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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τον Σεπτέμβριον τοϋ 1960 κατά τάς εργασίας ρυμοτομήσεως τοϋ 
προς βορράν τμήματος τοϋ παλαιού ένετικού τείχους τοϋ Ηρακλείου 
κα'ι εις την περιοχήν τής λιμενικής ζώνης, ήρθεν είς φως ενεπίγραφος 
μαρμάρινη στήλη μορφής κυβολίθου (cippus), σπουδαιότατης σημασίας 
διά τήν ιστορίαν τής πόλεως. Αϋτη έχει ύψος 0,56, πλάτος 0,61 και 
διαμορφοΰται άνω και κάτω είς κυμάτιον. Φέρει έπί τής μιας τών πλευ
ρών επιγραφήν τήςα' βυζαντινής περιόδου είς 5 στίχους (πίν. Α', είκ. 1), 
επί, τής δευτέρας πλευράς εγχάρακτον διακόσμησιν, ή όποια άποτελεί- 
ται έξ ισοσκελούς σταυρού με κοίλας κεραίας εύρυνομένας πρός τά 
άκρα εντός συμπλέγματος κύκλων τοϋ τύπου τοϋ συριακού τροχού μέ 
διπλά περιγράμματα (πίν. Α', είκ. 2), επί δέ τής τρίτης εγχάρακτον 
επίσης σταυρόν μέ τριγωνικός τήν βάσιν καί τάς απολήξεις τών κε
ραιών (πίν. Α', είκ. 3). Ή τετάρτη πλευρά, ασφαλώς μή ορατή άρχι- 
κώς υπό τοϋ θεατού, είναι, πλήν τοϋ άδρώς έπεξειργασμένου κυματίου, 
εντελώς άκόσμητος. Τμήμα τής όπισθίας ανω γωνίας, ως καί μικρόν 
μέρος τού δεξιού τής ενεπίγραφου πλευράς, άπεκρούσθησαν κατά τήν 
εξαγωγήν τοϋ λίθου. Ή επιγραφή, εκτός τού μικρού τούτου άποκρου- 
σθέντος τμήματος, διατηρείται έν τώ συνόλω άκεραία. Τά γράμματα, 
ύψους 0,05 έκ., έπιμελώς κεχαραγμένα, βαίνουν μεταξύ παραλλήλων 
διαχωριστικών γραμμών, εκτός τής τελικής συντομογραφικής ένδείξεως 
τής χρονολογίας, τής ημέρας δηλαδή τής ίνδικτιώνος, ή οποία, προφα
νώς λόγω έλλείψεως χώρου, έχαράχθη έπιπολαίως καί διά μικρότερων 
στοιχείων έπί τού κυματίου τής βάσεως.

Τά γράμματα τής επιγραφής είναι επιμήκη, γωνιακά, μέ άτρακτο- 
ειδή διαμόρφωσιν τών Ο καί Θ καί ρομβοειδή τοϋ Φ, μέ συνδετικόν 
κύκλον τού κέντρου τού Ξ καί δυσαναλόγως μικράς τάς κεφαλάς τών 
Ρ καί Υ, μέ θλαστήν κεραίαν τοϋ Α, τοϋ οποίου δμως υπάρχει καί 
έτερος τύπος, συγγενής μέ τό μικρογράμματον βυζαντινόν α. Υπάρ
χουν άνορθογραφίαι τινες καί όλίγαι συντομογραφίαι, συνήθεις είς 
έπιγραφάς τής α' βυζαντινής περιόδου έν Κρήτη.

Τό κείμενον αρχεται διά τριών σταυρών καί λήγει πάλιν διά σταυ
ρού, πάντων μέ άκρεμόνας. Μεταξύ τού κυρίως κειμένου καί τής επο
μένης χρονολογίας υπάρχει έτερος σταυρός.

Ή επιγραφή έχει ώς εξής:
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ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΠΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΟΘΕΝ ΑΠΕΣΤΡΑΦΗ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ Ω[Ρ]

ΜΗ ΣΑΣ ΕΙΣΕΛΘΙΝ ΚΑΙ ΦΛΕΞΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ f ΣΥΝΠΛΗΡΟΥΜΕΝΟ Υ 

ΤΟΥ ΜΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙ ΙΝΔΙΚΤΙΩΝΟΣ ΔΙ 
Η Μ Δ.

Καί έν μεταφράσει: Σύνορα τής άγιωτάτης εκκλησίας άπό τά δ- 
ποία άποκρουσθείς ώπισθοχώρησεν δ διάβολος, δταν ώρμησεν νά είσ- 
έλθη κα'ι νά καύση την πόλιν. 30ή ’Ιουνίου τής ΙΔ' Ίνδικτιώνος, ήμε
ρα Δευτέρα (ή Τετάρτη).

Ή άντιστροφή τών ψηφίων ΙΔ είς ΔΙ (τέσσερα καί δέκα) συναν- 
τάται καί είς άλλας κρητικάς βυζαντινός έπιγραφάς τής α' περιόδου, 
ώς π. χ. είς την ύπ’ άρ. 21 τοϋ 'Ιστορικού Μουσείου Ηρακλείου έπι- 
τυμβίαν επιγραφήν τοϋ υποδιακόνου ’Αναστασίου1 — ή όποια καί άλ
λας Ομοιότητας έχει ώς πρός τον τύπον τών γραμμάτων, τάς άνορθο- 
γραψίας καί τάς συντομογραφίας πρδς την ήμετέραν επιγραφήν — καί 
είς την εκ Γόρτυνος έπιτυμβίαν επιγραφήν τού επισκόπου Έκκλησιο- 
δώρου2. Είς άμφοτέρας ή ημερομηνία ΙΕ' ’Ιουλίου έχει άναγραφή ΈΓ 
’Ιουλίου.

Ή σαφής δήλωσις τής ίνδικτιώνος καί τής ημέρας τοϋ μηνός, συν- 
δυαζομένη με τήν δήλωσιν τής ημέρας τής έβδομάδος, αποτελούν Ισχυ
ρόν βοήθημα διά τδν άκριβέστερον χρονολογικόν προσδιορισμόν τής 
επιγραφής. Βεβαίως δ προσδιορισμός τής ήμέρας τής έβδομάδος ώς Δ 
είναι δίσημος, άφοϋ τοΰτο είναι δυνατόν νά άναγνωσθή καί Δευτέρα 
καί Τετάρτη. Σύμπτωσις δμως τών δύο τούτων πρός τήν τελευταίαν 
ημέραν τοϋ μηνάς ’Ιουνίου τής ΙΔ' Ίνδικτιώνος μάς περιορίζει είς πο
λύ δλίγας ημερομηνίας διά τούς αίώνας είς τούς όποιους είναι δυνατόν 
νά συζητηθή ή άπόδοσις. Τοιαΰται χρονολογίαι είναι αί τών ετών 
671, 986, 1001, 1046, 1091, άποκλειομένης, ώς είναι φυσικόν, τής 
περιόδου τής Άραβοκρατίας3.

Έκ τών χρονολογιών αυτών λίαν πιθανή φαίνεται ή πρώτη, 671 
μ. X. άντιστοιχοϋσα πρός ημέραν Δευτέραν, καί πολύ δλιγώτερον πι
θανή ή 986 μ. X. άντιστοιχοϋσα πρός Τετάρτην. Ή πρώτη είναι σύμ
φωνος καί πρός τόν τύπον τών γραμμάτων καί κοσμημάτων καί πρός

*) Σ. Ξ α ν θ ο υ δ ί.δ ο υ, ΈπιγραφαΙ έκ Κρήτης. ’Αρχαιολογικόν Δελτίον, 
II, σ. 10 έξ.

2) G. G e r ο 1 a, Monumenti Veneti nell’ Isola di Creta IV, 577 καί M. 
Gua rd ucci, Inscripticnies Creticae, IV, 484.

8) Ευχαριστίας οφείλω είς τόν καθηγητήν κ. Μ. Μανουσακαν, δστις μέ 
Ιβοήθησε διά τόν προσδιορισμόν τών χρονολογιών τούτων.
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2 , 3
Ιοιορική έπιγρα(|Τ] έξ 'Ηρακλείου (I κυρία οψις, 2 xui ii πλάγιοι ΰψεις).
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τ6 περιεχόμενον τής επιγραφής. Ούτω π. χ. οί τύποι, πλήν τών άλλων, 
τών γραμμάτων I μετά διαλυτικών, Δ προσομοιάζοντος πρδς μικρο- 
γράμματον δ είς την λέξιν Ίνδικτιών καί Ξ μετά συνδετικού κρίκου 
εις τδ κέντρον είναι έν χρήσει κατά τδν 7ον αιώνα καί περί τδ 670- 
680, ώς διάφορα μνημεία τής εποχής ταύτης άποδεικνύουν4. Ή χαρά
κτη τεχνική τής διακοσμήσεως είναι επίσης σύμφωνος με τάς τάσεις 
τής γλυπτικής κατά τδν 7ον αίώνα, δπότε άπλουστεύεται καί χάνει 
την πλαστικότητά του ό γλυπτικός διάκοσμος τών ναών, εξελισσόμε
νος είς έπιπεδόγλυφον5 6. Έκ τών όλίγων σωζομένων μνημείων τού 
αίώνος τούτου, τελείως χαράκτην διακόσμησιν έχει π. χ. θωράκιον τού 
7ου αίώνος τού ναού τού 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, δπου μά
λιστα τδ περίγραμμα τού είκονιζομένου πλοχμού είναι τριπλούν, άνά- 
λογον πρδς τδ διπλούν τού κοσμήματος τής επιγραφής μας β. Είς τδν 
αυτόν ναόν καί είς θωράκια τού ίδιου αίώνος συναντώμεν έπίσης 
επαναλαμβανόμενον τδν τύπον τού σταυρού μέ τριγωνικήν βάσιν καί 
τριγωνικάς άπολήξεις τών κεραιών, ώς τού επί τής τρίτης πλευράς τού 
άνευρεθέντος κυβολίθου7. Παρόμοιον σταυρόν καί τεχνικήν άβαθούς 
άναγλύφου ένθυμίζουσαν ίσχυρώς τήν εγχάρακτον, έχομεν καί άλλα- 
χού, ώς είς θωράκιον τού 7ου αίώνος Βασιλικής τής Ν. Άγχιάλου8. 
Τάς υπολοίπους δυνατάς χρονολογίας είναι δυνατόν νά άποκλείσωμεν 
διά τούς περαιτέρω άναφερομένους λόγους.

'Ως πρδς τδ είδος τού μνημείου, τούτο άνήκει είς τά ορόσημα, τά 
οποία ήδη άπό τών άρχαίων έλληνικών χρόνων δεικνύουν τά σύνορα 
πολιτειών, κοινοτήτων, Ιερών τεμενών, τάφων, ιδιωτικής Ιδιοκτησίας 
κλπ. Κατά τήν άρχαίαν δμως έλληνικήν περίοδον είναι περισσότερον 
έν χρήσει ή λέξις ορος είς τον ενικόν, ενώ κατά τούς βυζαντινούς αίώ- 
νας τά παραδείγματα μέ τδν πληθυντικόν «δροι» πολλαπλασιάζοντας 
τών δρων λαμβανομένων υπό τήν έννοιαν αυτών τών συνόρων. Έν 
Συρία, δπου ή λέξις συνοδεύεται ώς έπί τδ πολύ υπό τής γενικής «ά- 
συλίας» ή «προσφυγιάς», ώς προσδιορισμού συνόρων ναών εντός ιών 
όποιων οί καταδιωκόμενοι ήδύναντο νά καταφύγουν, δύο έπιγραφαί 
τού είδους τούτου εύρέθησαν άνήκουσαι άμφότεραι είς μίαν καί τήν 
αυτήν εκκλησίαν τού 'Αγίου Στεφάνου9.
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4) Gardhausen, Griechische Palaographie, 1913, Taf. 2.
5) Γ. Σωτηρίου, Ή Βυζαντινή γλυπτική τής Ελλάδος κατά τον 7ον 

και 8ον αί., ΑΕ 1937, σ. 171
6) Γ. καί Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ, Ή Βασιλική τοϋ Άγ. Δημητρίου Θεσσαλονί

κης, πίναξ 50 γ.
’) Αυτόθι, πίναζ 49 α.
8) Γ. Σωτηρίου, ΑΕ 1937, σ. 176, εΐκ. 6.
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Δυστυχώς εις την Ιδικήν μας επιγραφήν δεν αναγράφεται τδ δνο- 
μα τής άγιωτάτης έκκλησίας, έκ των συνόρων τής οποίας άπεκρούσθη, 
θεία συνεργεία, ό χαρακτηριζόμενος ώς διάβολος εχθρός. Χαρακτηρι 
σμδν τοϋ εχθρού ώς διαβόλου εχομεν ήδη εις τήν μετάφρασιν τής 'Α
γίας Γραφής των Ο'10 11. Οι βυζαντινοί συγγραφείς ονομάζουν τούς 
ίδιους εχθρούς τής επιγραφής μας, διότι περί τών Αράβων προφανώς 
πρόκειται, «μνσαρά τής ”Αγαρ άμβλώματα», «τής παιδίσκης τοϋ ’Ι
σμαήλ πονηρότατον γόνον», «άρνητάς τοϋ Χρίστου», «θεομάχους», 
«άθεωτάτονς» καί «δυσωνύμους ’Αγαρηνούς». Πολύ άργότερον, τόν 
ΙΕ' αιώνα, δ χρονογράφος Γεώργιος Φραντζής, παρομοιάζει τόν προ
φήτην Μωάμεθ πρδς τδν διάβολον: «Ό διάβολος έπηρμένος και άλα- 
ζών, ό Μωάμεθ έπηρμένος και άλαζών. Ό διάβολος άνθρωποκτόνος 
έστ'ι καί ό Μωάμεθ τούς μή πειθομένους τοϊς δόγμασιν αντοΰ, θανάτω 
κατεδίκασεν» u.

Καί πράγματι, ό προφήτης τοϋ Ίσλάμ καί οί δπαδοί του, είτε "Α
ραβες ήσαν ούτοι εϊτε Τούρκοι, υπήρξαν, ώς γνωστόν, δ κακός δαίμων 
τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, από τοϋ α' ήμίσεος τοϋ 7ου αίώνος μέ
χρι τής καταλύσεώς της. Ζώντος είσέτι τού Μωάμεθ, ή μία μετά τήν 
άλλην αί βυζαντιναί περιοχαί τής Ανατολής πίπτουν είς τάς χείρας 
των. Τό 637, με τήν πτώσιν τών 'Ιεροσολύμων καί τής ’Αντιόχειας, 
συμπληρώνεται ή κατάληψις τής Συρίας. Τό 638 έρχεται ή σειρά τής 
Μεσοποταμίας καί τό 641 τής ’Αλεξάνδρειάς. Άποβάντες κύριοι τών 
μεγάλων ναυτικών βυζαντινών κέντρων τής Συρίας καί τής Αίγύπτου 
καί βοηθούμενοι υπό έλλήνων άρνησιθρήσκων έμπειρων ναυτικών, οί 
"Αραβες δεν άργοΰν νά επεκτείνουν τάς έπιδρομάς των καί είς τήν 
Μεσόγειον. Τό 648 δ Ικανώτατος διοικητής τής Συρίας Μωαβιά κατα
λαμβάνει τήν Κύπρον, δπόθεν εκδιώκεται μετά δύο έτη υπό τοϋ βυ
ζαντινού στρατηγού Κακορίζικου. Έδώ άκριβώς, περί τά μέσα τού αί
ώνος, τό 650-51, τοποθετείται υπό τών 'ιστορικών, επί τή βάσει άρα- 
βικών πηγών, καί ή προ)τη έπίθεσις τών Σαρακηνών κατά τής Κρή
της 12. Τό 653 ύφίσταται τήν καταστρεπτικήν δρμήν τών ’Αράβων ή 
Ρόδος μέ τόν περίφημον κολοσσόν της — πωληθέντα ώς γνωστόν ώς 
χαλκόν είς ’Ιουδαίον έμπορον — καί τό 654, μετά τήν καταναυμάχη- 
σιν τοϋ βυζαντινού στόλου, διοικουμένου αυτοπροσώπως υπό τοϋ αύ-

*) C. Kaufmann, Handbuch der altchristlichen Epigraphik, Freiburg 
1917, Asylinschriften, a. 407 - 410.

10) Έσΰήρ, Z, 4 καί Η, 1.
11) Φ ρ a v τ ζ ή ς, Χρονικόν, εκδ. Βόννης, Lib. IV, Cap. V.
1S) Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, Pesth 1840, L,
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τοκράτορος Κώνστα, παρά τάς άκτάς τής Λυκίας, «οι ’Αγαρηνοί μη- 
δενός έτι αυτοίς έναντιουμένου, όμόσε κατά πάντων έχώρονν»13 14, ώς 
λέγει δ Ζωναράς. Φθάνουν καί πάλιν μέχρι τής Κρήτης καί τής Σικε
λίας και θά έπραγματοποίουν την υπδ τοϋ Μωαβιά σχεδιαζομένην με- 
γάλην έπίθεσιν κατά τής Κωνσταντινουπόλεως, εάν εσωτερικά! άνω- 
μαλίαι κα! εμφύλιοι πόλεμοι δεν άνέκοπτον προσωρινώς τήν ορμήν 
των. Άλλ’ από τοϋ 661, δτε άνέρχεται είς τόν θρόνον τοϋ καλίφου δ 
Μιοαβιά, μεταφέρων τήν πρωτεϋουσάν του είς Δαμασκόν, αί κατακτη
τικά! επιχειρήσεις τών Αράβων έντείνονται κα! πάλιν τόσον είς τήν 
Μ. ’Ασίαν δσον κα! εναντίον τών νήσων τής Μεσογείου. Κατά τδ α' 
έτος τής βασιλείας τοϋ Κωνσταντίνου Δ' τοϋ Πωγωνάτου, δηλ. τδ 669, 
«έπεστράτενσαν οι Σαρακηνοί τήν ’Αφρικήν καί ήχμαλώτισαν χιλιά
δας όγδοήκοντα, ώς φασιν»14 λέγει δ Θεοφάνης. Διά τά δύο επόμενα 
έτη άναφέρει δ αύτδς ιστορικός επιθέσεις κατά τής Ρωμανίας κα! δια- 
χείμασιν τοϋ ναυάρχου Φαδαλά είς Κύζικον κα! είς τά μέρη τής Έξα- 
πόλεως15. Ό δέ Ζωναράς λέγει συνοψίζων κα! πάλιν πολύ χαρακτη- 
ριστικώς : «Οι δέ τής ’Άγαρ απόγονοι ου διέλιπον τήν υπό Ρωμαίους 
απασαν καί πεζή καί πλοϊζόμενοι δηονντες καί ληιζόμενοι»16. Κατά 
τδ 671, έτος τδ δποίον ιδιαιτέρως μάς ενδιαφέρει, ό Μωαβιά αυξάνει, 
συγκεντρώνει κα! εξοπλίζει τδν στόλον του, διά τήν μεγάλην εναντίον 
τής Κωνσταντινουπόλεως έπίθεσιν. Επειδή δμως ή εποχή ήτο ήδη προ
χωρημένη, «οι άρνηταί τοϋ Χρίστου», ώς λέγει ό Θεοφάνης, «παρα- 
πλεΰααντες Κιλικίαν, παρεχείμασαν είς Σμύρνην Μουαμέδ ό τοϋ Άβδε- 
λα, Κάνισος δέ είς Κιλικίαν καί Λυκίαν»17. Τδ επόμενον έτος άρχεται 
ή πρώτη μεγάλη πολιορκία τής Κωνσταντινουπόλεως, ή δποία, συνεχι- 
ζομένη έκ διαλειμμάτων έπ! έπτά δλόκληρα έτη, Αναστέλλεται δριστι- 
κώς τδ 679, χάρις είς τήν χρήσιν τοϋ ύγροϋ πυρδς υπδ τών βυζαντι
νών κα! τήν καταστροφήν τοϋ έπιστρέφοντος είς τά χωρικά ϋδατα ά- 
ραβικοϋ στόλου ύπό καταιγίδος παρά τδ άκρωτήριον Σύλαιον.

Κατά τήν διάρκειαν τής πολιορκίας ταύτης, κα! συγκεκριμένως τδ 
673, άναφέρεται υπδ τοϋ λακωνικωτάτου Θεοφάνους δτι «έχείμασεν 
Άβδελας υιός Καις και Φαδαλάς είς Κρήτην»18. Τούτο βεβαίως ση
μαίνει προσωρινήν έστω κατάληψιν τής νήσου ή τμήματος ταύτης υπδ 
τών άράβων ναυάρχων. Αυτή είναι ή μόνη συγκεκριμένη βυζαντινή

13) Ζωναράς, ’Επιτομή Ιστοριών, Lipsiae 1870, Lib. XIV, Cap. XIX.
14) Θεοφάνης, Χρονογραφία, έκδ. Βόννης, σ. 532.
15) Αυτόθι, σ. 533.
1β) Ζωναράς, ενθ’ άνωτ., Lib. XIV, Cap. XX, σ. 317.
17) Θεοφάνης, Χρονογραφία, σ. 540.
18) Αυτόθι, σ. 542.
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μνεία αραβικής επιδρομής κατά τής Κρήτης. Έπιδρομα'ι μικροτέρας 
έκτάσεως, έπιτυχώς άποκρουσθείσαι, ώς είναι ή τοϋ 671 τής ήμετέρας 
έπιγραφής, δεν έθεωρήθησαν άξιαι μνείας ύπό τών συγχρόνων Ιστορι
κών. Ή επιδρομή δμως αΰτη πίπτει ακριβώς, ώς εΐδομεν, εντός τών 
χρονικών ορίων τής ύψίστης δραστηριότητος τοΰ πολεμικού στόλου τοϋ 
Μωαβιά εις την ’Ανατολικήν Μεσόγειον. Πάσα άλλη χρονολογία προ- 
κύπτουσα έκ τής συμπτώσεως τής τελευταίας ημέρας τού ’Ιουνίου, τής 
ΙΔ' Ίνδικτιώνος και ημέράς Δ, ώς αί τών 1001, 1046, 1091 έκ τής 
άναγνώσεως τοΰ Δ ώς Δευτέρας19 καί τού 986 έκ τής άναγνώσεώς 
του ώς Τετάρτης, άποδεικνύεταί, έκ τού ιστορικού κυρίως πλαισίου καί 
τής μορφής τής έπιγραφής, μή προσαρμόσιμος. Ούδεμία επιδρομή ’Α
ράβων ή άλλων έχθρών κατά τής Κρήτης άναφέρεται υπό τών πηγών 
τάς πρώτας δεκαετηρίδας μετά τήν άνακατάληψίν της υπό τοϋ Νικη
φόρου Φωκά, ή τόν 11ον αιώνα. Καί έπέδραμον μέν οι Βούλγαροι 
υπό τόν βασιλέα των Σαμουήλ εις τήν Ελλάδα άκριβώς τό 986, είναι 
δμως γνωστόν δτι δεν ήδυνήθησαν νά κατέλθουν πέραν τοΰ Ισθμού.

Ώς έπιδρομήν λοιπόν τοϋ β' ήμίσεος τοϋ 7ου αίώνος έναντίον βυ
ζαντινής (οχυρωμένης πόλεως πρέπει νά δεχθώμεν τήν ύπό τής έπι
γραφής μας άναφερομένην. Ενδεικτικόν τής όχυρώσεως είναι τό ρήμα 
είσελθείν τό όποιον μετεχειρίσθη δ άγνωστος συντάκτης τής έπιγρα
φής. Βυζαντινά φρούρια, κάστρα καί καστριά ύπό τοϋ λαού καί σήμε- 
(?ον είσέτι καλούμενα, ύπήρχον ήδη άπό τής α βυζαντινής έποχής είς 
Κρήτην. Είναι αυτονόητον δτι αί βυζαντινοί άρχαί θά έμερίμνησαν 
διά τήν άμυναν τής νήσου ευθύς μετά τάς πρώτας άραβικάς έπιδρο- 
μάς. Ό ένετολόγος G. Gerola άναγνωρίζει ώς βυζαντινά πολλά έκ 
τών διατηρουμένων λειψάνων τειχών άνά τήν Κρήτην. Μεταξύ τών 
άλλων, τά άνεγερθέντα είς τάς αρχαίας ελληνικός καί ρωμαϊκός πόλεις 
τής Γόρτυνος, τής Λύττου, τής Πολυρρηνίας, τής Έλευθέρνης, τής 
Άξοϋ20.

Σχετικώς μέ τήν όχύρωσιν τής α' βυζαντινής έποχής άκριβώς είς 
τήν θέσιν τοϋ σημερινού Ηρακλείου, υπάρχουν τά άκόλουθα στοιχεία:

Είς τό σημείον τοΰ παλαιού ένετικοϋ τείχους δπου άνευρέθη ή έ- 
πιγραφή διακρίνονται σαφώς μέν τά λείψανα τού βυζαντινού τείχους

19) Έπιγραφαι της α' βυζαντινής περιόδου τής Κρήτης είς τάς όποίμς ή 
ένδειξις τής ήμέρας αναγράφεται οόχί δι’ ελληνικού αριθμού άλλα δι’ αυτού 
τούτου ιού ονόματος της είναι πλείσται γνωσταί. Πρ|3λ. Guarducci, Inscriptio- 
nes Creticae, IV, 479 (Δευτέρα), IV, 484 (Κυριακή), IV, 491 (Πέμπτη), IV, 
494 (ή[μέρα] π[έμπτη]), IV, 498 (ήμέρ[α] τ[ρίτη]).

20) G. Gerola, Monumenti Veneti nell’ isola di Creta, I, o. 63 έξ.
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τής β' περιόδου21, συμπληρωθέντος κατά τόν συνήθη υπό των Ένε 
των τρόπον, άλλα παραλλήλως και έσωτερικώς τούτου, εις μικράν ά- 
πόστασιν, λείψανα ίσχυρώς αμυντικού τείχους, πιθανώς τής α' βυζαν
τινής εποχής. Εις την περιοχήν ταύτην, είς τήν δποίαν πολύ βραδύτε- 
ρον έκτίσθη ή καθολική μονή τής S. Catarina, σημειουμένη και είς 
τόν χάρτην τού Χάνδακος τού Werdmuller, επιπτον πιθανώτατα τά 
όρια τής άγνωστου «άγιωτάτης εκκλησίας» τής επιγραφής μας. Ή ύπό- 
θεσις εξ άλλου τής μεταφοράς άλλοθεν τού όροσήμου δεν εύσταθεί, 
αφού τούτο δεν εύρέθη έντειχισμένον καί αφού ό τόπος τής άνευρέ- 
σεώς του, τόσον πλησίον πρός τήν έκτεθειμένην είς έχθρικάς προσβο- 
λάς βορείαν παραλίαν κείμενος, συμφωνεί πλήρως πρός τήν άναφερο- 
μένην άπόκρουσιν έξωθεν έπελθόντων έχθρών.

Ενδεικτικόν διά τήν ύπαρξιν βυζαντινού φρουρίου καί πόλεως είς 
τόν χώρον τού αρχαίου Ηρακλείου είναι καί χωρίον τού ’Ανωνύμου 
συγγραφέως τού Εγκωμίου τού 'Αγίου Άνδρέα τού έν τή Κρίσει, τό 
άναφέρον δτι «ήν οϋτος δ μακάριος διάγων και ζών κατά Θεόν ενσε- 
βώς, έν τω επιλεγόμενα) της Κρήτης Κάστρω»22. Έάν δεχθώμεν, ως 
ό κ. Βασίλειος Λαούρδας23 καί μετ’ αυτόν δ κ. Νικ. Τωμαδάκης24 ότι 
τό Κάστρο τούτο ήτο τό παλαιόν Ηράκλειον, διατί νά μην ύποθέσω- 
μεν δτι ή χρήσις τού δνόματος έγένετο κατά κυριολεξίαν καί δτι δεν 
οφείλεται είς αναχρονισμόν τού συγγραφέως, ό όποιος έζησε τόν Γ 
αιώνα, άποδιδομένου τού δνόματος τής πόλεως ώς ήτο γνωστόν κατά 
τήν εποχήν ακριβώς κατά τήν δποίαν εζησεν ό "Αγιος, δηλ. τόν Η' 
αίώνα; Τό δνομα τούτο είναι δυνατόν νά έδίδετο είς τήν πόλιν πα
ραλλήλως μέ άλλο, επίσημον τούτο, δπως συμβαίνει ακόμη καί σήμερον.

’Αλλά καί τό τοπωνύμιον Χάνδαξ, τό όποιον, ώς έξάγεται τουλά
χιστον άπό τήν ερμηνείαν τών βυζαντινών μαρτυριών περί τής κτί
σεως τής πόλεως υπό τών ’Αράβων, προϋπήρχε ταύτης25, δέν είναι

Σ. Λογιάδου-Πλάτωνος : 'Ιστορική βυζαντινή επιγραφή έζ 'Ηρακλείου S3

21) Ν. Πλάτωνος, Τά τείχη τού Χάνδακος κατά τήν β' βυζαντινήν πε
ρίοδον, «Κρητ. Χρονικά» Α', σσ. 239 - 248. Τοϋ αυτού: Καί πάλιν περί 
τών βυζαντινών τειχών τοϋ Χάνδακος, αύτ. Δ', σσ. 353 - 360. Τοϋ αυτού: 
Νέα στοιχεία διά τήν μελέτην τών βυζαντινών τειχών τοϋ Χάνδακος, αύτ. ΣΤ', 
σσ. 433 - 459.

22) Migne, Ρ. G, 115, 1112.
23) Β. Λ α ο ύ ρ δ α, Ό άγιος Άνδρέας δ έν τή Κρίσει καί ή Κρήτη επί 

είκονομαχίας, «Κρητικά Χρονικά» Ε' 1951, σσ. 32 - 60.
21) Ν. Τ ω μ α δ ά κ η, Κρήτη=Χάνδαξ=Ήράκλειον, ΕΕΒΣ 21, 1951, σσ. 

235 - 237. Τού αυτού. Ή άποστολική εκκλησία τής Κρήτης κατά τούς αί. 
Η - ΙΓ' καί ό τίτλος τοϋ προκαθημένου αυτής, ΕΕΒΣ, 24, 1954, σ. 95 έξ.

25) Γ ε ν έ σ ι ο ς, έκδ. Βόννης, σ. 47, 14-15, Συμεών Μάγιστρος, 
έκδ. Βόννης, σ, 623, Συνεχιστής Θεοφάνους, εκδ. Βόννης, II, 23.
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άπίθανον νά έδόθη ήδη υπό τών βυζαντινών είς τήν τοποθεσίαν, λό
γω τοϋ φρουρίου καί τής περιβαλλούσης τοϋτο τάφρου. Και ναΐ μέν ή 
λέξις Χάνδαξ έχει θεωρηθή ώς άραβική, δέν πρέπει δμως να λησμο- 
νώμεν δτι υπάρχει άρχαϊον ελληνικόν ρήμα χανδάνω μέ τήν έννοιαν 
τού χαίνω καί επομένως δτι καί ή άραβική λέξις είναι ενδεχόμενον νά 
προήλθεν εκ τής βυζαντινής.

Ταϋτα αποτελούν βεβαίως σοβαρός ένδείξεις τής ύπάρξεως βυζαν
τινού φρουρίου καί πολίσματος κατά τήν α' βυζαντινήν έποχήν είς 
τήν περιοχήν δπου βραδύτερον έκτίσθη τό περίφημον δρμητήριον τών 
Σαρακηνών πειρατών, τήν περιοχήν πιθανώτατα τού άρχαίου Ηρα
κλείου. Έάν πράγματι περί τής πόλεως ταΰτης πρόκειται, έξηκολούθη 
άρα γε νά φέρη αυτή τό παλαιόν της δνομα κατά τόν 7ον αίώνα; Πο
λύ όλίγας μαρτυρίας περί τού βυζαντινού Ηρακλείου έχομεν, άλλά καί 
περί τούτου τοϋ άρχαίου έπινείου τής Κνωσού έλαχίστας. Γνωστόν 
είναι διά τούς χριστιανικούς αιώνας τοϋ Ηρακλείου δτι έκ τούτου κα- 
τήγετο δ Ευάρεστος, δ εΐς τών μαρτυρησάντων επί Δεκίου Δέκα Μαρ
τύρων, ώς άναφέρεται είς πολύ μεταγενέστερον άγιολογικόν κείμενον 
τοϋ 10ου αίώνος26. Είς τά πρακτικά τής Ζ' Οικουμενικής Συνόδου έν 
Νικαίφ (τό 787) άναγράφεται δ Θεόδωρος, έπίσκοπος Ήρακλειουπό- 
λεως27, δηλ. τού Ηρακλείου, ώς δέχονται οί έρευνηταί. Ό καθηγητής 
κ. Ν. Τωμαδάκης άνεΰρε καί άλλον έπίσκοπον Ηρακλείου, παλαιότε- 
ρον αυτόν, μετέχοντα τής Γ' Οικουμενικής έν Έφέσω Συνόδου τού 
431, δστις υπογράφει «Πολυχρόνιος, Ήρακλεωτών πόλεως»28. Είς τάς 
μνείας ταύτας τοϋ βυζαντινού Ηρακλείου προσθετέα καί ή ύπάρχουσα 
είς χριστιανικήν έπιτύμβιον επιγραφήν τού Δ' ή τών άρχών τοϋ Ε' 
αίώνος, έκ Γόρτυνος29. Έδώ άναφέρεται τό δνομα τοϋ νεκρού «Θεό- 
κτιστος» καί τό Ηράκλειον ώς «αυτού πατρίς» (κατά τήν πιθανήν συμ- 
πλήρωσιν τού τελευταίου). Τό δνομα τού Ηρακλείου άπεδόθη ούχί δρ- 
θώς υπό τού πρώτου δημοσιεύσαντος τήν έπιγραφήν Ιταλού Ricci είς 
τήν πόλιν Σητείαν, ή όποια είς ένετικούς χάρτας άναφέρεται ένίοτε 
καί ώς Ηράκλειον.

Μεγάλη ήγέρθη τά τελευταία έτη μεταξύ έρευνητών τινων συζήτη- 
σις περί τού έάν χωρίον τού Βίου τοϋ Αγίου Στεφάνου τού Νέου, 
τού μαρτυρήσαντος έπί Κωνσταντίνου τοϋ Ε' τού Κοπρωνύμου τό 767,

54 Σ. Λογιάδου-Πλάτωνος : 'Ιστορική βυζαντινή έπιγραφή εξ Ηρακλείου

2e) Migne, Ρ. G, 117, 224 (Μηνολόγιον Βασιλείου Β'),
27) Mansi, Amplissima Consiliorum Collectio XIII, 145.
28) Ν. T ω μ α δ ά κ η, ένθ’ άνωτ. σ. 89 (Schwartz, Acta Graeca I, III, 

25 καί 26),
29) M. Guarducci, Inscriptiones Creticae, IV, 508 (Ricci, «Mon. Ant» 

II, 1892, 294-9, 6.
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άναφέρον «το λεγόμενον πραιτώριον τον Ηρακλείου» δύναται νά έκ- 
ληφθή ώς μνεία τής πόλεως Ηρακλείου ή Απλώς ώς χαρακτηρισμός 
τοϋ πραιτωρίου τής Γόρτυνος, καλούμενου ουτω έκ τού αύτοκράτορος 
Ηρακλείου30. Ό καθηγητής κ. Τωμαδάκης, γράφων τότε περί τοϋ ζη
τήματος τής ζωής καί τού χρόνου έκλείψεως τών άρχαίων καί βυζαν
τινών πόλεων Γορτύνης κα'ι Ηρακλείου, ύπεστήριξεν ότι τό θέμα δεν 
ήτο δυνατόν νά λυθή μόνον διά φιλολογικών μαρτυριών καί ερήμην 
αρχαιολογικών δεδομένων31. Καί άκριβώς τό πρώτον άρκούντως ση
μαντικόν Αρχαιολογικόν δεδομένον, Αποτελούν ένδειξιν διά την ϋπαρ- 
ξιν βυζαντινής ώχυρωμένης πόλεως εις τόν χώρον τού Αρχαίου Ηρα
κλείου κατά τόν 7ον αΙώνα, είναι ή προκειμένη έπιγραφή. ”Ας έλπί- 
σωμεν ότι έκ τών σπλάγχνων τής κρητικής γής θά προέλθουν είς τό 
μέλλον καί άλλα, μάλλον διαφωτισακά δεδομένα διά τήν λυσιν τοϋ 
έπιμάχου προβλήματος. Έν τψ μεταξύ θά έπεθύμουν νά τελειώσω μέ 
τους καταληκτικούς στίχους τού ποιήματος τοϋ Θεοδοσίου τοϋ Διακό
νου, Αφορώντας είς τήν δλωσιν τοϋ Χάνδακος υπό τοϋ Νικηφόρου Φω
κά καί ενθυμίζοντας τήν ελληνικήν καταγωγήν τής πρωτευούσης τών 
’Αράβων 32:

«Ουτω ταραγμός είχε Κρητών τήν πάλιν,
τήν ο ύσ αν ώ ς και πριν και πάλιν Ρώμης πάλιν,
πάλιν ποθητήν, τήν έπηρμένην πάλιν,
πάλιν τήν έξάκονστον, τήν πολνπλοντον πάλιν»

Σ ΥΖΗΤΗΣΙ Σ

Λ. Πολίτης: Σε τέτοια ζητήματα θά πρέπει κανείς νά έχει πάντα μπροστά 
του τήν έπιγραφή. ’Ήθελα, νά ρωτήσω (βέβαια τήν έπιγραφή τήν είδαμε 
γιά πολύ λίγο), αν τό Δ αυτό, ή ημέρα Δ, είναι έτσι, χωρίς καμμίαν έν
δειξη, πού νά σημαίνει αριθμό.

Σ. Λογιάδου-Πλάτωνος: ’Όχι τίποτα, άπλώς Δ, χωρίς κεραία. ’Άλ
λωστε διακρίνεται πολύ λίγο.

Λ. Πολίτης: Στη μέση Βυζαντινή έποχή δεν ξέρω παράδειγμα Δευτέρας 
πού νά αναγράφεται μέ Δ. Δ σημαίνει πάντοτε Τετάρτη. Οί ημέρες γρά
φονται Β, Γ, Δ, καί φθάνουν ώς τό ΣΤ.

30) Μ. Π α ρ λ α μ ά, Τοπωνυμικά! περιπέτειαι τοϋ 'Ηρακλείου «Κρητ. Χρο
νικά» Η-, 1954, σσ. 273 - 286, Ν. Τ ω μ α δ ά κ η, ΕΕΒΣ, 21, 1951, σ. 237 και 
ΕΕΒΣ, 24, 1954, σ. 86 έξ.

31) Ν. Τ ω μ α δ ά κ η, ΕΕΒΣ, 24, 1954, σ. 87.
32) Ν. Παναγιωτάκη, Θεοδόσιος δ Διάκονος κα! τδ ποίημα αύτοϋ 

«"Αλωσις τής Κρήτης», εκδ. Εταιρίας Κρητικών 'Ιστορικών Μελετών, 'Ηρά
κλειον 1960, Άκρόασις πέμπτη, στ. 115 - 118.
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b b Λογιάδου-Πλάτιονος: Ναι, άλλά συνήθως έχουν την κεραίαν αυτήν. 
Β. Τωμαδάκης: ’Εγώ νομίζω 'άτι είναι έξαιρετικώς σημαντική ή άνα- 

κοίνωσις τής κ. Πλάτωνος διότι θέτει ένα πρόβλημα και μοϋ γεννά αύτήν 
την στιγμήν (διά νά άρχίσω από τά τελευταία ίσως) μίαν έμπνεναιν, νά 
έκφραση τό Συνεδρίαν τήν ευχήν νά μελετηθούν καί νά έρευνηθοϋν από 
άπόψεως αρχαιολογικής τά θέματα αυτά τής Α' Βυζαντινής περιόδου. 
Είναι ζήτημα τό όποιον ενδιαφέρει καί τήν άρχαίαν Κυδωνιάν ζωηρώς, 
καί μάλιστα τώρα πού έχουν άποκαλυφθή μετά τον πόλεμον τά σωζόμενα 
τείχη. Διότι είναι μεγάλης σημασίας τό νά δώσωμεν συνέχειαν εις τήν πά
λιν τοϋ ’Ηρακλείου, νά μην τήν θεωρήσωμεν κτισθεϊσαν από τούς "Αραβας, 
άλλά προϋπάρχουσαν καί νά διαπιστώσωμεν αρχαιολογικούς τούτο, καί οχι 
μόνον από τά τείχη. Πρέπει νά δοθή Ιδιαιτέρα σημασία κατά τάς έκσκα- 
φάς εντός τής πόλεως διά τά τεκμήρια, τά όποια ήμπορεί νά προκόψουν 
από τάφους ή από νομίσματα ή από διάφορα αλλα ευρήματα. Εις αυτό 
πρέπει νά δώσετε έπιτοπίως μεγάλην σημασίαν. Δεν πρόκειται μόνον περί 
των επιγραφών. Λοιπόν θά πρέπει νά έζερευνηθή αυτό τό θέμα, εάν τό 
πόλιαμα τό όποιον, ώς νομίζω εγώ, προϋπήρχεν εδώ τής κτίσεως τοϋ 
Χάνδακος, ήτο πρωτοχριστιανικόν καί έάν ήτο καί πρώτο βυζαντινόν, οπό
τε τό πράγμα έχει άλως ίδιάζουοαν σημασίαν.

Ή μερική παρατήρησις τήν όποιαν θέλω νά κάμω ώς προς τό δ ρ ο ι, 
είναι ή διάκρισις τοϋ ο ρ ο ς καί οροί. "Ορος εδώ είναι ό σταυρός. 
’Εγώ νομίζω άτι πρόκειται περί σταυροπηγίου εδώ. ’Επειδή οί σταυροί 
είναι τρεις, επομένως οροί είναι ό σταυρός, διά τοϋ όποιου αποκρούε
ται μαγικώς κατά τινα τρόπον νά προχωρήση, νά είσέλθη ό διάβολος 
διά τοϋ σημείου αυτού τοϋ σταυρού, τό όποιον τίθεται επί λίθον καί τό 
όποιον διαχωρίζει άρια μονών, άρια πόλεων, περιουσίας κ.λ.π. Είναι μία 
ιερά βυζαντινή συνήθεια, ή οποία έπεκράτησε καί μετά ταϋτα καί είναι 
ενδιαφέρον νά γνωρίζη τό ακροατήριου άτι συνήθως όμιλοϋμεν περί σταυ
ροπηγιακών μονών καί σταυροπήγιον ακριβώς είναι δ άρος, ό όποιος έχει 
τον σταυρόν καί τον όποιον άρον, αυτό τό διακριτικόν, τον λίθον αυτόν 
άπέστελλε θεωρητικώς ή προϊστάμενη αρχή, τό Πατριαρχείου. Δεν πρόκει
ται, άπως κατά τά τελευταία έτη τής Τουρκοκρατίας, περί σιγιλλίου, διά 
τοϋ όποιου μία μονή χαρακτηρίζεται ώς σταυροπηγιακή, άλλ’ άπεστέλλε- 
το αυτός δ άρος διά τοϋ όποιου ή μονή έγίνετο πατριαρχική. Λοιπόν, 
είναι οροί άκριβώς εις τον πληθυντικόν καί οχι άρος.

Τώρα δεν έχω προ όφθαλμών τό κείμενον διά νά πεισθώ έάν οί 
εχθροί είναι όντως ”Αραβες, είτε είναι άπλώς διάβολοι. Δεν ύπάρχει 
καμμία αμφιβολία άτι εις άλα τά βυζαντινά ύμνογραφικά κείμενα καί τούς 
Πατέρας, εις άλα τά αγιολογικά κείμενα—υπάρχει άνθρωπος πολύ άρμο- 
διώτερος έμοϋ, δ αγαπητός συνάδελφος κ. Φυτράκης, διά τό θέμα αυτό— 
εχθρός είναι ό διάβολος. "Οπου ομιλούν τά άγιογραφικά κείμενα, τά 
ύμνογραφικά κείμενα καί οί Πατέρες περί εχθρών....

Σ. Λογιάδου-Πλάτωνος: Μέ συγχωρεϊτε, άλλά λέγει «όρμήσας εία- 
ελθείν καί φλέξαι τήν πύλιν». Ό διάβολος θά ώρμοϋαε νά είσέλθη; καί 
μάλιστα από ώρισμένο σημείο; Αυτό θά πή άτι είναι εχθρός, έχθρός πραγ
ματικός, οχι ό διάβολος ό ίδιος.

Ν. Β. Τωμαδάκης: Είς αυτό τό σημεϊον βέβαια ό συσχετισμός άπ’ αυτής 
τής άπόψεως είναι εδώ unus testis, μία μαρτυρία, καί εύχομαι ή κ. Πλά-

56 Σ. Λογιάδου-Πλάτωνος : ‘Ιστορική βυζαντινή επιγραφή έξ Ηρακλείου

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:54:14 EEST - 54.161.213.156



Σ. Λογιάδου-Πλάτωνος : 'Ιστορική βυζαντινή επιγραφή έξ Ηρακλείου 57

τωνος νά είναι πολύ τυχερή και νά είναι ή ’ιδία, ή όποια θά εύρη καί πε
ρισσότερός μαρτυρίας διά νά στηρίξει την νπόθεσιν αυτήν.

Σ. Λ ογιάδου-Πλάτωνος: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Α. Φυτράκης: Θά ήθελα και εγώ νά επισημάνω ώρισμένα σημεία εξ δσων 

άνέφερεν ό καθηγητής κ. Πολίτης. ’Εάν το Δ πρέπη νά τό έκλάβωμεν 
ώς Δευτέραν ή Τετάρτην. "Οσον εγώ γνωρίζω σπανίως ενρίσκεται τό Δ 
νά σημαίνη Δευτέραν.

Σ. Λ ο γ ι ά δ ο υ-Π λ ά τ ω ν ο ς : Θυμάμαι μίαν επιγραφήν, ή όποια δημο
σιεύεται από τον Gerola καί τήν Guarducci καί λέγει ημέρα Κυριακή μέ 
Κ. Θά ήμποροϋσε βεβαίως νά γράψη Ζ, ημέρα έβδομη.

Α. Φυτράκης: Τώρα, ώς προς τήν επιγραφήν, πρόκειται περί ’Αράβων; 
"Οπως ξεύρομεν τόσον οί σταυροί όσον καί τά λείψανα των άγιων έθεω- 
ροϋντο πάντοτε ώς προστατεύοντα τάς πόλεις. 'Επομένως καί εδώ κατά 
τινα τρόπον μήπως ό σταυρός εσήμαινε προστασίαν από οίονδήποτε 
εχθρόν;

Σ. Λ ογιάδου-Πλάτωνος; ’Όχι, διότι λέγει ότι συμπληρουμένου ’Ιου
νίου έγινεν ή έπίθεσις αυτή.

Α. Φυτράκης: Γνωρίζομεν π. χ. τοιαύτην πληροφορίαν παρά τοϋ Χρυσο
στόμου παλαιότερον, ό όποιος λέγει διά τούς τάφους, διά τά λείψανα τών 
άγιων πού ήσαν γύρω γύρω από τήν ’Αντιόχειαν. Λέγει δ Χρυσόστομος 
δτι διά τών λειψάνων, πού έθεωροϋντο κατ’ εξοχήν ώς άποδιώκοντα τούς 
δαίμονας, έτειχίζετο ή πόλις. Τούτο δεν έσήμαινεν δτι έτειχίζετο άπό 
ορατόν εχθρόν, άλλ’ έτειχίζετο άπό τοϋ κακού.

Σ. Λογιάδου-Πλάτωνος: Αυτό άκριβώς πού εϊπεν καί ό κ. Τωμαδά- 
κης. ’Αλλά είπα δτι τό «ε’ισελθειν καί φλέξαι τήν πάλιν» δεν ήμπορεί νά 
έννοηθή δτι αφορά εις ενέργειαν τοϋ διαβόλου.

Α. Φυτράκης: ’Αλλά ήμποροϋμε νά βεβαιώσωμεν δτι εδώ ό διάβολος είναι 
κατά τινα τρόπον οί Άραβες;

Σ. Λογιάδου-Πλάτωνος: ’Όχι. Αυτό είναι ενδεικτικόν, δεν είναι άπο- 
δεικτικόν, διότι δεν άναγράφεται τό όνομα τών εχθρών. Άλλ’ αν λάβω- 
μεν ύπ δψει δτι εύρισκόμεθα εις τά 611, κανένας άλλος εχθρός δέν θά 
ήμποροϋσε νά είναι παρά οί ’Άραβες, όπως άνέπτυξα.

Γ. Μ έγ ας: Θά είναι πολύ σημαντικόν αν τυχόν ενρεθουν καί άλλοι τοιοΰτοι 
σταυροί επί λίθων γύρω άπό τήν πάλιν. Ό διάβολος είναι μία προοωπο- 
ποίησις τών επιδημικών νόσων. Γίνεται διά τοϋ τρόπου αύτοϋ μαγικός 
κύκλος γύρω άπό κατοικημένους χώρους. Μεμονωμένον αυτό δέν άρκεϊ, 
ϊνα δεχθώμεν δτι ό διάβολος εκπροσωπεί τάς άσθενείας, διότι δλον τό 
κακόν έρχεται άπό τον διάβολον. 'Επομένως θά λυθή τό ζήτημα καί μέ 
άλλα τυχόν ευρήματα, διότι ήμπορεί νά μήν είναι δ εχθρός πού φλέγει 
τήν πάλιν άνθρωπος, αλλά νά είναι ό διάβολος ό όποιος φλέγει τήν πάλιν 
μέ τις άρρώστειες.

Σ. Λογιάδου-Πλάτωνος: ’Αλλά τί σημαίνει δ διάβολος άπεστράφη; 
Ή επιδημία θά είχεν ήδη προσβάλει τήν πάλιν. Τί θά έσήμαινεν δτι ό 
διάβολος ώπισθοχώρησεν; Δέν θά είχεν ήδη είσέλθει, δέν θά τήν είχεν ήδη 
φλέξει αν ήταν, όπως λέγετε, έπιδημία; Δέν θά υπήρχε λόγος νά αναγρα
φή «δρμήσας ε’ισελθείν».

Μ. I. Μανούσακας: Ή επιγραφή μνημονεύει μίαν ώρισμένην ήμερομη-
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νίαν. ’Εάν έπρόκειτο περί νόσον, δεν θά ήτο δυνατόν νά γίνη ή επιδρομή 
και ή αποστροφή της εντός μιας ημέρας.

Μ. Γ. Παρλαμάς: Νά ξαναδοϋμε την επιγραφήν.
Σ. Λογιάδου-Πλάτωνος: «"Οροι τής άγιωτάτης εκκλησίας δθεν άπε- 

στράφη ό διάβολος δρμήσας είσελθεϊν καί φλέξαι τήν πάλιν. Συμπληρου- 
μένου τον μηνάς ’Ιουνίου' επί ίνδικτιώνος ΙΔ ή(μέ)ρ(α) Α(ευτέρα)».

Μ. Γ. Παρλαμάς: Ξεκινώ από τήν παρατήρησιν τον κ. Μανούσακα, ό ό
ποιος εΐπεν δτι, εάν έπρόκειτο — δπως εύστόχως. κατά τήν γνώμην μου, 
παρετήρησεν ό κ. Μέγας — περί νόσου καί δχι περί εχθρών, θά έπρεπε τέ
λος πάντων νά μην έχει λάβει χώραν τό γεγονός αυτό εις μίαν ώριαμένην 
ημέραν. Θέλω νά παρατηρήσω δτι προφανώς ή χρονολογία έδώ δεν αφορά 
τον χρόνον τής έπελεύσεως καί τής αποστροφής τον διαβόλου άλλά αφορά 
τον χρόνον τής πήξεως τοϋ «ορού».

Σ. Λογιάδου-Πλάτωνος: Ναι. Άλλά, κ. Παρλαμά, δέ προσέξατε τήν 
παρατήρησιν πού έκανα' γιατί αυτό τό σκέφθηκα καί εγώ' αλλά ή επιδη
μία ασφαλώς πρέπει νά ήταν ήδη μέσα εις τήν πόλιν, δεν θά ήμποροϋαε 
νά υπήρχε μόνον έξω, καί μάλιστα εις τήν θάλασσαν.

Μ. Γ. Παρλαμάς: Καί άπεαοβήθη, έθεραπεύθη κατά κάποιον τρόπον.
Σ. Λογιάδου-Πλάτωνος: "Οταν «άπεατράφη όρμήσας είσελθεϊν»; *Λ- 

ρα δεν εϊχεν μπει μέσα εις τήν πόλιν ή επιδημία.
Ν. Β. Τωμαδάκης: Δεν υπάρχει εις τά κείμενα, καθ’ δσον γνωρίζω εγώ, 

χαρακτηρισμός τοϋ πολεμικού έχθροϋ ώς διαβόλου.
Μ. Γ. Παρλαμάς: Ναι. Θέλω τώρα νά συνοψίσω τήν γνώμη μου επί τοϋ 

συμπεράσματος, τό όποιον νπεστηρίχθη. Τό συμπέρασμα βέβαια, δπως 
παρετήρησε καί ό Αγαπητός μου κ. Τωμαδάκης, είναι λίαν σημαντικόν, 
άλλά μόνον εάν ή βάσις του άποδειχθή σταθερά. Ή βάσις δμως αυτή κλο
νίζεται πρώτον άπό τήν Αμφιβολίαν τής χρονολογίας, ή όποια, δπως πα- 
ρετήρησαν οί κ. Πολίτης καί Φυτράκης, ήμπορει νά είναι καί τοϋ Θ' αίώ- 
νος, καί δεύτερον άπό τήν πολυσημίαν τής λέξεως διάβολος. Βέβαια 
είναι δυνατόν νά μήν παραδεχθουμεν απολύτως τήν έξήγησιν τήν όποιαν 
εΐπεν ό κ. Μέγας ή όποιανδήποτε άλλην, άλλά πάντως δ πολύσημος δρος 
διάβολος ταυτιζόμενος τρόπον τινα δογματικώς μέ Αραβικήν έπιδρο- 
μήν προσδίδει, νομίζω, εις τό συμπέρασμα πολλήν τόλμην, πολύ περισσό
τερον δταν μόνον αυτός έν συνδυασμού μέ μίαν κλονιζομένην χρονολογικήν 
βάσιν στηρίζη μίαν άποψιν περί τής ιστορίας τής πόλεώς μας, ή όποια, 
δσον καί αν εύχόμεθα δλοι νά είναι Αληθής, δεν φαίνεται, νομίζω, Ακόμη 
στηριζομένη επί των πραγμάτων.

Σ. Λογιάδου-Πλάτωνος: Είπα ένδεικτικώς καί πιθανώτατα. Δεν είπα 
δτι αύτό είναι Αποδεικτικό στοιχείο. ’Ασφαλώς δεν είναι αποδεικτικό.

Ν. Β. Τωμαδάκης: ’Ιδιαιτέρως έδώ—συζητούμε μέ τον κ. Μέγα—μήπως 
υπάρχει ό συσχετισμός τοϋ διαβόλου, ώς συνήθως τον φαντάζεται ό κό
σμος, ή λαϊκή άντίληψις δηλ. ό διάβολος είναι μαύρος γιατί καί οί Σαρα- 
κηνοί είναι μαύροι.

Γ. Μέγας: Γενικώς τό θανατικό, τό όποιον φέρει τήν καταστροφήν, προ
έρχεται άπό τον διάβολον.

Ν. Β. Τωμαδάκης: Έξορκιστέος καί έντεΰθεν.
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