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3.  Πατριαρχείο και αυτοκέφαλες Εκκλησίες

Με όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω, κατέστη φανερό ότι η 
κατάργηση των Αρχιεπισκοπών της Βαλκανικής και η υπα-
γωγή τους στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως αποτε-
λεί το τελικό αποτέλεσμα μιας μακράς διεργασίας με πολ-
λές φάσεις, που διήρκεσε αιώνες πριν από το 1766/67 . Οι 
απαρχές της μπορούν να ανιχνευτούν στην εποχή ακόμη 
της ιδρύσεως της Αρχιεπισκοπής του Πεκίου από τον Άγιο 
Σάββα, το 1219 . Τότε το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλε-
ως, αποδυναμωμένο από τη λατινική κατάκτηση, αναγνώ-
ρισε σε έναν βαλκανικό λαό την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας 
του, με μια ελαφρά εξάρτηση από το ίδιο . Σε αυτή την 
απόφαση συντέλεσαν δύο παράγοντες: Η ανάγκη διάσω-
σης της ορθόδοξης πίστης σε μια περιοχή που είχε περι-
κυκλωθεί από τους Δυτικούς, και η πολιτική σκοπιμότητα 
της εύρεσης συμμάχων από το κράτος της Νικαίας, στην 
προσπάθειά του να αναστήσει τη διαλυμένη από τη Δ΄ 
Σταυροφορία Αυτοκρατορία . Όταν, εκατόν πενήντα χρόνια 
αργότερα, οι Τούρκοι είχαν ξεχυθεί στη Βαλκανική και 
απειλούσαν τα χριστιανικά βασίλειά της, η ανάγκη για 
συσπείρωση ενώπιον του κοινού κινδύνου συντέλεσε στην 
αναγνώριση πατριαρχικής τιμής στη Σερβική Εκκλησία, 
παρόλο που αυτή αποφασίστηκε με αντικανονικό τρόπο 
από τον Στέφανο Δουσάν . 

Η Τουρκοκρατία που ακολούθησε άλλαξε τα δεδομένα . 
Η στάση των Οθωμανών απέναντι στους μη μουσουλμάνους 
υπηκόους δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ανύψωση 
του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως σε εκκλησιαστικό 
κέντρο όλων όσων ανήκαν στο «Ρωμαϊκό Έθνος» (Ρουμ 
Μιλλέτ), δηλαδή των Ορθοδόξων . Βάσει των σουλτανικών 
εντολών όλοι οι Ορθόδοξοι που κατοικούσαν στα όρια της 
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Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν πρόσβαση στην τουρκική 
διοίκηση μόνο μέσω του Πατριαρχείου . Την ίδια μοίρα είχε, 
μετά τα μέσα του 15ου αιώνα και την τουρκική κατάκτηση, 
και η Αρχιεπισκοπή Αχριδών, στην οποία είχαν υπαχθεί οι 
σερβικές περιοχές . Ήταν ο μόνος θεωρητικά αυτοκέφαλος 
θρόνος στη Βαλκανική, μετά τη διάλυση των «Πατριαρχεί-
ων» του Τυρνόβου και του Πεκίου . 

Η επανίδρυση της Αρχιεπισκοπής Πεκίου, το 1557, προ-
κάλεσε εκ νέου μεταβολή στα εκκλησιαστικά πράγματα 
στη Βαλκανική, σε μια εποχή που οι Οθωμανοί βρίσκονταν 
στη μέγιστη ακμή τους και το κράτος τους συνεχώς επε-
κτεινόταν . Ο Αρχιεπίσκοπος Πεκίου, με την υποστήριξη που 
έτυχε από τους εξισλαμισμένους Σέρβους, προσέγγιζε σε 
αξία κι αυτόν τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως . Χρη-
σιμοποιούσε με την ανοχή της Πύλης τον τίτλο «Πατριάρ-
χης» και κατείχε τη δικαστική και εθναρχική εξουσία στον 
λαό του379, κατά το παράδειγμα του Κωνσταντινουπόλεως, 
παραμένοντας εντούτοις θεωρητικά κατώτερός του, βάσει 
του συστήματος των μιλλετίων . Με αυτή την εξέλιξη, εκτός 
από το Πατριαρχείο, θιγόταν και η Αρχιεπισκοπή Αχριδών, 
μια και έχανε πλέον ένα μεγάλο μέρος από τα εδάφη που 
κατείχε μετά το 1459 . 

Κατά τη γνώμη μου, η επιλογή της επανίδρυσης και 
της αναγνώρισης της πατριαρχικής τιμής της Αρχιεπισκο-
πής Πεκίου ήταν ενσυνείδητη ενέργεια για τους Οθωμα-
νούς . Με αυτόν τον τρόπο αποδυνάμωναν τον Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως και δημιουργούσαν εστία τριβών και 
αντιθέσεων ανάμεσα στους χριστιανούς της περιοχής . Για 

379 . J . Ancel, Peuples et Nation de Balkans, Paris 1926, σ . 102 . Κι ο 
Κοβάτσεβιτς κάνει λόγο για Serb millet . Βλ . Ιω . Κοβάτσεβιτς, Σχέσεις 
της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον Ρωμαιοκαθολικισμόν 
(Προσηλυτιστικαί ενέργειαι του Βατικανού), Διδ . Διατρ ., Εν Αθήναις 
1965, σ . 74 .
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αυτόν τον λόγο και επέτρεψαν την επέκταση των εδαφών 
του Πεκίου σε μια τεράστια περιοχή, μέχρι την Ουγγαρία, 
ακόμη και σε εδάφη που μέχρι τότε δεν είχαν κατοίκους 
σερβικής καταγωγής και ασφαλώς δεν ανήκαν ποτέ στην 
Εκκλησία του σερβικού κράτους των Νεμανιδών . Με τον 
«Πατριάρχη» του Πεκίου να είναι εξαρτημένος από τη δι-
άθεση των αρχών, επιδιωκόταν ο έλεγχος των χριστιανών 
σε ένα νευραλγικό σημείο της αυτοκρατορίας, στα σύνορα 
με τη Δύση .

Μετά από έναν και πλέον αιώνα οι συνθήκες είχαν αλλά-
ξει δραματικά, εξαιτίας κυρίως της επαναστατικής δράσης 
των «Πατριαρχών» του Πεκίου . Σημείο σταθμός στάθηκε 
η μετανάστευση του Αρσενίου Γ΄, το 1690, όταν πλέον η 
σαφής αντίθεση των Τούρκων έφερε στον θρόνο του Πεκίου 
έναν Έλληνα, τον Καλλίνικο . Ταυτόχρονα επήλθε η εδαφική 
αποψίλωση της Αρχιεπισκοπής μετά τη δημιουργία μια νέ-
ας εκκλησιαστικής διοίκησης, της Μητροπόλεως Καρλοβικί-
ων, από τους πρόσφυγες Σέρβους βορείως του Δουνάβεως . 
Από εκείνην την εποχή και έπειτα η Αρχιεπισκοπή Πεκίου 
άρχισε να φθίνει . Οι συνεχείς αλλαξοπατριαρχίες επέφεραν 
την τελική αποδυνάμωσή της, δεδομένων των δοσιμάτων 
και των φόρων που ήταν υποχρεωμένος κάθε φορά ο διεκ-
δικητής του θρόνου να χαρίζει ή να υπόσχεται στους Οθω-
μανούς . Αναμενόμενο ήταν να δημιουργηθούν βαρύτατα 
χρέη, σε μια εποχή που οι απαιτήσεις των Τούρκων συνε-
χώς αυξάνονταν και το ποίμνιο της Αρχιεπισκοπής είχε πια 
αριθμητικά ελαττωθεί αλλά και οικονομικά καταστραφεί 
από τους πολέμους και τις μεταναστεύσεις .

Ανάλογες δυσκολίες είχε και η άλλη Αρχιεπισκοπή, των 
Αχριδών, μετά κυρίως από τη συρρίκνωση των εδαφών της 
στα καθαρά μακεδονικά και ηπειρωτικά εδάφη . Στην πε-
ρίπτωσή της, αρνητικά επέδρασε και η εμφάνιση κύματος 
εξισλαμισμού των κατοίκων, κυρίως αλβανικής καταγωγής, 
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που προκάλεσε την απώλεια σημαντικότατου ποσοστού 
των πιστών της . Η κατάσταση, βεβαίως, στην Αχρίδα ήταν 
αρκετά καλύτερη απ’ ό,τι στο Πέκιο, λόγω κυρίως της πα-
ρουσίας ισχυρών Αρχιεπισκόπων αλλά και λόγω της πολι-
τικής πίεσης που ασκούσε στην κεντρική οθωμανική σκηνή 
συνασπισμένη συντεχνία των γουναράδων της Καστοριάς 
και των άλλων περιοχών . 

Απ’ την άλλη, κάποιοι από αυτούς που ανήλθαν στους 
θρόνους του Πεκίου και των Αχριδών κατά την περίοδο 
αυτή δεν αποδείχτηκαν άξιοι της αποστολής τους, αλλά εί-
δαν την ανάρρησή τους ως ευκαιρία να κερδίσουν δόξα και 
χρήματα, απομυζώντας και ταπεινώνοντας τους απλούς 
χριστιανούς . Έτσι και οι δύο θρόνοι έπεσαν σε μια περί-
οδο παρατεταμένης παρακμής, με σημαντικές συνέπειες 
για την ανεξαρτησία τους . Από τότε που τα συμπτώματα 
παρακμής διέβρωσαν τους δύο θρόνους, κατά τα τέλη του 
17ου αιώνα, τα πράγματα των δύο Εκκλησιών εξαρτώνταν 
κατ’ ουσίαν από την οθωμανική εξουσία και τυπικά ρυθ-
μίζονταν από την εκκλησιαστική ηγεσία της Κωνσταντι-
νούπολης . 

Την ίδια εποχή στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλε-
ως είχε ξεκινήσει μια περίοδος πνευματικής και μορφωτι-
κής ανάκαμψης, που ακολούθησε τη σταδιακά αυξανόμενη 
οικονομική πρόοδο του ελληνικού στοιχείου . Η ανάκαμψη 
αυτή μεταφράστηκε σε πολιτική δύναμη απέναντι στην Πύ-
λη αλλά και απέναντι στις υπόλοιπες ορθόδοξες Εκκλησί-
ες . Το αποδεικνύουν καθαρά τα γραφόμενα στις επιστολές 
του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αθανασίου Ε΄ προς 
τους πιστούς της Αρχιεπισκοπής Πεκίου, για την αποδοχή 
από την πλευρά τους του νέου Αρχιεπισκόπου Καλλινίκου 
Α΄, ο οποίος με σουλτανική απόφαση είχε διαδεχθεί τον 
φυγάδα Αρσένιο Γ΄ . Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Ἡ καθ’ 
ἡμᾶς τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία, ὡς προστάτις καί μήτηρ 
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πασῶν τῶν ἀπανταχοῦ Ἐκκλησιῶν καί ἐπαρχιῶν, φροντί-
ζει κατά χρέος ἀπαραίτητον, τῆς ἐς ἀεί συστάσεως καί 
διαμονῆς αὐτῶν, καί, κατά τά ἅπερ κέκτηται ἀνέκαθεν 
προνόμια διά βασιλικῶν θεσπισμάτων καί ἐκκλησιαστικῶν 
κανόνων, προνοεῖται καί κατά τόν ἐνόντα τρόπον ἀντι-
λαμβάνεται καί τῶν μή ὑποκειμένων αὐτῇ ἐπαρχιῶν, ἐκ 
περιστάσεων τελουσῶν»380 . 

Το πατριαρχικό σκεπτικό συμφωνούσε με τη θεώρηση 
της Κωνσταντινουπόλεως ως παγκόσμιας πρωτεύουσας, 
κατά το βυζαντινό αλλά και το οθωμανικό σύστημα διοί-
κησης . Ειδικά στο σύστημα των «μιλλετίων», αναγνωριζό-
ταν επισήμως ότι, εκτός από εκκλησιαστικός επικεφαλής, 
ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ήταν και οιονεί εθνάρ-
χης όλων των υποδούλων Ορθοδόξων . Το μοντέλο αυτό 
της διοικήσεως είχε εφαρμοστεί ήδη στην περίπτωση και 
των τριών άλλων Πατριαρχείων της Ανατολής, όπως ανα-
φέρθηκε στην Εισαγωγή . Αν ίσχυε αυτό για τα άλλα τρία 
πρεσβυγενή Πατριαρχεία καθώς και για την Εκκλησία της 
Κύπρου, των οποίων η ανεξαρτησία βασιζόταν σε αποφά-
σεις Οικουμενικών Συνόδων με απόλυτο και οικουμενικό 
κύρος, πώς θα μπορούσε να μην συμβαίνει το ίδιο και με 
την Αχρίδα και το Πέκιο; 

Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως δεν υπήρξε ποτέ 
σύμφωνο με την ύπαρξη των δύο Αρχιεπισκοπών . Εντού-
τοις, ήταν αναγκασμένο να την αποδέχεται, υπακούοντας 
σε πολιτικά κέντρα λήψεως αποφάσεων . Η ίδρυση των δύο 
αυτών Εκκλησιών δεν είχε βαρύνον κανονικό κύρος, αφού 
είχαν ιδρυθεί με αποφάσεις Αυτοκρατόρων ή μετά από 
απόσπαση των εδαφών τους από την ευρύτερη δικαιοδοσία 
της Κωνσταντινουπόλεως λόγω της ίδρυσης ανεξαρτήτων 
κρατών . Από την εποχή εκείνη, όμως, είχαν παρέλθει αι-

380 . Δελικάνη, Έγγραφα, σ . 919 κ . εξ .



202

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ώνες και τα μεσαιωνικά κράτη της Βουλγαρίας και της 
Σερβίας δεν υπήρχαν πλέον . Κατά την πατριαρχική οπτική 
η εκκλησιαστική κατάσταση όφειλε να εξομαλυνθεί με την 
πολιτική και να επανέλθει στην κανονική οδό . 

Η πατριαρχική άποψη ότι μόνο το Πατριαρχείο δικαι-
ούταν να αποφασίζει για τα δύο εκκλησιαστικά κλίματα, 
εξηγείται από την οπτική του, ότι αποτελούσε γι’ αυτά τη 
μητέρα Εκκλησία, όχι μόνο επειδή οι δύο αρχιεπισκοπές 
ιδρύθηκαν σε εδάφη που πριν του ανήκαν, αλλά και επειδή 
οι ιεράρχες του Πεκίου και της Αχρίδας δεν ήταν σε θέση 
να ποιμάνουν το ποίμνιό τους . Με αυτή την οπτική, που 
απέβλεπε επίσημα στην προστασία αλλά και τον έλεγχο 
των κατά τόπους χριστιανών, οι Πατριάρχες Κωνσταντι-
νουπόλεως των μέσων του 18ου αιώνα, παρακολουθούσαν 
με μεγάλη περίσκεψη την οικονομική και πνευματική κα-
τάρρευση των Αρχιεπισκοπών Αχριδών και Πεκίου . 

Έτσι, όταν ο Σουλτάνος απαίτησε από τον πατριάρχη 
Σαμουήλ την αποπληρωμή ενός μέρους του χρέους τους, ο 
τελευταίος κατόρθωσε, με την απόλυτη συμφωνία της Πύ-
λης, να υπαγάγει τις Αρχιεπισκοπές αυτές στη δικαιοδο-
σία της Κωνσταντινουπόλεως . Με αυτόν τον τρόπο πέτυχε 
διπλό κέρδος· πρώτον, απαλλασσόταν από την παρουσία 
δύο εκκλησιαστικών διοικήσεων-κλιμάτων, των οποίων 
η συνεχής αποδυνάμωση προκαλούσε μόνο προβλήματα 
στους πιστούς τους αλλά και στο ίδιο το Πατριαρχείο· 
δεύτερον, το Πατριαρχείο είχε πλέον περισσότερες επι-
σκοπές στη δικαιοδοσία του, προς μεγαλύτερή του δόξα, 
θέτοντας όλους τους χριστιανούς της Βαλκανικής υπό την 
αιγίδα του . Αλλά και ο Σουλτάνος είχε ένα διπλό κέρδος 
από το αποτέλεσμα αυτό: απαλλασσόταν από την παρου-
σία μιας ενοχλητικής εθνικής εστίας, που για δύο περίπου 
αιώνες βρισκόταν σε επαναστατικό αναβρασμό, και συ-
γκέντρωνε το κέντρο ελέγχου των χριστιανών της Σερβίας 
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εντός της πρωτεύουσάς του, κάτω από έναν ελεγχόμενο 
από την Πύλη θεσμό .

Με την κατάργηση των Αρχιεπισκοπών τους δεν ήταν 
σύμφωνοι όλοι οι επίσκοποι του Πεκίου και της Αχρίδας . 
Αυτό φάνηκε από την αντικατάσταση κάποιων απ’ αυ-
τούς (Ερσεκίου, Πρεζρένης, Γενί-Παζαρίου, Κεστεντηλίου, 
Μογλενών, καθώς και του πρώην Αχριδών Αρσενίου από 
τη Μητρόπολη Πελαγονίας) σε ελάχιστο χρόνο έπειτα από 
την υπαγωγή των Εκκλησιών τους στο Πατριαρχείο . Η πιο 
σημαντική απόδειξη ότι υπήρξε πνεύμα αντίθεσης στην 
κατάργηση της Αρχιεπισκοπής Πεκίου αποτελεί η επιστο-
λή του Μαυροβουνίου Σάββα . Αυτός κατηγορεί ευθέως το 
Πατριαρχείο κωνσταντινουπόλεως ότι κακώς υπέταξε τον 
θρόνο του Πεκίου, επί του οποίου δεν είχε κανένα δικαίω-
μα . Η διαμαρτυρία του Μαυροβουνίου Σάββα υπήρξε κατά 
έναν τρόπο πρόδρομος των παρόμοιων κινήσεων Βουλ-
γάρων εθνικιστών μετά το 1860, οι οποίοι επεδίωξαν την 
επανίδρυση των δύο θρόνων, σε μια προσπάθεια εθνικής 
και πολιτικής αναγέννησης του βουλγαρικού έθνους381 .

Όσον αφορά την Αρχιεπισκοπή Αχριδών έγινε μια σειρά 
από προβλέψεις για να προληφθεί κάθε πιθανή εστία αντί-
δρασης, όπως φαίνεται και από το «Υποσχετικό» αλλά και 
από άλλες κινήσεις του Πατριαρχείου . Σ’ αυτές εντάσσε-
ται η επιστροφή της προσωπικής σφραγίδας του Αρσενίου 
καθώς και η διαβεβαίωση δέκα χρόνια αργότερα του Πρε-
σπών και Λυχνιδών Ησαΐα ότι δεν προτίθεται να κινηθεί 
για επανίδρυση της Αρχιεπισκοπής . Απ’ αυτά φαίνεται, 
όπως είδαμε, ότι το Πατριαρχείο δεν ήταν σίγουρο για τη 

381 . Βλ . [G . Krăstovič], Παράρτημα εις την πραγματείαν Τα κατά 
τας Αρχιεπισκοπάς Αχριδών και Πεκίου, Εν Κωνσταντινουπόλει 1869, 
σ . 10-12, όπου δημοσιεύεται αυτούσια η επιστολή του Μαυροβουνίου 
Σάββα . 
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στάση των επισκόπων αλλά και των αρχόντων και προυχό-
ντων στα εδάφη των πρώην Αρχιεπισκοπών, σε μια εποχή 
που είχαν αρχίσει να αναφαίνονται αποσχιστικές τάσεις . 

4.  Υπήρχε σχέδιο εξελληνισμού της Βαλκανικής;

Οι αντιδράσεις αυτές εναντίον του Πατριαρχείου ερμη-
νεύθηκαν από κάποιους ιστορικούς, κυρίως σλαβικής κατα-
γωγής, ως αγώνας εναντίον του εξελληνισμού των Σλάβων 
κατοίκων της Βαλκανικής, που προωθούσε το Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως, στα πλαίσια του σχεδίου της «Με-
γάλης Ελληνικής Ιδέας» . Οι θεωρίες αυτές, όπως αναφέρ-
θηκε στο Δ΄ Κεφάλαιο, αναπτύχθηκαν σταδιακά ήδη από 
το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα και χαρα-
κτήρισαν τη σχετική σλαβική ιστοριογραφία και επηρέα-
σαν βαθύτατα και τους δυτικοευρωπαίους ιστορικούς . Στα 
επιχειρήματα αυτής της θεωρίας, που παρουσιάζονται ως 
αποδείξεις για την ελληνοκεντρική πολιτική του Πατριαρ-
χείου, καταχωρούνται κυρίως: 
– η ίδρυση ελληνικών σχολείων στη Μακεδονία και τη Θρά-

κη αλλά και βορειότερα, 
– η επικράτηση των Ελλήνων στο Άγιο Όρος, 
– η τοποθέτηση Ελλήνων επισκόπων στις σλαβικές χώρες, 

και 
– η εγκατάλειψη της Σλαβονικής ως λειτουργικής γλώσ-

σας υπέρ της Ελληνικής382 . 
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