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ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ή ελεύθερη σήμερα, ή ελληνική, ή δρθόδοξη Κρήτη τιμά, τήν έπί- 
σημη τούτη ώρα, τόν ηρωικό ελευθερωτή της και μεγάλο βυζαντινό 
αύτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά, χίλια χρόνια άκριβώς άπό τότε πού τήν 
έλύτρωσε άπό τό ζυγό των Σαρακηνών.

Ό βυζαντινός Ιστορικός Μιχαήλ Άτταλειάτης μάς διηγείται, έναν 
αιώνα περίπου μετά τό λαμπρό αυτό πολεμικό κατόρθωμα, πώς υπήρ
χε τότε στήν Κρήτη «περικαλλής ναός» τής Θεοτόκου καί μέσα σ’ αυ
τόν, όπως δ ίδιος είχε δεί, βρισκόταν «ό Φωκάς άνεστηλωμένος... 
νικητής και τροπαιονχος..., τηλικαντης νήσον παριστών τήν κατά- 
κτησιν»1. Τό δμοίωμα αυτό, άνδριάντας ή εικόνα, πού ή Κρήτη είχε 
άφιερώσει ευλαβικά στό Νικηφόρο, γιά νά διαιώνιση τή δόξα του καί 
τήν ευγνωμοσύνη της, άφανίστηκε άπό τόν καιρό καί δεν ξέρομε σή
μερα ούτε πώς ήταν καμωμένο. Ένας άλλος βυζαντινός, ποιητής, άνώ- 
νυμος αυτός, συμβουλεύοντας τόν καλλιτέχνη με ποιόν τρόπο έπρεπε 
νά κατασκευάση χρυσοποίκιλτο καί άδαμαντοκόλλητο άνδριάντα στόν 
τροπαιοϋχο αύτοκράτορα, πού νά είναι άντάξιος τής δόξας του, τε
λειώνει τό επίγραμμά του μέ τήν άκόλουθη άποστροφή στόν ουρανό :

Σν δ', ουρανέ, τρόπαια δεσπότου γράφε' 
νικάς γάρ αυτόν σόν πλάτος χωρεϊ μόνον 
εξ αστέρων στέψη δέ πλέξας ποικίλα, 
καί δεξιάν τήν τοϋδε καί κάραν στέφε2.

Ή άπέριττη αυτή στήλη, πού ή Εταιρία Κρητικών 'Ιστορικών Με
λετών άφιέρωσε στό Νικηφόρο Φωκά καί πού έχει τήν τιμή ν’ άπο- 
καλύπτη σήμερα μπροστά σέ πρωτοφανή συνάθροιση ερευνητών καί 
σοφών πού προσκάλεσε άπό τήν Ελλάδα καί άπό τόν κόσμον δλόκλη- 
ρο, κΓ άν δεν είναι βαρύτιμη, κι’ άν δέν στολίζεται άπό χρυσάφι καί 
πολύτιμα πετράδια, όπως τό έπιθυμοϋσε δ βυζαντινός επιγραμματο
ποιός, όμως στήθηκε έδώ γιά νά διατρανώνη πώς, παρ’ όλο τό πέρα
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σμα τών αιώνων, ή ευγνωμοσύνη τής Κρήτης στύν ελευθερωτή και 
σωτήρα της παραμένει ακέραιη και παντοτινή.

Ό Νικηφόρος Φωκάς, πού ξαναπήρε την Κρήτη τό 9G1 καί κέρ
δισε γι’ ανταμοιβή του, δυδ χρόνια άργότερα, τδ βασιλικό στέμμα τού 
Βυζαντίου (γιά νά έκπληρωθή έτσι μια παλιά λαϊκή προφητεία), υπήρ
ξε ένας άπδ τούς ενδοξότερους αύτοκράτορες τής λαμπρότερης περιό
δου τής βυζαντινής αυτοκρατορίας3. Τροπαιοϋχος στρατηγός καί πριν 
άκόμη άνεβή στό θρόνο, κατώρθϋίσε, στό σύντομο (έπτάχρονο μόλις) 
διάστημα τής βασιλείας του (963 - 969), νά όδηγήση τό βυζαντινό 
στρατό σέ επικές καί περίλαμπρες νίκες, πολεμιόντας αδιάκοπα, σ’ δλα 
τά μέτωπα, τούς μεγαλύτερους άντίπαλους τής αυτοκρατορίας : τούς 
“Άραβες στήν ’Ασία, στήν ’Αφρική καί στή Σικελία, τούς Γερμανούς 
στήν ’Ιταλία, τούς Βουλγάρους καί τούς Ρώσους στό Βορρά.

Ό Νικηφόρος άνήκε στή μεγάλη καππαδοκική οίκογένεια τών Φω
κάδων, πού είχε χαρίσει στό Βυζάντιο μιά σειρά άπό έξαίρετυυς στρα
τιωτικούς ήγέτες4. Ό παππούς και όμώνυμός του Νικηφόρος είχε δο- 
ξαστή ώς άρχηγός τών βυζαντινών στρατευμάτων στήν Κάτω ’Ιταλία 
και τή Σικελία 5' ό θείος του Λέων είχε τήν άρχιστρατηγία στόν πόλε
μο μέ τούς Βουλγάρους' δ πατέρας του Βάρδαο καί δ άδελφός του 
Λέων είχαν πολεμήσει τούς Σαρακηνούς καί άποκτήσει μεγάλη δημο
τικότητα. Μά καί άργότερα ή οικογένεια τών Φωκάδων διαδραμάτισε 
σημαντικό ρόλο στή στρατιωτική καί πολιτική ιστορία τού Βυζαντίου. 
Τή μνήμη της τήν άπαθανάτισαν τά περίφημα άκριτικά τραγούδια, 
πού μάς λένε πώς δ άκριτικδς ήρωας δέ φοβόταν :

Μήτε τό Βάρόα τό Φωκά, μήτε τό Νικηφόρο,
μήτε τό Βαρυτράχηλο, πού τρέμ ή γή κι ό κόσμος 6.

Τήν οικογενειακή αυτή στρατιωτική παράδοση τήν άκολούθησε καί δ 

Νικηφόρος. Έτσι έφτασε γρήγορα στό άξίωμα τού μαγίστρου καί έπει
τα έγινε μέγας δομέστικος τών σχολών τής ’Ανατολής, δηλ. άρχιστρά- 
τηγος τών στρατιών τής ’Ασίας. Μικροκαμωμένος, άλλά μέ καταπλη
κτική σωματική ρώμη καί σιδερένια θέληση, τολμηρός καί γενναίος 
ευσεβής καί άσκητικός, τραχύς καί δρμητικός, άλλά συνετός, δίκαιος 
καί δημοφιλής, συνδύαζε τά προσόντα τού έξοχου πολεμιστή καί τού 
άπαράμιλλου στρατιωτικού ηγέτη.

Τις πρώτες του μεγάλες στρατιωτικές επιτυχίες τις γνώρισε στήν 
Άσία, άπ’ δπου άνακλήθηκε προσωρινά, γιά νά κυριεύση τήν Κρήτη 
(960-961). Ξαναγυρίζοντας στήν Άσία, δπου είχε άφήσει τδν άδελ- 
φό του Λέοντα νά μάχεται κατά τών Αράβων, δ Νικηφόρος, γιά νά
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ταπεινώση τδν ισχυρό καί επίφοβο εμίρη τοϋ Χαλεπίου, τδ Χαμδανίδη 
Saif - ad - Daoulah, έπεχείρησε τδ επόμενο έτος (962) τολμηρή έκστρα- 
τεία. Παραβιάζοντας τά ώς τότε Απόρθητα στενά τοϋ Ταύρου κα'ι τοϋ 
Άμανού και προελαύνοντας κεραυνοβόλα στ'ις έπαρχίες τής Κιλικίας 
καί τής Συρίας, κυρίευσε διαδοχικά τήν οχυρή Άνάβαρζο, τή Φλαβιού- 
πολη, τήν Φεράπολη καί τέλος τδ ίδιο τδ Χαλέπι. Ό ξαφνικός όμως 
■θάνατος τοϋ αύτοκράτορα Ρωμανού τοϋ Β' (15 Μαρτίου 963) τδν Α
νάγκασε ν’ άποσυρθή άπδ τδ Χαλέπι καί νά γυρίση στήν Κωνσταντι
νούπολη. Παρά τήν άντίδραση τοϋ ισχυρού καί ικανού «παρακοιμω
μένου» ’Ιωσήφ Βρίγγα, άνακηρύχτηκε σέ λίγο αύτοκράτορας άπδ τδ 
στρατό, στις 3 ’Ιουλίου 963. Ή στέψη του στήν 'Αγία Σοφία έγινε 
στις 16 Αύγούστου. ’Αναγνωρίστηκε επίτροπος καί συμβασιλεΰς των 
δυδ άνηλίκων παιδιών τοϋ Ρωμανού τοϋ Β', Βασιλείου καί Κωνσταν
τίνου, καί σέ λίγο πήρε γυναίκα του τή χήρα τοϋ αύτοκράτορα, τή 
Θεοφανώ. ΤΗταν τότε πενηνταενδς ετών, στήν άκμή τής δράσης καί 
τής δημοτικότητάς του.

Πρώτο μέλημα τοϋ Νικηφόρου, μόλις ανέβηκε στδ θρόνο, ήταν νά 
συνέχιση τδν πόλεμο πού ό ίδιος είχε αρχίσει ένανιίον τού σοβαρά)(ιε
ρού τότε εχθρού τής αυτοκρατορίας, τών Χαμδανιδών ’Αράβων. Τδ 
964 επιχειρεί νέα εκστρατεία στήν Κιλικία καί τδ 965 κυριεύει τή 
Μοψουεστία καί τήν Ταρσό. 'II χώρα αύτή έχει πιά άνακτηθή δριστι- 
κά. Τδν ίδιο χρόνο ό στρατηγός του Νικήτας Χαλκούτζης Ανακτά τή 
δεύτερη ελληνική μεγαλόνησο, τήν Κύπρο. Τδν άλλο χρόνο (966) ό 
Νικηφόρος πραγματοποιεί τδν κυριώτερο Αντικειμενικό του σκοπό: 
Εισβάλλει στή Συρία, πού τήν υποταγή της θά τήν έπιταχύνη σέ λίγο 
δ θάνατος τοϋ εμίρη Saif - ad - Daoulah (967).

Έν τώ μεταξύ θέλησε νά χτυπήση καί τούς Σαρακηνούς τής ’Α
φρικής καί ν’ άνακτήση τή Σικελία, πού βρίσκονταν στήν κυριαρχία 
τοϋ Φατιμίδη Χαλίφη τοϋ Κερουάν, τοϋ Α1 - Moiz. Στήν άρχή τδ βυ
ζαντινό έκστρατευτικδ σώμα πού έστειλε εκεί είχε έπιτυχίες καί Απε
λευθέρωσε τή Μεσσήνη, τδ Ταυρομένιο καί τίς Συρακούσες (964), τε
λικά όμως νικήθηκε, ίσως γιατί δέν τδ ώδηγοϋσε ό ίδιος ό Φωκάς, 
Αλλά δ άπειροπόλεμος δρουγγάριος Νικήτας, πού πιάστηκε καί αιχμά
λωτος. Παρ’ όλα αυτά, δ Φωκάς κατάφερε νά κλείση τδ 967 έντιμη 
ειρήνη μέ τδ Χαλίφη, γιά νά είναι Απερίσπαστος στις Επιχειρήσεις 
του στα άλλα μέτωπα, στδ Βορρά δηλαδή καί στή Δύση.

Στδ Βορρά υπήρχαν οί Βούλγαροι, μέ τδ βασιλιά τους Πέτρο, διά
δοχο τού μεγάλου Συμεών, πού, γιά ν’ Αποκρούουν τούς Ούγγρους, ή 
αυτοκρατορία συνήθιζε νά τούς πληρώνη έτήσιο φόρο. Αυτό όμως δέ 
μπορούσε νά τδ άνεχθή πιά δ περήφανος νικητής τών ’Αράβων. Καί
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όταν οι απεσταλμένοι τους ήλθαν τό 967 στην Κωνσταντινούπολη για 
νά ζητήσουν πάλι τδ φόρο αυτό, ό Νικηφόρος τους φέρθηκε μέ τρόπο 
αγέρωχο καί περιφρονητικό κα'ι τους έδιωξε, λέγοντάς τους πώς θά 
έλθη δ ίδιος στη χώρα τους νά τόν πλήρωσή. Χωρίς νά χρονοτριβή- 
ση, τους έκήρυξε τόν πόλεμο, πέρασε τά σύνορα κα'ι εισέβαλε στη 
Βουλγαρία. Έπειτα σκέφτηκε νά χρησιμοποίηση εναντίον των τούς 
Ρώσους τοϋ Σβιατοσλάβου, ήγεμόνα τού Κιέβου, πού μέ την εισβολή 
τους δμως στη Βουλγαρία έγιναν πολύ έπικίνδυνοι γιά την αυτοκρα
τορία. Τόν κίνδυνο τών Ρώσων καί των Βουλγάρων έμελλε νά τόν 
άπομακρύνη δριστικά δ διάδοχός του ’Ιωάννης Τσιμισκής.

Άλλα δ Νικηφόρος είχε ν’ Αντιμετώπιση καί στή Δύση ένα σοβα- 
ρώτατο Αντίπαλο, τό μεγάλο Γερμανό ήγεμόνα Όθωνα τόν Α' (936 - 
973). Ό Όθων, Αφού Αποκατέστησε την ένότητα τών Γερμανών, πού 
είχαν διασπασθή μετά τό θάνατο τοϋ Καρόλου τού Μεγάλου, έπιζη- 
τοϋσε νά ύποτάξη στην κυριαρχία του δλόκληρη την Ιταλική χερσόνη
σο. Τό 962 δ Πάπας τόν είχε στέψει αύτοκράτορα τών Ρωμαίων, τοϋ 
είχε δώσει δηλαδή τίτλο πού δ αύτοκράτορας τοϋ Βυζαντίου θεωρούσε 
Αποκλειστικά δικό του. Ή ίδρυση τής γερμανικής αυτοκρατορίας Απο
τελούσε σοβαρό κίνδυνο γιά τίς βυζαντινές κτήσεις τής κάτω Ιταλίας. 
Ό Νικηφόρος Αντιδρώντας έστειλε πρεσβεία στόν Όθωνα τό 967 καί 
τοϋ ζήτησε τήν παραχώρηση τού Βενεβέντου καί τής Καπούης. Ό 
Όθων, πού είχε Ανάγκη ν’ Αναγνωριστή Από τό Βυζάντιο ώς αύτο
κράτορας, άν δχι τών Ρωμαίων, τουλάχιστο τών Φράγκων 7, Αντιπρό- 
τεινε νά δοθή στό γιό καί διάδοχό του βυζαντινή πριγκήπισσα σέ γά
μο. Καί, γιά νά έκβιάση τά πράγματα, εισέβαλε τό 968 στην Άπουλία 
καί πολιόρκησε τό Μπάρι, δπου δμως Αποκρούστηκε καί νικήθηκε 
Από τούς Βυζαντινούς. Τότε Αναγκάστηκε νά στείλη σιήν Κωνσταντι
νούπολη πρεσβευτή τόν περιώνυμο Λιουτπράνδο, τόν επίσκοπο τής 
Κρεμώνας. ’Αλλά ό Νικηφόρος Φωκάς, πού είχε Αγανακτήσει γιά δλες 
αυτές τίς προκλητικές ενέργειες, μέ περήφανη Αδιαλλαξία Απέρριψε τίς 
προτάσεις τού κραταιοϋ ήγεμόνα τής Δύσης γιά συνοικέσιο καί συν
εργασία, ταπείνωσε καί ταλαιπώρησε τό Λιουτπράνδο, πού Αναγκά
στηκε τελικά νά φύγη Απρακτος καί πού, γιά νά έκδικηθή, συνέγραψε 
τά περιλάλητα γιά τίς κακόβουλες ειδήσεις τους Απομνημονεύματά του.

Τήν τελευταία έκστρατεία του κατά τής Συρίας τήν επιχείρησε ό 
Φωκάς τό 968. Ή έκστρατεία αυτή ώδήγησε σέ νέες λαμπρές νίκες : 
τήν άλωση τής μεγάλης ’Αντιόχειας (29 ’Οκτωβρίου 969) καί τοϋ Χα- 
λεπίου, τής πρωτεύουσας τών πριν Από λίγο Αγέρωχων Χαμδανιδών. 
Ή ταπεινωτική συνθήκη πού Αναγκάστηκαν νά ύπογράψουν υποχρέω
νε τό εμιράτο τού Χαλεπίου σέ φορολογική ύποτέλεια καί παραχωροΰ-
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σε την ’Αντιόχεια καί δλες τις άλλες χώρες που κατακτήθηκαν στό 
Βυζάντιο. Έτσι, μέ την προσάρτηση τής Κιλικίας και τής μισής Συ
ρίας, ό Νικηφόρος έπλάτυνε σημαντικά τά δρια τής αυτοκρατορίας. 
Δεν έπρόκειτο δμως νά χαρή γιά πολύ τό έργο του αυτό. Τόν ίδιο 
χρόνο, τή νύχτα τής 10ης Δεκεμβρίου, έπεφτε δολοφονημένος, μέ τη 
συνενοχή τής Θεοφανοϋς, άπδ τδν ’Ιωάννη Τσιμισκή, πού τδ έγκλημα 
αύτδ δέν τδν εμπόδισε νά γίνη άντάξιος διάδοχός του καί νά συνέχιση 
τις νίκες του.

Ό Νικηφόρος Φωκάς υπήρξε μιά άπδ τις σημαντικώτερες φυσιο
γνωμίες τοϋ Βυζαντίου, παρ’ δλο πού ή βασιλεία του στάθηκε τόσο 
σύντομη. Φυσιογνωμία δυνατή καί συχνά αίνιγματική, γιατί δ πλη
θωρικός δυναμισμός του τδν ώδηγοΰσε πολλές φορές σέ τολμηρές λύ
σεις, άλλά κα'ι σέ άντιφατικές πράξεις. Έτσι τδν βλέπομε στήν Ιδιω
τική του ζωή πότε στρατιώτη καί άσκητή αύστηρδ καί πότε ύποδου- 
λωμένο άπδ τά θανάσιμα θέλγητρα τής Θεοφανοϋς. Στήν έσωτερική 
του πάλι πολιτική πότε νά νομοθετή γιά ν’ άπαγορεύση τό χτίσιμο 
νέων μοναστηριών ή γιά νά λάβη ρηξικέλευθα μέτρα πού περιώριζαν 
τις υπερβασίες τών μοναχών8 καί πότε νά έπιχορηγή πλουσιοπάροχα τή 
μονή τής Μεγίστης Λαύρας τοϋ 'Αγίου Όρους, πού Ιδρυσε δ φίλος και 
πνευματικός του δσιος ’Αθανάσιος9. Ή κατευθυντήρια πάντως γραμμή 
τής πολιτικής του ήταν μιά καί μόνη: ή μέριμνά του γιά τό στρατό. 
Έμερίμνησε γιά τά στρατιωτικά τιμάρια, έβαλε νά συγγράψουν στρα
τιωτικές μελέτες πολεμικής τακτικής πού επιγράφονται μέ τό δνομά 
του, δοκίμασε άκόμη κα'ι ν’ άνακηρύξη δσιομάριυρες δσους έπεφταν 
στδν πόλεμο κατά τών απίστων. ”Αν δ ιερός πόλεμος ήταν ίσως τδ 
μυστικό τής πολεμικής έπιτυχίας τών ’Αράβων, δ Φωκάς θέλησε νά 
τούς καταπολεμήση μέ τδ Ιδιο αύτδ δπλο. Διωργάνωσε τδ βυζαντινό 
στρατό, τδν ενθουσίασε και κατώρθωσε έτσι νά θριαμβεύση, κατανι- 
κώντας τδν πιδ επίφοβο τότε άντίπαλο τής αύτοκρατορίας. Σωστά 
γράφτηκε πώς δ Νικηφόρος Φωκάς, «δ θανάσιμος τρόμος τών Σαρακη- 
νών», ήταν «δ κατ’ εξοχήν άραβομάχος βασιλεύς»10.

Μέσα στά πλαίσια τών πρώτων έπικών άγώνων τού Νικηφόρου 
Φωκά έναντίον τού άραβικοΰ κόσμου πρέπει νά τοποθετηθή καί ή έκ- 
στρατεία του γιά τήν άνάκτηση τής Κρήτης, πού τήν επέτειό της 
πανηγυρίζομε σήμερα.

Ή Κρήτη, άπδ τήν τρίτη δεκαετία τού Θ' αΙώνα, είχε πέσει στά 
χέρια τών Σαρακηνών ’Αράβων τής ’Ανδαλουσίας, πού, διωγμένοι άπδ 
τήν 'Ισπανία ως ταραχοποιοί, είχαν καταφόγει στήν Αίγυπτο καί άπ’ 
έκεί, μέ τδν άρχηγό τους Abu - Hafs - Omar, είχαν κυριεύσει τήν
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ελληνική μεγαλόνησο u. Οί άγριοι αυτο'ι ΣαρακηνοΙ δεν είχαν τίποτε τό 
κοινό μέ τους πολιτισμένους ’Άραβες τής Βαγδάτης. Ή μοναδική τους 
ασχολία ήταν ή πειρατεία. ’Έτσι ή Κρήτη μετατράπηκε σε φοβερή φω
λιά καί ορμητήριο πειρατών, που έγιναν ό τρόμος τών ελληνικών θα
λασσών καί που λυμαίνονταν τά νησιά καί τά παράλια τής βυζαντι
νής αυτοκρατορίας. Φοβερές ήταν οί λεηλασίες καί οί αιχμαλωσίες ποΰ 
προκαλοϋσαν κάθε χρόνο οί Ιπιδρομές τών (οργανωμένων πειρατικών 
στόλων τους. ’Έτσι είχαν συσσωρεύσει στήν Κρήτη άπειρα λάφυρα 
καί τήν είχαν μεταβάλει σε σημαντικό κέντρο δουλεμπορίου. Ή πα
τρίδα τοΰ Μίνωα καί τοΰ Επιμενίδη είναι τώρα ή καταραμένη, ή 
«θεόλεστος» Κρήτη, όπως τήν ονομάζει ό Κωνσταντίνος ό ΙΙορφυρο- 
γέννητος, Οί βυζαντινοί αύτοκράτορες, γιά νά τήν άνακτήοουν καί γιά 
ν’απαλλαγούν από τή μάστιγα τών πειρατών, είχαν επιχειρήσει έως τό
τε πέντε έκστρατείες. 'Όλες όμως είχαν άποτΰχει12. Ή σπουδαιότερη, 
τού Θεοκτίστου, τό 843, γνώρισε έφήμερη μόνον έπιτυχία, παρ’όλη τήν 
ικανότητα τού μαγίστρου Σέργιου τού Νικητιάτη 13. Ή μεγαλύτερη καί 
πιο πρόσφατη, τού Γογγύλη, τό 949, μέ σπουδαία προπαρασκευή, κα
τά λήξε σε καταστροφή τοΰ άξιόλογου στρατού, άπό τήν άνικανότητα 
τού άρχηγού του. ’Έτσι ή Κρήτη παράμενε αλύτρωτη περισσότερο άπό 
130 χρόνια 14 καί 6 ελληνικός καί χριστιανικός πληθυσμός της, παρ’όλο 
πού κατώρθωνε νά μένη όσο μπορούσε σταθερός στήν προγονική του 
πίστη καί στον εθνισμό του15, όμως διάτρεχε κίνδυνο σοβαρό. II απε
λευθέρωση τής Κρήτης, όσο δύσκολη κι’ αν παρουσιαζόταν, άποτελού- 
σε όχι απλώς ζήτημα γοήτρου, αλλά ζήτημα ζωής ή θανάτου γιά τή 
βυζαντινή αυτοκρατορία. Στήν εξόρμησή της γιά ν’ άνακτήση στήν 
Άσία τά έδάφη πού τής είχαν άλλοτε άφαιρέσει οί Άραβες, δέ μπο
ρούσε νά επιτυχή, δν δεν άποκαθιστούσε πρώτα τήν κυριαρχία της 
στό Αιγαίο, εξοντώνοντας τούς Σαρακηνούς τής Κρήτης.

Εκείνος πού πέτυχε ν’ άποφασιστή ή νέα έκστρατεία 1β, κατανικών- 
τας τή δικαιολογημένη άπό τις τόσες προηγούμενες αποτυχίες άντί- 
δραση καί διστακτικότητα, ήταν ό ’Ιωσήφ Βρίγγας, ό παρακοιμώμενος 
τοΰ αύτοκράτορα Ρωμανού τού Βλ Σωστά κατάλαβε πέος ή περίσταση 
ήταν κατάλληλη, γιατί οί Άραβες τής Ασίας καί τής Αφρικής, πού 
άλληλοσπαράσσονταν άναμεταξύ τους, δέ θά μπορούσαν νά στείλουν 
βοήθεια στούς Σαρακηνούς τής Κρήτης. Καί σωστά φρόντισε ν’,άνα- 
τεθή ή έκστρατεία στόν καταλληλότερο στρατηγό, τό νικητή τών Α
ράβων τής Συρίας Νικηφόρο Φωκά. Τά μέσα γιά τήν έκστρατεία προσ- 
φέρθηκαν άφθονα. Τά πάντα προετοιμάστηκαν μέ μεγάλη φροντίδα. 
Ποτέ Ισως δέν είχε άποπλεύσει άπό τήν Κωνσταντινούπολη ισχυρότε
ρος καί καλύτερα έξωπλισμένος στάλος. Τον άποτελούσαν δυο χιλιάδες
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ΠΙΝ Η

Ο Δουκικος ναός τοϋ Αγίου Μάρκου τοϋ Χάνδακος μειά την ότοκατάστασίν του 
υπό τής Έιαιρίας Κρητικών 'Ιστορικών Μελετών.

Ανω : Τό προστώου. Κάτω: Το εσωτερικόν τής αιθούσης
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χελάνδια (πολεμικά πλοία που ήταν έφωδιασμένα μέ τό φοβερό μυστι
κό δπλο τών Βυζαντινών, τό υγρόν πϋρ), χίλιοι δρόμωνες (μεγαλύτερα 
πλοία, μεταγωγικά γιά τό στρατό καί τό ιππικό) και τρακόσια καμα- 
τηρά (φορτηγά) πλοία, μέ τά τρόφιμα, τά πολεμεφόδια καί τις πολιορ
κητικές μηχανές. Ό στρατός διαλέχτηκε άπό τά καλύτερα σώματα τής 
αυτοκρατορίας, ένισχύθηκε όμως καί μέ ξένους μισθοφόρους, Ρώσους 
κυρίως, Βαράγγους, Σκλαβησιάνους καί άλλους, πού ήταν όλοι γιγαν- 
τύσοιμοι καί φοβεροί πολεμιστές.

Ό πολυάριθμος καί ισχυρός σύτύς στόλος ξεκίνησε άπό τήν Κων
σταντινούπολη κατά τις άρχές τού ’Ιουλίου τού 960. ’Αφού πρώτα 
έκαμε σταθμό στά Φύγελα τής Λυδίας (άπέναντι άπό τή Σάμο), κα- 
τευθύνθηκε στην Κρήτη. Ή άπόβαση έγινε χωρίς δυσκολία ή σοβαρή 
άντίσταση τών Σαρακηνών, πού αίφνιδιάστηκαν, πιθανότατα πρός τά 
δυτικά τοϋ Χάνδακα, στην παραλία τοϋ ποταμού 'Αλμυρού. Εμίρης 
τής Κρήτης ήταν τότε ό γηραιός Abd El Aziz El Kotorbi (δηλ. άπό 
τήν Κόρντοβα τής Ισπανίας). Τά τείχη τοϋ Χάνδακα, τής κρητικής 
πρωτεύουσας πού είχαν χτίσει οί “Αραβες, ήταν ψηλά, όχυρώτατα καί 
περιτριγυρισμένα μέ τάφρο. Οί υπερασπιστές τής πόλης ήταν πολυά
ριθμοι καί φανατισμένοι. Νά κυριευθή λοιπόν εύκολα καί μέ τις πρώ
τες έφόδους, ήταν άδύνατο. Γι’ αυτό κι’ ό Φωκάς, έμπειρος στρατη
γός, έχτισε στρατόπεδο (νοτιοδυτικά τού Χάνδακα, στη θέση Φοινικιά) 
καί πολιόρκησε τήν πόλη άπό στεριά καί θάλασσα. Ή πολιορκία αυτή 
κράτησε παραπάνω άπό μισό χρόνο, άπό τόν Ιούλιο τού 960 έως τό 
Μάρτιο τοϋ 961. Στό διάστημα αυτό ό στρατός τού Νικηφόρου καί οί 
Σαρακηνοί πολέμησαν άδιάκοπα άναμεταξύ τους μέ μεγάλο πείσμα, 
μέ άγριότητα καί φανατισμό. Οί Βυζαντινοί, πού είχαν τή συμπαρά
σταση καί τοϋ έλληνικού πληθυσμού τοϋ νησιού, έπιχείρησαν πολλές 
έφόδους καί οί Σαρακηνοί πολλές έξόδους, χωρίς όμως άποτέλεσμα. 
'Ο Νικηφόρος, χρησιμοποιώντας κάποτε καί στρατηγήματα, άπόκρουσε 
όλες τίς έξόδους αυτές. Έσύντριψε τούς “Αραβες τών επαρχιών, πού 
ήλθαν νά συντονίσουν τόν άγώνα των μέ τούς πολιορκημένους, καί 
κάρφωσε τά κεφάλια τους σέ πασσάλους, νά τά δοϋν οί πολιορκημένοι 
καί νά πτοηθοϋν. Σέ άλλη περίσταση πάλι έξεσφενδόνισε τά κομμένα 
κεφάλια τών ήττημένων Σαρακηνών μέσα στά τείχη. Τόση ήταν ή 
σκληρότητα τού άγώνα. Είχε όμως καί άπρόοπτες άτυχίες. Τέτοια 
ήταν ή σφαγή τού τάγματος τών Θρακησίων τού Παστιλά, πού είχε 
στείλει γιά νά ύποτάξη τήν ένδοχώρα. “Επειτα, δ χειμώνας τοϋ 960- 
961 ήταν βαρύτατος καί έπικρατοϋσε μεγάλη σιτοδεία. Οί στρατιώτες 
του ύπέφεραν πολύ καί μερικοί άρχισαν νά σκέπτωνναι τό γυρισμό. 
Ό Νικηφόρος όμως, μέ τά λόγια του καί τό παράδειγμά του, τούς
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συγκρότησε και τους εμψύχωσε, ώσπου έφθασε σιτάρι άπό την Κων
σταντινούπολη, πού δ Βρίγγας κατώρθωσε νά προμηθευτή μέ κάθε 
θυσία. ’Αλλά και οι πολιορκούμενοι Σαρακηνοί, άπδ την άλλη μεριά, 
μαστίζονταν φοβερά άπδ την πείνα και ή βοήθεια πού ζήτησαν άπδ 
τούς άλλους "Αραβες ή δεν έφτασε ποτέ στην Κρήτη ή ήταν Ασήμαν
τη. Παρ’ δλα δμως αυτά, κράτησαν δλο τδ χειμώνα, έως τΙς 7 Μαρ
τίου τοϋ 961. Τότε δ Νικηφόρος πρόσταζε νέα γενική έφοδο. Υπονό
μευσε σέ ώρισμένα μέρη τά τείχη τοϋ Χάνδακα, τοποθέτησε γιά υπο
στηρίγματα ξύλα εύφλεκτα καί ύστερα έβαλε φωτιά στά ζύλα. Στά 
υπονομευμένα σημεία τά τείχη σωριάστηκαν μονομιάς σέ ερείπια καί 
δ στρατός τοϋ Νικηφόρου είσώρμησε στην πόλη. Μέ δυσκολία συγκρό
τησε δ Νικηφόρος τη μεγάλη σφαγή καί τη λεηλασία πού Ακολούθησε 
άπδ τδ φανατισμένο στρατό, πού διψούσε έκδίκηση γιά δλα τά προη
γούμενα δεινά. Τά λάφυρα ήταν Αμέτρητα καί κόσμησαν σέ λίγο τδ 
μεγαλόπρεπο θρίαμβο πού ή Βασιλεύουσα έπεφύλαζε στδν τροπαιοϋχο 
στρατηγό, δταν γύρισε Απδ την έκστρατεία του, Αφού πρώτα έδραίωσε 
στδ νησί τη βυζαντινή κυριαρχία, κατεδαφίζοντας τά τείχη τού Χάν
δακα καί χτίζοντας τδ φρούριο τοϋ Τεμένους. 'Ολόκληρη ή βυζαντινή 
αυτοκρατορία πανηγύρισε τή μεγάλη αύτή νίκη, πού παρόμοιό της 
δέν είχε δεί άπδ αιώνες, καί επευφήμησε τδ θριαμβευτή Νικηφόρο. 
Καί δέν είχε άδικο. Γιατί ή Ανάκτηση τής Κρήτης δέν ήταν μόνο ένα 
άπδ τά λαμπρότερα στρατηγικά κατορθώματα καί μια άπδ τίς ένδοξό- 
τερες σελίδες τής βυζαντινής ιστορίας. Ήταν καί γεγονός σπουδαίας 
Ιστορικής σημασίας, γιατί ελευθέρωνε όριστικά τίς ελληνικές θάλασ
σες άπδ τή μάστιγα τών Σαρακηνών πειρατών, καταλύοντας τδ σπου
δαιότερο έρεισμά τους στην ανατολική Μεσόγειο, εξασφάλιζε στδ βυ
ζαντινό κράτος μια ζωτικώτατη έξ αιτίας τής γεωγραφικής της θέ
σης εμπορική καί πολεμική βάση καί Απέδιδε στδ έθνος τήν ελληνική 
μεγαλόνησο.

Τή σημασία τοϋ γεγονότος αυτού θά τήν έκτιμήσωμε σήμερα κα
λύτερα, Αν αναλογιστοϋμε γιά μιά στιγμή τήν ανεκτίμητη προσφορά τής 
Κρήτης, Απδ τότε πού τήν Απελευθέρωσε ό Νικηφόρος Φωκάς, στούς 
έθνικούς Αγώνες καί σέ κάθε είδους πολιτιστικό τομέα : στά γράμμα
τα, στήν τέχνη, στήν έπιστήμη. Καμμιά άλλη ίσως έλληνική χώρα δέ 
μπορεί νά συγκριθή μαζί της. Πρέπει νά δεχτούμε πώς, στούς δυόμιση 
αιώνες τής δεύτερης βυζαντινής περιόδου πού Ακολούθησαν 17, ή πάντα 
έλληνική Κρήτη σφυρηλάτησε καί χαλύβδωσε τδ έθνικό της φρόνημα 
σέ τέτοιο βαθμό, ώστε νά μπόρεση έπειτα, στά τετρακόσια πενήντα 
χρόνια τής Βενετοκρατίας (1204 - 1669) καί στά διακόσια πενήντα 
σχεδόν τής Τουρκοκρατίας (1669 - 1913), δχι μόνο νά διστηρήση ά-
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κμαίο τον εθνισμό της, όχι μόνο ν’ άφομοιώση έν μέρει τους Βένετους 
καταχτητές, μά καί νά επιχείρηση τόσο πολλούς και τόσο ηρωικούς 
άγώνες και ξεσηκωμούς18, όσους δεν έχει, νομίζω, νά επίδειξη ή Ιστορία 
κανενός άλλου λαού. "Οσο για τη συμβολή τής Κρήτης στδν πολιτιστι
κό τομέα, μας άρκεϊ νά θυμηθούμε τό πλήθος τών σοφών καί λογίων 
της, άπδ τούς Κρητικούς καλλιγράφους τής ’Αναγέννησης πού πλημ
μύρισαν τις βιβλιοθήκες τής Ευρώπης μέ παλύτιμα χειρόγραφα, ή τούς 
εξαίρετους άγιογράφους τού Χάνδακα, τού Σινά καί τής Βενετίας έως 
τούς λογοτέχνες τής άξίας ενός Βιτσέντζου Κορνάρου κα'ι ενός Γεωρ
γίου Χορτάτση ή τούς επιφανείς ιεράρχες σαν τό Μελέτιο Πήγα και 
τδν Κύριλλο Λούκαρη 1β. Καί μάς άρκεϊ νά προφέρωμε μόνο τά δνό- 
ματα τριών μεγάλων τέκνων τής Κρήτης, πού ή δόξα τους ακτινοβό
λησε στόν κόσμον ολόκληρο : τού Δομίνικου Θεοτοκόπουλου, τού Ε
λευθερίου Βενιζέλου καί τού Νίκου Καζαντζάκη. 'Όλο αυτό τό πλή
θος τών σπουδαίων έργων, όλη αυτή τή χορεία τών μεγάλων άνδρών 
θά ήταν δύσκολο νά τά χαρίση ή Κρήτη στόν κόσμο, αν δέν τήν είχε 
έλευθερώσει δ Νικηφόρος Φωκάς. Γι’ αυτό τό λόγο ή σεμνή αυτή άνα- 
μνηστική στήλη δέν αποτελεί παρά έλάχιστη εκδήλωση ευγνωμοσύνης 
γιά τό μεγάλο του έργο. Έγκαινιάζοντάς την, ας προσφωνήσωμε τόν 
ένδοξο έλευθερωτή μέ τά λόγια τού άνώνυμου συγγραφέα πού, τιμών 
τας τον σαν άγιο, έγραψε τήν ακολουθία του :

Στρατιώτην τά όπλα σε, 
στρατηγόν ή παράταξις, 

βασιλέα κράτιστον 
τό διάδημα,

άλΧ ασκητήν οι αγώνες σε, 
τά άθλα δέ μάρτυρα 

καταγγέλλονσι τρανώς,
Νικηφόρε, τοίς πέρασιν 

δθεν ήθροισται
και τιμώσά σε πόλις 

εύφημοϋσα
τους αγώνας και τήν νίκην 

και τό μακάριον τέλος σου20,
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Έκρίθηκε χρήσιμο νά προστεθούν κατά την εκτύπωση τοϋ λόγου οί παρα
κάτω σημειώσεις, πού αποβλέπουν στο νά έπισημάνουν τις κυριώτερες καί τις 
πιο πρόσφατες εργασίες πάνω σέ θέματα πού ή φύση τοϋ λόγου επέβαλλε νά 
εκτεθούν με τή μεγαλύτερη συντομία.

Ό Μ ι χ. Ά τ τ α λ ε ι ά τ η ς, έκδ. Bekker, Bonn, 1853, σ. 228.
2) Anecdota graeca c codd. manuscriptis Bibliothecae Regiae Parisiensis, 

edidit J. A. Cramer, vol. IV, Oxonii 1841, a. 266 - 267.
3) Θεμελιώδης καί αναντικατάστατη παραμένει ακόμη ή εργασία τοϋ G u- 

stave Schlumberger, Un empereur byzantin au dixieme siecle, Ni- 
c0phore Phocas, Paris 1890 (νέα έκδοση, 1923), πού έχει μεταφραστή και ελ
ληνικά : Ό αύτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκάς, κατά μετάφρασιν 1. Λαμπρί- 
δ ο υ, έν Άθήναις 190ό (Βιβλιοθήκη Μαρασλή).

4) Peter Charanis, On the Ethnic Origins of the Emperor Nice- 
phorus Phocas, «Εις μνήμην K. Άμάντου. 1874 - I960», Άθήναι 1960, σ. 
42 - 45.

6) Henri Gregoire, La carriere du premier Nicephore Phocas, 
«Προσφορά εις Στίλπωνα II. Κυριακίδην», Θεσσαλονίκη 1953, σ. 232 - 254.

δ) Ν. A d ο n t ζ et Η. Gregoire, Nicephore au col Roide, «Byzan- 
tion», τόμ. VIII (1933), σ. 203 - 212.

’) W. Ohnsorge, Die Anerkennung des Kaisertums Ottos I. dureh 
Byzanz, «Byzantinische Zeitschrift», τόμ. 54 (1961), σ. 28 - 52.

8) ’Αναγραφή τοιν σωζομένων εγγράφων και διαταγμάτων τού Νικηφόρου 
Φωκά βλ. σ τοϋ Franz Dolger, Regesten der Kaiserurkunden des Ostro- 
mischen Reiches, 1. Teil, Miinchen 1924, άριθ. 695 - 724 (σ. 89 - 93).

“) Ν. B. Τωμαδάκη. Ό "Οσιος ’Αθανάσιος ό ’Αθωνίτης έν Κρήτη 
(961 μ. X.) καί ή κιίσις τή; Μεγίστης Λαύρας, «Τιμητικός Τόμος έπι τφ Ίω- 
βηλαίφ τού σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Φιλίππων - Νεαπόλεως - Θάσου Χρυ
σοστόμου», Άθήναι 1961, σ. 59 - 65.

10) Κ Ί. Άμάντου, Ιστορία τοϋ Βυζαντινού Κράτους, τόμος δεύτερος, 
867 - 1204 μ. X., έκδοσις δεύτερα, (Άθήναι) 1957, σ. 120.

1ι) Οί κυριιότερες εργασίες γιά τό θέμα: Ε. W. Brooks, The Arab 
Occupation of Crete, «The English Historical Review», τόμ. XXVIII (1913), 
σ. 431-443. — A. A, Vasiliev, Byzance et les Arabes, tome I. La dy- 
nastie d’ Amorium (820- 867), 0dition f tamjaise..., Bruxelles 1935, σ. 49-61. 
— Γ. Α. Σήφακα, Ή υπό τών Αράβων κατάκτησις τής Κρήτης, «Έπετηρίς 
Εταιρείας Κρητικών Σπουδών», τόμ. 2 (1939), σ. 20 - 80. — Ίωάννου Β. 
11 α π α δ ο π ο υ λ ο υ, Η Κρήτη ύπό τούς Σαρακηνούς (824 - 961), Athen 1948 
(Texte und Forschungen zur Byzantinisch - Neugriechischen Philologie, No 
43), σ. 9-66. — Ν. Μ. Παναγιώτα» η, Ζητήματά τινα τής κατακτήσεως 
τής Κρήτης ύπό τών Αράβων, «Κρητικά Χρονικά», τόμ. ΙΕ' - ΙΣΤ' (1961-1962), 
τεύχ. II, σ. 9-41.

12) I ω. Β. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, δ. π., σ. 66 - 89.
13) Henri Gregoire, Etudes sur le neuvieme siecle. I. Un grand 

homme inconnu. Le magistre et logothete Serge le Nic0tiate, «Byzantion», 
τόμ. VIII (1933), σ. 515 - 550. Γιά την εκστρατεία τού Ίμερίου (911/912) βλ.
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R. J. Η. Jenkins, The Date of Leo Vi’s Cretan Expedition, «Προσφορά 
είς Στίλπωνα II. Κυρίσκίδην», Θεσσαλονίκη 1953, σ. 277 - 281.

14) Γιά τή σκοιεινή αυτή περίοδο, έκιός από τ'ις εργασίες πού μνημονεύον
ται στις σημειώσεις 11, 13 καί 15 καί τά γραφόμενα τού Ί οι Παπαδοπο ύ- 
λ ο υ, δ. π., σ. 95-114, βλ. άκόμη : Βασ. Λαούρδα, ’Ιωσήφ δ ύμνογράφος 
είς Κρήτην, «Κρητικά Χρονικά», τόμ. ΣΤ' (1912), σ. 155 - 15G.— John Wal
ker, The Coins of the Amirs of Crete. «Numismatic Chronicle», Sixth Se
ries, vol. XIII (1953), σ. 125 - 130. — George Miles, A Recent Find of 
Coins of the Amirs of Crete, «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Θ' (1955), σ. 149 - 
151. — Τοΰ ίδιου, Coins of the Amirs of Crete in the Herakleion Mu
seum, «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Γ (1956), σ. 365 - 371.— Τοϋ ίδιου, A 
Provisional Reconstruction of the Genealogy of the Arab Amirs of Crete, 
«Κρητικά Χρονικά», τόμ. IE' - 1ΣΤ' (I9G1 - 19G2), τεϋχ. II, σ. 59 - 73.—Ν. Β. 
Τ ω μ α δ ά κ η, Ή ’Εκκλησία Κρήτης κατά ιήν Άραβοκρατίαν. Ιστορία, επί
σκοποι, άγιοι, αυτόθι, τεϋχ. II, σ. 193-212.— Ν ι κ. Σ τ α υ ρ ι ν ί δ η, Ειδή
σεις ’Αράβων ιστορικών περί τής Άραβοκραιίας έν Κρήτη, αυτόθι, τεϋχ. II, 
σ. 74 - 83.

15) Βλ. τήν αξιόλογη γιά τις νέες απόψεις τη; εργασία τοϋ Ν. Β. Τ ω μ α- 
δάκη, Προβλήματα τής έν Κρήτη Άραβοκραιίας (826 - 9G1 μ. X.). Περί τής 
δήθεν άλλοιώσεως τοϋ πληθυσμού εξ άπόψεως έθνολογικής καί θρησκευτικής, 
«Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ 30 (1960), σ. 1-38 (δπου 
καί βιβλιογραφία).

16) Βλ. τήν πρόσφατη διατριβή τοϋ Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη, 
Θεοδόσιος δ Διάκονος καί τό ποίημα αύιοϋ «Άλωσις τής Κρήτης», Ηράκλειον 
1960 (’Εκδόσεις Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Με/ετών — Κρητική 'Ιστορική 
Βιβλιοθήκη, άριθ. 2), δπου, γιά ν’ άποημηθή ή ιστορική αξία τοϋ ποιήματος 
τοϋ Θεοδοσίου, έπιχειρεϊται (σ. 33 - 88) μιά ευσυνείδητη «Κριτική τών ιστορι
κών ειδήσεων περί τής εκστρατείας εις Κρήτην Νικηφόρου τοϋ Φωκά» (στις σ. 
42 - 43, σημ. 129 καί ή βιβλιογραφία γιά τό θέμα).

17) Γιά τή δεύτερη αυτή βυζαντινή περίοδο (961 - 1201), έκτος άπά τά γνω
στά γενικώτερα έργα τών Flam. Cornelius, G. Gerola, Στεφ. Ξανθουδίδου 
κλπ., ας σημειωθούν έδώ τά ακόλουθα :

Α'. Διοίκηση κλπ. — Ε. G e r 1 a n d, Histoirc de la noblesse cretoise 
au moyen age, Paris 1907. — Ν. Θ. Καλομενοπούλου, Ή Κρήτη κατά 
τους βυζαντινούς χρόνους, «Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών», τόμ 1 
(1938), σ. 143 - 164 (βλ. σ. 156 κ. έξ.). — Κ ω ν σ τ. Μ. Κωνσταντοπού- 
λ ο υ. Στρατηγός Κρήτης, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζανιινών Σπουδών», τόμ. 6 
(1929), σ. 316 - 320. -Δ. A. Ζ α κ υ θ η ν ο ύ, Μελέται περί τή; διοικητικής 
διαιρέσεως καί τής επαρχιακής διοικήστως έν τώ βυζαντινή) κράτει, αύιόθι, 
τόμ. 17 (1941), σ. 263 - 267 (κζ' : Kriti). — Helene Glykatz i-A h r vv e i- 
1 e r, V administration militaire de la Crete byzantine, «Byzantion», τόμ. 
XXXI (1961), σ. 217 - 228. — V. Laurent, Contributions ά la prosopogra- 
phie de la Cr0te byzantine: gouverneurs militaires et chefs religieux, «Κρη
τικά Χρονικά», τόμ. IE'- ΙΣΤ' (1961 - 1962), τεϋχ. II, σ 380 - 396.

Β'. Εκκλησία. — Στεφ. Α. Ξανθουδίδου, Περί τής μητροπό- 
λεως Κρήτης καί τοϋ μητροπολιτικοϋ ναοϋ τοΰ Αγίου Τίτου κατά τήν β' βυ- 
ζαντ. περίοδον (961 - 1204), «Χριστιανική Κρήτη», τόμ. 2 (1915), σ. 317-338. 
— Louis Petit, Saint Jean Xenos ou Γ Ermite d’apres son autobiogra-
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phie, «Analecta Bollandiana», τόμ. 42 (1924), σ. 5-20.—V. Laurent, Le 
Synodicon de Sybrita et les metropolites de Crete aux X - XIII siecles, 
«Echos d’Orient», τόμ. 32 (1933), σ. 385 - 412.—N. B. Τωμαδάκη, Ό 
"Αγιος ’Ιωάννης ό Ξένος καί ή διαθήκη αυτού, «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Β' 
(1948), σ. 47 - 72. — Γερασ. 1. Κονιδάρη, Αί έπισκοπαΐ τής Κρήτης μέ
χρι καί τοϋ Γ αίώνος, «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Ζ' (1953), σ. 462 - 478.— 
Ν. Β. Τ ο m a d a k i s, I titoli «vescovo, arcivescovo e proedro» della Chie- 
sa Apostolica Cretese nei testi agiografici, «Orientalia Christiana Periodi
ca», τόμ. XXI (1955), σ. 321 - 326. = Ν. Β. Τωμαδάκη, Οί τίτλοι «επί
σκοπος, αρχιεπίσκοπος και πρόεδρος» τής Εκκλησίας Κρήτης, «‘Απόστολος Τί
τος», έτ. ΙΑ' (1962). σ 205 - 209 — Τοϋ ίδιου, Ή άποστολική εκκλησία 
Κρήτης κατά τούς αί. Η’ - ΙΓ' καί ό τίτλος τού προκαθημένου αυτής, «Έπετη- 
ρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. 24 (1954), σ. 67 - 107.

18) Βλ. τή βασική μονογραφία τού Στεφάνου Ξανθουδίδου, Ή 
Ενετοκρατία έν Κρήτη καί οί κατά τών Ενετών αγώνες τών Κρητών. Έξεδό- 
θη επιμελείς Ίωάννου Καλιτσουνάκη, Athen 1939 (Texte und Forschungen 
zur Byzantinisch - Neugriechischen Philologie, Nr. 34). Ιίρβλ. καί τά πρόσφα
τα έργα τών Μ. Ί. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Ή έν Κρήτη συνωμοσία τοϋ Σήφη Βλα
στού (1453 - 1454) καί ή νέα συνωμοτική κίνησις τοϋ 1460 - 1462, Άθήναι 
1960 καί Ν ι κ. Δ. Ζ ο υ δ ι α ν ο ϋ, 'Ιστορία τής Κρήτης επί Ενετοκρατίας, 
τόμος Α', Άθήναι 1960.

19) Βλ. Σ τ ε φ. Ξανθουδίδου, δ. π., σ. 163 καί 169 - 188.—Η u b e r t 
P e r n o t, £tudes de litterature grecque moderne, Paris 1916, σ. 129-194 
(κεφ. 40: Les Cretois hors de Crete). — M. J. Manoussakas, La lite
rature cretoise k Γ epoque venitienne, «L’Hellenisme Contemporain», τόμ. 
IX (1955), σ. 95 - 120. — Alexandre Embiricos, La Renaissance Cr6- 
toise, XVIe et XVIIe siecles. Tome I. La litterature, Paris, «Les Belles Let- 
tres», 1960.

“) Louis Petit, Office inddit en T honneur de Nicephore Phocas, 
«Byzantinische Zeitschrift», τόμ. 13 (1904), σ. 398 - 420 (βλ. σ. 418-419).
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