
ΚΡΗΤΗ = ΧΑΝΔΑΞ = ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

ι
Συμεών δ μεταφραστής περ'ι Άνδρέου τοϋ εν τή Κρίσει (f 19 Όκτ. 

766 ;) : «ήνεγκε μεν γάρ αυτόν ή εννομωτάτη ποτέ των πόλεων Κρήτη» 
"Αλλά Κρήτη πόλις ξενίζει, άφοϋ ή νήσος ούτως ονομάζεται. Διό δ Β. 
Λαοΰρδας διώρθωσε «ήνεγκε... των πόλεων Κρήτης Γόρτυνα» % και άλλα 
επαγόμενος δ'τι δήθεν δ άγιος έγεννήθη εν Γορτύνη κα'ι διέμενεν εν Κάστρω 
(Χάνδακι, ως είτα ωνομάζετο τό νΰν Ηράκλειον Κρήτης) ! "Ομως τό χωρίον 
ούδεμιάς διορθώσεως έχει ανάγκην, άφοϋ Κρήτη είναι καί ή νήσος καί ή 
πρωτεύουσα αυτής πόλις, ου μόνον διά τούς Ενετούς (isola di Candia, 
citta di Candia) άλλα καί διά τούς "Ελληνας :

Τφ 1702, Νοεμβρ. 24 άπαντώμεν «'Εγώ Μελέτιος ιερομόναχος δ Μπο- 
νασέρης έκ νήσον και πόλεως Κρήτης» * 3. Τφ 1595 Μελέτιος δ Πηγάς απευ
θυνόμενος προς τούς κατοίκους τοϋ Κάστρου γράφει «Οι κατά την λαμπρο- 
τάτην κα'ι ϋεόφύλακτον Κρήτην διαιτώμενοι...» 4. Τό πράγμα δμως είναι 
περισσότερον εμφανές εις τον «Κρητικόν Πόλεμον» τοϋ Μαρίνον Τζάνε 
Μπουνιαλή 5 * * 8, λέγοντος :

και ’σαν έμπήκα ’ς των Χανιών τον κάβο κι’ εχαϋηκα, 
από την Κρήτην βλέπομεν άρμενα κι’ έφανήκα. (214, 7 — 8)

1 Mig ne, P.G. 115, στ. 1112.
3 «Κρητ. Χρονικά» Ε', 1951, σ. 35. Λιατί έπροτίμησεν δ Λαοΰρδας τόν τΰπον

(ή) Γόρτυνα άγνωστον. Γορτννην λέγει αυτήν ό Μιχαήλ ’Αποστολής, παρά Eegrand,
ΒΗ XV et XVI s. Β', σ. 236 καί παρά Noiret, Eettres Inedites σ. 71 : <Κν.
δωνιατών μυρίων εις Γορτννην εααε'ι έρχομένων». Καί προκειμένου περί άρχιερέως
«<5 Γορτννης Παύλος», Άθ. Π α π. Κεραμέως, ΑΙΣ Δ', 1897, σ. 235 (μαρτΰριον 
άγιων δέκα). Pio Fr. de’ Cavalier i, I dieci Martiri di Creta, «Miscella
nea G. Mercati» V, 1946, 38 «Παύλος ο άγιώτατος επίσκοπος τής κατα Γορτννης 
άγιωτάτης εκκλησίας». Αυτόθι σ. 30, 23 δπου τά ονόματα των δέκα άγιων καί ώς 
τόπος καταγωγής άντί «από δε Αεοβένης Πόμπιος* άναγνωστέον ή «από δε λέγω Βήνης 
Πόμπιοςτ ή «άπό δέ Αεβήνης...» διότι καί Βήνη καί Λεβήνα ύπήρχον κρητ. πόλεις.

8 Κ. "Αμαντος, Σιναϊτικά Μνημεία ανέκδοτα, Άθ. (1928), σσ. 90-91.
4 Άγαθ. Νινολάκη, Ή πρός τούς Κρήτας αλληλογραφία Μ. Πηγά, έν 

Χανίοις 1903, σσ. 39 -40.
5 Κατά τήν έκδοσιν Ξηρουχάκη, έν Τεργέστη 1908.
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236 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

Οι Ρεθΰμνιοι διαταχίίέντες νά εγκαταλείπουν την άκρόπολίν των, συναν
τούν τον Τούρκον Χροσαΐνην, δ όποιος τούς έρωτα. :

αν είν’ Ρωμαίοι.... καί Β,ν πάσινε ’ς την Κρήτη, 
κΡ αν ·&έ νά σταματήαωσι νά τών-ε-δώση σπίτι.
Κι είπαν τον πώς ί)ά πάσινε, γιατί ’ναι τά παιδιά τως 
’ς την Κρήτην κΡ οι γυναίκες τως κΡ δλα τά πράγματά τως.
Των είπε «Τί λογιάζετε, τδ Κάστρο ώσάν φτάσω,
ϋ·ά πάρω τδ φουασατο μου, την Κρήτην σας νά πιάσω» (223, 19 — 24)

Τά μπεργιαντιά ’τόνε ’δεκεΐ και μπαίνει και γυρίζει
στην Κρήτην δίχως νίκησιν καί τίποτις δεν χρήζει. (318, 1 — 2)

όπου ό στάλες επιστρέφει εις την Κρήτην, τόν λιμένα τοϋ Χάνδακος. 

Χάντακας τώρα κράζομαι καί Κρήτης τιμημένη,... (299, 8)

όπου τά χωρία είναι δ'ντως διδακτικά.
'Ως προς τό Χάνδαξ 1 2 3 ονομάζεται ούτως ή πόλις παρά βυζαντινοις ως 

Μιχ. ’Ατταλειάτης (Bonn) σ. 225 (πλησίον τοϋ κάστρου τοϋ Χάνδακος), 
Φραντζής, Χρονικόν (Bonn) σ. 238 (εκ τής πόλεως λεγάμενης Χάνδαξ), 
δ Μ. ’Αποστολής ΒΗ, Ένδ’ άνωτ. σ. 267 (εις τδν Χάνδακα τής Κρήτης) 
κ ά. 8. Παρά δέ Μπουνιαλή δ Χάνδαξ γεν. Χάνδακος (136, 1) και Χάνδα
κας (299, 8) καί Χάντακας (196, -15) γεν. τοϋ Χάντακος (231, 7) καί τοϋ 
Χανδάκου (237, 1) 4.

Ή δέ Γορτΰνη καί Τορτυς άπαντά ύπερμεσοϋντος τοϋ ις-' αί. «καΰώς 
■ψάλλεται παρά των νέων εν πόλει Γόρτυνι» 5. Όμοίως καί ή Κνωσός ταυ
τίζεται με τόν Χάνδακα «Παύλος ταπεινδς επίσκοπος τής ίλεοσώστου πόλεως 
Κνωσού ήτοι τοϋ Χάνδακος» 6.

II

“Ανώνυμου Έγκώμιον εις "Αγιον “Ανδρέαν τόν έν τη Κρίσει «ήν δ'ε

1 Δηλαδή : μόλις φθάσω είς τό διαμέρισμα Χάνδακος, θά καταλάβουν τά στρα- 
τεύματά μου τήν πόλιν.

2 Περί τοϋ έτύμου καί τοϋ σχηματισμού πρβλ. Γ. Ί. Κουρμούλη, ΙΙερί 
τοϋ έτυμου τής λέξεως Χαννία, Άθ. 1937, σ. 27, καί σ. 27 σημ. 1.

3 «’Ιωάννης Χιονόπονλος εκ Χάνδακος» (1419) γραφεύς κωδικός. Ά θ. Παπ.
Κεραμέω ς, Μαυρογ. Βιβλιοθ., σσ. 116-117.

4 Πρβλ. «ή χώρα τοϋ Χανδάκου» είς ένθύμησιν κώδ. 4646 ιε' αί. Μονής Ίβή- 
ρων, Λάμπρος, Κατάλογος Β', σ. 164β. ’Ανόητος είναι ή αίτ. το Χάνδα, «Κρητ. 
Χρον.» Γ', 1949, σ. 583, ήν ορθως συνεπλήρωσεν ό Λάμπρος Χάνδακα έν ΝΕ 7, 
1910, σ. 192.

5 Ά θ·. Παπ. Κεραμευς, ΈνΘ·’ άνωτ.
6 G. Gerola, Χρ. Κρήτη Β', 1915, σ. 302 (είς έγγραφον τοϋ 1118).
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Κρήτη = Χάνδαξ =' Ηράκλειον 237

οϋτος ό μακάριος διάγων και ζών κατά Θεόν εύσεβώς εν τφ επιλεγομένψ 

της Κρήτης Κάστρω» \ ’Ορθώς συσχετίζει ό Λαούρδας 1 2 3 τό Κάστρον τοϋτο 
προς τό σημερινόν Ηράκλειον. Σύμφωνα δμως πρός δσα έλέχθησαν ανω
τέρω «τής Κρήτης Κάστρον»=χό φρούριον τοΰ Χάνδακος !

Βίος Στεφάνου τοΰ νεωτέρου (f 28 Νοεμβρ. 767) 8 συγγραφείς τφ 
808 4 5. «Οντος γάρ ό γεννάδας (άββας Παύλος) κατεσχέϋ·η υπό Θεοφάνους 
άρχιοατράπον τής νήσου τό επίκλην Λαρδοτύρου και προαήχ&η εν τω λεγό

μενό) πραιτωρίφ τον 'Ηρακλείου». Ουδέτερος των δυο τελευταίων χρησι- 
μοποιησάντων τό χωρίον έσημείωσεν δτι τό χωρίον είναι σημαντικώτατον 
διά την μνείαν τοΰ 'Ηρακλείου επί τής θέσεως τοΰ οποίου υπάρχει ό Χάν
δαξ. 'Ως γνωστόν την μαρτυρίαν περί τής πόλεως ταΰτης έχομεν εκ τοΰ 
Στράβωνος (X, 476, 484) τοΰ οποίου ή μήτηρ ήτο Κνωσία. Κοινώς δέ 
πιστεύεται δτι εως ου τφ 1822 έν Κρήτη οί λόγιοι έπαναστάται άνέστησαν 
τό τεθαμμένον τοΰτο όνομα τής μικράς πόλεως, επινείου τής ενδόξου Κνω- 
σοΰ, τοΰτο ήτο από τής άρχαιότητος ανύπαρκτον. Ό Ξανθουδίδης μάλιστα, 
πραγματευόμενος περί τοΰ θέματος, έπάγεται «άλλο δμως ζήτημα, αν έπρε- 
πεν δλως διόλου νά μεταβληθή τό τόσον λαμπράν μεσαιωνικήν ιστορίαν 
έχον Κάστρον καί νά λάβη τό άσημον άλλως ό'νομα τοΰ άσήμου πολιχνίου 
Ηρακλείου» ! 6 ’Απεναντίας νομίζω δτι όρθώς εδόθη τό ό'νομα τό οποίον 
είχεν ή πόλις μέχρι τής καταλήψεώς της υπό τών ’Αράβων (827), οι όποιοι, 
φαίνεται, περιεχαράκωσαν απλώς αυτήν διά τοΰ χάνδακος (τάφρου), Κρή
την καί Κάστρο τό πριν καί Ηράκλειον καλουμένην6.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ

1 Παρά Λ α ο ύ ρ δ α, «Κρητ. Χρονικά» Ε', σ. 34.
2 Αυτόθι σσ. 35-36. ‘Ο Λαούρδας επικαλείται τήν άπσψιν τοΰ Ν. Πλάτωνος- 

«δτι τό σημερινόν 'Ηράκλειον ώνομάσθη Κάστρο κατά τήν β' βυζ. περίοδον» (961 - 
1201).Άλλ’ ήδη δ Στέφ. Ξανθουδίδης, θεωρεί «ως βέβαιον δτι άπό τής άνα- 
κτήσεως τής νήσου υπό Νικηφόρου Φωκά (961), έκάλεσαν τό αραβικόν φρούριον, τό 
όποιον κατέστησαν πρωτεύουσαν τής νήσου, Κάστρον», Χάνδαξ - 'Ηράκλειον, έν 
Ήρακλείφ 1927, σ. 29. Περί τών τειχών τοΰ Χάνδακος κατά τήν δευτέραν βυζ. 
περίοδον διέλαβεν ό Νικ. Πλάτων, «Κρητ. Χρον.» Α', 1947, σσ. 239 - 248 καί 
Δ', 1950, σσ. 353 - 360.

3 Παρά Λαούρδμ, Ένθ’ άνωτ. σ. 51, Γ. Κ. Σπ υ ρ ι δ άκη, ΕΕΒΣ ΚΑ', 
1951, σ. 64.

4 Σπυριδάκης, ΕΕΒΣ ΚΑ', 1951, σ. 65.
5 Χάνδαξ - Ηράκλειον, σ. 145. Ταύτά περίπου είχε παρατηρήσει δ Ξανθου

δίδης καί έν ΕΕΒΣ Γ', 1926, σσ. 61 - 62, δπου καί μνεία τοΰ παρά Μπουνιαλή 
ΚρήTi?=Candia πόλις. *0 Ξ. ύπέθεσεν δτι τό σημερινόν ‘Ηράκλειον ήτο δυνατόν νά 
είχε κτισθή καί εις ήν θέσιν εκειτο τό Μάτιον, αρχαία πόλις τήν δποίαν έπί τών 
ήμερων μας άπέδειξεν δ Ν. Πλάτων, «Κρητ. Χρον.» Α', 1947, σσ. 14 - 21, ανύ
παρκτον (πολισμάτιον !).

6 ’Αλλά καί περί τούτου άλλοτε πλείονα.
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