
ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ

Μαρτυρίαι περί τής όργανώσεως τής Κρήτης είς Θέμα κατά τούς βυζαν
τινούς χρόνους καί επομένως τής διοικήσεως αυτής υπό στρατηγού δεν ήσαν 
γνωστοί μέχρι τού τέλους περίπου τού παρελθόντος αίώνος εις τούς άσχο- 
λουμένους περί τά ζητήματα τής διοικητικής όργανώσεως τής Αυτοκρα
τορίας.

Ούτως υπό τού A. Rambaud καί μετ’ αύτόν υπό τού G. Schlumber- 
ger, έπαναλαβόντος την γνώμην τού Rambaud, έδιδάσκετο ότι ή Κρήτη, 
δεν υπήρξε ποτέ Θέμα, διότι προ τής όργανώσεως τών Θεμάτων αύτη 
περιήλθεν υπό την εξουσίαν τών ’Αράβων, καί δτι έπειτα κατά την περίο
δον από τής άνακτήσεως αυτής (961) μέχρι τού έτους 1204, ότε κατελύθη 
τό Βυζαντινόν Κράτος, αύτη ήτο υπό την διοίκησιν Κατεπάνω ηνωμένη; 
με την Πραιτωρίαν, την περιλαμβάνουσαν τά Θέματα Ελλάδος καί Πελο
πόννησου

Την επικρατούσαν αυτήν γνώμην άνέτρεψεν άργότερον, τφ 1898, ή δη- 
μοσίευσις υπό τού Uspenskij τού Τακτικού1 2, εκ τών μέσων τού ενάτου αίώ
νος, είς τό όποιον άναφέρεται «ό Πατρίκιος καί στρατηγός Κρήτης» (σ. 115), 
κατωτέρω δέ (σ. 119) μνημονεύεται καί «ό αρχών Κρήτης» καί έν σ. 123 
«οί δομέστικοι, οί έξκουβίτωρες (cod. ξουβίτορες) καί δρουγγάριοι καί άρ
χοντες Χαλδίας καί Κρήτης».

Τήν περίεργον διπλήν αυτήν αναγραφήν τού διοικητοΰ Κρήτης, ως 
στρατηγού καί άρχοντος, έδυσκολεύθη να ερμηνεύση ό J. Β. Bury, όστις καί 
εξ άλλης όμοιας αναγραφής έν τφ αύτφ Τακτικφ, ήτοι στρατηγού καί άρχον
τος Χαλδίας, κατέληξε τέλος είς τήν εύφυά έξήγησιν, ότι ή Κρήτη καί ή 
Χαλδία, πρότερον άρχοντάτα, προήχθησαν έπειτα εις στρατηγίδας καί ότι ό 
συντάκτης τού Τακτικού, έρανιζόμενος καί έκ παλατοτέρων Τακτικών, ως.

1 Βλ. G. Schlumberger, Sigillographie de l’Empire byzantin,. 
Paris 1884, σ. 189, 200 - 201.

2 «Τακτικόν έν έπιτόμιμ γεΥόμενον επί Μιχαήλ τοϋ φιλοχρίστου δεσπότου καί 
Θεοδοίρας τής όρθοδοξοτάτης καί αγίας αύτοΰ μητρός». Izstvestjia τοΰ έν Κωνσταν- 
τινουπόλει Ρωσσικοϋ άρχαιολογ. ’Ινστιτούτου, τόμ. III (1898), 98 - 137.
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άλλωστε καί ό μετ’ αυτόν Φιλόθεος εις τό Κλητορολόγιόν του (τφ 899) \ ένφ 
είσήγαγεν εις τον παλαιόν κατάλογον τό νέον αξίωμα τοϋ στρατηγού Κρήτης, 
παρέλιπε να διαγράψη ή άντικαταστήση ομοίως τον υπάρχοντα κατωτέρω 
τίτλον τοϋ ’Άρχοντος Κρήτης * 2.

Ή σύνταξις τοϋ Τακτικοϋ τούτου τοποθετείται χρονολογικώς, υπό μέν 
τοϋ J. Bury μεταξύ των ετών 842 και 856 και μάλιστα εις τα έτη 842- 
843 3, υπό δέ τοϋ Στίλπωνος Κυριακίδου τελευταίως εις τούς χρόνους μετά 
τό 809 και προ τού 828 4 5, τοϋ έτους κατά τό όποιον ή Κρήτη είχε πλέον 
κατακτηθή έξ ολοκλήρου υπό των Σαρακηνών δ.

Την μαρτυρίαν ταύτην εν τφ Τακτική) τοϋ Uspenskij περί τής Κρήτης 
ως στρατηγίδος κατά τούς βυζαντινούς χρόνους έπεβεβαίωσαν έπειτα καί άλλαι 
ειδήσεις περί τής διοικήσεως τής νήσου έκ συγγραφέων, εγγράφων καί μνη
μείων άλλων επιγραφικών καί σφραγιστικών 6.

Παρατηροΰμεν όμως δτι πάσαι αί ειδήσεις αύται άναφέρονται εις τούς

’ Βλ. J. Ν. Bury, The Imperial administrative System in the ninth 
Century with a revised text of the Kletorologion of Philotheos, London 1911, 
a. 132, στ. 1 κέξ. «άλλ’ έπείπερ τάς τών αρχαίων εκθέσεις οΰχί πάσας, άλλ’ δσας 
-δ χρόνος άμαυρωθήναι έποίησεν, έκόντι παρεδράμομεν, φέρε δή τάς επί των βασι
λέων ημών, Λέοντος καί ’Αλεξάνδρου, γνωριζομένας τε άμα καί πραττομένας ως έν 
πίνακος τάξει στιχηδόν ύποτάξωμεν». Πρβλ. καί J. Bury, Ένθ’ άν., ,σ. 13.

2 Bury, Ένθ’ άν., σ. 13.
3 Bury, Ένθ ’ άν., σ. 12 καί 14. Την χρονολογίαν ταυ την, ήτοι τά έτη 

S42 - 843, άποδέχεται καί ό Fr. D δ 1 g e r έν Beitrage zur Geschichte der 
byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10 und 11 Jahrhunderts, 
Leipzig - Berlin 1927, σ. 13, σημ. 6. 'Ο Ί ω ά ν ν. Β. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς, 
εις τό έργον του «'Η Κρήτη υπό τούς Σαρακηνοΰς (824 - 961)», Athen 1948, σ. 
40 κέξ. δέχεται τήν συγγραφήν τοϋ Τακτικού μεταξύ των ετών 812 - 848.

4ΟίΑ. A. Vasiliev, Η. Gregoire καί Μ. Canard (A. Α. 
V a s i 1 i e v, Byzance et les Arabes I. La d3'nastie d’Amorium (820 - 867). 
iSdition franoaise prep, par H. Gregoire et M. Canard, Bruxelles 1935, σ. 56,

■ σημ. 1) δέχονται δτι ή κατάληψις τής Κρήτης υπό τών Σαρακηνών συνετελέσθη τώ 827.
5 Βλ. Σ τ ί λ π. Κυριακίδου, Βυζάντιναί μελέται, II - IV. Έν Θεσσα

λονίκη 1939, σ. 235 - 241.
6 Βλ. Σ τ ε φ. Ξανθουδίδου, Μολύβδιναι βοΰλλαι Κρήτης.καί "Αλμυρού, 

Byz. Zeitschr. 18 (1909), 177 - 178. Κ. Μ. Κωνσταντοπούλου, Στρατη
γός Κρήτης, Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπουδών, έτ. Τ' (1929), 316 - 319. Σ π. Μαρίνα
ν ο υ, Εΰμάθιος ό Φιλοκάλης τελευταίος στρατηγός τοΰ Βυζαντινού θέματος τής Κρή
της, Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπουδών, έτ. Ζ' (1930), 338 - 393. V. Laurent, Bulle
tin de Sigillographie Byzantine, Byzantion V (1929 - 1930), 635 - 636, VI 
(1901), 801 - 802. Διον. Ζακυθηνοϋ, Μελέται περί τής διοικητικής διαιρέ- 

•σεως καί τής επαρχιακής διοικήσεως έν τφ Βυζαντινφ Κράτει, Έπετ. Έτ. Βυζ. 
Σπουδών, έτ. ΙΖ' (1941), σ. 263 - 267, Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, 'Ο άγιος ’Ιωάννης 

■ό Ξένος καί ή διαθήκη αύτοϋ, Κρητ. Χρον. Β' (1948), 66.
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χρόνους από τής βασιλείας τοΰ Μιχαήλ Β' (820 - 829) μέχρι τοϋ δωδεκάτου 
αίώνος \ πλήν βεβαίως τής περιόδου τής κατοχής τής νήσου υπό των Σαρα- 
κηνών (827 1 2 3 ή 828 - 961).

Παρά τήν μαρτυρίαν εν τφ Τακτικφ τοΰ Uspenskij περί στρατηγού- 
Κρήτης, ό V. Bene£evic, και μετ’ αυτόν ό Διον. Ζακυθηνός, προσάγουν καί- 
ετέραν ολίγον άρχαιοτέραν, έκ κειμένου ανώνυμου συγγραφέως των μετά 
Θεοφάνη, κατά τήν οποίαν τφ 825 ή 826, δτε συνεχίζετο ετι ή άντίστασις 
τοΰ Βυζαντινού Κράτους κατά των έπιδραμόντων εις τήν νήσον Σαρακηνών,. 
άπεστάλη διά βραχύ χρονικόν διάστημα στρατηγός εις Κρήτην 6 Φωτεινός, 
μέχρι τότε στρατηγός τοΰ Θέματος των ’Ανατολικών

Έκ τών μαρτυριών τούτων επάγεται δ Διον. Ζακυθηνός δτι «ή νήσος: 
Κρήτη, αν μή πρό τής κατακτήσεως, πάντως κατά τήν διάρκειαν τών πρώ
των αραβικών επιθέσεων και τών πρώτων επιχειρήσεων τών άναληφθεισών 
υπό τών Βυζαντινών διά τήν έκδίωξιν τών ’Αράβων, είχε προαχθή εις τήν 
τάξιν στρατηγίδος» 4 5. Τήν εικασίαν ταύτην τοΰ Διον. Ζακυθηνοΰ περί πιθα
νής όργανώσεως τοΰ Θέματος τής Κρήτης πρό τής αραβικής εισβολής είχε 
διατυπώσει παλαιότερον, πρώτος νομίζω, ό Στέφανος Ξανθουδίδης δημο
σιεύουν σφραγίδα έκ τής νήσου τοΰ «f Σ[τ]εφάνου στρατ(ηγοΰ)», τήν οποίαν 
άνήγαγε χρονολογικούς εις τον όγδοον α’ιώνα 6. 'Ο Σ. Ξανθουδίδης, θεωρών 
τον Στέφανον τούτον στρατηγόν Κρήτης, εκφέρει τήν γνώμην δτι δέν τοΰ 
φαίνεται άπίθανον νά άπετέλει ή νήσος Θέμα υπό στρατηγόν πρό τής έπιθέ- 
σεως τών ’Αράβων δ.

Πράγματι ή Κρήτη είχεν δργανωθή. εις Θέμα πολύ πρό τής αραβικής: 
κατακτήσεως αυτής, ήδη από τοΰ ογδόου αίώνος, ως μανθάνομεν έκ τής κα

1 Βλ. παρά Διον. Ζακυθηνφ, ’Ένθ’ αν., σ. 264 - 267.
2 Βλ. άνωτ. σ. 60, σημ. 4.
3V. BeneSevid, Die Byzantinisclien Ranglisten nach dem Kleto- 

rologion Philothei (De Cer. 1. II e. 52) und nach den Jerusalemer Handschrif- 
ten zusammengestellt und rediviert, Byzant. - Neugriech. Jahrb. V (1926), 
153, 25. Διον. Ζακυθηνοΰ, ”Ενθ’ άν., σ. 264 - 265. Περί της αποστολής 
τοΰ Φωτεινοΰ εις Κρήτην τφ 825 ή τφ 826 συζητεΐται καί υπό τών A. A. V a S i- 
liev, Η. Gregoire-M. Canard, ”Ένθ’ άν., σ. 59, σημ. 2.

‘Διον. Ζακυθηνοΰ, ’Ένθ’ άν., σ. 265. Καί όΣτίλπων Κυρία- 
χ ί δ η ς, τοποθετών τό Τακτικόν τοΰ Uspenskij εις χρόνους πρό τοΰ 828, ”Ενθ’ 
άν., σ. 235 - 241, δέχεται οΰτω τήν ΰπαρξιν στρατηγοΰ έν Κρήτη πρό τής αραβικής 
έπιθέσεως.

5 Σ τ ε φ. Ξανθουδίδου, "Ένθ’ άν., σ. 177 - 178.
8 Ένθ’ άν., σ. 178. Πρβλ. τοΰ ίδιου καί «Επίτομος ιστορία τής Κρήτης άπό· 

τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ’ ημάς», έν Άθήναις 1909, σ. 65.
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τωτέρω σχετικής μαρτυρίας εν τφ βίφ τοΰ οσίου Στεφάνου τοΰ νέου *, μαρ 
τυρήσαντος υπέρ τής προσκυνήσεως των εικόνων έν Κωνσταντινουπόλει τή 
28 Νοεμβρίου τοΰ έτους 767, επί τής βασιλείας Κωνσταντίνου Ε' 2.

1 «Στεφάνου διακόνου τής Εκκλησίας Κωνσταντινοΐ'πόλεως είς τόν βίον καί 
μαρτύρων τοΰ παμμάκαρος καί οσίου μάρτυρος Στεφάνου τοΰ Νέου, μαρτυρήσαντος 
επί τοϋ άσεβοΰς είκονοκαύστου βασιλέως Κωνσταντίνου τοΰ καί Κοπρωνύμου». 
Migne, P.G., 100, 1060 - 1185.

2 Περί τοϋ έτους τοΰ θανάτου τοϋ οσίου Στεφάνου τοΰ νέου δέν υπάρχει παρά 
πασι τοΐς μελετηταϊ; τοϋ ζητήματος τούτου ομοφωνία. Ούτως οί Βολλανδισταί ση
μειώνουν έν τή Bibliotheca Hagiogr. Graeca2, Bruxellis 1909, σ. 235 ότι ό δσιος 
Στέφανος έμαρτύρησε τήν 28 Νοεμβρίου τοΰ 764, ένφ οί: Κωνστ. Παπαρρη- 
γόπουλος, 'Ιστορία τοΰ Ελληνικού έθνους, έκδ. 6η (υπό Π. Καρολίδου) 1932, 
τόμ. Γ', μέρος ,Β', σ. 84, L. Β r e h i e r, La querelle des images (VUIe - IXe 
siecle), Paris 1901, σ. 21, σημ. 1, Κωνστ. Άμανιος, Ιστορία τοϋ Βυζαν
τινού Κράτους, τόμ. Α', 1939, σ. 369 καί G. Ostrogorsky, Geschichte 
des byzantinisehen Staates, Miinchen 1940, a. 118—οϋτος άντιθέτως σημειώνει 
έν σ. 98 ιός έτος τοϋ θανάτου του καί τό 767—τοποθετούν τό μαρτύρων εις τό έτος 
765, παραλαμβάνοντες προφανώς τήν χρονολογίαν ταύτην έκ τοΰ Νικηφόρου 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, 'Ιστορία σύντομος (έκδ. Car. de Boor, σ. 72, 
στ. 10 κέξ.).

Ύπό των πρώτων έκδοτων τοΰ βίου τοΰ οσίου Στεφάνου τοΰ Νέου τοποθετεί
ται ό θάνατός του τφ 766 (βλ. Migne, P.G., 100, 1067 - 1068). Προς τήν χρονολο
γίαν ταύτην σύμφωνων καί ό Κ. Δ ο υ κ ά κ η ς, Μέγας Συναξαριστής πάντων των 
αγίων των καθ’ άπαντα τόν μήνα Νοέμβριον έορταζομένων, Άθήναι 1895, σ. 600, 
λέγει ότι ό όσιος Στέφανος έγεννήθη τφ 713.

Έν Acta Sanet. Octbbr. VIII, 131 d υποστηρίζεται ύπό των Βολλανδιστών 
ότι ό όσιος Στέφανος έμαρτύρησε τή 28 Νοεμβρίου τοΰ έτους 767 είς ηλικίαν, συμ- 
φώνως προς τόν βίον του, 53 έτών. Τήν χρονολογίαν αυτήν δέχεται περίπου καί επα
ναλαμβάνει oAlfred Lombard, Constantin V, Etnpereur des Romains 
(740 - 775), Paris 1902, σ. 156 - 157, σημ. 3. Ό Μ α v. Γ ε δ ε ώ ν, Βυζαντινόν 
Έορτολόγιον. Μνήμαι των άπό τοΰ Δ' μέχρι των μέσων τοΰ ΙΕ' αίώνος έορταζομένων 
αγίων, έν Κωνσταντινουπόλει 1899, σ. 194β καί 195α, λέγει ομοίως ότι ό όσιος Στέ
φανος έγεννήθη τφ 714 καί άπέθανε τφ 767, 28 Νοεμβρίου. Τήν χρονολογίαν αυτήν 
τοΰ θανάτου του δέχεται τέλος καί ό Karl Krumbacher, 'Ιστορία τής 
βυζαντινής λογοτεχνίας, τόμ. Α', 1897, μετάφρ. Γ. Σωτηριάδου, σ. 388 - 389.

Ή χρονολογία τής θανατώσεως τοΰ οσίου Στεφάνου νομίζω ότι δύναται νά 
έξαχθή ασφαλώς έκ μαρτυρίας έν τφ βίφ αύτοΰ περί τοΰ έτους τής γεννήσεώς του. 
Ένταΰθα λέγει ό βιογράφος του ότι ό όσιος Στέφανος έγεννήθη ολίγους μήνας μετά 
τήν άνάρρησιν είς τόν θρόνον, τφ 715, τοΰ οικουμενικού πατριάρχου Γερμανού (Περί 
τοΰ έτους τής ένθρονίσεως τοΰ Γερμανού βλ. Κ. Ά μ α ν τ ο ν, Ένθ’ άν., σ. 351, 
G. Ostrogorsky, Ένθ’ άν., σ. 98 καί Μ α ν. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρ
χικοί Πίνακες, σ. 255). «Τφ δέ χρόνφ τής αυτής [=τής μητρός τοΰ οσίου Στεφά
νου] συλλήψεως, ό όρθότομος [γρ. όρθοτόμος] των τής έκκλησίας δογμάτων υφη
γητής Γερμανός, ό κοινός ημών πατήρ τής βασιλευούσης πόλεως Θεοΰ ψήφφ έμπι- 
στεύεται τούς οΐακας» (Μ i g n e, PG, 100, 1076 ο). Μετά τήν ένθρόνισιν τοΰ πα-
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Έν τφ βίφ τούτιρ άναφέρεται διά μακρών περί τών διώξεων των είκο- 
Ύοφίλων υπό τών είκονομάχων βασιλέων, τοϋ Λέοντος Γ' (717 - 741) και 
μάλιστα τοΰ υιού και διαδόχου αυτού Κωνσταντίνου Ε' (741 - 775), επί 
τής βασιλείας τοΰ οποίου έδιώχθη καί έμαρτΰρησεν ό δσιος Στέφανος ό Νέος.

Ό Στέφανος, γεννηθείς εν Κωνσταντινουπόλει καί αφιερωθείς, παΐς ετι, 
υπό τών γονέων του εις την Εκκλησίαν, ωδηγήθη ύπ' αυτών, ένεκα τής άνα- 
στατώσεως τής Εκκλησίας τφ 780 υπό τοΰ εΐκονομάχου βασιλέως Λέον
τος Γ', εις μοναστήριον έν τφ έν τή Βιθυνία δρει τοΰ Αυξεντίου δπου καί 
έκάρη οΰτος μοναχός \ Διά την ευσέβειαν καί την αΰστηράν εγκράτειαν αΰτοΰ 
δ δσιος Στέφανος κατέλαβε ταχέως έξέχουσαν θέσιν μεταξύ τών εκεί μονα
στών καί ερημιτών, προσεκλήθη δ3 άργότερον υπό τοΰ Κωνσταντίνου Ε', 
λόγιρ τοΰ κύρους αυτού μεταξύ τοΰ εκεί κόσμου τών μοναχών, νά ΰπογράψη 
εις τό πρακτικόν τής συνόδου τής Ίερείας (754) περί τής καταδίκης τής 
προσκυνήσεως τών εικόνων 2.

Ό δσιος Στέφανος δμως ου μόνον ήρνήθη κατηγορηματικώς νά ύπο- 
γρά'ψ'π, αλλά καί άπεδΰθη συγχρόνως εις αγώνα υπέρ τών εικόνων. "Ενεκα 
τούτου ύπέστη οΰτος επί έτη διώξεις πολλάς, ήτοι έξοορίσθη καί έφυλακίσθη 
καί τέλος, επειδή παρέμενεν άκαμπτος εις τάς υπέρ τών εικόνων πεποιθήσεις 
του καί κατεπάτησεν ενώπιον τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου Ε' νόμισμα, φέρον 
την εικόνα του, ένεκλείσθη αΰθις έν τή δημοσία φυλακή τής Κωνσταντινου
πόλεως. «...Καί παρευθύ τον άγιον δεδεμένον έκ τοΰ τραχήλου, όπισθεν δέ 
τάς χείρας, προς την τοΰ Βυζαντίου δημοσίαν φυλακήν τούτον παρέπεμψεν, 
ένθα επιλέγεται τό ιερόν πραιτώριον, ως έννόμως κριθήναι αυτόν, διότι βα- 
σιλέως χαρακτήρα άνόμως πεπάτηκεν... Εΰρεν δέ έν τοΐς έκεΐσε έγκεκλεισμέ- 
νους λογάδας τοΰ αγίου τών μοναχών σχήματος, ωσεί τριακοσίους τεσσαρά
κοντα δύο τον αριθμόν έκ διαφόρων χωρών, τούς μέν ρινοτμήτους, τούς δέ 
άπομμάτους, άλλους χείρας κεκομμένας έχοντας, ως μή υπογράφοντας κατά 
τών αγίων εικόνων... Οι δέ πατέρες οΰτοι πάντες έδέξαντο τούτον ως άρχι-

τριάρχου Γερμανού, γενομένην τή 11 Αύγουστου τοΰ έτους 715 (βλ. έν Acta Sanct. 
Octob. VIII, 131 α-β), «μεθ1 ημέρας τινάς ή θεοφιλέστατη ώς έπάληθες αΰτη νέα 
"Αννα τοΰ χρόνου συμπληρωθέντος γεννά τόν έν πνεύματι νέον Σαμουήλ. Τό δέ γεν- 
νηθήναι τούτον παρευθύς τή τοΰ πρωτομάρτυρος κλήσει Στέφανον ώνόμασαν» 
(Μ i g n e, "Ενθ’ άν., 1077 d). Πλήν όμως τοΰ έτους τής γεννήσεως, τοΰ 715, ό 
βιογράφος αναφέρει καί την ημερομηνίαν τοΰ θανάτου του, τή 28η Νοεμβρίου, προσ
έτι δέ ότι ήγε τότε ό “Οσιος τό 53ον έτος τής ηλικίας του" «Έτελειώθη δέ ό άγιος 
τοΰ Θεοΰ καί όσιομάρτυς Στέφανος τφ πεντηκοστά) τρίτφ χρόνφ τής αύτοΰ ηλικίας, 
μηνί Νοεμβρίφ, είκάδι όγδοη, έν ή τό στοιχεΐον τοΰ Ε παρά τών φιλοδαιμόνων έκ- 
πορεύεται Βρουμαλιστών» (Μ i g n e, “Ενθ1 άν., 1177 d - 1180 α). Κατά ταΰτα ό 
όσιος Στέφανος ό Νέος έμαρτύρησε τφ 767, μηνός Νοεμβρίου 28.

1 Μ i g n e, "Ενθ’ άν., 1081 β - 1088 d.
2 ”Ενθ’ άν., 1121 d - 1124α.
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ποιμένα καί καθηγητήν σωτήριον καί παρ’ αυτού έδιδάσκοντο καί αύτφ 
τούς λογισμούς άνέφερον. Λοιπόν γέγονε το πραιτώριον μοναστήριον, παν
τός τοΰ μοναχικού κανόνος έπιτελουμένου»

Οΰτω τού οσίου Στεφάνου ευρισκομένου έν τή φυλακή μετά των ως άνω 
τριακοσίων τεσσαράκοντα καί δυο μοναχών, «...Έν μια δέ των ημερών κα- 
θεσθείς (sic) μετά τών συνδεσμωτών Πατέρων δ "Οσιος, έκινήθη λόγος περί 
τών κατά χώρας [τών] γεγονότων βασάνων, τοΰ διωγμού παρά τών αρχόν
των τοΰ τυράννου. Παρήχθη δέ εις μέσον ’Αντώνιος τής Κρητών νήσου, 
απαγγέλλουν τό θεόθετον θΰμα καί φησιν. Πώς ύπ’ ό'ψιν άδακρυτί άγάγοιμι, 
Πατέρες τίμιοι, τά τοΰ άββά Παύλου άριστεΰματα ; Οΰτος γάρ δ γεννάδας 
κατεσχέθη υπό Θεοφάνους άρχισατράπου τής νήσου τό έπίκλην Λαρδοτύρου 
καί προσήχθη προς έξέτασιν έν τφ λεγομένορ πραιτωρίφ τοΰ 'Ηρακλείου. 
Προύκειτο δέ προς γην ή τοΰ Χριστού είκών, καθ’ δ υπέρ ημών έσταυρώθη, 
καί τό τών βασάνων δργανον, τό παρ’ Έλλησι λεγόμενον καταπέλται καί 
φησιν δ στρατηγός- ώ Παύλε, έν έκ τών δύο σοι πρόκειται, ή την εικόνα 
πατήσαντα ζήσαι, ή τή βασάνω παραπεμφθήναι. 'Ο δέ άγιος φωνή μεγά
λη άνέκραξεν. Μη γένοιτό μοι, Κύριε ’Ιησού Χριστέ, Υιέ τοΰ Θεού, πα- 
τήσαί σου την σαρκομοιόμορφον θείαν εικόνα, σκήνωμα ύπάρχουσαν τού 
φοβεροΰ σου ονόματος. Καί προς γήν νενευκώς την προσήκουσαν προσκύνη- 
σιν προσήξεν τή άγίφ είκόνι. Θυμωθείς δέ δ στρατηγός τοΰτον έκδυθήναι 
προστάττει, είθ’ ούτως άπλωθήναι προς τούς καταπέλτας. Καί περισφίγξαν- 
τες οί ύπηρέται τον "Αγιον προς ταΐς δυσί σανίσιν από τε τραχήλου έως. 
αστραγάλων καί διά σιδήρων τούτου τά μέλη καθηλώσαντες, κυκλόθεν τε 
πυρκαϊάν ύφαφαντες παμμεγέθη, ούτως δλοκάρπωμα διά πυρός τον "Αγιον 
πεποίηκεν δ τοΰ παρανόμου βασιλέως παρονομώματος ά'ρχων» 1 2.

Μετά την άφήγησιν ταύτην τοΰ από Κρήτης ’Αντωνίου περί τής Hava- 
τώσεως τοΰ άββά Παύλου υπό τοΰ στρατηγού Κρήτης Θεοφάνους τοΰ Λαρ
δοτύρου, διηγήθη δ πρεσβύτερος Θεοστήρικτος, έκ τοΰ μοναστηριού τής 
Πελεκητής έν Μικρά ’Ασία προς τον Ελλήσποντον, περί δμοίας άγριότητος 
κατά τών μοναχών τής μονής ταύτης τοΰ στρατηγού Μιχαήλ τοΰ Λαχανοδρά- 
κοντος «τοΰ άρχοντος τής Άσιάτιδος γαίης, ονπερ Λαχανοδράκοντα κα- 
λοΰσιν» °.

Μετ’ ολίγον δ δσιος Στέφανος διά την ασεβή, ως ανωτέρω, πράξίν του, 
νά καταπατήση τό φέρον την εικόνα τοΰ βασιλέως νόμισμα, παρεδόθη έκ τής 
φυλακής εις τον όχλον, δ δποίος, αύρων αυτόν διά τών δδών προς διαπόμ-

1 Migne, ”Ενθ’ άν., 1160b-d.
2 ”ΕνΟ·’ άν., 1164b-d.
8 "Ενθ·1 άν., 1164d - 1165 α.
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πευσιν, έθανάτωσε τέλος τοΰτον διά ραπισμάτων και άλλων κακώσεων *, ως 
έν τφ συναξαρίφ λέγεται, τή 28η Νοεμβρίου, άγοντα τό πεντηκοστόν τρίτον 
έτος τής ηλικίας του, ήτοι τφ 767.

Ό βίος οΰτος τοϋ οσίου Στεφάνου συνεγράφη τφ 808 1 2 υπό τοϋ Στεφά
νου διακόνου τής Μεγάλης Εκκλησίας κατά προτροπήν, ώς λέγει δ ίδιος, τοΰ 
Έπιφανίου, διαδόχου τοϋ οσίου Στεφάνου έν τφ βουνφ τοΰ Αυξεντίου καί εξ 
αφηγήσεων προς αυτόν υπό των έπιζώντων μαθητών καί συναγωνιστών τοϋ 
δσιομάρτυρος Στεφάνου, αλλά καί έξ άλλων συγχρόνων τοϋ Όσιου προ
σώπων 3.

Εις την παρατιθεμένην ανωτέρω άφήγησιν τοϋ έκ Κρήτης ’Αντωνίου 
περί τής διώξεως τών εϊκονοφίλων έν Κρήτη καί τοϋ μαρτυρίου τοϋ άββά 
Παυλου κατά διαταγήν τοΰ στρατηγοΰ Θεοφάνους τοϋ Λαρδοτυρου, έχομεν 
ρητήν μαρτυρίαν δτι πρό τοϋ θανάτου τοΰ οσίου Στεφάνου, ήτοι πρό τοϋ 
767, ή Κρήτη διοικητικώς άπετέλει ίδιον Θέμα, μανθάνομεν δέ καί περί 
στρατηγοΰ αυτής κατά τό έτος τοϋτο ή τό προηγουμένου, Θεοφάνους τοΰ 
Λαρδοτυρου, 6 όποιος μετ’ άλλων επίσης άξιωματοϋχων τοΰ Κράτους, ήτοι 
τοϋ ανωτέρω στρατηγοΰ τών Θρακησίων Μιχαήλ τοϋ Λαχανοδράκοντος, τοΰ 
άρχιτελώνου τοΰ κόλπου Νικομήδειας Αΰλικαλάμου κ.ά., εβοήθησε τον αϋτο-

1 Μ i g n e, ’Ένθ’ άν., 1177c. Περί τοϋ μαρτυρικού τούτου θανάτου τοϋ δσίου 
Στεφάνου αναφέρει καί ό Νικηφόρος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εις τήν Σύν
τομον ιστορίαν του (έκδ. Car. de Boor, σ. 72, στ. 10 κέξ.).

2 Βλ. Μ i g n e, Ένθ’ άν., 1067 - 1068. Karl Krumbacher, Ένθ’ 
άν., σ. 388 - 389. Ό G. Ostrogorsky, Ένθ’ άν., σ. 98 λέγει τόν βιογρά
φον τοϋ δσίου Στεφάνου, Στέφανον τόν διάκονον, μαθητήν αύτοΰ.

3 Μ i g n e, P.G., 100, 1184b-c. «Ταΰτά μου τοΰ ελάχιστου τοΰδε πονήματος,
τά έκλεχθέντα παρά τών τοϋ αγίου άγχιστέων, γνωρίμων, συγγενών, συνοίκων, όμω- 
ρόφων καί φοιτητών, οΰ μην άλλά καί παρά τών τοϋ τυράννου συμμυστών, τών 
ακμήν έν τφδε τφ βίφ συζώντων, αληθινά διηγήματα. Άλλ’, ώ Πάτερ τίμιε, καί 
τοΰ αύτοΰ βουνοΰ καί τοϋ σπηλαίου καί τοΰ τρόπου διάδοχε, όσιώτατε Έπιφάνιε, 
δ καί πρός τό τοιόνδε εγχείρημα έπιτάξας καί προτρεψάμενος τήν έμήν ταπεινότητα, 
παριδών τήν τε ιδιωτείαν καί νωθρείαν μου, δέχοιο άπερ καί οκνου παντός δίχα, έκ 
τών πολλών ολίγα συλλεξάμενος, έπιφέροιμι, συνεργόν προκατασχών έν τούτοις τών 
σών εΰπροσδέκτων Θεω ευχών τήν καλλιέπειαν». Τοΰ βίου τούτου τοΰ δσίου Στεφά
νου τοϋ Νέου έχομεν καί διασκευήν υπό τοΰ Συμεών Μεταφράστου. Βλ. 
Κωνστ. Λουκά κ η, Ένθ’ άν., σ. 600 - 624. Μαν. Γεδεών, Ένθ’ άν., 
σ. 284α. J. G i 1 1, A note of the life of St. Stephen the Jounger by Symeon 
Metaphrastes, Byz. Zeitschr. 39 (1939), 382 - 386. Εις τό κείμενον τοΰ Συμ. Με
ταφράστου έχουν παραποιηθή κύρια ονόματα καί γεγονότα. Ούτως άναφέρονται εις 
τοΰτο (βλ. Κ. Δ ο υ κ ά κ η, ’Ένθ’ άν., σ. 619. Μ. Γεδεών, Ένθ’ άν., σ. 
287α) ό στρατηγός Κρήτης Θεοφάνης δ Λαρδότυρος ώς στρατηγός τής Κύπρου 
(πρβλ. καί Β. Λ α ο ύ ρ δ α ν, έν Κρητ. Χρον., Ε' (1951), σ. 51 - 52), ό Μιχ. Λα- 
χανοδράκων ώς Μηχανοδράκων (Κ. Δ ο υ κ ά κ η, σ. 619) καί ό άντιγραφεΰς Κομ- 
βοκόνων (Μ i g n e, Ένθ’ άν., 1140c) ώς Κομβοκόσων (Κ. Δ ο υ κ ά κ η, σ. 612). 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετας ΚΑ' 5
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-κράτορα Κωνσταντίνον Ε' εις την εφαρμογήν τής εικονομαχικής αυτού πολι
τικής ι.

Τίθεται τώρα τό ζήτημα περί τών χρόνων καθ’ οΰς ωργανώθη τό πρώ
τον τό Θέμα τής Κρήτης.

Εις τον Συνέκδημον τοϋ Τεροκλέους, πληροφορούντο περί τής διοικη
τικής διαιρέσεως τοϋ Κράτους επί Ιουστινιανού, άπαντα ή Κρήτη ως ιδιαι
τέρα επαρχία διοικουμένη υπό κονσουλαρίου 1 2 *.

Έκ τούτου εχω την γνώμην, δτι έφ’ δσον κατά τον εκτον αιώνα, δτε 
τοϋ κράτους εκτεινομένου προς νότον μέχρι τής ενδοχώρας τής βορείου ’Αφρι
κής καί επομένως τής Κρήτης ούδένα κίνδυνον διατρεχούσης, ή νήσος ύπήρ- 
χεν ως ανεξάρτητος επαρχία, είναι αδύνατον εις τούς κατόπιν χρόνους, δτε 
ενεκα τής αραβικής επεκτάσεως από τοϋ εβδόμου αίώνος ήρχισεν ή εις Θέματα 
διοργάνωσις τοϋ Κράτους επί τή βάσει τής ΰφισταμένης στρατιωτικής διαιρέ- 
σεως 8, νά άπώλεσεν ή Κρήτη την διοικητικήν αυτής αυτοτέλειαν, εάν μάλι
στα ληφθή ετι ύπ’ δψιν καί ή γεωγραφική τότε θέσις τής νήσου ως τοϋ 
πλέον προκεχωρημένου συνόρου τοϋ Κράτους προς νότον μετά τής Ρόδου καί 
τών νοτίων ακτών τής Μικρας ’Ασίας επειτα από τήν απώλειαν τής Αίγύπτου 
(641) καί τής Κύπρου (649).

Εΐς λόγους λοιπόν άμύνης από Ιχθρικής εισβολής 4 * * * όφειλομένης, κατά

1 Κατά τήν συγγραφήν τής παρούσης πραγματείας παρετήρησα δτι ό Θεοφάνης 
ό Λαρδότυρος ως διοικητής τής Κρήτης άναφέρεται έκ τοΰ βίου τοϋ οσίου Στεφάνου 
από πολλοϋ είς γενικά καί είδικώτερα συγγράμματα πολιτικής ιστορίας. Έκ τούτων 
εις τό έργον υπό τοΰ C h. I, e Beau, Histoire du Bas - Empire (έκδ. B'), 
τόμ. VI, Paris 1819, σ. 441, λέγεται δτι μεταξύ τών επαρχιακών διοικητών διεκρί- 
θη είς τάς διώξεις κατά τών είκονοφίλων ό «Theophane Lardatyre, gouverneur 
de l’ile de Crete». Έκ τούτου πιστεύω δτι παρέλαβεν όΚωνστ. Παπαρρη- 
γόπουλος, 'Ιστορία τοΰ Έλλην.Έθνους άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών 
καθ’ ημάς, τόμ. Γ', 1886, σ. 465, διότι αναφέρει τούτον ενταύθα ως Θεοφάνη Λαρ- 
δατύρην. Τοϋ Θεοφάνους τοΰ Ααρδοτύρου μνημονεύει τέλος, άντλών έκ τοϋ βίου τοΰ 
οσίου Στεφάνου, καί όΑ. lombar d,” Ενθ’ άν., σ. 90, σημ. 8 καί σ. 154, σημ. 1, 
μεταξύ άλλων άξιωματούχων τοΰ Βυζαντινοΰ Κράτους πολεμίων τών οπαδών τής προ- 
σκυνήσεως τών εικόνων. Τελευταίως καί ό Β. Λαούρδας είς τήν μελέτην του 
«Ό άγιος Άνδρέας δ έν τή κρίσει καί ή Κρήτη επί είκονομαχίας», Κρητ. Χρον., 
Ε' (1951), 51.

2 'Ιεροκλέους, Συνέκδημος, 649 (εκδ. Era. Honigmann, Bruxelles
1989, σ. 19) «ιά. Επαρχία Κρήτης. Κρήτη υπό κονσιλάριον, πόλεις κβ».

8 Βλ. Η. Gelzer, Die Genesis der byzantinischen Themenverfassung,
Eeipzig 1899, σ. 75 (Abhandl. d. kgl. Sachs. Gesell. d. Wiss. Ph-hist. Cl. Bd.
18, Nr. 5).

‘ Ό K w v σ t a v τ I v ο ς Πορφυρογέννητος (Περί Θεμάτων, σ.
16, 5 κεξ. Βόννης) όμιλών περί τοΰ ’Ανατολικού Θέματος παρατηρεί δτι ή όργάνω-
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πρώτον λόγον, τής ίδρύσεως τοϋ Θέματος Κρήτης, νομίζω ότι ή όργάνωσις 
τής νήσου ε’ις στρατηγίδα εγένετο, αν μή παλαιότερον, πιθανώτατα υπό τοϋ 
Λέοντος Γ' (717 - 741) εις τον όποιον αποδίδεται μάλιστα ή συστηματική 
όργάνωσις των Θεμάτων *.

Έπ’ αϋτοΰ τό ναυτικόν Θέμα των Καραβησιάνων, υφιστάμενον ήδη τφ 
687, διηρέθη εις δυο Θέματα, ών τό εν των Κιβυρραιωτών * 1 2 περιελάμβανε 
τάς νοτίας άκτάς τής Μικρας Ασίας 3, τό δ’ έτερον τάς νήσους τοϋ Αιγαίου 
πελάγους 4 5 6 *. Ευνοϊκοί όροι διά την δργάνωσιν ταϋτην των ναυτικών Θεμά
των, εντός τοϋ πλαισίου βεβαίως τής όλης αμυντικής δργανώσεως τής Αυτο
κρατορίας, θά υπήρξαν αϊ συχναι έπιδρομαί τών Αράβων και μάλιστα ή 
από τοϋ 717 - 718 τρομερά υπ’ αυτών πολιορκία τής Καινσταντινουπόλεως, 
από ξηράς διά στρατοϋ 80.000 καί από θαλάσσης διά 1800 πλοίων \

Ό Λέων Γ' μετά την άπόκρουσιν τών ’Αράβων και την σωτηρίαν τής 
Βασιλευούσης, δργανώνών τα ανωτέρω ναυτικά Θέματα προς παρεμπόδισιν 
νέων από θαλάσσης επιθέσεων, πιστεύω ότι θά άνέδειξε τότε διά τους ίδιους 
αμυντικούς λόγους καί την Κρήτην εις Θέμα υπό στρατηγόν, ϊνα οϋτω, δεδο
μένης καί τής άπομεμακρυσμένης αυτής θέσεως, δΰναται αυτή νά ύπερασπίζη 
εαυτήν έπιτυχώς από εχθρικής εισβολής.

Κατά τούς χρόνους τούτους μάλιστα, ήτοι κατά τάς πρώτας δεκαετηρί
δας τοϋ όγδοου αιώνος, ως μανθάνομεν Ικ τοϋ βίου τοϋ αγίου Άνδρέου, 
μητροπολίτου Κρήτης, ήσαν συχναι αί επιθέσεις τών Αράβων κατά τής 
νήσου' είς μίαν δ’ επιδρομήν, άποτυχόντες οΰτοι νά καταλάβωσι τό δχυρόν 
«τοϋ Δριμέως» τό όποιον ύπερήσπιζεν ό άγιος Άνδρέας, ύπέστησαν βαρείας 
απώλειας8. Τό σημαντικόν τοΰτο γεγονός, τό όποιον διέσωσεν είς ήμας ό

σις τών Θεμάτων ΰπηγορεύθη τό πρώτον έκ τής ανάγκης τής άμύνης τοΰ Κράτους από 
τών αραβικών επιδρομών.

1 Βλ. Η. G e 1 z e r, Ένθ’ άν., σ. 72 κέξ. καί σ. 34. Πρβλ. καί Σ τ ί λ π. 
Κ υ ρ ι α κ ί δ η ν, ”Ενθ'’ άν., σ. 116.

2 Η. Gelzer, Ένθ’ άν., σ. 34. Ό Κ. ”Α μ α ν τ ο ς, ’Ένθ·’ άν., σ. 324, 
πιστεύει ότι οι Καραβησιάνοι ϊσως είναι οι αυτοί προς τούς Κιβυρραιώτας, άνάγει 
δ’ έκ τούτου τήν όργάνωσιν τοϋ Θέματος τών Κιβυρραιωτών είς τόν Ζ' αιώνα επί 
τής βασιλείας τοΰ Κώνσταντος.

3 Η. Gelzer, Ένθ’ άν., σ. 34. G. Ο s t r ο g ο r s k y, Ένθ’ άν., σ. 10S.
4G. Ostrogorsky, Ένθ·’ άν., σ. 105.
5 Βλ. Κ. Άμαντον, Ένθ’ άν., σ. 343.
6 Βλ. «Βίος τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Άνδρέου τοΰ Ίεροσολυμίτου αρχιεπι

σκόπου γενομένου Κρήτης». Άθ. Γίαπαδοπούλου-Κεραμέως, Άνά- 
λεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχυολογίας, τόμ. 5, έν Πετρουπόλει 1898, σ. 177, στ. 3 κέξ.
«Τί δέ διά τόν έαυτοΰ δοΰλον καί φίλον ό Θεός τοΐς πολεμίοις έχθροϊς πεποίηκεν ; Οί
γάρ αλιτήριοι ’Αγαρηνοί έν θαλάσση τό δρμημα αυτών θέμενοι, διά πλήθους σκα
φών έν τή φιλοχρίστφ Κρητών νήσω έκμανώς έπέστησαν, όπως αυτούς ώς κατακρίτους
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βιογράφος τοϋ αγίου Άνδρέου Κρήτης Νικήτας δ πατρίκιος και κοιαίστωρ, 
εμφαίνει νομίζω επαρκώς οτι κατά την περίοδον ταΰτην θά ειχεν ήδη όργα- 
νωθή ή άμυνα τής νήσου, ώστε νά είναι εις θέσιν νά άποκροΰη αυτή διά 
τών ιδίων δυνάμεων τάς επανειλημμένος «έχθρικάς έπιβάσεις», και επομένως 
δτι πιθανώτατα είχε τότε άναδειχθή ή Κρήτη εις Θέμα.

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

ή τοϋ Θεοϋ κρίσις, διά τάς αδίκους αυτών κατά τών χριστιανών έπιβάσεις καί έν 
Κρήτη καταδικάση’ τώ γάρ όχυρώματι τφ προσαγορευομένφ Τοϋ Δριμέως, έν (I) 
πρός τό σύνηθες ό τοϋ Θεοϋ άνθρωπος μετά τοϋ νπ’ αΰτοϋ ποιμαινομένου χριστια- 
νικωτάτου λαοϋ διά τάς έχθρικάς έπιβάσεις είσήρχετο, οί βάρβαροι πρός πολιορκίαν 
παρακαθήσαντες καί πολλάς μηχανάς πρός παράταξιν πολέμων έν αύτω έπιδειξάμε- 
νοι, τό άπρακτον έαυτοΐς περιεποιήσαντο, ζημίαν τήν ιδίαν κατάλυσιν αντί κέρδους 
τής αιχμαλωσίας οίκειωσάμενοι, έκ βελών τών ευχών τοΰ πρός Θεόν ώς τόξον τό 
δμμα τείνοντος ίερέως πολεμηθέντες». Τής νίκης ταϋτης κατά τών ’Αράβων ποιείται 
μνείαν ό άγιος Άνδρέας καί εος τους ΰμνους αΰτοϋ (βλ. Μ i g n e, P.G., 97, 932 a καί 
1168 b). Τάς μαρτυρίας ταΰτας τοΰ Άνδρέου Κρήτης χρησιμοποιοϋντες οί έκδόται τοΰ 
έργου τοϋ A. A. V a s i 1 i e v, Ένθ1 άν., σ. 52 - 53, σημ. 1 τοποθετοϋσιν, έσφαλ- 
μένως βεβαίως, τό γεγονός τοϋτο εις τόν Ζ' αιώνα. 'Ο Ίω. Π α π α δ ό π ο υ- 
λ ο ς, ”Ενθ’ άν., σ. 51, παραθέτων τό ανωτέρω χωρίον έκ τοΰ βίου τοΰ Άνδρέου 
Κρήτης, ανάγει τήν άναφερομένην έν αΰτφ νίκην κατά τών Αράβων εις τό έτος 
725, άνευ δμως δικαιολογίας τινός.
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