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ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΦΩΚΑ

’Ίσως καμμιά γωνιά τοϋ γηΐνου κόσμου δεν εύρίσκεται μονΐμως ε’ις 
τδ προσκήνιον τής ανθρώπινης συνειδήσεως, επί τόσον μακρδν διά
στημα χρόνου, όσον ή Κρήτη. Ή προνομιούχος θέσις της, εις τδ σταυ
ροδρόμι των αρχαιότερων ανθρωπίνων πολιτισμών, την έκαμε γνωστήν 
είς τούς άνθρώπους κάθε εποχής, επί πολλάς χιλιετηρίδας καί την έξέ- 
θεσεν είς την βουλιμίαν όλων, όσοι ώνειρεύθησαν άσφαλή βάσιν είς 
την Μεσόγειον θάλασσαν, πρδς κατάκτησιν των τριών ηπείρων τοϋ 
Παλαιού Κόσμου. Δεν προτίθεμαι όμως νά έπιμείνω είς τδ ζήτημα αύ- 
τδ περισσότερον, άπ’ όσον χρειάζεται διά νά κατανοηθή τδ θέμα τής 
παρούσης άνακοινώσεως, δηλαδή τής άπηχήσεως, πού είχεν ή άνάκτη- 
σις τής Κρήτης ύπδ τοϋ Νικηφόρου Φωκά, πρδς άνέγερσιν μνημείων 
Βυζαντινής τέχνης καί πολιτισμού.

Διά νά γίνη σαφέστερα ή σημασία τών μνημείων αυτών είναι ά- 
νάγκη νά τονισθή τόσον ή έντασις τής οδύνης, την όποιαν έδημιούρ- 
γησεν είς τδν Ελληνοχριστιανικόν κόσμον ή κατάκτησις τής Κρήτης 
ύπδ τών Σαρακηνών πειρατών, κατά την ένάτην εκατονταετηρίδα, 
όσον καί ό αντίστοιχος ενθουσιασμός, πού προεκλήθη άπδ την άνά- 
κτησιν αυτής ύπδ τών Βυζαντινών κατά τδν ΙΟον αιώνα.

'Όπως κατά τδν δέκατον ένατον αιώνα—διά νά άναφέρωμεν τδ 
νωπότερον παράδειγμα—τδ Κρητικόν λεγόμενον Ζήτημα, αί επανα
στάσεις δηλ. τής Κρήτης πρδς Αποτίναξιν τού Τουρκικού ζυγού, έκρά- 
τησε κυριολεκτικούς αιχμάλωτον την παγκόσμιον δημοσίαν γνώμην, 
καί αί σχετικαί προφητείαι έφθασαν νά λέγουν «παρμδς τσή Κρήτης 
—έλευθερωμδς τσή Πόλης» κατά παρόμοιον τρόπον καί κατά τδν ένα
τον καί δέκατον αιώνα, ή μετατροπή τής Κρήτης ύπδ τών Σαρακη
νών ’Αράβων είς τρομερόν κέντρον πειρατείας, δι’ δλόκληρον τήν Με
σόγειον, έκράτησεν αιχμάλωτον τήν δημοσίαν γνώμην τής «Οίκουμέ" 
νης»—όπως έλέγετο τότε ό περί τήν Μεσόγειον πολιτισμένος κόσμος 
με κέντρον τδ Βυζαντινόν Κράτος. Αί Αγωνιώδεις καί αίματηραί έκ- 
στρατείαι τοϋ Κράτους τούτου, πρδς έκδίωξιν τών Σαρακηνών άπδ τήν 
Κρήτην, άπετύγχανον ή μία μετά τήν άλλην, όπως διεψεύδοντο Αλλη
λοδιαδόχους καί αί σχετικαί προρρήσεις. Μεταξύ αύτών όμως μία πρα-
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γματική προφητεία, ρητή καί σαφής, έπαλήθευσε κατά τρόπον αυτό
χρημα Πανηγυρικόν.

'Ολόκληρον εικοσαετίαν πρό τής εκστρατείας τοϋ Νικηφόρου Φω
κά, ένας εξαϋλωμένος χριστιανός άσκητής, κατά τύχην καταγόμενος 
άπδ τούς Δελφούς1, περίφημος διά την αγιότητα τοϋ βίου καί τά θαύ
ματά του, ό 'Όσιος Λουκάς, δ ιδρυτής τής παρά τά Στείριον τής 
ορεινής Βοιωτίας δμωνύμου Μονής, τής άρχαιοτέρας των έν τή Πα
λαιό Έλλάδι, προεφήτευσε θαυμαστούς τήν άνάκτησιν τής Κρήτης καί 
έγινεν αφορμή νά άνεγερθή έκεί τά περικαλλέστερον μνημείον Βυζαν
τινής Τέχνης, πού σώζεται Ακέραιον εις τήν κυρίως Ελλάδα.

Ό μοναχός Κοσμάς τής Ιδίας Μονής, δ δποίος κατά τούς χρόνους 
τής είς Κρήτην εκστρατείας τοϋ Νικηφόρου, συνέγραψε τόν βίον τοϋ 
Όσιου Λουκά (t 953), ως έξής άναφέρει τήν έν λόγψ προφητείαν: 
«"Αξια μέν είναι καί ταϋτα νά θαυμάζη τις" ή περί τής Κρήτης προ
φητεία αυτού. Διότι είκοσι σχεδόν χρόνους πρότερον προλέγει περί 
αύτής, δτι θά κυριευθή καί έπί τίνος Βασιλέως θά κυριευθή, αφού 
είπε καθαρά οϋτω πως: Ρωμανός θά κυριεύση τήν Κρήτην. Επειδή 
τότε έβασίλευε Ρΐυμανός δ πρεσβύτερος δ Λεκαπηνός, δτε ταϋτα ύπ’ 
αύτοϋ έπροφητεύοντο, ήρώτησέ τις τών παρόντων, αν ούτος είναι 
δστις βασιλεύει τώρα. Ό δέ είπεν : Ούχί ούτος, άλλ’ έτερος» 2.

Τής προφητείας ταύτης ή διαθρύλησις, συμπίπτουσα μέ τήν έκκα- 
θάρισιν τής Κρήτης άπό τούς Σαρακηνούς ληστοπειρατάς καί μέ τόν 
προκληθέντα άνά τό Πανελλήνιον ενθουσιασμόν, εύλόγως διέθρυψε καί 
τήν φιλοτιμίαν τού νεαρού Βασιλέως Ρωμανού τού Β', έπί τής Βασι
λείας τοϋ δποίου δ Στρατηγός τότε Νικηφόρος Φωκάς άνέκτησε τήν 
Μεγαλόνησον, καί είχε προφανώς ως άμεσον άποτέλεσμα τήν άπόφα- 
σιν νά άνεγερθή, είς έκδήλωσιν ευγνωμοσύνης πρός τόν "Οσιον Λου- 
κάν, μνημείον έσαεί, είς τόν τόπον δπου είχε κοιμηθή δ "Αγιος.

Άλλ’ ή άνέγερσις τοϋ κολοσσιαίου τούτου καί περιλάμπρου αύτο- 
κρατορικοΰ Βυζαντινού κτίσματος καί ή δι’ δρθομαρμαρώσεων καί ά- 
ριστουργηματικών ψηφιδωτών διακόσμησίς του, δεν ήτο δυνατόν νά 
συντελεσθή, καί μάλιστα είς τόπον σχεδόν έρημον, κατά τά δύο καί 
μόνον έτη, πού έζησε, μετά τήν άνάκτησιν τής Κρήτης, ό Βασιλεύς 
Ρωμανός δ Β'. Καί πρέπει νά θεωρηθή ως άπόλυτα σύμφωνος πρός 
τήν λογικήν τών πραγμάτων ή ύπόθεσις, δτι τήν άρξαμένην άνοικο- 
δόμησιν έξηκολούθησεν ό άμεσώτερον παντός άλλου συνδεόμενος μέ
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*) Άρχιμ. Χριστοφόρου Ζωνά, Βίος καί πολιτεία τοΰ Όσιου— 
Λουκά, σελ. 53.

*) Ένθ* * ά. σ. 36.
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τον άποθανατιζόμενον θρίαμβον, Νικηφόρος Φωκάς, δ όποιος είχε γί
νει έν τώ μεταξύ καί Βασιλεύς.

. Καί τούτο τοσούτω μάλλον καθ’ δσον έν τφ προσώπω του έπρα- 
γματοποιήθη καί άλλη πρόρρησις, άπδ τάς κυκλοψορούσας πρδ τής ά- 
νακτήσεως τής Νήσου, άναφερομένη καί υπό τού Παπαρρηγοπούλου 
καί κατά την οποίαν «δ πορθητής τής Κρήτης, θέλει καταλάβει την 
Βασιλείαν»3.

Φαίνεται δμως δτι ούτ’ επί Νικηφόρου Φωκά, δολοφονηθέντος κα
τά τδ 969, έπερατώθη δ άριστουργηματικδς ούτος ναός. Τουλάχιστον 
ή εσωτερική του διακόσμησις έξηκολούθει καί βραδύτερου επί Βασι
λείου τού Β' τού Βουλγαροκτόνου, (αφού μεταξύ τών ψηφιδωτών τού 
κυρίως ναού εύρίσκειαι καί ή είκών τού Όσιου Νίκωνος τού Μετα
νοείτε, δστις άπεβίωσε κατά τδ 998), παραταθεϊσα φαίνεται καί πέραν 
τού 11ου αίώνος.

’Άν δμως δ ναδς τής Μονής τού δσίου Λουκά είναι ή λαμπροτέρα 
άπήχησις τής άνακτήσεως τής Κρήτης ύπδ τού Νικηφόρου Φωκά, καί 
δ σπουδαιότερος άντίλαλος τής ευχαριστηρίου πρδς τδν Θεόν διαθέ- 
σεως τού Έλλ. Έθνους, διά την άπαλλαγήν του άπδ την μάστιγα τής 
σαρακηνής ληστοπειρατείας, δέν είναι δ μόνος. Υπάρχουν καί άλλοι 
δχι μικροτέρας ηθικής σημασίας άντίλάλοι.

Ή περίπυστος Μονή τής Μεγίστης Λαύρας εις τδν Άθωνα, πρώ
τιστα πάντων.

Ή πρώτη αυτή πνευματική εστία, ανθρώπων άφωσιωμένων είς τήν 
’Ορθόδοξον πίστιν καί λατρείαν, δπως παρουσιάζεται έκτοτε μέχρι σή
μερον ή μοναχική πολιτεία τού 'Αγ. Όρους, συνεπήχθη υπό τού 'Αγ. 
’Αθανασίου τού ’Αθωνίτου, έπιστηθίου φίλου καί συμβούλου τού Νικη
φόρου Φωκά καί άνηγέρθη ύπδ τού ίδιου, με τήν αφειδή προικοδότησιν 
τού ενδόξου Στρατηγού καί μετ’ δλίγον αύτοκράτορος, έκ τών λαφύρων 
τής Κρητικής εκστρατείας του. Συγκεκριμένως άνεφέρεται δτι είς τδν 
"Αγιον παρεχωρήθησαν πρδς τδν σκοπόν τούτον 100 λίτραι χρυσού καί 
άλλοι θησαυροί. Φαίνεται, δτι, καί ή θύρα τού καθολικού τής Μονής, 
είναι αυτή αύτη ή θύρα τού άνακτόρου τού Άβδούλ Άζίζ ένΧάνδακι.

’Ιδιαιτέραν δλως σημασίαν έχουν αί έν Κρήτη άνεγερθείσαι μοναί, 
μέ τήν υλικήν καί ηθικήν ύποστήριξιν τού Νικηφόρου. Μικρά δμως 
παρένθεσις είς τδ σημείον αύτδ είναι άπαραίτητος.

Διά τήν έπαναχριστιάνισιν τών διά τής βίας έκμουσουλμανισθέν- 
των πλείστων κατοίκων τής Νήσου, δ Νικηφόρος Φωκάς έκάλεσεν 
έκτος τσύ 'Αγ. Αθανασίου καί δύο άκόμη εξέχοντας επί άγιότητι βίου
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') Κ. Παπαρρηγοπούλου, 'Ιστορία τού Έλλ. Έθνους, χ. 4, σ. 94.
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και Χριστιανική παιδεία άνδρας: Νίκωνα τόν Μετανοείτε καί τδν 
άγιον Ιωάννην τόν Ερημίτην ή Ξένον. 'Έκαστος έκ τών 3 τούτων πο
λυτίμων συνεργατών τού Έλληνος Σερατηγοϋ συνωδεύετο καί μέ πο
λυάριθμον ιεραποστολήν κηρύκων. Περί τοϋ 'Αγ. Ίωάννου τού ερημί
του συγκεκριμένως γνωρίζομεν, οτι ή συνοδεία του άπετελείτο άπό 
«98 θεοφόρους Πατέρας».

Καί ό μεν "Αγ. ’Αθανάσιος ώς καί προηγουμένως έλέχθη, άπεσύρ- 
θη, δταν έληξεν ή έν Κρήτη αποστολή του, εις την Μονήν τής Μεγί
στης Λαύρας εις τόν ’Άθωνα.

Ό Νίκων δ Μετανοείτε μετά τό έν τή κεντρική καί ’Ανατολική 
Κρήτη έμπνευσμένον καί θεοφόρον έργον του, τό όποιον τοϋ προσέ- 
δωκε τό έπωνύμιον «Μετανοείτε» μετέψερε τήν δράσίν του εις την 
Λακεδαίμονα καί προσκυνείται έκτοτε, ώς πολιούχος άγιος τής Σπάρ
της. Καί μόνον δ έκ Σίβας τής έπαρχίας Πυργιωτίσσης καταγόμενος 
"Αγιος ’Ιωάννης δ ’Ερημίτης ή Ξένος έμεινεν εις τήν γενέτειράν του 
Κρήτην καί μάλιστα είς τό Δυτικόν τμήμά της, τό όποιον είχεν έκλέ- 
ξει ώς πεδίον δράσεώς του. Μεγάλης Χρισαανικής καί φιλοσοφικής 
μορφώσεως, άλλα καί αύστηράς άσκητικής ζωής άνθρωπος, ίδρυσε, μέ 
τήν έκ Βυζαντίου πάντοτε Κυβερνητικήν έπικουρίαν, έκτος άλλων μι- 
κροτέρας σημασίας κέντρων λατρείας, δύο κυρίως μεγάλας Μονάς. Ή 
μία είναι ή επ’ όνόματι τής Θεοτόκου είς τά Μυριοκέφαλα τού διαμε
ρίσματος τής Ρεθύμνης, άλλοτε άκμάζουσα, άλλ’ έν παρακμή σήμερον, 
ή δέ άλλη ή Κυρία τών ’Αγγέλων, παρά τό Αυλάκι, βαθεΐαν καί άπό- 
τομον χαράδραν τής ορεινής βόρειας άκμής τοϋ ’Ακρωτηρίου Μελέχα, 
τού διαμερίσματος τών Χανίων. Ή Μονή αυτή, είς τήν όποιαν καί δ 
ίδιος διήλθε τά τέλη τοϋ βίου του, διατηρείται σήμερον μέ τάς πλού
σιας έγκαταστάσεις της έρειπωμένας, άφού διεδραμάτισε σπουδαίον 
Εθνικόν ήόλον καί κατά τήν Βενετικήν έποχήν. Εκεί έκηρύχθη ή τε
λευταία κατά τών Βενετών έπανάσιασις—ή έπανάστασις τοϋ Καντα- 
νολέου. Έγκατελείφθη συνεπεία τών πειρατικών έπιδρομών καί μετε- 
φέρθη υψηλά είς μικρόν δροπέδιον έπί τοϋ ορεινού όγκου καί είναι ή 
σημερινή θαυμασία άπό πάσης άπόψεως Μονή Γουβερνέτο, έπ’ δνόμα- 
τι τοϋ 'Αγ. Ίωάννου τού ερημίτου, έορτάζουσα τήν 7 ’Οκτωβρίου, η
μέραν τής κοιμήσεως τοϋ 'Αγίου.

Ή παλαιά Μονή, γνωστή σήμερον ώς Καθολικό, μέ τό έκεί τερά
στιον σπήλαιον σταλακατών, είς τό όποιον έκοιμήθη δ "Αγιος, καί μέ 
τά παλιά άσκηταριά τού 10ου αίώνος, πού φαίνονται άκόμη σάν άετο- 
φωλιές στά πλευρά άποκρήμνων βράχων, είν’ άπό τά σπουδαιότερα έν 
Κρήτη προσκυνήματα, αλλά καί άπό τά πλέον ένδιαφέροντα διά τούς 
περιηγητάς μέρη τής Ελλάδος.
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Μνημεία, ώς άντίλαλοι από την νίκην τοΰ Νικηφόρου Φωκά κατά 
των Σαρακηνών, έκτός των άναφερθέντων υπάρχουν καί άλλα, ώς π. 
χ. ή Μονή τής Παναχράντου εις την νήσον ’Άνδρον. Δεν θά σάς ά- 
πασχολήσω όμως περισσότερον μ’ αυτά, όχι μόνον διότι το απαιτεί ή 
κλεψύδρα, άλλά καί διότι μέ τά έκτεθέντα στοιχεία έν συνδυασμοί καί 
πρδς την μέχρι τοϋδε Ιστορίαν τής Νήσου, νομίζω, άρκούντως κατα- 
δείκνυται ό τεράστιος άντίκτυπος, τόν όποιον είχεν ή διατήρησις τής 
Κρήτης, ώς Ελληνικής καί Χριστιανικής, όχι μόνον είς τόν στενώτε- 
ρον Ελληνικόν ορίζοντα, άλλά καί είς τόν εύρύτερον ευρωπαϊκόν 
τοιοϋτον.

ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ

Σοφία Άντωνιάδο υ: Ευχαριστούμεν και συγχαίρομεν τόν κ. Πετράκην, 
τόν γνωστόν θεολόγον, τοΰ όποιου ή εκπαιδευτική δράσις είναι επίσης 
γνωστή. ’Εγώ ιδιαιτέρως τόν ευχαριστώ, γιατί ομολογώ, ότι χθές έσκέ- 
φθηκα την ανάγκην κάποιος νά δμιλήση για την Χριστιανική Κρήνη. Πε
ράσαμε τους Άγιους Δέκα, φθάσαμε ατήν Γόρτυνα, έπειτα ατήν Φαιστό, 
που είναι τόσο κοντά στους Καλούς Λιμνιώνες κι’ όμως κανείς δέν είπε 
δυο λόγια διά νά ένθυμίση τόν έκχριστιανισμό τής Κρήτης. "Ωστε ή ση
μερινή δμιλία τοΰ κ. Πετράκη είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα.

’Επίσης είς τό ζήτημα των προθεσμιών εις τό όποιον μπαίνει μέσα 
καί ή πίστις καί ή λαογραφία καί αί παραδόσεις αί έλληνικαί, δέν ακού
στηκαν καθόλου εις τό έδώ Συνέδρων. Γι’ αυτό μοϋ φαίνεται εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα ή δμιλία τοΰ κ. Πετράκη.

Θά επιθυμούσε κανείς νά λάβη τόν λόγον ;
Θεόδωρος Τζεδάκης: Καί πράγματι είναι ενδιαφέρουσα ή δμιλία τοΰ 

κ. Πετράκη, διότι εκθέτει τά πράγματα όπως άκριβώς τά παραδέχεται 
σήμερον ή υγιής Θεολογική επιστήμη. Δηλαδή ή υγιής Θεολογική επιστή
μη παραδέχεται ότι ό Άπόστολ.ος Παύλος, εκτός τών ελαφρών δεσμών, 
περί τών όποιων μιλούν αί Πράξεις τών ’Αποστόλων καί μετά τά όποια 
έλευθερώθη έκανε καί τετάρτην περιοδείαν, καί όπως αναφέρει ό Κλήμης 
δ Ρώμης έφθασε μέχρι 'Ισπανίας, πράγμα τό οποίον δικαιολογεί τήν ϋ- 
παρξιν τών τριών ποιμαντορικών επιστολών του καί δικαιολογεί τήν με- 
τάβασιν τοΰ ’Αποστόλου Παύλου καί είς τήν Κρήτην, όπου έν πλάτει έ- 
κήρυξε τόν Χριστόν καί ώργάνωσεν τά πράγματα τής έν Κρήτη έκκλη- 
σίας. Ώς θεολόγος ομολογώ ότι ιδιαιτέρως συνεκινήθην άπό τήν ομιλίαν 
τού σεβ. Άρχοντος διδασκάλου τοΰ γένους καί πρυτάνεως τών έν Ήρα- 
κλείω θεολόγοι καί διατυπώνω τήν ευχήν όπως τό έργον του «’Ιστορία 
τής έν Κρήτη ’Εκκλησίας» τό οποίον είναι σπουδαιότατον, έπανεκδοθή 
δεόντως συμπεπληρωμένον με τά πορίσματα τής νεωτέρας θεολογικής καί 
ιστορικής έρεύνης.

F.D e W a el e : Κύριε Πρόεδρε, διστάζω πάρα πολύ καί νομίζω ότι είναι δάσκα
λον νά διαφωνήσω είς ζήτημα όχι δογματικόν, άλλά καθαρώς φιλολογικόν 
ζήτημα. Καί έρωτώ εάν αυτή ή ποιμαντορική έπιατολή, ή ώραιοτέρα ίσως
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πού έχομεν, είναι αληθώς τοϋ Αποστόλου Παύλου, διότι, όπως ήδη ξεύ- 
ρομεν, άπό ένα βιβλίον τον 1018 πού λέγεται Der Vocsas des Apostolus 
Paulus, έκεϊ, κατά την γνώμην μου, υποδεικνύεται ότι αι λέξεις, αΐ εκ
φράσεις πού υπάρχουν εδώ εις αύτήν την επιστολήν είναι διαφορετικοί 
άπό όλες τις επιστολές τον ’Αποστόλου Παύλον.

Λοιπόν είναι δι εμένα καθαρώς φιλολογικόν ζήτημα' εάν έχω δέκα 
επιστολές και τό στυλ τών εννέα είναι τό ’ίδιο, ενώ είναι διαφορετική ή 
δεκάτη επιστολή, τότε λέγω ότι ή δεκάτη επιστολή δεν είναι τοϋ ίδιου 
συγγραφέως. Τό ίδιον, μέ συγχωρεϊτε, ίσως φαίνομαι σαν αιρετικός, αλ
λά δεν είναι δογματικό, έδώ είναι φιλολογικό ζήτημα.

Λοιπόν εάν αύτό τό σύγγραμμα, αυτή ή επιστολή είναι ενός διαδόχου, 
καί μεγάλου διαδόχου όπως τό παραδέχομαι, τότε καταλαβαίνω μίαν λέ- 
ξιν, μίαν έκφρασιν, ή όποια είναι έδώ μέσα δηλαδή αυτή ή γνωστή ν- 
βρις. Ό Απόστολος Παύλος δέν υβρίζει ποτέ, δηλαδή λέγει τά αμαρτή
ματα άλλά δέν υβρίζει, όπως ϋβρισεν στο πρώτο μέρος τό γνωστό δώ
δεκα__

Ό Β ε ρ ρ ο ί α ς Καλλίνικος: Μοΰ επιτρέπετε δύο λέξεις νά σάς διακόψω;
Είπατε οτι δέν υβρίζει ποτέ. Μεταχειρίζεται όμως δριμείας εκφρά

σεις κατ’ αντιπάλων, όπως ονομάζει «κννας» και «διεστραμμένους» «τήν 
συνείδησιν πεπωρωμένους». Αύταί είναι βαρεϊαι εκφράσεις τέλος πάντων.

V. De Waele: Σεβασμιώτατε, εκτιμώ πολύ αυτά πού λέγετε. ’Αλλά αύτή 
ή φράσις πού είναι έδώ μέσα είναι μία φράσις ή όποια δίδει λαβήν οτι 
είναι άλλου συγγραφέως, ενός φιλοσόφου. Έγώ πιστεύω ότι είναι κάτι 
λαϊκόν τό όποιον (διακόπτεται ό ομιλητής).

Ό Βερροίας Καλλίνικος'. Μέ συγχωρεϊτε. Γιατί είναι ποιητής; τό 
είπατε αυτά.

V. De Waele: Τό είπα.
Ό Βερροίας Καλλίνικος: Δέν είναι δικό του.
F. De Waele: Τό ξέρω καί τά είπα άλλά έχω τή γνώμη ότι αύτό προέρ

χεται μόνον άπό τό γεγονός ότι μίαν εποχήν οι Κρητές ήταν τοξότες 
κλπ. Αύτό δέν δείχνει τίποτε κατά τήν γνώμην μου διά τούς Κρήτας και 
λέγω καθαρά, μοΰ φαίνεται ότι αύτό είναι φιλολογικό ζήτημα.

Ό Βερροίας Καλλίνικος: Μέ συγχωρεϊτε άλλά καί πάλιν θά σάς δια- 
κόψω. Είπατε ίσως ήτο επιστολή ενός μεγάλου διαδόχου;

F. D e Waele: Ναι.
Ό Βερροίας Καλλίνικος: ’Αλλά δέν βαρύνει αύτό τό «μεγάλου δια

δόχου» ό όποιος θά είναι καί αύτός άπόστολος; ή ό Τίτος κ.λ.π.; ’Εάν 
είναι κρής αύτός;

F. D e Waele: Ναι βαρύνει.
Ό Βερροίας Καλλίνικος: Θά σάς παρακαλέσω νά συνεχίσετε άλλά 

όπως ξέρει καί ό κ. Πετράκης, τής ιδίας Σχολής καί τοϋ ίδιου καθηγη- 
τοΰ, είναι ζήτημα τής συγκριτικής τών βιβλίων τής Καινής Διαθήκης, 
έτσι, καί εις τό όποιον μάλιστα αύστηροτάτην κριτικήν ήσκησεν ή Σχολή 
τής Τυβίγγης έν Γερμανίρ. καί έκτοτε παραδέχεται ή Θεολογική έπιστήμη 
καί μάλιστα ή ’Ορθόδοξος έκεϊνα τά όποια παραδέχονται ώς γνήσια τοϋ 
’Αποστόλου, κατά τάς ίδικάς μας παραδόσεις, οί πατέρες τής ’Εκκλησίας 
Στην Δύση επικρατεί έχθροτάτη κριτική άπό τοϋ 19 αίώνος καί σήμερον 
ακόμη ή ιδία παράδοσις.
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F. I) e Waele: Μά και στην Δύσιν τό έχουν τό ίδιον γνήαιαν την έπιστο 
λήν.

Ό Β ε ρ ρ ο ί α ς Καλλίνικος: Ναι άλλα ΰχι όπως στην ορθόδοξον έκκλη 
αίαν, διότι στην ορθόδοξον θεολογίαν δεν υπάρχει άντίρρησις γι’ αυτό τό 
πράγμα. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρουσα ή παρατήρησίς σας καί ημάς 
πάντοτε μάς πειράζει αυτό, δτι υπάρχει αύτή εδώ ή βαρυτάτη εναντίον 
ενός λαοϋ έκφρασις.

Ε. Πετ ρ άκη ς: Καί εις την άνακοίνωσίν μου ώς θά παρατηρήσατε δεν εί
μαι κατηγορηματικός όπως δεν είναι γενικώς ή θεολογική επιστήμη, εις 
τό σημείον αυτό άπολύτως κατηγορηματική, ώστε νά άποκλείη ύπύ- 
θεσιν εύλογον ή μή περί των βιβλίων τής Καινής Διαθήκης. 'Υπάρχουν 
πολλές αντιρρήσεις περί τών βιβλίων τής Καινής Διαθήκης. 'II Θεολογι- 
κή επιστήμη τάς πολλαπλασιάζει άλλα αυτό δεν εμποδίζει την 'Ορθόδο
ξον τουλάχιστον εκκλησίαν εις τό νά παραδέχεται καί την έπιστολνήν προς 
Εβραίους, ή όποια άσφαλώς έχει κάτι διαφορετικόν άπό τάς αλλας πολύ 
δέ περισσότερον ή προς Τίτον επιστολή τοϋ ’Αποστόλου.

F. I1 e Waele: Θέλω νά πώ ότι καί ή Καθολική ’Εκκλησία διδάσκει ότι 
καί αυτό τό γράμμα είναι γνήσιο, δπότε εΐμεθα καί μέ τάς δυο γνώμας. 
Μήν νομίσετε πώς είναι τώρα άπό τό ένα ή άπό τό άλλ.ο καί μάλιστα ή 
Δυτική ’Εκκλησία διδάσκει ότι αύτή ή επιστολή είναι γνήσια.

Ε. Πετ ράκης: "Οπως τό είπατε υστέρα τούτο δίδει λαβήν εις τό νά υπό
θεση κανείς, όταν δεν έχει απόλυτον πίστιν εις τον κανόνα τής Καινής 
Διαθήκης, ότι δεν άποκλείεται νά έχει κάποιαν άντίρρησιν.

Μλλά τό σύνολον τοϋ επιστημονικού κόσμου καί τής ’Ορθοδόξου ’Εκ
κλησίας όπως καί τής Καθολικής τυιαύτης, πολύ σωστά παραδέχεσθε δέ
χεται ότι τό σύνολον τής Καινής Διαθήκης συμπεριλαμβανομένης καί τής 
επιστολής τοϋ ’Αποστόλου Τίτου, είναι αυθεντικόν πολύ περισσότερον δέ, 
επαναλαμβάνω, δεν αμφισβητεί ούτε τήν πούς ’Εβραίους εις την όποιαν 
πράγματι είναι λιγάκι διαφορετικά το ϋφος.

Ό Βεροοίας Καλλίνικος: Καί δεν είναι εντελώς αποδεκτόν ότι είναι 
τού ’Αποστόλου Παύλου. Ευχαριστώ.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤ* 2)
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