
ΠΕΡΙ ΜΕΙΚΤΟΝ ΝΑΩΝ 
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝ ΧΙΩ

Τό ζήτημα τής συνυπάρξεις εις την Ελληνικήν ’Ανατολήν εκκλησιών 
κοίνών ή μεικτών, εν αίς ήσκοΰντο κανονικώς καί ελευθέριος υπό τε τών 
ορθοδόξων καί τών δυτικών τα εκκλησιαστικά αυτών καθήκοντα, κοινή συν- 
αινέσει, επί τε φραγκοκρατίας καί τουρκοκρατίας, έχον πολύ ενδιαφέρον καί 
από κοινωνικής περισσότερον, άλλα καί από ιστορικής πλευράς, δεν έξητά- 
σθη άκόμη έπαρκώς. Νομίζω δέ δτι, δταν έξετασθή τό ζήτημα τούτο από πάσης 
πλευράς,'ιστορικής, δηλαδή, κοινωνικής καί εθίμων, θά γνωρίσωμεν πολύ 
καλύτερον τάς μεταξύ ’Ανατολικών καί Δυτικών εκκλησιαστικός καί κοινωνι- 
κάξ.σχέσεις καί πώς διεμορφώθησαν αΰται βαθμηδόν απ’ αρχής, μετά τήν 
εγκατάστασιν εις τά μέρη μας τών εκ Δύσεως, πολυαριθμοτάτων καί πάσης 
τάξεώς καί πάσης προελεύσεώς ανθρώπων, τούς οποίους ώνόμασαν άπ’ 
αρχής όί Έλληνες μέ έν: κοινόν όνομα, Φράγκους.

Ούτοι, ως γνωστόν, μέ τον άρχικώς εύγενή σκοπόν τής άπελευθερώσεως 
τών ’Αγίων Τόπων, κατέληξαν, άρχομένου τού ιγ' α’ιώνος, καί κατόπιν 
μακρών προς τούς Βυζαντινούς ’Έλληνας αγώνων, εις τήνκατάλυσιν τού ανα
τολικού μας κράτους καί τήν κατάληψιν μεγάλου μέρους αυτού, διαρκέσασαν 
υπέρ τά πεντήκοντα έτη. Τήν άπελευθέρωσιν έπετάχυναν οί επικοί αγώνες 
τών βασιλέων τής Νίκαιας έπιστεφθέντες εν τφ προσώπιρ τού Παλαιολόγου 
Μιχαήλ.

Μετά τών σταυροφόρων πάρα πολλοί Φράγκοι έγκατεστάθησαν εις τήν 
’Ανατολήν, ε’ις τούς τόπους μας, καί δή καί εις τήν Χίον, ιδιαίτατα δ’ επί 
τού Μιχαήλ Παλαιολόγου καί τή σκγκαταθέσει του, θέλοντος νά ίκανοποιήση 
τούς συμμάχους αυτού καί αντιπάλους τών εχθρών του Βενετών.

Διά συνθήκης εϊδικώς γνωστής υπό τό όνομα «τού Νυμφαίου» παρεχω- 
ρήθησαν εις αυτούς υπό τού ρηθέντος βασιλέως αξιόλογοι προνομίαι έν τή 
νήσφ πρόςτε μόνιμον εγκατάστασιν καί εμπορίαν εν αυτή τή ωχυρωμένη πόλει 
τής νήσου. ’Έκτοτε ήρχισεν ή δημιουργία τής σπουδαιοτάτης ταΰτης εμπορι
κής γενοατικής βάσεως εν τφ Αίγαίφ, μη ύπολειπομένης τής έν Γαλατά τοιαύ- 
της διά τό εύθετον τής νήσου καί ως προς τήν εγγύτατα’Ανατολικήν ήπειρον 
καί ως προς τον μνάπλουν καί κατάπλουν τφν πλοίων, προσόντα, άτινα τήν 
είχον καταστήσει έδραν ναυτικού θέματος από μακρού.

Ό Μιχαήλ ετοποθέτησέ τούς Γενοάτας εκεί ως έχοντας σπουδαίαν ναυτι-
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τικήν δύναμιν τόσον άναγκαίαν διά την άμυναν των ασιατικών νήσων καί 
παραλίων, κατά τοϋ όγκουμένου, και φεΰ αναπότρεπτου, τουρκικού κίνδυνου. 
Οί μαστιζόμενοι διηνεκώς υπό τών πειρατών νησιωτικοί κάτοικοι έδέχθησαν 
ευχαρίστως τούς γενοάτας, οι όποιοι έπροστάτευσαν διά τοϋ στόλου των το 
τμήμα εκείνο τοϋ Αιγαίου, άφ’ οΰ ειχον καί οί ίδιοι παν συμφέρον νά το 
προστατεύσουν. Διά τούτον τον λόγον καί έδόθη ή νήσος βραδύτερον εις τον 
Βενέδικτον Ζαχαρίαν, ίκανώτατον γενοάτην ηγεμόνα, τούτο δέ φανερώνει την 
εν Χίφ ήδη ϋπαρξιν γενοατικοϋ στοιχείου, δπως εκδηλοϋται σαφώς πλέον 
κατά την οριστικήν κατάληψιν τής νήσου υπό τών Γενοατών τφ 1346, Βρα
δύτερον κατελήφθη καί ή επί τής Μικράς ’Ασίας Φώκαια—νέα καί παλαιά— 
ένθα ειχον μεγάλα συμφέροντα οί ηγεμόνες τής Χίου, διά την εκεί στυ- 
πτηρίαν.

Διά τής συνθήκης λοιπόν τοϋ Νυμφαίου έδόθησαν εις τούς Γενοάτας 
εμπόρους καί άνάκτορον εν τφ κάστρφ καί μία εκκλησία καί ο’ικίαι, ολόκλη
ρος δηλαδή συνοικία, ένθα καί έγκατεστάθησαν κατά πρώτον. *Ησαν δέ άρκε- 
ταί έκκλησίαι έν τφ κάστρφ, διότι, έκτος τής δοθείσης εις τούς Γενοάτας άποί- 
κους τότε, άναφέρονται καί άλλαι τρεις ακόμη ως άνήκουσαι τή Νέα Μονή, 
ως βλέπομεν έν τφ χρυσοβούλλφ τού Μιχαήλ Παλαιολόγου πάλιν, τό όποιον 
αναφέρει καί προσεπικυροΐ άπαντα τάνήκοντα τή 'Ιερά Μονή ακίνητα.

Περί τό τέλος τού ιγ' αίώνος καί τήν αρχήν τού ιδ', ήναγκάσθη ό βασι
λεύς ν’ άναθέση τήν διοίκησιν τής νήσου εις τον Βενέδικτον Ζαχαρίαν δέ 
Κάστρο, ως εΐπομεν, έκ τών εύγενεστάτων Γενοατών, εις τον όποιον είχε 
δώσει σύζυγον τήν αδελφήν του, έκτοτε δέ, ήτοι από τής αρχής τού ιδ' αίώ
νος, άρχεται καί ή λατινοκρατία τής νήσου ουσιαστικώς. Ό πληθυσμός τής 
νήσου ήτο καθαρώς ελληνικός, ειχον δέ καταφύγει εις αυτήν καί άθρόοι 
κάτοικοι έκ Μικράς ’Ασίας καί είδικώς έκ τών δύο έναντι θεμάτων Θρακη- 
σίων καί Μυλάσων καί Μελανουδίου, ακριβώς διά τήν ασφάλειαν, ήν παρεί
χε καί ή παρουσία τών Γενοατών, οπτος συνέβη καί εις τάς Δωδεκανήσους, 
ένθα ήρχον οί ισχυροί Ίωαννΐται. Ή Χίος, ό πληθυσμός τής οποίας ειχεν 
ύποστή μεγάλας καταστροφάς κυρίως υπό τών Σαρακηνών πειρατών, μέ.τήν 
έγκατάστασιν τών εμπόρων Γενοατών καί τής ναυτικής τούτων δυνάμεως, 
παρουσίασε άριστον τόπον καταφυγής καί σωτηρίας μεγάλου αριθμού μικρα- 
σιατών Ελλήνων. Ή τοιαύτη έκ Μικρασίας φυγή καί εις Χίον καταφυγή 
τοϋ Ελληνικού πληθυσμού, δστις έφευγε τούς όλονέν προελαύνοντας Τούρ
κους, δέν έγένετο έν σπουδή ούτε μόνον προς τήν Χίον, αλλά προς δλας τάς 
έγγύς νήσους από Λέσβου μέχρι Ρόδου, κατ’ ανάγκην έπιβαλλομένην έκ τοϋ 
κινδύνου. Οί έλθόντες εις τήν νήσον καί καταλαβόντες γαίας καί κτίσαντες 
δχυράς κατοικίας, έφωδιάσθησαν διά χρυσοβούλλων καί βασλικών προστα
γμάτων, τά όποια άνεγνώρισαν άσυζητητεί καί οί Γενοάται βραδύτερον καί 
έσεβάσθησαν καί έτήρησαν, δυνάμει τών συνθηκών. Είναι δέ κατάφωρος καί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:41 EEST - 34.211.113.242



•196 A. K. Σάμου

•αυταπόδεικτος ή εκεί έγκατάστασις μεγάλου αριθμού των εν ’Ασία άλλοτ’ 
εγκατεστημένων ευγενών, και εκ βασιλικών ακόμη γενών πλείστων, έκ τών 
άφθονων πύργων, καστρακίων, γαιών, βουνών κτλ. τά όποια διέσωσαν τά 
ιστορικά των ονόματα. Εις ολίγους ελληνικούς τόπους διεσώθη τόση πληθύς 
μεγάλων ιστορικών ονομάτων, τά όποια, ως και τά ονόματα διαφόρων κτη
μάτων, βοώσιν δτι οί κύριοι κάτοχοι αυτών διετηρήθησαν καί επί τουρκο
κρατίας καί δτι οι γενοάται δεν κατέλαβον καί ταΰτα, αλλά συνέζησαν μέ τούς 
"Ελληνας είρηνικώς, εκτός βεβαίως ωρισμένων γεγονότων, άτινα συνέβησαν 
έν τη νήσφ. Δύναμαι νά εΐπω μετά πεποιθησεως άκραδάντου δτι τά 80°/0 
τών ευγενικών ονομάτων καί βασιλικών ακόμη γενών, εκ τών άναφερομένων 
εις τά έγγραφα τής Μονής τής Παναγίας τής Λέμβου, παρά την Σμύρνην, 
εύρίσκομεν εν Xico, είτε εις τοπωνυμίας πολυαρίθμους είτε εις κώδικας 
μονών, είτε εις ώραιοτάτων κτισμάτων ερείπια, τέλος δε εις ονόματα ναών 
κτιτορικών καί είς τάς σελίδας ακόμη τοΰ πολυτίμου διά την Χιακήν ίστο- 

- ρίαν ληξιαρχικού κώδικος τής επισκοπής τών καθολικών Χίου. Ταύτην την 
πληθώραν βυζαντινών ευγενών εύρον οί Γενοάται, έλθόντες καί καταλαβύντες 
την νήσον, μετά γενναίαν άντίστασιν τών εντοπίων, τφ 1346.

Είναι πολλής προσοχής άξιον δτι, από τών χρόνων τοΰ Μιχ. Παλαιολό- 
γου, δτε, δυνάμει τής συνθήκης τοΰ Νυμφαίου, άνεμείχθησαν είς την τότε 
κοινωνίαν καί οί Γενοάται καί δτε βραδύτερον ήλθεν ως ήγεμών τής νήσου ό 
Βενέδικτος Ζαχαρίας μετά τής Παλαιολογίνας συζύγου του, είχεν ήδη αρχί
σει ή προσέγγισις τών δύο κοινωνιών έκ τών οποίων ή βυζαντινή ήτο ύπερ- 
τέρα εις τε επιρροήν καί θέσιν. 'Ότι δε ούτως είχον τά πράγματα έννοοΰμεν 
καί εκ τοΰ δτι ό συγγενής τών Παλαιολόγων Καλόθετος, ως εκπρόσωπος 
δλης τής Βυζαντινής αριστοκρατίας τής Χίου, μετέβη παρά τφ βασιλεΐ Άνδρο- 
νίκφ κομιστής προτάσεως τών προκρίτων καί ευγενών περί ανατροπής τοΰ 
Γενοάτου ήγεμόνος Μαρτίνου. Ούτω δε καί έγένετο ήγηθέντος αύτοΰ τούτου 
τοΰ βασιλέως τών εκστρατευτικών δυνάμεων, ναυτικών τε καί χερσαίων.

'Αμέσως μετά τήν έκδίωξιν τοΰ ήγεμόνος Μαρτίνου Ζαχαρίου έγκατε- 
στάθη μεικτή διοικητική τής νήσου επιτροπή, τήν οποίαν εύρίσκομεν προϊστα- 
μένην τής νήσου έν όνόματι τοΰ βασιλέως. 'Ότι ήτο μικτή εξ Ελλήνων καί 
Γενοατών φαίνεται σαφώς έκ τής συνθέσεώς της. Ό διοικών τήν νήσον έν 
δνόματι τοΰ βασιλέως ήτο ό Ία)άννης Ζυβός, γενοάτης έξελληνισθείς καί 
εξ εύγενεστάτου οίκου τών Cibo, Έλληνες δμως ήσαν οί δύο δεπουτάτοι 
Κώστας καί Σεβαστός Κορέσαι, ανεψιοί τοΰ Ζυβοΰ ως καί ό σύνδικος Δαμα- 
λάς καί ό ’Αγέλαστος, ένώ ό πρωτογερακάρις Άργέντης ήτο καί αυτός εξ 
οίκου μεικτού. Ούδείς δμως έξ αύτών ήτο πλέον γενοάτης μόνον, αλλά 
γενοατοχΐος, αυτός είναι ό ορθός χαρακτηρισμός, άνήκων δήλα δή είς τήν 
μεικτήν πλέον κοινωνίαν τής Χίου, δπως είχε διαμορφωθή από ενός αΐώ- 
νος, βαθμηδόν, αμοιβαία θέλήσει τών δύο στοιχείου. Οί Γενοάται είχον ήδη
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τόσον άναμιχθή μέ τούς εν Χίφ Βυζαντινούς, ώστε άπετέλεσαν μετ’ αυτών 
την όνομαστήν γενοατοχιακήν κοινωνίαν, ήτις άπέβη αξιόλογος και διά τούς 
μεγάλους και ισχυρούς δεσμούς τών ηγεμόνων Ίουστινιανών καί Βυζαντι
νών τής νήσου. “Οσον αφορά εις την ήγουμένην τουλάχιστον τάξιν, έχομεν 
πάντα λόγον να πιστεύωμεν, δτι αΰτη ειχεν όντως μεικτήν γενοατοχιακήν 
μορφήν. Οί πίνακες οί γενεαλογικοί τού Χόπφ μαρτυροϋσιν δτι πολλοί τών 
’Ιουστινιανών ένυμφεύθησαν εύγενεΐς βυζαντινός εκ τών οίκων Καναβού- 
τση, Βλάχων, Φωκά, Κορέση καί άλλων, νεώτεραι δ" ερευναι γενόμεναι εν 
Γενούη θέλουσιν άπο δείξει δτι καί άνδρες έκ τών Βυζαντινών ειχον νυμ- 
φευθή έν Χίορ εύγενεστάτας γυναίκας γενοατικών οίκων.

Ή ένωσις αΰτη τών δύο στοιχείων εις μίαν εκλεκτήν μεικτήν κοινωνίαν 
έστηρίχθη κυριώτατα εΐς τό δτι οί Γενοάται δια τής συνθήκης τοΰ 1346 άνε- 
γνώρισαν άπαντας τούς εύγενεΐς Βυζαντινούς τής Χίου, ώς εύγενεΐς δι’ ειδι
κών άρθρων τής συνθήκης παραδόσεως, άτινα περιέχονται εις τό βιβλίον τοΰ 
Καρόλου Παγκάνο \

Ού μόνον δέ τούς εύγενεΐς Βυζαντινούς τής Χίου άνεγνώρισαν οί Γενοάται, 
άλλα καί δλας τάς προνομίας, άς ειχον άπονείμει εις αυτούς εκάστοτε οί βασι
λείς διά Χρυσοβούλλων. Εις τούς εν τή συνθήκη «χρυσοβουλλάτους» καλού
μενους, τούς εφοδιασμένους «μέ βασιλικά προστάγματα», άνεγνώρισαν πάσαν 
ίσχύουσαν ατέλειαν' έδέχθησαν ίνα διατηρήσωσιν ούτοι τά καστράκια, τούς 
γους των καί τάς μονάς άκόμη τάς οικογενειακός, ας ειχον τινές έξ αύτών. 
Ταΰτα πάντα λέγομεν διότι, έκτοτε πρέπει νά διακρίνωμεν καλώς έν Χίφ 
μίαν μεικτήν γενοατοχιακήν κοινωνίαν, ή δποία, έν τινι μέτρω, κατήργησε 
καί φραγμούς τοΰ δόγματος, καί δτι τοιαΰτη διετηρήθη πως καί μετά τήν 
κατάληψιν τής νήσου τιπό τών Τούρκων, τούλάχιστον επί τινα χρόνον. 
"Οταν γράφεται εις αυτήν τήν συνθήκην τής παραδόσεως τής νήσου· τφ 
1346 δτι ό γενναίος γενεατοχΐος Ζυβός ’Ιωάννης, «θά διατηρήση τά κτή
ματά του δλα καί τον πύργον του τής Σικελίας καί τό μονύδριον τής Πανα
γίας Σικελίας», δπερ ήτο κτήμά του καί δπερ σφζεται άκόμη ως καί ό αυτόθι 
εΐς τών ωραιότερων Βυζαντινών ναών τής εποχής τών Παλαιολόγο^ν, πρέπει 
νά εννοήσωμεν δτι ό ’Ιωάννης Ζυβός έποιεΐτο χρήσιν βυζαντινής εκκλησίας,’ 
δπως θά έκαμνε χρήσιν καί δυτικής τοιαύτης. Έάν έξετάσωμεν δέ καί τά 
’ιδιωτικά κτήματα καί τούς ναούς, οΰς ειχον καί οί άλλοι δεπουτάτοι τής 
νήσου, θά ίδωμεν δτι οί Δαμαλάδες, καίπερ τελείως "Ελληνες, ειχον τήν Πανα
γίαν Κορονάταν εις τον Δαφνώνα διότι έτυχε νά εύρίσκεται, φραγκική αΰτη, 
εις τό κτήμά των, οί ιταλικής καταγωγής Άργένται είχον τον "Αγιον Ίωάν- 
νην παρά τον Καταρράκτην, τοΰ οποίου τάς όνομαστάς ό'ντως βυζαντινός 1

1 Conveuzionidi Scio ν. 261 κέξ. τοΰ βιβλίου Del Dominio e delle imprese 
dei Genovesi.
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τοιχογραφίας έπρόφθασα και έφωτογράφησα πριν τάς έπιχρίσωσι δΓ άσβε
στου οί γείτονες. Τον ναόν τοϋτον είχον οι Άργένται κοινόν μετά των 
Della Rocca, της χειρός των οποίων εΰρον λατινικά άκιδογραφήματα έπί 
των τοίχων τοϋ νάρθηκος περί τούς χρόνους της άλώσεως, αλλά και έλλήνων 
μοναχών άκιδογραφήματα έκκκλησιαστικά σύγχρονα προς τάνωτέρω λατινικά 
καί παλαιότερα καί νεώτερα, ώστε νά δύναταί τις δικαίως νά πιστεύση, 
ότι οί έκκλησιαζόμενοι ήσαν καί έ'λληνες καί γενοάται. Των Κορέσηδων 
6 πύργος καί 6 ναός τοϋ ‘Αγίου Γεωργίου ήσαν εις τό Λιθί πλησίον, δπως 
τά ερείπια δηλοΰσιν, 6 ναός μάλιστα ήτο ήμετέρας άρχιτεκτονικής. Οϋτω 
πρέπει νά διακρίνωμεν εις τό άπώτατον εκείνο παρελθόν πραγματικώς την 
άρχήν κοινωνίας, ή οποία έσέβετο άμοιβαίως τό ετερόδοξον καί γενικώς τά 
έθιμα έκατέρων, διότι ειχον ουτω διαβιώσει εις τό παρελθόν.

Εις τό σημεΐον τοϋτο άναφέρω καί έν χωρίον τοϋ διατάγματος διοική- 
σεως τής νήσου, τό όποιον έξέδωκεν ό σουλτάνος Σελίμ Β' αμέσως μετά την 
κατάληψιν τής νήσου υπό τών Τούρκων, κατόπιν παρακλήσεως τών κατοίκων 
«Ρωμαίων καί Λατίνων» τούς οποίους άποκαλεϊ «άνδρας εμπείρους καί 
πρακτικούς» καί χαρακτηρίζει ως «εντοπίους γενοατοχίους». Εις τον πολύτι
μον κώδικα τής λατινικής Επισκοπής, ως άνέφερα, μετά πραγματικής συγκι- 
νήσεως άναγινώσκει τις τά βαπτιστικά: Ή Λασκαροϋ τού Ίουστινιάνη, 
ή Κομνηνή τοϋ Τουστιάνη, ή Άσάνα Λόγγενα, ή Δούκαινα τοϋ Κωνσταντί
νου Δούκα ή Βελισσώ τοϋ... ή Δομεστίνη τοϋ... κλπ. Αυτά δλα είναι τεκ
μήρια τής άφομοιώσεως τών δύο στοιχείων. Etc τον αυτόν κώδικα συναν- 
τώμεν καί τινας τελέσεις γάμων καί βαπτίσεων έν τφ όνομαστφ βυζαντιακφ 
ναφ τής Παναγίας τής Κρήνας1, ήτις σφζεται μέχρι σήμερον υπό τον αρχι
κόν της τύπον καί ήτις είχε περιέλθει εκ κηδεστίαςείς τον οίκον τών Του- 
στινιάνη Ρεκανέλλη.

Είναι γεγονός δτι εις την μικτήν ταύτην κοινωνίαν τής Χίου γάμοι 
μεταξύ ορθοδόξων καί καθολικών ήσαν συνηθέστατοι, άκόμη καί μέχρι τοϋ 
τέλους τοϋ ιζ' αιώνος. Διά τών γάμων έγίνετο καί ή μεταβίβασις κτήματος 
ή κτημάτων καί κτιτορικών ναών συχνά, ούτως ώστε, σύν τφ χρόνφ, πολλοί 
ήσαν οί μέτοχοι ενός ναού καί οί εκκλησιαζόμενοι έν αύτφ, μετά τών υπηρε
τών των, χωρικών έργατών καί άλλων, οϊτινες δλοι ήσαν βεβαίως ορθόδοξοι. 
Ό πληθυσμός τής νήσου, φθάνων τάς 100.000, μόλις είχε ποτέ 3-5.000 
καθολικούς έπί τουρκοκρατίας, έπί τής ίδικής μου δ’ έκεΐ παραμονής, μόλις 
200 καί σήμερον περί τούς 25 άνθρώπους. Τόσος είναι ό μαρασμός τής ποτέ 
σπουδαιοτάτης καί δνομαστής γενοατικής παροικίας. 1

1 Τδνομα της Κρήνας=Κρήνης ήτο δνομα παλαιού τής νήσου τόπου διασωθέν- 
τος εις τήν επιγραφήν τού Βασίλειος Άττάλου, περιέχουσαν τδνομα τόπου Κρήνα 
3πί τής Χίου.
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Νομίζω ότι κατεδείχθη ή αρχή καί ή-βάσις, τής μεικτής λεγομένης κοι
νωνίας, όπως συνέβη καί εις τούς πλείστους των φραγκοκρατηθέντων ελληνι
κών τόπων, δχι δμως υπό την σαφή μορφήν, ήν έλαβεν εν Χίφ, ένεκα των 
Γενοατών, οΐτινες διέφερον ένπολλοίς τώνΒενετών. Νομίζω δέδτι καί ό όγκος 
τής βυζαντιακής αριστοκρατίας έπεβλήθη έν προκειμένφ έν Χίφ, αλλ’, εξ ίσου 
καί ή άνεξιθρησκεία τών Γενοατών, τούς οποίους καί κατ’ έπανάληψιν είχε, 
μεμφθή ή 'Αγία "Εδρα διά την αδιαφορίαν των υπέρ τοϋ λατίνου.επισκό
που Χίου, τον όποιον ήμέλουν να ένισχύσωσιν. Μέ αυτό δεν θέλω να εΐπω 
ότι οί Γενοάται ένδιεφέροντο διά την εκκλησίαν τών ορθοδόξων, ή οποία 
καθ’ δλην την γενοατοκρατίαν, κυρίως από τοΰ 1385 μέχρι τέλους, δεν είχε 
ορθόδοξον μητροπολίτην, τελούσα υπό ένα έκπρόσωπον τοΰ Οικουμενικού 
Πατριάρχου, δστις έφερε τον τίτλον τοϋ Δικαίου, ήτοι τοϋ Δικαίφ τού 
πατριάρχου διέποντος τά έκκλησιαστικά πράγματα τής Χίου. Ό λόγος τής 
τοιαύτης αποπομπής τοΰ μητροπολίτου Χίου ήτο ή μεγάλη εκείνη συνομο}- 
σία τών εύγενών βυζαντινών τής νήσου κατά τών γενοατών, με επί κεφαλής 
τον τότε μητροπολίτην ’Ισίδωρον, ή οποία ειχεν όρισθή διά την ημέραν τοϋ 
Πάσχα καί ήτις έγνώσθη την τελευταίαν στιγμήν εις τούς δυνάστας τής 
Χίου, οί όποιοι τον μέν μητροπολίτην έξεδίωξαν, ουδέποτε άντικαταστή- 
σαντες αυτόν, πολλούς δέ προκρίτους έτιμώρησαν δι’ εξορίας, τινάς δέ 
αυτών καί εις θάνατον κατεδίκασαν δημευσαντες πάμπλειστα αυτών κτήματα, 
τά όποια, χαρακτηρισθέντα ως «ξελείμματα», κατελήφθησαν ύπ’ αυτών τών 
ιδίων.

Μέχρι τοΰ έτους 1566, οπότε περιήλθεν ή Χίος εις τούς Τούρκους, 
ταΰτην τήν μορφήν διετήρησεν ή χιακή κοινωνία, αλλά καί μετά ταΰτα 
έν μέρει, διότι ή ομόνοια καί ή ένο)σις διετηρήθησαν μ’ δλην τήν άρξαμέ- 
νην έκτοτε προπαγάνδαν, όχι υπό τών έν Χίφ εγκατεστημένοι καί ιδίας 
εγκαταστάσεις εκ τών προτέρων καί ναούς, έχόντων μοναχικών ταγμάτων 
Αύγουστίνων, Σοκολάνων, Δομινικανών, Καπουκίνων καί άλλων, αλλ’ ύβό 

τών λήγοντος τοϋ ις-' αιώνος έγκατασταθέντων καί έκεΐ ’Ιησουιτών. "Ομως 
δεν ΐσχυσαν έντελώς καί αυτοί, μέ δλην τήν δράσίν των, νά διαταράξωσι 
τήν ήνωμένην γενοατοχιακήν κοινωνίαν. Εις τήν άδελφότητά των μετεϊχον 
καί πλεΐστοι τών Ελλήνων, εις δέ τά σχολειά των έσπούδασαν ικανοί 
τών μετέπειτα λογίων. Ύπό τών ’Ιησουιτών έδημιουργήθησαν καί άλλαι 
εκδηλώσεις, ώστ’ έδέησε νά όργανωθή κόμμα άντιδράσεως κατ’ αυτών, τοϋ 
οποίου ήγήθησαν οί μεγάλοι τής Χίου, Κορέσιοι, Μινδόνιοι, Δομέστικοι 
μέ επί κεφαλής αυτόν τον Μητροπολίτην, έδέησε δέ μάλιστα κάποτε νά έλθη 
εις Χίον καί νά όμιλήση κατ’ αυτών καί ό μέγας Κύριλλος Λούκαρις. Κατά 
τούς χρόνους έκείνους συνήντησα εις τον Λατ. κώδικα τό όνομα ενός Κορέση 
Εμμανουήλ εις τον όποιον κατά τούς χρόνους έκείνους άπέδωκαν τό παρώνυ
μου «Διαμάρτυρος», τό όποιον φαίνεται οί ΊησουΤται άπέδιδον εις τούς φί
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λους τοΰ Λούκαρη.’Έφερον δέ τον Κύριλλον Λούκαριν τότε εις μίαν εκκλησίαν 
τής Παναγίας κείμενης ακριβώς έναντι τοΰ μητροπολιτικοΰ ναοϋ των καθολι
κών, όπόθεν ωμίλησεν καυτηριάσας τούς Ίησουΐτας, και εις ήν εκκλησίαν 
έδόθη εκτοτε τδνομα Παναγία ή Λουκαριώτισσα. Πλήν, μ3 δλα ταΰτα, ή κοι
νωνία έμεινεν ηνωμένη γενικώς' μολονότι οί συγγενείς άνήκον εις αντίθετα 
δόγματα, συχνότατα Ιντός μιας καί τής αυτής οικογένειας, ουσιαστικούς άνε- 
ξιθρησκεία καί αλληλοσεβασμός έβασίλευον καί ιδία όπόταν οί ηγούμενοι 
τών δύο εκκλησιών ήσαν φωτισμένοι καί αληθείς χριστιανοί, όπως π.χ. 
συνέβη μέ τον δνομαστόν καθολικόν επίσκοπον Μάρκον Μασσόνε Ίουστι- 
νιάνην, κυβερνήσαντα την λατινικήν κοινότητα καθ’ δλον σχεδόν τό α' ήμισυ 
τοΰ ιζ αΐώνος, τον όποιον αναφέρει καί ό Λέων Άλλάτιος, δτι είδεν ό ίδιος 
νά συλλειτουργή μετά τοΰ ορθοδόξου κλήρου εν τφ ναφ τής Ν. Μονής, 
πράγμα τό όποιον έγίνετο, φαίνεται, καί καθ’ δλον τον ιζ' αιώνα εις τούς 
ναούς τής νήσου άκωλύτως καί κατ’ έθος, δπως μαρτυρεΐται έν τφ λατι- 
νικφ κώδικι από τάς ληξιαρχικός πράξεις.

Άλλα καιρός είναι νά έλθωμεν εις τό κυρίως θέμα μας τό όποιον δεν 
θά ήτο εύχερώς καταληπτόν, εάν δεν έδίδετο μία πιστή ε’ικών τής μικτής 
κοινωνίας τοΰ τόπου, ήτις διετηρήθη περίπου υπό τήν μορφήν ταύτην μέχρι 
καί τοΰ τέλους τοΰ ιζ' αίώνος, οπότε πλέον ή έκδηλος υπεροχή τοΰ έλλη- 
νικοΰ στοιχείου, ή μεγάλη επιρροή τών ήγεμονευσάντων εις τάς παραδου
νάβιους χώρας εκ χίων γενών, ιδίρ δέ ή προσωπικότης τοΰ ’Αλεξάνδρου 
τοΰ εξ απορρήτων, οί πολλοί λόγιοι τοΰ τόπου, οί κληρικοί, οί προς τούς 
“Ελληνας καλή συμπεριφορά τών Τούρκων, καί επί πάσι τούτοις ή άποχώ- 
ρησις τών Βενετών έκ τών ελληνικών τόπο)ν καί ή ταύτην άκολουθήσασα έπί- 
γνωσις τής έλληνικότητος τοΰ έθνους διά τε τής παιδείας καί τής ενισχυθεί- 
σης εκκλησίας απέδωσαν εις αυτό, έστω καί δοΰλον ακόμη, τήν ελληνικήν του 
συναίσθησιν.

Έρχόμεθα τέλος εις τούς κοινούς ναούς τών γενεατοχίων έν οίς, κατά 
παράδοσιν καί έξιν, έτέλουν τά θρησκευτικά των καθήκοντα. ’Έχομεν νά 
όμιλήσωμεν περί τριών τάξεων ναών, οΐτινες έχρησιμοποιήθησαν ως κοινοί 
υπό τής μεικτής εκείνης κοινωνίας α') πρώτοι ήσαν οί παλαιοί βυζαντιακοί 
ναοί, τούς οποίους εύρον καί εχρησιμοποίησαν καί οί πρώτοι έλθόντες 
Γενοάται από κοινοΰ μετά τών Ελλήνων, β') οί όντως ως κοινοί ναοί χρησι- 
μεύσαντες πάμπολλοι ιδιωτικοί ή κτιτορικοί ναοί, άλλοι μεγάλοι καί αξιό
λογοι, άλλοι μικροί ή παρεκκλήσια, τών οποίων πολλοί διατηρούνται ακόμη 
μέ τό δίκλιτον σχήμα των, ως έκτίσθησαν εξυπηρετικοί τών μελών ενός καί 
τοΰ αύτοΰ συνήθως γένους, Ικ τών μελών τοΰ οποίου άλλα ήκολούθουν τό ανα
τολικόν καί άλλα τό δυτικόν δόγμα άναλόγως τής καταγωγής των, έν αγαθή 
σύμπνοια. Τών τοιούτων ναών έχομεν ακόμη ικανούς, γ') δέ οί ναοί τών
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ορθοδόξων, οι όποιοι έχρησιμοποιοΰντο έλευθέρως καί άκωλύτως υπό των 
δυτικών κυρίως διά γόμους, αλλά κα'ι βαπτίσεις ου μόνον όπόταν ό γόμος 
ήτο μεικτός, αλλά κα'ι όπόταν οι νυμφίοι ήσαν καθολικοί άμφότεροι. 
’Εκφράζω δέ την γνώμην δτι εις την τόξιν ταΰτην δΰνανται νά ύπαχθώσιν 
δλοι σχεδόν οί ναοί τής πόλεως Χίου καί των περί την πόλιν προαστίων.

Ή πρώτη τόξις είναι ή των καθαρώς βυζαντινών παλαιών ναών εκ 
τών οποίων πλεΐστοι εύρίσκοντο εις νεαμονικά μετόχια, αφιερώματα ευλα
βών βυζαντινών οϊκων, άλλοι περίλαμπροι εν τε τή τειχισμένη πόλει καί τή 
ατείχιστη) ένιοι τών οποίων ανήκον, ως φαίνεται, εις όνομαστούς βυζαντι
νούς οίκους. Τής Νέας Μονής ήσαν ή όνομαστή εκκλησία "Αγιος Γεώργιος 

• ό Συκούσης καί ικανοί τών έν αυτή τή πόλει λαμπρών ναών, σωζόμενοι 
μέχρι τοΰ 1822 ή άλλοι καί μέχρι τοϋ σεισμού τού 1881 ακόμη, δπως ό 
"Αγιος Ευστράτιος αφιέρωμα τών Χρυσολωράδων, ή ’Ελεούσα, ή 'Αγία 
Μαρίνα τού Βεστάρχη καί εν τφ φρουρίφ τρεις έκκλησίαι, ών μία μετετρόπη 
εις τζαμί τφ 1566, ως λέγει καί ή επιγραφή της.

Εις τον ναόν τοΰ 'Αγίου Νικολάου εντός τοΰ κάστρου, δστις ήτο βυζαν
τινός, ευρον είς τον ληξιαρχικόν ε’ιρημένον κώδικα τών καθολικών βάπτισιν 
τελεσθεΐσαν τφ 1605. Οΰτος άναφέρεται έν τφ Χρυσοβούλλιο τφ Μιχ. 
Παλαιολόγφ ως νεαμονικός τότε.

Δεν δύναμαι νά γνωρίζω έάν ή Κρήνα ή άλλος τις τών σφζομένων 
βυζαντινών ναών ανήκον είς τήν Νέαν Μονήν, διότι ούτε ταΰτης μνημονεύει 
τό Χρυσόβουλλον τοΰ Παλαιολόγου υπέρ τής Μονής ούτε τοΰ τής Παναγίας 
Σικελίας καί πιστεύω δτι αύταί αί έκκλησίαι ήσαν ίδιωτικαί ή μέν τοΰ 
Ζυβοΰ, ως εΐδομεν, ή δέ άγνωστον τίνος μεγάλου μεσαιωνικού οίκου, 
περιήλθεν είς τον οίκον τών Ρεκανέλλη Ίουστινιάνη. Πάντως είς δλους 
τούς ναούς αυτούς τής Νέας Μονής έν τε τή πόλει καί τή υπαίθριο, έτε- 
λοΰντο ίεροπραξίαι καί ορθοδόξων καί λατίνων άκωλύτως καί έλευθέρως, 
ως μαρτυρεί ό ληξιαρχικός λατινικός κώδιξ. Τφ 1636, φερ’ είπεΐν, άναφέ- 
ρεται γάμος τελεσθείς είς τον ναόν τής Κρήνας τοΰ Δομίνικου Σοφφιέτι καί 
τής Πλουμής, κόρης τοΰ ’Αντωνίου Ίουστινιάνι Ρεκανέλλη, άμφοτέρων 
δυτικών. Προσθέτω δ’ ένταΰ&α δτι άπαντες ανεξαιρέτως οί αξιόλογοι βυζαν
τινοί ναοί, είτε μεγάλοι είτε μέτριοι, άποκαλοΰνται έν τφ λατινικφ κώδικι 
templa ή έκκλησίαι (ecclesise), έξ ου εννοεί τις εικότως δτι πρόκειται περί 
τών βυζαντινών ναών τών έν χρήσει καί τότε. Τδ'νομα τούτο δίδεται είς τούς 
εξής ναούς τής πόλεως Χίου: εις τον Ταξιάρχην τών Καμπάνα, είς τον 
"Αγιον Ευστράτιον τών Χρυσολωράδων, είς τον "Αγιον Βασίλειον Πετρο- 
κοκκίνων, εις τον Σωτήρα Χριστόν τής Παροικίας δπως καί είς τον τοΰ 
Παλιοκάστρου, είς τον "Αγιον Νικόλαον Βασιλικάρην, 'Αγίους ’Αποστό
λους, 'Αγίους ’Αναργύρους, ως καί τινας ιδιωτικούς. Πρέπει νά άναφέρωμεν 
δτι καί πλεΐστοι τών ιδιωτών διετήρουν ακόμη τούς παλαιούς ναούς των,
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αλλά δεν γνωρίζω εάν οΰτοι όντως είχον δυο κλίτη δπως εΐχον άλλοι ναοί, 
δεν πιστεύω δμως νά έγινε τοϋτο διά τούς παλαιούς ναούς, αλλά μόνον 
εις τούς είδικώς ώς κοινούς οίκοδομηθέντας, οί όποιοι ανήκουν εις την 
β' τάξιν των μεικτώνναών, εϊς ήν έρχόμεθα.

Κοινοί ναοί ΰπήρχον επίτηδες κτισμένοι καί εντός τής πόλεως, άλλ’ ιδίως 
εις τά άλλοτε ωραιότατα κτήματα των Γενεατοχίων Οΰτοι είναι δίκλιτοι μέ 
μέ τό δεξιόν κλίτος πάντοτε άνήκον εις τούς ανατολικούς καί τό αριστερόν 
άλλοτε εις τούς δυτικούς. Αί έκκλησίαι αύταί φκοδομοϋντο ακριβώς διά 
νά έξυπηρετήσωσιν ου μόνον τούς ίδιοκτήτας, ών άλλοι ήσαν τοϋ ενός 
καί άλλοι τοϋ άλλου δόγματος, αλλά καί τούς περίοικους άγρότας καί 
ύπηρέτας τής οικογένειας, διότι καί εκ τών αγροτών καί υπηρετών ήσαν 
κατά τούς τελευταίους αιώνας πολλοί κυκλαδιται καθολικοί Τήνιοι, Συρια
νοί, Νάξιοι, δπως σαφώς φαίνεται από τά επώνυμα των έν τφ ρηθέντι 
ληξιαρχικά» κώδικι, ένθα αναγράφεται καί ό τόπος καταγωγής των. Δεν άνή
κον δέ εις μίαν μόνην ή δύο άλλά καί εις περισσότερός συνήθως συγγενικός 
οικογένειας, αϊτινες μετεΐχον ώς άδελφοί καί μέτοχοι τοϋ ναοϋ κατ’ έθος 
πολύ παλαιόν καί σήμερον έτι δν έν ίσχύι ενίοτε. Την μορφήν ταύτην έχου- 
σιν οί πλεϊστοι τών σιρζομένων άκόμη, άλλ’ ούχί πλέον κοινών ναών, άπό 
τής καταστροφής τοϋ 1822 καί έντεϋθεν, διότι ήδη, μετά τά βενετικά, την 
επ’ ολίγους μήνας δηλαδή κατάληψιν τής πόλεως τής νήσου ύπο τών Βενε- 
τών, ένεκα τής πράγματι ματαιοδόξου προς τούς εντοπίους συμπεριφοράς 
των, προεκλήθη έκδηλος χωρισμός τών δύο στοιχείων, ό όποιος χωρισμός 
ένετάθη καταφώρως κατά τάς μαύρας ημέρας τοϋ 1822, καθ’ ας δέν συμπε- 
ριεφέρθησαν καλώς οί καθολικοί προς τούς άτυχεΐς 'Έλληνας, πλήν τών 
Καπουκίνων, Γάλλων δντων, καί τοϋ ήρωϊκοϋ προξένου τής Γαλλίας Καρό
λου Ντιζόν, οί όποιοι έσωσαν πολύν κόσμον. Άλλά καί άμέσως μετά τά 
βενετικά γεγονότα τοϋ 1695 άνταπέδωκαν καί οί ίδικοί μας τά ίσα κατα- 
λαβόντες σχεδόν άπαντας τούς κοινούς ναούς. Εις τούς καθολικούς άπέ- 
μειναν πέντε έν δλψ, τούς οποίους σουλτανικόν φιρμάνιον έπέτρεψε νά έχωσι 
καί αυτούς έχουσιν άκόμη, δύο έντός τής πόλεως δύο εις τον Κάμπον, καί 
ένα εις τά Σκλαβιά. Καί πάλιν δμως ήδύναντο νά κάμνωσι χρήσιν τών ήμε- 
τέρων ναών οί καθολικοί, διότι, δπως ειπον καί προηγουμένως, ήσαν συγγε
νείς συχνά προς τούς ίδικούς μας. Τόση καλή θέλησις καί κοινωνική άνωτε· 
ρότης έν τή ρηθείση μεικτή κοινωνία ίσως δέν είχε σημειωθή εις άλλην 
περιοχήν έν τή ’Ανατολή, εκτός, ίσως, έν τή Έπτανήσιρ. Εις τινας όντως 
νήσους τών Κυκλάδων παρατηρεϊταί τι άνάλογον, όχι δμως τό ίδιον. "Οσοι 
έκ τών δικλίτων ναών σώζονται έν Χίφ, καί σιρζονται ικανοί, άνήκουσιν είζ 
αυτήν τήν μορφήν τών άλλοτε κοινών ναών. "Ο,τι δέ έγένοντο προς έξυπη- 
ρέτησιν τών δύο στοιχείων φαίνεται σαφώς εις τά ήρειπωμένα κάστρα τοϋ 
’Αναβάτου καί τών Άρμολείων, ένθα, τά ερείπια τών εκεί ναών τά εύρισκό-
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μένα έπί των παλαιών δεξαμενών, πού είχον κτισθή συγχρόνως μέ τό 
Κάστρον από τούς Γενοάτας. Έν μάλιστα, τό τών Άρμολείων, φέρει καί τον 
θυρεόν καί επιγραφήν μνημονεΰουσαν τοΰ κτίστου καί τού έτους τής άνεγέρ- 
σεως. Καί εκεί οί ναοί, μεγάλοι καί ευρύχωροι, είναι δίκλιτοι μέ τό δεξιόν 
διπλάσιον σχεδόν τοΰ αριστερού.

Καθ’ δσον γνωρίζω, εις την Νάξον υπήρχε μέχρι τού τέλους τοΰ 17ου 
αίώνος μία κοινή εκκλησία Ιντός τοΰ φρουρίου άνήκουσα εις "Ελληνας, κτι- 
τορική, τήν οποίαν παρεχώρησεν ό ιδιοκτήτης εις τούς Καπουκίνους νά λει- 
τουργώσιν εις χωριστόν βωμόν. Εις τήν ’Άνδρον άναφέρονται δύο τρεις 
εκκλησίαι παλαιαί μέ δύο κλίτη, ών ή μία έστέγαζε καί τούς Ίησουΐτας, ή 
δέ άλλη τούς Καπουκίνους, άλλα ταΰτα έληξαν μέ τήν άποχώρησιν τών Βενε- 
τών. ’Εκείνο δπερ είναι βέβαιον είναι δτι, οί Βενετοί απ’ αρχής, ως ήλθον 
εις τάς νήσους, ήξίιοσαν νά ίδρύσωσι βωμόν ίδιον προς ιερουργίαν έν αύτφ 
τφ περικαλλει καί παλαιοτάτφ ναώ τής Παναγίας τής Καταπολιανής, προσ- 
επάθησαν δέ ολίγον κατ’ ολίγον καί νά λάβωσι συγκυριαρχίαν έν τφ ρηθέντι 
ναφ. Γεγονός είναι δτι κατά τό έτος 1783 ύφίστατο ακόμη, κατ’ άρχαϊον καί 
πεπαλαιοομένον δικαίωμα, έν ιερόν βήμα έν τώ ρηθέντι ναφ εις όνομα τοΰ 
Αγίου ’Αντωνίου τής Παδούης, ένθα άκωλύτως ετελοΰντο πάσαι αί ένορια- 
καί άκολουθίαι, άνευ εμποδίων από μέρους τών Ελλήνων. 'Ομοίως δέ καί 
έν Ναούση Πάρου, μή ύπάρχοντος ναού, έτέλουν οί καθολικοί τήν ίεράν 
ακολουθίαν είτε εις ναούς ελληνικούς είτε καί έν ιδιωτική) οΐκφ.

Παρ’ ήμΐν τά κοινωνικά μας πράγματα έξέκλινάν πως τοΰ κυκλαδικού 
κύκλου, ως νομίζω, διά τρεις λόγους α') διά τήν διαφοράν τού γενοατικοϋ 
συστήματος καί κοινωνικού βίου από τού τών βενετών, β') διά τήν σχετικήν 
άνεξιθρησκείαν τών κατοίκων τής Χίου καί γ') διά τήν γειτνίασιν τής έγγύ- 
τατα ’Ανατολής, ή οποία πάντοτε παρείχε πράγματα καί εις τούς κατοίκους 
καί εις τούς άρχοντας τής Χίου, οί όποιοι έφρόντιζον νά είναι διά τούτο εις 
καλάς σχέσεις. Ταύτα πάντα έλέχθησαν, ϊνα δώσωμεν εικόνα τής μεικτής κοι
νωνικής ζωής καί επί τουρκοκρατίας, ή οποία τότε, δτ’ έμειώθη, ή καί 
βαθμηδόν έξέλιπεν, ή δύναμις τοΰ ετέρου τών στοιχείων, πάλιν διετηρήθη, 
έξασθενήσασα ούσιωδώς συνεπεία τών πολεμικών γεγονότων τφ 1695 καί 
1822. Έκτοτε δέν δύναται νά γίνη λόγος περί κοινών ναών.

Έρχόμεθα τέλος εις τήν τρίτην τάξιν τών κοινών ναών, ή οποία είναι καί 
αυτή έκδηλος όχι μόνον μέχρι τοΰ 1695, έτους τών Βενετικών γεγονότα)ν, 
αλλά καί πέραν καί μέχρι τοΰ 1730 ασφαλώς. Τήν τρίτην τάξιν τών ναών 
τούτων άποτελούσιν ασφαλώς δλοι οί ναοί τών ορθοδόξων έν τε τή πόλει 
καί τή ύπαίθρφ, έν τοΐς όποίοις, ως έλέχθη, έτελούντο γάμοι καί βαπτίσεις 
καθολικών έλευθέρως, όχι μόνον έάν έπρόκειτο περί ορθοδόξου καί καθολι
κού νυμφίων αλλά καί έάν μόνον καί περί δύο καθολικών. Τούτο, ως έγώ 
πιστεύω, ήτο συνέχεια παλαιάς συνήθειας, ήτις έκράτησε καί έπί τουρκοκρα
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τίας κυρίως εις τάς συνοικίας, ένθα δεν υπήρχε ναός καθολικών. Είναι γνω
στόν δτι οί τοΰρκοι, μισοΰντες περισσότερον τούς καθολικούς, ώς προστα- 
τευομένους υπό τής Δΰσεως, ήνώχλουν αυτούς, οσάκις οΰτοι διήρχοντο έν 
πομπή τάς οδούς. Ό ληξιαρχικός των κώδιξ αναφέρει γόμους καί βαπτίσεις 
γενομένας εις δλους ανεξαιρέτως τούς ήμετέρους ναούς τής πόλεως καί διά 
τούτο κρίνω περιττόν νά άναφέρ<Μ δλους, διότι ήσαν πάρα πολλοί.

Εις την πρώτην τάξιν των κοινών ναών, την οποίαν άπήρτιζον οί 
παλαιοί βυζαντιακοί, ους εύρον οί γενοάται καταλαβόντες την Χίον καί ών 
έποιήσαντο καί αυτοί χρήσιν κατά καί μετά την γενοατοκρατίαν, αναφέρω 
δτι ασφαλώς θ’ άνήκον άπαντες εκείνοι οί ναοί ώς καί οί ναοί τών μετο- 
χίων, οί τού Δαφνώνος άλλοτε, καί τών Καμποχωρίιον. Έκ τών κοινών 
ναών τών οικογενειακών ή κτιτορικών, οϊτινες ανήκουν εις τήν β' τάξιν 
σώζονται σήμερον δίκλιτοι, μέ μικρότερον πάντοτε τό αριστερόν κλίτος. Ενός 
τών ναών τούτων βλέπει τις τήν εικόνα, αυτόν δέ τον τύπον έχουσι δλοι οί 
δίκλιτοι ναοί τών γενεατοχίων κατά συνήθειαν πολύ παλαιάν συνεχισθεΐσαν 
καί επί τουρκοκρατίας.

Έξ αυτών τών ναών αναφέρω τον "Αγιον Γεώργιον τών Κορέσηδων 
Σταφυλάδων, άφ’ ών καί ό ναός 'Αγ. Γ. Σταφυλάς λέγεται, τον "Αγιον 
Κωνταντΐνον τού Χατζή Λουκά Σγούτα, τον Ταξιάρχην τών Σκαναβήδων, 
τον "Αγιον Θεοδόσιον εις Σπηλάδια, τών Σκυλίτσηδων, τον "Αγ. Γεώρ
γιον τον Κητοκτόνον τών Ίουστιτιάνη, τήν Γλυκειάν Παναγιάν, ήτις φέρει 
καί τον θυρεόν τών Ίουστινιάνη επί τής θύρας τού αριστερού κλιτούς, ής 
εικόνα παραθέτομεν, τήν 'Αγίαν Αικατερίνην εις τούς Νερομύλους, τήν 
Παναγίαν τήν Κανδηλούσαιναν, τήν Εύρετήν σήμερον λεγομένην καί πάλαι 
τών Μανσόνη καί πλείστας άλλας. Δέον νά προσθέσω δτι καί πάμπλειστοι 
μονόκλιτοι ναοί έχρησίμευον ώς κοινοί, άλλ’ αυτοί έλειτουργοϋντο χωριστά 
κατά Σάββατον υπό τών Λατίνων καί κατά Κυριακήν υπό τών ’Ορθοδόξων, 
δπως αναφέρει καί ό έρευνήσας τά τών καθολικών ναών τής ’Ανατολής 
σεβ. Χόφμαν εις τό περί Χίου τμήμα τού έργου του περί «τών Καθολικών 
εκκλησιών τής Ελλάδος», δπου λέγεται, δτι κατά τήν μεταβενετικήν περίο
δον, ειχον μεγάλην ένδειαν ναών οί καθολικοί.

Μονόκλιτους κοινούς ναούς αναφέρω τον "Αγιον Κωνστ. τού Χατζή 
Λουκά Σγούτα, τήν Παναγίαν Τρουλλωτήν παλαιοτάτην βυζαντινήν εκκλη
σίαν μνημονευομένην διά τήν καταστροφήν τού θόλου της έκ σεισμού τώ 
1388, ήτις ήτο σχήματος σταυρού καί έλειτουργείτο εναλλάξ, τήν Καινούρ- 
γιαν Παναγιάν περιελθούσαν εις τούς ήμετέρους μετά τά βενετικά, ή οποία 
νομίζω δτι ήτο ή Santa Maria Nuova, δπως λέγεται είς τον λατινικόν 
κώδικα, ή Παναγία τού Κάμπου πολύ παλαιά άλλοτε εκκλησία μέ τοίχους 
παχεΐς καί τόξα, ή σήμερον καλουμένη ελληνιστί Παναγία ή Σοριώτισσα, ή 
'Αγία Έπακοή παλαιοτάτη εκκλησία βυζαντινή, μεγάλη, μέ παλαιάς τοίχο-
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γραφίας εις τό Λεπροκομεΐον, καταστραφεΐσα υπό πυρκαϊας το 1822 και υπό 
τοϋ σεισμού τώ 1881 εις ήν ύπήρχον εκ παλαιού δυο βωμοί, ή Παναγία 
ή Γλυκεία από των κτιτόρων της Γλυκών η Dolci όπως ελέγετο εις κλάδος 
των Γενοατών Rapallo, ό "Αγιος Γεώργιος ό Πεζόστρατος είς τό Βαρβάσι 
καί 6 Καταδότης είς την Λίμνην, μονόκλιτοι τοξωτοί καί οί δύο. 'Ομοίως δέ 
ό περίφημος διά τον πλούτον του ναός τού άγιου ’Αντωνίου τών ’Ιησουι
τών είχε καί αυτός δύο κλίτη, ό τού 'Αγίου Ίωάννου τού Καπνοφοΰμη, ό 
"Αγιος Άνδρέας εις τον Άπατσιανόν, ό Σωτήρ τών Λιβαδιών, ή Παναγία 
ή Εύρετή, ή 'Αγία ’Άννα τών Καρυών, είς κτήμα τών Πατέριων ή Κορο-

Ό δίκλινος ναός Παναγίας τής Γλυκείας ευρισκόμενος εντός κτήματος 
εις Τάλλαρος, εγγύς τής πόλεως Χίου.

νάτα τών Δαμαλάδων, ό "Αγιος Βλάσιος, ό "Αγιος ’Ελισαίος, ό "Αγιος Θεό
δωρος τών Σοφιανών, ό "Αγιος ’Ιωάννης τής θαλάσσης καί άλλοι.

Έρχόμεθα τέλος είς την τρίτην τάξιν τών κοινών ναών δηλαδή των 
ελληνικών, ούς εχρησιμοποίουν οί δυτικοί κατ’ έθος. Είναι ούτοι άπειροι, 
άναφερόμενοι εις τάς ληξιαρχικός πράξεις γάμων ή βαπτίσεων. Άναφέρουσα 
τούτους τούς ναούς, προσθέτω δτι ούδείς έξ αυτών ήτο τών καθολικών άλλα 
σαφώς τών όρθοδόξιον. Έκ τούτων άναφέρονται ως παλαιοί, εννοείται 
βυζαντινοί, άξιολογώτατοι ναοί, ό τού 'Αγίου Φωτίου, οί τών Αγίων 
Κοσμά καί Δαμιανού, τού Σωτήρος Χριστού, τής Παναγίας τής Χρυσοχε- 
ριάς, τής Αγίας Κυριακής, τής 'Αγίας Ματρόνης, τού Αγίου Ευστρατίου,
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τής 'Αγίας Ευφημίας, τών 'Αγίων 'Αποστόλων, τοϋ 'Αγίου Κωνσταντίνου, 
τών 'Αγίων Θεοδώρων. Οί ναοί οΰτοι ονομάζονται υπό τών καθολικών 
ecclesise Graecorum, ένφ οί ϊδικαί των καλούνται chiese. Εις ό'λους ανεξαι
ρέτως ετελοϋντο μυστήρια τών δυτικών, άλλα δεν είναι εϋκολον ούτε χρήσι
μον νά μνημονεύσω αυτών. Ό καλός Χίος καί εύγενής Ίουστινιάνης Άββάς 
Μιχαήλ, εξόριστος πλέον εις την ’Ιταλίαν, γράφει κατά τό 1850 εις σελ. 158 
τοϋ έργου του Scio Sacra : «Χωρίς άντίρρησιν, λέγει ετελοϋντο ίεροτελεστίαι, 
καί αί επισκοπικά! ακόμα τοϋ δυτικού δόγματος εις τάς έλληνικάς εκκλη
σίας, διά τό όποιον αυτό ιδιαίτερον στοιχεΐον έχομεν καί την ώραίαν περι
γραφήν τού Λέοντος Άλλατίου καθ’ ήν ό ίδιος παρέστη εις λειτουργίαν τελε- 
σθεισαν υπό τοϋ τότε καθολικού επισκόπου εντός τοϋ καθολικού τής Νέας 
Μονής».

Οϋτω, συνεχίζονται εν τφ κώδικι γάμοι, μικτοί ή μόνον Λατίνων εις την 
Παναγίαν Τουρλωτήν π.χ. τής Carenzia έκ τοϋ μεγάλου γένους τών Paterio 
μετά τοϋ βεβαίους Έλληνος καί ορθόδοξου Χρυσολωρδ, εις τον "Αγιον Βασί
λειον τοϋ Δούκα Πετροκοκκίνου δύο καθολικών τοϋ Paride Guistiniaui 
υιού Νικ. υίοΰ Ίωάννου καί τής ’Αγγέλας Doria Marini. Εις τον "Αγιον 
Γεώργιον Καταδότην τοϋ 'Ισπανού Gaspar Torre καί τής Πολυξένης κόρης 
Στρατή Ψιακή ορθοδόξου. Εις τό templum τής Παναγίας Χρυσοχεριας, 
λαμπρού παλαιού ναού, γάμος τοϋ Bened. Dandolo καί τής Argentina 
Giustiniani τοϋ ποτέ Μάρκου. Εις τον ναόν τοϋ 'Αγίου Ευστρατίου πα
λαιού τής Βλατταριάς, γάμος τοϋ Άντοννίου Recc. Giustiniani καί τής 
’Αγγέλας Λαμπίνου. Εις Χριστόν Ζοοοδότην Παλαιοκάστρου γάμος τοϋ 
Michele Misuri καί Μαρίας Παντ. Canpi Giustiniani.

Έξ όλης αυτής τής έξετάσεως τόσον σοβαρού θέματος, εκείνο ό'περ 
σαφώς φαίνεται, είναι, δτι εις τήν Χίον ήρχισεν από τοϋ τέλους τοϋ ιγ' 
αίώνος, συνεχισθεϊσα μέχρι τοϋ ιη', μορφή κοινωνίας γενοατοχιακής ή γενοα- 
τοβυζαντιακής, έκ τών άξιολογωτέρων ας έχομεν νά έπιδείξωμεν, ήτις έπέ- 
δρασεν σπουδαίως επί τής κοινωνικής έξελίξεως τοϋ τόπου, τήν οποίαν οί 
κατόπιν καταλαβόντες τήν Χίον Γανοάται ύπεχρεώθησαν έκ τών πραγμάτων 
καί τοϋ καλώς έννοουμένου συμφέροντος αυτών τών ιδίων, νά σεβασθώσι 
καί νά προσεγγίσωσι. Φαίνεται, καί από τήν μεγάλην κοινωνικήν απ’ αρχής 
έ'νωσιν τών δύο στοιχείων καί από τήν δογματικήν έλευθερίαν ή άμοιβαίαν 
ανοχήν, καί από δλον τό κοινωνικόν χρώμα τό όποιον έδόθη κυρίως από 
τους Βυζαντινούς εύγενεΐς τής νήσου, από τήν γλώσσαν, ήτις έπεβλήθη καί 
εις τούς ξένους, εις τον καθημερινόν βίον τών γενοατών, από τά ελληνικά καί 
ούχί ιταλικά παρωνύμια α έφερον' οί οικοί των καί μέ τά όποια γράφονται 
συνεχώς εις τον κώδικα καί από τήν πίπγθώραν τών βαπτιστικών γνησίως 
βυζαντινών ονομάτων, άτινα ού μόνον αΐ γυναίκες τών Ίουστινιανών έφερον 
(Δούκαινα Κομνηνή, Άσάνα, Κουζηνή Παλογού κλπ.), συχνά αλλά καί από
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πολλά άνδρών ονόματα και επί πάσιν άπδ τήν κοινότητα την τόσον γνησίως 
χριστιανικήν των ναών, δτι έγινεν ή προσέγγισις αΰτη ή αγαστή, την οποίαν 
έστερέωσεν από τοϋ ις·' αίώνος και έντεύθεν ή κλασσική μόρφωσις, τήν 
οποίαν έζήτησαν καί εΰρον οί "Ελληνες τής Χίου εις τά ιταλικά πανεπιστή
μια. ’Αλλά πολύ πριν άπ’ αυτό ό ’Ιωάννης Λόγγος Ίουστινιάνης ό ηρωικός 
κοντοτιέρος τόσων αγώνων έν ’Ιταλία, δστις μετέφρασε δοκίμως εις τήν λατι
νικήν τό στρατηγικόν τοΰ Πολυαίνου, όμιλών προ τής έκκινήσεως τοΰ μικτού 
σώματος, τό όποιον ήτοίμασε καί έγΰμνασεν έν Χίιρ κατά τον χειμώνα τοϋ 
1452 -1453 τοΰ προωρισμένου διά τήν άμυναν τής Πόλεως αποτεινόμενος 
προς τούς άνδρας αυτού, τούς ώνόμασε γενεατοχίους στρατιώτας (tanto 
Genoati che Scioti), ύπομιμνήσκων εις αυτούς τήν δόξαν τής Παλαιας 
Ελλάδος, «ήν ούδείς ύπερέβαλεν έν τφ κόσμφ». Ό Άνδρεόλος Ίουστινιάνης 
φκοδόμησεν ε’ις τούς πρόποδας τοΰ Αΐπους καί παρά τήν Δασκαλόπετραν 
«Σχολήν Όμήρου», ένθα έδιδάσκοντο τά 'Ομηρικά ’Έπη. Μεγαλοπρεπές βλά
στημα τής μεικτής αυτής κοινωνίας ό Λέων Άλλάτιος, δστις ήτο έκ μητρός 
καθολικής καί πατρός Βυζαντινού, άφήκε κληροδότημα διά τήν μόρφωσιν 
τών νέων Χίων, ανεξαρτήτως δόγματος, έν Ρώμη, τήν δέ βιβλιοθήκην του 
δλην κατέλιπεν εις τήν ορθόδοξον έκκλησίαν τών 'Αγίων ’Αναργύρων τής 
Συνοικίας ’Εγκρεμοΰ, πλησίον τής οποίας ήτο ή οικία του.

Ούτως οι έμποροι καί έφοπλισταί κατακτηταί οϊτινες ήλθον εις τήν 
Χίον με τον Σίμωνα Βινιόζον τφ 1346 άπέβαλον κατά μέγα μέρος τον 
ο’ικεΐον πολιτισμόν καί τάς εξεις, ταυτίσαντες τον έν τή νήσιμ ταΰτη βίον 
αυτών προς τον πολιτισμόν καί τάς έξεις τών απογόνων τών μεγιστάνων 
έκείνων, οϊτινες ειχον συγκεντρωθή περί τήν αυλήν τής Νίκαιας. Έτι δέ μάλ
λον εις τήν αρμονίαν ταύτην συνετέλεσεν ή ισχυρά άριθμητικώς καί κοινωνι
κούς υπεροχή τών Βυζαντινών καί τά πολλά κτήματα, άτινα ειχον οΰτοι καί 
οι πύργοι των καί τά κτιτορικά μονύδριά των καί αί προνομίαι, ας έφ’δσον 
ύπήρχεν ή ήμετέρα βασιλεία έν Κωνσταντινουπόλει έσέβοντο καί έτίμων οί 
Γενοάται. "Οτε δέ κατέρρευσεν ή δύναμις εκείνη, ειχον ήδη δημιουργηθή αί 
προϋποθέσεις τοϋ στενού δεσμού τών Ίουστινιανών καί τών Γατελούζων 
προς τούς Παλαιολόγους καί προσωπικώς προς τον τελευταΐον Κωνσταντίνον, 
χάριν τής φιλίας τοϋ οποίου καί έπολέμησαν έκ τοϋ εμφανούς κατά τών 
Τούρκων.

“Οταν ή πτώσις τής Πόλεως προεκάλεσε τήν άθρόαν φυγήν τών Χρι
στιανών έκεΐθεν, δλοι έφέροντο ως διά μαγνήτου προς τής Χίου τήν φίλην 
γην, ένθα κατέφυγον χιλιάδες προσφύγων, κυρίως δέ οί εύγενείς, έκειθεν δια- 
σωθέντες εις Ιταλίαν καί εις άλλα μέρη. Τήν συμπεριφοράν τών Ίουστινια- 
νών κατά τάς ημέρας έκείνας προς τούς Βυζαντινούς φυγάδας, ειδον διά 
μακρών έκτιθεμένην εις τήν έπίσημον αλληλογραφίαν Γενούης καί Χίου είς 
τό Γενοατικόν Άρχεΐον. Ήτο δέ τόση ή σύμπνοια μεταξύ τών δύο στοι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:41 EEST - 34.211.113.242



208 A. K. Χάρου

χείων έν τή νήσιο, ώστε διετηρήιθη καί κατά την Τουρκοκρατίαν καί μέχρι 
των αρχών τοΰ ιη' αίώνος. Ή άνεξιθρησκεία, οί κοινοί ναοί, ή ελλει- 
ψις φανατισμού, όφειλόμενα ασφαλώς εις πραγματικήν καί παλαιάν κοινω
νικήν συμβίωσιν καί άνωτέραν μόρφωσιν, ειχον τήν ρίζαν των εις τούς 
φωτισμένους εκείνους ανθρώπους, ους διέπλασεν άλλοτε τδ Βυζάντιον καί 
οΐτινες επανήνθισαν καί εκαρποφόρησαν βραδΰτερον εϊς τήν Χίον καί μέχρι 
τής τουρκοκρατίας.

AIM. Κ. ΧΑΡΟΥ
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