
Η ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΝΔΕΙΞΙΣ 
ΠΕΡΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΝ ΣΥΡΩ

Εις τον πατμιακόν κώδικα 768 1 2 περιλαμβάνονται μεταξύ των ff. 40r 
καί 171ν μνημονευτέα ονόματα διαφόρου προελεύσεως δωρητών τής έν Πά- 
τμφ Μονής τού 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου, μεταξύ των οποίων εν f. 
140ν καί ονόματα Συρίων. ’Ανήκει δ’ ό κώδιξ ή το βραβεΐον, καθώς έλέγετο, 
εις τον 16ον αιώνα ως έμφαίνεται έκ τής χρονολογίας, ήν φέρουσι ποικίλου 
περιεχομένου σημειώσεις διά διαφόρων χειρών γεγραμμέναι % ως αί έν ff. 
lr, 2r, 70r, 175v, 179v, αί παρέχουσαι κατά σειράν τάς χρονολογίας: ,αφοι' 
(sic. 1571 ;) καί ,αφοδ', 1592, ,αφνθ' (επί τής φας διά τής χειρός τοϋ 
αρχικού βιβλιογράφου), ,αφος-', 1581. "Οθέν έκ τών χρονολογιών τούτων 
καί κυρίως έκ τής έν f. 70r, ως προερχόμενης έκ τής χειρός τοϋ άρχικοϋ 
κωδικογράφου, είναι δυνατόν νά τοποθετηθή 6 χρόνος τής αρχικής χρήσεως 
τοϋ κώδικος μεταξύ τών πρώτων δεκαετηρίδων τοϋ β' ήμίσεος τοϋ 16ου αίώ- 
νος. Άλλ’ ως ελέχθη είναι γεγραμμένον διά τής χειρός τοϋ άρχικοϋ βιβλιο- 
γράφου έπί τής φας τοϋ f. 70r τό έτος ,αφνθ'. ’Εν δέ f. 170r φέρεται ή 
έπικεφαλίς: «οί από τών Θερμίων ,αφπα'» υπό την οποίαν έ'πονται ως συνή
θως μνημονευτέα ονόματα δωρητών. Κατά ταϋτα, άφ’ ου τά έκ Σύρου ονό
ματα κεΐνται έν f. 140ν, πρέπει μεταξύ τών ανωτέρω δύο χρονικών ορίων 
νά τοποθετηθή δ χρόνος τής καταχωρίσεως αυτών έν τφ κώδικι, δηλαδή με
ταξύ τών έτών 1559 — 1581. Τό γεγονός δ’ δτι ό δλος κώδιξ δεν έχει γραφή 
υπό τής αυτής χειρός αλλά μόνον τό πρώτον αύτοΰ ήμισυ περίπου, πράγμα 
τό όποιον μαρτυρεί την έκ παλαιοτέρου χειρογράφου εις τό νέον αντιγραφήν 
τών ονομάτων, δεν έμποδίζει τήν ανωτέρω ύπόθεσιν, διότι ή καταγραφή τών 
λοιπών διαφόρου προελεύσεως δωρητών έγένετο διαδοχικώς καί αί ανωτέρω 
δύο χρονολογίαι είναι ακριβείς μή έπιδεχόμεναι ούδεμιάς άμφισβητήσεως, 
ανεξαρτήτως τοϋ αν δφείλωνται εις διάφορον χεΐρα.

Τά έν f. 140ν μνημονευτέα ονόματα Συρίων φέρονται έπί μιας στή
λης διά τής αυτής χειρός καί μελάνης γεγραμμένα, ώστε αποκλείεται ή κατά

1 Περιεγράφη υπό διακόνου Δ. Καλλίμαχου, Έκκλησ. Φάρος 11 (1913), 
α. 158 καί εξ.

2 Πρβλ. καί Δ. Καλλίμαχον, ενδ-’ άν., σ. 160.
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καιρούς καταχώρισις αυτών έν τφ κώδικι. Κατωτέρω παραθέτω ταΰτα δια- 
τηρών τήν μορφήν τής στήλης ως έχει εις τό χειρόγραφον και μή λαβών 
υπ ο'ψιν τάς στιγμάς δι’ ών χωρίζονται απ’ άλλήλων τα ονόματα. Διά μέν 
τών κυρτών αγκυλών ( ) δηλώ τα χάσματα, διά δέ τών ορθών [ ] συμπλη
ρώσεις μή ύπαρχούσας εις τον κώδικα.

ΐ4θν Οί, από τής Σάρας

Γεωργίου καί τής [συμβίας],
Ίωάννου καί [■■■], Γεωρ
γίου καί [...], Κωνσταντί{να)ς,
Γεωργίου καί τής [συμβίας], Νι
κολάου, ΕΙρήνης,
’Αντωνίου, Καλής,
Γεωργίου, ’Άννης,
Ίωάννου, Μαρίας,
Θεοδώρου, Μαρίας, Μαρί{[ν]ας),
Μπέρτον, Ειρήνης καί [■■■],
Μιχαήλ, ’Άννης, Θεο
δώρου, Νικήτα, Ίωάννον,

’’Αννης, Μιχαήλ καί τής [συμβίας],
Ίωάννον, Ίωάννον καί [.■■],
Κωνσταντίνον ίερέως καί τής [συμβίας],
Ίωάννου καί τής [συμβίας],
Νικήτα καί τής [συμβίας], Ει
ρήνης, Ίωάννον ίερέως,
Κώνστα, Μιχαήλ ίερέως
καί τής [συμβίας], Νικολάου καί τής [συμβίας], 
Γεωργίου ίερέως, Γε
ωργίου καί τής [συμβίας], Κων
σταντίνον καί τής [συμβίας],
Μαρίας, Ειρήνης,
Νείλου επισκόπου,
Νικήτα ίερέως καί [...],
Φραγγοΰλ(ας), Μπεβενον(του),
Βερμαίου, Μαρίας,
Λονρέτζα(ς), Φ[ρ]αγγούλας,
Νικολάου.

Άλλ* ό προκείμενος κατάλογος ονομάτων είναι καί ή παλαιοτέρα σχεδόν 
ασφαλής ενδειξις, από τήν οποίαν συμπεραίνεται ή υπαοξις ορθοδόξου έν
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Σύρφ πυρήνος κατά τον 16ον αιώνα. Μέχρι τοΰδε ήτο γνωστή ως πρώτη 
πληροφορία 1 περί των ορθοδόξων Συρίων ή άναφερομένη είς εγκύκλιον τής 
28ης ’Απριλίου 1610 τοΰ καθολικού επισκόπου Σύρου Άνδρέου Κάργα. 
Είς ταύτην υπάρχει ή εξής χαρακτηριστική περί των ορθοδόξων φράσις: 
«"Οπως μας έκονρασαν μεγάλως κατά το παρελθόν διά νά πάρουμε από αυ
τούς τον "Αγιον Γεώργιον». Καί ό μεν Δρακάκης πιστεύει 1 2 * δτι ή μνημονευό
μενη πρώτη κατάληψις τοΰ ναού τοΰ Άγ. Γεωργίου υπό τών καθολικών ώς 
καί ή άποβοίιή αυτών υπό τών ορθοδόξων συνέβη περί τό έτος 1580 διά 
τουρκικής έπεμβάσεως2, οπότε προ τής εποχής ταύτης ύπήρχεν’Ορθοδοξία έν 
τή νήσο) μέ σχετικήν δύναμιν ώστε νά έπιτυγχάνη τή μεσολαβήσει τών Τούρ
κων τήν εκδίωξιν τών ισχυρών καθολικών από ναόν άνήκοντα είς αυτήν, δ 
δέ επίσκοπος ’Αθηνών Giov. Marengo 4 έν χειρογράφφ συγγραφή του περί 
τής 'Ιστορίας τής καθολικής ’Εκκλησίας τής Σύρου υποστηρίζει δτι έν έτει 1590 
έζων έν τή νήσο) 170 ψυχαί τοΰ ανατολικού δόγματος διοικούμεναι πνευματι- 
κώς από δύο ιερείς, οΐτινες έλειτούργουν είς τάς δύο ορθοδόξους εκκλησίας. 
’Αλλά κατά μεταγενεστέρας πληροφορίας καί γεγονότα 5 6 πρέπει νά δεχθώμεν, 
δτι κατά τάςπρώτας δεκαετηρίδας τής Τουρκοκρατίας οί ορθόδοξοι τής Σύρου, 
ως καί οί ιερείς τούτων, έτέλουν υπό τοΰ καθολικού έπισκόπου τήν δικαιο
δοσίαν. Ή έπιρροή τής Δυτικής έκκλησίας, ήτις καί έπέφερε μεγαλυτέραν 
έπικοινωνίαν μεταξύ τών κατοίκων τών δύο δογμάτων, έξηκολούθησεν ΰφι- 
σταμένη μέχρι τοΰ 18ου αίώνος, χάρις είς τον αποκλεισμόν τών έπισκέψεων 
τοΰ ορθοδόξου έπισκόπου ’Άνδρου, είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ οποίου ύπήχθη 
ή Σΰρος από τοΰ 1621 — 1622 β, καί τήν αγραμματοσύνην τών ορθοδόξων 
ιερέων, προς τούτοις δέ καί τάς κατά τον 17ον αιώνα προπαγανδιστικάς ένερ- 
γείας τών ιερέων τής ορθοδόξου οικογένειας Κομνηνοΰ, οΐτινες ήσαν Ούνΐται 
καί όργανα τών καθολικών έπισκόπων 7. Κατά δέ τό 1694, ώς μαρτυρεί ό 
καθολικός έπίσκοπος Σύρου Ant. Giustiniani8, άνφκοδόμησαν δι’ έράνου 
μεταξύ των οί καθολικοί τον ορθόδοξον ναόν τής Αγίας Τριάδος. "Οθεν δέν 
είναι παράδοξον τό γεγονός, δτι όμοΰ μετά τών ’Ανατολικών στέλλουσι τάς

1 "Ορα Άνδρ. Θ. Δρακάκη, Ή Σϋρος επί Τουρκοκρατίας, τόμ. Α', έν 
Έρμουπόλει 1948, σ. 135.

2 Δρακάκης, ενθ’ άν.
“ Αυτόθι.
4 Αυτόθι.
5 ’Ένθ’ άν., σ. 138.
6 "Ορα Δ. Πασχάλη, ’Αναγραφή Χρονολογική τών από Χρίστου ίερατευ- 

σάντων έν τή νήσφ "Ανδρφ, έν «Θεολογία» (1926), σ. 14.
’ “Ορα Δ ρ α κ ά κ η ν, ένθ’ άν., σ. 139.
8 "Ορα G. Hofmann, Vescovadi Catholici della Grecia, Tom. Ill, 

Syros, Roma 1937, p. 91.
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δωρεάς των και Δυτικοί εις ναόν τοϋ ανατολικού δόγματος προς κοινόν μνη- 
μοσυνον, καθώς δεικνύουσιν ονόματα τινα μεταξύ των προκειμένων, ως τά: 
Μπερτον 1 (=’Αλβέρτου, Ροβέρτου ;), Μπεβενούτου (= Benvenuto), Βερ- 
μαων, Λουρετζας (= Borenza), άφ’ ου καί άλλοθεν μαρτυρείται ό'τι έν 
άλλαις νήσοις, εν γνώσει των ορθοδόξων ιερέων, έκήρυττον καί έξωμολόγουν 
ιερείς καθολικοί τους πιστούς τοϋ ανατολικού δόγματος. Υπήρχε δέ καί 
βήμα εις τούς ναούς προς χρήσιν των Δυτικών και έλάμβανον εκατέρωθεν 
καί άμοιβαίως μέρος εις τάς τελετουργίας.

Άλλ’ ό αριθμός των μεταξύ των μνημονευτέων ονομάτων ιερέων, διότι 
πρόκειται προφανώς περί ιερέων τοϋ ανατολικού δόγματος, ως έμφαίνεται εκ 
τών ονομάτων καί τοϋ συμπληρώματος «καί τής» είς τά μνημονευόμενα 
Κωνσταντίνου καί Μιχαήλ, είναι ξένος προς την πραγματικότητα, άφ’ ου 
είναι βέβαιον δτι δι“ δλου τού 16ου αίώνος 6 ορθόδοξος πληθυσμός τής Σύ
ρου 1 2 3 ήτο ελάχιστος εις δλίγας μόνον ψυχάς συμποσοΰμενος καί, καθ’ α υπο
στηρίζει δ Marengo 4 *, κατά τό 1590 οί ορθόδοξοι τής νήσου ήσαν 170 υπό 
δύο ιερείς. Επομένως δεν δικαιολογείται δ αριθμός τών άναφερομένων με
ταξύ τών ανωτέρω ονομάτων ιερέων. Φαίνεται λοιπόν δτι δεν πρόκειται περί 
ίερουργούντων έν τή νήσφ ιερέων, αλλά πιθανώς συγγενείς τούτων άνέγρα- 
■ψαν τά ονόματα αυτών προς μνημόσυνον. Έξ ά'λλου δεν είναι άγνωστον μία 
οικογένεια ή συγγένεια νά άριθμή μεταξύ τών μελών της περισσοτέρους τού 
ενός ιερείς, διαμένοντας έν τή ξένη προς έκτέλεσιν τών ιερατικών αυτών κα
θηκόντων.

Ποιος δμως δ μνημονευόμενος Νείλος έπίσκοπος;
Ένφ κατά τον 17ον αιώνα υπό τό δνομα Νείλος φέρονται δύο έπίσκο- 

ποι, δ Τζιας και Θερμίων, δ έπωνομαζόμένος ζωγράφος (1646 6 - 1650 “), 
καί δ έξ ’Άνδρου Νείλος ό Μψτρινός, μητροπολίτης Μετρών καί Άθύρων

1 Είς χειρόγραφον κόπιας 1544, δημοσιευθέν υπό Π. Γ. Ζερλέντου έν τη 
μελέτη αυτού περί τοΰ γεωργικού και ποιμενικοΰ βίου τών Συρίων : Μαντροκαθισμα, 
βουδόμαντρες, θεμωνιά, μιτάτο, έν Έρμουπόλει 1923, άναφέρεται έν σ. 7 τό δνομα 
Μπέρτας Ντελαγραματικις (sic).

2 "Ορα Δ. Πασχάλη, Ή Δυτική Εκκλησία είς τάς Κυκλάδας έπί Φραγκο
κρατίας καί Τουρκοκρατίας, «Άνδριακά Χρονικά», τεύχος 2-3 (1948), σ. 26. 
'Ωσαύτως διά τά έν Χίφ πρβλ. καί Αιμιλίαν Σάρου, έν ΕΕΒΣ ΙΘ' (1949), 
σ. 194 καί έξ.

8 Περί τοϋ πληθυσμού τής Σύρου έπί Τουρκοκρατίας δρα *Α ν δ ρ. Θ. Δρα- 
κ ά κ η ν, ένθ’ άν., σσ. 79 - 82.

4 Ένθ’ άν.
« "Ορα Μ. Γεδεών, Πατριαρχ. Έφημ., σ. 106.
8 "Ορα Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., τόμ. 3, σ. 584. Πρβλ. καί Β. Μυστακί- 

δην, ΕΕΒΣ ΙΒ', 1936, σ. 219.
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(1688- 1700) δυστυχώς οΰδε'ις υπό τό όνομα τοϋτο είναι γνωστός, καθ’ ό
σον δύναμαι νά γνωρίζω, κατά τον προηγουμένου 16ον αιώνα 1 2 3 *. Βεβαίως από 
τοϋ 1587 έ'ως 1621 — 1622 8 ΰπήγετο έκκλησιαστικώς ή Σϋρος εις την Τζιας 
καί Θερμίων Μητρόπολιν, τής οποίας τον πρώτον καί μόνον επίσκοπον Συ 
μεώνα γνωρίζομεν. Εϋκολον επομένως είναι νά ΰποθέσωμεν ότι ό μνημο
νευόμενος Νείλος υπήρξε μητροπολίτης Σΰρας, Τζιας καί Θερμίων προ 
τής υπαγωγής τής νήσου εις τον αρχιεπίσκοπον “Ανδρου και κατά τήν επο
χήν τής αποστολής τών προς μνημόσυνου ονομάτων εις Πάτμον. Ή τοιαύτη 
όμως υπόδεσις προϋποθέτει τήν εκ Σϋρου καταγωγήν τοϋ έν λόγφ επισκό
που ή ορθότερου τήν έν τή νήσφ διαμονήν αύτοΰ τήν εποχήν τουλάχιστον 
τής αποστολής τής δωρεάς του εις τήν Μονήν τής Πάτμου, πράγμα αδύνα
τον λόγφ τοϋ έν Σΰρφ εκκλησιαστικού καθεστώτος. Δεν αποκλείεται όμως 
συγγενείς αύτοΰ έν Σΰρφ ή καί πιστοί τοϋ ποιμνίου του νά ανέγραψαν τό 
όνομά του προς μνημόσυνου, χωρίς οΰτος νά έστειλε δωρεάν τινα διά τήν 
Μονήν. ’Αλλά ταΰτα πάντα περί Νείλου είναι υποθέσεις μή δυνάμεναι νά 
έξακριβωθώσι, μέχρις δτου νεώτεραι έρευναι φέρωσιν εις φώς έπισκόπους 
τοϋ 16ου αΐώνος υπό τό όνομα Νείλος, οπότε θά διαπιστωθή τίς ό έν Πά- 
τμφ μνημονευόμενος έπίσκοπος, 6 έχων σχέσιν προς τήν Σΰρον.

Ν. Α. ΑΙΒΑΔΑΡΑΣ

1 "Ορα Δ. Πασχάλη, Τρεις έν Θρρκη ίεράρχαι, περ. «Θρακικά», τόμ. Γ' 
(1932), σ. 3 καί έξ.

2 Έν καταλόγφ τής Βιβλιοθήκης τής ίεράς Μονής Προυσών, δημοσιευθέντι έν 
«Νέφ Έλληνομνήμονι», τόμ. I', σ. 306, άναφέρονται «Νείλου επιακδπον νου&εσίαι», 
έν κώδικι τοϋ 18ου αΐώνος, χωρίς νά δηλοϋται τίς οΰτος ό Νείλος.

3 "Ορα Δ. Πασχάλη, ’Αναγραφή Χρονολογική τών από Χρίστου ίερατευ-
σάντων έν τή νήσφ "Ανδρφ, ένθ’ άν.
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