
Ν. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΡΑΒΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΑΒΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗι

Τάς κατωτέρω πληροφορίας άράβων ιστορικών περ'ι τής άραβο- 
κρατίας έν Κρήτη, παρέλαβον εκ τουρκικού βιβλίου υπό τόν τίτλον 
«Girit Tarihi» (Ιστορία τής Κρήτης), τοϋ οποίου συγγραφεύς ήτο ό 
έκ Χανίων τουρκοκρής Χουσεΐν Κιαμή. Τό βιβλίον τούτο έξεδόθη έν 
Κωνσταντινουπόλει κατά τό έτος Εγίρας 1288, ήτοι είς τό καθ’ ημάς 
1871 μ. X.

Δέν έχω συνεπώς ύπ’ δψιν μου αύτουσίας τάς άραβικάς πηγάς. 
Παρά ταϋτα αι έκ τουρκικής πηγής έν μεταφράσει πληροφορίαι αΰται, 
προστιθέμενοι είς τάς μέχρι τούδε γνωστάς τοιαύτας, έλπίζω οτι θά 
διαφωτίσουν επί τι την τόσον άλλωστε ισχνήν άπό άραβικής πλευράς 
βιβλιογραφίαν τής άραβοκρατίας έν Κρήτη.

Έκ τοϋ βιβλίου τούτου πληροφορούμεθα δτι πλήν τών ήδη γνω
στών είς ημάς άράβων ιστορικών τών άσχοληθέντων μέ τά έν Κρήτη 
γεγονότα κατά τόν 1 Ιον, 12ον καί 13ον αιώνα1, υπάρχουν καί έτεροι 
δύο, τών όποιων έκαμε χρήσιν ό τοϋρκος συγγραφεύς. Οί άραβες ούτοι 
ιστορικοί είναι δ Abdullah bin Vahab2 καί ό Aboul Maha?en3. Έκ

J) Ούτοι είναι oYahia l]Buhahylyha-Byngezla, αραψ ιατρός 
άποβιώσας κατά τό έτος "Εγίρας 493 (1099 μ. X.). Είναι γνωστός καί ώς Ibn 
Djazlah καί ώς Abu - Ali - Yahia. Tiro χριστιανός εξωμότης έξ " Αντιόχειας. 
Nouvelle Biographie Generale... Publiee par m. m. Firmin Didot Freres, Pa
ris M DCCC LXXXV, Tome 7eme, σ. 755. "0 Yakut ij Yacout (Abu- 
Abd-Allah), αραψ γεωγράφος γεννηθείς έν 'Ελλάδι κατά τό 1178 καί άπο
βιώσας κατά τό 1227 είς Χαλέπιον, Nouvelle Biographie, ένθ’ άν., Tom. 46, σ. 
890. 'ONowairi(Chehab eddyn Ahmed), αραψ ιστορικός καί νο
μοδιδάσκαλος γεννηθείς έν Taber της "Άνω Αίγυπτου κατά τό 1280 καί άπο- 
θανών τό 1332. "Έγραψε τό δεκάτομον βιβλίον Nihayat al arab fi fonoun al- 
adab. Nouvelle Biographie, ένθ’ άν., Tom. 38, σ. 350.

2) Περί τούτου ούδέν ήδυνήθην νά άνεύρω είς τά παρ’ ήμϊν βιογραφικά 
λεξικά. "Αλλά καί ό άραβολόγος κ. George C. Miles, δν καί έντεϋθεν ευχαρι
στώ, δέν κατώρθοτσε νά έξακριβώση τι περί τοϋ αραβος τούτου ιστορικού. Θά 
πρόκειται ασφαλώς περί αβλεψίας η άντιγραφικοϋ τίνος λάθους τοϋ τούρκου 
συγγραφέως Χουσεΐν Κιαμή, δστις δέν καθώρισεν ακριβώς τό όνομα τούτου.

3) Aboul-Mahai;en (ben-Taghry-Berdy), αραψ ιστορικός 
γεννηθείς έν Χαλεπίψ κατά τά ήμισυ τοϋ 15ου αίώνος. Τό κυριώτερον αύτοΰ 
έργον είναι τό Nodjoum Elzahereh..., έξ ου παρελήφθησαν υπό τού τούρκου
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τούτων ό μέν πρώτος είναι λίαν σύντομος είς την άφήγησί.ν του, ό δε 
δεύτερος έξιστορών τδ έπεισόδιον τού προαστείου, άναφέρει χρονογρα- 
φικώς την ύπδ τών ’Ανδαλουσιών προσφύγων κατάληψιν τής Κρήτης* 4, 
τδν έκχριστιανισμδν καί την μετανάστευσιν τών μη άποδεχθέντων την 
χριστιανικήν θρησκείαν Μουσουλμάνων.

Είς τό ίδιον δμως βιβλίον παραθέτει ό τοϋρκος συγγραφεύς έν με
ταφράσει έκ τής άραβικής είς τήν τουρκικήν, έκ τού βιβλίου Ν ι h a- 
yat-i-al Arab, τοϋ γνωστού είς πάντας ημάς άραβος ιστορικού 
Nowairi, έν μέρει άγνώστους μέχρι τούδε πληροφορίας, τάς όποιας 
έθεώρησα καλόν νά μεταφέρω ένταύθα καί έπί τών όποιων έχω νά 
παρατηρήσω τά έξής:

Έν άρχή έξιστορών ό Nowairi τά τών έπανειλημμένων άποπειρών 
καί προσπαθειών τών ’Αράβων πρός κατάκτησιν τής Κρήτης, αναφέ
ρει τήν έπί βασιλείας τού Μωαβιά5 άπόπειραν άποτυχούσης καταλή- 
ψεώς της διά τών ύπό τήν άρχηγίαν τού Cunaida άποσταλέντων στρα
τευμάτων. Έν συνεχείφ άναφέρει κατάληψιν ώρισμένων τμημάτων τής 
Κρήτης, μή κατονομάζων ταύτα, έπί έποχής τού έκ τών Όμεϊαδών 
βασιλέων, Velit ibn Abdulmelek6, διά στρατευμάτων ύπό τήν άρχη
γίαν τού Tarik ibn Zenadi. Κατάληψις όμοίως μή κατονομαζομένων 
σημείων τής Κρήτης άναφέρεται ύπό τού Nowairi καί έπί βασιλείας 
τού έκ τών Άβασιβών Χαρούν ελ Ρασίντ, διά τών ύπό τήν άρχηγίαν 
τού στρατηγού Hamit ibn Mansur Hamdani άποσταλέντων στρατευ
μάτων.

Συνεχίζων ό Nowairi τήν έξιστόρησιν τών περί τήν Κρήτην γεγο
νότων, έρχεται καί είς τήν ύπό τού Ebu Hafz Omar ibn Habib Ende- 
lusi, τού γνωστού ως Άπόχαψις τών βυζαντινών, οριστικήν κατάλη- 
ψιν τής Κρήτης. Ώς χρονολογίαν τής καταλήψεως ταύτης σημειοί 
κατά τά πρώτα ετη τής βασιλείας τοϋ Μαμούν7. Έν τή άφηγήσει του 
δέν παραλείπει νά κατονομάση τό ύπό τών ’Αράβων, ευθύς αμα τή

σνγγραφέως Χονσεΐν Κιαμή, τά έν τφ βιβλίω τον Girit Tarihi άναφερόμενα α
ποσπάσματα.

4) Έσφαλμένως αναφέρει ώς έτος καταλήψεως τής Κρήτης νπό τον Νικη- 
φόρον Φωκά τό έγιριακόν έτος 345 αντί τον όρθοϋ 305. Βλ. μεταφρ. άριθ. 2.

5) Δέν γνωρίζω εάν αί εντός παρενθέσεως σημείοΰμεναι χρονολογίαι έν τφ 
κειμένω τον Nowairi (βλ. μεταφρ. άριθ. 3) έτέθησαν νπό τον ίδιου, ή νπό 
τον τοΰρκον συγγραφέως Χουσεΐν Κιαμή. Πάντως τό έτος 41 αντιστοιχεί είς 
τό καθ’ ημάς 661.

β) "Άνοδός του είς τον θρόνον κατά τό έτος "Εγίρας 86 ήτοι 704 μ. X. 
Βλ. μεταφρ. άριθ. 3, νποσ. 22.

7) Ό Μαμούν άνήλθεν είς τον θρόνον κατά τό έτος "Εγίρας 204 (819 μ. 
X.). Βλ. καί νποσ. 26.
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άποβάσει των, καταληφθέν οχυρόν σημείον τής νήσου. ’Αποκαλεί τού
το «Πόλις», δπερ ήτο έκ τών οχυρωμένων φρουρίων τής νήσου καϊ διη
γείται δτι δ Ebu Hafz Omar κατέστησε τοϋτο έδραν της διοικήσεώς 
τον καί βαθμηδόν κατέλαβεν απασαν την νήσον, ούχί βεβαίως άμαχητϊ 
ώς θά άποδειχθή κατωτέρω, καί δτι κατεδάφισεν δλα τά λοιπά φρού
ρια, τα όποια έχρησιμοποίουν οί ρωμηοί ώς καταφύγια καί άσυλα8.

Έπί τής ύπδ τού Nowairi παρεχόμενης πληροφορίας περί καταλή- 
ψεως δηλονότι υπό τών ’Αράβων έκ των πρώτων τού φρουρίου «Πό
λις», ιστορικού στοιχείου δπερ διά πρώτην φοράν έρχεται είς φως, έχο- 
μεν νά παρατηρήσωμεν τά έξης:

Οί "Αραβες, καθ’ δ καλώς γνώσται τών παραλίων τής Κρήτης λό
γω τών επανειλημμένων πειρατικών επιδρομών καί άποπειρών κατα- 
λήψεών της, άποβιβασθέντες είς τά νοτιοδυτικά παράλια τής Κρήτης, 
πιθανώς είς τόν γνωστόν λιμένα τών Ματάλλων, τό έπίνειον τής πρω- 
τευούσης τής Κρήτης Γόρτυνος, ή είς τόν γειτονικόν δρμίσκον τής 
Έρημοπόλεως9, τόν σημερινόν "Αγιον Γαλήνην, έπετέθησαν κατά πρώ
τον κατά τής Γόρτυνος, την όποιαν καί έξεπόρθησαν ούχί άμαχητί, 
φονεύσαντες καί τόν μητροπολίτην τής Κρήτης Κύριλλον. Φρονοΰμεν 
δτι δ Nowairi άναφέρων το όχνρωμένον φρούριον «Πόλις» έχει ύπ’ δψιν 
του, ώς θά έπληροφορήθη τούτο παρ’ άλλων ή ήρύσθη έξ άλλων ά- 
γνώστων είσέτι είς ήμάς αραβικών πηγών, τήν όχυράν πόλιν τής Γόρ
τυνος. Έν Κρήτη καί άλλοι κατωκημένοι χώροι έφερον τήν δνομασίαν 
πόλις, ώς ή Άργυρούπολις έν τή έπαρχίφ Ρεθύμνης, ή Έρημόπολις έν 
Σητείρ καί έν τή έπαρχία Πυργιωτίσσης. Διατηρείται δέ καί σήμερον 
τό τοπωνύμιον πόλις έν Χερσονήσω10 έπαρχίας Πεδιάδος, έν τή επαρ
χία Μονοφατσίου11 καί ασφαλώς άλλαχού τής Κρήτης. Ουδόλως λοι
πόν άπίθανον νά άπεκαλείτο καί ή πρωτεύουσα τής Κρήτης παρά τώ 
λαώ «Πόλις», ώς άπεκαλείτο καί ή Κωνσταντινούπολις «Πόλις», «στην 
Πόλη» κ.λ.π., τής κοινής δέ ταύτης δνομασίας κάμνει χρήσιν καί δ 
Nowairi άντί τής λέξεως Γόρτυς.

Τό δτι δέ ή πόλις τής Γόρτυνος ήτο δχυρά τούτο άποδεικνύεται έκ 
τού είς σμικροτάτην άπ’ αυτής άπόστασιν κειμένου Φρουρίου τής

8) Βλ. μεταφρ. «χριθ. 3.
8) Ούτω φέρει ή παράδοσις δτι ώνομάζετο 6 ορμίσκος τού Άγιου Γαλήνη. 

Περί αυτού βλ. Ν. Τ ω μ α δ ά κ η, Ό Ίωοήφ Βρυέννιος, Άθήναι 1947, σ. 86, 
ύποσ. 4;

10) Δέν αποκλείεται νά άπεβιβάσθησαν οί Άραβες έκ τού σημείου τούτου, 
οπού καί φρούριον υπάρχει καί τό τοπωνύμιον «Στην Πόλη» διατηρείται καί 
σήμερον.

u) Κρητικά Χρονικά, τομ. Α', σ. 100.
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Γόρτυνος, ή τής Άκροπόλεως τής Γόρτυνος ώς άποκαλείται τούτο σή
μερον, έκτισμένου επί υψηλού λόφου και δεσπόζοντος τής πόλεως12. 
Την Χδρυσιν τού φρουρίου τούτου άποδίδει ό ένετολόγος Gerola μάλ
λον εις τούς "Αραβας ή εις τούς Βυζαντινούς13. Έκείθεν συνεπώς 
όρμηθέντες οι "Αραβες τού Ebu Hafz Omar κατέκτησαν άπασαν την 
νήσον καί κατεδάφισαν τά φρούρια αυτής, τής έδρας διοικήσεώς των 
μεταφερθείσης άργότερον εις τό βόρειον τμήμα τής νήσου διά τής άνε- 
γέρσεως τού φρουρίου τού Χάνδακος, όπόθεν έπεξέτεινον τάς πειρατι
κός των έπιδρομάς, τού Αψυκού Πελάγους μή προσφερομένου διά τοι- 
αύτας επιχειρήσεις.

Άναφορικώς πρδς την έπιδειχθείσαν στάσιν τών γηγενών κατά 
την άπόβασιν τών Σαρακηνών έχω νά παρατηρήσω τά εξής. Πόλεις 
καί φρούρια παραδιδόμενα άμαχητί14 εις τδν κατακτητήν δεν άνασκά- 
πτονται, ώς άνεσκάφη εκ θεμελίων ή πόλις τής Γόρτυνος ούτε καί 
κατεδαφίζονται φρούρια άμαχητί παραδιδόμενα. Ή ύπδ τού Nowairi 
παρεχόμενη πληροφορία περί κατεδαφίσεως τών φρουρίων, ενέχει έν 
αυτή τήν έννοιαν τής άμύνης καί άντιστάσεως τού γηγενούς πληθυ
σμού καί ότι κατεστράφησαν ταΰτα μόνον μετά τήν μέχρι τελευταίας 
πνοής πείσμονα άντίστασιν τών υπερασπιστών των, καί κατεδαφίσθη- 
σαν υπό τών ’Αράβων διά νά μή χρησιμοποιηθούν, ευκαιρίας διδόμε
νης καί πάλιν υπό τών φιλοπόλεμων Κρητών.

’Αλλά περί τής τηρηθείσης εχθρικής αυτής στάσεως τών Κρητών 
καί τής προβληθείσης ύπ’ αυτών άντιστάσεως κατά τού άλλοφύλου ε- 
πιδρομέως, υπάρχει καί μία λίαν διαφωτιστική καί εύγλωττος γραπτή 
μαρτυρία. Κατ’ αυτήν πολλοί χωρικοί προβάλλοντες άντίστασιν κατά 
τών Σαρακηνών άνήγειρον κατά τά πρώτα έτη τής άραβικής κατακτή- 
σεως επί τής νησϊδος τής Έλούντας καί δή έπί τού άποκεκομμένου εκ 
ταύτης βράχου τής Σπιναλόγκας, φρούριον καί δεξαμενάς ύδατος καί 
διεσώθησαν έν αυτή προβάλλοντες άμυναν κατά τών βαρβάρων15. "Ας

12) Περιγραφήν τούτου βλ. έν Monumenti Veneti n e 1Γ isola di 
Creta, Venezia M. CM. V, Vol. lmo, σ. 65.

13) Ma pur scedendo cosi ai tempi del medievo, siamo incapaci di risol- 
vere il quesito se Γ acropoli di Gortyna sia da attribuirsi ai Bizantini o 
non piuttosto agli Arabi... Monumenti, ένύ’ άν., Vol. lmo, a. 71.

14) ... ces hardis aventuriers de i’ Islam avaient surpris Crete sans de
fence. G. Schlumberger, Un Empereur Byzantin, Paris 1890, p. 32.

15) Per alcune scritture antique e greche si vede che a tempo che li Sa- 
receni si fecero padroni dell’ isola di Candia, mold paesani si salvarono in 
essa fortezza e si difensarono da quei barbari. Monumenti, ένθ’ άν., 
Vol. lmo, a. 571.
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σημειωθώ ώς εκ περισσού ενταύθα ότι επί τής νησϊδος ταύτης διασώ
ζεται, κατηρειπωμένον δμως, τό μοναδικόν, έφ’ όσον γνωρίζω, ναύ- 
δριον έν Κρήτη τιμώμενον επ’ όνόματι τοϋ 'Αγίου Φωκά.

Έπϊ τούτοις πρέπει νά σημειωθή τδ εξής ώς προς την άξιοπιστίαν 
τοϋ Nowairi. Είς σοβαρός λόγος δι’ όν ό ιστορικός οΰτος θεωρείται 
όχι πολύ άξιόπιστος είναι καί τό ότι άναφέρει ώς έτος άνακτήσεως 
τής Κρήτης υπό τών Βυζαντινών τό έτος Εγίρας 305 αντί τοϋ όρθοΰ 
350. Νομίζω ότι πρόκειται περί άντιγραφικής άντιμεταθέσεως, λίαν 
ευκόλως έρμηνευομένης, όταν ληφθή ύπ’ όψιν ή αραβική γραφή τών 
άριίίμών τούτων Ψ.Ο άντί ΨΟ.—

1

Έκτου βιβλίου «Ra vz Al-Mi’tar», τοϋ Άμπτουλλάχ μπίν 
Βαχάπ16.

«'Η νήσος Κρήτη κατεκτήθη διά τής βίας επί τής εποχής τών 
Όμεϊαδών υπό τοϋ ’Αμπτουλλάχ ίμπιν Σαάτ, όταν οντος διετέλει Δι
οικητής εν Αίγύπτω. Άργότερον, δταν συνέβη έν ’Ανδαλουσία τό έπει- 
σόδιον τοϋ προαστείου, περί τούς δέκα χιλιάδες Μουσουλμάνοι έξορι- 
σθέντες έκεϊθεν έγκατεστάθησαν έν Αλεξάνδρειά».

2

Έκ τού βιβλίου «ΑΙ-Nucum al-zahira fi’l-muluk 
Μ i s r v a Ί K a h i r a», τοϋ Abu’l-Mahagen17.

«’Επειδή ό έκ τών Όμεϊαδών βασιλέων, βασιλεύς Hakam ibn Ηα- 
sam ήτο τύραννος, οι κάτοικοι τής Κορδονης έπανεστάτησαν κατ’ αυ
τόν κατά τον μήνα Ραμαζάν τοϋ έτους 19818 τής ’Εγίρας καί έπετέ- 
θησαν κατά τοϋ ανακτόρου αύτοΰ. ’Έπειτα από μεγάλην ανθρωποσφα
γήν άναδειχβείς νικητής δ Hakam έφόνενσε πολλούς έξ αυτών καί έ- 
σταύρωσε περί τούς τριακοσίους έκ τών ευυπολήπτων έξ αυτών με 
τήν κεφαλήν προς τά κάτω καί τούς πόδας προς τά άνω είς την όχθην 
τοϋ ποταμοϋ τής Κορδούης. Διά τούς άλλους κατοίκους τής πύλεως έ- 
δωσεν άδειαν είς τούς στρατιώτας του νά προβοϋν είς τήν σφαγήν αυ
τών καί είς τήν λεηλ,ασίαν τών πραγμάτων των. Έσφάγησαν οϋτω έξ 
αυτών έντός τριών ημερών άνω τών χιλίων ατόμων. Είς τούς υπολοί
πους έκ τών άντιτιθεμένων είς αυτόν έδωσε χάριν υπό τον δρον νά έγ-

16) Βλ. περί αύτού ΰποσ. 2.
1Τ) Βλ. ΰποσ. 3.
18) 813 μ. X:
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καταλείιρουν τήν πατρίδα των. 'Η ύπόΟεσις αυτή είναι γνωστή ώς τό 
έπεισόδιον τον προαστείου.

Μίαν ημέραν εις έκ των εις ’Αλεξάνδρειαν έλθόντων προσφύγων 
μετέβη εις κρεοπωλείον διά νά άγοράση κρέας. Άναφνείσης φιλονικίας 
μεταξύ των, έρριψεν 6 κρεοπώλης τά εις χείράς τον ευρισκόμενα ακά
θαρτα έντερα εις το πρόσωπον τοϋ έξ ’Ανδαλουσίας πρόσφυγος. Τότε 
όργισθείς ούτος έκτνπησε καί έφόνευσε τον κρεοπώλην. :Έξ αφορμής 
τούτου έγένετο μεγάλη σφαγή μεταξύ των κατοίκων της ’Αλεξάνδρειάς 
καί των προσφύγων. Τελικώς άνεδείχθησαν νικηταί οι πρόσφυγες καί 
κατέλαβον την πόλιν. ’Έπειτα ό Al ’Abas μετά των υπαλλήλων του, 
αυνήιρεν ειρήνην μετ’ αυτών. Οί πρόσφυγες τότε υπό τον αρχηγόν των 
Omer bin Jsa έξήλθον από την ’Αλεξάνδρειαν καί έπήγαν εις την 
Κρήτην, την οποίαν καί κατέλαβον ολόκληρον.

Οϋτω ή Κρήτη περιήλθε ν εις χεΐρας τοϋ Ίσλάμ καί ή ίσλαμική 
κυριαρχία διήρκεσεν εκεί πλέον των δγδοήκοντα ετών. Κατά τό έτος 
Εγίρας 34519 περιελθούσης τής Κρήτης πάλαν εις χεΐρας τών χριστια
νών, άλλοι μεν έκ τών Μουσουλμάνων μετηνάστευσαν, άλλοι δε ήρνή- 
θησαν την θρησκείαν τοϋ Ίσλάμ. Κατά την ίσλαμική ν ταύτην περίοδον 
άνεδείχθησαν έν τή νήσω πλεΐστοι μεγάλοι θρησκευτικοί αρχηγοί καί 
ίερονομοδιδάσκαλοι έκ τών Ουλεμάδων, τών οποίων οί τάφοι εύρίσκον- 
ται ακόμη έκεϊ. Αιώνια αυτών ή μνήμη».

Και πάλιν έν τφ ίδίω βιβλίω άναφέρονται τά άκόλουθα :
«Κατά τον μήνα Σαφέρ τοϋ έτους ’Εγίρας 21220 21 έπειδή οί έξ ’Αν

δαλουσίας πρόσφυγες εϊχον στασιάσει, άπέστειλεν 6 Al Abas εις ’Αλε
ξάνδρειαν ώς διοικητήν τής Αίγυπτον τον Sagari Abdullah bin Tahir 
με την εντολήν νά έκδιώξη έκεϊθεν τούς πρόσφυγας τούτους, τούς ό
ποιους πράγματι έξεδίωξε διά τής βίας. Κατά τινα παράδοσιν οί Άν- 
δαλουαιοι μόλις έπληροφορήθησαν ότι θά ήρχετο εις ’Αλεξάνδρειαν ό 
Sagari Abdallah τρομοκρατηθέντες κατέφυγον κρυφίως εις Κρήτην, 
όπου καί έγκατεστάθησαν. ’Απόγονοι αυτών υπάρχουν καί σήμερον έν 
Κρήτη».
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’Από τό βιβλίον «Nihayet el Arab» τού Sehabeddin Nuvayri.

«Κατά τήν εποχήν τοϋ Μωαβιά (άνοδός τον εις τον θρόνον κατά τό 
έτος 41Ά τής ’Εγίρας) οί υπό τήν αρχηγίαν τοϋ θαλασσοπόρου Cu-

19) 956 μ. X.
2°) 8 2 7 μ. X.
21) 661 μ. X.
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naida εις Ρόδον έλθόντες καί εκεί το φρονριον των ’Αράβων Αναγεί- 
ραντες Μουσουλμάνοι, ήλθον καί εις την νήσον Κρήτην, την όποιαν 
όμως δεν ήδυνήθησαν νά κατακτήσουν. ’Έλαβον μόνον μετ’ αυτών λά
φυρα καί απήλθον. Οϋτω οι πρώτοι Μουσουλμάνοι, οι οποίοι διεξή- 
γαγον ιερόν πόλεμον εν Κρήτη κατά των εχθρών τοϋ Ίσλάμ, είναι οι 
υπό την αρχηγίαν τον ρηθέντος Cunaida Μουσουλμάνοι.

Μετά ταϋτα όταν ό εκ τών Όμεϊαδών Velit Urn Abdulmelek (ά
νοδός του εις τον θρόνον κατά το έτος 8622 τής ’Εγίρας) διώρισεν Αρ
χιστράτηγον τον Tarilc ibn Zenadi, άπέστειλεν αυτόν προς τά μέρη 
τής Βερβερίας τής ’Αφρικής. Μετά την κατά το έτος 9223 * κατάληψιν 
τής ’Ανδαλουσίας κατέλαβεν οϋτος καί τάς εν τή Μεσογείω νήσους 
Μπαλίσε 2i, Μαγιόρκα, Μινόρκα, Μεσσήνην 25 καί Μάλταν. Τότε Απέ- 
στειλεν οϋτος στρατόν καί εις την νήσον Κρήτην καί κατέλαβεν ώρι- 
σμένα μέρη αυτής. Μετά τους Όμεϊάδας καί ό Hamit ibn Miinfiur 
Hamdani, Αρχιστράτηγος τοϋ έκ τών Άβασιδών Χαρούν ελ Ρασίντ, 
εΐχεν έλθει εις την Κρήτην καί κατέλαβε καί αυτός μερικά τμήματα 
αυτής.

’Έπειτα κατά τά πρώτα έτη τής βασιλείας τοϋ Μααμοϋν (άνοδός 
του εις τον θρόνον κατά τό έτος 20426 27 τής ’Εγίρας) ο Abu Hafiz 
Omar ibn Habib Endelusi, έλΑών εις την Κρήτην μετά μιας δυ- 
νάμεως στρατού, κατέλαβε τό έκ τών οχυρωμένων φρουρίων της φρου
ρών «Πόλις», τό όποιον καί κατέστησεν έδραν τής διοικήσεώς του. 
Βαθμηδόν κατέλαβεν άπασαν την νήσον καί κατεδάφισεν όλα τά λοιπά 
φρούρια, τά όποια έχρησιμοποίουν οι Ρωμιοί ώς καταφύγια καί άσυλα.

Εις τό έτος 1982Ί τής ’Εγίρας, όταν συνέβη εις την ’Ανδαλουσίαν 
τό έπεισόδιον τοϋ προαστείου, οι μετά την ήτταν διασωθέντες από τοϋ 
ξίφους έπαναστάται, ήλθον εις ’Αλεξάνδρειαν καί έκεϊθεν έξοπλισθεντες 
υπό τοϋ Abdullah bin Tahir ήλθον εις συμφωνίαν μετ’ αύτοϋ όπως 
Αναχωρήσουν διά την Κρήτην υπό τον όρον νά Αποστέλλουν καθ’ έκα
στον έτος εις Αίγυπτον μίαν ώρισμένην ποσότητα εμπορευμάτων. Συν 
τω χρόνο) τά πλοντη καί ή δύναμίς των ηύξήθη. Έξώπλισαν τεσσα
ράκοντα πλοία διά τάς θαλασσίας έπιδρομάς των καί έλεηλάτουν καί 
τάς μέχρι τοϋ Κερατίου Κόλπου τής Κωνσταντινουπόλεως νήσους.

Μολονότι δε οι ρωμιοί Ανθίσταντο καί έμάχοντο εναντίον των εν

22) 705 μ. X.
23) 710 μ. X.
21) Δέν καιώρθωσα νά διακριβώσω τήν νήσον ταύτην.
25) Θά έννοή τήν Μεσσήνην.
2β) 819 μ. X.
27) 813 μ. X.
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τοντοις δμως πάντοτε ήττώντο. "Οταν ήλθεν ή σειρά της βασιλείας εις 
τον Ρωμανόν λυπούμένος και αυτός, λόγω τής στάσεως αυτής των 
’Αράβων, προήλθεν εις τέχνασμά τι διά νά δυνηθή νά λάβη έκδίκησιν. 
Άπέστειλε προς τον Έμίρην τής νήσου Abdulaziz Habib bin Omar 
πρεσβευτήν μέ πολύτιμα δώρα, όστις έκφράζων δήθεν αισθήματα φι
λίας προς τον Έμίρην είπε: «"Αν και νφίσταται μεταξύ ημών διαφο
ρά θρησκείας, έν τοντοις υπό τό πνεύμα τής καλής γειτονίας θά ήτο 
καλύτερον δι άμφοτέρονς μας, χάριν τής ίδικής μας καί τής ίδικής 
σας ασφαλείας καί ησυχίας, νά υπήρχε ειρήνη καί ησυχία μεταξύ η
μών. Οϋτω, έκτος του δτι <5εν θά ύπάρχη ανάγκη νά καταβάλλωνται 
έκ μέρους σας τόσα έξοδα διά τον έξοπλισμόν τόσων πλοίων καί την 
προπαρασκευήν τόσον στρατού καί οί κάτοικοι τών ίδικών μας νήσων 
θά ζονν έν ασφαλεία καί ησυχία. Κατ αυτόν τον τρόπον θά άνοιξη καί 
ό κλεισμένος δρόμος τής Ευρώπης καί μέ εύχαρίστησιν θά σάς δίδω- 
μεν από τά έμπορικά μας ταξίδια τά διπλάσια τών δσων τώρα απο
λαμβάνετε. Νά μή γίνωνται πλέον θαλάσσιοι έπιδρομαί καί οϋτω από 
τά κομιζόμενα εμπορεύματα από τον τόπον μας καί από εκείνα τά ό
ποια θά φεύγουν από τον τόπον σας θά πραγματοποιούνται περισσότε
ρα ώφελήματα διά τούς λαούς μας καί τά έσοδα τού θησαυροφυλακίου 
τού Εμίρη θά αυξηθούν». Κατέπεισε λοιπόν τον Έμίρην Abdulaziz 
μέ τούς λόγους αυτούς καί συνήφθη συνθήκη ειρήνης μεταξύ των.

Τότε δ Ρωμανός διά νά κάλυψη την ταχείαν σνμπλήρωσιν τών 
προετοιμασιών του καί έπί τώ σκοπώ απάτης άπέστειλε κανονικώς επί 
έν ή δυο έτη τό ύποσχεθέν ποσόν καί αί έμπορικαί συναλλαγαί ήρχι- 
σαν έν τή νήσω. Διά τής προόδου τών εμπορικών αυτών ταξιδίων ηύ- 
ξήθησαν τά έσοδα τού Abdulaziz. Κατόπιν τούτου έσταμάτησεν ό 
Abdulaziz τον πόλεμον καί την αιματοχυσίαν καί μέ τούς άλλους εχ
θρούς του καί συνήψε συνθήκας ειρήνης καί μέ αυτούς. Μή λαβών δέ 
ύπ5 δψιν τό γνωμικόν «έσο έτοιμος διά πόλεμον έάν θέλης ειρήνην καί 
ησυχίαν» καί μέ τήν σκέψιν δτι είναι περιττόν πράγμα ή διατήρησις 
στρατού, κατήργησε τά καθήκοντα τών πλείστων στρατιωτικών. ’Αλ
λά ό Abdulaziz, πριν παρέλθη πολύς χρόνος, είδε τά κακά αποτελέ
σματα τής τακτικής του αυτής.

'Ο Ρωμανός έκαραδόκει πάντοτε νά εύρη μίαν ευκαιρίαν διά νά 
έκτελΑση αυτό τό όποιον είχε κατά νούν. Οϋτω, δταν έπληροφορήθη 
δτι ό Abdulaziz είχε μείνει χωρίς στρατόν, επειδή κατά σύμπτωσιν 
έκεϊνον τον χρόνον παρουσιάσθη λιμός καί ξηρασία εις τον τόπον του, 
έστειλεν έκτακτον άπεσταλμένον προς αυτόν καί τον παρεκάλεσεν 
δπως τού δώση άδειαν νά μεταφέρη εις βοσκότοπον τής Κρήτης 500 
φορβάδας καί δτι δσοι άρρενες Ιπποι θά έγεννώντο άπό τάς φορβάδας
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