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τής αρχιτεκτονικής των ναών τής Μολδαυΐας, μετά την έ'κδοσιν τών ίδρυθέν- 
των επί Μεγάλου Στεφάνου καί ολίγον μετ’ αυτόν ναών καί Μονών («Les 
eglises d’ Etienne le Grand» «Les eglises et les monasteres Mol- 
daves du XVI s.), συμπληροΐ εφέτος διά τοϋ νέου του έργου τάς περί τών 
αρχαίων εκκλησιών τής Μολδαυΐας μελέτας του, παρακολουθών τήν τέχνην 
των μέχρι τών αρχών τοΰ 19ου αϊώνος, οπότε, λέγει, λήγει ή ιστορία τής 
αρχαίας ρουμανικής αρχιτεκτονικής. Ώς συμπήρωμα τών μελετών τούτων 
υπόσχεται νά έκδάιση μετ’ ολίγον καί τά ξύλινα ιδρύματα τής Μολδαυΐας, έξ- 
όχως ενδιαφέρον κεφάλαιον τής ιστορίας τής τέχνης τών παραδουνάβιων 
επαρχιών.

Ή ακριβής αρχιτεκτονική άνάλυσις 95 εκκλησιών καί 30 Μονών, ή 
μεθοδική κατά τύπους κατάταξις ως προς τάς λεπτομέρειας των, ήτοι τοϋ 
βήματος, τοϋ κυρίως ναοϋ, τών ναρθήκων, τών θυροφιάτων, τών τάφων κλπ. 
ή άναζήτησις τών προτύπων καί τών ανατολικών ή δυτικών επιδράσεων, ώς 
καί ή έπιτασσομένη έπισκόπησις: ζωγραφικής, μικροτεχνίας, επιγραφών, ονο
μάτων τεχνιτών κ. ά'. καθιστώσι τό έ'ργον τοϋτο έξόχως ενδιαφέρον. Θά έπι- 
τραπή μόνον νά παρατηρήσωμεν, δτι διά τινα μνημεία ζωγραφικής ιδία καί 
μικροτεχνίας τών ναών καί μονών μετά ελληνικών επιγραφών ευχής έ'ργον 
θά ήτο νά έδίδοντο πλειότεραι πληροφορίαι καί δικαιότεροι χαρακτηρισμοί.

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Αγα&αγγέλον Ξηρουχάκη, ΑΙ σύνοδοι τοϋ Γερόλαμο Λάντο (1467 - 1474-
1486). 5Εν ’Αθήναις τντιοις « Φοίνικος > 1933 8° σ. 103.

Ό άρχιμ. Ξηρουχάκης, lector τοϋ Πανεπιστημίου τής Βιέννης, γνωστός 
καί εξ άλλων δημοσιευμάτων του, ώς λ.χ. τοΰ Κρητικοΰ πολέμου τοϋ Μαρί
νου Τζάνε Μπουνιαλή, τοΰ περί πολιορκίας τής Μάλτας ποιήματος τοϋ Κρη- 
τός Άχέλη καί τής περί τοϋ Καστροφύλακος (1583) μελέτης του εις τό ανω
τέρω βιβλίον του πραγματεύεται περί τριών τοπικών συνόδων τών λατίνων 
επισκόπων καί κληρικών Κρήτης, λαβουσών χώραν κατά τον ΙΕ' αιώνα, ών 
τά πρακτικά άνεϋρεν είς τό έν Βενετία Museo Civico (Miscellanea, Codici 
Correr N. 1211).

Είναι γνωστόν δτι ή Κρήτη, περιελθοϋσα είς τούς ενετούς, έστερήθη 
τών ορθοδόξων επισκόπων της, καί δτι τό έν τρίτον τών φεούδων της έδόθη 
είς τήν καθολικήν εκκλησίαν. Οί άνευ ποιμνίου επίσκοποι έσχόλαζον ώς 
ασφαλείς τιμαριούχοι εις τήν ’Ιταλίαν καί σπανιώτερον διέτριβον εις τάς 
έδρας των, άφ’ου ή έκμίσθωσις τών φεούδων των — επισκοπών — παρείχε
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τά μέσα τής διαβιώσεως ταύτης. Συγχρόναις ό λαός κατήρχετο από άπόψεως 
πνευματικού επιπέδου, διότι ορθόδοξος κλήρος ανώτερος δεν ύπήρχεν εις την 
νήσον, ό δέ εντόπιος ήτο αγράμματος και μεστός κακών. Άλλα κα'ι επί τού 
ορθοδόξου πρωτοπαππά τού Χάνδακος ήσκει εξουσίαν ό λατΐνος αρχιεπίσκο
πος, υποχρεών αυτόν ν’ άναγινώσκη τάς αποφάσεις τής εν Φλωρεντία συνό
δου περί ένώσεως, ν’ ακόλουθή εις ώρισμένας τών πολυπληθών λιτανειών 
τού λατινικού κλήρου κλπ. Ό ενδόμυχος πόθος τού λατινικού κλήρου ήτο 
βεβαίως ό έκλατινισμός τού λαού, ή τουλάχιστον ή ούνιτοποίησις τής ορθο
δόξου εκκλησίας. Άλλ’ ή ένετική εξουσία δεν ήτο σύμφωνος εϊς τάς προσηλυ
τιστικός αύτάς τάσεις τού Βατικανού, αΐτινες τή έγέννων πράγματα κα'ι έπρο- 
στάτευε τούς υπηκόους της, οί όποιοι δεν τή ήσαν όλιγώτερον πιστοί, επειδή 
ήσαν ορθόδοξοι. Ή τάσις αυτή τής άντιστάσεως εις τάς επιθέσεις τού Βατι
κανού γίνεται πλέον αισθητή κατά τά τέλη τού ΙΣΤ', ό'τε ό νομοδιδάσκαλος 
Σάρπη ήρμήνευσεν υπέρ τών Κρητών δρθοδόξιον κατά τρόπον πολύ φιλελεύ
θερον τάς διατάξεις τής δημοκρατίας τού Άδρία.

Ή στάσις τής Ένετίας εις τό εκκλησιαστικόν ζήτημα, άπετέλεσε σοβα
ρόν επιστημονικόν πρόβλημα, εις τό όποιον άλλος έλαβε τήν μίαν, καί άλλος 
την άλλην θέσιν. Ό δρ. Ξηρουχάκης (ορθόδοξος κληρικός, επηρεασμένος 
φυσικά από τήν ιδιότητά του αυτήν, φαίνεται πεπεισμένος δτι ή Ένετία ήτο 
μισαλλόδοξος, έπιδιώκουσα τον έκλατινισμόν ταίν Κρητών καί μή έπιτυχούσα 
τούτου ποτέ, διά λόγους τούς οποίους εκθέτει. ’Απεναντίας, νομίζει, δτι οί 
ένετόκρητες ήσπάσθησαν τήν ορθοδοξίαν καί κατώρθωσαν νά επικρατήσουν 
μέχρι τέλους.

Τά>ν συνόδων τού λατινικού κλήρου, αΐτινες συγκροτούνται εις Χάνδακα, 
τφ 1467 ή πρώτη, τφ 1474 ή δευτέρα καί τφ 1486 ή τρίτη, προεδρεύει ό 
από τού 1459 αρχιεπίσκοπος Κρήτης Γερόλαμος Λάντος, ό από τού 1473 
τιτουλάριος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Τάς απασχολούν δέ, ώς ήτο 
φυσικόν, ούχί ζητήματα δογματικά, δι’ α δεν ήτο άρμοδία μία επαρχιακή 
εκκλησιαστική σύνοδος, άλλα ζητήματα εκκλησιαστικής τάξεως, οίον περί τών 
προσόντων χειροτονίας καί καθηκόντων τών κληρικών, περί επισκευής εκκλη
σιών, περί ταιν υποχρεώσεων τών λαϊκών, περί άπαγορεύσεως εθίμων κ. τ. δ. 
Τοιαύτας διατάξεις ήπιωτέρας ή αύστηροτέρας ειχον εκδώσει συνοδικώς οί 
αρχιεπίσκοποι θύρσος Δελφίνος τφ 1349, Μάρκος Ίουστινιάνης τφ 1392, 
Φαντινος Βαλέριος τφ 1425, Φαντΐνος Δάνδολος τφ 1444 καί ό ίδιος ό 
Λάντος τφ 1459.

Έν αρχή ό συγγραφεύς παρέχει συνοπτικώς περίληψιν τών θεμάτων, 
με τά όποια ήσχολήθησαν αί σύνοδοι, ειτα δέ τά πρακτικά αυτών, μεταφρά- 
ζων είς τήν ελληνικήν εκ τής λατινικής. Παρενθέτει δέ καί τάς ίδιας κρίσεις 
καί παρατηρήσεις, συμπληρών τά κενά διά μαρτυριών άλλανν συγγραφέων 
άσχοληθέντων μέ τήν εκκλ. ιστορίαν (Eva Tea π. X ). Έκ τών πρακτικών
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μανθάνομεν, εκτός των κατά τον αρχιεπίσκοπον, καί τά περί 13 επισκόπων 
ανηκόντων είς 9 επίσκοπός (εκ των 12, αΐτινες θά ύπήρχον) ήτοι τοΰ Μυλο- 
ποτάμου Ίωάννου (1467 Όκτώβρ. 1474 Νοέμβρ.), τοΰ Κισάμου Εμμανουήλ 
(1467 Όκτ.), όν διεδέχθη ό Κισάμου Θωμάς (απαντάται 1474 Νοέμβρ.). Περί 
τοΰ Ίεραπέτρας Ίωάννου (1467 Όκτ., 1474 Νοέμβρ ), ον διεδέχθη ό Γερό- 
λαμος (1468 Όκτ.), Σητείας Ίωάννου (1467 Όκτ.), όν διαδέχεται ό Λέων 
(1474 Νοέμβρ.), ’Αρκαδίας Μάρκου (1467 Όκτ., 1486 Όκτώβρ.), Χερρονή- 
σου Μάρκου (1467 Όκτωβ., 1474 Νοέμβρ), 'Αγιάς (Χανίων) Μιχαήλ (1467 
Όκτ., 1474 Νοέμβρ.), ον διεδέχθη ό ’Αντώνιος (1486 Όκτ.). Τοΰ Καλαμώ- 
νος Άλελάνδρου Κουναρίνη (1467 Όκτ., 1486 Όκτ.) καί τέλος τοΰ Άρίου 
Φιλίππου (1474 Νοέμβρ.). Ικανά τών ονομάτων τούτων δεν ήσαν γνωστά 
άλλοθι, ως μέ πείθει ό δημοσιευθείς κατάλογος υπό Felice da Pettineo 1.

’Αλλά καί έκτος τήο καθαράς θεολογικής των καί ιστορικής αξίας καί 
άλλως μάς διαφωτίζουν αί διατάξεις αΰται ως προς τήν κοινωνικήν λ. χ. τής 
Κρήτης κατάστασιν κατά τον ΙΕ', αιώνα καί παλαιότερον, άφοΰ περιέχουν 
διατάξεις σχετικός μέ τήν τοκογλυφίαν (σ.62,99), απαγορευτικάς γάμου (σ.65,70 
κ.έ.), ταφής (σ. 66 · 7), περί έκπαιδευσεως (72,74). Καί λαογραφικαί ειδήσεις 
δεν είναι σπάνιοι. Περί ενδυμασίας π.χ. «Οί κληρικοί δέον νά φέρωσιν 
ένδυμα ευπρεπές καί σεβάσμιον, δ'χι μέ χρώματα κόκκινα, κίτρινα, πρά
σινα, κ.τλ. οΰτε υποδήματα μέ μετάλλινα κομβία, ή μέ χρυσήν πόρπην ή 
άργυράν, ουδέ νά φέρωσι δακτυλίδια, εί μή μόνον εύσχημοσύνης έ'νεκεν τά 
τοΰ αξιώματος των» (σ. 39).

Μανθάνομεν ότι τήν ημέραν τών Θεοφανείων έτελεϊτο έν Κρήτη ή 
εορτή τοΰ Άστέρος, είς άναπαράστασιν τής προσκυνήσεως τών Μάγων. 
Κατ’ αυτήν οί ιερείς «περιφέρονται μετημφιεσμένοι καί επί υποζυγίων καθή- 
μενοι καί βέβαιοι ότι δέν αναγνωρίζονται ευκόλαις... προβαίνουν είς ασχή
μιας άπαδουσας εις τό αξίωμά των καί εναντίον τών κανόνων τής εκκλησίας» 
(σ. 42). ’Επίσης ιιανθάνομεν ότι οί ίδιοι έβάδιζον μέ κόμην φθάνουσαν κάτω 
τοΰ άνω μέρους τών ώτων καί μέ ράσον ανοικτόν πέραν τοΰ ήμίσεος τοΰ 
πήχεως, ότι ύψωνον τά μανίκια τοΰ ράσου των μέχρι τοΰ άγκώνος, κατά τό 
έθος τών λαϊκών (σ. 43). "Οτι κατά τάς κηδείας προσεκάλουν μοιρολογίστρες, 
ότι τάς νεκράς έξέφερον λυσίκομους, πολυτελώς ένδεδυμένας καί ακάλυπτους, 
θέτοντες εις τούς τάφους των τιμαλφή καί μεταξωτά (σ. 70- 71).

Μικράς μόνον παρατηρήσεις μεθοδολογικός θά κάμωμεν διά δευτε- 
ρεύοντά τινα σφάλματα τοΰ συγγραφέως. Οίίτω νομίζομεν ότι ή άνάμειξις 
τοΰ κειμένου τών συνοδικών αποφάσεων καί τών ιδίων του παρατηρήσεων 
επιφέρει αταξίαν τινά καί ότι έδει τήν παράθεσιν τοΰ κειμένου νά έπακολου-

ι Felice da Pettineo, Χρονολογίαι τών επισκόπων έν Κρήτη. Δελτίον Κ.Φ.2. 
Α' σ. 13-8. Χανιά 1927.
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θήσουν τά σχόλια, αν δεν ήθελεν ό συγγραφεΰς νά χά -θέστ) έν ύποσημειώ- 
σεσι. Όμοίως παρατηροΰμεν δχι δροι χινές δηλωτικοί ώρισμένων αξιωμάτων 
καί εννοιών μεταφέρονχαι εκ τής λατινικής εις τήν ελληνικήν διά λέξεων ούχί 
αντιστοίχων. Δεν γνωρίζομεν π.χ. τί θά εΐπη δήμος (ή σημερινή έννοια τοΰ 
δήμου δσον καί ή ρωμαϊκή καί ή αρχαία Ιλληνική δεν ύπήρχεν κατά τον 
ΙΕ' αιώνα), προεστός (προεστώς, ίσως εύγενής), κανονικός-άτον, βικάριος, 
επίτροπος καί ά'λλα τινά. ’Έδει δ συγγραφευς νά ύποσημάνη καί τους λατι
νικούς δρους, ών είναι γνωστόν τό περιεχόμενον.

Ή δ’ έν τελεί τής εργασίας του παρέκβασις (σ. 84 κ.ε.) έν ή πραγμα
τεύεται περί τών άποτυχουσών προσπαθειών τής Ρώμης νά έκκαθολικίση τήν 
Κρήτην, περί τών δοκιμασιών τοΰ ελληνικού κλήρου, καί περί τής προστα
σίας τών Κρητών υπηκόων ενετών υπό τής μητροπόλεως, προσθέτει μέν 
πολλά εις τάς ήμετέρας γνώσεις, ήδύνατο δμως, διά τήν τήρησιν τής συνοχής 
τοΰ δλου έργου, ν’ άποτελέση ίδιον θέμα καί μελέτην. Ό δρ. Ξ. δεν είναι 
βεβαίως συστηματικός ϊστοροδίφης, πολλώ μάλλον ιστορικός, καί τά συμπε
ράσματα του δΰνανται νά συζητηθούν, δταν μάλιστα γνωρίσωμεν περισσο- 
τέρας έκ τών πηγών άλλ’ ή μακροχρόνιος έργασία του, μακράν τής πατρίδος 
ευρισκομένου, τόσον χρήσιμος διά τήν συγγραφήν τής γενικωτέρας κρητικής 
ιστορίας, αληθώς μάς συγκινεΐ, ώστε νά τον εύγνωμονώμεν.

Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΙΣ

Άγαΰ·αγγέλου Ξηρουχάκη, αρχιμανδρίτου, Ή έν Κρήif] έπανάστασις τοΰ 
1363-1366 καί τδ διοικητικόν σύστημα τής Βενετίας απέναντι τών κοι
νωνικών τάξεων καί τής εκκλησίας κατά τήν μακράν περίοδον τής εν τή 
νήσω κυριαρχίας αυτής (1211 -1669). Αλεξάνδρεια, Πατριαρχικόν Τυπο- 
γραφεΐον 1932 12° σ. 95.

Ό δρ. Ξηρουχάκης, έξακολουθών τάς υπέρ τής πατρίου κρητικής ιστορίας 
έργασίας του, άνετύπωσεν έκ τοΰ Έκκλ. Φάρου ’Αλεξάνδρειάς τήν υπό τον 
άνω τίτλον μελέτην του.

Μετά γενικήν τινα άπαρίθμησιν τών ιστορικών περί Κρήτης μελετημά- 
των, ό συγγραφευς κατ’ άρχάς έξετάζει τά τής έπαναστάσεως τοΰ 1363 - 6, 
καθ’ ήν άνεκηρύχθη έν Κρήτη ή δημοκρατία τοΰ αγίου Τίτου, έξιστορών τά 
πολεμικά γεγονότα, τάς διπλωματικός τής μητροπόλεως ένεργείας καί τήν 
έκβασιν τής δλης ύποθέσεως. Αίτιολογών τάς κρητ. έπαναστάσεις, αποδίδει 
αυτας εις τήν ανισορροπίαν τών Ινετικών αρχών έν τή νήσφ καί τήν κακο
διοίκησήν καί τάς μεγάλας αδικίας καί πιέσεις τών ευγενών πατρικίων (σ. 17) ι. 1

1 Κατά τήν γνώμην μου καί ή έπανάστασις τοΰ 1363 καί άλλαι αιτίαν έχουν τήν 
μειονεκτικήν Οέαιν τών έν Κρήτη φεουδαρχών (εΰγενεΐς Ενετοί, εΰγενεΐς Κρήτες) έναντι
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