
ΙΩΑΝΝΟΥ Σ. ΑΛΕΞΑΚΗ

Η ΑΠΟΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΝ ΦΩΚΑΝ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΑΧΗ 

(ΤΕΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 960 Μ. X. )

'Ως ιστορείται, ό φέρων τόν υπό τόν Νικηφόρον Φωκάν στρατόν 
στόλος άπέπλευσε μετά τελετήν άπό τόν όρμον Βουκολέοντα τοϋ Κε
ρατίου κόλπου τής Κωνσταντινουπόλεως άρχάς ’Ιουλίου 960 μ. X., 
διήλθε τήν Προποντίδα και τόν Ελλήσποντον καί παραπλέων τά πα
ράλια τής Μικράς ’Ασίας έφθασεν εις τά Φύγαλα τής Λυδίας (σήμερον 
Σκάλα Νόβα, νοτίως τής Εφέσου), όπου συνεπλήρωσε τήν ετοιμασίαν 
του. Έκείθεν έπλευσε πρός νοτιο-δυσμάς, έφθασεν εις τήν νησίδα Ίον, 
όπόθεν έπλευσεν ευθέως πρός τόν Χάνδακα, πλησίον τοϋ όποιου άπε- 
βιβάσθη.

Είναι πιθανώτατον ότι προσήγγισεν ή καί έστάθμευσεν κατά τόν 
πλοϋν αυτόν εις λιμένας, ώς είς τήν Ηράκλειον (άρχαίαν Πέρινθον), 
είς τήν νησίδα τής Προποντίδος Προκόνησον, είς τάς έντός τού Ελλη
σπόντου νΑβυδον καί Ταπεικίαν, είς τάς νήσους Τένεδον, Λέσβον, 
Χίον, Σάμον, Φούρνους (τοϋ Ίκαρίου πελάγους), Νάξον, ”Ιον, Θήραν 
καί δή είς τήν νησίδα Δίαν, καί μάλιστα ότι τούς νοτίους ορμίσκους 
τής τελευταίας αυτής νησίδος έχρησιμοποίησεν ώς βάσιν καί καταφύ- 
γιον διά τήν περίπτωσιν σφοδρού άνέμου. Οϋτω προσήγγισεν τέλος ό 
στόλος τής σωτηρίας τήν Κρητικήν παραλίαν.

Ό τόπος είς τόν όποιον έγινεν ή άπόβασις δεν διευκρινίζεται άπό 
τούς συγγραφείς τής εποχής έκείνης, άλλά συμπεραίνεται ότι ή άπόβα- 
σις έγινε δυτικώς τού Ηρακλείου. “Ας συγκεφαλαιώσωμεν τάς σκέψεις 
μας επί τού θέματος αύτού : ’Αντικειμενικός σκοπός ήτο τό φρούριον 
Χάνδαξ, άρα πλησίον του, εί δυνατόν, θά έξελέγετο δ τόπος άποβάσεως. 
Άνατολικώς τοϋ Ηρακλείου τόπος δι’ άπόβασιν—όχι καί πολύ καλός, 
ώς μικρός—είναι ό όρμος τής άρχαίας Άμνισού. Άλλ’ έκεί άλλος 
Βυζαντινός στρατηγός ό Κρατερός (ή Καρτερός) ήτύχησε, καίτοι νική- 
σας, διότι άπό άπρονοησίαν άφήκε τόν νικηφόρον στρατόν του νά πα- 
ραδοθή είς οίνοποσίαν, οπότε ύπέστη συμφοράν, διότι έπανελθόντες οί 
εχθροί κατά τήν νύκτα κατέσφαξαν τούς έν κραιπάλη διατελοϋντας 
νικητάς (826 μ. X.). Μόνον τό όνομα τοϋ άπερισκέπτου Καρτερού πα- 
ρέμεινεν έπί τόπου, ώς οδυνηρά άνάμνησις. Δέν ήτο φυσικόν λοιπόν 
νά έκλέξη τήν θέσιν αυτήν ό Φωκάς δι’ άπόβασιν, άλλ’ άνεζήτησεν
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άλλην, προφανώς δυτικώς τοϋ Ηρακλείου. Λέγουν είς τόν κόλπον τοϋ 
'Αλμυρού. Είς συγγραφεύς (Μιχαήλ ό Άτταλειώτης) γράφει ότι ό έ- 
κλεγείς τόπος ήτο αίγιαλδς καί δέν υπήρχε λιμήν έκεί. Πράγματι Αλί
μενος είναι ή παραλία κατά τδν κόλπον τοϋ 'Αλμυρού, τδν εκτεινόμε
νου άπδ τοϋ Ηρακλείου μέχρι τού Αίου ακρωτηρίου (τοϋ γνωστού άπδ 
τής Τουρκοκρατίας καί μέχρι σήμερον ως «μπουρούνι τής Ρογδιάς»), 
Ό κόλπος έχει άνοιγμα άπδ Ηράκλειον είς 'Αγίαν Πελαγίαν 10 χιλμ. 
καί άπδ Ηράκλειον μέχρι τοϋ μυχού τοϋ κόλπου 7 χιλμ. Υπάρχει λοι
πόν συμφωνία ότι είς τήν παραλίαν τοϋ κόλπου αύτοϋ έγινεν ή άπό- 
βασις. ’Αλλά πού άκριβώς;

"Ας έπισκοπήσωμεν τήν παραλιακήν αυτήν έκτασιν Πλησίον τοϋ 
φρουρίου μέχρι τοϋ ποταμίσκου Γιόφυρου καί τοϋ χειμάρρου Ξηροπο- 
τάμου όχι, διότι οί έν τφ φρουρίω Σαρακηνοί θά κατέφθανον ταχέως 
νά παρεμποδίσουν τήν άπόβασιν. Μακράν είς τδν μυχόν τού κόλπου, 
πέραν τού ποταμού 'Αλμυρού, 7 χιλμ. άπδ τοϋ φρουρίου, άπίθανον, 
διότι οί δύο μικροί ποταμοί, δ 'Αλμυρός καί δ Γαζανός, θά άπετέλουν 
εμπόδια, τά δποία θά έπέφερον καθυστέρησιν τής πρός τδν Χάνδακα 
πορείας. Όχι επίσης καί έπί των εκβολών τών δύο αυτών ποταμών, 
οί δποίοι ενοϋνται είς τήν παραλίαν, διότι τδ ρεύμά των καί έντδς 
τής θαλάσσης μέχρις άποστάσεώς τίνος άποτελεί έμπόδιον. Επομένως 
έντεΰθεν τών ποταμών αύτών (6 χιλμ. άπδ τού Χάνδακος) καί έκεί- 
θεν τοϋ Ξηροποτάμου (3 χιλμ. άπδ τοϋ Χάνδακος), είς τήν μεταξύ αύ
τών άμμώδη παραλίαν (μήκους 3 χιλμ.), κατέναντι τού συνοικισμού 
Τσαλικάκι καί περίπου παρά τήν θέσιν ένθα άνιδρύθη τδ Μνημείου 
τών 62 Ηρακλειωτών μαρτύρων τής Γερμανικής Κατοχής, θά έγένετο 
ή άπόβασις. Ή θέσις αΰτη είναι ή ένδεδειγμένη διά τήν άπόβασιν 
εκείνην.

Ό άρχηγδς τών ’Αράβων, γηραιός άλλά γενναίος εμίρης Άμπτούλ 
(Άβδέλ) Κοτορμπή, δν όνομάζουν οί Βυζαντινοί Κουρούπην ή Κου- 
ρουπάν, άφ’ ού είδεν ότι φθάνει ή έχει φθάσει είς τήν πρδς δυσμάς 
παραλίαν δ Βυζαντινός στόλος, άφήκεν έν τώ φρουρίω μέρος τοϋ στρα
τού καί τδ μέγα μέρος του παρέλαβε καί έξήλθε τάχιστα. Τδ Σαρακη 
νδν αυτό στράτευμα θά έξήλθεν άπδ τάς δυτικάς πύλας τού φρουρίου 
καί άπδ τήν νοτίαν πύλην, τήν καλουμένην ύστερον (1210-1669) έπί 
Ενετών Βολτόνε, καί πιθανώς παρετάχθη είς τά υψώματα, έναντι 
τού στόλου, τοϋ άποβιβάζοντος τούς Βυζαντινούς, είς άπόστασιν χι- 
λίων περίπου μέιρων άπδ τής θαλάσσης, είς τά άπδ Τσαλικάκι Μετό
χι πρδς δυσμάς χθαμαλά ύψώματα. Έταξαν όμως οί "Αραβες καί πλη- 
σιέστατα τής θαλάσσης είς άκροβολιστικήν τάξιν, ως λέγομεν σήμερον, 
έλαφρά τμήματα, τοξότας καί σφενδονήτας, οί όποιοι μόλις έπλησία-
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ζαν τά πλοία εις άπόστασιν βολής τόξου καί σφενδόνης (τδ βεληνεκές 
αυτών ήτο 200-300 μέτρα) έβαλλον κατά τών πλοίων μέ βέλη καί 
λίθους.

Μέρος τοϋ στόλου δ μέγας δρουγγάριος Μιχαήλ Χιτωνίτης, κατ’ 
έντολήν τοϋ Νικηφόρου βέβαια, θά έταξεν πρός την πόλιν, άλλα δέ 
τμήματα θά άφήκεν όπίσω ώς οπισθοφυλακήν, πρδς κάλυψιν. Πρώτοι 
θά άπεβιβάσθησαν οί ψιλοί — οί τοξόται, ίσως καί σφενδονήται—, 
διά νά έξέλθουν καί σχηματίσουν τό π ρ ο ά κ τ ω μ α, δπως λέγεται 
εις τάς άποβάσεις1. Μετ’ αϋτοϋς οί θωρακίται ιππείς, οί κατάφρα- 
κ τ ο ι, μέ πλήρη την πανοπλίαν των ιππείς. ’Έπειτα οί δ π λ ί τ α ι, τό 
βαρύ πεζικόν, ώπλισμένον μέ βαρύν δπλισμόν καί αυτό, ήτοι δόρυ καί 
άσπίδα, ξίφος, κράνος, θώρακα καί περικνημίδας.

Τότε ήνοΐχθησαν αί εύρείαι κουπασταί (περιτόναια) καί, ώς γρά
φει δ Γάλλος Schlumberger, δι’ έπικλινών σανίδων έξώρμησαν έκ τών 
πλευρών τών πλοίων οί θωρακίται (οί φέροντες τόν θώρακα) πο- 
λεμισταί, έφιπποι καί πεζοί, πάνοπλοι. Λέων δ Διάκονος γράφει. «Κλί
μακας γάρ επί τών πορθμείων έπιφερόμενος (δ Νικηφόρος), ταντας επί 
την ήϊόνα προσνφαπλώσας, την στρατιάν ένοπλον τε καί έφιππον από 
τής νγρας επί την ξηράν μετεβίβαζε». Καί συνεχίζει δ γλαφυρός 
ιστορικός: «Τφ δέ καινώ καί άλλοκότω τοΰ δράματος καταπλαγέν- 
τες οί βάρβαροι, κατά χώραν έμενον ίλαδόν, άδιάσπαστον σνντηρονν- 
τες τόν συνασπισμόν καί την τών Ρωμαίων ώς αυτούς άφιξιν προσδε- 
χόμενοι». "Ωστε έμειναν καί άντέστησαν άρχικώς οί Σαρακηνοί επί 
τόπου.

Ό σύγχρονος ποιητής Θεοδόσιος δ Διάκονος είς τό έκ 1036 τριμέ- 
τρων στίχων ποίημά του λέγει διά τόν Νικηφόρον:

έστησε τάς φάλαγγας έγξίφους δλας, 
έστησε τάξεις, ουλαμούς πυργοδρόμους' 
έλαμψεν άσπίς, ήκονημένη σπάθη,

*) Σήμερον τά άποβατικά πλοία προσαιγιαλοϋνται μέ την πρώραν πρός την 
ξηράν, έλλείψει δέ τοιούτων πλοίων ή άπόβασις γίνεται δι’ άκατων καί λέμ
βων, ή ακόμη δι* έκπηδήσεως. Άλλα κατά τήν Βυζαντινήν εποχήν, δτε τά 
πλοία ήσαν κωπήλατα καί ιστιοφόρα, προσήγγιξαν μέ τήν πρύμνην. Τά πλοία 
τότε καί χαμηλά ήσαν, έχοντα ύψος υπέρ τήν -θάλασσαν μόνον 1,30 μέτρα καί 
βύθισμα μικρόν είχον, ήτοι 1,10 μέτρα ύπό τήν θάλασσαν Τά κύρια πολεμικά 
σκάφη τών Βυζαντινών ήσαν οί δρόμωνες, βοηθητικά δέ αυτών τά χ ε- 
λ ά ν δ ι α, έν οίς καί τά ίππαγωγά, ώς καί οί π ά μ φ υ λ ο ι, αί ο ύ σ ί α ι, τά 
καματηρά καράβια (φορτηγά), τά σκευοφόρα. Είς τοιαύτας περιστάσεις 
προηγούντο δρόμωνες έξωπλισμένοι μέ τοξοβαλίστρας, ήτοι μηχανάς αί 
δποίαι έξετόξευον λίθους καί ακόντια.
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θώραξ κατ’ εχθρών είχε τάς λαμπηδόνας, 
δόρυ κρατηθέν δεινόν άντηΰγει φόνον2.

Κατά τόν ποιητήν, δ Νικηφόρος
μέσον σταθείς, ήνοιξε προς Θεόν στόμα. 
«Ίδου τό σόν στράτευμα τοίς εναντίον 
δροις παρεστώς, δημιουργέ χτισμάτων,

πλάτυνον αυτών είς μάχην τάς καρδίας, 
δίωξον αύτοΐς την πίκραν δειλανδρίαν....»3

Ό Schlumberger γράφει οτι οί ’Άραβες έπετέθησαν πρώτοι δι’ α
κοντίων καί βελών κραυγάζοντες, άλλ’ οί Βυζαντινοί ιππείς, έξορμή- 
σαντες πρδς πάσαν διεύθυνσιν ήχμαλώτισαν πολλούς. Άλλ’ δ Λέων 
δ Διάκονος δεν γράφει δα έπετέθησαν πρώτοι οί "Άραβες. Ό Φωκάς 
άπεβίβασε τδν έκ 15.000 άνδρών στρατόν του, δ δποίος έρρίφθη άστρα- 
πιαίως έκ τών πλοίων είς τήν ξηράν έν σιγή καί τάξει. Καί γράφει ό 
Λέων Διάκονος: «Ό δέ τών Ρωμαίων στρατηγός Νικηφόρος, τριχή 
τήν φάλαγγα διατάξας, άσπίσι τε και δόρασι ταύτην καταπνκνώσας 
καί τό ένυάλιον παιωνίσας, τό δέ σταυρικόν έγκελευσάμενος προπορεΰ- 
εσθαι τρόπαιον, άντιμετώπως τοις βαρβάροις έπήει».

Αυτόν τόν τρόπον τής έπιθέσεως συνιστά δ Νικηφόρος καί είς τήν 
συγγραφήν του περί παραδρομής πολέμου ή Τακτικόν, Κεφ. ΙΣΤ', την 
όποιαν έγραψε βραδύτερον ως βασιλεύς, άν καί υπάρχει άμφισβήτησις 
αν είναι τής ιδίας του γραφίδος: «τρεις μέν έμπροσθεν παρατάξεις 
(νά άποστείλη ό στρατηγός) ίσομετώπονς», δ ίδιος δέ «μεθ’ ετέρων 
τριών rj τεσσάρων παρατάξεων, ταις πρώταις έπομένοις, πλησίον έπα- 
κολουθεΐν». Καί δταν αί πρώται 3 παρατάξεις τής «έκ χειρός μάχης 
αρξωνται», νά βοηθήση μέ τάς έπομένας, μάλιστα καί «έκ τών άκρων», 
εί δυνατόν, καί «έκ πλαγίου», δηλαδή δι’ ύπερκεράσεως καί κυκλώ- 
σεως.

Ό ποιητής Θεοδόσιος δ Διάκονος παριστά τόν Νικηφόρον ως εξής:

Μέσον γάρ αυτός ιπποτών έζωσμένος 
τανύστομον μάχαιραν ήκονημένην.

Γράφει δέ ό Λέων Διάκονος: «Δεινής δέ μάχης άναρραγείσης καί δί
κην χαλάζης τών βελών καταφερομένων ούκ έμελλον έπί πολν διακαρ-

2) Θεοδοσίου Διακόνου, Άλωσις τής Κρήτης, Άκρόασις Α', στ. 
51 - 55.

3) Θεοδοσίου Διακόνου, “Αλωσις τής Κρήτης, Άκρόασις Α', στ. 
58 - 65.
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τερεΐν οι βάρβαροι τον των Ρωμαίων δορατισμόν». Και συνεχίζει: 
«Άλλα τά νώτα στρέψαντες και την φάλαγγα διαλνσαντες, ώς εΐχον 
δρόμων, προς τό σφών άπηεσαν ερνμα». «Οι δέ Ρωμαίοι έφεπόμενοι, 
άμνθητον τούτων φόνον είργάσαντο».

Έπηκολούθησαν ή πολιορκία καί μετ’ όκτάμηνον ή άλωσις τοΰ 
φρουρίου τοΰ Χάνδακος (7 Μαρτίου 961), αί επιχειρήσεις πρδς την 
ύπαιθρον προ τής άλώσεως καί μετ’ αυτήν καί ή υποταγή δλης τής 
νήσου, ή πλήρης έκκαθάρισις αυτής από τδ Σαρακηνδν μίασμα, ή έ- 
πανοικοδόμησις τών ναών καί ή επάνοδος εϊς τδν Χριστιανισμόν τών 
βιαίως έξισλαμισθέντων κατοίκων, μερίμνη τών αρχιερέων Νίκωνος 
τοΰ Μετανοείτε καί ’Αθανασίου τοΰ ’Αθωνίτου. Ό Νικηφόρος Φωκάς 
κληθείς είς Κωνσταντινούπολή έτέλεσε θρίαμβον. Είς τδν γενναίον 
έκείνον στρατηγόν καί ευσεβή χριστιανόν δφείλει ή Κρήτη την άπε- 
λευθέρωσίν της άπδ τον άλλόθρησκον Σαρακηνδν επιδρομέα καί την 
διάσωσίν της άπδ τδν έξισλαμισμόν.

ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ

Ν. Β. Τωμαδάκης: Ό Schlumberger ήτο, εάν δεν κάνω λάθος, Ιατρός κα'ι 
ερασιτέχνης Ιστορικός. Τί περιμένετε, λοιπόν, από έναν ιατρόν, ό οποίος 
ήτο ώραιολόγος ποιητής σνγγραφεύς και βλέπει άλλέως αυτά τά ζητή
ματα;

ί. Σ. Άλεξάκης: Τον έμελέτησα. Δεν ήτο στρατιωτικός.
Μ. I. Μανουσακας: Είναι άναμφισβητήτως ορθή ή βάσις, άλλ5 επιχειρεί 

νά δώση μίαν άλω, μίαν αιγλην.
I. Σ. 3Λλεξάκης: Σύμφωνοι.
F. J. Ό e W a el e : Σάς παρακαλώ' ήθελα πολύ νά μάθω, εάν σ’ αυτήν τήν 

μάχην έχρησιμοποιήθη και τό υγρόν πυρ.
I. Σ. ’Α λ ε ξ ά κ η ς : Τό υγρόν πυρ ήτο τό σπουδαιότερον δπλον τής εποχής 

εκείνης, άλλ* έχρησιμοποιείτο κυρίως εις τάς ναυμαχίας. Ύπήρχον καί 
μηχανήματα διά τάς μάχας είς τήν ξηράν προς έκτόξευσίν του, μικρά 
όμως καί επομένως σπανίως άναφέρεται ένα τέτοιο πράγμα. 9Εγώ δεν 
συνήντησα είς τους χρονογράφους νά τό έχρησιμοποίησεν ό Νικηφόρος Φω
κάς είς τήν ξηράν.

F. J. D e W a e I e : Ευχαριστώ.
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