
Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY LEBEAU ΩΣ ΠΗΓΗ

Έν πραγματεία μου δημοσιευθείση έν xfj «Έπετηρίδι» τοΰ παρελ
θόντος έτους 1, προκειμένου περί των παραδόξων ειδήσεων, τάς οποίας 
μάς παραθέτουσιν οί νεώτεροι "Ελληνες ιστορικοί σχετικώς προς την πε
ρίοδον τής κατοχής τής Κρήτης υπό των Σαρακηνών, έλεγον επί λέξει, 
μεταξύ άλλων, καί τά εξής : «Τό βέβαιον είναι δτι διά τοιαΰτης φύσεως 
ειδήσεων, ας έν απελπιστική αφθονία άπαντώμεν εις τά συγγράμματα τής 
νεωτέρας παρ’ ήμΐν 'ιστοριογραφίας, ή όντοτς σκοτεινή περίοδος τής κα
τοχής τής Κρήτης υπό των Σαρακηνών συνεσκοτίσθη περισσότερον».

’Αλλά πόθεν ήντλήθησαν αί ειδήσεις αύται ; Εις μάτην προ ςάνεΰ- 
ρεσιν τούτου άνεδίφησα μετ’ άκρας υπομονής μίαν προς μίαν άπάσας 
τάς πηγάς ως καί τά συγγράμματα εγκρίτων ξένων σοφών τών ειδικώς 
άσχοληθέντων με την μεσαιωνικήν ιστορίαν τής Κρήτης ώς ό Brooks 
καί ό Margais κλπ. Τίποτε τό σχετικόν δεν κατώρθουν νά άνεΰρω. ’Εν 
τέλει δμως άνεκάλνψα, δλως τυχαίως, τήν περί ής ό λόγος πηγήν, αύτη 
δέ είναι ή ιστορία τοΰ Lebeau. ΙΙαραθέτω εν τοΐς κατωτέρω εν παρά
δειγμα, διά νά κατανοηθή τό πράγμα καλλίτερου, χρησιμοποιών προς τού
το κατά προτίμησιν τό χωρίον εκείνο, τό όποιον με ήγαγεν εις τήν έπί- 
λυσιν τοΰ τόσον άπασχολήσαντός με προβλήματος.

Έν τή ίστορίφ Παπαρρηγοπούλου-Καρολίδου, τόμ. 3, σελ. 235, άνα- 
γινώσκομεν τά εξής σχετικά προς τήν υπό τήν ηγεσίαν τοΰ ναυάρχου Ώ- 
ορύφα γενομένην εις Κρήτην άτυχή εκστρατείαν, ής οι άνδρες χλευαστι- 
κώς ώνομάσθησαν υπό τών εν Κωνσταντινουπόλει «τεσσαρακοντάριοι» 
ώς λαβόντες προς έμψύχωσιν άνά τεσσαράκοντα χρυσά νομίσματα 1 * 3. «Έν 
τούτοις δεν άπέβη δλως άτελέσφορον τό επιχείρημα τον Ώορΰφα- διότι 
επί δύο έτη δεν ήκούσθησαν πλέον νέαι τών Σαρακηνών έπιδρομαί. Μό
λις δέ περί τά τέλη τοΰ 829 3 βλέπομεν αυτούς αύθις ίπιτεΰέντας κατά

1 «Υπάρχει καί δεύτερος άγιος Κύριλλος επίσκοπος Γορτύνης ;» Έπετηρίς
Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. ΙΣΤ’ (1940), σελ. 247—251.

3 600 χρυσάς δραχμάς.
3 Ή χρονολογία αύτη είναι αυθαίρετος. Δεν γνωρίζομεν ακριβώς πότε έγέ- 

νετο ή εκστρατεία τοΰ Ώορύφα. Δεν υπήρξε δέ αύτη δλως άτελεσφόρητος, δχι δι’
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της Θράκης (ήδη βασιλεύοντος τοΰ Θεοφίλου), αλλά τότε ήττήθησαν υπό 
τοΰ στρατηγού τοΰ θέματος τοΰτου Κωνσταντίνου Κοντομύτου».

ΓΙερί επιδρομής των Αράβων τής Κρήτης εις Θράκην ούδαμώς λόγον 
ποιούνται άπασαι αί πηγαί, αϊ τε έλληνικαί καί αί άραβικαί' άπλούστατα 
οί νεώτεροι "Ελληνες ιστορικοί παρέλαβον καί την εϊδησιν ταυτην έν συν
εχείς εκ τοΰ Lebeau, δστις λέγει εν προκειμένη): «Lanouvelle colonie des 
Sarasins etablie dans Pile de Crete, ne faisait pas moins de ravages 
sur la mer. I Is firent une descente en Thrac e, saccagere^it toute 
la cote et enleverent quantite de prisoniers. Une de leur partie osa 
s’engager bien avant dans les terres, traverser toute la Thrace et 
penetrer jusqu’au mont Latros dans la basse Mesie, ou ils pillerent 
un riche monastere et massacrerent tous les moines. Mais Constan
tin Contomyte, gouverneur de la province, etant tombe sur eux avec 
forces superieiires, les enveloppa et les tailla en pieces.» l. Ό Lebeau 
έχει ενταύθα ύπ’ οψιν του τούς Μετά τον Θεοφάνη, παρ’ οίς τά πράγ
ματα εκτίθενται οίς εξής: «Κατά δέ τον αυτόν καιρόν Κρήτες παντί στό- 
λη> άράμενοι τήν παράλιον έδήουν των Θρακησίων καί ήχμαλώτιζον. 
Παρά τοσοΰτον δέ αυτών έχώρουν τά νεανιεΰματα καί τά στρατηγήματα 
παρ’ όσον ού τήν αίγιαλΐτιν μόνον έπειρώντο καταδραμεΐν, άλλα καί 
κατά τών έν τφ δρει, δπερ οΰτω καλείται Λάτρος ένσκηνούντων καί τον 
μοναύλιον βίον άσπαζομένων γυμνφ τφ ξίφει χωρεΐν καί Μυσών λείαν 
τά έκεϊσε ποιεΐν. ’Αλλά Κωνσταντίνος ό κατά τον Κοντομύτην τηνικαΰ- 
τα τήν πρόνοιαν τοΰ θέματος τούτου ποιων, έπείπερ έξω προς τήν χέρ- 
σον έγένοντο, ώς δελφινας τούτους άπέσφαξε καί γενναίφ χειρί τή άφα- 
νείς πάντας παρέδωκεν» s.

Ώς βλέπομεν καί εδώ, ό Lebeau, δπιος, ώς επί τό πλεΐστον, έχει 
ύπ’ όψιν του γνησίαν πηγήν, άλλ’ άγνοών τά πράγματα καί μή κατέχων 
τελείως τήν Ελληνικήν, παρεμόρφωσε καί διεστρέβλωσε τά πάντα. Τό 
έν Μικρά Άσίφ θέμα τών Θρακησίων εγένετο Θράκη * 1 * 3. Καί ίσως νά έξέ- 
νισε κάπως τούς εθνικούς μας ιστορικούς ή εν μέση Θράκη παρουσία τοΰ

οΰς λόγους προβάλλουν οί Παπαρ. καί Καρολ. άλλα διότι τότε άπηλευθερώθησαν 
άπασαι αί νήσοι τοΰ Αιγαίου.

1 Lebeau, Histoire dll Bas-Empire, Paris, 1770, t. XIV, p. 483, 4—20.
1 Ο ί M t ΐ « ιόν Θεοφάνη, σ. 137, 1—11, έκδ. Βόνν.
3 Τό θέμα τών Θρακησίων, κατά τά πορίσματα νεωτέρων ερευνών, εκειτο 

νοτίως τοΰ ποταμού Μαιάνδρου, έχον πρός μέν Άνατολάς τό θέμα τών ’Ανατο
λικών, πρός δέ Δυσμάς τμήμα θαλάσσης περί τήν Μίλητον. ’Επί τής παραλίας τού
της εκειτο καί ή θέσις Κήποι, έν ή, καθ’ ομόφωνον γνώμην τών Βυζαντινών ιστο
ρικών καί άγιογράφων, εγένετο ή δολοφονία τοΰ Βάρδα (866).
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πασιγνώστου ως κέντρου μοναχικού βίου ορούς Λάτρος, άλλ’ επειδή ό 
Lebeau ύπερθεματίζων παρουσιάζει τούς ’Άραβας ως διατρέξαντας ολό
κληρον την Θράκην καί είσδύσαντας εν τη κάτω Μοισία (τη σημερινή 
Βουλγαρίφ)1 έπείσθησαν, φαίνεται, εν τελεί άλλα παρέλαβον μόνον τά 
περί Θράκης παραλιπόντες τά λοιπά.

Ή ιστορία τοΰ Lebeau, κατά τον χαρακτηρισμόν τοΰ Κρουμβάχερ 1 2, 
«είναι συνεράνισμα έκ των γνησίων πηγών ολίγον επεξειργασμένον, 
καί διά τούτο ίκανώς άχώνευτον».

Βεβαίως ό χαρακτηρισμός οΰτος δεν είναι ώς εδει αυστηρός. Άλλ’ 
επί τέλους δ Lebeau ειναιίξένος' γράφων την ιστορίαν του δεν έκπληροϊ 
τό ιερόν καθήκον τής μεταδόσεως τής φωνής των προγόνων προς τούς 
απογόνους, ού'τε έχει προς την Ελληνικήν τήν οίκείωσιν ενός Παπαρρη- 
γοπούλου, ενός Καρολίδου, ενός Λάμπρου. Καί δμως εΐργάσθη επί τή 
βάσει «τών γνησίων πηγών». Τούτο τφ είναι τίτλος αναφαίρετος ασχέ
τως προς τό αν παρεμόρφωσε ταύτας κατά τρόπον ενίοτε οίκτρόν. Τί νά 
εϊπωμεν δμαις περί των Εθνικών μας ιστορικών, οΐτινες προκειμένου 
τουλάχιστον περί τής περιόδου τής κατοχής τής Κρήτης υπό τών Σαρακη- 
νών (825—961) ασφαλέστατα ούδ’ ά'παξ άνέδραμον εις τούς Βυζαντινούς 
συγγραφείς περιορισθέντες μόνον εις δσα έγραψεν δ Lebeau, τούτον μό
νον έχοντες ώς πηγήν ; ’Εντεύθεν τό πενιχρόν τών ειδήσεων, τάς οποίας 
κατέχει σήμερον τό πανελλήνιον περί τής περιόδου ταΰτης τής ιστορίας 
τής Κρήτης· τά πράγματα εκτίθενται πλατύτερον έν ταΐς γνηαίαις πη~ 
γαΐς, ούχί δέ καί κατά τρόπον έπιζήμιον καί επιβλαβή.

I. ΠΑΠΑΔ0Π0ΥΛ02

1 Ό Lebeau, άγνοών τήν σημασίαν τής φράσεως Μισών λείαν π ο ι
έ I ν, παρεμόρφωσε πρώτον αυτήν όρθογραφικώς καί τή προσέδωκε γεωγραφικήν 
έννοιαν φαντασθείς δτι πρόκειται εδώ περί τής Μοισίας ! Βλέπε καί τήν έν σελ. 
90 σημείωσιν τοΰ Η. G r e g ο i r e, έν τφ συγγράμματι τοΰ Vasiliei, La Dynastie 
d’Amorium, Bruxelles, 1935.

2 K. Krumbacher, BLG2 σ, 1068.
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