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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΚΑΙ Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗι *

Περί τής δράσεως τοϋ ’Αποστόλου Παύλου είς την Κρήτην, πρδς 
διάδοσιν τοϋ Ευαγγελικού κηρύγματος καί ϊδρυσιν τής ’Εκκλησίας είς 
αυτήν, συνήθως καί σχεδόν στερεοτύπως επαναλαμβάνεται, δτι τούτο 
έγινε κατά την λόγω τρικυμίας, παραμονήν έπ’ δλίγον είς τούς Καλούς 
Λιμένας τοϋ πλοίου, μέ τδ όποιον ό ’Απόστολος μετεφέρετο δέσμιος, 
διά νά δικασθή ύπδ τού αύτοκράτορος εν Ριόμη.

Καί είναι μέν άναν άρρητον Ιστορικόν γεγονός ή προσέγγισις αύτή 
τοϋ Παύλου είς Κρήτην, άφού άναφέρεται φητώς είς τάς Πράξεις των 
’Αποστόλων1. Άλλ’ είναι άράγε δυνατόν νά θεωρηθή, ότι, ή άναγκα- 
στική αύτή προσέγγισις εις την Νήσον, έδωκεν είς τδν ’Απόστολον την 
δυνατότητα καί τδν ύλικδν χρόνον νά κηρύξη τδ Εύαγγέλιον εις την 
Γόρτυνα καί τάς άλλας μεγάλας Κρητικάς πόλεις καί νά θέση τάς βά
σεις τής έν Κρήτη Εκκλησίας; Διότι ιδού τί γράφει ό ίδιος είς την 
αρχήν τής πρδς Τίτον έπιστολής του : «Τούτον χάριν κατέλιπόν σε έν 
Κρήτΐ], ϊνα τα λείποντα επιδιορθώσω] και κ ατ ασ τ ή σ r] ς κα
τά πόλιν πρεσβυτέρους, ώς εγώ σοι διεταξάμην»2. Διά τού
των δηλοϋται σαφώς, ότι ό Παύλος, άναχωρών εκ Κρήτης, είχεν ήδη 
κηρύξει είς τάς κυριωτέρας των πόλεων αυτής, καί μόνον δεν είχε 
προφθάσει «καταστήσαι» είς αύτάς πρεσβυτέρους, έργον διά τήν όλο- 
κλήρωσιν τοϋ οποίου άφήκε τδν εκλεκτόν μαθητήν καί συνεργάτην του 
Τίτον. Είς αυτόν μάλιστα πριν άναχωρήση, είχε δώσει καί προφορι
κός έντολάς—«ώς εγώ σοι διεταξάμην»—πιθανώς δέ καί ονόματα χει- 
ροτονητέων πρεσβυτέρων, καί γενικώς είχεν υποδείξει τά σημεία εις 
τά όποια θά έπρεπε νά στρέψη τήν προσοχήν του «ινα τά λείποντα έ- 
πιδιορθώσηται».

Άλλ’ έκτδς τούτου είς τήν πρδς Τίτον επιστολήν βλέπομεν, ότι ό 
’Απόστολος γνωρίζει καλώς τούς έν Κρήτη Ψευδοδιδασκάλους, τήν δι
δασκαλίαν καί τά ήθη των3 καί ότι έχει μελετήσει τελείως τδν χαρα
κτήρα καί τήν κατάστασιν τής Κρητικής κοινωνίας, ώστε νά δύναται

*) Βλ. Ε. Λ. Πετρά κι, 'Ιστορία τής ’Εκκλησίας έν Κρήτη, τείχος Α\
*) Πρξ. 27, 7 - 16.
’) Τίτ. 1, 5,
8) Τίτ. 1, 10- 16.
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νά ύποδεικνύη καί να καυτηριάζη τάς κακίας Ιδιαιτέρων τάξεων αυ
τής4.

Είναι φανερόν, δτι διά πάντα ταϋτα δέν Απητείτο μικρόν διάστη
μα χρόνου καί βεβιασμένη ενέργεια. Καί δμως οΰτε είς τά λοιπά βι
βλία τής Κ. Διαθήκης, ούτε είς αύτάς τάς Πράξεις ιών ’Αποστόλων 
λέγεται φανερώς ή έστω καί συγκεκαλυμμένως Υποδεικνύεται, είς 
ποιον στάδιον τής άποστολικής ένεργείας τοϋ Παύλου πρέπει νά άνα- 
χθή ή ΐδρυσις τής έν Κρήτη Εκκλησίας καί ή συγγραφή τής πρός Τί
τον επιστολής, ή οποία έπηκολούθησε την ϊδρυσιν εκείνης. Ή λύσις 
μάλιστα τοϋ δευτέρου τούτου ζητήματος, ό καθορισμός δηλαδή τοϋ 
χρόνου τής συγγραφής τής πρός Τίτον επιστολής, είναι πρό παντός 
άπαραίτητος, διότι δταν λυθή τό πρόβλημα τοΰτο, λύεται άφ’ έαυτοϋ 
καί τό πρώτον, γνωστού δντος, δτι ή επιστολή αΰτη έγράφη αμέσως 
μετά τήν άναχώρησιν τού ’Αποστόλου εκ Κρήτης.

Διετυπώθησαν πολλαί υποθέσεις καί έγιναν πλείσται άπόπειραι διά 
νά εύρεθή καί καθορισθή επί τή βάσει τών είς τάς Πράξεις τών ’Α
ποστόλων περιεχομένων πληροφοριών, περί τής ζωής καί τής δράσεως 
τοϋ Μεγάλου ’Αποστόλου, τό χρονικόν διάστημα, τό άπαιτούμενον διά 
τήν ύπ’ αυτού ϊδρυσιν τής Εκκλησίας έν Κρήτη.

Μολονότι δμως αί διατυπωθεΐσαι υποθέσεις είναι πολλάκις λίαν 
ευφυείς, αποβαίνει απολύτως αδύνατον νά ύποδειχθή τοιοϋτος χρόνος 
είς τάς Πράξεις τών ’Αποστόλων. Καί αί διάφοροι υπό διαφόρων σο
φών έκφρασθεϊσαι γνώμαι, άντί νά λύουν περιπλέκουν μάλλον τό ζή
τημα, αυξάνουν τάς δυσκολίας καί προκαλοϋν πλήθος όλόκληρον άνα- 
ποτρέπτων αντιφάσεων, τάς οποίας λεπτομερώς έπισημαίνουν οι νεώ- 
τεροι έπιστήμονες 5 6.

Άλλ’ εκτός τούτου, έάν ή περιοδεία τοϋ Άπ. Παύλου είς Κρήτην 
καί ή άμέσως κατόπιν συγγραφή καί άποστολή τής πρός Τίτον επι
στολής8 συνέπιπτον πρός περίοδον τι να τής ζωής καί ένεργείας τοϋ 
’Αποστόλου, περιλαμβανομένην είς τήν διήγησιν τών Πράξεων, θά ήτο 
περίεργος καί τελείως Απίθανος καί Ανεξήγητος ή σιωπή τοϋ συγγρα- 
φέως—τοϋ 'Ιερού Λουκά—περί τού κηρύγματος τοϋ Παύλου έν Κρήτη 
καί περί τών έν αυτή Χριστιανών.

Επειδή δέ είναι γνωστή ή λεπτομερής παρακολούθησις καί ή ιστο
ρική Ακρίβεια, μέ τήν δποίαν δ συγγραφεύς τών Πράξεων περιγράφει

310 Ε. Πετράκι: 'Ο ’Απόστολος Παύλος και ή ΐδρυσις τής Εκκλησίας έν Κρήτη

4) Τit. 2, 2 - 10.
5) Βλέπε Άλ. Κλητίν, Γνησιότης τών πρός Τιμόθεον καί Τίτον ’Επιστο

λών τού Παύλου σ. 44 - 50. Πρβλ. Τρόϊτοκι, ΈπιστολαΙ τού Άπ. Παύλου πρός 
Τιμόθεον και Τίτον, σ. 14 - 20 (Ρωσιστί).

6) Τίτ. 1, 5.
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την άποστολικήν ενέργειαν τού Παύλου, είναι εξαιρετικά δύσκολον, άν 
μή τελείως άδύνατον νά παραδεχθή τις δτι ό Ί. Λουκάς, δ όποιος ορί
ζει μέ άκρίβειαν τδν χρόνον τής παραμονής τοϋ ’Αποστόλου εις έκά- 
στην χώραν και άναφέρει τά δνόματα τών συνοδών του, παρέλειψεν 
έκουσίως ή έλησμόνησε μίαν τόσον σπουδαίαν σελίδα είς την ιστορίαν 
τής ζωής του.

Άλλ’ εάν ή περιοδεία τοϋ ’Αποστόλου Παύλου είς τήν Κρήτην καί 
ή συγγραφή τής πρός Τίτον Επιστολής, είναι άδύνατον νά άναφερ- 
θώσιν είς περίοδον τής ζωής αυτού, γνωστήν είς ημάς άπδ τάς Πρά
ξεις τών ’Αποστόλων, δέν είν’ όμως καθόλου δύσκολον νά άνευρεθή 
έξω άπδ τά σύνορα τά περιλαμβανόμενα είς τάς Πράξεις τών ’Αποστό
λων, δ χρόνος τοϋ έν Κρήτη άποστολικοϋ κηρύγματος, ώς καί τής συγ
γραφής τής πρδς Τίτον Επιστολής. Καί δ χρόνος αυτός είναι δ μ ε τ ά 
τά έν Ρώμη δεσμά τοϋ ’Αποστόλου, τά δποϊα περιγράφει 
ό Τ. Λουκάς καί μέ τήν διήγησιν τών όποιων άπότομα κλείει τήν ιστο
ρίαν τών Πράξεων, χωρίς νά άναφέρη ούτε αν ήθωώθη καί ήλευθε- 
ρώθη, ούτε άν κατεδικάσθη καί ήθανατώθη, πού θά ήτο άδύνατον νά 
σιωπήση. Ή ύπόθεσις αΰτη, δτι, μετά τά έν λόγφ δεσμά, άφέθη ελεύ
θερος, τήν δποίαν άσπάζονται πολλοί έκ τών άρχαίων καί πλείστοι έκ 
τών νεωτέρων έρευνητών, έχει μέν υπέρ αυτής σοβαράς ίστορικάς μαρ
τυρίας, άλλά καί συμφωνεί μέ τό περιεχόμενον καί τών άλλων έπι- 
στολών τοϋ Παύλου καί αυτής ταύτης τής πρός Τίτον καί διά τούτο 
πρέπει νά θεωρηθή ώς ή μόνη άληθής.

Ό ί. Κλήμης δ Ρώμης, δ δποίος έγνώρισε προσωπικώς καί συν- 
ειργάσθη μετά τοϋ Άπ. Παύλου7 μαρτυρεί δτι ό ’Απόστολος έκήρυξε 
τδ Εύαγγέλιον είς τήν 'Ισπανίαν—«είς τδ τέρμα τής Δύσεως»—καί δτι 
κατόπιν τούτου άπέθανεν είς Ρώμη μαρτυρικόν θάνατον8.

Άλλ’ ή περί τών δεσμών διήγησις τοϋ Ί. Λουκά είς τάς Πράξεις 
τών ’Αποστόλων ούδέν άναφέρει περί τοϋ κεφαλαιώδους τούτου ζητή
ματος : είς τί κατέληξαν τά έν Ρώμη δεσμά, είς τδν θάνατον τοϋ ’Α
ποστόλου ή εις τήν άπελευθέρωσιν αυτού;

Τδ κενόν δμως τούτο συμπληρώνεται Ιον άπδ τάς έπιστολάς πού 
έγραψεν δ Παύλος κατά τδ διάστημα τών δεσμών τούτων, είς τάς ό
ποιας σαφώς εκφράζει τήν βεβαίαν έλπίδα, δτι ταχέως θά άπελευθε- 
ρωθή καί θά έπανίδη τούς προσφιλείς του μαθητάς έν Μακεδονία9.

2ον Άπδ τήν πληροφορίαν τών Πράξεων περί τής άπαγγελθείσης
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’) Φιλιππ. 4, 3.
8) ’Επιστολή Κλήμεντος πρός Κορινθίους κεφ. 6. 
Β) Φιλιπ. 1, 25 καί 2, 24, Φιλημ. 22.
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κατά τοϋ Παύλου κατηγορίας έν Ρώμη, ή όποια άποκλείει την ύπόθε- 
σιν, ότι ήδύνατο νά καταδικασθή εις θάνατον10. Καί έπειδή μετά βε- 
βαιότητος γνωρίζομεν, ότι δ Παύλος άπέθανε μαρτυρικόν θάνατον, 
καθίσταται λίαν πιθανή ή ύπόθεσις, ότι άλλη κατηγορία, άλλα δεσμά, 
καί όχι τά υπό τού ί. Λουκά άναφερόμενα, κατέληξαν είς τόν θάνα
τον τοϋ ’Αποστόλου.

3ον Άπό την άρχαιοτάτην παράδοσιν, ή δποία υπό τάς συνθήκας 
ταύτας αποκτά εξαιρετικήν βαρύτητα.

Κατά ταΰτα δ Άπ. Παύλος μέχρι τών δευτέρων αυτού δεσμών, τά 
δποία κατέληξαν είς τόν μαρτυρικόν του θάνατον, έπεχείρησε καί τ ε. 
τάρτην Ευαγγελικήν περιοδείαν, κατά τήν όποιαν έπεσκέ- 
φθη καί τήν Κρήτην. Τήν περιοδείαν ταύτην καί τήν κατ’ αυτήν έ- 
νέργειαν τοϋ ’Αποστόλου ώς εξής περιγράφει δ Κλητίν είς τό άνωτέ- 
ρω μνημονευθέν ύπέροχον εργον του11, τό όποιον εξαντλεί τό θέμα.

«’Αμέσως μετά τήν άπελευΰέρωσίν του, κατά τήν ανοιξιν τού 64 
μ. X.. δ ’Απόστολος κατηυθύνθη είς Κρήτην μετά τού Τίτου, δ όποιος 
είτε κατελέγετο μετά τών «άδελφών», άπό μέρους τών όποιων δ Παύ
λος χαιρετά τούς Φιλιππισίους12 καί επομένως συνώδευε τόν ’Απόστο
λον εξ αυτής τής Ρώμης, είτε συνηντήθη μετ’ αυτού καθ’ όδόν.

»Έν τή Νήσω δ ’Απόστολος έμεινεν επί τόσον χρόνον, όσον άπα- 
ραιτήτως άπήτουν αί άνάγκαι τού κηρύγματος είς αυτήν, άλλά καί 
όσον έπέτρεψαν είς αυτόν αί άλλαι υποθέσεις του. Έπολέμησε τούς 
ψευδοδιδασκάλους καί ώργάνωσεν τήν Εκκλησίαν13. Μή δυνηθείς 
όμως νά περατώση τό εργον τούτο άναθέτει τήν συμπλήρωσιν αυτού 
είς τόν Τίτον, τόν όποιον ονομάζει «γνήσιον τέκνον κατά τήν κοινήν 
πίστιν» καί άναχωρεί εκ τής Νήσου, κατευθυνθείς πρός τήν Μ. ’Α
σίαν.... Ταχέως δέ μετά τό γεγονός τούτο, διά τού Ζηνά καί τοϋ Ά- 
πολλώ, πέμπει πρός τόν Τίτον τήν γνωστήν επιστολήν, είς τήν όποιαν 
παρακαλεί αυτόν νά έλθη πρός συνάντησίν του είς Νικόπολιν (τής Κι
λικίας), όπου άπεφάσισε νά παρευχειμάση14.... ’Αφού παρίμεινε καθ’ 
όλην τήν διάρκειαν τοϋ χειμώνος (τού έτους 64 πρός 65) είς τήν Νι- 
κόπολιν, δ ’Απόστολος μετέβη κατόπιν εις τήν Έφεσον καί έκείθεν 
είς Μακεδονίαν καί Ελλάδα, διαχείμασεν έν Κορίνθφ καί κατά τήν 
ανοιξιν τού 66 κατευθύνεται μετά τοϋ Τίτου εις 'Ρώμην καί έκείθεν

312 Ε. Πετράκι: 'Ο ’Απόστολος Παύλος καί ή ϊδρυσίς τής’Εκκλησίας εν Κρήτη

10) Πρξ. 28, 16.
u) Κλητίν, ενθ’ ανωτέρω 6, 71.
12) Φιλιππ. 4, 21.
“) Τίτ. 1, 10 - 11.
“) Τίτ. 3, 12;
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είς 'Ισπανίαν (έτη 66 καί 67). ΓΙιθανώτατα δμως, αμα ττ) εμφανίσει 
εις 'Ισπανίαν, συνελήφθη και δέσμιος, τδ δεύτερον ήδη, προσήχθη είς 
'Ρώμην.

«Μετ’ αυτού εύρίσκεται ήδη έκ των φίλων και συνεργατών του 
μόνον δ 'I. Λουκάς. Ό Τίτος είχεν άποσταλή ύπ’ αυτού είς Δαλμα
τίαν15 *, δ Κλήμης είς Γαλατίαν, δ Τυχικδς είς “Εφεσον». Έκ τών δε
σμών τούτων, δεν ήλπιζεν πλέον 6 ’Απόστολος, δτι θά άπαλλαγή καί 
προβλέπει καθαρά καί προλέγει σαφώς τδν μαρτυρικόν του θάνατον1β. 
Τδ Αναμφισβητήτως μαρτυρικδν τούτο τέλος τού ’Αποστόλου Παύλου 
συνέβη περί τά τέλη τής αυτοκρατορίας τού Νέρωνος κατά τδ 67 ή 
68 μ. X.

Μετά τδν καθορισμόν τής χρονικής περιόδου τής δράσεως τού ’Α
ποστόλου Παύλου έν Κρήτη καί τής συγγραφής τής πρδς Τίτον επι
στολής, ύπδ τής Ιδίας επιστολής τίθεται άλλης φύσεως πρόβλημα, τδ 
όποιον δεν είναι νομίζομεν, άκαιρον νά μάς άπασχολήση ένταύθα. 
Είναι γνωσταί αί άκρως αύστηραί έκφράσεις, τάς όποιας μεταχειρίζε
ται ό Παύλος εις την πρδς Τίτον έπιστολήν του, διά νά χαρακτηρίση 
«πολλούς» δχι μόνον ’Ιουδαίους Κρήτας, άλλα καί γνησίους τοιούτους, 
ώς άνυποτάκτους, ψεύστας, κακά θηρία, έκμεταλλευτάς17. Καί γεννά- 
ται ή άπορία: Πρώτον, πώς, παρά τούς χαρακτηρισμούς τούτους, είχεν 
ήδη κατορθώσει δ ’Απόστολος νά σχηματίση είς τάς Κρητικάς πόλεις 
πυρήνας πιστών χριστιανών, διά τούς όποιους δέν ύπελεΐπετο παρά νά 
δρισθούν οι δι’ αυτούς καί πρδς περαιτέρω διάδοσιν τού Ευαγγελίου 
πνευματικοί ήγέται—οί πρεσβύτεροι—διά τούς όποιους θά έφρόντιζε ό 
τοποτηρητής καί διάδοχός του Τίτος; Καί πρέπει μέν νά θεωρηθή βέ
βαιον, δτι δέν συνήντησε μικράς δυσκολίας διά την Αποδοχήν τού κη- 
ρύγματός του δ Παύλος, Ακριβώς ένεκα τής Ανυποτάκτου, ματαιολό- 
γου καί Ανήμερου συμπεριφοράς τών «πολλών» έν Κρήτη. Άλλ’ έχο- 
μεν ήδη επίσης βέβαιον, σύμφωνα με τδ περιεχόμενον αυτής ταύτης 
τής πρδς Τίτον επιστολής, δτι είχον πλέον σχηματισθή «έκκλησίαι» Χρι
στιανών είς τάς πόλεις τής Κρήτης καί πρώτιστα πάντων, φυσικά, εις 
την πρωτεύουσαν—την Γόρτυνα. Δεύτερον, είναι Ιστορικώς μαρτυρη- 
μένον, δτι, οί έπί τού 'Ρωμαίου αύτοκράτορος Δεκίου (249-251 μ.Χ.) 
μαρτυρήσαντες έν Γόρτυνη Δέκα Μάρτυρες, προήρχοντο Από διαφό
ρους περιοχάς δλοκλήρου τής Κρήτης. Γεγονός, τδ όποιον Αποδεικνύει, 
δτι, κατά τά μέσα τού τρίτου αίώνος ήδη, μέρος Αν μή τδ σύνολον τού

1δ) 2 Τιμόθ. 4, 10.
“) 2 Τιμόθ. 4, 6-8,
Μ) Tit. 1, 10 - 12.
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κρητικοϋ πληθυσμού, είχεν άσπασθή ή έκλινε πρός άποδοχήν τής χρι
στιανικής πίστεως.

Τά δύο ταϋτα αναντίρρητα γεγονότα πώς κατέστησαν δυνατά έν 
Κρήτη, παρά τάς αύστηράς έκψράσεις τού Παύλου περί τού χαρακτή- 
ρος τών Κρητών; Πρός διαλεύκανσιν τής άπορίας ταύτης είναι φυσι
κόν νά λάβωμεν ύπ’ δψιν, δτι ή υπερβολή τής ηθικής καταπτώσεως 
τοϋ είδωλολατρικοϋ κόσμου, κατά τούο χρόνους τής 'Ρωμαϊκής αυτο
κρατορίας, είχεν ήδη προκαλέσει τήν φυσικήν άντίδρασιν τής ανθρώ
πινης ψυχής, ή δποία δέν έδυσκολεύθη νά άνεύρη τό φώς τής λυτρώ- 
σεως είς τό Εύαγγέλειον κήρυγμα. Είς τό γεγονός τούτο όφείλεται κα
τά γενικόν κανόνα δ προσανατολισμός τού Ελληνορωμαϊκού κόσμου, 
επομένως και τού Κρητικού λαού, είς διάστημα δλιγώτερον τών τριών 
αιώνων, πρός τόν Χριστιανισμόν.

”Αν, παρά τόν φύσει άνυπότακτον χαρακτήρα τού Κρητικού λαού, 
δ προσανατολισμός αυτός πρός τήν Χριστιανικήν πίστιν, καί ενωρίς 
έξεδηλώθη είς αυτόν, καί σταθερώς έπεκράτησε, τούτο δεν σημαίνει 
τίποτε άλλο, παρά δτι δ λαός ούτος, δσον δύσκολα ύποτάσσεται είς 
οίανδήποτε πίεσιν αυθαιρεσίας, άλλο τόσον εύκολα άναγνωρίζει, ώς 
σύμφωνον πρός τήν φύσιν του, τήν φωνήν τού θείου Ιδεώδους τής 
πραγματικής ελευθερίας, πρός τήν οποίαν συμμορφούται χωρίς λογι
κούς ή συμφεροντολογικούς ενδοιασμούς.

Καί άκριβώς δι’ αυτόν τόν λόγον αι αύστηραί περί τού χαρακτή- 
ρος του κρίσεις τού ’Αποστόλου Παύλου, δχι μόνον δεν έγιναν έμπό- 
διον είς τήν πνευματικήν του άναγέννησιν, άλλά τουναντίον, ώς δί
καιον πατρικόν μαστίγωμα, διά πραγματικός υίϊκάς παρεκτροπάς, είχον 
ώς άποτέλεσμα, είς τήν μή διαφθαρεϊσαν έκ τών παρεκτροπών ψυχήν 
του, τήν ταχυτέραν άνάνηψιν συνειδήσεως καί πληρεστέραν συμμόρ- 
φωσιν πρός τήν πατρικήν—έν προκειμένη)—τήν θείαν έπιταγήν.

Τήν συμμόρφωσιν πρός τήν θείαν έπιταγήν τής έλευθερίας καί 
τού Ιδεώδους, δ Κρητικός Λαός, ώς εύρωστος κλάδος τοϋ Ελληνικού 
δένδρου, δεν έπαυσε νά δεικνύη με τάς περιπετείας του, διά μέσου 
τών αιώνων μέχρι σήμερον.
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