαστικά πράγματα, έγώ νομίζω δτι δεν γνωρί- 
ζομεν νά ύπήρξεν εκκλησιαστική διάστασις μεταξύ Κρήτης καί Κωνσταν
τινουπόλεως. ’Εάν υπήρχε, καί μάλιστα εις αύτήν τήν έκτασιν, άσφαλώς 
θά είχομεν περισσοτέρας πηγάς. Δεύτερον, καλλιεργείται μία άντίληψις 
κατά ένα τρόπον ύπερβολικόν δτι υπήρχε μία πολύ χαλαρά εις τό Βυζάν
τιον έθνική άντίληψις. ’Ιδιαιτέρως τώρα τελευταίως καλλιεργείται περισ
σότερον. Δεν νομίζω δτι οί Κρήτες θά έδέχοντο τούς "Αραβας διά νά έκ- 
δικηθοϋν τήν Κωνσταντινούπολή, ή όποια έφέρετο μέ μίαν εύνοιαν προς 
τούς είκονομάχους. *Αλλωστε διά νά άντιμετωπίσωμεν όρθώς τό θέμα 
ήμπορούμεν νά [άντλήσωμεν επιχειρήματα καί άπό τούς προηγουμένους 
αιώνας. Βεβαίως έχομεν εις άλλας δογματικός καί εκκλησιαστικός διαφοράς 
άποσπάσεις επαρχιών, π. χ. κατά τάς μονοφυσιτικός έριδας, άλλ’ εκεί 
πάντοτε εύρίσκομεν όντως ένα εθνικόν χαρακτήρα. Π. χ. άπεσπάσθησαν 
οί ’Αρμένιοι δήθεν διά μίαν δογματικήν διαφοράν, άλλά εις τό βάθος 
υπάρχει μία έθνική διαφορά, όπως επίσης καί οί Κόπται κ.ο.κ. ’Αλλά 
καθαρά)ς βυζαντινή επαρχία μέ αμιγή βυζαντινόν πληθυσμόν νά άποσπα- 
σθή διά καθαρώς έκκλησιαστικάς διαφοράς θά ήτο τουλάχιστον άσύνηθες 
κατά τήν βυζαντινήν καί τήν έκκλησιαστικήν ιστορίαν.

Μ. I. Μανούαακας: Πρό δέκα λεπτών έλαβα άπό τόν πατέρα V. Laurent,
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τον διαπρεπή βυζαντινολόγον και διευθυντήν τοΰ Γαλλικού ’Ινστιτούτου 
Βυζαντινών Σπουδών, μίαν άνακοίνωσιν, τήν όποιαν με παρακαλεί νά δια
βάσω κατά τήν συνεδρίασιν τής προσεχούς Τρίτης. Φέρει τον τίτλον «Le 
statut de la Crete byzantine avant et apres sa liberation du joug 
Arabe (961 /» και θά λύση πολλάς απορίας.

Ν. Μ. Παναγιωτάκης: Φυσικά οι σεβαστοί μου καθηγηταί, <5 κ. Τωμα- 
δάκης καί ο κ. Φυτράκης, είναι πολύ άρμοδιώτεροι από εμένα νά συζη
τήσουν αυτά τά θέματα. Πιστεύω ότι δεν ίσχυρίσθην ότι άπεκόπη ή 
εκκλησία τής Κρήτης από τήν εκκλησίαν τής Κωνσταντινουπόλεως. Έξ 
άλλου ή ϋπαρξις είκονομάχων αύτοκρατόρων δεν συνεπάγεται τήν ϋπαρξιν 
εικονομάχων πατριάρχων ειδικώς εις αυτήν τήν περίοδον. Πιστεύω όμως 
ότι υπήρξε δυσαρέσκεια καί διάστασις μέ τήν επίσημον πολιτικήν τού 
Κράτους κατά τήν έποχήν εκείνην. Δεν πρόκειται περί εκκλησιαστικής 
αποκοπής. Έξ άλλου όλαι αί έπαρχίαι—τουλάχιστον ή ιστορία τών εικο- 
νομαχικών ερίδων αυτό δεικνύει—ολόκληροι έπαρχίαι εϊχον σαφώς εκδη
λώσει τήν άντίθεσίν των μέ τά μέτρα τον κέντρου, εξωρίσθησαν δέ αρχι
ερείς ειδικώς εκείνην τήν περίοδον. Δυστυχώς δεν έχω χρόνον νά απαν
τήσω λεπτομερώς. Πάντως πιστεύω ότι εις τήν τελικήν παρονσίασιν τής 
άνακοινώσεώς μου θά δυνηθώ νά θεμελιώσω καλύτερον τάς Απόψεις μου.
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