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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΑΒΟΚΡΑΤΙΑΝ 

(ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ —ΑΓΙΟΙ)

Σεβασμιώτατε, Κυρίαι, Κύριοι,

Πιθανόν νά εκπλαγή τις διατί κατηνάλωσα τόσα ετη είς την με
λέτην τής 'Ιστορίας τής Εκκλησίας τής Κρήτης άπό Τίτου μέχρι σή
μερον καί επομένως διατί πάλιν τδ θέμα όπερ έξέλεξα διά νά όμιλήσω 
ενώπιον 'Υμών είναι σχετικόν πρός την έν λόγω Αποστολικήν Εκκλη
σίαν. Ή άπολογία μου δεν είναι δύσκολος. Τό Βυζάντιον ήτο κράτος 
θεοκρατικόν καί ή διαδεχθείσα αυτό ’Οθωμανική αυτοκρατορία επίσης. 
'Ως πρός τούς Φράγκους οί όποιοι κατέσχον την Κρήτην επί τέσσαρας 
καί ήμισυν αιώνας, ή μεγαλυτέρα εθνική άντίστασις τήν οποίαν εύρον 
είς αυτήν άντεπροσωπεύετο υπό τού εγχωρίου κλήρου. Κοινός τόπος 
δ’ είναι ή έπίκλησις τού επιχειρήματος τής ύπό τής Εκκλησίας καί τών 
όργάνων αυτής διευθύνσεως τής Παιδείας καί τών Γραμμάτων. Έξ 
άλλου ή Τέχνη είναι πρωτίστους θρησκευτική καί άν άφηρούντο τά 
εκκλησιαστικά κτήρια καί αί θρησκευτικαί παραστάσεις καί εικόνες, 
πολύ ολίγα πράγματα (εκτός τής κατά παράδοσιν λαϊκής τέχνηο κσί 
τού λόγου) θά εΐχομεν έκ τού παρελθόντος πρός συναγωγήν συμπερα
σμάτων. Επίσης ή εθνολογική σύστασις τού πληθυσμού έκρίνετο βα- 
σικώς έκ τής θρησκείας καί τής γλώσσης, ώστε 'Έλληνες νά εΐμεθα 
ακριβώς διότι έλατρεύομεν ελληνιστί καί κατά τάς παραδόσεις τού Γέ
νους ημών. Οί λόγιοι, οί διδάσκαλοι, οί καλλιτέχναι ήσαν κατά μεγά- 
λην πλειονοψηφίαν ίερωμένοι. Τά μοναστήρια ήσαν παιδευτήρια, καλλι
γραφικά κέντρα (ό,τι λέγομεν σήμερον τυπογραφεία καί εκδοτικοί 
οίκοι) καί οί μεγαλύτεροι σοφοί τής θύραθεν παιδείας είχον συνήθως 
εκκλησιαστικήν παιδείαν ή καί άξιοόματα. Τέλος αί πολιτικαί δυνά
μεις τού Γένους έξεφράζοντο διά τών εκκλησιαστικών άξιωμάτων κσί 
είς τήν θρησκευτικήν κονίστραν συνηγωνίζοντο, μή ύπαρχούσης πολι
τικής, οί ταγοί.

Τώρα δύναμαι νά είσέλθω είς τό θέμα μου, τήν ιστορίαν τής ’Εκ
κλησίας τής Κρήτης επί Άραβοκρατίας, άφοϋ προτάξω γενικήν τινα 
είσαγωγήν διά τήν κατάστασιν είς τήν όποιαν εύρίσκετο ή Εκκλησία 
μας πρό τής καταλήψεως τής Νήσου.
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Λ'

Ή Κρήτη έδέχθη τον Χριστιανισμόν διά τοϋ Αποστόλου Παύλου 
κα'ι τοϋ μαθητου αυτού ’Αποστόλου Τίτου, τοϋ κατασταθέντος έν αυ
τή πριότου έπισκόπου. Οΰτω ή Εκκλησία αυτής είναι Άποστολική, οί 
πρώτοι μάλιστα Κρήτες Χριστιανοί ήσαν οί εξ Έβραιοκρητών παρευ- 
ρεθέντες εις τά Ιεροσόλυμα κατά την ΙΙεντηκοστήν. Εύνόητον είναι 
ότι ή γεωγραφική θέσις τής Νήσου καί ή πολιτική αυτής υπαγωγή εις 
τήν Ρώμην πρώτον, κατόπιν δέ εις τήν Νέαν Ρώμην έπηρέασαν καί 
τήν έξέλιξιν τής Κρητικής Εκκλησίας. Πολυάνθρωπος ή Νήσος, επί τής 
οποίας ήκμαζον άκόμη πολλοί τών περιωνύμων αυτής πόλεων τών 
γνωστών από τής αρχαιότητος, αί δποίαι τή είχον δώσει τήν ονομα
σίαν τής έκατομπόλεως, ταχέως υπό τήν κυριωτάτην τών μεγαλοπό- 
λεων αυτής, τήν Γορτύνην, καταστάσαν έκκλησιαστικήν μητρύπολιν, 
είδεν άναπτυσσομένας δύο περίπου δεκάδας επισκοπών καί άπήρτισεν 
αρχιεπισκοπήν έχουσαν ιδίαν σύνοδον, τήν αναφοράν δέ αυτής προς 
τον έν Θεσσαλονίκη μητροπολίτην τοϋ Ιλλυρικού καί δι’ αυτού πρός 
τον άγιώτατον επίσκοπον τής Παλαιός Ρώμης. Μόλις δέ μετά τό 700, 
είτε διά τήν είκονομαχίαν είτε δι’ άλλην αιτίαν πολιτικήν, εύλογώ- 
τατα όμως διά τήν συμπτωσιν τής πολιτικής πρός τήν εκκλησιαστικήν 
διοίκησιν, αφού πρό πολλοΰ ήδη είχεν έκλείψει τό Λυτικόν Ρωμαϊκόν 
Κράτος καί τήν Ιταλικήν χερσόνησον ήλεγχε κατά τό έκάστοτε εφι
κτόν ύ βασιλεύς τής Κωνσταντινουπόλεως, ή Κρήτη ευθύς ύπήχθη 
πρός τον τής ’Ανατολής Οικουμενικόν Πατριάρχην. “Αλλωστε μετεί- 
χεν έκάστοτε διά τών αρχιερέων αύιής εις τάς οικουμενικός έν ’Ανα
τολή συγκληθείσας συνόδους καί γνωρίζομεν τά ονόματα τών εις αϋ- 
τάς παρασιάντων επισκόπων καί τών επισκοπών αυτών. "Ώστε φυσι- 
κώτερον ή το καί διά τήν γεωγραφικήν Οέσιν καί διά τήν πολιτικήν 
καί στρατιωτικήν διοίκησιν αυτής, αφού αϋτη έξηρτάτο έκ Κων/λεως, 
αλλά καί διά τήν γλώσσαν καί τήν άλλην ελληνικότητα τών ήθών, 
τών θεσμιίιν καί τών παραδόσεων, ή κατακλείουσα τό ΑΙγαίον μεγα- 
λόνησος νά συναφθή πρός τήν αμέσως έλέγχουσαν αυτό καί τήν ανα
τολικήν Μεσόγειον Νέαν Ρώμην καί έκκλησιαστικώς, ιύστε νά εύκολύ- 
νεται ή άναφορά τού Κρήτης πρός τον φυσικόν αυτού κυριάρχην, τον 
πατριάρχην Κων/λεως.

Τι μελέτη τής πρώτης ταύτης περιόδου τής Ιστορίας τής Εκκλη
σίας τής Κρήτης από τής ίδρύσεως δηλονότι αυτής μέχρι καί τής υπα
γωγής εις τον Κων/λεως καί πέραν αυτής έπί ένα περίπου αιώνα, 
μέχρι τής κατά ‘'τά περί τό 826 έτη καταλύσεως τής Βυζαντινής άρχής 
υπό τών Αράβων, εύκολύνεται άπύ τά πρακτικά τών Συνόδων, άπό τά 
τακτικά τών Εκκλησιών, άπό ποικίλας φιλολογικός καί ιστορικός μαρ.
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τυρίας ένθεν, και έξ άλλου έκ τής Αρχαιολογικής ύλης. Δηλονότι έκ 
των κατά τά τελευταία έτη πολυαρίθμων έπισημανθεισών ή και Ανα- 
σκαφεισών βασιλικών υπό τών κ. Όρλάνδου, Πλάτωνος καί Καλοκύ- 
ρη 1! αί δποίαι φωτίζουν ημάς περί τής πρωτοχριστιανικής ή προβυ- 
ζαντινής περιόδου ίκανώς, άλλων τινών μεταγενεστέρων κτισμάτων 
ώς 5 ναός τοϋ ’Αποστόλου Τίτου έν Γόρτυνι τής Μεσαράς, καί έκ 
σπανίων τινών επιγραφών παραδιδουσών καί άλλας είδήσεις καί επι
σκόπων δνόματα. Έκ δε τής έκτάσεως τών ναών καί τοϋ κόσμου αυ
τών καί τής συχνόιητος δυνάμεθα άσφαλέστερον νά είκάσωμεν, δτι δ 
Χριστιανισμός έξηπλώθη καί έπεκράτησεν εις εϋημερούσας επαρχίας 
καί ότι ή Εκκλησία Κρήτης έσχε καί πρό τοϋ Ίουστινιανοϋ άλλα καί 
μέχρι τών μέσων τοϋ Ζ' αίώνος μεγάλας κτήσεις καί γενναία εισοδή
ματα, ώστε νά δύναται ν’ άνεγείρη καί νά συντηρήση τά έν λόγω κτί- 
σματα καί νά διακοσμήση αυτά. Άνάλογον πρέπει νά φαντασθώμεν 
τύ ίερατείον, τούς ψάλτας, τούς καλλιτέχνας μουσειωτάς, γλύπτας, 
άρχιτέκτονας καί ξυλουργούς, τούς υφαντουργούς, μεταλλουργούς καί 
φυσικά τούς παιδεύοντας τόν κλήρον διδασκάλους. Δεδομένου δ’ δτι 
έκκλησιαστική παιδεία δεν έννοείτο ουδέ τότε (ώς καί σήμερον) ανευ 
τής θύραθεν, καί λαμβανομένου ύπ’ όψι,ν δτι στεναί σχέσεις ύπήρχον 
ανέκαθεν προς την ούχί μακράν κειμένην Παλαιστίνην καί την Αίγυ
πτον, κέντρα παιδείας καί μορφώσεως, δπου Σχολαί (πανεπιστήμια 
τής έποχής) καί έρημητήρια, μοναστών Ασκητήρια, βιβλιοθήκαι καί 
πνευματική κίνησις, δέν είναι δύσκολον νά καταλήξωμεν εις τό εύλο
γον συμπέρασμα, δτι δηλαδή ή Παιδεία δέν ήτο δυνατόν νά ήτο διε- 
ζευγμένη από την Τέχνην. Τούτο γενικώς φαίνεται εις έμέ ισχυρόν 
διά πάσαν έποχήν, παράδειγμα δ’ έστω δ χρυσούς αίών τοϋ ’Ιουστι
νιανού, καθ’ δν έξ ίσου άνεπτύχθη ή ύμνογραφία καί ή αρχιτεκτονι
κή, τό επίγραμμα καί αί είκαστικαί τέχναι. Έπιβεβαιοϋται δέ ή προς 
την Συρίαν καί Παλαιστίνην σχέσις από την άνοδον εις τόν Αρχιεπι
σκοπικόν θρόνον Άνδρέου Κρήτης τοϋ Ίεροσολυμίτου, ου μόνον πα
τριώτου καί ύπερασπιστού τοϋ ποιμνίου του Από τών επιδρομέων, Αλ
λά καί διαπρεπεστάτου ρήτορος καί ποιητοϋ, καθώς καί Από την κατά 
παράδοσιν σχέσιν τοϋ Σινά καί τής 'Ιερουσαλήμ πρός την Κρήτην,

Χ) Πρβλ. ίδί(/. : Ν. Πλάτωνος, Αί ξυλδστεγοι πσλαιοχρισιιανικαί βασι
λικοί τής Κρήτης «Πεπραγμένα Θ' But. Συνεδρίου Θεσσαλονίκης» Α', 1954, 
σσ. 415 (+ πίν. 93-101). — Κ. Κσλοκυρη. Παλαιοχριστιανική βασιλική έν 
Πανδρμφ Μυλοποτάμου Κρήτης, «Κρ. Χρ.» Β', 1948. σσ 380 - 383. Τοϋ αυ
τού, Ή βασιλική τής βυζαντινής Συβρίτου, «Κρ. Χρ.« ΙΓ', 1959, σσ. 7-38 
+ ΙΑ' πίν. — Άνα στ. Κ. Όρλάνδου, Ή παλαιοχριστιανική βασιλική τής 
Συίας [Σέλινου] «Κρ. Χρ.» Ζ', 1953, σσ, 337 - 359.
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τέκνα τής όποιας επί αιώνας διακονούν τά δύο ταϋτα μεγάλα θρη
σκευτικά κέντρα. Ένώ δμως έχομεν άπτά πρό όφθαλμών ημών τά με
γάλα μνημεία τής εποχής ταύτης, τάς 40 περίπου βασιλικάς τής Κρήτης 
κσί τούς άλλους πρδ τής Άραβοκρατίας ναούς, στερούμεθα οίασδήποτε 
ένδείξεως περί ύπάρξεως μεγάλων μοναστηρίων εις τά άκρωτήρια καί 
τά δρη τής μεγαλονήσου. Τούτο δεν σημαίνει δτι ευσεβείς ψυχαί δέν 
άνεζήτουν την τελείωσιν εις σπήλαια καί μικρά απρόσιτα ασκητήρια. 
Πάντως ή εκκλησιαστική όργάνωσις καί τής Κρήτης, δπως καί πολυ
αρίθμων άλλων ελληνικών νησιωτικών χώρων, καθώς επιβάλλουν εις 
ημάς τά κτίσματα τής εποχής νά συμπεράνωμεν, φαίνεται ούχί μονα
στική καί ασκητική αλλά συγκεντρωμένη εις τάς πόλεις, δπου ό επί
σκοπος είχε περί αυτόν πολυπληθή κλήρον.

’Άλλο θέμα τό οποίον πρέπει νά θιγή κατά τήν στιγμήν αυτήν 
είνσι τό τής διοικητικής διαιρέσεως τής Νήσου. At δύο μεγάλαι πόλεις 
ήσαν ή Γόρτυς ή Γορτύνη δπου ήδρευεν ό κονσιλιάριος καί κατόπιν ο 
στρατηγός, καί ή Κυδωνιά. Έξ αυτών ή πρώτη κατάκειται πρό πολ- 
λού είς ερείπια, τού αστικού κέντρου μετατοπισθέντος προς τήν θά
λασσαν, ακριβώς διότι διά τής θαλάσσης έκράτησαν καί οι Άραβες 
καί ο καταβαλών αυτούς Νικηφόρος, εννοώ τον Χάνδακα (Candia), 
τό σημερινόν 'Ηράκλειον. Ή δευτέρα, άφανισθεϊσα ύπό τού χρόνου 
ώς τείχισμα, άλλ’ ούχί καί ώς πόλισμα, άνέλαβε ζωήν πρό 700 καί 
πλέον έτών, συνοικισθέντος τού φρουρίου αυτής ύπό τών Ενετών καί 
έκτοτε γνωρίζεται ώς τά Χανιά (La Canea). Παρά τάς δύο ταύτας πό
λεις, τάς οποίας ή φιλοτιμία καί ή παράδοσις έφερεν ώς μή δουλωθεί- 
σας ύπό τούς Άραβας, ύπήρχον άκόμη δεκάδες τινές πολισμάτων φε- 
ρόντων τά άρχαία ονόματα ύπό τά όποία ήσαν γνωστά κατά τήν ρω
μαϊκήν καί ελληνικήν περίοδον. Τών πόλεων τούτων, ώς έπί τό πολύ, 
τό τέλος συνεχρονίσθη μετά τής καταλήψεως τής Κρήτης ύπό τών 
Αράβων διά λόγους ού μόνον σχετιζομένους προς τήν απόπειραν κα- 
τακτήσεως καί τήν κατάκτησιν καί τήν φυσικήν κατ’ αύτάς δήωσιν 
τής χώρας, αλλά καί διά λόγους οικονομικούς. Ή ασφάλεια τών θα
λασσίων μεταφορών έκρινε τήν τύχην τής εύημερίας τών Νήσων τής 
Άναι. Μεσογείου.

Διά νά έξαχθοϋν ασφαλή ιστορικά συμπεράσματα πρέπει νά προ- 
ηγηθή ή αρχαιολογική έξερεύνησις τής Κρήτης, καί δέν εννοώ τήν 
προϊστορικήν. Πρέπει δηλονότι πέραν τών βασιλικών καί τών άλλων 
ναών τών πρό τού 826 μ. X. κατασκευασθέντων νά έρευνηθοϋν καί 
τά άλλα κτίσματα τών Κρητικών πολισμάτων, τά τείχη, τά υδραγω
γεία, οί πυλώνες κλπ. διά νά καταλήξωμεν είς συμπέρασμα πρώτον 
διά μίαν έκάστην πόλιν καί δεύτερον διά τό σύνολον τών άστικών
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κέντρων, αν ταύτα κατεστράφησαν πρό τής αραβικής κατακτήσεως, 
κατ’ αυτήν ή μετ’ αυτήν. Τούτο θά ηύκόλυνε τά μέγιστα τήν συναγω
γήν συμπερασμάτων περί, τής τύχης τών επισκοπών καί τών άλλων 
εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων επί άραβοκρατίας. Ή αρχαιολογική σκα- 
πάνη θ άναπληρώση έν προκειμένω τήν έλλειψιν φιλολογικών καί 
ιστορικών πηγών, ή θά συνδυάση πρύς αύτάς τά ευρήματα.

Τούτο ήδη έγένετο κατά τά τελευταία έτη προκειμένου περί τού 
Ηρακλείου τίπύ τού συναδέλφου κ. Νικ. Πλάτωνος, ο όποιος άνέτρεψε 
τήν πριν κρατούσαν γνώμην καθ’ ήν το αραβικόν τείχος τού Χάνδα- 
κος καθηρέθη ύπό τών Βυζαντινών, οί όποιοι άφήκαν τήν πόλιν άτεί- 
χιστον, άποδείξας καί διά τών πραγμάτων Οτι καί οί έλευθερωταί 
έτείχισαν τήν πόλιν καί διακριβώσας τά σωζόμενα τμήματα τού έν λό
γω βυζαντινού τείχους του δεκάτου αίώνος2. Δυστυχίας άνάλογος μέ
ριμνα δέν έλήφθη περί τής Κυδωνιάς, όταν μάλιστα οί βομβαρδισμοί 
τής συνοικίας Καστελλίου Χανίων άπεκάλυψαν τό βυζαντινόν τείχος 
καί τούς πύργους του. Καί είς τάς δύο μεγάλας κρητικάς πόλεις τά 
συμφέροντα τών ιδιοκτητών έβλαψαν τήν συντήρησιν τών μεσαιωνι
κών μνημείων τά οποία πολλάκις Ατιμωρητί κατεστράφησαν υπό τών 
συγχρόνων μας.

Συνδυασμός άρχαιολογικής έρεύνης καί ιστορικής άναδιφήσεως 
επιλύει καί τό θέμα τής έγκαταλείψεως τών παραλίων αρχαίων πό
λεων τής Κρήτης, ώς έπί τό πολύ δέ κατά τούς πρό τού 826 αιώνας 
εδρών επισκοπών. Διατί αί πόλεις αύται έγκατελείφΟησαν υπό τών 
επισκόπων οί όποιοι έτράπησαν πρός τά ενδότερα τής Νήσου καί εκεί 
οικοδόμησαν νέας βασιλικός καί έπηξαν τάς έδρας αυτών; Ή παρα
δεκτή ερμηνεία στηρίζει τήν άποψιν ότι έφευγαν καί ό πληθυσμός καί 
οί εκκλησιαστικοί τάς έπιδρομάς τών πειρατών κατά τούς έβδομον κιτί 
όγδοον αιώνας. ΤΗσαν δ’ όντως ’Άραβες οί πειραταί ούτοι καί κατ’ αυ
τών φέρεται πολεμήσας είς τό όχυρόν τού Δριμέως ό άρχιεπίσκοπος 
Κρήτης Άνδρέας (726)3. Επομένως ή άραβοκρατία έχει τήν προϊστο
ρίαν της καί αύτη πάλιν τάς επιπτώσεις της έπί τής εκκλησιαστικής

2) Πρβλ. Ν. Πλάτωνος, Τά τείχη τού Χάνδακος κατά τήν δεύτερον 
βυζαντινήν περίοδον, «Κρ. Χρ.» A , 1917, σο. 299-48. Γ ο ν αυτού, 
Καί πάλιν περί τών Βυζαντινών τειχών τού Χάτδακος, αυτόθι Α', 1950, σσ. 
353 - 360. — Τού αυτού, Νέα στοιχεία διά τήν μελέτην ιών βυζανιινών τει
χών τού Χάνδακος, αυτόθι C, 1952, σσ. 439 -459 + πίν.

3) Πρβλ. Β. Λαοΰρδαν, Άνδρέου αρχιεπισκόπου Κρήτης τοϋ Ίεροσο- 
λυμίτου, έγκώμιον ε'ς τους άγιους Δέκα κιχ! καλλινίκους μάρτυρας, «Κρ. Χρ.» 
Γ', 1949, οσ. 85-117 (ιδία σ. 98). — Ίο». Β. Παπαδοποΰλου, Ή Κρήτη 
υπό τους Σαρακηνοΰς, Άθήναι 1948, σ. 37,51. Εσχάτως! Ν. Β. Τωμαδα- 
κ η, Άνδρέας Κρήτης ΘΗΕ Β', 1963.
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J98 N. B. Τωμαδάκη : Ή ’Εκκλησία Κρήτης κατά την Άραβοκρατίαν

ιστορίας τής μεγαλονήσου. Έλθωμεν ήδη είς την καθαυτό ιστορίαν 
τής έν Κρήτη άραβοκρατίας.

Β'

Είναι γνωστόν δτι την ιστορίαν τής Κρήτης τοϋ ένάτου και δε- 
κάτου α’ιώνος4 δυνάμεθα νά συνθέσωμεν έκ δύο πηγών. Των άραβι- 
κών, συγχρόνων ή μεταγενεστέρων, αί όποΐαι γενικώς είναι σύντομοι 
καί άόριστοι καί δέν ασχολούνται μέ την εκκλησιαστικήν κατάστασιν 
τών κατακτηθέντων άπιστων. Καί τών έλληνικών πηγών αί όποίαι 
δύνανται νά διακριθοΰν είς ιστορικός, φιλολογικός καί αγιολογικός. 
Αί πρώται, αί ίστορικαί, όφείλονται είς συγχρόνους ή μεταγενεστέρους 
βυζαντινούς ιστορικούς ή χρονογράφους οί δποίοι όμιλούν περί τής 
καταλήψεως τής Κρήτης άπό τούς “Αραβας, περί τών έπανειλημμένων 
προσπαθειών τής βυζαντινής αυλής όπως άνακτήση την Νήσον καί 
περί τής έπιχειρήσεως τοϋ μαγίστρου Νικηφόρου Φωκά, δι’ ής αΰτη 
έπετεύχθη. Ό ίστορικός Λέων Διάκονος είναι ή άξιολογωτέρα τών έν 
λόγφ πηγών. Αί φιλολογικαί πηγαί άποτελοϋν ρητορικά κείμενα ή 
στιχηρά εγκώμια, όπως τό Ποίημα Θεοδοσίου τοϋ Διακόνου, τό όποιον 
έσχάτως έτυχεν άρίστης έκδόσεως καί ύπομνηματισμοϋ. Τέλος τά αγιο
λογικά κείμενα είναι δυνατόν νά παρέχουν είς ημάς σημαντικός πλη
ροφορίας. Φιλολογικαί πηγαί είναι καί τά Τακτικά, δηλονότι ή επίσημος 
τάξις τών επισκόπων τής Κρήτης είς την δλην εκκλησιαστικήν ιεραρ
χίαν, μέ τήν διαφοράν ότι δεν γνωρίζομεν άσφαλώς πού άναφέρονται 
είς πραγματικήν κατάστασιν καί ποϋ άπλώς έξεικονίζουν τήν σειράν 
τήν όποιαν θά έλάμβανον άν ύπήρχον οί έπίσκοποι Κρήτης, ή τήν 
σειράν ήν είχον οί τιτουλάριοι έπίσκοποι οί διαβιούντες έν τώ Βυζαν- 
τινφ κράτει ύπό τούς -ψιλούς τίτλους τών έπισκοπών τής Μεγαλονή
σου5.

Τά εύρήματα τών άνασκαφών, αί άραβικαί καί έλληνικαί πηγαί 
δεν άφοροϋν συνήθως είς τήν έσωτερικήν 'Ιστορίαν τής Κρήτης τών 
δύο τούτων αιώνων. (Θ' καί Γ). Ή καλή τύχη δι’ ήμάς άλλ’ ούχί 
έπίφθονος δι’ εκείνον, έφερε τόν διάκονον Ίωάννην Καμενιάτην Θεσ- 
σαλονικέα, αιχμάλωτον τής συμφοράς τοϋ 904, διαμετακομιζόμενον 
πρός Άνατολάς, είς τό σκλαβοπάζαρον τοϋ Χάνδακος, τό όποιον περι- *)

*) Πρβλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Ή Άποστολική ’Εκκλησία τής Κρήτης 
κατά τούς αί. Η'-ΙΓ' καί ό τίτλος τοΰ προκαθημένου αυτής, ΕΕΒΣ ΚΔ', 
1954, σσ. 67 - 107. — Τοϋ αυτού, ’Επισκοπή καί Επίσκοποι Κυδωνιάς, 
«Κρ. Χρ.» ΙΑ', 1957, σσ. 1-42

5) Πρβλ. Γερασίμου Ί. Κ ο ν ι δ ά ρ η, Αί έπισκοπαι τής Κρήτης μέχρι 
τοϋ Γ αίώνος, «Κρ. Χρ.» Ζ', 1953, σσ. 462 - 478 + πίν.
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γράφει έκτενώς, άλλ’ ούδ’ εκείνος δέν ήδύνατο νά γνωρίζη τί ύπήρχεν 
ένδον τής Νήσου καί είς τάς επαρχίας αυτής. Περιέγραψεν απλώς τά 
βάσανά του καί δ,τι ΰπέπεσεν είς την άντίληψίν του είς τόν τόπον 
τδν περί τον Χάνδακα δπου έκρατήθη έπί τι να χρόνον. Περί εκκλη
σιαστικής διοικήσεως τής Νήσου ή περί τοΰ άγροιικού αυτής πληθυ- 
σμοΰ δέν δύναται νά γίνη λόγος.

Ενώπιον τοϋ σκότους αυτού των πηγών δ ιστορικός θά προσφυγή 
είς δύο τινά. Πρωτίστως είς τά μετά την άπελευΰέρωσιν συμβάντα, 
δηλονότι την δράσιν τών δύο διαπρεπών ιεροκηρύκων καί άναστηλω- 
τών τής ’Ορθοδοξίας τοϋ Ποντίου Νίκωνος τοϋ Μετανοείτε6 καί τοϋ 
Κρητός Ίωάννου τοϋ Ξένου, τόν ρόλον τών δποίων προσεπαθήσαμεν 
νά καθορίσωμεν ό Σπυρ. Λάμπρος, δ L. Petit, δ πατήρ Vit. Laurent 
καί δ υποφαινόμενος7. Όμοίως είς ειδήσεις, έκ τής δευτέρας βυζαντι
νής περιόδου, ώς έπραξεν δ ήδη εύφήμως μνημονευθείς πατήρ Lau
rent, προκειμένου περί τής επισκοπής Σουαρέτ (= Συβρίτου)8. 'Η μαρ
τυρία τών μεταγενεστέρων δέν λύει αυτομάτως τά ζητήματα, διότι τά 
ιστορικά γεγονότα πρωτίστως χρήζουν ερμηνείας όρθής. Καί οι γρά- 
ψαντες π. χ. τόν βίον τοϋ Νίκωνος δέν ήδύναντο νά γνωρίζουν τά 
προβλήματα τής Κρήτης έκ τοϋ χώρου τής Ν. Πελοποννήσου δπου έτι- 
μήθη δ ήμέτερος άγιος.

Κατά δεύτερον λόγον τά πράγματα πρέπει νά κριθούν κατά τινα 
άναλογίαν πρός τά κρατήσαντα άπό τού 622 έξ. εις τόν άνατολικόν 
χώρον, τά πατριαρχεία δηλονότι ’Αλεξάνδρειάς, 'Ιεροσολύμων καί 
Αντιόχειας, τήν άραβοκρατηθείσαν Εκκλησίαν τής Κύπρου καί δή 
πρός τά κρατήσαντα εν Σικελία, δπου οί ’Άραβες έμειναν υπό άναλό- 
γους συνθήκας είς παράλληλον περίπου χρόνον. Ή στάσις τού Μωα
μεθανισμού έναντι τής ώργανωμένης Εκκλησίας δέν ήτο ασφαλώς 
εϋνους, έξηρτάτο δέ άπό τό είδος τών ’Αράβων, άπό τάς συνθήκας τής 
καταλήψεως τών πόλεων, άπό τάς σχέσεις Ιδία τών μουσουλμάνων 
πρός τό Βυζάντιον. Ή ’Εκκλησία είς 'Ιεροσόλυμα ήτο έλευΰέρα καί 
ευημεροϋσα μόνον έφ’ δσον δέν συνέτρεχον πολεμικοί επιχειρήσεις με
ταξύ Βυζαντινών καί τών Χαλίφηδων ή Εμίρηδων τών Αράβων, 
άπεναντίας δέ περιωρισμένη καί ύπό διωγμόν, άγνοουμένων τών άνε-
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6) Πρβλ. κατωτέρω.
’) L. Petit, Saint Jean Xenos ou l’Ermite d'apres son autobiographis 

AB XL, 1924, na 5 - 20. — Ν ι κ ο λ ά o v R. Τ ω μ α δ ά κ η, Ό «γιος Ιωάν
νης ό Ξένος καί ή διαθήκη αί'τοΰ«Κρ. Χρ.» Β\ 1948, οσ. 47 - 72 (+ πίν.).

8) V. Laurent, Le synodicon de Sybrita et les mitropolites de Crfite 
aux Xe-XIIIc siecles, EO 36, 1933, οσ. 385 - 412.
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γνωρισμένων ύπδ τοϋ κατακτητού δικαιωμάτων αυτής, εις περίπτωσιν 
πολέμου. Πικράν πείραν τοϋ πράγματος έχομεν οί "Ελληνες έκ τής 
Τουρκοκρατίας9. Επομένως οί διωγμοί έν ’Αλεξάνδρειά ιδία άλλά καί 
Παλαιστίνη δεν ήτό τι άσύνηθες. ’Ανάλογος ήτο ή κατάστασις εις τήν 
περί τδ 889 προσβληθείσαν ύπδ τών ’Αράβων Σικελίαν, τής δποίας ή 
δλοκλήρωσις τής άραβικής κυριαρχίας συνετελέσθη πολύ άργότερον10, 
Είναι μεμαρτυρημένον δτι έπετρέπετο εις τήν πολυάνθρωπον ελληνι
κήν άκόμη τότε Νήσον ή ΰπαρξις επισκόπου11, δ δποίος έχειροτόνει 
τδν διά τούς Ιθαγενείς προωρισμένον κλήρον. Ή θέσις τοϋ επισκόπου 
τούτου φυσικά έδυσχεραίνετο εις περιπτώσεις εκστρατειών τών Βυζαν
τινών, δπως π. χ. ή κατά τδ 964 επί Νικηφόρου Φωκά έπιχειρηθείσα. 
Ή άναλογία τής άραβικής συμπεριφοράς συνηγορεί υπέρ τής άνοχής 
τής ’Ορθοδοξίας εις τήν Κρήτην, παρά τάς διώξεις. Εις τούτο ένι- 
σχυόμεθα άν κρίνωμεν άπδ τήν διαγωγήν τών ’Αράβων πρδς τούς 
Κυπρίους, περί τών δποίων μάς πληροφορεί ή αλληλογραφία Νικο
λάου τοϋ Μυστικού. Ή Κύπρος, ως γνωστόν, εμεινεν ύπδ τούς Άρα
βας άπδ τοϋ 647 μέχρι τού 965 12.

"Ομως βασικδς παράγων, κριτής τής δλης ύποθέσεως, είναι ή εθνο
λογική σύστασις τής Νήσου. Οί σημερινοί της κάτοικοι είναι βεβαίως 
κατά τινα έλαχίστην άναλογίαν άπόγονοι τών άποικισθέντων εις στρα- 
τιωτύπια ύπδ τοϋ Νικηφόρου τοϋ Φωκά, Βαρβάρων, ’Αρμενίων, Τσα- 
κώνων, Σλάβων ελευθερωτών αυτής, καθώς καί τών επί Ενετοκρα
τίας ασφαλώς άποικισθέντων Ποντίων, Μακεδόνων, Τενεδίων, Ναυ- 
πλιέων καί ποικίλων άλλων δούλων καί άπελευθέρων ή εξ άνάγκης 
μεταναστών πρδ καί μετά τήν αλωσιν τής Κων/λεως, άλλ’ δ πληθυ
σμός τών ορεινών περιοχών τής τε Δυτικής καί ’Ανατολικής Κρήτης 
πασιφανώς άνθρωπολογικώς κατέρχεται ευθύ έκ τών άρχαίων αυτής 
κατοίκων, τών δποίων έξειλιγμένην τήν γλώσσαν λαλεί.

Οί έν λόγιο κάτοικοι δεν ένοθεύθησαν ύπδ τών ’Αράβων, οί δέ 
πολυπληθείς Άραβόκρητες (ζεύγμα σποράς άνδρών μουσουλμάνων καί 
γέννας εντοπίων γυναικών) έξωλοθρεύθησαν τδ 961 είτε επί τόπου
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') ”Οτε Ρωσοτουρκικδς πόλεμος είχεν αντίκτυπον επί τών Χριστιανών. Τά 
τής 'Ελληνικής δ’ έπαναστάσεως έπακόλουθα είναι πασίγνωστα.

10) Τό 962 ΰπέκυψε τό Ταυρομένιον (Taormina), ή δέ Ρομβέτα μόνον μετά 

τήν αποτυχίαν τής εκστρατείας τοϋ Φωκά (965).
11) Πρβλ. G. Schlumberger, Ό αϋτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκάς (με- 

τάφροσις Ί. Λαμπρίδη), έν Άθήναις 1917, σ. 505.
12) Χωρίς ν’ άλλοιωΟή ό πληθυσμός της. Προσκαίρως καί εν μέρει είχεν 

έλευθερωθή έν τώ μεταξύ έπί 'Ιουστινιανού Β', Νικηφόρου Α' καί Βασι
λείου Α'
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είτε μετενεχθέντες χάριν θριάμβου τοϋ Φωκά είς την βασιλεύουσαν, 
είτε πωληθέντες ώς δούλοι, δσοι δέν έγένοντο θύματα τών επιχειρή
σεων καί τής έκδικητικότητος τών Βυζαντινών. Καί άλλοι παλαιότε- 
ρον και ημείς εσχάτως άπεδείξαμεν δτι οί Άμπαδιώται Τούρκοι, με
λαψοί άλλ’ ελληνιστί λαλούντες μέχρι τού 1923 δτε άντηλλάγησαν, 
δέν έχουν καμμίαν σχέσιν μέ την άραβοκρστίαν. Ή ύποτεθεΐσα εθνο
λογική άλλοίωσις τής Κρήτης κατά την κατάληψιν αυτής ύπδ τών 
Αράβων άν δέν ύπήρξεν ευσεβής πόθος τών νεωτέρων ιστοριογρά

φων, υπάρχει μύθος καταπεσών13. Ό ελληνικός πληθυσμός έφθάρη 
άναντιρρήτως είς τά άστικά κέντρα, άτινα καί έν πολλοίς κατεστρά- 
ψησαν, άλλα διεσώθη, λόγω τής φυλετικής άντοχής, είς τήν όρεινήν 
ύπαιθρον. Οί Μοζάραβες ήσχολούντο μέ την θάλασσαν καί τήν πει
ρατείαν, δέν ήσαν Σΰροι νομάδες καί βοσκοί, προήρχοντο έξ 'Ισπα
νίας, μέσω τών παραλίων τής Β. ’Αφρικής. Ή φθορά τού άστικού 
πληθυσμού πρέπει νά υπήρξε πολύ μεγάλη, άλλ’ άνεπληρώθη ταχέως 
διά τής άνανεώσεώς του κατά τήν άπελευθέρωσιν άπό τήν άκένωτον 
άγροτικήν πηγήν. Ό μακρόβιος ούτος άγροτικός πληθυσμός δέν ήδύ- 
νατο ν’ άποβάλη τάς θρησκευτικός του άναμνήσεις καί συνηθείας εις 
τρεις γενεάς. Τά τέκνα τών κατακτηθέντων περί τό 826 χριστιανών 
είκονομάχων ή ορθοδόξων άκμάζοντα περί τό τέλος τού αίώνος, θά 
ήτο δυνατόν νά μεταδώσουν τάς θρησκευτικάς δοξασίας των καί λα- 
τρευτικάς συνηθείας εις τούς υίούς καί τούς έγγόνους των, έπί τών 
οποίων συνέβη ή άπελευθέρωσις. Αί γυναίκες μάλιστα δυσκολότατα 
δύνανται ν’ άποστούν τών λατρευτικών τύπων καί θρησκευτικών αυ
τών συνηθειών, οίαι αί πρός τούς άγιους τιμαί, αί προσευχαί, αί νη- 
στείαι.
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Έλθωμεν ήδη εις τήν έξέτασιν τού θέματος ποίοι ήσαν οί άρχιε- 
ρεΐς Κρήτης κατά τήν άραβοκρατίαν, άν όντως υπήρξαν έπίσκοποι 
είτε έν τή Νήσφ είτε έξω αυτής τιτουλάριοι (δηλονότι τίτλον έπαρχίας 
μόνον έχοντες άλλ’ ούχί ποίμνιον)14.

Σήμερον άδιστάκτως δυνάμεθα νά ειπωμεν, δτι δέν δυνάμεθα νά 
γνωρίξωμεν ποιος ήτο άρχιεπίσκοπος Κρήτης καί ποίοι επίσκοποι κατά

ls) Ν ι κ ο λ ά ο υ Β. Τωμαδάκη, Προβλήματα τής έν Κρήτη Άραβο- 
κρατίας (826 - 9G1 μ. X.) Περί τής δήθεν άλλοιώσεως τοϋ πληθυσμού έξ άπό- 
ψεως έθνολογικής καί θρησκευτικής, ΕΕΒΣ Λ', 1960, σσ. 1-38.

14) ’Ακολουθώ ενταύθα μέ έλαχίστας τροποποιήσεις τήν άπά τοϋ 1954 δη- 
μοσιευθεϊσαγ έν ΕΕΒΣ ΚΔ', 1954, προσημειωθείσαν μελέτην μου.
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την τρίτην δεκαετηρίδα τοΰ ενάτου αΐώνος, δτε ή Νήσος περιήλθε ν 
εις τους Μοζάραβας. Ώς δέ θά ίδωμεν περαιτέρω είς τά αγιολογικά, 
είναι άπαράδεκτον σήμερον δτι υπήρξε Κύριλλος Β' Γορτύνης δ όποιος 
δήθεν έμαρτύρησε κατά την τής πόλεως αυτού άλωσιν.

Ό τελευταίος γνωστός αρχιεπίσκοπος Κρήτης είναι ό Ήλίας ό με- 
τασχών τής έβδόμης Οικουμενικής Συνόδου (787), Αλλ’ είναι πάντη 
άπίθανον δτι ούτος ή τις των ένδεκα επισκόπων τής επαρχίας αυτού 
μεθ’ ών μετέβη είς Κων/λιν έπέζη τό 826.

Έξ άρχής δέ βεβαιώ, δτι καθ’ δσον ήρεύνησα καί γνωρίζω δεν 
συνήντησά τινα αρχιερέα επισκοπής τίνος τής Κρήτης τιτουλάριον δια- 
μένοντα έξω τής Νήσου.

Παρά ταΰτα εκ τού πολυτίμου Συνοδικού τής Εκκλησίας Συβρίτου 
(τέλος ιβ' αί.) δπερ έδημοσιεύθη υπό τού πατρός V. Laurent, γνωρί- 
ζομεν τίς διεδέχθη τόν κατά τό 787 Ήλίαν Κρήτης. Ό έκδούς τό 
Συνοδικόν δικαίως σκέπτεται δτι τούτο περιλαμβάνει Αρχιερείς έπι- 
σκοπεύσαντας μετά τό 843 (άναστήλωσιν των είκόνων) καί υποθέτει 
δτι οι έν αύτφ καταχωριζόμενοι 19 πρώτοι μητροπολϊται καί Αρχιεπί
σκοποι Κρήτης κατεγράφησαν κατά την σειράν τής Αρχιερατείας (πι
τών, Αρχής γενομένης Από τού 961 μ. X. Παρά ταύτα προτάσσει αυ
τών τόν Άνδρέαν πρόεδρον Κρήτης καί ταυτίζει έξ αυτών τόν Στέ
φανον (1027 - 1030), Ίωάννην τόν Γ' (πρό τοΰ 1100), Ήλίαν (περί 
τό 1120), Ίωάννην Δ' (1166 — Νοέμβρ. 1171). Περί τής χρονολογίας 
τού τελευταίου Νικολάου (1195 - 1203, 1216 - 1221) δέν χωρεί τις 
άμφισβήτησις. Είναι δυνατόν όμως ή παρρησία τού Συνοδικού 
τούτου νά μνημονεύη κατ’ έπιλογήν τούς είς την μνήμην διασωθέντας 
μητροπολίτας καί Αρχιεπισκόπους Κρήτης παιλαιότερον τού 843, καί 
μετά ταύτα, έφ’ δσον ούτοι υπήρξαν δρθόδοξοι. Ό Άνδρέας Κρήτης 
ήτο ήδη άγιος καί πρό τής είκονομαχίας (+ 726), διά τούτο δέν περι
λαμβάνεται. Ποίος λοιπόν ήτο τού κατά τό 787 Ήλία ό διάδοχος; 
Έάν ό πίναξ άρχίζη Από τέλους τού Η' αί. πρέπει νά είναι ό κατά τόν 
κατάλογόν μου ύπ’ Αριθ. 7 Ιωάννης, δτε καί οί επόμενοι τέσσαρες 
κατά σειράν Ιωάννης, Στέφανος, Νικήτας καί Νικήτας καλύπτουν τό 
μέχρι τών μέσων τού Θ' αί. διάστημα, δτε Απαντάται:

«Βασίλειος εκείνος ό πρότερον μεν Κρήτης επίσκοπος γενόμε- 
νος, διά δέ την τών ’Αγαρηνών έξοδον εις Θεσσαλονίκην μετατεθείς» 
κατά Νικήταν τόν Παφλαγόνα, κατά δέ άλλα κείμενα μετατοπισθείς 
ύπό τού πατριάρχου ’Ιγνατίου επί βασιλέως Βασιλείου Α' (867 - 886). 
Διά μακρών συνεζήτησα τό θέμα άλλοτε άποδείξας δτι θά ήτο Αδύ
νατον ό Βασίλειος ούτος νά διετέλει έν Κρήτη Αρχιεπίσκοπος καί νά 
έπέζη έτι έπί τής β' πατριαρχείας τού ’Ιγνατίου (867 - 77) καί τό 866
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νά καλήται δπως μεταβή εις Ρώμην. Κατέληξα δ’ εις τδ συμπέρασμα, 
δτι ούτος ήτο ούχί καθαυτό ύπερόριος άλλά ψιλφ τίτλο) Κρήτης κε- 
χειροτονημένος κατά την α' πατριαρχείαν τοϋ ’Ιγνατίου (847 - 58) καί 
πρδς άπόκτησιν έπαρχίας μετετέθη εις την Θεσσαλονίκην περί τό 850.

Κατά πάσαν πιθανότητα ό Βασίλειος ουδέποτε είδεν έκ τοϋ έγγϋς 
την μεγαλόνησον. Ό Βασίλειος ούτος Θεσσαλονίκης δ άπδ Κρήτης 
δέον δπως διασταλή άπό άλλου Βασιλείου άρχιεπισκόπου 
Κρήτης, δ οποίος μετέχων τής Συνόδου τοϋ 879, εστάλη μετ’ άλλων 
αρχιερέων διά νά πείση Μητροφάνην τινά νά προσέλθη πρό τής Συνό
δου καί ν’ άπολογηθή. Έν τή Ε' πράξει ρητώς οϋτος δνομάζεται «Βα
σίλειος δ θεοφιλέστατος άρχιεπίσκοπος Κρήτης», τό πρώτον ρητώς 
ονομαζόμενος Κρήτης καί ούχί Γορτύνης καί άρχιεπίσκοπος καί οϋχί 
μητροπολίτης. Καί δ προκάτοχός του Βασίλειος καί δ πρό έκείνου 
Ήλίας καί δ πρό αυτών Άνδρέας ήσαν Κρήτης καί ούχί Γορτύνης, 
άλλά τό πρώτον έπισήμως είς τά συνοδικά πρακτικά δ τίτλος τού Κρή
της είναι άρχιεπίσκοπος καί ούχί μητροπολίτης. 'Ως άρχιεπίσκοποι δέ 
φέρονται καί οί μέχρι τού 1204 έν συνεχείμ διατελέσαντες.

Πιθανόν είναι δτι καί Άνδρέας τις (άλλος τοϋ άγιογράφου καί 
ρήτορος), γνωριζόμενος έκ βοΰλλας έχούσης οϋτω:

Άνδρέαν Κρήτης πρόεδρον, Χριστέ, σώζοις 
ανήκει είς τόν δέκατον αιώνα.

Πάντως δ τελευταίος τών γνωστών υπεροριών άρχιεπισκόπων 
Κρήτης είναι δ Ήλίας μητροπολίτης Κρήτης δ συγγραφεύς 
δύο τουλάχιστον θεολογικών έργων: «Έξήγησις είς τούς λόγους Γρη- 
γορίου τού Θεολόγου» καί «’Αποκρίσεις πρός τινα μοναχόν Διονύσιον 
περί διαφόρων αυτού Ερωτήσεων». Ή άρχιερατεία τοϋ Ήλιου τούτου 
πρέπει νά τεθή πάντως μετά τό 920. Γνωρίζω δτι ό Ήλίας ούτος το
ποθετείται μετά τό 961, άλλά δέν δύναμαι νά έξηγήσω τί νόημα θά 
είχεν ή άναγραφή «ποιηθεϊσα τώ εύτελεΐ μητροπολίτη Κρήτης Ήλία 
νπερορίω τυγχάνοντι» είς τήν Έξήγησιν είς τούς λόγους τοϋ Γρηγ. 
τοϋ Θεολόγου. Μόνον πρό τοϋ 961 ή μετά 1221 δ Κρήτης θά ήδύνα- 
το νά είναι ύπερόριος. "Αλλο πρόβλημα είναι διατί ούτος γράφει 
έαυτόν μητροπολίτην καί ούχί άρχιεπίσκοπον, άφοΰ άπό τό 879 δ 
Κρήτης έφερε αύτήν τήν προσωνυμίαν. Εκτός αν τό μητροπολίτης 
δφείλεται είς τόν έκδότην τοϋ έργου του ή γραφέα τινά μεταγενέστε
ρον τού κώδικος.

Δ'

Ή Κρήτη άγιολογικώς έχει ικανόν ένδιαφέρον τόσον κατά τήν 
πρώτην βυζαντινήν περίοδον, δτε συναντώμεν τόν "Αγιον άπόστολον
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Τίτον, τους αγίους Δέκα Μάρτυρας, τους αγίους αρχιεπίσκοπον Κύ
ριλλον, έπΐσκοπον Μύρωνα κα'ι άλλους τοπικούς αγίους, είσελθόντας 
είς τά μηναία τής Εκκλησίας Κων/λεως και τής δλης ’Ορθοδοξίας, 
δσον καί μετά ταΰτα καί μέχρι τών Νεομαρτύρων τής Τουρκοκρατίας, 
οι οποίοι έθανατώθησαν διά νά μή άποστοϋν τής ορθής πίστεως καί 
προδώσουν τδ βάπτισμα. Υπάρχουν δέ καί άγιοι είτε Κρήτες δράσαν- 
τες έξω τής Νήσου ώς δ Άνδρέας δ έν τή Κρίσει15 καί ’Ανδρόνικος 
ό εκ Κρήτης18 ή Νικόλαος Στουδίτης ό ομολογητής (t 868)17, Γρηγό- 
ριος δ έν Ακρίτα18 καί πιθανώς Κοσμάς Μαϊουμά δ ύμνογράφος19 
είτε μή Κρήτες, ώς ό Πόντιος άγιος Νίκων δ Μετανοείτε20, ό έν Λα
κωνία νϋν τιμώμενος, είς τδν δποίον όφείλομεν [δ ταχύτερον ν’ άνε- 
γείρωμεν ναόν, τιμώντες τάς πρδς τήν Κρήτην μετά τήν κατά τδ 961

204 N. B. Τωμαδάκη : Ή ’Εκκλησία Κρήτης κατά την Άραβοκρατίαν

15) Όκτωβρ. 19, 20 (f 766 ή 767). Πρβλ. BHG3, 1957, 1, 34 Ν° 111-112, 
Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Βυζ. Έορτ. Κων/λει 1899 σ. 178 (καί 221).- Μ i g n e, P. G. 
CXV, 1109 - 1128. — B. Λαούρδας, Ό άγιος Άνδρέας ό έν τή Κρίσει καί 
ή Κρήτη έπί εϊκονομαχίας, «Κρ Χρ.» Ε', 1951, σσ. 32 - 60.

1β) Πρβλ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, ’Ορθόδοξος Θεολογική Έιτιθεώρησις Α', 1922, 
σ. 58 : «άθλήσας υπέρ τών αγίων εικόνων, περί ού μνείαν ψιλήν ευρίσκω έν 
τινι χει/φω : μνήμη τοϋ όσιου πατρός ημών ’Ανδρονίκου, ος υπήρχε τής κρητι- 
κής Νήσου γέννημα καί θρέμμα, ήθλησε δέ υπέρ τών αγίων εικόνων, ώς καί 
Νικόλαος δ Στουδίτης».

17) Πρβλ. προηγο’ηιένην σημείωσιν. Ή σύναξίς του κατά τδ Στουδιτικόν 
έορτολόγιον τήν 4ην Φεβρουάριου, Πρβλ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Βυξανι. Έορτ., έν 
Κωνσταντινουπόλει 1899, σ. 221. Πρβλ. καί Λαούρδαν, «Κρ. Χρ.» Ε', 
1951, σ. 60.

18) (5 ’Ιανουάριου). Πρβλ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Βυξαντ. Έορτ.. έν Κων/λει 1899, 
σ. 145. 'Ομοίως Η. D e 1 e h a y e, Synax. Eccl. Const, στ. 372 - 4.

le) (’Οκτωβρίου 15). Πρβλ. Άθ. Παπαδοπούλου Κερά μ έως, Ά- 
νάλεκτα Ίεροσολ. Σταχυολογίας Δ', 1897, σ. 271 - 302 : Βίος καί πολιτεία καί 
μερική θαυμάτων διήγησις τών όσιων καί θεοφόρων παιέρων ημών Κοσμά 
καί Ίωάννου τοϋ Δαμασκηνού τών ποιητών, όπου (σ. 271) γράφεται περί Κο
σμά : «Ό μέγας οντος καί περιβόητος καί έν άγίοις περίδοξος......πατρίδα δέ
έσχε τήν Κρητών νήσον, έν ή καί γεννηθείς καί...... » (λείπει ή συνέχεια).

Άντιθέτως το Synax. Eccl. Constant , Ένθ’ άνωτ. στ. 395 - 96 λέγει τόν 
Κοσμάν Ά γιοπολίτην, συναναστραφέντα παιδιόθεν μετά Ίωάννου τοϋ 
Δαμασκηνοϋ.

20) L. Petit, BAG, 1926, 220 - 21. — BHG3, 1957, II, 151-152, Nos 
1366 - 1368 (26 Νοεμβρ.). Προχείρως πρβλ. : Σπ. Λάμπρου, 'Ο βίος Νίκω- 
νος τοϋ Μετανοείτε «Νέος Έλλην.» Γ’, 1906, σσ. 129 - 228 (σσ. 150-3 περί 
τής έν Κρήτη έπταετοΰς διαμονής του κλπ ). — Τοϋ αυτού, 'Ο βαρβ. κώδιξ 
τοϋ βίου Ν. τοϋ Μ. αυτόθι Ε’, 1908, σσ. 301 - 304δ’. — Μελετίου Γαλα- 
νοπουλου, Βίος, πολιτεία, εικονογραφία, θαύματα καί άσματική ακολουθία 
τοϋ όσιου καί θεοφ. πατρός ημών Νίκωνος τού Μετανοείτε, έν Άθήναις 1933. 
Τού αυτού, Περί τόν όσιον Ν. τόν Μ., ΕΕΒΣ Β'. 1936, σ. 414.
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άπελευθέρωσιν ημών προσενεχθείσας υπηρεσίας, τό κήρυγμα, την οι
κοδομήν ναών καί την άλλην δργάνωσιν τής Εκκλησίας τής Κρήτης.

Δεδομένου ότι ή περί το 826 κατάληψις τής Κρήτης ΰπδ τών Μο- 
ζαράβων έγένετο βιαίως, θ’ άνέμενέ τις δτι εις τδ μαρτυρολόγιον τής 
’Ανατολικής Εκκλησίας θ’ άνευρίσκετο μέγα πλήθος μαρτυρησάντων 
υπέρ τής πίστεως Κρητών, τότε καί μετά ταϋτα κατά τδν έπιβληθέν- 
τα, ώς έλέγετο, έξισλαμισμόν καί κατά τάς μάχας τής άπελευθερώσεως 
καί τάς πρδς λύτρωσιν τής Νήσου έπιχειρηθείσας εκστρατείας. Πλήν 
το πράγμα δεν έχει ούτως. Ή κατάληψις τής Κρήτης υπό τών ’Αράβων 
έγένετο ανευ (οργανωμένης άντιστάσεως, λόγφ τής άπασχολοΰσης τδ Βυ
ζάντιον στάσεως τοϋ Θωμά καί τής άπουσίας τοϋ στόλου, ή παθητικής 
τίνος στάσεως τοϋ πληθυσμού σχέσιν έχούσης πρδς την είκονομαχίαν. 
’’Αλλωστε τό θέμα Κρήτης δεν φαίνεται ότι διέθετεν έτοιμοπολέμους 
δυνάμεις εκστρατείας. Ούδεμία μένει πάντως είς έμέ άμφιβολία, ότι, 
παρά την έλλειψιν ώργανωμένης άμύνης, ή επιβληθείσα βία, δ έξαναγ- 
κασμδς τών Κρησσών νά συζευχθοϋν άλλοθρήσκους, ή σύλησις τών 
'ιερών, θά ώδήγησε πολλούς πρδς τδ μαρτύριον, καί δή πολεμικούς 
άνδρας είτε κατ’ έπάγγελμα ή κατ’ έφεσιν. Τούτων ή μνήμη δεν ήτο 
δυνατόν ν’ άφηρωϊσθή διαρκούσης τής άραβοκρατίας έν Κρήτη, καί 
διά τό χαμηλόν τής θρησκευτικής στάθμης καί διά τδν φόβον τών κα- 
τακτητών, ώς καί διά την έλλειψιν τών μοναστικών κέντρων διά τών 
οποίων έκ τών κάτω πρδς τά άνω έπεβάλλετο ή άγιοποίησις είς την 
’Ανατολικήν ’Εκκλησίαν, συνήθως διά τής συνθέσεως ακολουθίας ψαλ- 
λομένης την επέτειον ήμέραν τοϋ μαρτυρίου ή τοϋ θανάτου τοϋ δσίου 
ή μάρτυρος. Ή μόνη έξαίρεσις αφορά είς επιφανή άνδρα Παφλαγόνα, 
τδν μάγιστρον Σέργιον Νικητιάτην, .(’Ιουνίου κη') άποθανόντα 
έν Κρήτη κατά τινα εκστρατείαν επί Μιχαήλ τοϋ Γ', τοϋ όποιου ήτο 
συγγενής. Ό μάγιστρος Σέργιος εϊχεν οΙκοδομήσει παρά την Νικομή
δειαν την Μονήν τής Θεοτόκου τοϋ Νικητιάτου, δπου καί άργότερον 
έθησαυρίσθησαν τά λείψανά του. Ή συμπτωματική ταφή του έν Κρή
τη (είς τήν Μονήν τοϋ Μαγίστρου, ώς φέρεται είς τδ συναξάριον) ού- 
δεμίαν σχέσιν έχει πρδς τήν άγιοποίησίν του, όφειλομένην είς τήν 
Ιδιότητά του ώς κτίτορος τής έν Νικομηδείμ Μονής καί είς τούς υπέρ 
τών είκονοφίλων άγώνας του 21. "Οταν δέ πάλιν ήλευθερώθη ή Κρήτη 
ούδένα βλέπομεν νά έτίμησε διά τοϋ μαρτυρικού στεφάνου τών άθλη- 
σάντων κατά τήν άραβοκρατίαν ή τών πεσόντων κατά τήν άπελευθέ-
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21) Η ί p. D e 1 e h a y e, Synax. Eccl. Const., 777 - 8 (Bruxelles 1902).— 
H. Gr ego ire, Un grand homme inconnu : Le magistre et logothete Serge 
le Nicetiate, περ. «Byzantion» VII, 1933, σσ. 515 - 550.
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ρωσιν. Τούτο έφαίνετό μοι πάντοτε δισεξήγητον, άλλ’ εσχάτως κατέ
ληξα εις το νά δώσω εις την τοιαύτην αγιολογικήν ερημιάν την έπο- 
μένην ερμηνείαν : Είναι γνωστή ή διφυής προσωπικότής τού Νικηφό
ρου Φωκά, Ανδρος ασκητικού μέν άλλ’ ούχί άγευστου των εγκοσμίων, 
και πρώτον και δεύτερον γάμον συνάψαντος, άφ’ ένδς μέν υποσχόμε
νου εις τον ’Αθανάσιον τόν ’Αθωνίτην ότι θά συνασκητεύ- 
ση μετ’ αυτού εν τώ 'Αγίφ ’Όρει καί προμηθεύσαντος τά Αναγκαία 
(καί δή τδ πρώτον εκ τών λαφύρων τής Κρήτης) πρός οικοδομήν τής 
Μεγίστης Λαύρας, τού περικλεούς τούτου σεμνώματος τής ’Ορθοδο
ξίας—τού οποίου μετά διετίαν ομοίως θά εορτάσωμεν την χιλιετηρίδα 
—έξ άλλου δε συνεχώς στρατεύοντος καί κατατριβομένου έν πολέμοις 
καί μάχαις. Ό Νικηφόρος ό προστάτης τών ασκητών άπηγόρευσε διά 
λόγους πολιτικούς τήν καθίδρυσιν νέων μοναστηρίιον καί την περιου
σιακήν αύξησιν αυτών, διότι πρωτίστως ήθελε νά προστατεύση τούς 
Απομάχους, τούς έφεδρους πολεμιστάς τής εποχής, διά τών δποίων κα- 
τενίκησε τούς Σαρακηνούς έν Κρήτη, Συρία, Κύπρω. Ή στάσις του 
αύτη έφερεν αυτόν εις άντίθεσιν πρός τόν πατριάρχην Πολύευκτον, 
εύνουν μέν πρός τόν στρατηγόν, Απολύτως όμως προσηλωμένον πρός 
τήν εκκλησιαστικήν παράδοσιν. Ό Νικηφόρος έγνώριζεν ότι οί μου
σουλμάνοι "Αραβες πίπτοντες εις τάς μάχας είχον τήν ύπόσχεσιν τών 
θρησκευακών Αρχηγών τού Ίσλάμ ότι θά είσήρχοντο ευθύ εις τόν 
Παράδεισον, δικαιούμενοι δι’ όσα έκακούργησαν κατά τών απίστων. 
Τί τό φυσικώτερον παρά νά ζητήση από τδ Οίκουμ. Πατριαρχείου, 
ίνα καί οΕ Βυζαντινοί πολεμισταί οΕ πίπτοντες μαχόμενοι υπέρ πί- 
στεως καί πατρίδος θεωρηθούν άγιοι; Ό πατριάρχης έν τούτοις ΙΙο- 
λύευκτος άντέστη, έπικαλούμενος διάταξιν τού Μεγ. Βασιλείου, καθ’ 
ήν ό στρατιώτης ό νομίμως μαχόμενος καί φονεύων τόν έχθρόν, κω
λύεται τής Εερωσύνης Αλλά καί τής κοινωνίας έπί τινα χρόνον. Πώς 
οί φονεϊς θά ήδύναντο νά αγιοποιηθοΰν; Ή στέρησις τής ζωής τού 
Ανθρώπου ήτο Αμάρτημα κατά τόν ιερωμένον τούτον (τόν πτρχ. Πο
λύευκτον), τό οποίον δέν Εσοφάριζεν δ σκοπός έξ ού προεκαλείτο. Ύ- 
πέκειτο βεβαίως πνεύμα έκδικήσεως τίνος πρός όσα καιά τής Εκκλη
σίας έλαβε μέτρα ό Νικηφόρος είς τήν πατριαρχικήν ταύτην άρνησιν, 
πάντως ή αίτια τής έλλείψεως στρατιωτών - αγίων ή νεομαρτύρων 
(κατά τό πρότυπον τών έν Άμορίω) είς τούτο οφείλεται. 'Ότι δέ, έκ 
τών δύο ιερών έθναποστόλων τού Νίκωνος καί τού Ίωάννου τού Ξέ
νου, μόνον δ δεύτερος έτιμήθη εν Κρήτη 22, νομίζω ότι ευκόλως έξη-
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22) Πρβλ. Ν. Β. Τωμαδάκη. Ύμνογραφικά καί αγιολογικά Ίωάννου 
τού Ξένου καί τρεις νέοι συγγραφείς κανόνων, ΕΕΒΣ Κ', 1950, σσ. 314 *
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γείται έκ τής μετασταθμεύσεως τοϋ Μετανοείτε είς τήν Πελοπόννησον 
καί της μή οικοδομής καί όργανώσεως ύπ’ αυτού μοναστηρίων, ένώ δ 
Αί Κυρ Γιάννης ή ό άγιος Ιωάννης 5 Ερημίτης τοϋ Γουβερνέττου 

(διότι τΰ αυτό πρόσωπον είναι τδ τιμιόμενον έν Κυδωνιά, Κισάμω καί 
εις τά Μυριοκέφαλα) ακριβώς έτιμήθη διά τα μοναστήρια τά όποια 
εκεί καί άλλου (εις τά Δράμια π. χ. ή εις τον Κουμπελή τοϋ ’Ακρωτη
ρίου Μελέχα) ίδρυσεν. Άλλως τε ό άγιος ’Ιωάννης ούτος ό Ξένος έκοι- 
μήΟη έν Κρήτη καί πολλοί ύμνογράφοι καί συναξαρισταί διαιωνίζουν 
μετά τούτα καί διαφοροποιοϋν τήν μνήμην του. Τοϋτ’ αυτό λεκτέον 
καί διά τον άγιον ’Αθανάσιον τόν ’Αθωνίτην, τόν Ιδρυτήν τής Λαύ
ρας. Μολονότι έπεσκέφθη τήν Κρήτην κατά τόν χειμώνα τοϋ 960/961 
καί παρρεθάρρυνε καί στρατηγόν καί στρατόν κατά τών ’Αράβων, έν 
συνεχεία δε φαίνεται καί πάλιν έλθίυν είς τήν μεγαλόνήσον, όμως δέν 
έτιμήθη ώς όσιος έν αυτή άλλ’ έν τή Μονή καί τφ Όρει τής μετά
νοιας του, όπου ήθλησεν, έγκατεβίωσε καί έκοιμήθη.

Αλλά θά εϊπη τις, Οτι έπιφανέστατος άγιος τής άραβοκρατίας 
είναι ό μητροπολίτης Γορτύνης Κύριλλος Β', πεσών κατά τήν 
άλωσιν τής πόλεως ταύτης. Δυστυχώς μολονότι τούτο παραδίδεται υπό 
τινων βυζαντινών συγγραφέων μεταγενεστέρως καί κατά κόρον έγρά- 
ψη παντού καί έπεκράτησεν, πρόκειται περί άνυπάρκτου ίστορικώς 
προσώπου καί περί παρανοήσεως άπό τήν οποίαν έξήγαγεν ημάς ό 
αείμνηστος καθηγητής Ίω. Β. Παπαδόπουλος ήδη άπό τοϋ 194023. 
7 Μ το ήδη ύποπτον ότι ώμίλουν περί μητροπολίτου Γορτύνης, είς επο
χήν καθ’ ήν ό προκαθήμενος έκαλείτο άρχιεπίσκοπος Κρήτης. Άπλού- 
στατα έγένετο σύγχυσις πρός τόν άγιον Κύριλλον επίσκοπον Γορτύνης 
καί μάρτυρα επί Δεκίου καί Μαξιμιανοϋ (Σεπτ. 5). Πώς προήλθεν ή 
σύγχυσις;

Ό ιστορικός τοϋ δεκάτου αίώνος Γ ε ν έ σ ι ο ς, όμιλών περί κατα- 
λήψεως τής Κρήτης υπό τών ’Αράβων άνεμνήσθη τοϋ έν λόγω μάρ- 
τυρος καί έγραψεν: «Έν ταύτη δέ τη νήσω (= Κρήτη) Κύριλλος ό 
θαυμάσιος, ό Γορτύνης έπισκοπήσας της πόλεως, υπέρ Χριστού ώς 
ΙερεΙον αμωμον έσφαγίαστο» (Βασιλεϊαι βιβλ. 2, 48, 7 έξ., Bonn). Τού
το έπιπολαίως, μετέφερεν, ό καί εις άλλα τερατωδώς σφαλλόμενος, 
Συνεχιστής τοϋ Θεοφάνους, μεταβολών τόν τοπικόν είς χρο-

330.—Άναστ. Όρλάνδου, Δύο βυζαντινά μνημεία τής Δυτ. Κρήτης 
Β') Ό Άϊ Κυρ - Γιάννης τοϋ Άλυκιανού - Κουφού, «Άρχεϊον τών Βυζαντ. 
Μνημείων τής Ελλάδος» Η', 1955 - 1956, σσ. 170 - 205. ΙΙρβλ. καί τά έμά έν 
«Κρ. Χρ.» Β', 1918, σσ. 47 - 72.

23) Υπάρχει καί δεύτερος άγιος Κύριλλος έιτίσκυπος Γορτύνη,; ΕΕΒΣ IS”, 
1940, σσ. 247 - 251. Πρβλ. Τωμαδάκην, ΕΕΒΣ ΚΔ', 1954, σσ. 72 - 73.
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νικόν προσδιορισμόν (τότε άντί εν ταύτη): «τότε και Κύριλλος 6 Γορ- 
τύνης πρόεδρος, έπε'ι μη τούτοις εις αρνησιν έχώρει Χριστού, ώς ίε- 
ρεϊον άμωμον έσφαγίαστο» (Β', 22, Bonn σ. 77, 17-18). Τοϋτο κα
τόπιν έπανελήφθη ύπό τού Ψευδο-Συμεώνος, έως ου κατήντη- 
σε περί τά τέλη τοϋ ια' ή άρχάς τοϋ ιβ' εις τόν Γεώργιον Κ ε- 
δρηνόν, όπου: «Τότε δη και 6 Κύριλλος Γορτύνης πρόεδρος στέφει 
τελειοϋται μαρτνρικώ, μη θελήσας άρνήσασθαι τόν Χριστόν» (Σύνοψις 
'Ιστοριών Β' 94, 18 - 19, Bonn). Παρά τάς ίστορικάς ταύτας παρα
ποιήσεις, ή ’Ανατολική Εκκλησία ουδέποτε οΰτε άκολουθίαν, οΰτε συ- 
ναξάριον, ούτε άλλο αγιολογικόν κείμενον άφιέρωσεν εις τόν ανύπαρ
κτον άγιον. Εύνόητον δ’ είναι δτι δεν είσήλθε ποτέ είς τό έορτολό- 
γιον, πράγμα τό όποιον δέν έλαβον τόν κόπον νά παρατηρήσουν οί 
παλαιότεροι μελειηταί.

Συμφώνως πρός δσα έλέχθησαν άνωτέρω, ούδεις άγιος ή δσιος 
Κρής τής Άραβοκρατίας υπάρχει έχων σχέσιν πρός τάς πολεμικάς ένερ- 
γείας κατά τών ’Αράβων ή την άπελευθέρωσιν τής Νήσου ή τόν έκ- 
μουσουλμανισμόν τών έντοπίων, εΐ μή ών ό Θεός οίδε τά όνόματα. 
Συνάγεται δ’ δτι ό μάγιστρος Σέργιος έτάφη εις όρθόδοξον μονήν έν 
Κρήτη κατά τήν Άραβοκρατίαν, πράγμα δπερ δηλοί δτι δέν είχον έκ- 
λείψει τά ιερά σκηνώματα §κ τής Νήσου. Αί λοιπαΐ είδήσεις, πλήν τών 
έκ τοϋ Καμενιάτου, προέρχονται έκ τών μεταγενεστέρων, περί οικοδο
μών ναών είτε ύπό τοϋ μαγίστρου Νικηφόρου, είτε υπό τοϋ έπταε- 
τίαν δλην διατρίψαντος καί άναδιοργανώσαντος τήν εκκλησιαστικήν 
ζωήν Νίκωνος τοϋ έκ Πολεμωνιακοϋ Πόντου, τοϋ άποκληθέντος Με
τανοείτε έκ τής γραφικής φράσεως «Μετανοείτε, ήγγικε γάρ ή βασι
λεία τών ουρανών» ής έποιείτο συχνοτάτην παρακελευστικήν χρήσιν έν 
Κρήτη. ’Ακόμη έκ τής έπιδημίας τοϋ άγιου ’Αθανασίου τοϋ ’Αθωνί
του, περί ής ήδη καί εΐπομεν προηγουμένως καί έγράψαμεν έσχάτως21 * * 24 25, 
έκ τοϋ βίου τοϋ όποιου μανθάνομεν περί τών έπιδρομών τών «άθεω- 
τάτων Κρητών» (ουτω δ’ έκαλοϋντο οί άραβόκρητες) καί τοϋ ληϊσμοΰ 
τοϋ Όρους, είτε έξ έπιδημίας είς Κρήτην μοναχών τοϋ όρους Λάτμου 
τής ’Ιωνίας πρός υπό τοϋ μαγίσιρου Νικηφόρου, κατά τήν διάρκειαν 
τής στρατείας αύτοϋ, έπίλυσιν τών διαφορών των 2δ, είτε άλλως. Πρά
γματι δ βίος Θεοκτίστης τής Λεσβίας (f 872, 9 Νοεμβρίου) τής συλ-

208 N. B. Τωμαδάκη : Ή ’Εκκλησία Κρήτης κατά την ’ Αραβοκρατίαν

21) Ν. Β. Τωμαδάκη, Ό δσιος ’Αθανάσιος ό ’Αθωνίτης έν Κρήτη
(961 μ. X.) καί ή κτίσις τής Μεγίστης Λαύρας, «τιμητικός τόμος έπί τω ’Ιω
βηλαίο) τού μητρ. Φιλίππων - Νεαπόλεως - Θάσου Χρισοστόμου» Άθήναι 1960,
σσ. 59 - 65.

25) Βίος τοϋ αγίου Παύλου τοϋ έν Λάτρω, Πρβλ. Schlumberger, Ό 
αύτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκάς (μετάφρ, Λαμπρίδη) 1917, σ. 108 σημ.
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ληφθείσης υπό Άραβοκρητών πειρατών και άθλησάσης έν Πάρφ26, ή 
τά θαύματα τού 'Αγίου Γεωργίου έν οίς καί τδ περί τοϋ άρπαγέντος 
εκ Λέσβου παιδδς δ οποίος έπανήχθη θαυμασίως εις τον οίκον του 27, 
δμιλοϋν περί τής δράσεως τών φοβερών πειρατών οί όποιοι ’Ά ρ α- 
βες, Άφροι, Κρήτες ή Κρήται απλώς άναφερόμενοι, έλήϊζον 
τά παράλια τοϋ Αίγαίου καί τάς νήσους καί κατέστησαν επί αιώνα 
καί πλέον ή μάστιξ τής περιοχής. ΙΊοίαν δέ θρησκείαν είχον ούτοι, οί 
αρνησίθρησκοι υπό τών Βυζαντινών καλούμενοι, δεν εχω πάντοτε νά 
εΐπω, παρατηρώ μόνον δτι τινές τούτων, καί άν ήσαν άρνησίθρησκοι, 
δεν άπέβαλον τά χριστιανικά των ονόματα, ώς δ Φώτιος (881) καί δ 
την Θεσσαλονίκην δαμάσας (904) Λέων ό Τριπολίτης.

Έδώ ίσως είναι πρόσφορον ν’ άναφέρω τδ χωρίον Λέοντος τοϋ 
Διακόνου, τοϋ βασικωτέρου τής εκστρατείας εις Κρήτην τοϋ Νικηφό
ρου ιστοριογράφου, ό όποιος Λέων όμιλεί περί τών γητευμάτων α
χρείου γυναίου κατά την διάρκειαν έπιθέσεως τών Βυζαντινών κατά 
τοϋ Χάνδακος : «’Εν ώ δέ ό στρατηγός την Ιλην κατά, μέτωπυν έκρα- 
τύνετο και εις πλαίσιον της δυνάμεως συνέττατε, γνναιον εταιρικόν, 
άκκιζόμενόν τε και Ορυπτόμενον, Ιταμόν επιεικώς τυγχάνον και αναι
δές, τών προμαχώνων προκνπτον, γοητείας έποιείτο καί επωδός. 
Λέγεται γ ά ρ κατόχους είναι Κρήτας μ αν τείαις καί 
βωμολοχίαις καί π λ άν α ι ς, προς τών Μανιχαίων καί 
τοϋ Μωάμεθ παρειληφότας άν έ κ α θ εν» (Bonn σσ. 24-5). 
’Αντί λοιπόν ιερών τελετών οί άραβόκρητες έχρησιμοποίουν μαγείας 
προς έξορκισμόν τών επιτιθεμένων. Τούτο έδωκεν αφορμήν νά κατη- 
γορήση ό Λέων δ Διάκονος τούς Κρήτας (ούχί τούς μουσουλμάνους) 
ώς μανιχαΐζοντας ή καί πλάνας τοϋ Μωάμεθ δεχθέντας. Επόμενον 
ήτο οτι χωρίς εκκλησιαστικήν άναφοράν προς το πατριαρχείον, χωρίς 
κλήρον δρώντα έλευθέρως, ίσως δέ καί χωρίς τών άναγκαίων ναών, 
οί Κρήτες κατά τήν διάρκειαν τής άραβοκρατίας ύπέπεσαν καί είς 
πλάνας, δεχόμενοι λαϊκάς δοξασίας οίαι τά μαντεύματα καί αί γοη- 
τείαι, διά τάς οποίας άλλως κατηγοροϋνται πεντακόσια έτη μετά ταύτα 
καί υπό ’Ιωσήφ τοϋ Βρυεννίου. "Ομως επί αύτοκράτορος Μανουήλ Β', 
διηγείται δ Δούκας (Bonn 185 - 186) περί τιμωρίας τοϋ προδότου διερ-

Μ) Synax. Eccl. Constant, στ. 206 - 207.—BHG3, 1957, Nos 1723 - 1724. 
— L. Petit, BAG a. 273 - 4. — Θεοφίλου Ίοόννοιι, Μνημεία Αγιο
λογικά εξ οϋ μετεφράσθη νεοελληνιστί νπο Κ. I. Ν α υ π λ ι ώ τ ο υ, Έκατον- 
ταπυλιανής Πάρου τά σωζόμενα, Άθήναι 1912, σσ. 38 - 58.

27) Synax. Eccl. Const, στ. 623 - 626 (23 ’Απριλίου). Miracula S. Georgii, 
edidit J. B. A u f h a u s e r, Lipsiae 1913, σσ. 100 - 103: De juveno Myti- 
lenaeo capto "Ετερον θαύμα. — Τ ω μ α δ ά κ η ς, ΕΕΒΣ Λ', 1960, σ. 33.
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μηνέως τοΰ παλατιού Θεολόγου Κόρακος, καί άναφερόμενος εις τούς 
τής βασιλικής Πύλης Κρήτας φύλακας λέγει : «ήσαν γάρ Κρήται αεί 
πιστότατοι καί ζήλον θειον έχοντες προς τά τεμένη άγιων καί εις τά 
σφών λείψανα καί εις τό βασιλέων τής Πόλεως». Τούτο άποδεικνύει 
ή σθεναρά αυτών προσήλωσις διαρκούσης τής Φραγκοκρατίας πρδς 
την Κωνσταντινούπολή καί τήν ’Ορθοδοξίαν καί ή πρωτοβουλία τού 
κλήρου τότε καί έπί τουρκοκρατίας διεξαγωγή τών έπαναστάσεων καί 
των Απελευθερωτικών κινημάτων, καί ή δλη συντήρησις τής έθνικής 
παιδείας, τής πίστεως καί τής μορφώσεως.

Ε'

Έπανειλημμένως γράψας περί τού ρόλου όν διεδραμάτισαν οί άγιοι 
Νίκων δ Μετανοείτε καί Τιοάννης δ Ξένος έν Κρήτη, έτι δέ καί έσχά- 
τως άναιρέσας τήν πλάνην τών νεωτέρων ιστορικών περί έθνολογικής 
άλλοιώσεως τής Κρήτης κατά τήν Άραβοκρατίαν, δεν επιθυμώ νά 
έπαναλάβω ενταύθα τά αυτά πράγματα, ουδέ νά έξηγήσω λεπτομερώς 
τί επραξαν οί ως Ανω άγιοι ανδρες. Πετώντι καλάμω μόνον θά προσ
παθήσω νά δώσω είκόνα τής καταστάσεως τής Κρήτης άπδ έκκλησια- 
στικής άπόψεως κατά τά μεταξύ τοΰ 826 καί 1000 έτη :

Ή κατάληψις τής Νήσου δέν μοΰ φαίνεται δτι συνετελέσθη Αμέ
σως, ούτε τόσον βιαίως δσον υποτίθεται συνήθως, διότι Αλλως θά 
έγέννα πολλήν τήν άντίδρασιν, ήρχισε δ’ άπδ τά παραθαλάσσια κέν
τρα. Αί βυζαντιναί άρχαί, πολιτικαί καί εκκλησιαστικοί κατελύθησαν, 
ό πληθυσμός ήρημώθη ή ένοθεύθη ως πρδς τά κέντρα ταύτα. Πάντως 
διά τά πρώτα πενιήκοντα έτη θά ύπήρχον έπί τής Νήσου τά υπολείμ
ματα τών προκεχειροτονημένων ή προκεχειροθετημένων κληρικών καί 
μοναστών, άν δ’ άληθεύη καί διά τινας Ακόμη δεκαετηρίδας δτι ή 
Γορτύνη καί ή Κυδωνιά έμειναν άνάλωτοι, θά ήτο δυνατόν δι’ ισό
χρονον προς τήν αυτονομίαν των διάστημα νά έχειροτονοϋντο κληρι
κοί διά τάς πόλεις ταύτας καί τάς όρεινάς επαρχίας, Αλλ’ ϊδρυσις 
ναών ή συντήρησις Ιερών καταστημάτων θ’ Απέβη δλωσδιόλου δύσκο
λος καί σπανία. Ως έκ τούτου κατά τό 961 καί οί έπιζώντες κληρικοί 
θά ήσαν έπί τόπου όλίγοι καί όλιγώτερα τά ένδιαιτήματα αυτών. Πα
ροικία Κρητών υπήρχε πάντοτε έν Κων/λει καί τουλάχιστον εις Ιερο
σόλυμα έκ τών Αραβοκρατουμένων χωρών. Πού έσπούδασεν δ ’Ιωάν
νης δ Ξένος δέν γνωρίζομεν, πάντως ήτο Κρής γεννηθείς είς τήν Σί- 
βαν, ίσως έξεπαιδεύθη είς τήν Κων/λιν. Τά ελληνικά του πάν Αλλο 
δεικνύουν Από Αμάθειαν καί Αγνοιαν, τό δέ σχέδιόν του ν’ Αναζωπυ- 
ρηθή δ έν Κρήτη μοναστικός βίος Αποβλέπει είς τήν δημιουργίαν 
πνευματικών πυρήνων παιδεύσεως,
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Έάν τώρα ύπολογίσωμεν δτι τό 843, δτε άνεστηλώθη μετά τών 
εικόνων ή ’Ορθοδοξία, είχεν ήδη δλοκληρωθή ή κατάληψις τής Νή
σου, τότε πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι — άνεξαρτήτως τών είκονοφί- 
λων διαθέσεων τοΰ λαού — δ κλήρος τοϋ 826 ήτο είκονομάχος. Δεδο
μένου δ’ δτι άπεκόπη ή Νήσος τής εκκλησιαστικής κανονικής άναφο- 
ράς πρδς την Κων/λιν καί δτι πάντως διετέλει περί τά τέλη τής άρα- 
βοκρατίας με ήλαττωμένον κλήρον χωρίς επισκόπους, ήτο άνάγκη άνα- 
προσαρμογής τής Νήσου είς την έν Κων/λει πολιτικήν τόσον απέναντι 
τής είκονομαχίας όσον καί τών προκυψασών πρδς την Δύσιν διαφο
ρών, αί δποίαι συνεζητήθησαν ενώ ή Κρήτη έδούλευεν.

Έξ άλλου δεν πρέπει νά λησμονώμεν, δτι ενώ οί "Αραβες, φωτι- 
σθέντες ύπδ τών Βυζαντινών καί τών Περσών, ήσαν λαδς πεπαιδευ
μένος, υπηρετών τάς Τέχνας, την Ποίησιν καί τάς Έπιστήμας, άνε- 
γείρων μνημεία καί διά τοΰ λόγου καί διά τών λίθων, οί καταλαβόν- 
τες την Κρήτην Μοζάραβες ήσαν άμέτοχοι πάντο:>ν τούτων τών άγα- 
θών, πειραταί δε καί λησταί. Δοθέντος δ’ δτι συνανεμίγησαν μετά 
τών εντοπίων, ή προκύψασα ποιότης είχέ τι τδ ηύξημένον είς τδ άρει- 
μάνιον καί την αδικίαν, ούδεμίαν δε διάθεσιν πολιτισμού. 'Ως εκ τού
του ούδέν απολύτως μνημείον άφήκαν έν Κρήτη, ούτε ένεπίγραφον 
ούτε χειροποίητον. ’Αμαθούς δ’ δντος καί άγροίκου τού κυρίου, δυσκό- 
λως ήμεροΰται τδ υπήκοον. Πώς ήτο δυνατδν οί ύπολειφθέντες Κρή- 
τες τού 961, άγρόται καί Ορεινοί, άπαίδευτοι καί μέ ελλιπή θρησκευ
τικήν διαπαιδαγώγησιν, νά εύρίσκοντο είς την ορθήν δδόν; Έσχον 
ώς έκ τούτου άνάγκην νά άκούσουν την προδρομικήν παρακέλευσιν 
ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ άπδ στόματος τοΰ δσίου Νίκωνος, καί νά ϊδουν άνεγει- 
ρομένους είτε ύπδ τού Φωκά, είτε ύπδ τού Νίκωνος, είτε μετά ταύτα 
ύπδ Ίωάννου τού Ξένου τούς ναούς καί τά μοναστήρια αυτών.

Σεβασμιώτατε, Κυρίαι, Κύριοι,
Αυτή περίπου είναι ή είκών την δποίαν σήμερον δυνάμεθα νά 

συνθέσωμεν περί τής καταστάσεως τής Εκκλησίας τής Κρήτης κατά 
την Άραβοκρατίαν. Συνάπτεται δε τδ θέμα πρδς την δλην ύπόθεσιν 
καί γεννά σχετικούς προβληματισμούς. Έάν δ έπιστήμων δεν δύναται 
πάντοτε διά τής έρεύνης νά λύση πάντα τ’ άνακύπτοντα ζητήματα, 
δμως είναι ευτυχής τοποθετών αυτά, ώστε νά είναι ζητήματα τοϋ 
μέλλοντος. Τούτο συνέβη κσί έν προκειμένη} άπδ πολλών πλευρών. 
'Οπωσδήποτε δμως έν νομίζω δτι είναι άπδ τούδε σταθερόν τής έπι- 
στήμης συμπέρασμα: 'Ότι ή Άραβοκρατία θά ήδύνατο νά έχη όλε- 
θρίας συνέπειας διά τόν πληθυσμόν τής μεγαλονήσου, καταστρέφουσα 
τούς έν αυτή άπογόνους τών Έτεοκρητών, τών ’Αχαιών καί τών Δω-
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ριέων, διά τής άποβολής τής διαχωριστικής Ιδιότητος τού Χριστιανοί. 
Τούτο δεν έγένετο είς δσην κλίμακα ύπετέθη, χάρις εις τήν συντηρη- 
τικότητα καί τήν θεοσέβειαν τοϋ Αγροτικού στοιχείου ιδία και τήν 
έπ’ αυτού απεριόριστον επήρειαν τών όρθοδόξων κέντρων. Τ6 γεγονός 
τούτο εδωκεν εις τήν άνανεωθεΐσαν άπδ τού 961 - 1204 Κρήτην τήν 
δυνατότητα νά διατηρήση μετά ταύτα κα'ι έπΐ επτά όλοκλήρους αιώ
νας τόν Ελληνισμόν της, τήν γλώσσαν, τήν θρησκείαν, τά ήθη και 
έθιμά της και νά διεκδική άδιαλείπτως την θέσιν της ώς έλευθέρου 
λαού έντδς τών κόλπων τής Ελληνικής Πατρίδος, τήν όποίαν έπέτυ- 
χεν έπι τών ήμερών μας.
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