
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ 
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ;

Παρά τοΐς νεωτέροις Έλλησιν ίστορικοϊς (Παπαρρηγοποΰλφ κλπ.) 
εν τή άφηγήσει των διαδραματισθέντων κατά την κατάκτησιν τής Κρή
της υπό τών Σαρακηνών φέρεται ώς σφαγείς τφ τότε καιρφ και Κύριλ
λος ό επίσκοπος Γορτΰνης, ό Θαυματουργός.

Ή εϊδησις δμως αυτή δεν είναι ακριβής' ήντλήθη, ώς θά ίδωμεν εν 
τοΐς κατωτέρω, έξ εμμέσιον πηγών, αΐτινες έσφαλμένως έκθέτουσι τό 
πράγμα. Ό άγιος Κύριλλος, επίσκοπος τής εν Κρήτη Γορτΰνης, ου την 
μνήμην έπιτελοϋμεν τή 9η ’Ιουλίου1, έμαρτΰρησεν επί Διοκλητιανοϋ καί 
Μαξιμιλιανοϋ (284—305) καί οΰχί κατά την κατάκτησιν τής Κρήτης υπό 
τών Σαρακηνών (828). Έν τοΰτοις δμως παρά τοΐς μετά τόν Θεοφάνη 
άναγινώσκομεν' «τότε (δήλα δή κατά την κατάκτησιν τής Κρήτης υπό 
τών Σαρακηνών) καί Κύριλλος ό Γορτΰνης πρόεδρος» επεί μη τοΰτοις εις 
άρνησιν έχώρει Χρίστου, ώς ίερεϊον άμωμον έσφαγίαστο» 1 2 3.

Παρά δέ Συμεών μαγίστριρ καί λογοθέτη τοϋ Combefis (Ψευδοσυ
μεών) «Έν ταΰτη τή νήσφ Κΰριλλος 6 Θαυματουργός, επίσκοπος Γορ
τΰνης ταΰτης τής νήσου, υπέρ Χρίστου άμωμον ώς ίερεϊον υπό τών ’Α
γαρηνών έσφαγίαστο» s. Καί δ Κεδρηνός δέ ώς εξής εκθέτει τό πράγμα' 
«Τότε δή καί ό Κΰριλλος ό Γορτΰνης πρόεδρος στέφει τελειοΰται μαρτυ- 
ρικφ, μη θελήσας άρνήσασθαι τόν Χριστόν» 4 *.

’Ίδωμεν νΰν πώς εκτίθενται τά κατά τόν άγιον Κΰριλλον παρά Γε- 
νεσίφ, δστις είναι ή πρωταρχική πηγή 6. «Έν ταΰτη δέ τή νήσφ Κΰριλ- 
λος ό θαυματουργός6, ό Γορτΰνης έπισκοπήσας τής πόλεοις, υπέρ Χρί
στου ώς ίερεϊον άμωμον έσφαγίαστο, οΰ τό τίμιον αίμα μέχρι τής δεΰρο

1 Υπάρχει καί ακολουθία γεραίρουσα τήν μνήμην Κυρίλλου επισκόπου Γορ
τΰνης τοΰ θαυματουργού. Βλ. Ν ι κ. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, «Εκκλησία Κρήτης», 
απόσπασμα έκ τοϋ τόμου πρώτου (1935) τοϋ περιοδικοί Νεοελληνικοί 'Αρχείου 
Χανία, 1934. σελ. 88,3.

2 Ο ί Μετά τόν Θεοφάνη, σελ. 77, 16 έπ. έκδ. Βόννης.
3 Έν τφ αΰτφ τόμφ τής Βόννης σελ. 624, 5 έπ.
4 Κεδρηνός. Τ. Β’, σελ. 94, 18 έπ·, έκδ. Βόννης.
6 Οί μετά τόν Θεοφάνη παραλαμβάνουσιν απ’ ευθείας έκ τοϋ Γενεσίου τά 

τής βασιλείας Μιχαήλ Β' τοϋ Τραυλοί (820—829), επί τών ημερών τοϋ οποίου έ- 
γένετο ή κατάκτησις τής Κρήτης υπό τών Σαρακηνών, ό Ψευδοσυμεών καί έκ τοϋ 
Γενεσίου καί έκ τών Μετά τόν Θεοφάνη, ό δέ Κεδρηνός (δηλαδή ό Σκυλίτσης) μό
νον τούς μετά τόν Θεοφάνη έ'χει ύπ’ οψιν.

6 Θαυματουργός βραχυγραφικώς έν τφ χειρογράφφ (Θαυμάσιος· Βεκκερος).
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I. Παπαδοπούλου

κατά τινα χώρον καθώς τινές φασιν, άνεξάλειπτον συντετήρηται, καθ’ δν 
οί ευσεβείς φοιτώντες καί τούτο σπόγγφ έναπομάττοντες 1 δι’ αυτού γε 
θειον μύρον υδρεύονται καί κατ’ ούδέν άλλοιοΰσι τό χρώμα τοϋ αί
ματος» 1 * 3

'Ως βλέπομεν ενταύθα, ό Γενέσιος τοπικώς μόνον ορίζει τον μαρτυ
ρικόν θάνατον τού αγίου Κυρίλλου «Έν ταύτη δέ τή νήσφ...» καί ούχί 
χρονικώς, όπως τό πράττουσιν οί εξ αυτού άντλήσαντες, οί μέν Μετά τον 
Θεοφάνη καί ό Κεδρηνός μετατρέψαντες την φράσιν ταύτην εις «Τότε», 
ό δέ Ψευδοσυμεών προσθέσας τήν φράσιν «υπό των ’Αγαρηνών», πράγ
μα τό οποίον ορίζει επίσης χρόνον.

"Απαντες ουτοι μή άντιληφθέντες τούς λόγους διά τούς οποίους ό 
Γενέσιος άνέφερεν έν τφ ως άνω χωρίφ τον μαρτυρικόν θάνατον τού 
αγίου Κυρίλλου, προέβησαν εις αυθαίρετον τροποποίησιν διαστρεβλώ- 
σάντες αυτό καί γενόμενοι πρόξενοι παρεξηγήσεως έπικρατούσης μέχρι 
τού νΰν.

Είναι γνωστή ή προς τήν άφήγησιν θαυμάτων 3 υπερβολική αγάπη 
τοϋ Γενεσίου. Ύπείκων οϋτος είς τήν ατομικήν του κλίσιν, αλλά καί θε
ράπευα»' τάς απαιτήσεις τών αναγνωστών του, άσμενίζει, ει'περ τις καί 
άλλος μεταξύ τών Βυζαντινών χρονογράφα>ν, είς τοιαΰτης φύσεως αφη
γήσεις. Επειδή λοιπόν ώμίλει περί Κρήτης, ένεθυμήθη τον περιώνυμον 
άνά τό χριστεπώνυμον πλήρωμα άγιον Κύριλλον τόν θαυματουργόν, τον 
άθλήσαντα επί Διοκλητιανοΰ καί εδράξατο τής ευκαιρίας. Δι’ αυτόν καί 
τούς όμόφρονάς του ή Κρήτη δι’ ούδέν άλλο ήτο αξία λόγου είμή διά 
τόν μαρτυρικόν θάνατον τόν όποιον ύπέστη εκεί ό άγιος Κύριλλος \ τό 
χυθέν αιμα τού οποίου μέχρι τών ημερών του δεν έπαυε νά άναβλύζη 
έκ τού τόπου ένθα εχύθη, καί τό όποιον οί πιστοί ήδΰναντο νά συγκομί- 
σιυσι ως θειον μύρον άπομάττοντες τούτο σπόγγο.), θαυμαστώς δέ διετή- 
ρει άνέπαφον καί τό χρώμα του.

"Οτι δέ ό Γενέσιος περί τούτου τοϋ αγίου Κυρίλλου λαλεΐ, γίνεται 
κατάδηλον καί έκ τοϋ δτι έν τφ αύτφ χωρίφ ποιείται μνείαν καί τών έπί-
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1 ’ ίϊκπομάττοντες Βέκκερος · διώρθωσα.
^Γενέσιος, 48,7 έπ. έκδοσις Βόννης.
3 Βλ. καί Κρουμβάχερ, «Ιστορία της Βυζ Λογοτεχνίας», τόμ. Α', σ. 

536. 14 καί 25 έκδ. Μαρασλή.
?ι Κατά τό Συναξάριον, λόγιρ τής παρρησίας του, ό άγιος Κύριλλος κατ’άρ- 

χάς έρρίφθη είς τήν πυράν, έν ταύτη όμως μόνον τά δεσμό του έκάησαν. Τό 
θαύμα προύκάλεσε τόσον βαθεΐαν α’ίσθησιν είς τούς διώκτας του, ώστε τόν άφή- 
καν ελεύθερον. Άλλ’ επειδή μετέπειτα μετά μεγαλυτέρας παρρησίας έκήρυττε τόν 
Χριστόν, ξίφει έτελειώθη.
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σης επί Ρωμαίων (επί Δεκίου) μαρτυρησάντων αγίων Δέκα, ούς υποβιβά
ζει εις επτά, «Έτι δέ καί ή των τροφίμων σεβαστών παίδων αυτής (τής 
Κρήτης) έβδομάς μετά πολλών άλλων ταφή άφιέραιται, άναιρεθέντων 
υπέρ τής εις Χριστόν αδίστακτου καί ειλικρινούς πίστεως» παρασυρθείς 
προφανώς υπό τής λέξεως «παίδων», άτε έ'χων εν νφ τούς οσίους επτά 
παΐδας Μακκαβαίους. Οί έκ τοΰ 1’ενεσίου έν τούτοις άντλήσαντες Μετά 
τον Θεοφάνη καί λοιποί άναβιβάζουσι τούτους εις τον ορθόν τών Δέκα 
αριθμόν.

’Άλλως τε ούτε εν τοϊς Συναξαρίοις, ούτε εν τοϊς Μαρτυρολογίοις, 
ούτε έν τοϊς Μηναίοις γίνεται μνεία καί άγιου Κυρίλλου θαυματουργού, 
άθλήσαντος επί Σαρακηνών. ”Αν υπήρχε καί τοιοΰτος άγιος Κύριλλος, 
δεν θά τον άνέφερε, καί δη πανηγυρικώς, δ μόνος σύγχρονος χρονογρά
φος τής σαρακηνής κατακτήσεως τής Κρήτης Γεώργιος ό Μοναχός, τού 
οποίου μάλιστα ή συγγραφή θεωρείται ως ή κατ’ εξοχήν «μεσαιουνική 
μοναστηρική χρονογραφία» ; 1 δεν θά τον άνέφερε προ πάντων ή έτέρα 
αξιόλογος τών χρόνων εκείνων πηγή ό αληθής Συμεό)ν μάγιστρος καί 
λογοθέτης, δστις ούδείς άλλος είναι είμή ό περίφημος συναξαριστής Συ
μεών δ μεταφράστης;1 * 3 *

Δεν θά τον άνέφερε τέλος καί ή άρίστη εκείνη άγνωστος πηγή, εξ 
ής ήντλησεν ή μεγάλη χρονογραφία τοΰ Γεωργίου Φραντζή, έν ή διεξοδι- 
κώς γίνεται λόγος περί τής κατακτήσεως τής Κρήτης υπό τών Σαρακη
νών ; 5

Έξετάσωμεν νϋν τό πράγμα καί εξ άλλης πλευράς. Ή Γόρτυνα 
είναι μία έξ έκείνων τών πόλεων τής Κρήτης, αί δποΐαι δεν έδουλοόθη- 
σαν τότε, καί αί δποΐαι έν τφ μετέπειτα χρόνω διετήρησαν τήν θρησκευ
τικήν των ελευθερίαν «άναπολιόρκητος μείνασα έχόντων τών οίκητόρων 
αυτής συν έλευθερία ποιεΐν τά Χριστιανών είθισμένα». Σφαγαί επομέ
νως έν Γορτύνη δεν έγένοντο, ούτε οί κάτοικοι αυτής «έτράπησαν τήν

'Υπάρχει και δεύτερος άγιος Κύριλλος Γορτύνης ;

1 Βλέπε Κρουμβάχερ, Ένθ ’ άν., Τομ. Α', σελ. 718, 21.
3 Βλεπε τούτον εν τφ κειμενιρ Λέοντος τοΰ Γραμματικού τής 

έκδόσεως Βόννης.
3 Βλέπε έμήν έ'κδοσιν τοΰ Φραντζή έν τή Teubneriana, Τόμ. Α', σελ. 104.

Έν τή έρεύνη τών πηγών έξ ων άπέρρευσεν ή μεγάλη χρονογραφία τοΰ Γ. Φραν
τζή, ουδόλως κατώρθωσα νά άνεύρω έκείνην έξ ής ήντλήθη τό ώς άνω τεμάχιον,
εν φ γίνεται λογος περί τής κατακτήσεως τής Κρήτης ύπό τών Σαρακηνών καί 
ένφ περιέχονται πολύτιμοι λεπτομέρειαι μή χρησιμοποιηθεϊσαι είσέτι. Ουδόλως άπί- 
θανον νά προέρχονται έξ άγνοίστου ήμΐν πληρέστερου χειρογράφου τοΰ αληθούς 
Συμεών Μαγίστρου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:07 EEST - 3.236.241.27



250 I. Παπαδοποΰλου

είς ΐά δρη άγουσαν συναποκομίζοντες μάλιστα καί την κάραν τοΰ αγίου 
Τίτου» Τ

ΓΙολλφ δέ μάλλον οΰδέν έπαθε καί ό επίσκοπος αυτής, δστις ασφα
λώς θά ύπήρξεν ό πρωτεργάτης τής σωτηρίας τής πόλεως, άν κρίνωμεν 
κατ’ αναλογίαν των συμβαινόντων τότε εν τε τή ’Ανατολή καί τή Δύσει, 
δ'που ή έπέμβασις των επισκόπων κατεπράϋνε τάς διαθέσεις των έφορ- 
μώντων ’Αράβων κατακτητών. ’Έπρεπε νά ύπάρχωσι λόγοι δλως διόλου 
εξαιρετικής φύσεως, δπως π. χ. προκειμένου περί τοΰ Άμορίου, διά νά 
μη ληφθώσιν νπ’ δψιν αί ϊκεσίαι καί αί υποσχέσεις τοΰ αρχιεπισκόπου 
τής πόλεως ταύτης. Ό Μουτασίμ, ως γνωστόν, εν τή περιπτώσει ταΰτη 
είς εν μόνον άνενδότως άπέβλεπε- πώς νά καταστρέψη τό Άμόριον, την 
κοιτίδα τοΰ ελληνικού βασιλικοΰ οϊκου, εκδικούμενος την καταστροφήν 
τής γενετείρας του Σωζοπέτρας.

Πάντα ταΰτα πείθουσαν ημάς δτι έν τφ σχετικφ χωρίφ τοΰ Γενε- 
σίου δεν γίνεται μνεία συγχρόνου τής αραβικής κατακτήσεως γεγονότος, 
άλλ’απλώς, τοΰ λόγου δντος περί Κρήτης, μνημονεύονται παρεμπιπτόντως 
οί κλεΐσαντες την κρητικήν ’Εκκλησίαν κατά τούς χρόνους τών ρωμαϊ
κών διωγμών άγιοι μάρτυρες καί δή ό τφ τότε καιρφ επίσκοπος Γορτύ- 
νης Κύριλλος, Ή εν τφ ειρημένψ χωρίφ απλώς τοπική έννοια είναι σα
φέστατη καί θά έπερίττευεν ίσως ή προεκετεθεϊσα επιχειρηματολογία, 
εάν δεν έπρεπε νά δοθή επί τοΰ αντικειμένου τούτου μία οριστική δια- 
σάφησις.

Πρώτοι οί Μετά τον Θεοφάνη διεστρέβλωσαν τό χωρίον, καί ή έν 
αύτφ τοπικήν έ'ννοιαν ένέχουσα μνεία παρουσιάσθη ύπ’ αυτών ως εϊδη- 
σις σύγχρονος τών διαδραματισθέντων Ιν Κρήτη κατά την κατάκτησιν 
ταύτης υπό τών Σαρακηνών. Ώς τοιαύτην εϊδησιν παρέλαβον την μνείαν 
ταύτην έκ τών Μετά τον Θεοφάνη καί άλλοι Βυζαντινοί χρονογράφοι 
καί έκ τούτων οί νεώτεροι "Ελληνες ’Ιστορικοί, χωρίς νά άναδράμωσιν 
είς τάς πρωταρχικός πηγάς. Τό τελευταϊον τοΰτο άποδεικνύεται καί έκ 
τοΰ εξής περιστατικού. Σχετικώς προς τό γεγονός, καθ’ δ πόλεις τινές 
κατά την κατάκτησιν τών Σαρακηνών παρέμειναν αδούλωτοι, δ Κεδρη- 
νός αναφέρει δτι μία μόνη διετήρησε την ελευθερίαν της, χωρίς δμως νά 
όνομάση καί ταύτην. Ό Λάμπρος, άντλών έκ τοΰ Κεδρηνοΰ τήν εϊδησιν 
ταύτην, καταφεύγει προς έξεύρεσιν τοΰ ονόματος τής πόλεως ταύτης είς 
υποθέσεις έπιτυχεΐς μέν, περιττός δμως καί έλεγχούσας άνεπιστασίαν, 
καθότι αί πρωταρχικοί πηγαί ώρισμένως καί συγκεκριμένους εκφράζονται 
επί τοΰ αντικειμένου τούτου. 1

1 Τοιαΰτα φανταστικά εύρήσεις πλεϊστα δσα έν ταΐς πραγματείαις νεωτέρων 
ερευνητών,
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'Υπάρχει καί δεύτερος άγιος Κύριλλος Γορτύνης ; 251

Εις τοιοϋτον άράγε τρόπον τοϋ έργάζεσθαι νά οφείλεται και ή εΐ- 
δησις, ήν απαντώμεν παρά Παπαρρηγοπούλφ—Καρολίδη καί Λάμπρφ, 
καθ’ ήν ό κατακτητής τής Κρήτης Σαήλ Άμπού—Χάφς προσεκάλεσεν 
εν αυτή άποίκους έξ ‘Ισπανίας, ’Αφρικής καί Συρίας ;

Αι άξιολογώτεραι τουλάχιστον εκ τε των ελληνικών καί αραβικών 
πηγών ουδέν τοιοϋτον διαλαμβάνουσιν άλλα καί οί διαπρεπέστεροι τών 
ξένων ιστορικών, δσοι είδικώς ήσχολήθησαν εις τό ζήτημα τής κατακτή- 
σεως τών Σαρακηνών, ως οί Γκέλτσερ, Ντήλ, Margais, Brooks, Vasilief 
ουδόλως ποιούνται μνείαν τοιοΰτου τίνος συμβεβηκότος.

Τό βέβαιον είναι οτι διά τοιαυτης φΰσεως ειδήσεων, ας εν απελπι
στική άφθονίφ απαντώμεν εις τά συγγράμματα τής νεωτέρας παρ’ ήμϊν 
ιστοριογραφίας, ή όντως σκοτεινή περίοδος τής κατοχής τής Κρήτης υπό 
τών Σαρακηνών (828—961) συνεσκοτίσθη περισσότερον 1.

I. ΠΑΙΤΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1

1 Ή χρονολογία 828 κατά τόν Vasilief. Φαίνεται οτι αΰτη είναι ή ορ
θότερα.
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