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Εισαγωγή

Μέ τον δρο πατριαρχική εξαρχία δηλώνεται συνήθως ή περιστασιακή
αποστολή ενός προσώπου μέ εντολή να διεκπεραιώσει, ώς εκπρόσωπος
του πατριάρχη, μια συγκεκριμένη υπόθεση: να επιληφθεί και να λύσει
επιτόπου κάποια διαφορά, να φροντίσει για τήν είσπραξη χρηματικών
απαιτήσεων του πατριαρχείου κτλ. Το αντικείμενο ωστόσο τής παρούσας
μελέτης δεν είναι αυτό* είναι ένας θεσμός ομώνυμος, πού πολύ λίγο έ'χει
απασχολήσει τους ιστορικούς. "Ας δούμε λοιπόν ποιο είναι το περιεχόμε
νο τής «πατριαρχικής εξαρχίας» μέ τήν οποία θα ασχοληθούμε εδώ.
Οικιστικές μονάδες ορθόδοξων χριστιανικών πληθυσμών, μικρές
συνήθως σέ έ'κταση, διάσπαρτες μέσα στην επικράτεια τής αυτοκρατο
ρίας —τής βυζαντινής πρώτα και κατόπιν τής οθωμανικής—, δέν υπάγον
ταν σέ κάποια εκκλησιαστική περιφέρεια ούτε διοικούνταν άπο τον τοπι
κό αρχιερέα" ανήκαν αποκλειστικά στή δικαιοδοσία τοΰ πατριάρχη Κων
σταντινουπόλεως. Οι οικιστικές αυτές μονάδες ονομάζονταν αρχικά «πα
τριαρχικά καστέλλια», «πατριαρχικά χωρία», «πατριαρχικά νησία»· αρ
γότερα, στο τέλος τοΰ 14ου αιώνα, ονομάστηκαν «πατριαρχικές έξαρχίες»
και ό πατριάρχης τις εκχωρούσε συνήθως σέ λαϊκούς, εφ' δρου ζωής, μέ
το δικαίωμα να προσπορίζονται τα εκκλησιαστικά τους εισοδήματα και
μέ καθήκον να φροντίζουν για τήν πνευματική διοίκηση τών χριστιανών.
Αυτό είναι, πολύ συνοπτικά διατυπωμένο, το περιεχόμενο τής «πατριαρ
χικής εξαρχίας» πού αποτελεί το αντικείμενο τής μελέτης αυτής.
"Οπως θα διαπιστωθεί, οί απαρχές τοΰ φαινομένου ανάγονται στον
βυζαντινό 14ο αιώνα. Μετά τήν "Αλωση, ή πατριαρχική εξαρχία οχι μό
νο επέζησε άλλα, στή διάρκεια τής οθωμανικής κυριαρχίας, διαμόρφωσε
ευκρινέστερα τα χαρακτηριστικά της και ολοκλήρωσε τή μορφή της —για
να καταργηθεί οριστικά μέ τους Γενικούς (ή Εθνικούς) Κανονισμούς τοΰ
1860-1862 1 . Ή αδιάλειπτη παρουσία τοΰ φαινομένου για πέντε και πλέον
1. Για τους Γενικούς Κανονισμούς, που ψηφίστηκαν το 1860 και επικυρώθη
καν άπο το σουλτάνο το 1862, βλ. στο τέταρτο κεφάλαιο τοΰ πρώτου μέρους, σ. 74-75.
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αιώνες, με συγκεκριμένα καί σταθερά λίγο πολύ χαρακτηριστικά, επι
τρέπει νομίζω να αποκαλέσουμε την πατριαρχική εξαρχία θεσμό καί να
μελετήσουμε συστηματικά τήν Ιστορία του καί τους μηχανισμούς λειτουρ
γίας του.
Το γεγονός ότι ό θεσμός της πατριαρχικής εξαρχίας δεν έχει γίνει ως τ ώ 
ρα αντικείμενο συστηματικής μελέτης δεν σημαίνει δτι το ερευνητικό πε
δίο είναι εντελώς χέρσο. Πρώτος ό Μανουήλ Γεδεών διαπίστωνε το 1892:
«ουδείς εως τής σήμερον έθιξε το θέμα τούτο» καί τόνιζε τήν ανάγκη να
γραφτεί ό κατάλογος τών πατριαρχικών έξαρχιών 1 . Είκοσι χρόνια αργό
τερα, συνεχίζοντας τις έ'ρευνες πού είχε αρχίσει με το πιο πάνω δημοσίευ
μα, ό ίδιος ερευνητής εξέδωσε καί σχολίασε μια αναγραφή τών έξαρχιών
πού εκχωρούνταν στους όφφικιαλίους του πατριαρχείου, τήν οποία είχε
καταγράψει ό Ά θ . Κομνηνος-Ύψηλάντης το 1729 2 . "Οπως στην πρώτη,
έτσι καί στή δεύτερη μελέτη του ό Γεδεών δεν αποκαλύπτει όλες τις π η 
γές τών πληροφοριών του* ή εντύπωση του δτι ή αναγραφή του Κομνηνοϋ-Ύψηλάντη αποδίδει τήν εποχή πού γράφτηκε, δηλαδή το 1729, είναι,
όπως θα δοΰμε, λανθασμένη. 'Ωστόσο, σε αυτόν οφείλουμε τήν επισήμαν
ση του φαινομένου καθώς καί οξυδερκείς παρατηρήσεις για τήν ουσία του
θεσμού τής πατριαρχικής εξαρχίας.
Τήν ίδια εποχή ό Περικλής Ζερλέντης εξέδιδε πατριαρχικά γράμ
ματα πού αναφέρονταν σε πατριαρχικές έξαρχίες 3 . Καί το 1921 στή με
λέτη του 'Η μητρόπολις "Αμυκλών και Τριπο?ατζάς καί αϊ επισκοπαϊ Π ία
σης, Έζερών, Βελιγόστιδος παρακολουθεί τήν ιστορία τών έξαρχιών Τριπολιτσάς καί "Ακοβας καί τις μεταπτώσεις του εκκλησιαστικού τους κα
θεστώτος. Τα πορίσματα του δεν είναι πάντοτε ορθά" όμως έχουμε μια
πρώτη συγκέντρωση τών σχετικών πηγών για τις δύο αυτές έξαρχίες.
1. Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Τα σφάλματα τών επισκοπικών καταλόγων, Κήρνξ 3 (1892),
82 έπ.
2. Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Έξαρχίαι πατριαρχικά!, πριν 180 ετών, Εκκλησιαστική
'Α
λήθεια 32 (1912), 67-69, 148-152 καί 33 (1913), 250-252, 264-266.
3. Π. Γ. ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Ή νήσος Σίφνος πατριαρχική εξαρχία,
Ιστορικά
"Ερενναι περί τής 'Εκκλησίας τών νήσων τής ανατολικής Μεσογείου Θαλάσσης, Ε ρ 
μούπολη 1913, 216-217. Το 1906 ό ΐδιος ερευνητής είχε δημοσιεύσει το κείμενο
«σιγιλλιώδους γράμματος» τοϋ 1721 με το όποιο ή εξαρχία Καβάλας ασυνενοϋτο»
με τή μητρόπολη Ξάνθης καί Περιθεωρίου, Π. Γ. ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Ε ξ α ρ χ ί α Καβάλλας, Εκκλησιαστική
'Αλήθεια 26 (1906), 143-145. Βλ. καί οσα συμπληρωματικά
ανακοίνωσε, τήν ΐδια χρονιά, ό ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΕΛΙΚΑΝΗΣ, Εξαρχία Καβάλλας,
στο ϊδιο, 168.
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-Παρόμοια ήταν ή συμβολή του για την εξαρχία Ζαρνάτας, όταν την επό
μενη χρονιά, το 1922, δημοσίευσε τη μελέτη του « Ή μητρόπολις Ζαρ
νάτας και αϊ έν Μάνη έπισκοπαί»1.
Το 1931 ό Κων. "Αμαντος, στη μελέτη του για την εκκλησιαστική
ιστορία τής Χίου, δίνει ένα περιεκτικό περίγραμμα της ιστορίας τής εξαρ
χίας Βολισσοΰ και Πυργίου2, περίγραμμα πού εμπλουτίστηκε τήν επό
μενη χρονιά, το 1932, άπο τήν έκδοση «ανεκδότων πατριαρχικών γραμ
μάτων περί τής έν Χίω εξαρχίας Πυργίου, Βολισσοΰ καί Ψαρών» άπο τον
Ιωάννη 'Ανδρεάδη3. 'Από τον ϊδιο χώρο, άπο τις στήλες του περιοδικού
Ελληνικά, ό Σωκράτης Κουγέας, περιηγούμενος τήν Ιστορία καί τήν το
πογραφία τής ΒΔ Μάνης, φώτισε μέ όξύνοια κάποιες πτυχές τής ιστορίας
τών έξαρχιών Ζαρνάτας καί Άκοβας, τίς όποιες δεν είχε εντοπίσει στις
μελέτες του ό Ζερλέντης4.
Ά π ο τήν εξαρχία Τριπολιτσάς άρχισε καί ό Τ. Ά θ . Γριτσόπουλος,
το 1938, τήν ενασχόληση του μέ θέματα τής εκκλησιαστικής ιστορίας
καί άπο τότε έχει δημοσιεύσει πολλά πατριαρχικά έγγραφα πού αναφέ
ρονται σε έξαρχίες, κυρίως τής Πελοποννήσου5.
Το 1964 ή εξαρχία Βολισσοΰ καί Πυργίου απασχόλησε καί πάλι τήν
έρευνα* τή φορά αυτή ή Αγγελική Νικολοπούλου δημοσίευσε ανέκδοτα
σχετικά έγγραφα άπο το αρχείο Σταυράκη Άριστάρχη πού αφορούσαν
τήν ύστερη ιστορία τής εξαρχίας6.
Ό Δημήτριος Πολέμης δημοσίευσε το 1978 καί σχολίασε ανέκδοτη
αναγραφή πατριαρχικών εξαρτημάτων τοΰ 16ου αιώνα, υλικό πολύτιμο
για τήν ιστορία τών έξαρχιών τής Μ. Ασίας 7 .
Πρόσφατα, μία πατριαρχική εξαρχία έτυχε έκτενοΰς διαπραγμα1. Είναι δημοσιευμένη στο ε'ργο του Τάξις ιεραρχική τών εν Πελοπόννησο)
αγίων τον Θεον εκκλησιών, Ερμούπολη 1922.
2. Το δημοσίευσε στο περιοδικό 'Ελληνικά 4 (1931), 47-68, μέ τον τίτλο:
Ά π ο τήν έκκλησιαστικήν Ίστορίαν τής Χίου.
3. Καί αύτη ή μελέτη είναι δημοσιευμένη στα 'Ελληνικά 5 (1932), 61-68.
4. Σ. ΚΟΤΓΕΑΣ, Συμβολαί είς την ίστορίαν καί τήν τοπογραφίαν τής ΒΔ Μά
νης, 'Ελληνικά 6 (1933), 261-324.
5. Το πρώτο σχετικό δημοσίευμα ήταν Ή μετά τής επισκοπής 'Αμυκλών ενωσις τής πατριαρχικής εξαρχίας Τριπολιτσας, Byzantinische-Neugriechische
Jahrbücher 14 (1938), 348-357.
6. Στη μελέτη της Γύρω άπο τήν εξαρχία Πυργίου καί Βολισσοΰ, Χιακή
Έπιθεώρησις 2 (1964), τχ. 4, 43-52.
7. Δ. Ι. ΠΟΛΕΜΗΣ, 'Αναγραφή πατριαρχικών εξαρτημάτων τής Μικρας 'Α
σίας κατά τον 16ον αιώνα, 'Ελληνικά 30 (1977-1978), 99-119.
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τεύσεως* πρόκειται για τήν εξαρχία Μετσόβου, τής οποίας τή «θρησκευτικο-εθνική και κοινωνική προσφορά» μελέτησε ό Μιχ. Γ. Τρίτος, άπο
τήν 'ίδρυση ως τήν κατάργηση της 1 . Τέλος, ό Ά θ . 'Αγγελόπουλος σε
πρόσφατη ανακοίνωση του, στο συμπόσιο για τον εορτασμό των 500 χρό
νων τής Πάτμου, μίλησε για τίς πατριαρχικές έξαρχίες τής νησιωτικής
Ε λ λ ά δ α ς κάνοντας και μια γενική επισκόπηση του θεσμού 2 .
"Ελειπε ωστόσο άπο τή βιβλιογραφία ή συστηματική συγκέντρωση
του σχετικού υλικού, ή αναγραφή όλων των οικισμών πού αποτέλεσαν κά
ποτε πατριαρχικές έξαρχίες και ή συνολική θεώρηση του φαινομένου.
Σε αυτά τα βασικά αιτήματα τής έρευνας φιλοδοξεί ή παρούσα με
λέτη να δώσει απαντήσεις. Ξεκινήσαμε άπο τον εντοπισμό των έξαρχιών
και ό συνολικός αριθμός πού προέκυψε άπο τίς έρευνες μας είναι, για τήν
περίοδο τής Τουρκοκρατίας, κατά πολύ μεγαλύτερος άπο εκείνον πού π α 
ρέθεσε ό Μ. Γεδεών: 126 έναντι 36. 'Ακόμα, οί πηγές πού ήρθαν στο φως
επέτρεψαν να δώσουμε το περίγραμμα τής ιστορίας όσων έξαρχιών δεν
είχαν μελετηθεί άλλα και να συμπληρώσουμε τήν ιστορία εκείνων πού
είχαν ήδη γίνει αντικείμενο ερευνών. Με βάση το υλικό αυτό επιχειρή
σαμε μια γενικότερη θεώρηση του φαινομένου, άπο τήν εποχή τής εμφά
νισης του ως τον 19ο αιώνα όταν ό θεσμός ουσιαστικά καταργείται.
Ή μελέτη αρθρώθηκε σε τρία μέρη. Στο πρώτο εξετάζεται ή ιστο
ρία του θεσμού άπο τήν εμφάνιση του φαινομένου, τον βυζαντινό 14ον αι
ώνα, ως τήν κατάργηση του θεσμού με τους Εθνικούς Κανονισμούς, το
1862. Στο πρώτο κεφάλαιο εντοπίζω τίς αρχαιότερες σωζόμενες μαρτυ
ρίες για τήν εμφάνιση του φαινομένου πού θα οδηγήσει σύντομα στή δη
μιουργία του θεσμού τής πατριαρχικής εξαρχίας. Το δεύτερο κεφάλαιο
αναφέρεται στις συνθήκες πού, μετά τήν κατάλυση του βυζαντινού κρά
τους άπο τους 'Οθωμανούς, επέτρεψαν στο θεσμό τής πατριαρχικής εξαρ
χίας να επιζήσει μέσα στο νέο κρατικό πλαίσιο. Ή πορεία του θεσμού,
άπο τήν επομένη τής ανασυστάσεως του πατριαρχείου ως το 1646, εξετά
ζεται στο τρίτο κεφάλαιο. 'Από το 1646 και μετά αρχίζουν να εμφανίζον
ται σημεία κάμψης πού, μολονότι δεν έχουν ραγδαία εξέλιξη, οδηγούν αρ
γά στην αποδυνάμωση του θεσμού, ως το 1862 πού ή οθωμανική διοίκηση
1. Μ. Γ. ΤΡΙΤΟΣ, Ή πατριαρχική
εξαρχία Μετσόβου (1659-1924),
διδ.
διατριβή, 'Ιωάννινα 1990.
2. Το κείμενο της ανακοίνωσης αυτής εκδόθηκε στον τόμο 'Αναδρομή.
Τιμη
τικά» αφιέρωμα εις τον άρχιεπίσκοπον πρ. 'Αθηνών και πάσης 'Ελλάδος
Ίάκωβον
Βαβανάτσον, Μέγαρα 1991, 61-70, με τον τίτλο: Οί πατριαρχικές έξαρχίες στην
νησιωτική 'Ελλάδα.
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επικύρωσε τήν κατάργηση του. Ή φθίνουσα αυτή πορεία εξετάζεται στο
τέταρτο κεφάλαιο.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζω το μηχανισμό λειτουργίας του θε
σμού στο διάστημα των τεσσάρων αιώνων πού στάθηκε ενεργός στο πλαί
σιο της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζω π ώ ς ό
θεσμός αποτέλεσε μέρος τοΰ διοικητικού συστήματος της 'Εκκλησίας.
Στο δεύτερο διερευνώ τους πρόσφορους δρους πού επέτρεπαν στον π α 
τριάρχη να Ιδρύει πατριαρχικές έξαρχίες. 'Ακολουθεί, στο τρίτο κεφά
λαιο, ή παρουσίαση της οικονομικής διάστασης τοΰ θεσμοΰ, ενώ στο τέ
ταρτο σκιαγραφούνται τα πρόσωπα τα όποια νεμονταν τα εισοδήματα τών
πατριαρχικών έξαρχιών.
Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται αναλυτικά, κατά αλφαβητική σειρά,
οι 126 περιπτώσεις οικισμών πού αποτέλεσαν πατριαρχικές έξαρχίες τήν
περίοδο πού μελετοΰμε. Για κάθε οικισμό αναφέρεται ή αρχαιότερη μνεία
τοΰ έξαρχικοΰ του καθεστώτος, οι μεταπτώσεις τοΰ καθεστώτος αύτοΰ
και ή πορεία πού ακολούθησε ώς τήν οριστική του κατάλυση.
Πρέπει να σημειωθεί οτι στή μελέτη αυτή δέν συμπεριέλαβα τίς πε
ριπτώσεις τών οικισμών πού είχαν χαρακτηριστεί πατριαρχικοί άλλα
υπάγονταν σέ σταυροπηγιακά μοναστήρια. Ό λόγος είναι δτι, στίς περι
πτώσεις αυτές, το ρόλο τοΰ έξάρχου δέν τον άσκοΰσε ενα φυσικό πρόσωπο
πού το επέλεγε ό πατριάρχης άλλα ενα μοναστήρι. Πιστεύω δτι το ζήτημα
τών έξαρχιών αυτών εντάσσεται καλύτερα στην προβληματική τών σταυ
ροπηγιακών μονών και οχι τών πατριαρχικών οικισμών υπό τήν έννοια
πού εξετάζονται εδώ, ώς προνομιακών εκχωρήσεων άπο μέρους τοΰ π α 
τριάρχη σέ φυσικά πρόσωπα. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οί έξαρχίες Π ά 
τμου καί Γηρομερίου, οί οικισμοί δηλαδή πού υπάγονταν αντίστοιχα στίς
δύο μονές· οί έξαρχίες τοΰ Πόντου πού υπάγονταν στίς μονές Βαζελών,
Περιστερεώτα καί Σ ου μελά - τα πατριαρχικά χωριά Κορομίστα 1 καί Βρα-

1. Τα χωριά Κορομίστα καί Βρανόκαστρον μνημονεύονται σέ σιγίλλιο τοϋ
1544 να υπάγονται στην πατριαρχική μονή της Κοσίνιτσας. 'Αργότερα, σέ σιγίλλιο
τοΰ 1567 αναφέρεται ή Χωρεμίστα ( = Κορομίστα) καί ακόμα τα χωριά Ποσιανα
(σημ. Μποσιανος) καί Νύσσα (σημ. Νικίσιανη)· τον 19ο αιώνα ό πατριάρχης Γρηγόριος Ç αναγνώρισε τήν υπαγωγή τοΰ Παληοχωρίου στο μοναστήρι και ό Γερμανός
Δ' της Τζερέπλιανης. Για τα ονόματα τών οικισμών καί τήν αντιστοιχία τους μέ τα
σημερινά βλ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΤΛΟΣ, Ή ιερά μονή της ΕΙκοσιφοινίσσης,
μετά τών σχετικών προς τα περί αυτής πόL·ωv και χωρών, Κωνσταντινούπολη 1896,
46-48* βλ. ακόμα Γ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ, Σκέψεις και εντυπώσεις εκ περιοδείας
από τήν Μακεδονίαν (1905-1906), Θεσσαλονίκη 21962, 105, 106 καί 87 αντίστοιχα.
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νόκαστρον, Ποσιανά, Νύσσα, Παληοχώριον καί Τζερέπλιανη, πού υπά
γονταν στην πατριαρχική μονή της Κοσίνιτσας* τα χωριά Ντόλενι, 'Αρ
χάγγελος, Ντερνίτζοβο και Άλέτη πού υπάγονταν στή μονή Μαυριωτίσσης· το χωριό της Κρήτης Μουρνιές πού ήταν εξαρτημένο άπο το πατριαρ
χικό μοναστήρι του Άγιου 'Ελευθερίου* ακόμα, ή εξαρχία Σαμοκοβίου
πού υπαγόταν στο μοναστήρι της Ρίλας καί το χωριό Σαρακίνιστα, εξαρ
τημένο άπο τή σταυροπηγιακή μονή της Παναγίας Σπηλαιωτίσσης.
Παρά τήν εξαίρεση τών πιο πάνω έξαρχιών, τα ποικίλα ζητήματα,
νομικά, πολιτικά, κοινωνικά καί οικονομικά, με τα όποια διαπλέκεται ό
θεσμός, σε συνδυασμό μάλιστα με τή μεγάλη του διάρκεια μέσα στο χρό
νο, είχαν ώς αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί ενα ποικίλο καί ογκώδες υλικό,
το όποιο προσπάθησα να τιθασεύσω καί να τό παρουσιάσω με τρόπο συνο
πτικό καί εύχρηστο.
Ή ενασχόληση μου με το θεσμό της πατριαρχικής εξαρχίας άρχισε πριν
άπο αρκετά χρόνια, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Θε
σμοί καί 'Ιδεολογία στή νεοελληνική κοινωνία: 15ος-19ος αι.» πού εκ
πονείται στο Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών του Έθνικοΰ 'Ιδρύματος
'Ερευνών. Τα πορίσματα της ερευνάς μου τα υπέβαλα καί εγκρίθηκαν
ώς διδακτορική διατριβή άπο το Τμήμα 'Ιστορίας καί 'Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Χρωστώ λοιπόν πολλά σε πολλούς καί σήμερα, πού ή μελέτη μου
στην ολοκληρωμένη της μορφή βλέπει το φως της δημοσιότητας, θα
ήθελα να τους ευχαριστήσω άπο καρδιάς. 'Ιδιαίτερα τον Χ. Γ. Πατρινέλη πού επόπτευσε τή διατριβή μου, τον Βασίλη Παναγιωτόπουλο πού
διάβασε τήν εργασία μου πριν οδηγηθεί στο τυπογραφείο, τους άλλους
φίλους πού προσκόμιζαν «έγγραφα κεράμια» οσο χτιζόταν. Κυρίως ό
μως χρωστώ πολλά στους συναδέλφους του ερευνητικού προγράμματος*
εκεί βρήκα τήν κρίσιμη μάζα τών πηγών για να ανοιχτώ στην περιπέ
τεια της έρευνας αυτής, εκεί βρήκα τις ιδανικές συνθήκες, το γόνιμο κα
θημερινό διάλογο, για να πορευτώ ασφαλέστερα στο δρόμο μου. Ά ς δε
χτούν όλοι τις ευχαριστίες μου.

Βιβλιογραφία - Συντομογραφίες

ΑΒΟΥΡΗΣ, Λεύκας

Σ . Ν. ΑΒΟΥΡΗΣ, Λευκάδος και Ι θ ά κ η ς Μητρό
πολις, ΘΗΕ, 8, 'Αθήνα 1966, 252.

ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΕΛΈΝΗ ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, Νικόλαος
Κριτίας Κριτίας. Βιογραφικά καί έργογραφικά, ΜΝΕ 1
(1984), 281-402 καί 2(1986), 197-304.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Έξαρχίες

Α θ . ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Οί πατριαρχικές έξαρχίες
στην νησιωτική Ελλάδα, 'Αναδρομή.
Τιμητικον
Αθηνών...
αφιέρωμα είς τον άρχιεπίσκοπον πρ.
Ίάκωβον Βαβανάτσον, Μέγαρα 1991, 61-70.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Διαμόρφωσις

Α Θ . ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ή διαμόρφωσις των ορίων
της μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θά
σου, Ή Καβάλα και ή περιοχή της, Πρακτικά Α'
τοπικού συμποσίου, Θεσσαλονίκη 1980, 169-185.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ,

'Επαρχία
Προύσης

BEN.

Φ.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ,

Ή

εκκλησιαστική

επαρχία Προύσης, MX 8 (1959), 97-128.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ,

Φιλαδέλφεια

ΓΕΡΜΑΝΌΣ ΑΘΑΝΑΣΙΆΔΗΣ, Οί έν Βενετία άρχιερατεύσαντες μητροπολΐται Φιλαδέλφειας (15771790), ΝΠ 4(1922), 595-624.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,

Πατριαρχικά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ Α Υ Ρ Ι Ω Τ Η Σ , 'Ανέκδοτα πατρι
αρχικά γράμματα έκ των αρχείων της ίερας Μ.
Λαύρας, ΕΑ 23(1903), 419-422, 446-447, 507,
514-516, 522-524 καί ΕΑ 24(1904), 34, 182-183,
196-197, 216-217, 254-256, 263-265, 297-298,
333-336, 351-352.

ΑΜΑΝΤΟΣ,

Προνομιακοί
ορισμοί

ΑΜΑΝΤΟΣ, Χίος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,

Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ, Οί προνομιακοί ορισμοί τοΰ Μουσουλμανισμοΰ υπέρ των Χριστιανών,
'Ελληνικά
9(1936), 103-166.
Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ, 'Από τήν έκκλησιαστικήν ίστορίαν
της Χίου, 'Ελληνικά 4(1931), 47-68.

Βιβλιογραφία

Ι. Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Βιβλιογραφία των επισκο
πικών καταλόγων τον πατριαρχείου της Κωνσταν
τινουπόλεως καί της εκκλησίας της 'Ελλάδος, Θεσ
σαλονίκη 1979.

Καταχωρίζονται οί μελέτες πού χρησιμοποιήθηκαν, λεξικογραφημένες κατά το όνο
μα τοΰ συγγραφέα καί αναλύονται οί συντομογραφίες.
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ΑΝΔΡΕΆΔΗΣ, 'Ανέκδοτα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, 'Ανέκδοτα πατριαρχι
κά γράμματα περί της εν Χίω εξαρχίας Πυργίου,
Βολισσοϋ και Ψαρών, 'Ελληνικά 5(1932), 61-68.

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, Χίος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, 'Ιστορία της
ορθοδόξου εκκλησίας, 'Αθήνα 1940.

ΑΠ

Άρχεϊον

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ,

Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ, Ή
εμφάνιση
της
σχολής τον Φυσικού Δικαίου στην
"τουρκοκρατού
μενη" ελληνική κοινωνία. Ή ανάγκη μιας νέας 'Ι
δεολογίας, 'Αθήνα 1980.

'Εμφάνιση

Πόντου,

εν

Χίφ

'Αθήνα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ, Ευρήματα

Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ, Νέα ευρήματα γιά
την επιστολογραφία τοϋ 'Αλέξανδρου Μαυροκορ
δάτου τοΰ εξ απορρήτων,
Μολυβδοκονδνλοπελεκητής 1(1989), 26-36.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ, Κώδιξ

Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ, Ό "ίερος κώδιξ" τοϋ
πατριαρχείου
Κωνσταντινονπόλεως
στο β' μισό
τον ΙΕ' αιώνα: τά μόνα γνωστά σπαράγματα,
'Α
θήνα 1992.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή

Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ - Π . Δ. ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ,
Ή Νομική Συναγωγή
τοϋ Δοσιθέου. Μία πηγή
και ενα τεκμήριο, 1, 'Αθήνα 1987.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ

βλ. και Χειρόγραφο

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ,

Π . ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Χρονογραφία
2. 2, 'Αθήνα 1856.

Χρονογραφία

Γ, APOSTOLOPOULOS
της'Ηπείρου...,

ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΤ, Φωτίειος

Γ Ε Ν Ν Ά Δ Ι Ο Σ Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΤ, Φωτίειος Βι
βλιοθήκη, 2 μέρη, Κωνσταντινούπολη 1933-1935.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ, Εξαρχία

Τρικέρων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, 'Εξαρχία
ΕΑ 26(1906), 334-335.

ΑΤΕΣΗΣ, 'Ανέκδοτος

επιστολή

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΕΣΗΣ, 'Ανέκδοτος επιστολή τοϋ
Σκύρου Γρηγορίου, 'Εκκλησία 26(1949), φ. 16.

ΑΤΕΣΗΣ,

'Αρχιερείς

Τρικέρων,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΕΣΗΣ, 'Αρχιερείς των μητροπόλεων
Βιζύης, Λαοδικείας, Σάρδεων και Φιλαδέλφειας,
'Εκκλησία 53(1976), 133, 167, 191, 240-242.

ΑΤΕΣΗΣ, Λήμνος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΕΣΗΣ, Ή ιερά μητρόπολις
μνου δια μέσον τών αιώνων, 'Αθήνα 1957.

ΑΤΕΣΗΣ, Σκύρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
της Σκύρου,

ΒΑΜΒΑΚΑΣ,

Σιμωνόπετρα

ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΣ, Δημογραφικά

ΑΤΕΣΗΣ, 'Ιστορία
'Αθήνα 1961.

της

Λή

εκκλησίας

Δ. ΒΑΜΒΑΚΑΣ, 'Ιερά μονή Σίμωνος Πέτρας.
Κατάλογος τοϋ 'Αρχείου, 'Αθωνικά Σύμμεικτα 1,
'Αθήνα 1985, 105-153.
Α π . ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΣ, Ή θέση τών Ελλήνων
και οι δοκιμασίες τους υπό τους Τούρκους. Δημο
γραφική μείωση τοΰ έλληνισμοΰ, 'Ιστορία
τοϋ
'Ελληνικού "Εθνους, 10, 'Αθήνα 1974, 90-91.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΣ, Ό ρωσοτουρκικος πόλε
μος τοϋ 1787-1792 και οι "Ελληνες, 'Ιστορία τον
'Ελληνικού "Εθνους, 1 1 , Αθήνα 1975, 85-97.

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ,

Ρωσοτουρκικο ς
ΒΑΡΝΑΛΙΔΗΣ,

ΒΕΗΣ,

Χαριστική

"Εκφρασις

BE ΗΣ, Σωφρόνιος

ΒΕΗΣ,

ΒΡΑΝΟΤΣΗ,

Σ Ω Τ . Α. ΒΑΡΝΑΛΙΔΗΣ, Ό θεσμός της χαριστικής
(δωρεάς) των μοναστηριών εις τους
Βυζαντινούς,
Θεσσαλονίκη 1985.
Ν. Α. ΒΕΗΣ, Έκφρασις κωδικός της μητροπόλεως
Μονεμβασίας και Καλαμάτας, ΔΙΕΕ6 (1901), 186208.

Β'

Ν. Α. ΒΕΗΣ, Συνοδικον γράμμα τοϋ οικουμενικού
πατριάρχου Σωφρονίου Β ' περί των παροικιών
Καστελλορίζου καί Λειβησίου εν σχέσει προς την
μητρόπολιν της Πισιδίας και τον Άθανάσιον (Κο
μνηνών) 'Τψηλάντην, MX 4 (1948), 1-8.

Τρίπολις

ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ,
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Ν. Α. ΒΕΗΣ, Ή Τρίπολις προ τοϋ Ι Ζ ' αιώνος,
'Αθηνά 18(1906), 608-616.
'Αμοργός

"Εγγραφα

Ι. Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ, 'Αμοργός. Ιστορικοί
ναι περί της νήσου, 'Αθήνα 1918.

ερευ-

EPA ΒΡΑΝΟΤΣΗ, Βυζαντινά έγγραφα της
Πάτμου, 1. Αυτοκρατορικά, 'Αθήνα 1980.

μονής

ΓΑΒΑΛΑΣ, Σίκινος

ΖΑΦ. ΓΑΒΑΛΑΣ, 77ερί της νήσου Σίκινου, 'Αθή
να 1885 [νεότερη έκδοση: Ή νήσος Σίκινος, 'Αθή
να 1931].

ΓΑΒΑΛΑΣ, Φολέγανδρος

ΖΑΦ. ΓΑΒΑΛΑΣ,
475-515.

ΓΑΪΤΑΝΟΤ, Επαρχία

ΑΘΗΝΑ ΓΑΪΤΑΝΟΤ-ΓΙΑΝΝΙΟΤ, Ά π α την Ά νατολικήν Θράκην. Ή επαρχία Δέρκων, Θρακικά
12(1939), 161-209.

Δέρκων

Φολέγανδρος, ΔΙΕΕ

2(1885),

ΓΕΔΕΩΝ,

Άδριανονπολις

Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Ή εκκλησία της έν Θράκη Ά δ ρ ι α νουπόλεως, ΕΑ 24 (1904), 371-376, 381-384,
414-419.

ΓΕΔΕΩΝ,

Άποσημείωμα

Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Άποσημείωμα περί των αρχιερέων
Πισιδείας, ΕΑ 10(1890), 45-47.

ΓΕΔΕΩΝ, 'Αρχαιότερος
ΓΕΔΕΩΝ,

κώδηξ

Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Κανονικοί Διατάξεις,
σταντινούπολη 1888-1889.

Διατάξεις

ΓΕΔΕΩΝ, "Εγγραφοι

Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Ό αρχαιότερος κώδηξ τοϋ Έθνικοϋ
Ταμείου, ΕΑ 10(1890), 146-148, 154-158.

λίθοι

2 τόμοι, Κων

Μ. ΓΕΔΕΩΝ, "Εγγραφοι λίθοι και κεράμια, Κων
σταντινούπολη 1892 [στο εξώφυλλο: 1893].

ΓΕΔΕΩΝ,

Έξαρχίαι

Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Έξαρχίαι πατριαρχικαί πριν 180
ετών, ΕΑ 32(1912), 67-69, 148-152 και ΕΑ 33
(1913), 250-252, 264-266.

ΓΕΔΕΩΝ,

Ίωαννίκιος

Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Ίωαννίκιος ό Λήμνου, ΕΑ 8 (18871888), 314-316.
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ΓΕΔΕΩΝ,

Λέρος-Κάλνμνος

Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Ή μητρόπολις Λέρου καΐ Καλύ
μνου, ΕΑ 9(1888-1889), 106-107, 118-120.

ΓΕΔΕΩΝ,

Μητροπόλεις

Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Μητροπόλεις Αιγαίου Πελάγους (Καρ
πάθου καΐ Κάσσου), ΕΑ 32(1912), 349-352.

ΓΕΔΕΩΝ, Μνεία

Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Μνεία των προ έμοϋ, 'Αθήνα 1936.

ΓΕΔΕΩΝ,

Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Μνημεία του Χριστιανισμού εν ταϊς
Καλύνδαις νήσοις, ΕΑ 4(1883-1884), 1-9, 434438, 449-453.

Μνημεία

Γ Ε Δ Ε Ω Ν , Πάίοιος

Α'

Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Ό πατριάρχης Παΐσιος Α', Μυτι
λήνη 1940 (ανάτυπο άπα το Δελτίον. Περιοδικον
της Ί. μητροπόλεως
Μηθνμνης).

ΓΕΔΕΩΝ,

Πατριαρχική
'Ακαδημία

Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Χρονικά της Πατριαρχικής
μίας, Κωνσταντινούπολη 1883.

'Ακαδη

ΓΕΔΕΩΝ,

Πένητες

Μ. ΓΕΔΕΩΝ, 'Ιστορία των τον Χρίστου
1453-1913, 'Αθήνα 1939.

πενήτων,

ΓΕΔΕΩΝ,

Πίνακες

Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Πατριαρχικοί
τινούπολη [1885-1890].

ΓΕΔΕΩΝ,

Σαμουήλ

Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Σαμουήλ τοΰ Κυπρίου γράμματα
δύο ανέκδοτα, ΕΑ 9(1888-1889), 141-142, 147148, 167.

ΓΕΔΕΩΝ,

Σφάλματα

Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Τα σφάλματα τών επισκοπικών κα
ταλόγων, Κήρυξ 3(1892), 65-67, 81-83, 100-104,
115-118, 138-139, 145-147.

ΓΕΔΕΩΝ,

Σχολεία

Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Τα αρχαιότερα ενοριακά
ΕΑ 10(1890), 210-213, 228-229.

Πίνακες,

Κωνσταν

σχολεία,

ΓΕΔΕΩΝ, Χρονικά

Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Χρονικά τοϋ πατριαρχικού
και τοϋ ναοϋ, Κωνσταντινούπολη 1884.

ΓΕΔΕΩΝ,

Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Γεράσιμος Κυζίκου ό Χρυσοσκουλαϊος, ΕΑ 3(1882-1883), 793-795.

Χρνσοσκονλαϊος

οίκου

ΓΕΔΕΩΝ

βλ. και ΕΥΓΕΝΙΟΣ, Ζωοδόχος

Γ Ε Ν Ν Ά Δ Ι Ο Σ , Τά πέριξ

ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ Ηλιουπόλεως, Τα πέριξ της Κων
σταντινουπόλεως χωρία κατά τουρκικον χειρόγραφον τοϋ Ι Ε ' αιώνος, ΕΕΒΣ 21 (1951), 296299.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Β. Θράκη

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Σάρδεων, 'Επισκοπικοί κατάλογοι
τών επαρχιών της βορείου Θράκης και έν γένει
της Βουλγαρίας άπα της 'Αλώσεως και έξης, Θρα
κικά 8(1937), 110-189.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ, "Ηπειρος

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Σάρδεων, 'Επισκοπικοί κατάλογοι τών
έν Ή π ε ί ρ ω και 'Αλβανία επαρχιών τοϋ πατριαρ
χείου Κωνσταντινουπόλεως, ΗΧ 12(1937), 11-103.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ,

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Σάρδεων, 'Επισκοπικοί κατάλογοι τών
επαρχιών της άνατολ. και δυτ. Θράκης, Θρακικά
6(1935), 37-136.

Κατάλογοι

Πηγή.
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ΓΕΡΜΑΝΟΣ,

Συμβολή

ΓΐΑΝΝΟΠΟΤΛΟΣ,

Κατάλογοι
Θεσσαλίας

19

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Σάρδεων, Συμβολή είς τους πατριαρ
χικούς καταλόγους Κωνσταντινουπόλεως
από της
'Αλώσεως και εξής (1454-1936), 2 μέρη, Κων
σταντινούπολη 1935-1938.
Ν. Ι. ΓΐΑΝΝΟΠΟΤΛΟΣ, Επισκοπικοί κατάλογοι
Θεσσαλίας, ΕΠ 10(1914), 253-312.

ΓΟΤΝΑΡΙΔΗΣ

βλ. ΧΡΤΣΟΧΟΤΔΗΣ-ΓΟΤΝΑΡΙΔΗΣ,

ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, "Ακοβα

Τ. Α θ . ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Ά κ ώ β ω ν επισκοπή,
ΘΗΕ 1, 'Αθήνα 1962, στ. 1214-1215.

ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ,

Άμύκλαι

Τ. Α θ . ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Ή μετά της επισκοπής
'Αμυκλών ενωσις της πατριαρχικής εξαρχίας Τριπολιτσας, BNJ 14(1938), 348-357.

ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ,

Γορτυνία

Τ. ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Ή εν Γορτυνία επισκο
πή Ά κ ώ β ω ν , Γορτυνιακόν Ήμερολόγιον 2 (1947),
10.

'Αθωνικά.

ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Δύο μπεράτια

Τ. ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Δύο μπεράτια του Δρύστρας Βαρθολομαίου, Μνημοσύνη 9 (1982-1984),
355-379.

ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ,

Τ. ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Ή εκκλησία της Πελο
ποννήσου μετά τήν "Αλωσιν, Πελοποννησιακά 18
(1989-1990), 1-167 και 19(1991-1992), 1-224.

'Εκκλησία

ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, 'Εξαρχία
Τριπολιτσάς

Τ. ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Ή πατριαρχική εξαρ
χία Τριπολιτζας και ό έθνομάρτυς μητροπολίτης
"Ανθιμος, Εις μνήμην Κ. Α. "Αμαντου,
1874-1960,
'Αθήνα 1960, 381-390.

ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, 'Επάνω
Χρέπα

Τ. Α θ . ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Ή μονή 'Επάνω Χρέπας, Μνημοσύνη 1(1967), 199-234.

ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ,

Τ. ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Ό 'Ιωαννίνων Καλλί
νικος, HE 3(1954), 447-452, 576-585, 698-702,

Καλλίνικος

ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Κάρπαθος
- Κάσος

Τ. ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Καρπάθου και Κάσου
μητρόπολις, ΘΗΕ, 7, 'Αθήνα 1965, στ. 366-369.

ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ,

Τ. ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Λιτίτζης μητρόπολις,
ΘΗΕ, 8, 'Αθήνα 1966, στ. 314-315.

Λίτιτζα

ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Μαρώνεια

Τ. ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Μαρωνείας μητρόπο
λις, ΘΗΕ, 8, 'Αθήνα 1986, στ. 803-806.

ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Μονή
Αουκοϋς

Τ. ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Ή κατά τήν Κυνουρίαν
μονή της Λουκους, Πελοποννησιακά
6 (19631968), 129-190.

ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ,

Πατριαρχική Τ. ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Πατριαρχική
Σχολή του Γένους Σχολή, 1, 'Αθήνα 1966.

ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Πέντε
πατριαρχικά

Μεγάλη

Τ. ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Πέντε πατριαρχικά
γράμματα (1607-1659) άφορώντα είς τήν μητρόπολιν Μονεμβασίας, Ξένιον. Festschrift
für Pan.
J. Zepos, 1, 'Αθήνα-Φράιμπουργκ-Κολωνία 1973,
497-525.
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ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ,

Σημειώσεις

Τ. ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Σημειώσεις σχετικά μέ
τήν ιστορία των κατά τον Ι Ζ ' κυρίως αιώνα εκκλη
σιών Φιλίππων, Δράμας, Ζιχνών και Νευροκοπίου, Ή Καβάλα και η περιοχή της, Πρακτικά Β '
τοπικού συμποσίου, Καβάλα 1987, 89-140.

ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Στασινος

Τ. ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Ό Στασινος της "Ακοβας και ή οικογένεια Λαμπαρδοπούλου της Δημητσάνης, 'Ελληνικά 13(1954), 129-159.

ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Τέσσαρα
πατριαρχικά

Τ. Α θ . ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Τέσσαρα πατριαρχικά
γράμματα (1717-1737) και σχετικές εξ αυτών ει
δήσεις, 'Αρμός. Τιμητικός τόμος στον
καθηγητή
Ν. Κ. Μοντσόπονλο, 1, [Θεσσαλονίκη] 1990, 459476.

ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ,

Τ. ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, 'Ιστορία
τσάς, 1, 'Αθήνα 1972.

Τριπολιτσά

ΧΡΤΣΟΣΤΟΜΟΣ Δ Ε Λ Η Γ Ι Α Ν Ν Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ ,

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΣ,

'Εκκλησία

"Αργούς

ΔΕΛΙΚΑΝΗΣ, "Εγγραφα

της

κλησία
3

"Αργονς

και Ναυπλίας,

ΤριπολιΉ

εκ

"Αργός 1957.

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΕΛΙΚΑΝΗΣ, Πατριαρχικών
εγ
γράφων τόμος τρίτος ήτοι τά έν τοις κώδιξι τον
πατριαρχικού 'Αρχειοφνλακείον
σωζόμενα
επίση
μα εκκλησιαστικά έγγραφα τά άφορώντα εις τάς
σχέσεις τον Οίκονμενικοϋ Πατριαρχείον προς τάς
'Εκκλησίας
Ρωσσίας, Βλαχίας, και
Μολδαβίας,
και Πεκίον,
1564-1863...,
Σερβίας, Άχριδών
Κωνσταντινούπολη 1905.

ΔΕΛΙΚΑΝΗΣ,

Καβάλλα

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΕΛΙΚΑΝΗΣ, Ε ξ α ρ χ ί α Καβάλλας,
ΕΑ 26(1906), 168.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΤ,

Μονεμβασία

ΧΡΤΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΤ, Ή
μητρόπολις
Μονεμβασίας καΐ αϊ υπ' αυτήν ύπαγόμεναι έπισκοπαί μέχρι τοϋ 18ου αιώνος, Θεολογία 7(1929),
139-151.

ΔίΑΜΑΝΤΑΡΑΣ,

"Εγγραφα

ΑΧ. Σ . ΔίΑΜΑΝΤΑΡΑΣ, Έ γ γ ρ α φ α εκκλησιαστικά
και έπιγραφαί χριστιανικαί της νήσου Μεγίστης
(Καστελλορίζου), ΔΙΕΕ 6{ί90ί), 156-162.

ΔΙΕΕ

Δελτίον της 'Ιστορικής και 'Εθνολογικής
ρείας της 'Ελλάδος, 'Αθήνα.

ΔΚΜΣ

Δελτίο Κέντρον Μικρασιατικών

Σπονδών,

'Εται
'Αθήνα.

ΔΟΣΙΘΕΟΣ,

'Ιστορία

ΔΟΣΙΘΕΟΣ πατριάρχης 'Ιεροσολύμων,
'Ιστορία
περί τών έν Ίεροσολύμοις
πατριαρχενσάντων,
Βουκουρέστι 1715.

ΔΡΑΚΟΣ,

Εκκλησιαστικοί
σελίδες

ΕΤΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ, 'Εκκλησιαστικοί
σελίδες
ήτοι Σμύρνης Ίεράρχαι από της αποστολικής
επο
χής μέχρι σήμερον, 'Επτά μοναστήρια
Μοσχονησίων και 'Επίσημα έγγραφα εν οϊς σιγίλλια, υ
πομνήματα
και χρνσόβονλλα,
τχ. 1, 'Αθήνα
1891.
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ΕΤΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ, Μικρασιανά ή Γενική
Πραγματεία
περί Έκατονήσων,
τανϋν Μοσχονήσια, τχ. 1, 'Αθήνα 1895.

Μικρασιανά

ΕΑ

'Εκκλησιαστική

ΕΑΙΕΔ

Έπετηρις
τον 'Αρχείου της 'Ιστορίας
νικού Δικαίου, 'Αθήνα.

ΕΕΒΣ

Έπετηρίς

ΕΚΕΕ

Έπετηρις τοϋ Κέντρου 'Επιστημονικών
Λευκωσία.

ΕΜΑ

Έπετηρίς

τοϋ Μεσαιωνικού

ΕΠ

Έπετηρίς
'Αθήνα.

[Φιλολογικού

ΕΤΑΓΓΕΛΙΔΗΣ,

Άπάμεια

ΕΤΑΓΓΕΛΙΔΗΣ,
ΕΤΑΓΓΕΛΟΣ,

Βρνλλειον
Τρίγλεια

Κωνσταντινούπολη.

'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών,

'Ελλη
'Αθήνα.

'Ερευνών,

'Αρχείου,

Συλλόγου

'Αθήνα.
Παρνασσός],

TP. ΕΤΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ^Περί τίνων μητροπολιτών
Άπαμείας (Βιθυνίας), ΔΙΕΕ 3(1889), 219-225.
TP. ΕΤΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Βρύλλειον-Τρίγλεια,
1934.

Πηγή

'Αθήνα

'Εκκλησιαστικός

ΕΦΣΚ

Ό εν Κωνσταντινουπόλει
'Ελληνικός
Σύλλογος, Κωνσταντινούπολη.
'Ανέκδοτα

Πέρ

ΕΐΓΕΝΙΟΤ ιερέως [- Μ. ΓΕΔΕΩΝ], Ή Ζωοδόχος
Πηγή και τα ιερά αυτής προσαρτήματα,
'Αθήνα
1886.

ΕΦ

ΖΑΚΤΘΗΝΟΣ,

του

ΕΤΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ μητρ. Πέργης, Ή
γη της Παμφυλίας, Θεσσαλονίκη 1983.

Πέργη

ΕΤΓΕΝΙΟΣ, Ζωοδόχος

'Αλήθεια,

Φάρος,

'Αλεξάνδρεια.
Φιλολογικός

Δ. Α. ΖΑΚΤΘΗΝΟΣ, 'Ανέκδοτα πατριαρχικά έγ
γραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας, 'Ελληνικά
2(1929), 127-166, 385-434· 3(1930), 115-152,
421-457· 4(1931), 229-248, 377-398' 5(1932),
175-204 και 6(1933), 121-144, 189-204.

ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΤ, Καψάς

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΤ, Για την μητρόπολη
τοϋ Καφά τον Ι Ε ' αιώνα, ΑΠ 29 (1969), 280-293.

ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ,

Άμύκλαι

Π. ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Ή μητρόπολις 'Αμυκλών
και
Τριπολιτζας και ai επίσκοποι Πίσσης,
Έζερών
και Βελιγόστιδος,
'Αθήνα 1921.

ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ,

Άνασύστασις

Π . ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Άνασύστασις της μητροπόλεως
"Αργούς και Ναυπλίας κατά το 1541, 'Αθηνά 27
(1915), 202-207.

ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, "Ερενναι

Π . ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, 'Ιστορικοί ερενναι περί της εκ
κλησίας τών νήσων της ανατολικής Μεσογείου Θα
λάσσης, 'Ερμούπολη 1913.

ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ,

Π . ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, 'Εξαρχία
(1906), 143-145.

Καβάλλα

Καβάλλας,

ΕΑ
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ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ,

Κάρπαθος-Κάσος Π . ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, 'Αρχιεπίσκοποι Καρπάθου και
Κάσου, 1537-1821, Νησιωτική Έπετηρίς,ί,
Ερ
μούπολη 1918, 285-308.

ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ,

Σημειώματα

ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Τάξις

Π . ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Σημειώματα περί 'Ελλήνων εκ
των Μαρτίνου Κρουσίου Σουηκικών
Χοονικών,
'Αθήνα 1922.
Π . ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Τάξις Ιεραρχική των εν Πελο
πόννησο) άγιων τον Θεοϋ εκκλησιών. Ή
μητρό
πολις Ζαρνάτας και ai èv Mavì] επίσκοποι, Ε ρ 
μούπολη 1922.

ΖΟΛΩΤΑΣ-ΣΑΡΟΤ, 'Ιστορία 3.2 Γ. Ι. Ζ Ο Λ Ώ Τ Α Σ , 'Ιστορία της Χίου,
συνταχθείσα
επιμέλεια... ΑίΜΙΛΙΑΣ Κ. ΣΑΡΟΥ..., τ. 3· μέρος
δεύτερο, 'Αθήνα 1928.
HE
ΗΧ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ,

Μητρόπολις
Ζιχνών

ΘΗΕ

'Εστία,

'Ηπειρωτικά

Χρονικά,

Σάμου

Τραπεζούς

'Ιωάννινα.
'Ιωάννινα.

TP. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, Ή ιερά μητρόπολις Ζιχνών
και οι μητροπολϊται αυτής, ΣΧ 1(1953), 163-180.
Θρησκευτική

ΙΩΑΝΝΗΣ, 'Εκκλησία
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ,

Ηπειρωτική

και 'Ηθική

'Εγκυκλοπαίδεια.

ΙΩΑΝΝΗΣ Σιδηροκάστρου, Ή
μου, Σάμος 1967.

εκκλησία

της

Σά

Σ . ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, 'Ιστορία και στατιστική
Τραπε
ζούντας και της περί ταύτην χώρας, Κωνσταντι
νούπολη 1870.

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ, Πατμιακή
Βιβλιοθήκη

ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ, "Αποικος

Ι Ω . ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ, Ό "Αποικος, ήτοι ai εν τη νοτίω Ρωσσία και Κανκάσω άρχαΐαι ελληνικοί άποικίαι και ai αλλαι διαλάμψαααι έλληνικαί
επισκο
παί, αρχιεπίσκοποι και μητροπόλεις, Βατούμ 1919.

ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ, Χαλδία

Γ. ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ, Συμβολή είς μελέτην περί
της μητροπόλεως Χαλδίας, Α / 7 15(1950), 84-97.

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ,

'Ανάλεκτα

ΚΩΝ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ, Χιακά
1890.

ΚΑΠΛΑΝΕΡΗΣ,

'Ανέκδοτα

ΣΩΚΡ. Ν. ΚΑΠΛΑΝΕΡΗΣ, 'Ανέκδοτα έγγραφα
για τήν εκκλησία της Θάσου κατά τον 14ο και 15ο
αιώνα, Θασιακά 7(1992), Πρακτικά Α' συμπο
σίου Θασιακών Μελετών, 293-314.

ΚΑΡΑΒΙΑ, Βασίλειος
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ, Λόγος

Αούπου

ΚΑΛΛΊΜΑΧΟΣ,

Πατμιακής

Βι

βλιοθήκης Συμπλήρωμα, ΕΦ 12(1913), 385-396,
525-541.

'Ανάλεκτα,

'Αθήνα

ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΡΑΒΙΑ, Βασίλειος Αούπου, ΜΕΕ, 6,
'Αθήνα 1928, 772-773.
Ε . ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ, Λόγος εις το ιερόν μνημόσυνον τοϋ άοιδίμου Νικολάου τον Άριστάρχου,
Μ.
Λογοθέτον της τον Χρίστου Μ. 'Εκκλησίας, Κων
σταντινούπολη 1866.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΚΛΕΩΝΥΜΟΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-

ΛΟΣ,
ΚΝΗΤΗΣ,

Βιθυνικά

Μ. Κ Λ Ε Ω Ν Υ Μ Ο Σ - Χ Ρ .
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ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ,

Βιθυ

νικά ή Επίτομος
μονογραφία της Βιθυνίας και
των πόλεων αυτής, Κωνσταντινούπολη 1867.

Χριστιανούπολις

ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ Κ Ν Η Τ Η Σ , Ή μητρόπολις Χριστιανουπόλεως, ΕΑ 30-31(1910), 69-72.

ΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ,

Α Θ . ΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ,
'Εκκλησιαστι
κών και Πολιτικών των είς δώδεκα· βιβλίον Η',
Θ' και Γ, ήτοι τα μετά τήν"Αλωσιν
(1453-1789),
Κωνσταντινούπολη 1870.

Τά μετά την "Αλωσιν

ΚΟΝΟΡΤΑΣ, Κρίση

Π . ΚΟΝΟΡΤΑΣ, Ή οθωμανική κρίση τοϋ τέλους
τοϋ Ι ζ ' αιώνα και το οικουμενικό πατριαρχείο, 'Ι
στορικά, τχ. 3(1985), 45-76.

ΚΟΝΟΡΤΑΣ

βλ. και KONORTAS.

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, Μ. 'Ασία

Π . ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γεωγραφία
'Ασίας, 'Αθήνα 1 9 2 1 .

ΚΟΡΑΗΣ,

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ,
ΟΜΕΔ), 1, 'Αθήνα 1964.

'Αλληλογραφία

ΚΟΥΓΕΑΣ, Μάνη

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,

Μικρας

'Αλληλογραφία

(εκδ.

Σ. ΚΟΥΓΕΑΣ, Συμβολαί είς τήν Ίστορίαν και τήν
τοπογραφίαν της ΒΔ Μάνης, 'Ελληνικά 6(1933),
261-324.

ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ, 'Ιωάννης
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,

της

ΙΓ'

'Ιστορία
Σουμελα

Βιογραφία

ΣΤ. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ, Ό
τριάρχης 'Ιωάννης ΙΓ'

λόγιος οικουμενικός πα
ό Γλυκύς, 'Αθήνα 1975.

E n . ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, 'Ιστορία της παρά τήν Τρα
πεζούντα ιεράς βασιλικής πατριαρχικής
σταυρο
πηγιακής
μονής τής 'Υπεραγίας
Θεοτόκου τής
Σουμελα, 'Αθήνα 1898.
Ε π . ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Βιογραφία
τών εκ
Τραπεζοΰντος και τής περί αυτήν χώρας άπα τής 'Αλώ
σεως μέχρις ημών άκμασάντων λογίων, 'Αθήνα
1898.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Λέρος

Ε.ΜΜ. Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Ή επισκοπή Λ έ 
ρου (Λέρνης) και ή άνύψωσις αυτής εις μητρόπολιν (Αέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας), Ή Πα
ναγία τοϋ Κάστρου, 'Αθήνα 1989, 19-28.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Νίκαια

ΕΜΜ. Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Νίκαια ('Επισκοπι
κή Ιστορία), ΘΗΕ, 9, 'Αθήνα 1966, στ. 457-459.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,

ε'ις τήν
ΕΜΜ. Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Συμβολή
εκκλησιαστικήν
Ίστορίαν τής Δωδεκανήσου, ' Α 
θήνα 1968.

ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ,

ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ,

Συμβολή

Μελετήματα

Πολιτική
έξάρτησις

ΙΩ. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ, 'Ηπειρωτικά
Μελετήματα,
5. Μαλακασιακά, 2. Μέτσοβον και Σεράκου,
θήνα 1888 [φωτ. ανατ. 'Ιωάννινα 1971].

τχ.
'Α

ΪΩ. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ, Πολιτική έξάρτησις και διοίκησις Μαλακασίου, Παρνασσός 10 (1887), 376-388
[φωτ. ανατ. Ηπειρωτικά
Άγαθοεργήματα,
1, ' Ι 
ωάννινα 1971].
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ΛΑΜΠΡΟΣ,

Γενεαλογικά

Σ π . ΛΑΜΠΡΟΣ, Γενεαλογικά σημειώματα Νικο
λάου Μαυροκορδάτου καί 'Αλεξάνδρου Μαυροκορ
δάτου τοϋ έξ απορρήτων, ΕΠ 3(1899), 139-141.

ΛΑΜΠΡΟΣ,

Καλλίνικος

Σ η . ΛΑΜΠΡΟΣ, Συνοδικον γράμμα τοϋ πατριάρ
χου Κωνσταντινουπόλεως Καλλινίκου, NE 9
(1912), 178-181.

ΛΛΜΠΡΥΝΙΔΗΣ,

Ναυπλία

AIATA, Σέριφος
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ,

Μ. ΛΑΜΠΡΥΝΙΔΗΣ, Ή Ναυπλία,

'Αθήνα 1898.

ΕΥΤΥΧΙΑ AIATA, Ή Σέριφος κατά τήν
κρατία [17ος-19ος αι.), 'Αθήνα 1987.
Συμβολή

ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Λατινικά
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ,

έγγραφα

'Αρχιερείς
Μεθώνης

Τουρκο

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, Συμβολή εις τήν Ίστορίαν της εν Αίγύπτφ
ορθοδόξου εκκλησίας, Α 
λεξάνδρεια 1932.
ΧΡΥΣΑ Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Τα λατινικά έγγραφα τοϋ
Πατμιακοΰ'Αρχείου,Σύμμεικτα 2(1970), 349-378.
Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, 'Αρχιερείς Μεθώνης, Κορώ
νης καί Μονεμβασίας γύρω στα 1500, Πελοπον
νησιακά 3-4(1958-1959), 95-147.

ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, Μητροπολΐται
Φιλαδελφείας

Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, Ή εν Βενετία 'Ελληνική κοινότης καί οί μητροπολΐται Φιλαδέλφειας, ΕΕΒΣ
37(1969-1970), 170-210 καί (προσθήκη) 473-474.

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΆΤΟΣ, Βίος

[Γ. Α Λ . ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΆΤΟΣ,] Βίος 'Αλεξάνδρου
Μαυροκορδάτου τοϋ έξ απορρήτων στο 'Αλεξάν
δρου Μαυροκορδάτου τοϋ εξ απορρήτων
Έπιστολαί Ρ', έκδ. Θ. ΛίΒΑΔΑΣ, Τεργέστη 1879.

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΆΤΟΣ, Πάρεργα

ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΆΤΟΣ, Φιλόθεου Πάρερ

γα, έκδ. J. BOUCHARD, Άθήνα-Μόντρεαλ 1989.
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,

Τουρκικά

ΜΕΕ
ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ,

Τουρκικά έγγραφα άφορώντα τήν Ιστορίαν της
Χίου, κατά μετάφρασιν XP. Β. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
'Αθήνα 1920.
Μεγάλη

'Υπομνήματα

'Ελληνική

'Εγκυκλοπαίδεια.

Α. Μ Η ΑΙ Α Ρ ΑΚΗ Σ, 'Υπομνήματα
περιγραφικά
των Κυκλάδων νήσων. 'Αμοργός, 'Αθήνα 1884.
Βλ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ,
Συναγωγή' καί Χειρόγραφο Γ.

ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ

ΜΝΕ

Μεσαιωνικά

ΜΟΣΧΙΔΗΣ, Λήμνος

Α. ΜΟΣΧΙΔΗΣ, Ή Λήμνος, 'Αλεξάνδρεια 1907.

ΜΟΣΧΟΝΑΣ,

Πατριαρχείον
'Αλεξανδρείας. Κατάλογοι της πα
τριαρχικής Βιβλιοθήκης (υπό Θ. ΜΟΣΧΟΝΑ), 3,
'Αλεξάνδρεια 1946.

Κατάλογοι

και Νέα 'Ελληνικά,

Νομική

'Αθήνα.

ΜοΣχοποΥΛΟΣ,/ίϊκοσίφοίησσα ΔΑΜΑΣΚΗΝΌΣ ΜΟΣΧΟΓΙΟΥΛΟΣ, Ή Ιερά μονή
της ΕΙκοσιφοινίσσης, μετά των σχετικών προς τά
περί αυτής πόλεων και χωρών, Κωνσταντινούπολη
1896.
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ΜΟΤΖΛΚΗΣ,

Πληροφορίες
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Σ τ . MOTZ ΑΚΗΣ, Πληροφορίες για τον αντιγρα
φέα Σταμάτη, ιερέα Ζωγράφο και για τις σχέσεις
των μοναστηριών Ί ω . Θεολόγου Πάτμου και Χοζοβιώτισσας Άμοργοϋ, άπο άγνωστο χφ τοϋ 17ου
αιώνα, Μνριόβιβλος 9(1986), 29-35.

ΜΠΑΚΛΛΑΚΗΣ, Καβάλα

Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ, Το τοπωνύμιο Καβάλα, Ή
Καβάλα και ή περιοχή της, Πρακτικά Α' τοπικού
συμποσίου, Θεσσαλονίκη 1980, 129-132.

ΜΠΛΜΙΧΑΣ, Δέλβινο

Θ. ΜΠΑΜΙΧΑΣ, Κώδιξ τοΰ ναοΰ της πόλεως Δελβίνου, ΗΧ 5(1930), 56-75 [έπανέκδ. ΜΠΑΡΑΣ,
Δέλβινο, 74-95].

ΜΠΆΡΑΣ,

ΒΑΣ. ΜΠΑΡΑΣ, Το Δέλβινο,

ΜΠΟΝΙ1Σ,

Δέλβινο

Άμφιλόχιος

ΜΠΤ

Κ. ΜΠΟΝΗΣ, Άμφιλοχίου 'Ικονίου "Περί ψευ
δούς ασκήσεως", Θεολογία
45(1975) 19 έπ. 49(1978), 22-29, 209-217, 417-422, 625-634.
Μετόχι
πολη.

ΜΤΣΤΑΚΙΔΗΣ,
ΜΤΣΤΑΚΙΔΗΣ,

'Αθήνα 1966.

Παναγίου

Τάφου, στην

Κωνσταντινού

Άνακαμίνενσις Β. ΜΤΣΤΑΚΙΔΗΣ, Σκωριών άνακαμίνευσις, ΝΠ
1(1929), 489-503, 563-572 και 2(1930), 26-33.
Γράμμα

Β. ΜΤΣΤΑΚΙΔΗΣ, Γράμμα δωρεάς μονών και
χωρίων, ΕΦΣΚ, Παρ/μα τ. 24-26 (1896), 1 3 1 132.

ΜΤΣΤΑΚΙΔΗΣ,

Κατάλογοι

Β. ΜΤΣΤΑΚΙΔΗΣ, 'Επισκοπικοί κατάλογοι, επιμέ
λεια Γ Ε Ρ Α Σ Ι Μ Ο Τ Κ Ο Ν Ι Δ Α Ρ Η , ΕΕΒΣ 12(1936),
139-238.

ΜΤΣΤΑΚΙΔΗΣ,

Κονροντσεαμε

Β. ΜΤΣΤΑΚΙΔΗΣ, Ίστορικαί ειδήσεις περί Κουρούτσεσμε, Παρνασσός 11(1887), 93-106, 187201, 295-315, 472-490, 514-550.

ΜΤΣΤΑΚΙΔΗΣ,

Σχολεία

Β. ΜΤΣΤΑΚΙΔΗΣ, 'Οκτώ κεφάλαια αναφερόμενα
εις την ίστορίαν τών σχολείων κατά τον I H ' και
ΙΘ' αιώνα, Τεσσαρακονταετηρις
της καθηγεσίας
Κ. Σ. Κόντον, 'Αθήνα 1909, 390-408.

ΜΤΣΤΑΚΙΔΗΣ

βλ. και MYSTAKIDÈS.

MX

Μικρασιατικά

NE
ΝΗΦΛΚΗΣ,

Χρονικά,

Νέος Έλληνο μνήμων,
Μανιάτικα

ΝίΚΟΛΟΠΟΤΑΟΤ,

'Εξαρχία
Πνργίον

ΝΠ
ΝΤΣΤΑΖΰΠΟΤΑΟΤ,

'Αθήνα.

ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΗΦΑΚΗΣ, Μανιάτικα
χονργήματα, 'Αθήνα 1964.

Ιστορικά

στι-

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝίΚΟΛΟΠΟΤΑΟΤ, Γύρω άπο την εξαρ
χία Πυργιού και Βολισσοϋ, ΧΕ 2(1964), τχ. 4,
43-52.
Νέος Ποιμήν,

'Έγγραφα

'Αθήνα.

Κωνσταντινούπολη.

ΜΑΡΙΑ ΝΤΣΤΑΖΟΠΟΤΛΟΤ, Βνζαντινά έγγραφα της
μονής Πάτμου, 2. Δημοσίων λειτουργών, 'Αθήνα
1980.
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ΝΤΣΤΑΖΟΠΟΤΛΟΤ,

ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟΤ,

ΞΕΝΟΠΟΤΛΟΣ,

Σονγδαία

Βενετία

Δοκίμων

ΜΑΡΙΑ ΝΤΣΤΑΖΟΠΟΤΛΟΤ, Ή εν τη
Τανρική
Χερσονήσφ πόλις Σουγδαία από τοϋ ΙΓ' μέχρι τον
ΙΕ' αιώνος, 'Αθήνα 1965.
ΑΡΤΕΜΗ Ξ Α Ν Θ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ - Κ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Τ , Ή
νική κοινότητα τής Βενετίας (1797-1866),
σαλονίκη 1978.

ελλη
Θεσ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΞΕΝΟΠΟΤΛΟΣ, Δοκίμων
ιστορικής
τινός περιλήψεως τής ποτέ αρχαίας και εγκρίτου
ηπειρωτικής
πόλεως "Αρτης, 'Αθήνα 1884 [έπανέκδ. HE 7(1958), 12-16, 117, 208, 289, 380,
461, 666, 742, 852].

ΟΙΚΟΝΌΜΟΣ, Τά σωζόμενα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟίΚΟΝΟΜΟΣ ό εξ Οικονόμων,
Τα σωζόμενα φιλολογικά συγγράμματα,
'Αθήνα
1871.

ΟίΚΟΝΟΜΟΤ, "Ηπειρος

ΦΩΤΙΟΣ ΟίΚΟΝΟΜΟΤ, Ή εκκλησία τής
Ηπεί
ρου. "Ιδρυσις, όργάνωσις και εξέλιξις αυτής, ' Α 
θήνα 1982.

ΠΑΑ

Πρακτικά

ΠΑϊΖΗ,

ΜΑΧΗ ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΤ,
'Ανεπίσημα
από το πατριαρχείο Κωνσταντινονπόλεως.
Παρασχέδια και μαρτνρίες τοϋ 1476, 'Αθήνα 1988.

Ανεπίσημα

ΓίΑϊΖΗ, 'Εξαρχία

ΠΑϊΖΗ, Συνοδική

τής 'Ακαδημίας

'Αθηνών,

'Αθήνα.

Θάσου

ΜΑΧΗ ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΤ, Ή Θάσος ως
πατριαρχική εξαρχία, Θασιακά 7(1992), Πρακτι
κά Α' συμποσίου Θασιακών Μελετών, 155-160.

πράξη

ΜΑΧΗ ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΤ, Μια συνο
δική πράξη (1493) τοϋ Μαξίμου Δ' πού αποδίδε
ται στον Νήφωνα Β', Μνήμων 11(1987), 74-82.
βλ. και Χειρόγραφο

ΓίΑϊΖΗ
ΓίΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΤΛΟΣ, Πελο
πόννησος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, "Εγγαμος
κλήρος

Γ.

ΒΑΣ. Π Α Ν Α Π Ω Τ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ , Πληθυσμός και οικι
σμοί τής Πελοποννήσου,
13ος-18ος αιώνας, ' Α 
θήνα 1985.
ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, Τα οικονομικά
τοϋ
έγγαμου κλήρου στο Βυζάντιο, 'Αθήνα 1986.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ, 'Επανά
σταση 1770

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ, Ή ελληνική επανάσταση
τοϋ 1770 και ό αντίκτυπος της στις ελληνικές
χώρες, Ιστορία τον 'Ελληνικού "Εθνους, 11, ' Α 
θήνα 1975, 58-85.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ,

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ, Ή κίνηση τον δούκα τοϋ
Νεβέρ Καρόλου Γονζάγα για την
απελευθέρωση
τών βαλκανικών λαών (1603-1625),
Θεσσαλονίκη
1966.

Δούκας

Νεβέρ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ, Νίκαια

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ, Ή Νίκαια ήτοι μο
νογραφία 'ιστορική, αρχαιολογική, παλαιογραφική
και εκκλησιαστική τής πόλεως ταύτης, ΕΦΣΚ
33(1914), 135-151.
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ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος Π α παδόπουλος-Κομνηνος (1651-1740), ΕΦ 1(1913),

ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ,

Παπαδόπουλος-Κομνηνος

523-542.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Χαλδίας
άρχιερενς

ΑΝΘΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ, Ό Χαλδίας άρχιερεύς των μεταλλουργών, ΑΠ 13(1948), 55-60.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Α Θ . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ,
'Ανάλεκτα
'Ανάλεκτα Ίεροσολνμιτικής
Σταχυολογίας,
5 τόμοι, Πετρού
πολη 1891-1898.
ΊεροσολυμιΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, ΑΘ. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Υ Σ ,
Βιβλιοθήκη
τική Βιβλιοθήκη, 5 τόμοι, Πετρούπολη 1891-1915.
Έγγραφα
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, ΑΘ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ,
"Εγγραφα
περί δύο επισκοπών της μητροπόλεως 'Αθηνών,
στο Δ. Γ Ρ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Μνημεία της 'Ιστο
ρίας των Αθηναίων, 2, 'Αθήνα 1890, 224-229.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Α Θ . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ,

,/7. Ν. Παπαγεωργίου

(βιβλιοκρι-

σία:) Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου, Αϊ Σέρραι μετά
τών προαστείων... Έ ν Λιψία... 1894, VV 1(1894),
673-683 καΐ 2(1895), 629-632.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, ΑΘ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Περί της
Συμεών
τρίτης πατριαρχίας Συμεών τοϋ Τραπεζουντίου,
ΔΙΕΕ 3(1889), 478-486.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, ΑΘ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Τακτίκοντών
Τακτικον ορθοδόξων εκκλησιών της 'Ανατολής και κατάλο
γος αρχιερέων άκμασάντων έν αύταϊς μεταξύ τοϋ
Ι Ζ ' και I H ' αιώνος, ΔΙΕΕ 3(1890), 468-478.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ βλ. και PAPADOPOULOS-KÉRAMEUS.
Π Α Π Α Ζ Η Σ Η Σ , Μισθοί

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ T P . ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Μισθοί διδασκά
λων έπί Τουρκοκρατίας, HE 21(1972), 413-421.

ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ T P . ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Τιμαί αγαθών
και άμοιβαί εργασίας έπί Τουρκοκρατίας, HE
22(1973), 204-218.

Τιμαι

Π ΑΠ ΑΣΤΑΘΗΣ, Κανονισμοί

κοι
Ol Κανονισμοί τών 'Ορθοδόξων 'Ελληνικών
νοτήτων τον 'Οθωμανικού κράτους και της Δια
σποράς, ε"κδ. Χ. Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, 1, Θεσσα
λονίκη 1984.

Π Α Σ Π Ά Τ Η Σ , Προάστεια

Α. Γ . ΠΑΣΠΑΤΗΣ, Τα θρακικά προάστεια τοϋ
Βυζαντίου, ΕΦΣΚ 12(1877-1778), 33-42.

ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Γαβριήλ

Δ. Π . ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Γαβριήλ Γ ' , πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως, ΕΕΒΣ 10(1933), 304-320.

ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ,
ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ,

Γ

Άγαλλιανος
Ειδήσεις

Άγαλλιανος
Χ. Γ . ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Ό Θεόδωρος
ταντιζόμενος προς τον Θεοφάνην Μήδειας και οι
ανέκδοτοι Αόγοι του, 'Αθήνα 1966.
Χ. Γ . ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Ειδήσεις για τήν ελληνική
κοινότητα της Προύσας (15ος-17ος αι.), ΔΚΜΣ
7(1988-1989), 9-50.
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ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ,

Χ. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Εκκλησία, 'Ιστορία
τον
'Ελληνικού "Εθνους, 11, 'Αθήνα 1975, 123-134.

Εκκλησία

ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, 'Ιερεμίας

ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ,

Α'

Πατριαρχικά

ΠίΤΣΑΚΗΣ, Φίλιππος

Κύπριος

Χ. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Χρονολογικά ζητήματα
της πατριαρχείας τοϋ 'Ιερεμίου Α' (1522-1546),
Μνημοσύνη 1(1967), 249-262.
Χ. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Πατριαρχικά γράμματα
καί άλλα έγγραφα και σημειώματα τοϋ Ι ζ ' - Ι Η '
αιώνος εκ τοϋ κωδικός τοϋ Ίέρακος, EM A 12
(1962), 116-165.
Κ. Γ. ΠίΤΣΑΚΗΣ, Φιλίππου τοϋ Κυπρίου, μία
μαρτυρία για το "Μέγα Νόμιμον", Πρακτικά Β'
διεθνούς Κνπρολογικοϋ
συνεδρίου, 2, Λευκωσία
1986, 361-374.

ΠΟΛΕΜΗΣ,

'Αναγραφή

Δ. Ι. ΠΟΛΕΜΗΣ, 'Αναγραφή πατριαρχικών εξαρ
τημάτων της Μικρας 'Ασίας κατά τον 16ον αιώνα,
'Ελληνικά 30 (1977-1978), 99-119.

ΠΟΛΕΜΗΣ,

'Ανέκδοτα

Δ. Ι. ΠΟΛΕΜΗΣ, 'Ανέκδοτα έγγραφα περί της έν
"Ανδρω μονής της 'Αγίας Ειρήνης, 'Ελληνικά 23
(1970), 57-77.

ΠΟΛΕΜΗΣ,

Μητρόπολις
'Εφέσου

Δ. Ι. ΠΟΛΕΜΗΣ, Συμβολαί εις την Ίστορίαν της
μητροπόλεως 'Εφέσου κατά τον δέκατον έκτον
αιώνα, ΕΕΒΣ 45(1981-1982), 313-363.

ΠΟΛΪΚΑΡΠΟΣ,

Δανιήλ

ΠΟΛΤΚΑΡΠΟΣ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, Ό
Τριπόλεως καί 'Αμυκλών Δανιήλ, Θεολογία 7
(1929), 124-138.

ΠΟΤΛΙΤΣΑΣ, Σννοψις

Π. ΠΟΤΛΙΤΣΑΣ, Σύνοψις τοϋ κωδικός της επι
σκοπής Δρυϊνουπόλεως καί 'Αργυροκάστρου, ΗΧ
5(1930), 76-113.

Ρ.-Π.

Γ. Α. ΡΑΛΛΗΣ-M. ΠΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα των θείων
καί ιερών κανόνων, 6 τόμοι, 'Αθήνα 1852-1859.

ΡΑΛΛΗΣ, "Εξαρχοι

Κ. Μ. ΡΑΛΛΗΣ, Περί τών εκκλησιαστικών έξάρχων, ΠΑΑ 11(1936), 146-152.

ΡΟΔΟΟΙΝΟΣ,

Ν. ΡΟΔΟΟΙΝΟΣ, 'Ολίγα περί της μητροπόλεως
Λιτίτσης, Θρακικά 12(1939), 94-102.

Λίτιτσα

ΣΑΘΑΣ, 'Ιερεμίας

Β'

Κ. ΣΑΘΑΣ, Βιογραφικον
Πατριάρχου
'Ιερεμίου Β'
1870.

ΣΑΘΛΣ, Μ.Β. 3

Κ. ΣΑΘΑΣ, Μεσαιωνική
1872.

ΣΓΟΥΡΟΣ, Χίος

Κ. ΣΓΟΤΡΟΣ, 'Ιστορία
1937.

ΣίΔΕΡΟΠΟΤΛΟΣ, Καρά

Χισάρ

σχεδίασμα περί τού
(1572-1594),
'Αθήνα
Βιβλιοθήκη,

3, Βενετία

της νήσου Χίου,

'Αθήνα

Ξ. Α. ΣίΔΕΡΟΠΟΤΛΟΣ, Περί της έν Μικρά 'Αρ
μενία Νικοπόλεως (Καρά Χισάρ-ι-Σαρκή), ΕΦΣΚ
Άρχαιολ. Παρ/μα τ. 17(1887), 134-143.
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Μετσόβου ΒΑΣ. ΣΚΑΦΙΔΑΣ, 'Ιστορία τοϋ Μετσόβου,
10 (1961), 965, 1055 και 11(1962), 16 έπ.

ΣΚΑΦΙΔΑΣ, 'Ιστορία

HE

ΣΚΑΦΙΔΑΣ, Προνόμια

ΒΑΣ. ΣΚΑΦΙΔΑΣ, Τα προνόμια
HE 1(1952), 657-660.

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ,

Σ. Χ. ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ, Διαθήκαι εκ της Δυτικής
Μάνης, ΕΑΙΕΔ
6(1955), 100-121.

Λιαθήκαι

ΣΚΟΡΔΕΛΗΣ,
ΣΤΑΘΗ,

Σημειώματα

ΒΛ. ΣΚΟΡΔΕΛΗΣ, Χρονικά
4(1892), 288-290.

τοϋ Μετσόβου,

Σημειώματα,

ΔΙΕΕ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΤΑΘΗ, Το ανέκδοτο οδοιπορικό
τοϋ Χρύσανθου Νοταρα, ΜΝΕ 1(1984), 127-280.

'Οδοιπορικό

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ,

Σαμιακά

E n . Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Σαμιακά ήτοι Ιστορία της
νήσου Σάμου από των πανάρχαιων χρόνων μέχρι
των καθ' ημάς, 2, Σάμος 1881' 4, Σάμος 1886.

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ,

Σύλλεκτα

Ε π . Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, 'Εκκλησιαστικά
Σάμος 1891.

Σύλλεκτα,

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Θράκη

Μ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, Συμβολή εις την ίστορίαν των
εκκλησιών της Θράκης, Θρακικά 14(1940), 5-230.

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, Σίφνος

ΣΙΜΟΣ ΜίΛΤ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, 'Ιστορία
νου, 'Αθήνα 1990.

ΣΧ

Σερραϊκά Χρονικά,

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Φυγάδες

Π . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΟΙ φυγάδες.
μέρη πέντε μετά μακρών Προλεγομένων
του, 'Αθήνα 1870.

ΤΡΙΤΟΣ, 'Εξαρχία

Μ. Γ. ΤΡΙΤΟΣ, Ή πατριαρχική εξαρχία Μετσό
βου (1659-1924),
διδ. διατριβή, 'Ιωάννινα 1990.

Μετσόβου

ΤΣΙΓΑΡΑΣ, Δύο

ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ,

μονές

σιγίλλια

Κληροδότημα

ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ,

Σίφ

'Αθήνα.
Δράμα εις
περί Πόν

Μ. Γ. ΤΡΙΤΟΣ, Τα σωζόμενα φιρμάνια τών προ
νομίων τοϋ Μετσόβου, Πρακτικά Α' συνεδρίου
Μετσοβιτικών Σπουδών, 'Αθήνα 1993, 397-414.

ΤΡΙΤΟΣ, Τα φιρμάνια

ΤΣΕΛΙΚΑΣ, 'Αχαϊκές

της

ΑΓΑΜ. ΤΣΕΛΙΚΑΣ, Τα χειρόγραφα τών 'Αχαϊκών
μονών Ό μ π λ ο ΰ , Χρυσοποδαρίτισσας καί Νοτενών,
Μνημοσύνη 8(1980-1981), 259-282.
Ν. ΤΣΙΓΑΡΑΣ, 'Ηπειρωτικά. Δύο σιγίλλια Μ.
Σωσίνου έν Πογδοριανη καί Μέτσοβον,
Άττικον
Ήμερολόγιον
1896, 'Αθήνα 1895.
Ζ. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ, Το κληροδότημα
τοϋ Καρδι
ναλίου Βησσαρίωνος για τους φιλενωτικούς
της
βενετοκρατούμενης Κρήτης (1439-17ος αι.), Θεσ
σαλονίκη 1967.

Πληροφορίες Δ. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ, Πληροφορίες καί έγγραφα
για την εκκλησία της Κρήτης άπο δύο κώδικες
τοϋ πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας, ΜΝΕ 2(1986),
163-195.
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOT ΘΕΣΜΟΥ

Π Ρ Ω Τ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οί βυζαντινές απαρχές του θεσμού
Τά πατριαρχικά δίκαια επεκτείνονται τον 14ο αιώνα και πέρα από τα
σταυροπηγιακά μοναστήρια, σε οικισμούς · 'Ιστορικές συγκυρίες πού
εννόησαν την επέκταση αυτή · Ή καθιέρωση τον νέον θεσμού προ
σκρούει στην αντίδραση των αρχιερέων · Προσπάθειες
εξισορρόπησης

Κατά τους υστέρους βυζαντινούς χρόνους τα «πατριαρχικά δίκαια» δεν
αναφέρονται μόνο στα πατριαρχικά ή σταυροπηγιακά μοναστήρια και τα
εξαρτήματα τους. 'Αρχίζουν να καλύπτουν και Ινα νέο αντικείμενο: μικρές
γεωγραφικές περιοχές κατοικημένες άπα ορθόδοξους πληθυσμούς. Την
εποχή αυτή εμφανίζονται και οί οροί «πατριαρχικά χωρία», «πατριαρ
χικά καστέλλια» ή «πατριαρχική χώρα». Το πρώτο λοιπόν θέμα πού τίθε
ται είναι να εντοπίσουμε τήν απαρχή της εμφανίσεως του φαινομένου, της
επεκτάσεως δηλαδή τών πατριαρχικών δικαίων και σε οικισμούς.
Περί το 1321 στον «ιερόν κώδικα» πού τηρούσε ή γραμματεία του πα
τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καταγράφηκαν, σέ δύο ενότητες, τα ονό
ματα κάποιων χωριών και μοναστηριών. Οί δύο καταχωρίσεις σημειώ
θηκαν κάτω από τίς επιγραφές «Τα εν τη νήσω Λήμνω πατριαρχικά» ή
πρώτη και «Τα περί τήν Βάρναν πατριαρχικά καστέλλια» ή δεύτερη 1 .
Χρονολογία δεν αναγράφηκε, άλλα ή πρώτη τουλάχιστον καταχώριση θα
πρέπει να συνδυαστεί μέ το γεγονός δτι εκλέχθηκε νέος μητροπολίτης στή
Λήμνο τον Φεβρουάριο του 1321 2 .
Μολονότι πέρα άπο τα ονόματα οί δύο αυτές καταγραφές δέν σώζουν
καμιά άλλη πληροφορία, άπο τίς επιγραφές τους γίνεται φανερό οτι πρό
κειται οχι μόνο για μοναστήρια άλλα και για χωριά πατριαρχικά πού δέν
υπάγονταν στις εκκλησιαστικές περιφέρειες μέσα στις όποιες βρίσκον
ταν άλλα έξαρτόνταν απευθείας άπο τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.
Και για μέν τα μοναστήρια το φαινόμενο είναι ήδη γνωστό* για τήν ύπαρ
ξη όμως χωριών και «καστελλίων» πατριαρχικών δέν είναι γνωστή, δσο
1. Σώζονται στο φ. 4 7 ν τοϋ χφ. Vind. hist. gr. 47 (στο έξης V 47) και ε*χουν
δημοσιευθεί άπο τους MM 1, 95. Πρβ. δσα αναφέρει ό DARROUZÈS, Regestes, N.
2101 Critique.
2. Εύστοχα έχει επισημάνει το γεγονός αυτό ό J. Darrouzès προσπαθώντας
να χρονολογήσει τίς δύο αυτές καταγραφές - βλ. DARROUZÈS, στο ϊδιο.
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γνωρίζω, μνεία παλαιότερη άπο τις δύο αυτές καταχωρίσεις. "Ας επιση
μανθεί πάντως δτι εκείνος πού καταχώρισε τους δύο αυτούς καταλόγους
πατριαρχικών χωριών, καστελλίων και πατριαρχικών μοναστηριών δέν
αισθάνθηκε την ανάγκη να διευκρινίσει την έννοια τών καταγραφόμενων
πατριαρχικών χ ω ρ ι ώ ν ή «παράλειψη» πρέπει να δηλώνει δτι ή έ'ννοια δέν
ήταν άγνωστη ή καινοφανής το 1 3 2 1 . Ό συσχετισμός άλλωστε πού κάνει
ό D a r r o u z è s μεταξύ της καταχώρισης στον κώδικα τών πατριαρχικών
καστελλίων της Λήμνου καί της εκλογής νέου μητροπολίτη στο νησί ενι
σχύει, νομίζω, τήν εντύπωση δτι τα χωριά αυτά είχαν υπαχθεί στον π α 
τριάρχη: ό νεοεκλεγμένος αρχιερέας έ'πρεπε να γνωρίζει δτι τα καταχωρισθέντα «πατριαρχικά» δέν υπάγονταν στή δικαιοδοσία του, άλλα αποτε
λούσαν πατριαρχικές έξαρχίες.
Το 1347 μαρτυροΰνται καί άλλα «πατριαρχικά χωρία». Τ ή φορά αυτή
μάλιστα οι πληροφορίες πού σώζονται είναι περισσότερο σαφείς καί λε
πτομερείς. "Αν στον κατάλογο τών «εν τή νήσω Λήμνω πατριαρχικών»
έπρεπε να προσέξει κανείς δτι ανάμεσα στα ονόματα τών μοναστηριών
παρεμβάλλονται καί κάποια ονόματα οικισμών 1 , στο κείμενο του 1347
1. Το «Πτέριν» (σημ. Φτέρη), τα «Καλύβια του Ρωσοπούλου» (σημ. Ρουσοπούλιον), το «Σωληνάριον», τα «χωρία τοϋ Βισσίνου» (σημ. Φισίνη;), «του Σκαν
δάλη» «και τα λοιπά χωρία» περί τήν 'Αγία Μελιτηνή είναι ονόματα χωριών πού ξε
χωρίζουν σαφώς άπο τα άλλα ονόματα, πού δέν είναι βέβαιο αν πρόκειται για χωριά
ή μοναστήρια. "Ας σημειωθεί δτι ό Μοσχίδης, Λήμνος, 161, αναφέρει δτι το Π τ έ ρι ήταν μετόχι της μονής 'Αγίου 'Ιωάννη του Θεολόγου της Πάτμου. "Ισως δμως
να πρόκειται για συμπέρασμα το όποιο στηρίχθηκε σε πληροφορίες πού περιέχονται
σέ έγγραφα χαλκευμένα, δπου το Πτέρι αναφέρεται ως μετόχι της πατμιακής μο
νής. "Αν εξετάσουμε δμως δσα στοιχεία παρέχουν τα αυθεντικά βυζαντινά έγγραφα
πού σώζονται στο 'Αρχείο της μονής τής Πάτμου, θα διαπιστώσουμε δτι πουθενά δέν
διαφαίνεται οτι το Πτέρι ήταν μετόχι τής μονής: α) στο σιγιλλιώδες γράμμα του
δούκα τής Λήμνου Μιχαήλ Μακρεμβολίτη, τοϋ έτους 1285, απογράφονται τα κτή
ματα πού κατείχε ή μονή 'Αρχιστρατήγου τών "Ανω Δυνάμεων, ((ή εις το Πτέριν δια
κείμενη» (ΝϊΣΤΑΖΟΠΟΤΛΟΤ, "Εγγραφα, 2, 219, στ. 4-5)· β) ό ορισμός τοϋ 'Αν
δρόνικου Β ' τοϋ Παλαιολόγου πού εκδόθηκε το 1321 αναφέρεται στους πάροικους
πού δωρήθηκαν μαζί μέ το μοναστήρι τοϋ 'Αρχιστρατήγου τών "Ανω Δυνάμεων στή
μονή τής Πάτμου, πάροικοι «οΐτινες και προσκάθηνται εις τα χωρία... το Πτέριν»
(ΒΡΑΝΟΤΣΗ, "Εγγραφα, 1, 314, στ. 10-11)· γ) το χρυσόβουλλο σιγίλλιο πού εξέ
δωσε ό ΐδιος αυτοκράτορας δύο χρόνια αργότερα αναφέρει οτι ή μονή 'Ιωάννου Θεο
λόγου τής Πάτμου κατέχει στή Λήμνο μετόχι έπ' ονόματι τοϋ 'Αρχιστρατήγου τών
"Ανω Δυνάμεων «ωτινι πρόσεισιν... καί έτεροι πάροικοι ευρισκόμενοι εις το χωρίον...
το Πτέριν» (στο ίδιο, 141, στ. 7-8" στα σχόλια, 144-145, περιγράφεται το ιστορικό
τών κτήσεων τής μονής τής Πάτμου στή Λήμνο, δπως διαγράφεται στα σχετικά έγ
γραφα).
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μνημονεύονται ρητά πατριαρχικά χωριά. Ό πατριάρχης 'Ισίδωρος Α '
αναθέτει στο μητροπολίτη Σεβάστειας «διοικεΐν και τα εντός της ενορίας
αύτοΰ... πατριαρχικά έξαρχικα δίκαια» και αμέσως μετά διευκρινίζει:
«ήγουν το χωρίον τα Κόμανα και το έτερον χωρίον την Δόκειαν και τα
έτερα, δσα ευρίσκονται πατριαρχικά» 1 . Τα χωριά αυτά, μολονότι βρίσκον
ταν στην εκκλησιαστική περιφέρεια του μητροπολίτη Σεβάστειας, υπά
γονταν στον πατριάρχη, ό όποιος έπρεπε με ρητή εντολή να παραχωρήσει
τή διοίκηση τους στον τοπικό αρχιερέα* χωρίς αυτήν καμιά δικαιοδοσία
δεν μπορούσε να έ'χει ό μητροπολίτης στα χωριά.
"Ενα άλλο πατριαρχικό γράμμα αφήνει να εννοήσουμε ότι παρόμοιες
πατριαρχικές κτήσεις υπήρχαν και στή Θάσο: ό πατριάρχης εκχωρεί τό
1365 τήν «διοίκησιν και διεξαγωγήν» των πατριαρχικών δικαίων στον
αρχιεπίσκοπο Μαρώνειας 2 . "Ενα σημείωμα στην πίσω Οψη του φύλλου
πού περιέχει τό ένταλμα του Μαρώνειας μας πληροφορεί ότι ανάλογα
«πατριαρχικά δίκαια» υπήρχαν και στην περιοχή του Νευροκοπίου, τα
όποια εκχωρήθηκαν τήν 'ίδια εποχή μέ ανάλογο έ'νταλμα στό 'ίδιο πρόσω
πο. "Ας σημειωθεί ότι οι όροι πού χρησιμοποιούνται στό σωζόμενο π α 
τριαρχικό γράμμα του 1365 δεν αφήνουν αμφιβολίες για τό ότι στα πα"Αν τώρα παρακολουθήσουμε τα αυτοκρατορικά έγγραφα πού χαλκεύτηκαν
προκειμένου να κατοχυρώσουν τις κτήσεις πού είχε ή μονή της Πάτμου στή Λήμνο,
παρατηρούμε πώς τα έγγραφα συγχέουν το μοναστήρι του Ταξιάρχου Μιχαήλ, πού
ήταν μετόχι της Πάτμου, μέ τον τόπο δπου βρισκόταν, δηλαδή το Πτέρι. "Ετσι,
στον χρυσόβουλλο λόγο τοΰ 'Ανδρόνικου Γ ' του Παλαιολόγου πού χαλκεύτηκε περί
το 1329 σημειώνεται: «το έτερον μετόχιον δ επονομάζεται Πτέρις και έπικεκλημένον
τοΰ Τιμίου Ταξιάρχου των άνω Δυνάμεων Μιχαήλ» (στο ϊδιο, 168, στ. 9-10). Ή
ΐδια ακριβώς διατύπωση άντιγράφηκε στον χρυσόβουλλο λόγο τοΰ 'Αλεξίου Α' τοΰ
Κομνηνού, έγγραφο χαλκευμένο περί τους πρώτους μετά τήν "Αλωση χρόνους (στο
ίδιο, 159, στ. 36). Ή φράση παραλλάχθηκε λίγο στον επίσης χαλκευμένο χρυσό
βουλλο λόγο τοΰ 'Ανδρόνικου Γ ' του Παλαιολόγου πού φέρει χρονολογία 1331 :«το
έτερον μετόχιον, το ε'ις δνομα τιμώμενον του τιμίου Ταξιάρχου... και έπικεκλημένον
τήν Πτέριν» και λίγο πιο κάτω «αύλΐται του είρημενου μετοχίου της Πτέρης» (στο
ϊδιο, 176-177, στ. 8-9 και 2 1 ' πρβ. και τίς σχετικές πληροφορίες πού δίνει ή "Epa
Βρανούση εκδίδοντας τα πιο πάνω έγγραφα). Εΐναι, νομίζω, φανερό πώς το μετόχι
τοΰ Ταξιάρχου Μιχαήλ ταυτίστηκε μέ το τοπωνύμιο Πτέριν και έτσι δημιουργήθηκε
ή εντύπωση δτι το Πτέρι ήταν μετόχι της μονής 'Ιωάννου Θεολόγου της Πάτμου.
1. Το πατριαρχικό γράμμα δημοσιεύθηκε άπα τους MM 1, 257-258" πρβ.
DARROUZÈS, Regestes, Ν. 2284, δπου στην Critique ό Darrouzès διερωτάται πώς
αυτές οι πρόσοδοι πέρασαν στή δικαιοδοσία τοΰ πατριαρχείου.
2. Το κείμενο τοΰ γράμματος, πού σώζεται στο φ. 244 Γ τοΰ χφ. V 47, δέν το
έχουν δημοσιεύσει οι MM' πρβ. DARROUZÈS Regestes, N. 2496. Πρόσφατα εκδόθη
κε άπα τον ΚΑΠΛΑΝΕΡΗ, 'Ανέκδοτα, 295-296.
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τριαρχικά δίκαια της Θάσου περιλαμβάνονταν, αν οχι αποκλειστικά, ο
πωσδήποτε πάντως και χωριά, άφοΰ καλούνται να υπακούουν και να υπο
τάσσονται στον νέο εξαρχο οι κάτοικοι του νησιού και οχι μόνο κάποιοι
μοναχοί σταυροπηγιακών μοναστηριών. Ή γενικευτική αύτη διατύπωση
επιτρέπει να θεωρήσουμε δτι αντικείμενο τών πατριαρχικών δικαίων ήταν
ολόκληρη ή Θάσος και οχι κάποιοι μεμονωμένοι οικισμοί ή κάποια σταυ
ροπηγιακά μοναστήρια. Προς την κατεύθυνση μάλιστα αύτη συνηγορεί
και ενα ένταλτήριο γράμμα πού εκδίδει ό ίδιος πατριάρχης εξι χρόνια αρ
γότερα. Ά π ο το κείμενο αύτο εξάγεται, με μεγαλύτερη ασφάλεια, δτι τα
πατριαρχικά δίκαια κάλυπταν το σύνολο του νησιού, καθώς αναφέρεται
δτι στο μητροπολίτη Χριστουπόλεως ανατίθεται ή έξαρχική διοίκηση
«της νήσου Θάσου» 1 . Οι ενδεχόμενες επιφυλάξεις πού μπορούμε να έχου
με, κατά πόσον ενα ολόκληρο νησί ήταν δυνατόν να χαρακτηριστεί πα
τριαρχικό, αίρονται άπο το γεγονός δτι ενα άλλο νησί υπαγόταν ολόκληρο
στη δικαιοδοσία του πατριάρχη: πρόκειται για την "Ιμβρο πού, άπο π α 
τριαρχική πράξη του 1397, πληροφορούμαστε δτι, «πατριαρχική εξαρ
χία τελούσα», μετέπεσε τή χρονιά εκείνη σε καθεστώς αρχιεπισκοπής 2 .
Ά π ο το 1369 σώζεται ή πληροφορία δτι δόθηκε στο μητροπολίτη
Μεσημβρίας και Α γ χ ι ά λ ο υ κατ' έπίδοσιν ή μητρόπολη Βάρνης «και τα
περί αυτήν» - και ακόμα, «το Πετρίν, ή Προβάτους, ό Καλάθας, ό Κίτζιβας, ό Έ μ μ ω ν και ό Καρβουνάς» 3 . Ή ονομαστική απαρίθμηση τών εξι
χωριών πρέπει να δηλώνει δτι πρόκειται για χωριά πατριαρχικά, πού π α 
ραχωρούνται και αυτά στο μητροπολίτη ώς εξαρχία και γιά το λόγο αύτο
διακρίνονται άπο τήν άλλη κατηγορία, πού του παραχωρείται κατ' έπί
δοσιν—τή μητρόπολη Βάρνης και «τα περί αυτήν». Είναι πάντως αξιοση
μείωτο δτι ό γραφέας πού αντέγραψε αύτο το κείμενο στον κώδικα ση
μείωσε στην πίσω οψη του φύλλου δσα είχαν ξανά καταχωριστεί στον κ ώ 
δικα περί το 1321 κάτω άπο τήν επιγραφή «τα περί τήν Βάρναν πατριαρ
χικά καστέλλια» 4 .

1. Για το ένταλτήριο αύτο γράμμα πρβ. DARROUZÊS, Regestes, Ν. 2610*
το κείμενο δεν έχει δημοσιευθεί άπο τους MM.
2. Tò κείμενο σώζεται στο φ. 108ν-109 Γ τοϋ χφ. V 48 (βλ. MM 2, 272-273·
πρβ. DARROUZÊS, Regestes, N. 3034).
3. Τήν πληροφορία αντλούμε άπο ((παρασημείωσιν» πού σώζεται στο φ. 259 Γ
τοϋ χφ. V 47 και έχει δημοσιευθεί άπο τους MM 1, 502· πρβ. DARROUZÊS, Regestes, Ν. 2547. Τήν «παρασημείωσιν», άχρονολόγητη στον κώδικα, τή χρονολογεί
στο 1369 ό DARROUZÊS, στο ίδιο, D a t e .
4. Βλ. πιο πάνω, σ. 39.
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"Αν δμως δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι δτι τα χωριά πού παρα
χωρήθηκαν στο μητροπολίτη Μεσημβρίας ήταν πατριαρχικά, τα «καστέλλια» της ίδιας περιοχής πού είχαν καταγραφεί το 1321 διατηρούσαν το
ίδιο καθεστώς πενήντα χρόνια αργότερα. Στον ιερό κώδικα σώζεται κατα
γραμμένο ένα πατριαρχικό γράμμα του 1370, με το όποιο παραχωρείται
στο μητροπολίτη Βάρνης «ή εξαρχία καί διοίκησις» πέντε πατριαρχικών
καστελλίων πού βρίσκονταν στην επαρχία του: τής Γαλιάκρας, τής Τρίστρεας, τής Καβάρνας, τής Κρανέας και των Γερανιών. Είναι τα ίδια καστέλλια πού είχαν καταγραφεί το 1321 ώς πατριαρχικά 1 .
"Υστερα άπο τις περιπτώσεις πού εντοπίσαμε, βάσιμα νομίζω μπο
ρούμε να υποθέσουμε δτι, άπο τις αρχές περίπου του Μου αιώνα, τα π α 
τριαρχικά δίκαια δεν περιορίζονταν μόνο σε σταυροπηγιακά μοναστήρια
άλλα επεκτείνονται καί σε οικισμούς. Σ τ ο τέλος του ίδιου αιώνα διαπιστώ
νουμε δτι το φαινόμενο έχει κιόλας καθιερωθεί καί έχει αποκτήσει το όνο
μα με το όποιο θα μείνει στην ιστορία: «πατριαρχική εξαρχία». Σε κεί
μενο του 1397 αναφέρεται πώς ή "Ιμβρος, «πατριαρχική εξαρχία τελούσα
το πρότερον», μετατράπηκε σε αρχιεπισκοπή 2 . Ό συντάκτης μάλιστα
του κειμένου δεν θεωρεί δτι αναφέρει μια έννοια άγνωστη ή νέα, ώστε να
χρειάζεται να τή διευκρινίσει.
"Ας αναζητήσουμε τώρα τις ιστορικές συγκυρίες πού συνέτειναν ώστε,
στή διάρκεια του 14ου αιώνα, οι πατριάρχες να επεκτείνουν τα πατριαρ
χικά δίκαια καί να καθιερώσουν ένα νέο θεσμό, τό θεσμό τής πατριαρχικής
εξαρχίας.
"Οπως είναι γνωστό, τον 14ο αιώνα τα βυζαντινά εδάφη τής Μ. 'Ασίας
πέφτουν, το ένα μετά το άλλο, στα χέρια των τουρκικών φ ύ λ ω ν οι συν
θήκες αυτές ανάγκασαν το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως να αναζη
τήσει νέους τρόπους για να διοικήσει τους εναπομείναντες χριστιανικούς
πληθυσμούς, καθώς οι γενικότερες συνθήκες δεν ευνοούσαν τήν εγκατά
σταση εκεί άρχιερέως· τότε φαίνεται πώς ωριμάζει σιγά σιγά ή λύση να
περάσουν οί οικισμοί αυτοί απευθείας στή δικαιοδοσία του πατριάρχη,

1. Το κείμενο του γράμματος τοΰ 1370, με το όποιο έγινε ή νέα παραχώρηση
των πέντε πατριαρχικών καστελλίων, έχει δημοσιευθεί άπο τους MM 1, 528* πρβ.
DARROUZÈS, Regestes, N. 2586. Για τή δραστηριότητα πού παρατηρείται στή μη
τρόπολη Βάρνης καί στην περιοχή της τα χρόνια έκεϊνα βλ. DARROUZÈS, ατό ϊδιο,
Ν. 2547 Critique.
2. Βλ. πιο πάνω, τη σημ. 2 της σ. 42.
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προκειμένου να διοικούνται πιο ευέλικτα από πρόσωπα πού εκείνος επέ
λεγε.
Το παράδειγμα δμως της εξάρτησης χριστιανικών πληθυσμών απευ
θείας άπο τον πατριάρχη το συναντούμε και σε οικισμούς πού βρίσκονταν
μέσα στα όρια της αυτοκρατορίας. Για παράδειγμα, τα χωριά και τα καστέλλια της Λήμνου, της "Ιμβρου, της Θάσου δείχνουν δτι το φαινόμενο
της πατριαρχικής εξαρχίας δεν ήρθε για να καλύψει μόνο κάποιες ανάγ
κες πού προκλήθηκαν άπο τις κατακτήσεις άλλα είχε αιτίες πολλαπλές.
Για τους οικισμούς πού βρίσκονταν μέσα στα δρια της αυτοκρατο
ρίας τήν αιτία πρέπει να τήν αναζητήσουμε στη συρρίκνωση τών οικονο
μικών του πατριαρχείου και στις αγωνιώδεις προσπάθειες πού κατέβαλλαν
οι πατριάρχες να ενισχύσουν με κάθε τρόπο τα εισοδήματα της Μ. Ε κ 
κλησίας. Ά π ο τις αρχές κιόλας του αιώνα ό Νήφων Α ' προσπάθησε, ίσως
οχι με πολύ νομότυπο τρόπο, να ικανοποιήσει τήν ανάγκη αυτή* οι διάδο
χοι του δμως, ό 'Ιωάννης Ι Γ ' ό Γλυκύς το 1315 καί ό 'Ησαΐας το 1324,
εξασφάλισαν τήν ευρεία συναίνεση της συνόδου για να διατεθούν στή Μ.
'Εκκλησία εισοδήματα πού θα ανακούφιζαν «την στενότητα καί ΰφεσιν
τών προσόδων» 1 . Με αυτή ίσως τή λογική, οι αρχιερείς καλούνται να π α 
ραχωρήσουν κάποιους οικισμούς της εκκλησιαστικής τους επαρχίας στον
πατριάρχη, με σκοπό τα εισοδήματα τών οικισμών αυτών να ενισχύσουν
το πατριαρχικό ταμείο.
Στις πιο πάνω συγκυρίες θα πρέπει να προστεθεί καί ένας άλλος π α 
ράγοντας, ή παρουσία τήν εποχή εκείνη ισχυρών προσωπικοτήτων στον
πατριαρχικό θρόνο, πού μπόρεσαν με τήν πολιτική τους σύνεση να καθιε
ρώσουν τήν επέκταση τών πατριαρχικών δικαίων καί σέ οικισμούς καί να
ακυρώσουν αντιδράσεις πού προκλήθηκαν άπο αρχιερείς πού θεώρησαν
πώς θίγονταν με τή δημιουργία του νέου θεσμού.
"Ας δούμε δμως τήν ανέλιξη του φαινομένου μέσα στο χρόνο. "Ενα
καλό παράδειγμα προσφέρει ή Μ. 'Ασία.
Το Κοτυάειο καί αϊ Χώναι ήταν, ως τα μέσα τουλάχιστον του 14ου
αιώνα, μητροπόλεις 2 . Το 1370 δμως στον νέο μητροπολίτη πού εκλέγεται
1. Το απόσπασμα είναι άπο συνοδική πράξη τοϋ 1315 πού δημοσιεύεται άπο
τους MM 1, 3-6' πρβ. DARROUZÈS, Regestes, Ν. 2032. Για τις άλλες δύο πράξεις
πού αναφέρονται στην ενίσχυση τών εισοδημάτων τοϋ πατριάρχη βλ. DARROUZÈS,
στο ϊδιο, Ν. 2010 καί 2119. Για το θέμα αυτό βλ. καί ΚΟΤΡΟΤΣΗΣ, 'Ιωάννης ΙΓ',
357-358.
2. Ώ ς μητροπόλεις εμφανίζονται στα ατακτικα» της εποχής" βλ. DARROU
ZÈS, Notitiae, στα αντίστοιχα λήμματα.
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στο Κοτυάειο δίδονται κατ' έπίδοσιν αϊ Χώναι και μαζί τα Σύναδα καί ή
Ίεράπολις, επειδή ό εναπομείνας χριστιανικός πληθυσμός ήταν προφανώς
τόσο ευάριθμος, ώστε να μήν μπορεί να συντηρήσει έδρες αρχιερέων 1 . ' Ω 
στόσο, το 1384 Ινα σημείωμα στον ιερό κώδικα αναφέρει δτι το Κοτυάειο
καί αϊ Χώναι, «πατριαρχικά οντά», δόθηκαν στο μητροπολίτη Λαοδικείας
«έξαρχικώς», μαζί με τα επίσης «πατριαρχικά» Κοΰλα καί Κόληδα. Το
επίρρημα «έξαρχικώς», σε συνδυασμό με τήν παράλληλη χρήση του δρου
«πατριαρχικά», μας οδηγεί με βεβαιότητα στο συμπέρασμα δτι οι τόποι
αυτοί μέσα σε διάστημα 14 χρόνων μετατράπηκαν σε πατριαρχικές έξαρχίες 2 . Δύο χρόνια αργότερα ενα άλλο σημείωμα αναφέρει π ώ ς το Κοτυάειο
καί ή περιοχή του εκχωρήθηκαν στο μητροπολίτη Προύσης «έξαρχικώς»
πάλι 3 . Τέλος, το 1394, τα «πατριαρχικά δίκαια» Κοΰλα, Κόληδα καί
Σύναδα δίδονται «έξαρχικώς» στο μητροπολίτη Φιλαδέλφειας, ενώ αϊ Χ ώ 
ναι παραμένουν στη δικαιοδοσία τοΰ μητροπολίτη Λαοδικείας 4 . Είναι,
νομίζω, φανερό πώς, μέσα στή γενική αναστάτωση πού προκάλεσαν οί
κατακτήσεις στην περιοχή, οί οικισμοί αυτοί (έκτος άπό τα Κοΰλα καί τήν
Κόληδα) μετατράπηκαν άπό έδρες αρχιερέων σε πατριαρχικές έξαρχίες.
Δύο στοιχεία πού υπάρχουν στο κείμενο τοΰ 1394 θεωρώ δτι επιβε
βαιώνουν το πιο πάνω συμπέρασμα. Το πρώτο: στο μητροπολίτη Φιλαδέλ
φειας, έκτος άπό τα Κοΰλα, τήν Κόληδα καί τα Σύναδα, δόθηκε «έξαρχι
κώς» καί ή Σινά, «επισκοπή ούσα πρώτον της Τεραπόλεως». Ή Τεράπολις δμως, έδρα παλαιότερα καί αυτή μητροπόλεως 5 , είχε κοινή μοίρα

1. Ή συνοδική πράξη τοΰ μητροπολίτη Κοτυαείου σώζεται στα φ. 2 7 7 v - 2 7 8 r
τοΰ χφ. V 47 άλλα δέν ε"χει δημοσιευθεί* βλ. δμως γι' αυτήν στο DARROUZÈS,
Regestes, Ν. 2600. Για τις πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή βλ. VRYONIS,
Decline, 317 έπ.
2. Το επίρρημα «έξαρχικώς» δέν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να δηλω
θεί* δτι μία εκχώρηση ε"χει ώς αντικείμενο μια πατριαρχική εξαρχία. 'Υπάρχουν πε
ριπτώσεις πού το επίρρημα χρησιμοποιείται για να αποδώσει τήν παροχή μιας εντο
λής άπό τον πατριάρχη. Έ ν α παράδειγμα άπό το τέλος τοΰ κρίσιμου 14ου αιώνα:
το 1400 ανατίθεται στο μητροπολίτη Ηράκλειας να διενεργεί «πάντα τα αρχιερα
τικά [των χηρευουσών εκκλησιών έ"ν τε τή Θράκη καί τη Μακεδονία] έξαρχικώς, μέ
χρις αν, θεοΰ δίδοντος, χειροτονηθώσιν έν ταύταις γνήσιοι αρχιερείς». Το κείμενο δη
μοσιεύεται άπό τους MM 2, 449-451' πρβ. DARROUZÈS, Regestes, N. 3178.
3. Δημοσιεύεται στο MM 2, 90' πρβ. DARROUZÈS, Regestes, N. 2806.
4. Βλ. το κείμενο στο MM 2, 209-210' πρβ. DARROUZÈS, Regestes, N. 2958.
5. Τήν ύστατη μνεία της Ίεραπόλεως ώς έδρας μητροπόλεως τή σώζει ή « Έ κ θεσις τοΰ ευσεβούς βασιλέως τοΰ κυροΰ 'Ανδρόνικου τρίτου τοΰ Παλαιολόγου»" βλ.
DARROUZÈS, Notitiae, Notitia 19, 413 (54).
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με τα Σύναδα καί τίς Χώνες δταν το 1370 ανατέθηκε στον νεοεκλεγέντα
μητροπολίτη Κοτυαείου «όπως έπιλάβηται αυτών», καθώς χήρευαν ελ
λείψει ίκανοϋ ποιμνίου. Ή παραχώρηση εκείνη είχε γίνει «κατ' έπίδοσιν».
Καθώς δμως το Κοτυάειο και αϊ Χώναι υστέρα άπο λίγο χαρακτηρίστη
καν πατριαρχικά καί καθώς το 1385 εντοπίζουμε μια νέα παραχώρηση της
Τεραπόλεως «έξαρχικώς», εύλογο φαίνεται πώς έχουμε να κάνουμε με
νέα διαδικασία μετάπτωσης μιας μητροπόλεως, της Ίεραπόλεως, σε π α 
τριαρχική εξαρχία 1 . Τώρα, με το κείμενο του 1394 πληροφορούμαστε δτι
τήν ίδια τύχη ακολούθησε καί μια επισκοπή της: ή Σινά παραχωρείται
καί αύτη «έξαρχικώς».
Το δεύτερο στοιχείο πού ενισχύει τήν εντύπωση δτι οί οικισμοί αυτοί
μετατράπηκαν σε πατριαρχικές έξαρχίες καί πού, παράλληλα, μας προ
σφέρει κάποιες ενδείξεις για τήν αντίδραση των αρχιερέων να δεχτούν τον
νέο θεσμό είναι το ακόλουθο: το σημείωμα του 1394 πού σώζεται στον
ιερό κώδικα καθιστά σαφές δτι ό μητροπολίτης Φιλαδέλφειας «έλαβε το
Κουλά, τήν Κόλιδα καί τα Σύναδα ώς πατριαρχικά καί ούχ ώσπερ έζήτει
αυτά πρότερον, ώς ανήκοντα δήθεν τη κατ' αυτόν εκκλησία». Καί ακόμα,
υπάρχει μια άλλη, έμπρακτη απόδειξη δτι οί οικισμοί αυτοί εκχωρήθηκαν
στο μητροπολίτη Φιλαδέλφειας ώς έξαρχίες καί οχι κατ' έπίδοσιν είναι
το γεγονός δτι υποχρεώνεται να καταβάλλει κάθε χρόνο ορισμένο χρημα
τικό ποσό στον πατριάρχη: «έταξε υπέρ αυτών διδόναι κατ' έ'τος εις το
πατριαρχικό ν κελλίον ύπέρπυρα είκοσι» 2 . Προφανώς ό μητροπολίτης Φι
λαδέλφειας είχε υποστηρίξει δτι οί τόποι αυτοί άνηκαν στην περιφέρεια
του* ό αντίλογος άπο τήν Κωνσταντινούπολη δμως δέν είναι δτι άνηκαν σέ
άλλη εκκλησιαστική περιφέρεια, άλλα πώς είναι «πατριαρχικά», γεγονός
πού έχει ώς συνέπεια να υποχρεωθεί να καταβάλλει κάθε χρόνο στο «πα
τριαρχικον κελλίον» τα είκοσι ύπέρπυρα.
Στον πίνακα πού ακολουθεί φαίνεται παραστατικά πώς σταδιακά,
μέσα στην τελευταία τριακονταετία του αιώνα, οί επτά οικισμοί πού εξε
τάζουμε ώς χαρακτηριστικό δείγμα μετατράπηκαν άπο εκκλησιαστικές
περιφέρειες σέ έξαρχίες.

1. Ή πληροφορία για τη νέα παραχώρηση της Ίεραπόλεως, το 1385, υπάρ
χει σέ σημείωμα πού σώζεται στο φ. 32 ν του V 48. Το σημείωμα είναι διαγραμμένο,
επειδή μια μεταγενέστερη πράξη, ή παραχώρηση τοϋ 1394, ακύρωσε την ισχύ του.
Το κείμενο τοϋ σημειώματος δημοσιεύεται στους MM 2, 87* πρβ. DARROUZÈS,
Regestes, N. 2781.
2. Για το κείμενο βλ. πιο πάνω, σ. 45, σημ. 4.
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(Μ = μητρόπολη Ε = επισκοπή έ — εξαρχία)
Το συμπέρασμα άπο το δείγμα πού παρακολουθήσαμε άπο την π ε 
ριοχή της Μ. 'Ασίας είναι οτι, στις κατακτημένες περιοχές, κάποιες εκ
κλησιαστικές περιφέρειες μετατράπηκαν

σέ πατριαρχικές έξαρχίες 1 , με

ταβολή πού έγινε σταδιακά και ήταν ασφαλώς αποτέλεσμα μιας συνετής
πολιτικής πού ακολούθησαν οί πατριάρχες' ή πολιτική αυτή αποσκοπούσε
στο να αποσοβήσει τήν αντίδραση των αρχιερέων πού θίγονταν άπο τον
νέο θεσμό, καθώς έχαναν οικισμούς πού ώς τότε υπάγονταν στή δική τους
δικαιοδοσία.
1. Μια τέτοια απόπειρα, πού παρουσιάζει επιπλέον μια ιδιομορφία, τήν πα
ρεμβολή «καλογήρου» του πατριάρχη, είναι ή περίπτωση της Κίου. 'Αρχιεπισκοπή
τον 14ο αιώνα, δπως μαρτυρεί ή «Έκθεσις ... 'Ανδρόνικου Παλαιολόγου του γέρον
τος» (DARROUZÈS, Notitiae, Notitia 18,408 (117), βρέθηκε το 1381 χωρίς αρχιερέα.
Ό πατριάρχης, αντί να προχωρήσει σέ νέα εκλογή, έστειλε «έκεΐσε καλόγηρον»,
πρόσωπο δηλαδή της απολύτου εμπιστοσύνης του. Ή παρουσία τοΰ καλογήρου και
οί εξουσίες του διαφαίνονται στην ομολογία πίστεως τοΰ νεοεκλεγμένου στην Κίο
σακελλίου, στην οποία υπόσχεται «ύποταγήν προς τον καλόγηρον αύτοΰ [τοΰ πα
τριάρχη]» (βλ. το κείμενο στους MM 2, 36). Tò έδαφος για τή μετάπτωση της αρ
χιεπισκοπής Κίου σέ πατριαρχική εξαρχία είχε αρχίσει να ετοιμάζεται. Το 1394 ενα
σημείωμα στον ιερό κώδικα αναφέρει δτι ή αρχιεπισκοπή Κίου δόθηκε στον εκεί χαρ
τοφύλακα «έξαρχικώς» (βλ. MM 2, 221* πρβ. DARROUZÈS, Regestes, N . 2966).
Ή υπαγωγή της στή δικαιοδοσία τοΰ πατριάρχη φαίνεται και σέ πιττάκιο πού εκδό
θηκε τον Μάιο τοΰ ΐδιου χρόνου, δπου αναφέρονται «οί κατά καιρούς ημέτεροι £ξαρχοι Κίου» (βλ. το κείμενο τοΰ πιττακίου στο MM 2, 237-238· πρβ. DARROUZÈS,
Regestes, Ν. 2987). Μέ αφορμή τήν περίπτωση της Κίου ό Darrouzès παρατηρεί:
«L'exemple de l'archevêché de Kios montre en tout cas que les sièges vacants
tendent à tomber dans le domaine de la Grande Église ou sous le contrôle direct
des délégués personnels du patriarche» (Regestes, N. 2966 Critique 2). Έξαλλου,
μέ αφορμή άλλη επίδοση, σημειώνει: «On constate... que les métropoles délaissées
tendent, comme en Asie Mineure, à tomber sous le contrôle direct du patriarche» {Regestes, N. 2981 Critique 1).
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Στο πλαίσιο εξάλλου αυτής της πολιτικής κατά την πρώτη περίοδο
τής εμφανίσεως τοΰ φαινομένου οι πατριάρχες άνέθεταν τα «πατριαρχικά
δίκαια» σε γειτονικούς αρχιερείς, ενώ ταυτόχρονα απέφευγαν να χαρα
κτηρίζουν ευθέως «πατριαρχικές» τις περιοχές πού ένέτασσαν στη δικαιο
δοσία τους. Ό απόηχος αυτής τής πολιτικής έ'χει αποτυπωθεί στα κείμενα
τών πατριαρχικών γραμμάτων με τα όποια άνέθεταν τα νέα τους καθήκον
τα στα πρόσωπα πού επέλεγαν. Έ κ ε ΐ παρατηρούμε να υποκρύπτονται
«πατριαρχικά δίκαια» σε παραχωρήσεις πού χαρακτηρίζονται «κατά προεδρίαν», να χρησιμοποιείται το επίρρημα «έξαρχικώς» με ελαστικότητα
προκειμένου να αποδοθούν διαφορετικού χαρακτήρα παραχωρήσεις, ή τέ
λος να εκχωρούνται «κατ' έπίδοσιν» μητροπολιτικές έδρες πού είχαν ου
σιαστικά μετατραπεί ήδη σε πατριαρχικές έξαρχίες.
Οί αντιδράσεις ωστόσο τών αρχιερέων φαίνεται πώς δεν έλειψαν. Ή
περίπτωση τής Γιάλτας μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε μια οψη τους,
την υπονόμευση τοΰ θεσμοΰ μέσω τής απογύμνωσης τών έξαρχιών. Σ υ γ 
κεκριμένα, το 1384 ό πατριάρχης Νείλος ανέθεσε σε δύο απεσταλμένους
του να εξετάσουν κατά πόσο οι ναοί πού βρίσκονταν στην «πατριαρχικήν
χώραν τής Γιαλίτας» 1 παραμένουν υπό την πατριαρχική διοίκηση ή ό μ η 
τροπολίτης Γοτθίας, ό όποιος είχε οριστεί καί εξαρχος τής πατριαρχικής
Γιάλτας, απέσπασε άπο αυτήν κάποιους ναούς υπέρ τής επαρχίας του. Καί
ό πατριάρχης διευκρινίζει: «ουδέ γάρ, δτι καθιερώθησαν παρά τοΰ άρχιερέως Γοτθίας, έξάρχου δντος πατριαρχικού, δια τοΰτο είσί καί τοΰ Γοτθίας
οι ναοί». Διότι, δσοι μεν καθιερώθηκαν άπο τον Γοτθίας άλλα βρίσκονταν
«εν τή πατριαρχική χώρα, κάκεΐνοι πατριαρχικοί είσίν» 2 . Φαίνεται π ώ ς ό
μητροπολίτης Γοτθίας, συγκεντρώνοντας ταυτόχρονα στο πρόσωπο του
καί τήν ιδιότητα τοΰ έξάρχου τής πατριαρχικής Γιάλτας, ενήργησε για να
ενισχύσει τήν επαρχία του. Το 1386 ό πατριάρχης επανέρχεται στο Ι'διο
θέμα: αναθέτει στον νέο μητροπολίτη Γοτθίας τήν «έξαρχίαν καί διοίκησιν» τής Γιάλτας καί τοΰ ζήτα να περιφρουρήσει καί να αποκαταστήσει
1. Ή πόλη αύτη τής Ταυρικής εκχωρήθηκε, σύμφωνα με γράμμα πού σώζε
ται στον ιερό κώδικα, το 1371 στο μητροπολίτη Σουγδαίας, χωρίς όμως το κείμενο
τοΰ γράμματος να διευκρινίζει το χαρακτήρα τής εκχώρησης. Το κείμενο του δεν το
δημοσίευσαν οι MM" πρβ. δμως DARROUZÈS, Regestes, N. 2624. Στο γράμμα
αυτό ή Γιάλτα αναφέρεται ως «Ίαλίττα». Για τις κατακτήσεις τών Τατάρων καί
τήν επιβολή τών Γενουατών στην περιοχή τον 14ο αιώνα βλ. τή μελέτη τής ΝΤΣΤΑΖΟΠΟΤΛΟΤ, Σουγδαία, 50-52' για τήν εκκλησιαστική οργάνωση τής περιοχής, στο
ϊδιο, 82 έπ.
2. Το κείμενο τοΰ γράμματος τοΰ 1384 έχουν δημοσιεύσει οί MM 2, 67-68"
πρβ. DARROUZÈS, Regestes, N. 2779.
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την πατριαρχική εποπτεία στους ναούς οπού προγενέστεροι αρχιερείς,
μολονότι κατείχαν «έξαρχικώς» τή Γιάλτα, «θυσιαστήρια συνεστήσαντο...
έπ' ονόματι εαυτών)) 1 . Είναι φανερό π ώ ς ή ανάθεση έξαρχιών σε τοπικούς
αρχιερείς αποσοβούσε ενδεχόμενες αντιδράσεις, παράλληλα όμως τους
πρόσφερε τή δυνατότητα να υπονομεύουν με άλλες μεθοδεύσεις ενα θεσμό
πού έβλεπαν πώς ενίσχυε όλο καί περισσότερο τή θέση του πατριάρχη 2 .
Προφανώς ύστερα άπο τέτοιες εμπειρίες ή πολιτική τών πατριαρ
χών θα αλλάξει: θα αρχίσουν να αναζητούν πρόσωπα περισσότερο έμπι
στα καί λιγότερο ισχυρά για να τους εκχωρήσουν τις πατριαρχικές κ τ ή 
σεις. Ή περίπτωση της Γιάλτας προσφέρει καί πάλι ενα καλό δείγμα:
προς τα τέλη του αιώνα ό κύκλος τών μητροπολιτών-έξάρχων της Γιάλ
τας κλείνει - το 1395 ή εξαρχία εκχωρείται σε έναν ιερομόναχο 3 .
Σε ενα σχόλιο πού σώζεται στο περιθώριο ενός έξαρχικοΰ εντάλμα
τος διαβάζουμε: «Μοναστηριών έξάρχους ό πατριάρχης έξέπεμπεν, αλλ'
ού χωρίων ίθυντάς, ώσπερ καί ν ΰ ν ουδέ γαρ είχε κατά τόπους χωρία* ά
δέ νΰν έχει, τών κατά τόπους αρχιερέων έσφετερίσατο». Καί ό σχολιαστής
συμπληρώνει δικαιολογώντας το σχόλιο του: «ε'ι γαρ είχε ποτέ, ήν αν καί
τούτων μνεία έν τ ω παρόντι παλαιγενεΐ πατριαρχικοί έντάλματι». Το σχό
λιο δέν μπορεί να χρονολογηθεί μέ ασφάλεια άπο παλαιογραφικά τεκμήρια,
επειδή σώζεται αντιγραμμένο στή "Νομική Σ υ ν α γ ω γ ή " του Δοσιθέου, κ ώ 
δικα πού γράφτηκε τον 17ο αιώνα 4 . Ή σύνταξη του δμως πρέπει να έγινε
τήν εποχή πού εμφανίστηκε το φαινόμενο της επεκτάσεως τών πατριαρ
χικών δικαίων καί σέ οικισμούς καί οπωσδήποτε πριν καθιερωθεί καί γίνει
θεσμός. Διότι είναι φανερό οτι στή συνείδηση του γραφέα ή έννοια του
«πατριαρχικού χωρίου» είναι καινοφανής. 'Εξάλλου, ό δρος «έσφετερί
σατο» τον όποιο χρησιμοποιεί ό σχολιαστής δείχνει πώς, ενώ ή δικαιοδο
σία του πατριάρχη σέ μοναστήρια θεωρούνταν φυσική καί αδιαμφισβήτη
τη, αντίθετα ή δικαιοδοσία του σέ χωριά ήταν έ'ξω άπο τήν ως τότε καθιε-

1. Το κείμενο του εντάλματος προς τον νέο μητροπολίτη Γοτθίας βλ. στο
MM 2, 74-75· πρβ. DARROUZÈS, Regestes, N. 2797.
2. Ό DARROUZÈS, μέ αφορμή τήν περίπτωση της Γιάλτας, εκφράζει τήν
άποψη ότι αύτοϋ του τύπου οι εκχωρήσεις δημιουργούσαν προβλήματα: «la remise

des droits patriarcaux aux métropolites locaux n'entraînait que des abuts et
des querelles» (Regestes, N. 3003 Critique).
3. Τήν πληροφορία σώζει ενα σημείωμα στο φ. 1 0 0 ν τοΰ V 48' βλ. το κείμενο
του στο MM 2, 249· πρβ. DARROUZÈS, Regestes, N. 3003.
4. Tò σχόλιο σώζεται στο φ. 5 3 ν τοΰ χφ Μ Π Τ 2 καί 'έχει δημοσιευθεί άπο
τους ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 75.
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ρωμένη τάξη. 'Εξάλλου, το ρήμα «έσφετερίσατο» πού επέλεξε ό σχολια
στής αποδίδει τήν ένταση των αντιδράσεων, δταν ακόμα ό θεσμός έτεινε
να καθιερωθεί. Χαρακτηρισμός βαρύς, πού δεν ήθελε να λάβει υπόψη το
γεγονός δτι πολλαπλά αίτια οδηγούσαν στην καθιέρωση του νέου θεσμού.
Γεγονός πάντως παραμένει δτι στα τέλη του 14ου αιώνα το φαινό
μενο έχει γίνει πια θεσμός. "Αν θελήσει κανείς να ανατρέξει στο παρελθόν
και να αναζητήσει τυχόν συγγένειες με παλαιότερους θεσμούς, ή χαρι
στική, πού άκμασε κυρίως τον 11ο και 12ο αιώνα, παρουσιάζει αρκετές
αναλογίες με τήν πατριαρχική εξαρχία 1 . Ό νέος πάντως θεσμός θα στη
ρίξει τή νομική του θεμελίωση στο εθιμικό δίκαιο των σταυροπηγιακών
μοναστηριών 2 . 'Από δώ και πέρα, ή διοικητική διάρθρωση της ' Ε κ κ λ η 
σίας, πού ώς τότε είχε μόνο τήν εκκλησιαστική περιφέρεια ως οργανω
τική μονάδα, εμπλουτίζεται και με τήν πατριαρχική εξαρχία 3 .

1. Μολονότι περιεχόμενο της χαριστικής (δωρεάς) ήταν ή εκχώρηση μονα
στικών κέντρων και οχι ή διαχείριση πατριαρχικών οικισμών, δπως συνέβαινε με τήν
πατριαρχική εξαρχία, στους δύο θεσμούς μπορούμε να παρατηρήσουμε τις ακόλου
θες ομοιότητες: α) και στις δύο περιπτώσεις το πρόσωπο στο όποιο ανατίθεται ή
διοίκηση, ή εποπτεία και ή διαχείριση εΐναι φυσικό και οχι νομικό πρόσωπο - β) το
πρόσωπο πού ευεργετείται είναι κατά κανόνα λαϊκός και οχι κληρικός" γ) και στον
χαριστικάριο και στον εξαρχο εκχωρείται ή διαχείριση καί οχι ή κυριότητα" δ) ή εκ
χώρηση ισχύει εφ' δρου ζωής τους —στην περίπτωση της χαριστικής περνά καί
«επί δισίν» ή «επί τρισίν προσώποις». Για τον θεσμό της χαριστικής βλ. ενδεικτικά
τις μελέτες τών LEMERLE, Charisticaires, AHRWEILER, Charisticariat,
BAPNAΛΙΔΗΣ, Χαριστική.
2. Για τή νομική θεμελίωση τοΰ θεσμού βλ. πιο κάτω, σ. 79-82.
3. Ή νέα αύτη διοικητική μονάδα για να αποσπαστεί άπο τήν πατριαρχική
δικαιοδοσία καί να αποτελέσει εκκλησιαστική περιφέρεια χρειαζόταν, στή βυζαντινή
περίοδο, τή βούληση της πολιτικής εξουσίας. Ή περίπτο^ση της "Ιμβρου δηλώνει με
ενάργεια τήν παρεμβολή της πολιτικής εξουσίας προκειμένου το νησί να ακολουθήσει
πορεία αντίθετη άπο αυτήν πού παρακολουθήσαμε ώς τώρα, να μετατραπεί δηλαδή
άπο πατριαρχική εξαρχία σε εκκλησιαστική περιφέρεια. Μια συνοδική πράξη με χρο
νολογία 1397 μας πληροφορεί δτι «ό κράτιστος καί άγιος μου αυτοκράτωρ καί βασι
λεύς... τήν θεόσωστον νησον "Ιμβρον Ίδών» αποφάσισε Οτι «επισκοπικής επισκέψεως
δεΐται». "Ως τότε ή "Ιμβρος ήταν πατριαρχική εξαρχία" ύστερα δμως άπο εντολή τοΰ
βασιλέως ή σύνοδος τήν «προεβίβασεν» σε αρχιεπισκοπή. Το κείμενο της πράξης
â-χουν δημοσιεύσει οι MM 2, 272-273" πρβ. DARROUZÈS, Regestes, N. 3034, δπου
αναφέρεται οτι ή περίπτωση της "Ιμβρου αποτελεί το μοναδικό δείγμα πού προσφέ
ρουν οι βυζαντινές πηγές για τή δημιουργία μιας αρχιεπισκοπής.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ή πατριαρχική εξαρχία στο πλαίσιο
του οθωμανικού καθεστώτος
Το διοικητικό σύστημα της 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας νομιμοποιείται, κατ'
αρχήν, μετά την "Αλωση · Ή οικονομική λογική της Πύλης · Οι οθωμανικές
πηγές σιωπούν για το θεσμό της πατριαρχικής εξαρχίας · Ή εξαίρεση

Στο χρονικό διάστημα μέσα στο όποιο εμφανίστηκε στο χώρο του βυζαν
τινού κράτους το φαινόμενο της επεκτάσεως τών πατριαρχικών δικαίων
και σε «πατριαρχικά χωρία», ή επέλαση τών 'Οθωμανών απλώθηκε στο
χώρο τής βυζαντινής αυτοκρατορίας και έφτασε, στα μέσα του 15ου αιώ
να, ως την πρωτεύουσα του πανίσχυρου κάποτε ανατολικού ρωμαϊκού
κράτους. Ή Κωνσταντινούπολη δεν ήταν βέβαια το τελευταίο τμήμα του
βυζαντινού εδάφους πού κατακτούσαν οι 'Οθωμανοί. Ή πτώση δμως τής
πρωτεύουσας, δπου βρισκόταν και ή έδρα τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας,
κατέληξε να συμβολίζει την υπαγωγή τών Βυζαντινών στην οθωμανική
κυριαρχία. Ή τύχη, συνεπώς, του νέου θεσμού τής πατριαρχικής εξαρ
χίας συνδέθηκε με τις γενικότερες ρυθμίσεις τίς όποιες ή νέα πολιτική
εξουσία αποφάσισε, προκειμένου να εντάξει στην υπό διαμόρφωση αυτο
κρατορία τους χριστιανικούς πληθυσμούς του πρώην βυζαντινού κράτους 1 .
Οι ρυθμίσεις αυτές, για τα θέματα πού μας ενδιαφέρουν εδώ, μπο
ρούν να συνοψιστούν στην απόφαση να άνασυσταθεΐ το πατριαρχείο Κων
σταντινουπόλεως και να συνεχίσει ή 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία να διοικείται
με βάση τήν παλαιά διοικητική της διάρθρωση. Παράλληλα, το γεγονός
δτι το δίκαιο τής νέας εξουσίας αναγνώριζε φυσικά και οχι νομικά πρό
σωπα οδήγησε στην εκ τών πραγμάτων ενίσχυση τής θέσης του πατριάρ
χη στην ιεραρχία τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας. Σ ε αυτόν ανατέθηκε «το
τής 'Εκκλησίας κράτος» 2 και αυτός ήταν προσωπικά υπεύθυνος έναντι
τής οθωμανικής διοίκησης. "Ετσι, ή πατριαρχική εξαρχία άπο τή μια με1. Για τίς ρυθμίσεις αυτές και τήν πολιτική τους διάσταση βλ. APOSTOLOPOULOS, Hypothèses , 45 έπ.
2. Ή έ'κφραση ανήκει στον Κριτόβουλο τον "Ιμβριο. Τή χρησιμοποιεί στο έ'ργο του Ίστορίαι Β 2, 2 περιγράφοντας τις σχέσεις τοϋ Πορθητή με τον πρώτο πα
τριάρχη μετά τήν "Αλωση (&cS. D. R. Reinsch, Βερολίνο 1983, 91).
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pia έγινε αποδεκτή άπο τήν οθωμανική εξουσία ως τμήμα τής νομιμοποιη
μένης βυζαντινής διοικητικής διάρθρωσης τής 'Εκκλησίας καί, άπο τήν
άλλη, καθώς ενδιέφερε προσωπικά τον πατριάρχη, ισχυροποιήθηκε στο
μέτρο πού ή θέση του πατριάρχη ενισχύθηκε στο πλαίσιο τής οθωμανικής
αυτοκρατορίας. Τίς υποθέσεις αυτές τις επιβεβαιώνει ή μελέτη των εγ
γράφων τής Πύλης πού αναφέρονται στις σχέσεις της με τον επικεφαλής
τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας.
"Οπως είναι γνωστό, δεν έχουν σωθεί —ή λανθάνουν— επίσημα έγ
γραφα τής οθωμανικής αρχής πού να προέρχονται άπο την πρώτη εικοσα
ετία μετά τήν "Αλωση1, τότε πού, σύμφωνα με ελληνικές πηγές, το πα
τριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως δεν το συνέδεε κάποια, εμφανής τουλά
χιστον, οικονομική σχέση με τήν Πύλη2. Ά π ο τη μετά το 1474 περίοδο,
δταν δηλαδή ή 'Εκκλησία άρχισε να καταβάλλει ετήσιο φόρο στην Πύλη,
το αρχαιότερο επίσημο σωζόμενο έγγραφο είναι ένα βεράτι τοΰ Σουλεϊ
μάν Α', με ημερομηνία 15 'Οκτωβρίου 1525, πού εκδόθηκε για να αποκα
ταστήσει τον 'Ιερεμία Α' στον πατριαρχικό θρόνο3. Με άλλα λόγια, ή αρ
χαιότερη σωζόμενη πηγή ανατρέχει στην περίοδο κατά τήν οποία το πα1. Βλ. δσα εχω αναφέρει για το θέμα στη μελέτη μου 'Ανεπίσημα, 51 σημ. 2.
2. Σε συνοδική απόφαση τής 10ης 'Οκτωβρίου 1474 με τήν οποία ή 'Εκκλησία
αποδέχεται τήν καταβολή προς τήν Πύλη ετήσιου φόρου, τοΰ «χαρατζίου», σημειώ
νεται δτι «την Έκκλησίαν τοΰ Χ(ριστο)ϋ έλευθέραν π ρ ό τ ε ρ ο ν οΰσαν, ν ΰ ν φόρου
υποτελή... άποφήναι, χρυσίνους δισχιλίους κατ' ένιαυτον τελεϊν εις τήν Πόρταν τάξαντες...». Ό υπαινιγμός αναφέρεται στον Μανουήλ Χριστώνυμο καί τή «φατρία»
του, πού είχε τήν πρωτοβουλία να προσδέσει το πατριαρχείο στον φορολογικό μηχα
νισμό τοϋ οθωμανικού κράτους. Τα χρονικά «πρότερον» καί «νϋν» ανατρέχουν βε
βαίως στη μετά τήν "Αλωση περίοδο καί ώς το 1474. Χρονολογικά ωστόσο κείμενα
τοΰ 16ου αιώνα αναφέρουν δτι, επί Συμεών Α', το 1466 οι υποστηρικτές του είχαν
τήν πρωτοβουλία να προσφέρουν στην Πύλη ποσό 1.000 φλωρίων προκειμένου να κερ
δίσουν τήν εκλογή του στον οικουμενικό θρόνο, προσφορά πού φαίνεται πώς καθιε
ρώθηκε καί βάρυνε κάθε εκλεγόμενο πατριάρχη* "Εκθεσις Χρονική (εκδ. Σ π . Λάμ
προς, Λονδίνο 1902), 28. Πρβ. και 'Ιστορία Πολιτική Κωνσταντινουπόλεως
(ε"κδ.
Μ. Crusius, Βασιλεία 1584), 22, Πατριαρχική Κωνσταντινουπόλεως
'Ιστορία (ε*κδ.
Μ. Crusius), 125 καί Χρονογράφος Ψευδοδωροθεου (Βιβλίον 'Ιστορικόν, Βενετία
1637), υιβ'. Για το «πεσκέσιον» πού άρχισε να καταβάλλεται άπο τον Συμεών Α'
βλ. ΑΜΑΝΤΟΣ, Προνομιακοί ορισμοί, 145-146. Τή συνοδική απόφαση τοΰ 1474 βλ.
στην πρόσφατη εκδοσή της ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ, Κώδιξ, 90 έπ. Το χωρίο, στ. 1921. Για τον Μανουήλ Χριστώνυμο, τον μετέπειτα πατριάρχη Μάξιμο Γ ' , βλ. τή με
λέτη τοΰ ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ, Άγαλλιανός,
81-85.
3. Το βεράτι το εντόπισε ή Ελισάβετ Ζαχαριάδου, ή όποια καί ετοιμάζει
τήν έκδοση του. Γαλλική περίληψη τοΰ βερατίου έχει δημοσιεύσει, ό KONORTAS,
Rapports l , 456-459.
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τριαρχεΐο είχε ήδη αγκιστρωθεί στον φορολογικό μηχανισμό τοΰ οθωμα
νικού δημοσίου και, όπως θα δοΰμε, εκείνο πού κυρίως ενδιέφερε τήν έκδούσα αρχή ήταν να εξασφαλίσει τήν καταβολή του φόρου και να διευκο
λύνει τον πατριάρχη να εκπληρώνει τήν υποχρέωση του αυτή. 'Από κει
και πέρα, γινόταν αόριστη αναφορά στα «ανέκαθεν κρατούντα», προφα
νώς σε οσα καθιερώθηκαν τήν πρώτη εικοσαετία μετά τήν "Αλωση και για
τα όποια δεν σώζονται οθωμανικές πηγές.
Είναι χρήσιμο να παρακολουθήσουμε τίς συγκεκριμένες ιστορικές
συνθήκες μέσα στις όποιες εκδόθηκε αυτό το αρχαιότερο σωζόμενο σχε
τικό οθωμανικό έγγραφο.
Ό 'Ιερεμίας Α ' είχε εκλεγεί και ανεβεί στον πατριαρχικό θρόνο στις
31 Δεκεμβρίου 1522. Σ τ ή διάρκεια όμως αποδημίας του, οί άντίπαλοί
του στην Κωνσταντινούπολη, επικαλούμενοι διάταξη του βυζαντινού κα
νονικού δικαίου, επέτυχαν να θεωρηθεί έκπτωτος 1 . Τ ή θέση του κατέλα
βε, τήν άνοιξη του 1524, ό Ίωαννίκιος Α ' . Ό 'Ιερεμίας, δταν πληροφο
ρήθηκε, στα 'Ιεροσόλυμα δπου βρισκόταν, τα διαδραματισθέντα, φρόντισε
να συγκαλέσει εκεί πανορθόδοξη σύνοδο, ή οποία χαρακτήρισε παράνομη
τήν άνοδο τοΰ Ίωαννίκιου στον οικουμενικό θρόνο και αποφάσισε τον αφο
ρισμό του 2 . Παράλληλα ό 'Ιερεμίας έκρινε δτι έπρεπε να επιστρέψει στην
Κωνσταντινούπολη καθώς, χωρίς τήν αυτοπρόσωπη παρουσία του και τή
βοήθεια της κοσμικής αρχής, δεν θα ήταν δυνατό να ανακτήσει το θρόνο
του. Στην Κωνσταντινούπολη έφτασε το θέρος τοΰ 1525 άλλα ή αποκα
τάσταση του έγινε μετά τήν 7η Σεπτεμβρίου, άφοΰ δηλαδή επέστρεψε και
ό μέγας βεζίρης 'Ιμπραήμ πασάς στην πρωτεύουσα. Το βεράτι επομένως
πού εκδόθηκε στις 15 'Οκτωβρίου 1525 αποτελεί τήν πράξη με τήν οποία
κατοχυρωνόταν άπο τήν οθωμανική αρχή ή εκ νέου ανάληψη τοΰ πατριαρ
χείου άπο τον 'Ιερεμία Α ' .
Σ τ ο βεράτι γίνεται συνεχής αναφορά στο δτι ή παραμονή τοΰ 'Ιερε
μία στο πατριαρχείο και ή απρόσκοπτη άσκηση της εξουσίας του συναρ
τάται απόλυτα με τήν έ'γκαιρη εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώ
σεων έ'ναντι τοΰ όθωμανικοΰ δημοσίου. Με άλλα λόγια, στο έγγραφο δέν
διακρίνεται κάποια επέμβαση της οθωμανικής αρχής στα της διαρθρώ1. 'Επικαλέστηκαν διάταξη τοΰ ις' κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου σύμ
φωνα με τήν οποία «ει τις τών επισκόπων... υπέρ το έξάμηνον εν έτέρω διατρίβοι
τόπω... της τοΰ επισκόπου τιμής τε καΐ αξίας άλλοτριωθήσεται παντελώς», βλ.
P . - I L , 2, 696.
2. Βλ. ολα τα σχετικά μέ τήν πατριαρχία του 'Ιερεμία Α' στην εξονυχιστική
μελέτη του ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ, 'Ιερεμίας Α', 249 έπ.
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σεως της διοίκησης της εκκλησίας. 'Αντίθετα, τονίζεται ή οικονομική σχέ
ση πού συνέδεε τον επικεφαλής τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας με τήν Πύλη.
'Από το 1544, δύο δεκαετίες περίπου αργότερα, έχουμε το δεύτερο
σωζόμενο επίσημο κείμενο τής κοσμικής αρχής, κείμενο πού μας δίνει
ενα μοναδικό τεκμήριο: ό πατριάρχης απευθυνόμενος προς τήν Πύλη χρη
σιμοποιεί τή λογική πού τής είναι οικεία προκειμένου να διεκδικήσει και
να κερδίσει αυτά πού του είχαν παραχωρηθεί και έναντι των οποίων κα
τέβαλλε ετήσιο φόρο. Πρόκειται για Ινα φιρμάνι του 1544 πού απευθύ
νεται στους βοεβόδες τής Μολδαβίας και τής Βλαχίας για να τους γνωρί
σει δτι οι περιοχές τους υπάγονται τελικά στον πατριάρχη Κωνσταντινου
πόλεως. Στο κείμενο του φιρμανίου εμπεριέχεται και ή αναφορά του τότε
πατριάρχη —πού δεν ήταν άλλος άπο τον 'Ιερεμία Α'— δπως τή διατύπω
σε προς τήν Πύλη: «'Ανέλαβα τήν υποχρέωση να καταβάλλω κάθε χρόνο
στο αυτοκρατορικό θησαυροφυλάκιο ως μουκατά το ποσό των 4.000 χρυ
σών νομισμάτων, υπό τον δρο να είμαι πατριάρχης τής περιφρουρήτου
Κωνσταντινουπόλεως και των τόπων και τών περιοχών πού εξαρτώνται
άπο αυτήν, καθώς και τών χωρών τής Μολδαβίας και τής Βλαχίας. Γι' αυ
τά μου δόθηκε το αυτοκρατορικό βεράτι. "Ομως, στη συνέχεια, ό πατριάρ
χης Πρόχορος, πού είναι πατριάρχης τής Άχρίδας, έδωσε 100 χρυσά νο
μίσματα επιπλέον για να ενσωματωθούν στο πατριαρχείο του τα βιλαέτια
τής Μολδαβίας και τής Βλαχίας —πράγμα το όποιο επέτυχε. Το γεγονός
δμως αυτό, πού είναι αντίθετο με δσα αναφέρονται στο βεράτι πού κατέ
χω και αντίθετο μέ τα έκπαλαι κρατούντα, αποτελεί για μένα αδικία». Ή
αδικία, δπως μας πληροφορεί το φιρμάνι, αποκαθίσταται: ή Μολδαβία
και ή Βλαχία επανήλθαν στον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, άφοΰ βε
βαίως υποσχέθηκε δτι το ποσό πού θα καταβάλλει ετησίως δεν θα είναι
πλέον 4.000 άλλα 4.100 χρυσά νομίσματα1.
Στην ίδια λογική βασίστηκε και ο 'Ιερεμίας Β', δταν θέλησε να πεί
σει τήν Πύλη να αποπέμψει στο "Αγιο "Ορος τον προκάτοχο του Μητρο
φάνη Γ'. Ή διαταγή πού εκδόθηκε προς τον καδή του Σκουτάρεως το
1574 ανέφερε δτι ό Μητροφάνης «αποπλανά μητροπολίτας τε καί επισκό
πους και άλλους μοναχούς... κωλύων καί τήν παρ' αυτών εις το δημόσιον
ταμεΐον πληρωμήν του αναγκαίου χαρατζίου»2.

1. Το κείμενο του φιρμανίου έχει δημοσιεύσει, άπο επίσημο αντίγραφο του,
ό MAXIM, Ochrid, 658 έπ.
2. Γαλλική μετάφραση τοϋ κειμένου δημοσίευσε ό LAURENT στη μελέτη του
Chrétiens, 403 καί στα ελληνικά ό ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΤ, Φωτίειος, 12-13.
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Δεν είναι βέβαια δυνατό στή μελέτη αυτή να αναφέρουμε αναλυτικά
δλα τ α σωζόμενα σχετικά οθωμανικά επίσημα έγγραφα, μπορούμε δμως
να είμαστε βέβαιοι δτι ή βασική λογική τους δεν άλλαζε 1 . Παρέμεινε ή
'ίδια ακόμα και δταν επιχειρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στην οικονομική
πολιτική της αυτοκρατορίας στα τέλη τοϋ 17ου αιώνα, με τήν καθιέρωση
ισόβιου έκπλειστηριασμοΰ των προσόδων, του μαλικιανέ 2 . Για το οθωμα
νικό φορολογικό σύστημα το πατριαρχείο εκχωρούνταν ως ενιαίος μουκατάς και για τους χριστιανούς 'ίσχυε πάντα αύτο πού έγραψε ό πατριάρχης
Μάξιμος Γ ' στο δόγη της Βενετίας 'Ιωάννη Μοντσενίγο το 1480: «ει δέ
γε και χρήματα διδόασιν οι χριστιανοί υπέρ της συστάσεως της εκκλησίας,
ού ψόγου τούτο και κατηγορίας εστίν άξιον, άλλα επαίνων και εγκωμίων».
Για να συνεχίσει πιο κάτω: «οί δέ γε χριστιανοί νΰν αντί αιμάτων χρήματα
διδόασιν, ϊν' ή πίστις φυλαχθείη...)) 3 .
Μέσα άπο μια τέτοια οπτική οι οθωμανικές πηγές είναι φυσικό να
σιωπούν για τα της διοικητικής διάρθρωσης τ η ς ' Ε κ κ λ η σ ί α ς και κατά συ-

1. Αύτο δέν σημαίνει δτι τα κείμενα δλων των βερατίων είναι ταυτόσημα.
Φέρουν συχνά τα ΐχνη της ιστορικής στιγμής πού εκδόθηκαν. Για παράδειγμα, το
1757 όταν το πατριαρχείο αναλαμβάνει ό Σεραφείμ Α', ύστερα άπο μια περίοδο έν
τονων διαμαχών μεταξύ των Φαναριωτών άπο τη μια και του Κυρίλλου Ε ' με τους
«βάναυσους», τους εκπροσώπους των συντεχνιών άπο τήν άλλη, τον έλεγχο του π α 
τριαρχείου έχουν πλέον κερδίσει οί Φαναριώτες. Στο βεράτι λοιπόν πού δίνεται στον
Σεραφείμ νομιμοποιείται ή παρεμβολή πέντε μητροπολιτών στή διαδικασία εκλογής
τοϋ πατριάρχη, παρεμβολή πού αποτελούσε ασφαλιστική δικλείδα για τον έλεγχο
τοϋ πατριαρχείου άπο τους Φαναριώτες. Τοϋ βερατίου αύτοΰ σώζεται επίσημο αντί
γραφο, τοϋ όποιου ελληνική μετάφραση δημοσίευσε ό ΧΐΔΙΡΟΓΛΟΤ, Βεράτια, 230
έπ. Για τα γεγονότα πού προηγήθηκαν τοϋ 1757 βλ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ,
'Εκκλησία,
126.
2. Σ τ α 'Υπομνήματα 'Εκκλησιαστικής
'Ιστορίας (εκδ. Σάθας, Μ.Β. 3, 40 2
έπ.) ό Σέργιος Μακραΐος περιγράφει τους τριγμούς πού προκάλεσε στην 'Εκκλησία
ή απόπειρα να εφαρμοστεί το 1697 και στο χώρο τοϋ πατριαρχείου ό μαλικιανές, να
μήν αποτελεί δηλαδή το πατριαρχείο αδιάσπαστο σύνολο προσόδων άλλα να δίνονται
οί μητροπόλεις άπο τήν Πύλη στον πλειοδοτούντα αρχιερέα, ό όποιος θα αναλάμβανε
τήν υποχρέωση της απευθείας καταβολής πεσκεσίου και ετήσιου χαρατζίου. Ή εφαρ
μογή τοϋ μέτρου αύτοΰ θα διασπούσε το διοικητικό σύστημα της Εκκλησίας. 'Απο
φεύχθηκε τελικά με τήν καταβολή πολλών χρημάτων «ώστε μεταπεΐσαι τάς γνώμας
τών δυναστευόντων». Ή 'Εκκλησία δμως ανέλαβε τήν καταβολή πρόσθετου φόρου,
τοϋ «μιρίου»" βλ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, 'Εκκλησία, 127-128. Το νέο, ωστόσο, πνεΰμα
της οικονομικής πολιτικής φαίνεται δτι άφησε κάποια ΐχνη και στην 'Εκκλησία. Βλ.
γι' αυτά στο τέταρτο κεφάλαιο τοϋ πρώτου μέρους, σ. 70 και στο τρίτο κεφάλαιο τοϋ
δεύτερου μέρους, σ. 101.
3. Τήν επιστολή έχει εκδώσει ό THOMAS, Originalurkunde,
176-178.
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νέπεια και για τήν πατριαρχική εξαρχία. Σε αύτη τη γενικά διαπιστούμε
νη σιωπή υπάρχει μία και μόνο εξαίρεση, στην οποία πρέπει να σταθούμε.
Τή λύση της σιωπής τής οθωμανικής διοίκησης τήν προκάλεσε μια
διαμάχη μεταξύ του μητροπολίτη Χίου Διονυσίου και του μεγάλου λογο
θέτη του πατριαρχείου Γεώργιου Καρατζά. Για τήν υπόθεση αυτή εκ
δόθηκαν τέσσερα φιρμάνια, μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ήμερων,
πού δίνουν ενα καλό δείγμα του τρόπου με τον όποιο ή Πύλη αντιλαμβα
νόταν τήν έννοια τής πατριαρχικής εξαρχίας.
Ό Χίου Διονύσιος κατόρθωσε το 1746 να προσαρτήσει στην εκκλη
σιαστική του περιφέρεια τήν πατριαρχική εξαρχία τής Βολισσοΰ, του Πυρ
γιού και τών Ψαρών. Εκδόθηκε σχετικό πατριαρχικό σιγίλλιο άπο τον
Παΐσιο Β ' και ό Διονύσιος φρόντισε να διασφαλίσει τήν προσάρτηση αυτή
καταβάλλοντας στο οθωμανικό δημόσιο 2.000 άσπρα προκειμένου να εκ
δοθεί το φιρμάνι καί να γίνει ή σχετική έγγραφη στα επίσημα κατάστιχα.
Το 1755 ό Γεώργιος Καρατζάς, αναλαμβάνοντας το όφφίκιο του με
γάλου λογοθέτη, φαίνεται πώς διεκδίκησε τήν εξαρχία πού κατά παράδο
ση συνόδευε το άξίωμά του. Ό τότε πατριάρχης Κύριλλος Ε ' , τον Μάρτιο
τοϋ έ'τους εκείνου, εξέδωσε σιγίλλιο με το όποιο επανέφερε το έξαρχικο
καθεστώς στή Βολισσό, το Πυργί και τα Ψαρά, αποσπώντας τα άπο τή
δικαιοδοσία τοϋ μητροπολίτη Χίου. Ό Διονύσιος, αντιδρώντας στην από
φαση τοϋ πατριάρχη, κατόρθωσε να επιτύχει τήν έκδοση φιρμανίου πού
τον αναγνώριζε ώς νόμιμο δικαιούχο τών εισοδημάτων τα όποια απέφεραν
οι τρεις αυτοί οικισμοί 1 . Ό πατριάρχης ωστόσο διεκδίκησε καί πέτυχε
τήν έκδοση νέου φιρμανίου, με το όποιο αναγνωριζόταν δτι σε αυτόν άνη
καν οί τρεις οικισμοί, τα εισοδήματα τών οποίων είχε εκχωρήσει στον μ.
λογοθέτη. Τα προηγούμενα φιρμάνια ακυρώθηκαν, άφοΰ καταβλήθηκαν
στο δημόσιο ταμείο τα 2.000 άσπρα, το ποσό πού είχε αρχικά καταβάλλει
ό Διονύσιος για να περάσουν οί τρεις οικισμοί στή δικαιοδοσία του.
Ενδιαφέρον είναι να παρακολουθήσουμε, μέσα άπο τα κείμενα τών
φιρμανιών, πώς ή οθωμανική διοίκηση αντιλαμβάνεται το θεσμό τής π α 
τριαρχικής εξαρχίας.
"Οταν ό πατριάρχης Κύριλλος Ε ' , ή ό 'ίδιος ό Γεώργιος Καρατζάς,
γνωστοποίησε στην Πύλη τήν απόφαση να επανέλθουν στην πατριαρχική
δικαιοδοσία οί τρεις οικισμοί, το φιρμάνι αναφέρει δτι έγινε έλεγχος στο

1. Τις ενέργειες τοϋ Διονυσίου προς τήν οθωμανική διοίκηση τίς περιγράφουν
τα τρία πρώτα φιρμάνια τοϋ 1755, ελληνική μετάφραση τών οποίων ε*χει δημοσιεύσει
ό ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τουρκικά, έγγρ. άρ. 32, 33 καί 34.
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«μουκατά 1 των δύο ιερών πόλεων καί διεπιστώθη... δτι εξεδόθη κατά το
έτος 1142 (1729-1730) διάταγμα δπως τα υπό το όνομα ' " Ε ξ α ρ χ ί α " υπό
των ραγιάδων των ώς είρηται χωρίων καταβαλλόμενα κυβερνητικά δι
καιώματα είσπράττωνται υπό του αντιπροσώπου του πατριάρχου των
Γραικών Κωνσταντινουπόλεως» 2 . 'Επειδή δμως ό πατριάρχης Παΐσιος
υπέβαλε στην Πύλη αναφορά σύμφωνα με τήν όποια προσαρτήθηκαν στή
μητρόπολη Χίου οί τρεις οικισμοί καί καθώς ό μητροπολίτης Χίου κατέ
βαλε στο δημόσιο ταμείο 2.000 άσπρα θέλοντας να κατοχυρώσει τήν προ
σάρτηση αυτή, εκδόθηκε το φιρμάνι πού αναγνώριζε τή δικαιοδοσία του.
Ή Πύλη λοιπόν ενεργεί ύστερα άπό σχετική αναφορά του πατριάρ
χη, τον όποιο αναγνωρίζει ώς μόνη νόμιμη αρχή* καταγράφει στα αρχεία
της τον οικισμό καί το πρόσωπο πού ό πατριάρχης δηλώνει δτι είναι αρ
μόδιο να εισπράττει τα κυβερνητικά δικαιώματα* τέλος, παρέχει τή νομι
μότητα της είσπραξης αυτών των δικαιωμάτων με τήν έ'κδοση φιρμανίου.
'Αναγνωρίζει τήν ιδιαίτερη κατηγορία των έξαρχιών ώς οικισμών των ο
ποίων τα κυβερνητικά δικαιώματα εισπράττει δχι ό μητροπολίτης άλλα
αντιπρόσωπος του πατριάρχη. "Οσο για τα δικαιώματα τών έξάρχων καί
τήν εσωτερική δομή τών έξαρχιών, τα αγνοεί εντελώς. Το γεγονός αυτό
αποδεικνύεται άπο μια διάταξη πού περιέχεται στο πρώτο φιρμάνι υπέρ
του μητροπολίτη Χίου Διονυσίου* απαριθμώντας τις εξουσίες του μητρο
πολίτη σημειώνει: «οί ε ξ α ρ χ ο ι Πυργιού, Βολισσοΰ και Ψαρρών όφείλουσι, κατά τα θρησκευτικά αυτών θέσμια, να άναγνωρίζωσιν αυτόν ώς
ίδιον μητροπολίτην, διορίζοντα καί παύοντα αυτούς, ούδενός δικαιουμένου
να έπεμβαίνη εις τοΰτο» 3 . Διάταξη πού δείχνει δτι ή οθωμανική διοίκηση
αγνοούσε τή βασική αρχή πού διεΐπε τό θεσμό: δτι οί έ'ξαρχοι διορίζονταν
καί παύονταν μόνο άπο τόν πατριάρχη, αποκλειστικό δικαιούχο τών πα
τριαρχικών έξαρχιών καί δτι ή έ'νταξη ενός οικισμού στή δικαιοδοσία κά
ποιου μητροπολίτη απέκλειε τήν παρουσία έξάρχου, άφου ό οικισμός απο
τελούσε πλέον οργανικό τμήμα μιας εκκλησιαστικής περιφέρειας 4 .
1. Βλ. πρόχειρα KONORTAS, Considérations, 222.
2. ΜΑΥΡΟΠΟΤΛΟΣ, Τουρκικά, εγγρ. άρ. 34.
3. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τουρκικά, εγγρ. άρ. 32.
4. Ό Κομνηνος-Ύψηλάντης σώζει τήν πληροφορία δτι σε μία ακόμα περί
πτωση ζητήθηκε άπο τήν Πύλη να ασχοληθεί με τήν 'ίδρυση, τή φορά αυτή, μιας πα
τριαρχικής εξαρχίας. Ό Γεώργιος Καρατζάς προσέτρεξε πάλι στην Πύλη ζητώντας
τή μετατροπή της μητροπόλεως Άδριανουπόλεως σέ εξαρχία πού θα εκχωρούνταν
στο γαμβρό του Μανουηλ Μάνο. "Ομως ό Χίος Δημήτριος Σκαναβής ανέτρεψε τα
σχέδια του. Περισσότερα βλ. στο ΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΤΨΗΛΑΝΤΗΣ, Τα μετά τήν "Αλωσιν, 515.
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Άπο τήν 'Αλωση ως την αιχμή του 1646
Πατριαρχικές εξαρχίες μαρτνροϋνται ήδη λίγο μετά τήν "Αλωση · Οί
περιπτώσεις τον 16ο αιώνα αυξάνονται · Το φαινόμενο φθάνει στην
αιχμή τον λίγο πριν άπο τά μέσα τον 17ον αιώνα

Ή πρώτη έγγραφη μαρτυρία για την ύπαρξη πατριαρχικής εξαρχίας με
τά την "Αλωση ανάγεται στο 1476. Είκοσι δύο μόλις χρόνια μετά την
ανασύσταση του πατριαρχείου, σε ενα γράμμα πού εκδόθηκε από τη σύ
νοδο του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως αναφέρεται ότι τα Μουδανιά
ήταν πατριαρχική εξαρχία. Πρόκειται για τήν πόλη της Βιθυνίας πού χτί
στηκε στα ερείπια της βυζαντινής Ά π ά μ ε ι α ς μετά την καταστροφή της
άπο τήν επέλαση των 'Οθωμανών το 1318. Στο γράμμα μάλιστα αυτό
αναφέρεται οτι τα Μουδανιά ήταν πατριαρχική εξαρχία «προ πολλών και
αμνημονεύτων τών χρόνων» 1 . Δέν γνωρίζουμε άλλα στοιχεία πού να μας
επιτρέπουν να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια δσα υπονοεί ή αό
ριστη αυτή διατύπωση* γεγονός πάντως είναι οτι τα Μουδανιά βρίσκον
ταν υπό έξαρχικο καθεστώς πριν άπο το 1476, άφοϋ άπο το ίδιο κείμενο
πληροφορούμαστε οτι ό πατριάρχης Ραφαήλ Α' (αρχές 1475-άρχές 1476)
είχε εκχωρήσει τήν εξαρχία σε έναν πρώην αρχιερέα, εκχώρηση τήν όποια
με νεότερη απόφαση του ανακάλεσε και μετέτρεψε τα Μουδανιά σε μ η 
τρόπολη 2 . Το έξαρχικο καθεστώς θα επανέλθει στα Μουδανιά τήν άνοιξη
του 1476, δταν ό διάδοχος του Ραφαήλ Μάξιμος Γ' θα επαναφέρει τήν
«άρχαίαν... τάξιν τε και συνήθειαν» στην πόλη αυτή τής Βιθυνίας 3 .

1. Πρόκειται για συνοδική απόφαση πού εκδόθηκε πριν άπο τις 15 Μαρτίου
1476 και γνωστοποιήθηκε στους χριστιανούς κατοίκους τών Μουδανιών. Τα σχετικά
με τή χρονολόγηση τοΰ κειμένου, τήν παράδοση και τις εκδόσεις του βλ. Π Α Ϊ Ζ Η ,
'Ανεπίσημα,
85 έπ.
2. Δεδομένου οτι ό Ραφαήλ Α' στις αρχές του 1476 απομακρύνθηκε, ή αρχική
εκχώρηση πρέπει να έγινε το 1475, καθώς κάποιος χρόνος ασφαλώς μεσολάβησε ώς
τήν απόφαση του να μετατρέψει τήν εξαρχία σε μητρόπολη.
3. Ή αναφορά σώζεται σε πιττάκιο τοϋ Μαξίμου Γ ' προς τους χριστιανούς
της εξαρχίας, πού πρέπει να εκδόθηκε αμέσως μετά τήν ανάρρηση τοΰ πατριάρχη στο
άξίωμά του (14 Μαρτίου 1476). Για τή χρονολόγηση καθώς και άλλα στοιχεία για
το κείμενο βλ. ΠΑΤΖΗ, στο ίδιο, 104 έπ.
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'Από το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα έχουμε βάσιμες ενδείξεις για
την ύπαρξη και άλλων πατριαρχικών έξαρχιών, στην Πελοπόννησο τη
φορά αυτή. Για τον Μέγα Ζυγό, την Καλαμάτα, το Πήδημα και τη Μικρά
Μα'ινη είμαστε βέβαιοι* πρέπει όμως να υπήρχαν και άλλα πατριαρχικά
χωριά στην περιοχή. Οι πληροφορίες για τους οικισμούς αυτούς δεν είναι
λεπτομερείς και ρητές όπως ήταν για τα Μουδανιά, προέρχονται όμως και
αυτές από το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και μπορούμε να είμαστε
βέβαιοι για τήν εγκυρότητα τους.
Συγκεκριμένα: ο Μάξιμος Γ ' , ό ίδιος πατριάρχης πού φρόντισε να
αποκαταστήσει το έξαρχικό καθεστώς στα Μουδανιά, εκχώρησε μεταξύ
1476 και 1482 μια ομάδα πατριαρχικών χωριών πού βρίσκονταν στην
Πελοπόννησο, γύρω άπο τήν Καλαμάτα, στον ιερομόναχο Ί ω ά σ α φ 1 . Σ τ ι ς
πληροφορίες πού σώζονται δέν αναφέρονται τα ονόματα όλων αυτών τών
πατριαρχικών χ ω ρ ι ώ ν μόνον έ'να αναφέρεται, ό Μέγας Ζυγός, τον όποιο
ό διάδοχος του Μαξίμου Συμεών Α ' απέσπασε άπο τον Ί ω ά σ α φ για να
τον αποδώσει στο μητροπολίτη Λακεδαιμόνιας 2 . 'Αντί του Μεγάλου Ζ υ 
γού ό Συμεών έ'δωσε στον Ί ω ά σ α φ τήν Καλαμάτα, το Πήδημα, τή Μικρά
Μαίνη και τους οικισμούς πού άνηκαν κάποτε στην επισκοπή της Κορώ
νης 3 . Ή πηγή πού περιγράφει τήν ανταλλαγή και δίνει πληροφορίες για
τήν αρχική εκχώρηση του Μαξίμου δέν αναφέρει ρητά ότι οί οικισμοί ήταν
1. Δέν έχει σωθεί το ένταλτήριο γράμμα προς τον Ίωάσαφ" δσες πληροφορίες
γνωρίζουμε τις αντλούμε άπο πιττάκιο του Συμεών Α' προς τον Ίωάσαφ - βλ. στο
λήμμα Καλαμάτα τα σχετικά με τήν παράδοση και τήν ε'κδοση τοϋ κειμένου αύτοΰ.
2. Σύμφωνα με τον Συμεών ή απόδοση τοϋ Μεγάλου Ζυγοϋ στη μητρόπολη
Λακεδαιμόνιας έγινε προκειμένου να μπορέσει ό μητροπολίτης να ανταποκριθεί στην
υποχρέωση του να συνεισφέρει για το ετήσιο αχαράτζιο» πού ήταν υποχρεωμένο να
πληρώνει το πατριαρχείο προς τήν Πύλη.
3. Στο πιττάκιο τοϋ Συμεών, μετά τήν ονομαστική απαρίθμηση τών τριών οι
κισμών, αναφέρεται: «...και απλώς πασαν τήν τοϋ Κορώνης ένορίαν και έπαρχίαν,
δσον οί κρατοΰντες ημών δεσποτεύουσιν». Ή διευκρίνιση αύτη αποδίδει την εντελώς
ρευστή κατάσταση πού έπικρατοΰσε τήν εποχή εκείνη στην περιοχή. Το 1479 εΐχε
υπογραφεί ή τουρκοβενετική ειρήνη· ή Κορώνη παρέμενε υπό βενετική κυριαρχία,
όμως οί γύρω τόποι είχαν υποταχθεί στους 'Οθωμανούς. Οί ορεινές ωστόσο περιοχές,
ιδιαίτερα της Μάνης, πρόβαλλαν αντίσταση. Ό πατριάρχης λοιπόν χρησιμοποίησε
αυτή τή διατύπωση για να διευκρινίσει δτι ή έξαρχική κυριαρχία τοϋ ιερομόναχου
θα ασκείται στο τμήμα εκείνο τής επαρχίας Κορώνης πού τώρα είχε καταληφθεί άπο
τους 'Οθωμανούς. Για τα πολεμικά γεγονότα στην περιοχή βλ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, Βενετοτονρκικός, 274-275 και 278-279. Για τήν επισκοπή Κορώνης και τα προβλήματα
πού τίθενται για τή δύσκολη εκείνη περίοδο βλ. ΜΑΝΟΤΣΑΚΑΣ, 'Αρχιερείς Μεθώ
νης, 100 έπ.
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πατριαρχικές έξαρχίες οΰτε μνημονεύει τον Ί ω ά σ α φ ως εξαρχο" το γεγο
νός δμως δτι ένας απλός ιερομόναχος είχε το δικαίωμα να εισπράττει «παν
έκκλησιαστικον δίκαιον καί εισόδημα», να καλεί για τις τυχόν χειροτο
νίες οποίον αρχιερέα ήθελε, καθώς καί το δτι στον 'ίδιο είχε ανατεθεί ή
πνευματική επιστασία των χριστιανών τών περιοχών αυτών υποδηλώνει,
νομίζω, δτι έχουμε να κάνουμε με οικισμούς πού είχαν χαρακτηριστεί π α 
τριαρχικά χωρία καί είχαν εκχωρηθεί ως εξαρχία 1 .
Αυτές είναι οι πληροφορίες πού σώζονται για τις πατριαρχικές έξαρ
χίες στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα. Για να εκτιμήσουμε πάντως ορθά
τον σχετικά μικρό αριθμό τους πρέπει να λάβουμε υπόψη τον αντίστοιχα
μικρό αριθμό τών πηγών πού έ'χουν σωθεί άπο τα πρώτα πενήντα χρόνια
μετά τήν "Αλωση.
Τον 16ο αιώνα ό αριθμός τών πατριαρχικών έξαρχιών αρχίζει να αυξάνε
ται* άλλα και οι σωζόμενες πηγές είναι περισσότερες. 'Ωστόσο, δέν πρέ
πει να αποδώσουμε τήν πύκνωση πού παρουσιάζει το φαινόμενο στο γ ε γ ο 
νός δτι διαθέτουμε περισσότερες πληροφορίες. Οι πολεμικές επιχειρήσεις
του Σουλεϊμάν Α ' , πού απέδωσαν νέα εδάφη στην αυτοκρατορία, ήταν μια
σημαντική αφορμή για να αυξηθεί ό αριθμός τών πατριαρχικών έξαρχιών.
"Ετσι, δταν στή διάρκεια του αιώνα τα νησιά του Αιγαίου πελάγους πέρα
σαν άπο τήν ενετική κυριαρχία στους 'Οθωμανούς, το πατριαρχείο Κων
σταντινουπόλεως ανέλαβε τήν πνευματική τους επιστασία. "Ομως, αντί
να δημιουργήσει μια νέα εκκλησιαστική επαρχία στην οποία θα υπάγονταν
δσοι χριστιανοί κατοικούσαν στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου 2 ή να εντά
ξει τα νησιά αυτά στις πλησιόχωρες, υπάρχουσες ήδη, εκκλησιαστικές π ε 
ριφέρειες, τα ονόμασε «πατριαρχικά νησία», κατά το πρότυπο τών «πα
τριαρχικών χωρίων».
Τ α νησιά πού εντάχθηκαν στή δικαιοδοσία του πατριάρχη ήταν ό "Α
Ι. Άπο τα στοιχεία πού σώζονται στίς πηγές τίποτε δέν δείχνει δτι ό Ίωάσαφ
ήταν απεσταλμένος τοΰ πατριάρχη, με μοναδική αποστολή να συγκεντρώσει τα εκ
κλησιαστικά εισοδήματα κάποιας χρονικής περιόδου καί να τα αποδώσει στο πα
τριαρχείο. Τα καθήκοντα καί οι υποχρεώσεις του υποδηλώνουν σαφώς δτι επρόκειτο
για έΈαρχο καθολικό, καρπωτή δηλαδή τών εισοδημάτων της εξαρχίας.
2. Πρέπει να σημειωθεί δτι οι αλλεπάλληλες επιδρομές πού ύφίσταντο τα νησιά
είχαν ώς αποτέλεσμα να μειωθεί αισθητά ό πληθυσμός τους καί, σέ μερικές περι
πτώσεις, τα νησιά να ερημωθούν. "Οταν δμως εντάχθηκαν στην οθωμανική αυτοκρα
τορία, άρχισαν να άνασυνοικίζονται και να πυκνώνει πάλι ό πληθυσμός τους, ιδιαί
τερα στή δεκαετία 1571-1580· βλ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δημογραφικά, 91 καί SLOT,
Archipelagic, 13.
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γιος Ευστράτιος και ή Θάσος στο βόρειο Αιγαίο, νοτιότερα ή Σάμος και
ή 'Ικαρία καί άπο τις Κυκλάδες ή 'Αμοργός, ή 'Ανάφη, ή 'Ηράκλεια, ή
"Ιος, ή Μύκονος, ή Σέριφος, ή Σίκινος, ή Σίφνος καί ή Φολέγανδρος· τ έ 
λος, άπο τα Δωδεκάνησα ή 'Αστυπάλαια 1 . Οί πηγές δέν μας βεβαιώνουν
αν το 'ίδιο συνέβη καί με τα Ψαρά - μαρτυροϋνται πάντως ώς πατριαρχικά
πρίν από το 1585, γεγονός πού επιτρέπει, νομίζω, να τα εντάξουμε στην
ομάδα των νησιών πού χαρακτηρίστηκαν πατριαρχικά μετά την κατάκτη
ση τους άπο τους 'Οθωμανούς.
Λίγο αργότερα, δταν ή Χίος ενσωματώθηκε το 1566 στην οθωμανική
αυτοκρατορία, το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως «την μεν... πασαν
έπαρχίαν εις μητρόπολιν έτίμησεν...», ενώ δύο χωριά, ή Βολισσος καί το
Πυργί, χαρακτηρίστηκαν πατριαρχικά και αποτέλεσαν πατριαρχική ε
ξαρχία 2 .
Έ κ τ ο ς δμως άπο τις πατριαρχικές έξαρχίες πού δημιουργούνται στα
νέα εδάφη, τον 16ο αιώνα μαρτυρεΐται ή ύπαρξη έξαρχιών καί σε εδάφη
πού είχαν άπο παλαιότερα κατακτηθεί. Για μια ομάδα χωριών πού βρί
σκονταν στή Μ. 'Ασία έχουμε τήν πληροφορία π ώ ς ήταν πατριαρχικά"
πρόκειται για τους Έλεγμούς, το Νύμφιο, τον Κουλά, τήν Κόληδα, το
Παλαιόκαστρο, το Πελαδάριο καί τον Μέγα Κωνσταντίνο. Ή πληροφο
ρία έ'χει ενα τεκμήριο εγκυρότητας: τή σημείωσε, πρίν άπο τον Σεπτέμβριο
του 1577, σε χειρόγραφο του ό πλησιόχωρος μητροπολίτης 'Εφέσου, αρ
χιερέας πού δέν είχε κανένα λόγο να προβάλει οικισμούς της περοχής του
ώς «πατριαρχικούς» αν αυτό δέν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα 3 .
Στην περίοδο δμως πρίν άπο το 1563 ανατρέχει καί ή παρουσία πα
τριαρχικών χωριών στή χερσόνησο της Κριμαίας. Δέκα χωριά άπο τήν
έρημωθείσα αρχιεπισκοπή Σουγδαίας καί Φούλλων είχαν χαρακτηριστεί
πατριαρχικά* οί πλησιόχωροι δμως μητροπολίτες Γοτθίας καί Καφά τα
«κατέσχον αδίκως». Ό Μητροφάνης Γ', με γράμμα πού πρέπει να εκδό
θηκε στο διάστημα 1565/1566, επιβεβαίωσε τήν πατριαρχική τους εξάρ
τηση καί διέσωσε έ'τσι τις μόνες πληροφορίες πού έ'χουμε για τήν προϊστο1. Ή 'Αστυπάλαια τήν εποχή εκείνη εΐχε περισσότερες σχέσεις με τις Κυκλά
δες καί ιδιαίτερα με τήν 'Αμοργό - βλ. αναλυτικότερα στοιχεία στή μελέτη του SLOT,
Archipelagus,
13.
2. ΟΊ πληροφορίες παραδίδονται άπο γράμμα τοΰ Κυρίλλου Λουκάρεως πού
εκδόθηκε το 1622' για τήν παράδοση καί τήν έκδοση του βλ. στο λήμμα Βολισσος
σ. 146, τή σημ. 1.
3. Για το σημείωμα αυτό του μητροπολίτη 'Εφέσου βλ. τή μελέτη τοΰ Π Ο 
ΛΕΜΗ, 'Αναγραφή.
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pia των πατριαρχικών αυτών χωριών στη χερσόνησο της Κριμαίας 1 , Ό
'ίδιος πατριάρχης, στη διάρκεια πιθανότατα της 'ίδιας, της πρώτης, π α 
τριαρχίας του (1565-1572), ονόμασε τη Σάμο —παλαιά κτήση της αυτο
κρατορίας πού είχε δμως εγκαταλειφθεί άπο τους κατοίκους της και μόλις
τότε είχε άνασυνοικιστεΐ— πατριαρχική εξαρχία 2 .
Την ϊδια περίπου εποχή έχουμε τήν ασφαλή μαρτυρία δτι ή Τριπολιτσά ήταν εξαρχία και είχε εκχωρηθεί στο νοτάριο του πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως Θεοδόσιο Ζυγομαλά 3 . Πότε ακριβώς χαρακτηρί
στηκε εξαρχία δεν το γνωρίζουμε* επειδή όμως ή πηγή πού παραδίδει τή
μαρτυρία αναφέρει δτι ό Ζυγομαλάς ήταν νοτάριος δταν του εκχωρήθηκε
ή εξαρχία, πρέπει να θεωρήσουμε δτι το έξαρχικο καθεστώς στην Τριπολιτσά υπήρχε περί τα 1563-1575, περίοδο κατά τήν οποία ό Ζυγομαλάς
κατείχε το αξίωμα αυτό.
Στο χώρο της Μακεδονίας, στην περιοχή της Καβάλας, μια άλλη με
γάλη ομάδα χωριών υπάγεται στην εξουσία του πατριάρχη μετά το δια
μελισμό της μητροπόλεως Φιλίππων. Οι πηγές δεν παραδίδουν πότε ακρι
βώς έ'γινε ό διαμελισμός αυτός* το 1577 πάντως ό Γαβριήλ Καλωνας ανέ
φερε σε επιστολή του δτι βρισκόταν στο Όρφάνι ως εξαρχος καΐ τοποτη
ρητής «τών δεκατεσσάρων κωμών του πατριαρχείου» 4 .
Σ τ ι ς ακτές του Πόντου, τρεις οικισμοί κοντά στην Κερασούντα, ή
Καλλιούπολις, τα Κόραλα και ή Τρίπολη φαίνεται π ώ ς άνηκαν στην π α 
τριαρχική δικαιοδοσία πριν άπο το 1595, άφοΰ τή χρονιά αυτή ό'Ιερεμίας
Β ' επιβεβαίωσε τή δικαιοδοσία του έξάρχου τους 5 . Κοντά σε αυτούς, ανα
τολικότερα, ένας ακόμα οικισμός, το Ρίζαιον, πρέπει να έ'γινε πατριαρχι
κή εξαρχία μετά το 1588 6 . Τέλος, το διάστημα 1598-1601 ό Ματθαίος Β '
1. Το γράμμα του Μητροφάνη έχει δημοσιεύσει ό PAPADOPOULOS-KÉRAMEUS, Documents, 178-179.
2. Περισσότερα για τήν πληροφορία αύτη και για τήν πηγή πού τήν παραδίδει
βλ. στο λήμμα Σάμος.
3. Ή πληροφορία περιέχεται σε επιστολή του μητροπολίτη Ναυπλίου και "Αρ
γούς προς τον Θεοδόσιο Ζυγομαλά, ,πού δημοσιεύθηκε άπο τον Μαρτίνο Κρούσιο
στην Turcograecia, 320 έπ.
4. Πρόκειται για επιστολή πού απηύθυνε στον Μαρτίνο Κρούσιο, ό όποιος
καΐ τή δημοσίευσε στην Turcograecia, 95. Για τή μαρτυρία τοΰ Καλωνα βλ. περισ
σότερα στο λήμμα Άμφίπολις.
5. Για το «έπιβεβαιωτήριον γράμμα» τοΰ Ιερεμία Β', τήν παράδοση τοϋ κει
μένου του και τήν έ'κδοσή του, βλ. Οσα αναφέρονται στο λήμμα Κεράσους.
6. Ή χρονολογία αύτη αποτελεί ενα terminus post quem, άφοϋ σε γράμμα
τοΰ Θεόληπτου Β' υπέρ της μονής Σουμελα γίνεται λόγος, το 1588, για τον αρχιερέα
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απέσπασε με απόφαση του την Κάλυμνο άπο την επισκοπή Λέρνης και
τήν ονόμασε «πατριαρχικον νησίον» 1 .
'Αναφέραμε ως τώρα τις πατριαρχικές έξαρχίες πού 'ιδρύθηκαν στή διάρ
κεια του 16ου αιώνα και ακόμα όσες έξαρχίες μαρτυροϋνται δτι διατηρού
σαν το καθεστώς τους τον αιώνα αυτό. Για να αποδώσουμε όμως μέ ακρί
βεια τήν καμπύλη πού διέγραψε το φαινόμενο, πρέπει να αναφέρουμε εδώ
και τις περιπτώσεις των έξαρχιών πού γνωρίζουμε δτι, στή διάρκεια του
αιώνα, καταργήθηκαν.
Μια απόπειρα κατάργησης του έξαρχικοΰ καθεστώτος τεσσάρων
«πατριαρχικών νησιών» έκανε ό Παχώμιος Β ' . Σ τ ή διάρκεια της παρά
νομης παραμονής του στο πατριαρχείο (τέλη Φεβρουαρίου 1584-μέσα
Φεβρουαρίου 1585) δημιούργησε μια αρχιεπισκοπή στην οποία ενέταξε
τή Σάμο, τήν 'Ικαρία, τα Ψαρά και τήν 'Αστυπάλαια. Ή κατάργηση δμως
αυτή κράτησε δσο και ή παράνομη πατριαρχία του* ό διάδοχος του Θεό
ληπτος Β ' φρόντισε να αποκαταστήσει το «παράλογος και παρά κανόνας
τολμηθέν» 2 . Ω σ τ ό σ ο τήν τελευταία δεκαετία του αιώνα θα πραγματο
ποιηθεί αυτό πού λίγα χρόνια πριν είχε θεωρηθεί αντικανονικό: ή Σάμος
μαζί μέ τήν 'Ικαρία έ'παψαν να αποτελούν έξαρχίες και απάρτισαν αρχι
επισκοπή, ενώ ή 'Αστυπάλαια και τα Ψαρά διατήρησαν το έξαρχικό τους
καθεστώς. Τήν 'ίδια δεκαετία, ή Βολισσος και το Πυργί έπαψαν να απο
τελούν πατριαρχική εξαρχία: ό μητροπολίτης Χίου επέτυχε να καταργη
θούν οι δύο αυτές πατριαρχικές έξαρχίες και να ενωθούν οι δύο οικισμοί
στην επαρχία του ως ενοριακοί. Τέλος, τότε περίπου, ή πατριαρχική εξαρ
χία της Καλαμάτας έ'παψε να υφίσταται, δταν ενώθηκε και αυτή στή μη
τρόπολη Μονεμβασίας 3 .
Ω σ τ ό σ ο ή αιχμή του φαινομένου, στή γραφική του απεικόνιση, το
ποθετείται λίγο πριν άπο τα μέσα του 17ου αιώνα. "Ας παρακολουθήσουμε
τήν ανοδική του πορεία.
της μητροπόλεως «Ροιζαίου». Terminus a n t e quem αποτελεί το «τακτικό» του
Φιλίππου Κυπρίου, στο όποιο το Ρίζαιο αναφέρεται ως εξαρχία. Βλ. για δλα αυτά
στο οικείο λήμμα.
1. Για τή χρονολόγηση του εγγράφου τοΰ Ματθαίου Β' καθώς καΐ τή σχετική
βιβλιογραφία βλ. στο λήμμα Κάλυμνος τή σημ. 1.
2. Το γράμμα του Θεόληπτου Β' εκδόθηκε τον Μάρτιο του 1585' το ϊγει δη
μοσιεύσει ό ΣΑΘΑΣ, 'Ιερεμίας Β', 205-208 (το απόσπασμα: 207) άπο το χφ Μ Π Τ
2, φ. 215V-216V.
3. Ώ ς τμήμα της μητροπόλεως Μονεμβασίας εμφανίζεται στα παλαιά τα
κτικά* πρβ. ΜΑΝΟΤΣΑΚΑΣ, 'Αρχιερείς Μεθώνης σ. 104 έπ,
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Στην Πελοπόννησο τρεις οικισμοί, ή "Ακοβα και τα χωριά Ά τ ζ ί χολος και Λαγκαδάς, αποτέλεσαν πατριαρχική εξαρχία πού το 1608 είχε
ήδη εκχωρηθεί σε εξαρχο. δπως σαφώς εξάγεται άπο το κείμενο πατριαρ
χικού πιττακίου του 1611 1 . Στον 'ίδιο χώρο, τής Πελοποννήσου, δύο ακό
μα οικισμοί μαρτυροΰνται το 1621 π ώ ς ήταν έξαρχίες· πρόκειται για τη
Ζαρνάτα και το οικιστικό σύνολο τής Γιατζιτζάς. Για τή Ζαρνάτα μά
λιστα έχουμε ακόμα στοιχείο, τήν υπογραφή ενός «έξάρχου Ζαρνάτας»
πού σώζεται στην επιστολή πού απηύθυναν το 1618 οι Μανιάτες στο
δούκα του Nevers, στοιχείο πού επιτρέπει να αναγάγουμε το έξαρχικο
καθεστώς της τουλάχιστον στή χρονολογία αυτή 2 . Στην 'ίδια επιστολή
υπογράφει και ό «πατριαρχικός εξαρχος Ζυγού», επιβεβαιώνοντας δτι
και ό Μ. Ζυγός διατηρούσε το 1618 το έξαρχικο του καθεστώς.
Το 1616 ό Τιμόθεος Β ' επανέφερε το έξαρχικο καθεστώς στο "Ινεο
του Πόντου, αποσπώντας το άπο το μητροπολίτη Ά μ α σ ε ί α ς πού το είχε
σφετεριστεί.
Το 1621 δύο άπο τα «πατριαρχικά νησία» του Αιγαίου πελάγους
μαρτυροΰνται δτι διατηρούσαν το έξαρχικο τους καθεστώς. Πρόκειται
για τήν 'Αμοργό καί τήν 'Αστυπάλαια, ό εξαρχος των οποίων υπογράφει
με τήν ιδιότητα του αυτή στο βρέβιο της μονής Χοζοβιώτισσας 3 .
Το 1622 οι έξαρχίες τής Χίου Βολισσος καί Πυργί, τις όποιες είχε
αποσπάσει ό μητροπολίτης Χίου άπο τα τέλη του προηγούμενου αιώνα,
αποκαθίστανται καί λίγους μήνες αργότερα προστίθενται σε αυτές τέσσερα
ακόμα χωριά τής Χίου 4 .
Το 1638 ό οικισμός του 'Αγίου 'Ιωάννη Τσακωνιας χαρακτηρίστηκε
πατριαρχικός, δπως μαρτυρεί το κείμενο σιγιλλιώδους γράμματος του
Κυρίλλου Α' 5 .
1. Το πιττάκιο είναι τοΰ Νεοφύτου Β' καί το έχει δημοσιεύσει ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Στασινός, 130-131. Για τήν παράδοση τοΰ κειμένου άλλα καί για τή χρονο
λόγηση τοϋ έξαρχικοϋ καθεστώτος βλ. Οσα αναφέρω στο λήμμα "Ακοβα.
2. Πρόκειται για τον «πρώην Μαΐνης Ίωνα», πού υπέγραψε καί ώς εξαρχος
Ζαρνάτας. Για τήν έκδοση της επιστολής τών Μανιατών βλ. στο λήμμα Ζαρνάτα
σ. 162, τή σημ. 1.
3. Πρόκειται για τον ιερομόναχο Λεόντιο. Τα σχετικά με τή μαρτυρία καί
βιβλιογραφία για το θέμα βλ. στο λήμμα 'Αμοργός.
4. Το έξαρχικο καθεστώς αποκατέστησε ό πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης,
με γράμμα πού εξέδωσε τον Φεβρουάριο τοΰ έτους εκείνου" περισσότερα για τήν έκ
δοση τοΰ γράμματος βλ. στο λήμμα Βολισσός.
5. Το κείμενο τοϋ σιγιλλιώδους αύτοΰ γράμματος είναι ανέκδοτο. Σώζεται
στο χφ Μ Π Τ 2, φ. 208 Γ ~ ν (ΑπΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συνάγω-
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Έξαλλου πριν άπό το 1644 μαρτυρεΐται ότι οί πιο κάτω μητροπόλεις
και επισκοπές είχαν μετατραπεί σε πατριαρχικές έξαρχίες: ή Ά τ τ ά λ ε ι α
και ή Μάκρη στη Λυκία, ή Κερασούντα καί το Ρίζαιο στον Πόντο, ή Κα
βάλα στη Μακεδονία και τα Φάρσαλα στη Θεσσαλία. Ή μαρτυρία είναι
αξιόπιστη, επειδή προέρχεται άπο τον πρωτονοτάριο του πατριαρχείου
Φίλιππο Κύπριο, ό όποιος όμως δέν προσδιορίζει άπο πότε έ'γιναν έξαρ
χίες. Ε κ ε ί ν ο πού έ'κανε ό Φίλιππος Κύπριος ήταν, αντιγράφοντας ενα «τα
κτικό», να το «ενημερώσει» σημειώνοντας τήν υπάρχουσα κατάσταση*
έτσι, το διάστημα 1639-1644 στο όποιο τοποθετείται ή εργασία αυτή του
Φιλίππου Κυπρίου, αποτελεί ενα t e r m i n u s a n t e q u e m για τή μετατροπή
όλων αυτών των περιοχών σέ πατριαρχικές έξαρχίες 1 .
Τό 1642 χαρακτηρίζεται πατριαρχικό το Άρβανιτοχώρι στό Τόρνοβο, σύμφωνα μέ το κείμενο σιγιλλίου πού εξέδωσε ό Παρθένιος Α' 2 .
'Ακόμα, τρεις οικισμοί στο χώρο της νοτιοδυτικής Μ. 'Ασίας, ή Ά λάγια, το Λιβίσι καί το νησί του Καστελόριζου, αποτελούσαν πατριαρχι
κές έξαρχίες ως το 1646.
Παράλληλα μέ τήν πληθώρα τών πατριαρχικών έξαρχιών πού συ
ναντούμε να δημιουργούνται ή να συντηρούνται ως το 1646, πρέπει να
αναφέρουμε τρεις καταργήσεις πού έ'γιναν μέσα στο διάστημα 1610-1636
καί οί όποιες, βέβαια, δέν αλλοιώνουν τή μεγάλη πύκνωση πού παρουσιά
ζει το φαινόμενο ως τή χρονολογία πού αναφέραμε. Συγκεκριμένα: ή Κά
λυμνος καί ή 'Αστυπάλαια εντάχθηκαν τό 1610 στην επισκοπή Λέρνης,
όταν ό μητροπολίτης Ρόδου κατόρθωσε να πείσει τον πατριάρχη ότι τα
νησιά αυτά «ανέκαθεν» άνηκαν στή μητρόπολη του 3 . "Ενας άλλος δραστή
ριος αρχιερέας, ό μητροπολίτης Φιλίππων Κλήμης, κατόρθωσε στο διά
στημα της αρχιερατιας του (1618-1626) να ε ν σ ω μ α τ ώ σ ε ι στην ε π α ρ χ ί α
γη, λήμμα 509). Οί κάτοικοι του 'Αγίου 'Ιωάννη υπέβαλαν αίτημα προς το πατριαρ
χείο για να παραμείνει ό οικισμός τους ύπο τήν πατριαρχική εξουσία* βλ. τις σχετι
κές πληροφορίες στο οικείο λήμμα.
1. Για τον πρωτονοτάριο της Μεγάλης Εκκλησίας, τα σχετικά μέ το «τακτικό»
πού πήρε ως βάση τής εργασίας του καί το χρόνο πού το «ενημέρωσε» βλ. δσα ανα
φέρω στο λήμμα Άττάλεια. Για δλες αυτές τίς έξαρχίες το βέβαιο χρονικό δριο είναι
ή μαρτυρία του Φιλίππου Κυπρίου' βλ. ωστόσο στα οικεία λήμματα κάποιες προσπά
θειες για να εντοπιστούν παλαιότερες μαρτυρίες για το έξαρχικό τους καθεστώς.
2. Το κείμενο του σιγιλλίου έχει δημοσιεύσει ό Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ - Κ Ε Ρ Α ΜΕΤΣ, Βιβλιοθήκη, 4, 373-376.
3. Το σχετικό σιγιλλιώδες γράμμα καταγράφηκε στον Κώδικα Α' τοΰ πατριαρ
χικού Άρχειοφυλακίου καί έχει εκδοθεί άπο τον Μανουήλ Γεδεών βλ. περισσότερα
στο λήμμα 'Αστυπάλαια.

66

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α T O T ΘΕΣΜΟΥ

του οκτώ άπο τα δεκατέσσερα πατριαρχικά χωριά της περιοχής1. Τέλος,
περί τό 1636 καταργήθηκε τό έξαρχικό καθεστώς στή Δίβρη, το Μεσοπόταμο και τα ενδιάμεσα χωριά, δταν παραχωρήθηκαν στον επίσκοπο Χιμάρας2.
Αυτή είναι ή πορεία πού διέγραψε ό θεσμός μέσα στο χρόνο* πορεία
της οποίας ή γραμμική αποτύπωση αγγίζει τό υψηλότερο σημείο το 1646
—πριν αρχίσει ή κατιούσα πού ασφαλώς σχετίζεται με τήν απόφα
ση πού πήρε ό Παρθένιος Β' το έτος εκείνο, να υπαχθούν οί πατριαρχικές
έξαρχίες στους πλησιόχωρους αρχιερείς3.

1. Για τη δράση του αρχιερέα αύτοϋ βλ. τη σχετική βιβλιογραφία στο λήμμα
Καβάλα, σημ. 1.
2. Ή πληροφορία σώζεται σε σιγίλλιο πού εκδόθηκε άπό τον Διονύσιο Γ ' το
1664 για να επιβεβαιώσει δτι τά πατριαρχικά αυτά χωριά άνηκαν πλέον στην επαρ
χία του αρχιερέα της Χιμάρας* βλ. στο λήμμα Δίβρη περισσότερες πληροφορίες. "Ας
σημειωθεί δτι στο χρονικό αυτό διάγραμμα παρέθεσα μόνο τΙς περιπτώσεις για τις
όποιες οι πληροφορίες ήταν ρητές. Παρέλειψα να αναφέρω περιπτώσεις ασαφείς και
αμφίβολες για να μήν αλλοιωθεί ή ακρίβεια τής εικόνας. Στην κατηγορία αυτή ανή
κουν ή Λίτιτζα, τό Πραστεϊο, ή Τρίγλεια, ή Φιλαδέλφεια. Στα οικεία δμως λήμματα
παραθέτω δσες πληροφορίες εχω συγκεντρώσει γι' αυτές.
3. Για τήν απόφαση αυτή βλ. περισσότερα στο επόμενο κεφάλαιο.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

'Από τήν κάμψη ως τήν κατάργηση του 1862
'Αρχή της κάμψης, ό "τόμος" τον 1646 · Of περιπτώσεις πατριαρ
χικών εξαρχιών το β' μισό τον 17ον αιώνα · "Αφθονες οι καταργήσεις
εξαρχιών τον 18ο αιώνα και λιγοστές οί νέες έξαρχίες · Ή κάμψη και
ή τνπική κατάργηση, το 1862

Ή πληθώρα των πατριαρχικών εξαρχιών πού παρουσιάζεται στο τέλος
του 16ου καί τις πρώτες δεκαετίες του 17ου αιώνα μετατρέπεται, μετά
το 1646, σε φθίνουσα πρόοδο. Οί πατριαρχικές έξαρχίες πού είχαν ιδρυθεί
καί ύφίσταντο ως τότε αρχίζουν να καταργούνται, ή μία μετά την άλλη.
Φαίνεται πώς, μετά τίς αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις και τ η δεινή
κατάσταση στην οποία, κατ' επέκταση, περιήλθαν μερικές εκκλησιαστι
κές επαρχίες, το πατριαρχείο αποφάσισε να διαθέσει κάποιες έξαρχίες
προκειμένου να ενισχύσει τις μητροπόλεις πού έ'φθιναν. Ή πρόνοια αυτή
υπηρετούσε καί έναν πρακτικό σκοπό: να μπορούν οί δυσπραγοΰντες αρ
χιερείς να ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους ετήσιες υποχρεώσεις
προς το πατριαρχείο, υποχρεώσεις πού άφηναν εκτεθειμένο τον ϊδιο το
θεσμό της Ε κ κ λ η σ ί α ς δταν δέν εκπληρώνονταν.
Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν το επιχείρημα πού επικαλούνταν οί
αρχιερείς, δτι δηλαδή ή ύπαρξη πατριαρχικών εξαρχιών στην επαρχία
τους καί, κατ' επέκταση, ή στέρηση τών εκκλησιαστικών εισοδημάτων
συντελοΰσαν στην αδυναμία να εκπληρώσουν τίς υποχρεώσεις τους, το
πατριαρχείο άρχισε είτε να καταργεί έξαρχίες καί να τίς αποδίδει ως ενο
ριακές στους αρχιερείς της περιοχής, είτε να επιβάλλει το διορισμό τους
ως επιτρόπων τών έξάρχων. Ή τελευταία λύση θεσμοθετήθηκε μέ τήν
έ'κδοση συνοδικού τόμου.
Τον Αύγουστο του 1646 δέκα πατριαρχικά νησιά του Αιγαίου πελά
γους παύουν να είναι έξαρχίες· ό πατριάρχης Παρθένιος Β ' συνενώνει τά
νησιά 'Αμοργό, 'Ανάφη, 'Αστυπάλαια, 'Ηράκλεια, "Ιο, Μύκονο, Σέριφο,
Σίκινο, Σίφνο καί Φολέγανδρο σέ μία αρχιεπισκοπή, τήν αρχιεπισκοπή
Σίφνου 1 . Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς ό Ίωαννίκιος Β ' , μόλις ανέβηκε

1. 'Αντίγραφο τοϋ «συνοδικού τόμου» μέ τον όποιο ιδρυόταν ή αρχιεπισκοπή
σώζεται στο φ. 135 Γ - ν τοϋχφ ΜΠΤ 2 (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομι-
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στον πατριαρχικό θρόνο, κατάργησε το έξαρχικο καθεστώς σε τρεις ακό
μα οικισμούς: μετέτρεψε σε μητρόπολη τη Μαρώνεια και ενέταξε σε αυ
τήν τα πατριαρχικά νησιά της Θάσου και της Σαμοθράκης. Ό Ι'διος π α 
τριάρχης τον 'Ιούνιο του 1647 μετέτρεψε τήν πατριαρχική εξαρχία της
Πλάτζας σε ενορία της μητροπόλεως Μονεμβασίας 1 .
Το κύμα αυτό της ένταξης πατριαρχικών έξαρχιών σε μητροπόλεις
πού παρατηρείται μετά το 1646 πρέπει να συσχετιστεί με έναν συνοδικό
τόμο πού εκδόθηκε επί τών ημερών του Παρθενίου Β ' , πιθανότατα στο
τέλος της πρώτης πατριαρχίας του (8 Σεπτεμβρίου 1644 - 16 Νοεμβρίου
1646), τόμος πού όριζε να αποδοθούν οι πατριαρχικές έξαρχίες στους
πλησιόχωρους αρχιερείς, οι όποιοι και θα νεμονταν τα εκκλησιαστικά τους
εισοδήματα: «τους πλησιάζοντας... αρχιερείς κεκτησθαι τήν έπιστασίαν
αυτών, ού μήν δε τους τυχόντας, ιερωμένους δντας ή λαϊκούς». Το κείμε
νο του συνοδικού αύτοΰ τόμου δέν έχει σωθεί* ή μνεία του σώζεται σε
γράμμα του Παϊσίου Α' 2 , ήταν δμως, ασφαλώς, αποτέλεσμα της πίεσης
πού ασκούσαν οι αρχιερείς προκειμένου να αποκτήσουν τή διοίκηση τών
πατριαρχικών έξαρχιών και είναι ενδεικτικός της δύναμης τους ό χαρα
κτηρισμός ως «τυχόντων» όλων εκείνων πού νεμονταν ως τότε πατριαρ
χικές έξαρχίες, ανάμεσα τους και όφφικιαλίων του πατριαρχείου.
Ό Ίωαννίκιος Β ' τή δεύτερη φορά πού ανέβηκε στον πατριαρχικό
θρόνο προχώρησε σέ μία ακόμα κατάργηση* το 1652 μετέτρεψε τήν εξαρ
χία της Λήτιτζας σέ αρχιεπισκοπή 3 . Ό Παΐσιος Α' πού τον διαδέχθηκε
έμεινε πιστός στο πνεύμα του συνοδικού τόμου του Παρθενίου και παρα
χώρησε τή διοίκηση της εξαρχίας Καβάρνας στο μητροπολίτη Βάρνης*
ωστόσο, στα τέλη του 1652 αποκατέστησε το έξαρχικο καθεστώς στους
Έλεγμούς και στην Τρίγλεια 4 .
κή Συναγωγή, λήμμα 246) καί έχει εκδοθεί άπο τον ΓΕΔΕΩΝ, Μνημεία, 451-452.
1. Στα λήμματα Μαρώνεια και Πλάτζα αντίστοιχα σημειώνεται ή παράδοση
τών σχετικών κειμένων και ή έκδοση τους.
2. Με το γράμμα αυτό επιβεβαιωνόταν ή ένωση τής πατριαρχικής εξαρχίας
Καβάρνας μέ τη μητρόπολη Βάρνης* το κείμενο του σώζεται αντιγραμμένο στο φ.
1 7 3 Γ - ν τοϋ χφ Μ Π Τ 2 (βλ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική
Συναγω
γή, λήμμα 341).
3. Για την παράδοση τοϋ εγγράφου τής μετατροπής τής Λίτιτζας σέ αρχιε
πισκοπή και για την έκδοση του βλ. τα σχετικά στο λήμμα Λήτιτζα.
4. Για το κείμενο τοϋ Παϊσίου το σχετικό μέ την Καβάρνα βλ. πιο πάνω
τή σημ. 2. "Οσο για τους Έλεγμούς και τήν Τρίγλεια, ή αποκατάσταση τοϋ έξαρχικοΰ τους καθεστώτος έγινε μέ σιγιλλιώδες γράμμα, για τήν παράδοση καΐ τήν έ'κδοση τοϋ οποίου βλ. στο λήμμα Έλεγμοί.
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Σ τ η διάρκεια της τρίτης πατριαρχίας του, ό Ίωαννίκιος Β ' επιβε
βαίωσε την κατάργηση της πατριαρχικής εξαρχίας της Φιλαδέλφειας καί
την ενωσή της με τη μητρόπολη Ε φ έ σ ο υ , πού είχε γίνει στα 1642-1644.
'Ωστόσο ό Κύριλλος Γ ' πού τον διαδέχθηκε μετέτρεψε πάλι, μέσα στις
δεκατέσσερις μέρες πού πατριάρχευσε, τη Φιλαδέλφεια σε εξαρχία.
Τον Μάρτιο του 1654 ανεβαίνει για δεύτερη φορά στον οικουμενικό
θρόνο ό Παΐσιος Α ' . Είναι ή εποχή πού ή ορθόδοξη εκκλησία τής Κρήτης
ανασυγκροτείται, μετά τήν κατάληψη τοϋ νησιού άπο τους 'Οθωμανούς.
Τον 'Απρίλιο τοϋ 1654 πέντε χωριά τής δυτικής Κρήτης περνούν, μέ τη
συναίνεση τοϋ τοπικού αρχιερέα, στην πατριαρχική δικαιοδοσία - πρόκει
ται για το Άτσιπόπουλο, τους Δραπανιάδες, τους Μαγαρίτες, τον Γαλατά
καί τον Στύλο ό όποιος σύντομα αντικαθίσταται, στον κατάλογο των π α 
τριαρχικών χωρίων, άπο το Άνερικούρου 1 . Στις αρχές τοϋ 1655 ό 'ίδιος
πατριάρχης κατάργησε το έξαρχικο καθεστώς πού είχε επαναφέρει στή
Φιλαδέλφεια ό Κύριλλος Γ ' καί τήν επανένταξε στή μητρόπολη ' Ε φ έ 
σου 2 .
"Οταν ό Ίωαννίκιος Β ' ανέλαβε για τέταρτη φορά τον πατριαρχικό
θρόνο (Μάρτιος 1655-Ίούλιος 1656), κατάργησε το έξαρχικο καθεστώς
των χωριών πού βρίσκονταν στα προάστια τής Κωνσταντινούπολης για
να τα εντάξει στή μητρόπολη Δέρκων καί Νεοχωρίου* ανάμεσα σε αυτά
φαίνεται π ώ ς ήταν ό "Αγιος Στέφανος, το Φλώρι καί το Μικρό Ζεΰγμα.
Ή υπαγωγή αυτή θα άρθεΐ, για τον "Αγιο Στέφανο τουλάχιστον, τον ' Ι α 
νουάριο τοϋ 1659 άπο τον Παρθένιο Δ' 3 . Ω σ τ ό σ ο ό ϊδιος πατριάρχης δύο
χρόνια πρίν, το 1657/1658, είχε καταργήσει τήν παλαιά πατριαρχική

1. Σώζεται το κείμενο μέ το όποιο ό μητροπολίτης Κρήτης Νεόφυτος «πα
ραχώρησε» τα χωριά αυτά στον πατριάρχη. Δέν πρόκειται δμως, βέβαια, για παρα
χώρηση άλλα για συναίνεση. Το κείμενο 2χει δημοσιεύσει πρώτος ό ΜΤΣΤΑΚΙΔΗΣ,
Γράμμα, 131-132. Γιά τον πραγματικό χαρακτήρα τοϋ κειμένου αύτοΰ καί για τις
άλλες εκδόσεις του βλ. στο λήμμα Άτσιπόπουλον. "Ας σημειωθεί ότι πατριαρχικά χ ω 
ριά κατείχε στην Κρήτη καί ό λατίνος πατριάρχης Βησσαρίων τά είχε αγοράσει γιά
να τά κληροδοτήσει στους διαδόχους του. Γιά τήν πηγή της πληροφορίας αύτης και
γιά τον κατάλογο τών χωριών βλ. τη μελέτη τοϋ ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ, Κληροδότημα, 56
καί 60 έπ. Κανένα πάντως χωριό δέν ταυτίζεται μέ εκείνα πού Ιγιναν αργότερα π α 
τριαρχικά άπο τους πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως.
2. Γιά τά στοιχεία πού όδηγοΰν στή χρονολογία αυτή βλ. στο αντίστοιχο
λήμμα.
3. Το κείμενο τοϋ Παρθενίου ε"χει δημοσιεύσει ό ΓΕΔΕΩΝ, "Εγγραφοι λίθοι,
73-76, μέ χρονολογία δμως 1699. Γιά τά χρονολογικά προβλήματα πού θέτει το κεί*
μενο αυτό βλ. στο λήμμα "Αγιος Στέφανος.
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εξαρχία των Μουδανιών, υπάγοντας την στη μητρόπολη Προύσης 1 . Το
1664 ό Διονύσιος Γ ' πού διαδέχθηκε τον Παρθένιο θα καταργήσει άλλη
μία εξαρχία: το Τομάροβο θα υπαχθεί στή μητρόπολη Προϊλάβου 2 .
Σ τ α χρόνια πού ακολουθούν, το εκκλησιαστικό καθεστώς τών χ ω 
ριών γύρω άπο την Κωνσταντινούπολη θα γνωρίσει μια νέα διακύμανση:
ό Διονύσιος Δ', με πράξη πού εξέδωσε στή διάρκεια της α' πατριαρχίας
του, θα τα επαναφέρει στή δικαιοδοσία τοϋ μητροπολίτη Δέρκων 3 .
Παρόμοιες διακυμάνσεις παρατηρούνται και στο εκκλησιαστικό κα
θεστώς του Ίνέου. Ό πατριάρχης 'Ιάκωβος στο διάστημα 1679-1681 θα
ενώσει τήν εξαρχία αυτή του Πόντου με τή μητρόπολη Νεοκαισαρείας,
το 1684 ό Διονύσιος Δ ' θα αποκαταστήσει το έξαρχικό της καθεστώς* τήν
ϊδια δμως χρονιά ό Παρθένιος Δ' θα τήν αποδώσει πάλι στή μητρόπολη
Νεοκαισαρείας 4 .
Σ τ α τέλη τοΰ 17ου αιώνα έ'χουμε τα πρώτα δείγματα μιας νέας τα
κτικής πού εγκαινιάζουν οι αρχιερείς προκειμένου να επεκτείνουν τήν
επιρροή τους και σε έξαρχίες πού τις κατέχουν ήδη έξαρχοι. Είτε τους
προσφέρουν Ινα εφάπαξ ποσό με αντάλλαγμα τήν παραίτηση άπο τα έξαρχικά τους δικαιώματα, είτε αναλαμβάνουν αυτοί τή διοίκηση της εξαρ
χίας, με τή δέσμευση να καταβάλλουν στον εξαρχο Ινα ποσό ετησίως. Ή
τακτική αυτή φαίνεται να επηρεάστηκε άπο τις αλλαγές πού επήλθαν τ α
χρόνια εκείνα στην οικονομική πολιτική τοΰ κράτους με τήν εφαρμογή τοΰ
μαλικιανέ, τοΰ ισόβιου δηλαδή έκπλειστηριασμοΰ τών προσόδων 5 . Τ α
πρώτα σωζόμενα δείγματα αυτής τής τακτικής χρονολογούνται στα 1698
και 1699. Το 1698 ή εξαρχία Κερασούντας δόθηκε στο μητροπολίτη Τρα
πεζούντας, με τήν υποχρέωση να αποδίδει στον εξαρχο το ετήσιο του* τήν
επόμενη χρονιά Ινας άλλος εξαρχος «έπώλησε» στο μητροπολίτη Δέρκων
το δικαίωμα πού τοΰ είχε εκχωρηθεί, να εισπράττει τα εκκλησιαστικά ει
σοδήματα άπο τον "Αγιο Στέφανο, το Φλώρι και τα άλλα πατριαρχικά
χωριά της περιοχής, χωριά δμως πού δέν κατονομάζονται —ως «χάσια»

1. Λεπτομέρειες για το χρόνο της ένταξης τών Μουδανιών στή μητρόπολη
Προύσης βλ. στο λήμμα Μουδανιά.
2. Ή μετατροπή αύτη έγινε ύστερα άπο ενέργειες τοϋ μητροπολίτη Προϊλάβου
Γερασίμου. Επτά χρόνια αργότερα ό Γεράσιμος θα εκλεγεί οικουμενικός πατριάρχης.
3. Μνεία της πράξης αύτης σώζεται σε έγγραφο τοϋ Καλλινίκου Β', για το
όποιο βλ. στο λήμμα "Αγιος Στέφανος.
4. Για τις μεταπτώσεις αυτές τοΰ εκκλησιαστικού καθεστώτος στο "Ινεο βλ.
στο οίκεϊο λήμμα.
5. Περισσότερα στοιχεία για τήν οικονομική αύτη πολιτική βλ. πιο κάτω, σ. 101.
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αναφέρονται στο κείμενο. Με την πράξη αύτη το έξαρχικό καθεστώς των
οικισμών θα λήξει οριστικά 1 . Σ τ α χρόνια πού θα ακολουθήσουν τα δείγ
ματα αυτής της τακτικής πολλαπλασιάζονται.
'Ωστόσο, τήν Ι'δια χρονιά, το 1699, μια πατριαρχική εξαρχία αποκα
θίσταται: ό 'Αετός τής 'Ακαρνανίας, πού είχε χάσει τήν πατριαρχική του
εξάρτηση «χερσί φιλάρπαξι», αποκαθίσταται από τον πατριάρχη Καλλί
νικο Β ' , ύστερα άπο αίτημα των κατοίκων του 2 .
Ό 18ος αιώνας βρίσκει τα Φάρσαλα να έχουν χάσει το έξαρχικό τους
καθεστώς, άγνωστο πότε ακριβώς· το 1702 πάντως μαρτυρεΐται αρχι
ερέας «πρώην Φερσάλων». Ά λ λ α και ό 'Αετός φαίνεται πώς χάνει σύν
τομα το έξαρχικό του καθεστώς, άφοΰ το 1708 μνημονεύεται επίσκοπος
'Αετού 3 .
Ό Γαβριήλ Γ' στο διάστημα τής πατριαρχίας του (1702-1707) με
τέτρεψε σε ενοριακά εξι πατριαρχικά χωριά πού βρίσκονταν στην Κρήτη,
στην επαρχία Ρεθύμνης: το Άντάνασο, το Άτσιπόπουλο, τήν 'Επισκοπή,
τήν Καρωτή, τήν Κυριάνα και τα Περιβόλια. Το παράδειγμα τουά κολούθησε λίγο αργότερα ό Κύριλλος Δ', πού το 1713 μετέτρεψε το πατριαρ
χικό χωριό Καινούριο τής επαρχίας Μεραμπέλου σε ενοριακό τής επισκο
πής Πέτρας, για να το αποκαταστήσει όμως ως εξαρχία λίγο αργότερα*
το ίδιο έκανε καί με τα εξι χωριά τής επαρχίας Ρεθύμνης: τα ονόμασε πάλι
πατριαρχικά 4 .
Μέσα στην πρώτη εικοσαετία του ίδιου αιώνα το "Ινεο, πού είχε εν
ταχθεί στή μητρόπολη Νεοκαισαρείας το 1684, αποτελούσε καί πάλι εξαρ
χία, καθεστώς πού έμεινε πλέον αδιατάρακτο ως το 1841 5 . 'Αντίθετα, το
1721 ό μητροπολίτης Ξάνθης κατόρθωσε να ενώσει οριστικά στή μητρό
πολη του τήν εξαρχία τής Καβάλας, μαζί με τα δεκατρία πατριαρχικά χ ω 
ριά πού τή συναπάρτιζαν, το Βασιλάκι, το Βοσορόμο, το Δουκάλο, τήν
1. Το γράμμα της «ενώσεως» τής Κερασούντας στή μητρόπολη Τραπεζούν
τας διευκρίνιζε δτι, σε περίπτωση πού ό αρχιερέας δεν θα τηρούσε τον δρο να καταβάλλει το ετήσιο στον εξαρχο, «έκπίπτειν τήν Κερασοϋντα ταύτην τής εξουσίας αυ
τού...». "Οσο για τον έξαρχο πού «έπώλησε» τήν εξαρχία του, σημειώνεται Οτι εισέ
πραξε τήν αποζημίωση του «ουχί τινί λόγω πράσεως, άπρατον καί γάρ το χρήμα τής
εκκλησίας καί άδούλωτον, άλλ' αμοιβής τίνος λόγω». Γιά τα κείμενα αυτά βλ. στα
ο'ικεΐα λήμματα.
2. Για τήν παράδοση καί τήν έκδοση του σχετικού εγγράφου βλ. στο λήμμα
'Αετός.
3. Στα λήμματα Φάρσαλα καί 'Αετός βλ. τις σχετικές πληροφορίες.
4. Τις μεταβολές αυτές περιγράφω στα λήμματα 'Αντάνασο καί Καινούριον.
5. Βλ. αναλυτικές πληροφορίες στο λήμμα "Ινεον.
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Κέργιανη, το Κουρί, το Μοκοσύλου, την Μπόμπλιανη, τό Όρφάνι, το Π ι σιλινιοΰ, την Ποδογόριανη, το Πολύστυλο, το Σφαμένο καΐ το Τζάνου.
'Ανέλαβε δμως την υποχρέωση να καταβάλλει στον εξαρχο πού ως τότε
τα κατείχε το ετήσιο του 1 .
Το 1724 ό 'Ιερεμίας Γ' απέδωσε πάλι τον οικισμό της Κρήτης Και
νούριο στον επίσκοπο Πέτρας, ύπο τον δρο δτι θα κατέβαλλε, και αυτός,
στον έ'ξαρχο το ετήσιο του. Οι κάτοικοι δμως του Καινούριου, δυσαρε
στημένοι άπο τη συμπεριφορά του επισκόπου, ζήτησαν και έγινε πάλι το
1730 το χωριό τους πατριαρχικό. "Ομως ό αρχιερέας της Πέτρας έπεισε
τον πατριάρχη να αναιρέσει την πράξη του και έτσι το Καινούριο παρέμει
νε στην επισκοπή του 2 .
Το 1746 μια σημαντική εξαρχία, πού εκχωρούνταν στους μεγάλους
λογοθέτες του πατριαρχείου, έχασε το έξαρχικό της καθεστώς: ή εξαρχία
Βολισσοΰ, Πυργιού και Ψαρών εντάχθηκε στη μητρόπολη Χίου. Ό ισχυ
ρός μητροπολίτης Χίου Διονύσιος Σαμουρκάσης έπεισε τον εξαρχο Μιχαήλ
Μάνο καί τον πατριάρχη Παΐσιο Β ' να δεχτούν τήν ένταξη αυτή. "Οταν δ
μως, μετά το θάνατο του Μάνου, το αξίωμα του μεγάλου λογοθέτη ανέ
λαβε ό Γεώργιος Καρατζάς, το έξαρχικό καθεστώς αποκαταστάθηκε καί
οι οικισμοί αυτοί συνέχισαν να εκχωρούνται στους μεγάλους λογοθέτες
του πατριαρχείου, ώσπου να καταργηθεί ή εξαρχία με τους Γενικούς Κα
νονισμούς 3 .
Το 1749 ή εξαρχία της Τριπολιτσας «ενώθηκε» με τή μητρόπολη
Χριστιανουπόλεως, δμως ό εξαρχός της διατήρησε το δικαίωμα να ει
σπράττει άπο το μητροπολίτη το ετήσιο του. Το καθεστώς αυτό διάρκεσε
ως το 1763, οπότε ή Τριπολιτσά ονομάστηκε αρχιεπισκοπή 4 .
Τ α Μοσχονήσια το 1763 εντάχθηκαν στη μητρόπολη Σμύρνης, ύπο
τον δρο δτι ό μητροπολίτης θα κατέβαλλε εφ' δρου ζωής στον εξαρχο το
ετήσιο του 5 .
1. Το σιγίλλιο της «ενώσεως» εξέδωσε ό 'Ιερεμίας Γ' - το δημοσίευσε πρώτος
ό ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Καβάλλα, 143-144. Τήν υποχρέωση της είσπραξης τοϋ ετησίου θα
διατηρούσε ό Ιξαρχος εφ' δρου ζωής, προφανώς για να πληρωθεί ό δρος τής αρχικής
εκχώρησης προς αυτόν τής εξαρχίας Καβάλας.
2. Για τις μεταπτώσεις αυτές καί τις πηγές πού παραδίδουν τις σχετικές πλη
ροφορίες βλ. στο λήμμα Καινούριον.
3. Τις πηγές πού παραδίδουν τις πληροφορίες καί τή σχετική βιβλιογραφία
βλ. στο λήμμα Βολισσός.
4. Το εκκλησιαστικό καθεστώς τής Τριπολιτσας υπέστη πολλές αλλαγές, για
τις όποιες βλ. στο λήμμα Τριπολιτσά.
5. Το σιγίλλιο πού επικύρωσε τήν ένταξη αύτη έχει δημοσιευθεί άπο τον
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Το 1774 ό έξαρχος της Κερασούντας, των Κοράλων και της Τριπό
λεως προτίμησε, αντί να εισπράττει άπο τον αρχιερέα της Τραπεζούντας
το ετήσιο του —δπως έκαναν οί προκάτοχοι του άλλα καί ό 'ίδιος ως τη
στιγμή εκείνη—, να παραχωρήσει οριστικά τα δικαιώματα του στο μη
τροπολίτη έναντι ενός εφάπαξ ποσοΰ 1 . Το 1775 εξάλλου οί έξαρχίες του
Σεμπίν Καραχισάρ, των χωριών του Μελετίου ποταμού καί οί μαχαλάδες
του Χαψάμανα δόθηκαν στο μητροπολίτη Νεοκαισαρείας «προς έλάφρωσιν καί κυβέρνησιν μικράν)) 2 . "Ετσι, χάθηκαν οί τελευταίες έξαρχίες στον
Πόντο, καθώς το Ρίζαιο είχε ήδη εξισλαμιστεί 3 .
Τον 'Ιούνιο του 1801 ό Καλλίνικος Δ' αναλαμβάνει τον πατριαρχικό θρό
νο* άπο τις πρώτες πράξεις του είναι να ονομάσει πάλι εξαρχία τον οικι
σμό της επαρχίας Μεραμπέλου Καινούριο* όμως ό πλησιόχωρος επίσκο
πος Πέτρας, του όποιου οί προκάτοχοι του 18ου αιώνα είχαν κατορθώσει
να εντάξουν το Καινούριο στην επισκοπή τους, μετέπεισε τον πατριάρχη
ό όποιος, το 1803, του αποδίδει το χωριό ώς ενοριακό 4 . Το 1804 ό ίδιος
πατριάρχης υπήγαγε την Τριπολιτσα στην επισκοπή 'Αμυκλών, όπως
δμως διευκρίνιζε στο έγγραφο του, το έξαρχικο καθεστώς συνέχιζε να
υφίσταται στην Τριπολιτσα: «έπιστατεϊν άρχιερατικώς διοικεΐν τε και
οίκονομεΐν τα της εξαρχίας)) ανέφερε ή πράξη 5 .
Στην εξαρχία Μετσόβου μια απόπειρα να μετατραπεί το έξαρχικο
καθεστώς προκάλεσε τήν έντονη αντίδραση τών κατοίκων καί έτσι ή αλ
λαγή τοΰ εκκλησιαστικού καθεστώτος του Μετσόβου καί της περιοχής

Κωνσταντίνο Οικονόμο (ΟίΚΟΝΟΜΟΣ, Τα σωζόμενα, 413-417)* περισσότερα βλ.
στο λήμμα Μοσχονήσια.
1. Το σχετικό σιγίλλιο είχε εκδώσει ό πατριάρχης Σαμουήλ καί το πρωτότυπο
του σωζόταν, ώς τα τέλη τοΰ περασμένου αιώνα, στη μητρόπολη Τραπεζοϋντος·
έμεινε δμως ανέκδοτο και μόνο το περιεχόμενο του διέσωσαν κάποιοι μελετητές.
Βλ. περισσότερα στο λήμμα Κεράσους.
2. Το σχετικό γράμμα εξέδωσε ό πατριάρχης Σωφρόνιος Β' καί έχει δημο
σιευθεί άπο τον ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗ, Χαλδία, 91-94. Περισσότερα βλ. στο λήμμα Σε
μπίν Καραχισάρ.
3. Βλ. Π Α Τ Ρ Ι Ν Ε Λ Η Σ , Εκκλησία,

124.

4. "Εκτοτε το Καινούριο φαίνεται πώς δεν ξανάγινε πατριαρχικό.
5. Το γράμμα τοΰ Καλλινίκου Δ' δημοσίευσε ό ΜΤΣΤΑΚΙΔΗΣ, Κονροντσεσμε, 537-541. Είναι αξιοσημείωτο δτι ή Τριπολιτσα ονομάζεται εξαρχία ακόμα καί
στις πράξεις ανακήρυξης της σέ αρχιεπισκοπή, γεγονός πού προκάλεσε αρκετή σύγ
χυση ώς προς το εκκλησιαστικό της καθεστώς. Βλ. τα σχετικά στο λήμμα Τριπο
λιτσα.

74

ΙΣΤΟΡΙΑ TOT ΘΕΣΜΟΤ

του αποσοβήθηκε - το 1808 επιβεβαιώθηκε μάλιστα από τον πατριάρχη
δτι το Μέτσοβο παρέμενε υπό καθεστώς έξαρχικό 1 .
Το κύμα ωστόσο των καταργήσεων πατριαρχικών έξαρχιών συνεχί
ζεται: το πατριαρχικό νησί του Α γ ί ο υ Ευστρατίου φαίνεται π ώ ς τότε
εντάχθηκε στη μητρόπολη Λήμνου, ή Ζαρνάτα έχασε το 1811 το έξαρ
χικό της καθεστώς και ονομάστηκε αρχιεπισκοπή* τέλος, ή Τριπολιτσά,
μετά τις αλλεπάλληλες «υπαγωγές» της στους πλησιόχωρους αρχιερείς,
ανακηρύχθηκε το 1817 μητρόπολη χάνοντας πλέον οριστικά το έξαρχικό
της καθεστώς 2 .
"Εκτοτε δεν έχουμε πληροφορίες για αλλαγές ή καταργήσεις έξαρ
χιών, ώσπου να φθάσει το οριστικό τέλος πού επέφεραν στο θεσμό οί Γε
νικοί Κανονισμοί.
Οί Γενικοί ή 'Εθνικοί Κανονισμοί ήταν αποτέλεσμα των μεταρρυθ
μίσεων πού αποφασίστηκαν άπο το σουλτάνο Άβδούλ Μετζήτ στα μέ
σα του 19ου αιώνα προκειμένου να εξυγιανθεί και να εκσυγχρονιστεί ή
οθωμανική αυτοκρατορία. Το φιρμάνι πού εκδόθηκε το 1856 για να εφαρ
μοστούν αυτές οί μεταρρυθμίσεις όριζε στη διάταξη Β ' δτι δλες οί μή μου
σουλμανικές κοινότητες όφειλαν να προσαρμόσουν τή διοίκηση τους στο
πνεύμα των μεταρρυθμίσεων υποβάλλοντας για έγκριση Κανονισμούς. Οί
Κανονισμοί πού υποβλήθηκαν άπο το «Ρωμαϊκον Πατριαρχεΐον» αποφα
σίστηκαν άπο τήν Ε θ ν ι κ ή Συνέλευση και επικυρώθηκαν άπο το σουλτάνο
το 1862* δημοσιεύθηκαν τήν 'ίδια χρονιά άπο το πατριαρχικό τυπογραφείο.
Ά π ο το άρθρο ιγ' του Κανονισμού Ε ' πληροφορούμαστε δτι οί π α 
τριαρχικές έξαρχίες «κοινή άποφάσει της Συνελεύσεως κατήργήθησαν»
και παραχωρήθηκαν στους γειτνιάζοντες αρχιερείς. Το σκεπτικό της κα
τάργησης ήταν π ώ ς ό πατριάρχης δέν είχε πλέον ανάγκη ιδιαίτερων προ
σωπικών εισοδημάτων, άφοϋ στο έξης θα εισέπραττε ετήσιο σιτηρέσιο 3 .
1. 'Αρκετοί μελετητές Ι'χουν υποστηρίξει ότι το Μέτσοβο μετατράπηκε σε
επισκοπή· τήν επιχειρηματολογία μου περί τοϋ αντιθέτου βλ. στο λήμμα Μέτσοβον.
2. Για τις αλλαγές αυτές βλ. στα σχετικά λήμματα.
3. Κώδιξ T E ' , σ. 202-205, τοϋ πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου. Το γενικό
πνεΰμα των Εθνικών Κανονισμών ήταν ή εξυγίανση τοϋ κλήρου. Στο πνεΰμα αυτό,
και με σκοπό «οί ίεράρχαι μή ώσιν μήτε έπαΐται και ενδεείς και στερούμενοι, μήτε
άρπαγες και τύραννοι», αποφασίστηκε ή κατάργηση τών εις είδος εισοδημάτων τών
αρχιερέων και τών περισσότερων «τυχερών» και παράλληλα ή ενίσχυση τους με τά
εισοδήματα τών καταργούμενων έξαρχιών. Το κείμενο τών Γενικών Κανονισμών δη
μοσιεύθηκε μέ τον τίτλο Γενικοί Κανονισμοί περί Διευθετήσεως τών
'Εκκλησιαστι
κών και 'Εθνικών Πραγμάτων τών υπό τον Οικουμενικοί' θρόνον διατελούντων ορθο
δόξων χριστιανών, υπηκόων της Α. Μεγαλειότητος τοϋ Σουλτάνου, άπο το πατριαρ-
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"Οσο για τις έξαρχίες τις όποιες κατείχαν ως τότε κληρικοί, ιερωμένοι ή
λαϊκοί, καταργήθηκαν και αυτές, χωρίς αποζημίωση για τους κατέχοντες.
'Ιδιαίτερη ωστόσο μεταχείριση επιφυλάχθηκε στον μ. λογοθέτη Νικόλαο
Άριστάρχη, ό όποιος ζήτησε άπο τη Συνέλευση και πέτυχε να του εγκρι
θεί ετήσια αποζημίωση 16.000 γροσιών, ίση με τα εισοδήματα πού του
απέφεραν οι έξαρχίες πού ως τότε κατείχε: ή Καβάρνα, ή Ίωνόπολις και ή
εξαρχία της Βολισσοΰ, του Πυργιού και τών Ψαρών. Ή επιχορήγηση αύ
τ η θα του δινόταν εις αναγνώριση τών υπηρεσιών του προς την Ε κ κ λ η σ ί α
και είχε χαρακτήρα προσωποπαγή. Ή μέριμνα αύτη για τον μ. λογοθέτη
πρέπει, ασφαλώς, να συσχετιστεί με τον ενεργό ρόλο πού έ'παιξε ό Ά ρ ι στάρχης στη σύνταξη τών Γενικών Κανονισμών καθώς και με τίς σχέσεις
του με ισχυρά πρόσωπα του διοικητικού μηχανισμού της αυτοκρατορίας 1 .
"Ετσι, το 1862 μπορεί να θεωρηθεί ή τυπική χρονολογία λήξεως ενός
θεσμού, ό όποιος λειτούργησε ως τμήμα της διοίκησης τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς επί
πέντε και πλέον αιώνες.

χικο τυπογραφείο στην Κωνσταντινούπολη το 1862. Το έπανεξέδωσε ό ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, Κανονισμοί, 78-109* στίς σ. 109-110 δημοσίευσε και τον Κανονισμό περί μο
ναστηριών, πού δέν τον περιείχε ή έκδοση τοϋ 1862 άλλα ή γ' έκδοση τοϋ 1900. Για
το θέμα βλ. περισσότερα στο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, Κανονισμοί, Εισαγωγή, 11 έπ.
1. Κώδιξ TE', σ. 220-223· πρβ. και σ. 153 σημ. 1.

ΔΕΐΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
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Ή ένταξη της πατριαρχικής εξαρχίας
στο διοικητικό σύστημα της Εκκλησίας
Προνόμιο τον πατριάρχη να ιδρύει έξαρχίες · Ή νομιμότητα αντλείται
αρχικά από το συσχετισμό με τα σταυροπηγιακά μοναστήρια, με την
πάροδο τοϋ χρόνου ενισχύεται με την παλαιότητα πού αποκτά ό θεσμός
και επιβεβαιώνεται άπό νεότερες συνοδικές αποφάσεις · Ό θεσμός,
τμήμα τοϋ διοικητικού συστήματος της 'Εκκλησίας

Ά π ό την ανασύσταση του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως το 1454
καί ως το 1862 οπότε καταργήθηκε τυπικά ό θεσμός, 126 χριστιανικοί
οικισμοί διοικήθηκαν κατά καιρούς ως πατριαρχικές έξαρχίες. Το γ ε γ ο 
νός αυτό, άπό μόνο του, δηλώνει δτι ή πατριαρχική εξαρχία στη διάρκεια
της Τουρκοκρατίας αποτέλεσε έκ των πραγμάτων τμήμα τοϋ διοικητικού
συστήματος της Ε κ κ λ η σ ί α ς . Το ερώτημα, λοιπόν, πού τίθεται είναι σέ
ποιους κανόνες του εκκλησιαστικού δικαίου στηρίχθηκε ή λειτουργία του
θεσμού, άφοΰ από το γραπτό βυζαντινό κανονικό δίκαιο απουσιάζει ή έ'ννοια του πατριαρχικού χωρίου, καί κατ' επέκταση της πατριαρχικής εξαρ
χίας. "Ας αναζητήσουμε λοιπόν στα ϊδια τα κείμενα μέ τα όποια ιδρύον
ταν πατριαρχικές έξαρχίες τή δικαιολογητική βάση πού πρόβαλλαν καί
το πλαίσιο των διατάξεων πού επικαλούνταν προκειμένου να δικαιολογή
σουν καί να νομιμοποιήσουν τήν 'ίδρυση.
'Από τις περιπτώσεις πατριαρχικών έξαρχιών πού εντοπίσαμε, μόνο
για τις δύο σώζεται το έγγραφο της ίδρυσης τους. Ή πρώτη είναι ή π ε 
ρίπτωση τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννη Τσακωνιας, πού ονομάστηκε πατριαρχικό
χωρίο το 1638. Στο σιγίλλιο πού εξέδωσε ό Κύριλλος Λούκαρης αναφέ
ρεται δτι οι κάτοικοι τοϋ χωρίου «ηθέλησαν, ως ε θ ο ς τη καθ' ήμας του
Χ(ριστο)ΰ Μεγάλη 'Εκκλησία καί π ρ ο ν ο μ ι ο ν άδιάβλητον τοϋ κατά
καιρούς π(ατ)ριάρχου, άπαρεμποδίστως δσον καί οπότε δει τα τοιαΰτα
ποιεΐν, όνομάσαι καί άποκαταστήσαι π(ατ)ριαρχικον...» 1 . Δεν γίνεται,
λοιπόν, στο κείμενο αυτό καμιά αναφορά σέ κανονικές διατάξεις άλλα μό1. Το κείμενο τοϋ γράμματος σώζεται αντιγραμμένο στο φ. 2 0 8 Γ - Υ τοϋ χφ
Μ Π Τ 2 (ΑπΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγοίγή, λήμμα 509) καί,
δσο γνωρίζω, δεν έχει δημοσιευθεί.
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vo στο εθιμικά καθιερωμένο σχετικό προνόμιο του πατριάρχη. Σ τ η δεύ
τερη περίπτωση, του Άρβανιτοχωρίου, το σιγίλλιο πού εξέδωσε ό π α 
τριάρχης Παρθένιος Α ' ανέφερε: «Π(ατε)ρικοί τε καί συνοδικοί κανόνες
διαταττόμενοι φαίνονται τον κατά καιρούς οίκουμενικον π(ατ)ριάρχην ού
μόνον εκκλησίας καί λοιπά ιερά καταγώγια λαμβάνειν των έκασταχοΰ
μ(ητ)ροπόλεων, αρχιεπισκοπών τε καί επισκοπών καί εν τη ιδία αύτοΰ
διαφεντεύσει τε καί δεσποτεία κατατάττειν καί ύποτιθέναι καί στ(αυ)ροπήγια π(ατ)ριαρχικά άποκαθισταν ταύτα, άλλα καί ά σ τ ε α καί χ ώ ρ α ς
συναριθμεΐν τε τη περιωπή της π(ατ)ριαρχικής μεγαλειότητος» 1 . Είναι
φανερό, καί από τις δύο περιπτώσεις, δτι δεν μνημονεύονται ρητά συγκε
κριμένοι κανόνες άλλα γίνεται μόνο μια αόριστη επίκληση τους ( « . . . κ α 
νόνες διαταττόμενοι φ α ί ν ο ν τ α ι»). Παράλληλα, προβάλλεται το προ
νόμιο πού έ'χει ό πατριάρχης να ιδρύει, μέσα στα δρια της εκκλησιαστικής
περιφέρειας άλλων αρχιερέων, «ιερά καταγώγια» —σταυροπήγια, «άστεα
καί χώρας»— καί να τα υπάγει στη δικαιοδοσία του.
Το προνόμιο αυτό του πατριάρχη, τουλάχιστον ως προς τα σταυρο
πήγια, ανάγει τη νομική του θεμελίωση στο βυζαντινό εθιμικό δίκαιο. Την
άποψη αύτη υποστήριζε, ήδη τον 13ο αιώνα, ό Θεόδωρος Βάλσαμων: στην
ερμηνεία του λα' κανόνα των 'Αγίων 'Αποστόλων γνωμοδοτούσε δτι το
προνόμιο του πατριάρχη να κατέχει πατριαρχικά σταυροπήγια πού βρί
σκονταν μέσα στις ενορίες μητροπόλεων καί επισκοπών είχε ήδη καθιερω
θεί την εποχή του. Καί μάλιστα, διευκρίνιζε δτι οί διαμαρτυρίες κάποιων
μητροπολιτών καί επισκόπων εναντίον του προνομίου αύτοΰ δεν είσακούονταν, διότι το δικαίωμα αυτό του πατριάρχη είχε επιβληθεί «δια μακράς
εκκλησιαστικής άγραφου συνήθειας, τής αντί κανόνων κρατησάσης εξ α
μνημονεύτων χρόνων καί μέχρι του νυν» 2 . Για τα πατριαρχικά χωριά ό
Βάλσαμων δεν αναφέρει φυσικά τίποτε, άφοϋ την εποχή του το φαινόμενο
δεν είχε ακόμα εμφανιστεί. Ό Ματθαίος Βλαστάρης δμως, πού γράφει
την εποχή πού ό θεσμός τής πατριαρχικής εξαρχίας αρχίζει να εμφανί
ζεται, επιβεβαιώνοντας καί αυτός δτι στη «μακρά συνήθεια» ανάγεται το
προνόμιο του πατριάρχη να ιδρύει σταυροπήγια, αφήνει για πρώτη φορά
να διαφανεί δτι το προνόμιο αυτό επεκτείνεται καί σε οικισμούς 3 .
1. 'Αντίγραφο του σιγιλλίου σώζεται στο χφ. Μ Π Τ 411, φ. 1 3 9 ν καί έχει
δημοσιευθεί άπο τον Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Α , Βιβλιοθήκη, 4, 373-378.
2. Βλ. Ρ . - Π . , 2, 40-41.
3. Το σχετικό απόσπασμα άπο το έργο του Βλαστάρη είναι το ακόλουθο:
«Μόνω δε τω πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, εκ συνήθειας έφεΐται μακράς, σταυ
ροπήγια τε διδόναι καί την άναφοράν καί μνήμην του ονόματος αύτοϋ ε"χειν, ού μόνον
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Φαίνεται λοιπόν πιθανό πώς, όταν τα πατριαρχικά δίκαια επεκτά
θηκαν, πέρα άπο τα σταυροπηγιακά μοναστήρια, και σε πατριαρχικά χ ω 
ριά, θεωρήθηκε σκόπιμο να προβληθεί μια «καθ' έλξιν» νομιμότητα του
νέου θεσμού άπο τον εθιμικά νόμιμο θεσμό τών σταυροπηγίων. Το συσχε
τισμό διευκόλυνε το γεγονός δτι το ΐδιο πρόσωπο, 6 πατριάρχης, ήταν και
στις δύο περιπτώσεις ό φορέας του προνομίου* και ακόμα, υπήρχε εξω
τερική συνάφεια τών δύο θεσμών, άφου και τα σταυροπηγιακά μοναστή
ρια καί οί πατριαρχικές έξαρχίες ήταν νησίδες πατριαρχικής δικαιοδοσίας
μέσα στα δρια άλλων εκκλησιαστικών περιφερειών. Για το λόγο προφα
νώς αυτό, για να τονιστεί ή «καθ' ελξιν» νομιμότητα, συναντούμε συχνά
στα επίσημα έγγραφα να ονομάζονται οί πατριαρχικές έξαρχίες καί σταυροπήγια, μολονότι βεβαίως στις περιπτώσεις αυτές δεν υπήρχε πεπηγμένος σταυρός, δρος αναγκαίος για το χαρακτηρισμό ενός μοναστηρίου ως
σταυροπηγιακού. "Ας δοΰμε μερικά παραδείγματα.
Το 1565/1566 ό πατριάρχης Μητροφάνης Γ' επιβεβαίωσε το έξαρχικο καθεστώς δέκα χωριών πού βρίσκονταν στις πρώην επαρχίες Σουγδαίας καί Φούλλων. Ή διατύπωση της σχετικής πράξης είναι: «υπό τήν έξουσίαν τής μεγάλης καί καθολικής εκκλησίας ύπεισελθόντα καί ως σταυροπήγια πατριαρχικά διοικεΐσθαι οφειλόμενα» 1 . Το 1585 ό ΊερεμίαςΒ',
αναφερόμενος σέ μια πράξη του προκατόχου του Μητροφάνη Γ', σημείωνε
δτι εκείνος εϊχε μετατρέψει τη Σάμο σέ «πατριαρχικον σταυροπήγιον» 2 .
Το 1616 ό Τιμόθεος Β ' , σέ γράμμα πού εξέδωσε για να αποκαταστήσει
το διασαλευθέν έξαρχικο καθεστώς στο "Ινεο, το ονόμαζε «πατριαρχικον
σταυροπήγιον» 3 . Ό 'ίδιος πατριάρχης το 1618, σέ σιγίλλιο πού εξέδωσε
για να ανασυγκροτήσει τή μητρόπολη Φιλίππων, ανέφερε για έναν προ
κάτοχο του: «... ίδών ό τότε πατριάρχης τον λεηλατισμον ον εποίησαν,
έλαβε καί εκείνος τα χωρία ταύτα... καί στ(αυ)ροπήγια π(ατ)ριαρχικά
έφ' οΐς κέκτηται ι δ ί ο ι ς χ ω ρ ί ο ι ς ο π ο υ δ ή π ο τ ε κ ε ί μ ε ν ο ι ς, καί τοις
άκινήτοις κτήμασι τών υποκειμένων τούτω μοναστηριών, άλλα καί εν ταΐς τών μη
τροπόλεων αύτοΰ ένορίαις, Ινθα αν παρά του τον νεών άνεγείροντος δηλαδή προσκληθείη.» (ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ, Σύνταγμα κατά στοιχεΐον Α, κεφάλαιον θ', εκδ.
Ρ . - Π . , 6, 84).
1. Το γράμμα τοΰ Μητροφάνη έχει δημοσιεύσει ό Παπαδόπουλος-Κεραμεύς
άπο το χφ 11 τοΰ Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως - βλ. ΡΑPADOPOULOS-KÉRAMEUS, Documents, 178-179.
2. Tò κείμενο τοΰ 'Ιερεμία έχει δημοσιεύσει ό ΣΑΘΑΣ, 'Ιερεμίας Β ' , 207.
3. Το έχει δημοσιεύσει, άπο το χφ Μ Ι Ι Τ 4, ό Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Υ Σ ,
ΆνάΚεκτα, 4, 88-90· πρβ. ΑπΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική
Συναγωγή,
λήμμα 811.
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έποίησε» 1 . Tò 1659 ό Παρθένιος Δ', όταν αποκατέστησε το έξαρχικο κα
θεστώς στον "Αγιο Στέφανο, ανέφερε: «... ίνα το κατά την μητρόπολιν
Δέρκων και Νεοχωρίου κείμενον χωρίον "Αγιος Στέφανος... λέγοιτο άπο
του νυν και εις το έξης πατριαρχικον σταυροπήγιον» και συνέχιζε «... το
παρόν της ημών μετριότητος εν μεμβράναις γράμμα έπεδόθη τ ω π(ατ)ριαρχικώ σταυροπηγιακώ αύτω χωρίω του 'Αγίου Στεφάνου» 2 . 'Ακόμα και
στα τέλη του αιώνα, δταν ό θεσμός είχε προ πολλού καθιερωθεί, τα επί
σημα κείμενα αναφέρουν συχνά τίς πατριαρχικές έξαρχίες ως σταυροπήγια. Το 1699 ό Καλλίνικος Β ' , αποκαθιστώντας τον οικισμό της 'Ακαρνα
νίας 'Αετό ως εξαρχία, σημείωνε: «γραμμάτων παλαιών εμφανισθέντων
ήμΐν τών πάλαι άοιδίμων πατριαρχών εμφανώς παριστώντων πατριαρ
χικον σταυροπήγιον εκ του πάλαι αρχαίου διατελέσαν... το χωρίον Α ε 
τός...» και καταλήγει «... καί νυν καί εις το έξης μέχρι της του κόσμου λή
ξεως ύπάρχη εξ αποφάσεως καί λέγηται καί γινώσκεται πατριαρχικον καί
σταυροπηγιακόν» 3 .
Ό συσχετισμός, λοιπόν, με τον προ πολλού εθιμικά νόμιμο θεσμό
τών σταυροπηγίων πρόσφερε στην πατριαρχική εξαρχία, άπο τήν πρώτη
κιόλας εποχή της εμφάνισης της, το στοιχείο εκείνο πού είχε εξασφαλίσει
τή νομιμότητα στα σταυροπήγια καί πού ή εξαρχία δεν διέθετε ακόμα:
τήν «μακράν συνήθειαν τήν αντί κανόνων κρατήσασαν». Με τήν πάροδο,
βέβαια, του χρόνου τα «σταυροπηγιακά» χωριά άρχισαν να αποκτούν,
καί αυτά, καί να προβάλλουν το στοιχείο της αρχαιότητας. Οι εκφράσεις
«εξ αμνημονεύτων χρόνων ήν εξαρχία...» ή «αϊ έξαρχίαι αύται έπανήλθον εις τήν άρχαίαν αυτών τάξιν» είναι πολύ συχνές στα έ'γγραφα ανα
νεώσεως ή αποκαταστάσεως μιας πατριαρχικής εξαρχίας. Δεν είναι, μά
λιστα, λίγες οι φορές πού, επικαλούμενα τήν «άρχαίαν τάξιν», αποσιω
πούν αλλαγές πού είχαν γίνει στο εκκλησιαστικό καθεστώς με διαδικασίες
νόμιμες 4 .

1. Το κείμενο τοΰ σιγιλλίου σώζεται αντιγραμμένο στο χφ Μ Π Τ 2, φ. 2 7 2 Γ _ ν
καί έχει δημοσιευθεί άπο τον ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟ, Σημειώσεις, 99-101· βλ. περισσό
τερα στο λήμμα Άμφίπολις.
2. Βλ. το κείμενο στο ΓΕΔΕΩΝ, "Εγγραφοι λίθοι, 74-75.
3. Το κείμενο ε'χει εκδώσει ό ΞΕΝΟΠΟΤΛΟΣ, Αοκίμιον, 210-211.
4. Το επιχείρημα της «αρχαίας τάξης» χρησιμοποιείται, βέβαια, για να νομι
μοποιήσει καί τήν ακριβώς αντίθετη ενέργεια, τήν κατάργηση δηλαδή ενός έξαρχικοϋ
καθεστώτος καί τήν ένταξη τοΰ οικισμού στην ενορία κάποιας μητροπόλεως. Ή θε
μελίωση της αντίληψης αύτης ανάγεται στο λόγιο της Παλαιάς Διαθήκης (Παροιμίαι,
κεφ. 22, 28) «μη μέταιρε δρια αιώνια, α εθεντο οι πατέρες σου», πού το συναντούμε
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Παράλληλα, ή νομιμότητα του νέου θεσμού άρχισε να ενισχύεται και
μέ αποφάσεις συνοδικές και πατριαρχικές, πού αναγνώριζαν ως νόμιμο
το εξαρχικο καθεστώς σέ χριστιανικούς οικισμούς. Πρώιμο δείγμα για
την αναγνώριση άπό μέρους των αρχιερέων του προνομίου του πατριάρχη
να κατέχει πατριαρχικές έξαρχίες σώζεται άπό το 1476. Ή σύνοδος του
πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως συνεδριάζει μετά την αποπομπή του
Ραφαήλ Α ' άπό τον πατριαρχικό θρόνο και εκδίδει απόφαση μέ τήν οποία
αναγνωρίζει δτι κακώς τα Μουδανιά μετατράπηκαν άπό τον έκδιωχθέντα
Ραφαήλ σέ μητρόπολη, άφοΰ «προ πολλών καί αμνημονεύτων των χρό
νων» ό οικισμός αυτός ήταν εξαρχία. Θεωρεί όμως έαυτήν αναρμόδια να
αποφασίσει για τήν οριστική διευθέτηση της υπόθεσης πριν εκλεγεί νέος
πατριάρχης. Το γεγονός αύτο δείχνει δτι ή σύνοδος δεχόταν δτι, χωρίς
τήν παρουσία του πατριάρχη, δέν ήταν δυνατό να αποφασίσει για κάτι πού
άνηκε στην αρμοδιότητα του, μολονότι ή σύνοδος διέθετε αυξημένες αρ
μοδιότητες καθώς συνεδρίαζε σέ περίοδο μεσοπατριαρχίας. Ή εξέλιξη
πού είχε ή υπόθεση επιβεβαιώνει καί αυτή το γεγονός δτι ό θεσμός είχε
ήδη καθιερωθεί: ό νέος πατριάρχης Μάξιμος Γ ' αποφασίζει να παραμεί
νουν τα Μουδανιά εξαρχία καί να αποδοθούν πάλι στον παλαιό τους εξαρχο 1 .
Μετά άπό λίγο, το προνόμιο αύτο του πατριάρχη οχι μόνο έ'χει κα
θιερωθεί άλλα προβάλλεται καί ώς υπέρτατη ένδειξη της εξουσίας του.
Είναι χαρακτηριστική μια φράση πού υπάρχει σέ πατριαρχικό γράμ
μα του 1659, στο προοίμιο του οποίου ό Παρθένιος Δ' σημειώνει: «προνόμιον άρα καί των προνομίων έξαίρετον των πατριαρχικών, το έ π ' αδεί
ας έ'χειν τον του οικουμενικού θρόνου προϊστάμενον σταυροπήγια έκτελεϊν ναούς τε καί μονάς καί χώρας παντελευθέρους άποκαθιστάν...» 2 .
Είναι ενδεικτικό της νομιμότητας πού έχει πλέον αποκτήσει ή πατριαρ
χική εξαρχία το γεγονός δτι, καί στις περιπτώσεις ακόμα πού καταρ
γείται μια εξαρχία για να γίνει εκκλησιαστική έδρα, το επιχείρημα πού
προβάλλεται δέν είναι ποτέ ή μή νομιμότητα του έξαρχικοϋ καθεστώ
τος* είναι συνήθως ή ακαταλληλότητα τών προσώπων πού ήταν έ'ξαρχοι,
ή ή πνευματική ανάγκη τών κατοίκων της εξαρχίας να έ'χουν έ'ναν άρχισυχνά να παρατίθεται σέ κείμενα πατριαρχικών εγγράφων, δπως για παράδειγμα σέ
πατριαρχικό γράμμα σχετικό μέ χωριά της επισκοπής Ρεθύμνης· βλ. ΤΣΟΤΓΚΛΡΑΚΗΣ, Πληροφορίες, 189-191.
1. Τα δύο αυτά κείμενα σώζονται στο φ. 224 ν τοΰ χφ Vind. hist. gr. 48 καί
εϊναι άχρονολόγητα- βλ. τα σχετικά μέ τη χρονολόγηση καθώς καί τήν έκδοση τους
στο ΠΑΪΖΗ, Ανεπίσημα, 86-87 καί 104-105.
2. ΓΕΔΕΩΝ, 'Έγγραφοι λίθοι, 73.
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ερέα ώς ποιμένα και μια πνευματική παρουσία περισσότερο έντονη άπο
αυτήν πού μπορούσε να προσφέρει ένας εξαρχος. Για παράδειγμα, δταν
τον Αύγουστο του 1646 ό Παρθένιος Β ' κατάργησε το έξαρχικο καθεστώς
σε δέκα πατριαρχικά νησιά του Αιγαίου πελάγους, στον συνοδικό τόμο
πού εκδόθηκε για να ιδρυθεί ή αρχιεπισκοπή Σίφνου, στην όποια εντά
χθηκαν τα νησιά, αναφερόταν δτι οι κάτοικοι στερούνταν πνευματικής
επισκέψεως καΐ για το λόγο αυτό, άφοΰ συνεκλήθη ή σύνοδος «δις και
τρίς, ...απεφάνθη παρά πάντων γενέσθαι τον συνοδικον τούτον τόμον και
έγνωμοδοτήθη τα ανωτέρω αυτά πατριαρχικά νησία εις εν καταστήναι και
άρχιεπισκοπήν όνομασθήναι Σίφνου» 1 . Τον Δεκέμβριο της ϊδιας χρονιάς
ό Ίωαννίκιος Β ' θέλησε να ανασυστήσει τή μητρόπολη Μύρων καί να
ενισχύσει τα εκκλησιαστικά της εισοδήματα' κατάργησε λοιπόν το έξαρ
χικο καθεστώς άπο τήν Ά τ τ ά λ ε ι α , τήν Ά λ ά γ ι α , το Καστελόριζο και το
Λιβίσι καί τα ενέταξε στην επαρχία του Μύρων ώς ενοριακά. Ή σχετική
πράξη δικαιολογούσε τή μετατροπή ώς έξης: «πολλούς των χριστιανών...
στερουμένων πν(ευματ)ικής τροφής καί διδασκαλίας, μήτε χώραντοΰ λοι
πού εχειν τους κατά καιρούς έξάρχους πράττειν τα δοκοΰντα αύτοΐς» 2 .
Μέσα άπο αυτά τα στάδια παγιώθηκε ή θέση της πατριαρχικής εξαρ
χίας στο διοικητικό σύστημα της Εκκλησίας καί ήταν πλέον φυσικό να
συγκαταλέγονται καί οι έξαρχίες ανάμεσα στις άλλες μονάδες τής διοικη
τικής διάρθρωσης τής Εκκλησίας. Το γεγονός αυτό αντανακλάται στα 'ίδια
τα κείμενα των επίσημων εγγράφων, δπου για παράδειγμα αναφέρεται:
«'Επειδή ή μετριότης ημών οφειλόμενος έχουσα, κατά τάς κανονικάς
διατηρήσεις τε καί παραδόσεις, ού μόνον των μητροπόλεων, αρχιεπισκο
πών τε καί επισκοπών προνοεΐσθαι, άλλα καί τών απανταχού σταυροπη
γιακών μονών καί έξαρχιών καί πατριαρχικών χωρίων...» 3 .
Είναι φανερό δτι ή πατριαρχική εξαρχία δεν είχε πλέον ανάγκη να
αντλεί νομιμότητα άπο το συσχετισμό της με τα σταυροπηγιακά μονα
στήρια, άφοΰ είχε πια αποκτήσει αυτόνομη θέση στο διοικητικό σύστημα
της Εκκλησίας.
1. Το κείμενον του συνοδικού τόμου δημοσίευσε για πρώτη φορά ό ΓΕΔΕΩΝ,
Μνημεία, 451 άπο το φ. 1 3 5 Γ _ ν τοΰ χφ Μ Π Τ 2· βλ. περισσότερα στο λήμμα 'Ανάφη.
2. Ή βολή εναντίον τοϋ προσώπου τών έξάρχων είναι σαφής. Το κείμενο σώ
ζεται στο χφ Μ Π Τ 2, φ. 2 2 7 ν (πρβ. ΑπΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική
Συναγωγή, λήμμα 584) καί είναι ανέκδοτο.
3. Πρόκειται για ενα γράμμα τοϋ Νεοφύτου Γ ' πού εκδόθηκε το 1636 καί Ϊγει
δημοσιευθεί άπο τον ΓΕΔΕΩΝ, Άδριανούπολις, 415-416 άπο το χφ 'Ιβήρων 731, φ.
67r-68v.

Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ή ίδρυση μιας πατριαρχικής εξαρχίας
01 πρόσφορες συνθήκες · 'Υποθέσεις για την καταγραφή των έξαρχιών
στη Γραμματεία τον πατριαρχείου · Επιλογή έξάρχον · "Εγγραφα που
τον κατοχύρωναν · Δικαιώματα
και υποχρεώσεις του · "Καθολικός
εξαρχος" ονομαζόταν ό ευεργετηθείς μέ μια εξαρχία

Στο κεφάλαιο αυτό θα διερευνηθούν οι συνθήκες πού επέτρεπαν στον π α 
τριάρχη να ασκήσει το προνόμιο του χαρακτηρισμού ενός οικισμού ώς πα
τριαρχικού. Καί έπειτα, στην περίπτωση πού αποφάσιζε να εκχωρήσει
τον οικισμό σε κάποιο πρόσωπο, θα εκτεθούν οι διαδικασίες πού ακολου
θούνταν, ώστε ό επιλεγμένος έξαρχος να ασκήσει νόμιμα καί αποτελεσμα
τικά τα καθήκοντα του.
'Από τις 126 περιπτώσεις οικισμών πού, στή διάρκεια της Τουρκο
κρατίας, χαρακτηρίστηκαν πατριαρχικοί, σε μία μόνο περίπτωση ή ανα
κήρυξη προβλήθηκε ώς ένδειξη τιμής για τον τόπο" είναι ή περίπτωση του
Άρβανιτοχωρίου, πού υπήρξε γενέτειρα ενός ευεργέτη της 'Εκκλησίας.
Συγκεκριμένα, τον 'Απρίλιο τοΰ 1642 ό Παρθένιος Α' απέσπασε άπό τήν
επισκοπή Τζερβενοΰ το Άρβανιτοχώρι καί το χαρακτήρισε χώρα σταυ
ροπηγιακή καί πατριαρχική. "Οπως εξηγούσε το σχετικό έγγραφο πού
εκδόθηκε, ή ανακήρυξη έ'γινε «έπ' άμοιβη των πολλών ευεργεσιών καί
βοηθειών» πού πρόσφερε στο πατριαρχείο ό βοεβόδας της Μολδαβίας Βα
σίλειος Λούπου 1 .
Σε μια άλλη περίπτωση,, Ινας οικισμός χαρακτηρίστηκε πατριαρ
χικός ύστερα από σχετικό αίτημα πού υπέβαλαν στο πατριαρχείο οι κά
τοικοι τοΰ οικισμού. Πρόκειται για τον "Αγιο 'Ιωάννη Τσακωνιας, τον ό
ποιο ό Κύριλλος Λούκαρης ανακήρυξε πατριαρχικό, τόν 'Ιανουάριο τοΰ
1638, αποσπώντας τον άπο τή μητρόπολη Ναυπλίου καί "Αργούς 2 . Ή
ίδια αιτία είχε προβληθεί καί άπό τόν Μητροφάνη Γ', όταν ονόμασε τή
Σάμο πατριαρχική' οι χριστιανοί κάτοικοι «προσηλθον τη καθολική έκ-

1. Λεπτομέρειες για το έγγραφο της εκχώρησης καί τις ((ευεργεσίες» τοΰ Βα
σιλείου βλ. στο λήμμα Άρβανιτοχώριον.
2. Στο λήμμα "Αγιος 'Ιωάννης αναφέρω αναλυτικά τις πληροφορίες πού σώ
ζουν οι σχετικές πηγές.
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κλησία έμπόνως άξιοΰντες και ίκετεύοντες τυχεΐν του ποθούμενου και
ύποκεΐσθαι αύτη» 1 . Το 1659, δταν ό Παρθένιος Δ ' επανέφερε υπό την π α 
τριαρχική δικαιοδοσία τον "Αγιο Στέφανο, οικισμό στην 'Ανατολική Θρά
κη, σημείωνε στο έγγραφο πού εκδόθηκε προκειμένου να αποσπαστεί ό
οικισμός άπο τή μητρόπολη Δέρκων και Νεοχωρίου και να ονομαστεί π ά 
λι εξαρχία: «των εν αύτω χριστιανών..., δεηθέντων έπικουρίαν». Λίγο αρ
γότερα, το 1699, γνωρίζουμε δτι και οι κάτοικοι του 'Αετού «προσέδραμον» στο πατριαρχείο ζητώντας να αποκατασταθεί στον οικισμό τους
το έξαρχικο καθεστώς. 'Ανάλογο αίτημα υπέβαλαν και οι κάτοικοι του
Καινούριου της Κρήτης προς τον πατριάρχη Πα'ισιο Β ' το 1730 ζητώντας
να αποκατασταθεί το Καινούριο ως πατριαρχική εξαρχία 2 .
Έ κ τ ο ς δμως από αυτές τις λιγοστές περιπτώσεις, πού ό πατριάρχης
θέλησε να αποδώσει τιμή ή να ανταποκριθεί σέ αίτημα των κατοίκων για
να χαρακτηρίσει έναν οικισμό πατριαρχικό, ή συρρίκνωση μιας εκκλησια
στικής περιφέρειας λόγω πολιτικών ή άλλων γεγονότων ήταν ισχυρή και
εύλογη αιτία για να ιδρυθεί μια πατριαρχική εξαρχία.
Σέ γράμμα του Μητροφάνη Γ ' , πού πρέπει να εκδόθηκε το 1565/1566,
υπάρχει ή πληροφορία δτι από τήν εκκλησιαστική επαρχία Σουγδαίας
και Φούλλων στην Κριμαία, ή οποία «ταΐς... καιρικαΐς άνωμαλίαις»
είχε προ χρόνων πολλών ερημωθεί, παρέμεναν δέκα χριστιανικά χωριά
τα όποια οι πλησιόχωροι αρχιερείς τα «κατέσχον αδίκως»" αρχικά ήταν
ό μητροπολίτης Γοτθίας και κατόπιν ό μητροπολίτης Καφά. "Ομως, σύμ
φωνα μέ το προβαλλόμενο σκεπτικό, τα χωριά πού απέμεναν άπο μια συρ
ρικνωμένη εκκλησιαστική περιφέρεια έπρεπε να διοικούνται ως σταυροπήγια. "Ετσι, ό Μητροφάνης τα ονόμασε πατριαρχικά και τα εκχώρησε σέ
εξαρχο, ως πατριαρχική εξαρχία.
'Από μια άλλη περιοχή, της μητροπόλεως Φιλίππων, πού γνώρισε
πληθυσμιακές και άλλες ανακατατάξεις οφειλόμενες σέ επιδρομές καί σέ
μετακινήσεις πληθυσμών τις όποιες επέβαλε ή πολιτική εξουσία, δημι
ουργήθηκαν οικισμοί πατριαρχικοί. "Ενα γράμμα του Τιμοθέου Β ' του
1618, δικαιολογώντας τήν υπαγωγή χωριών της περιοχής στην πατρι
αρχική δικαιοδοσία καί αναφερόμενο στην ταραγμένη εκείνη εποχή, ση
μείωνε: «...ίδών τον λεηλατισμον [ό τότε πατριάρχης]... έ'λαβε καί έκεϊ1. Το έγγραφο τοϋ Μητροφάνη λανθάνει, τήν προσφυγή δμως των κατοίκων της
Σάμου στο πατριαρχείο περιγράφει ό Θεόληπτος Β', σέ γράμμα πού εξέδωσε το 1585.
"Εχει δημοσιευθεί άπο τον ΣΑΘΑ, 'Ιερεμίας Β', 205-208.
2. Τα σχετικά βλ. στα οικεία λήμματα. Για τις επιπτώσεις πού είχε στους κα
τοίκους ενός οικισμού ό χαρακτηρισμός του ως πατριαρχικού βλ. πιο κάτω, σ. 103.
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νος τα χωρία ταΰτα... και σταυροπήγια π(ατ)ριαρχικά έποίησεν» 1 .
Πρόσφορο, δμως, έδαφος για το χαρακτηρισμό ενός οικισμού ως π α 
τριαρχικού και τη δημιουργία μιας ακόμα πατριαρχικής εξαρχίας δημι
ουργούνταν τη στιγμή πού ένας οικισμός περνούσε στην επικράτεια τής
οθωμανικής αυτοκρατορίας. Τή στιγμή εκείνη τήν πνευματική επιστασία
των χριστιανικών πληθυσμών πού υποτάσσονταν στην κυριαρχία τών ' Ο 
θωμανών τήν αναλάμβανε το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως καί ή έν
ταξη τών οικισμών στο διοικητικό σύστημα τής Εκκλησίας ήταν δυνατό
να γίνει με τρεις τρόπους: εΐ'τε να ενταχθούν σέ προϋπάρχουσες εκκλη
σιαστικές περιφέρειες, εΐ'τε να απαρτίσουν νέα επαρχία, ε'ίτε να χαρακτη
ριστούν πατριαρχικά καί να υπαχθούν στή δικαιοδοσία τοΰ πατριάρχη. " Ο 
ταν, για παράδειγμα, τον 16ο αιώνα εντάχθηκαν στην οθωμανική κυριαρ
χία τα νησιά τοΰ Αιγαίου πελάγους, δεν ιδρύθηκε νέα εκκλησιαστική πε
ριφέρεια* τα νησιά χαρακτηρίστηκαν πατριαρχικά, αποτέλεσαν πατριαρ
χικές έξαρχίες' καί εκχωρήθηκαν κατά καιρούς σέ διάφορους έξάρχους 2 .
Γνωρίζουμε ωστόσο οτι, σέ μία τουλάχιστον περίπτωση, επιλέχθηκε άλλη
λύση, «είδος μειχτο άλλα νόμιμο»: ιδρύθηκε νέα εκκλησιαστική περιφέ
ρεια, άπο τήν οποία δμως ό πατριάρχης κράτησε στή δικαιοδοσία του δύο
οικισμούς. Πρόκειται για τήν περίπτωση τής Χίου, για το εκκλησιαστικό
καθεστώς τής οποίας μας δίνει πληροφορίες το «πατριαρχικον καί συνοδικον σιγιλλιώδες γράμμα» πού εκδόθηκε τον Φεβρουάριο τοΰ 1622 άπο
τον Κύριλλο Λούκαρη. «...Μετά τήν άλωσιν αυτής», τής Χίου δηλαδή
άπο τους 'Οθωμανούς, «τήν μέν λοιπήν πασαν έπαρχίαν εις μητρόπολιν
τιμήσαντος [τοΰ πατριάρχου], καί αρχιερέα εν αύτη χειροτονήσαντος...,
τα δέ δύο εν αύτη χωρία, το Πυργίον καί τήν Βολισσόν, χωρίσαντος άπο
της καθόλου ολομελείας της νήσου ταύτης καί άποφηναμένου είναι έν τή
πατριαρχική περιωπή καί διοικήσει», τα παραχώρησε «έξαρχικώς ως
πατριαρχικά σταυροπήγια» σέ έναν ιερέα τής περιοχής 3 .
Γεγονός πάντως παραμένει οτι ή δημιουργία μιας πατριαρχικής εξαρ
χίας άποτελοΰσε έμπρακτη επιβεβαίωση ενός εθιμικά καθιερωμένου προ
νομίου καί είναι ενδεικτικά οσα ανέφερε το 1659 ό Παρθένιος Δ' σέ σιγίλλιο πού εξέδωσε για να αποκαταστήσει το έξαρχικο καθεστώς στον
1. Το γράμμα τοΰ πατριάρχη Τιμοθέου το έχει δημοσιεύσει ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ,
Σημειώσεις, 99.
2. Ή αρχιεπισκοπή Σίφνου, στην οποία εντάχθηκαν αργότερα τα περισσότε
ρα άπο τα νησιά αυτά, ιδρύθηκε έναν περίπου αιώνα μετά τήν υπαγωγή τους στην
οθωμανική κυριαρχία. Βλ. τα σχετικά στο λήμμα 'Ανάφη.
3. Για τήν έκδοση τοΰ σιγιλλίου τοΰ 1622 βλ. στο λήμμα Βολισσός.
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"Αγιο Στέφανο: «Τα ανέκαθεν πατριαρχικά προνόμια δέον φυλάττεσθαι
άπαρασάλευτα και τηρεΐσθαι άπαρεγχείρητα, ού μην άλλα και δια της
ενεργείας πασι κατάδηλα γίνεσθαι..., πάσα γαρ έξις, ωσαύτως και υπόστασις, ενεργείας άμοιροϋσα, ως μη ούσα λογίζεται» 1 .
Ά π α τη στιγμή πού ή πατριαρχική εξαρχία αποτέλεσε τμήμα του διοι
κητικού συστήματος της Εκκλησίας, εύλογο φαίνεται να υπήρχε στή γραμ
ματεία τοΰ πατριαρχείου ένας κατάλογος, οπού θα καταγράφονταν οι τό
ποι πού διοικούνταν ως έξαρχίες, ανάλογος άλλωστε με τα «τακτικά» δπου
κατατάσσονταν οι μητροπόλεις, αρχιεπισκοπές και επισκοπές. Ό κατά
λογος αυτός θα διευκόλυνε ασφαλώς τή γραμματεία, καθώς θα συνόψιζε
αποφάσεις πού είχαν καταχωριστεί κατά καιρούς σε ενότητες τοΰ ιερού
κώδικα 2 . "Ομως τέτοιος κατάλογος δεν έ'χει σωθεί. Μια αναγραφή τριάν
τα πατριαρχικών έξαρχιών πού αντέγραψε το 1729 ό Ά θ . Κομνηνός-*Υ
ψηλάντης σε χειρόγραφο του 'ίσως να προέρχεται άπο έναν τέτοιο κατά
λογο. "Ομως δεν γνωρίζουμε αν ή αναγραφή αυτή είναι ολοκληρωμένη και
αποδίδει μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή ή αν αποτελεί τμήμα μόνο
ενός ευρύτερου καταλόγου 3 .
Ή μοναδική ϊσως πηγή πού ανάγεται σε συγκεκριμένο χρόνο καί
προέρχεται άπο τή γραμματεία τοΰ πατριαρχείου είναι το «τακτικό» πού
αντέγραψε καί σχολίασε, στο διάστημα 1639-1644, ό πρωτονοτάριος τοΰ
πατριαρχείου Φίλιππος Κύπριος* σε εξι μόνο περιπτώσεις εκκλησιαστι
κών περιφερειών σημείωσε: «νΰν δε εξαρχία» 4 . Αυτό βεβαίως δεν σημαί1. Το κείμενο βλ. στο ΓΕΔΕΩΝ, "Εγγραφοι λίθοι, 73-75" για τα προβλήματα
της χρονολόγησης του κειμένου βλ. στο λήμμα "Αγιος Στέφανος.
2. 'Από γράμμα τοϋ Τιμοθέου Β', με το όποιο ανανεώθηκε το 1616 το έξαρχικο
καθεστώς στο "Ινεο, πληροφορούμαστε δτι ό πατριάρχης προχώρησε στην ανανέωση
αύτη όταν διαπίστωσε δτι «το καλούμενον "Ινεον,... πατριαρχικον σταυροπήγιον τω
δντι υπάρχει,... ώς εν τοις παλαιοΐς κώδιξι της καθ' ήμας εκκλησίας εμπεριέχεται
καί φαίνεται». Το γράμμα σώζεται στο χφ Μ Π Τ 2, φ. 2 8 1 Γ - ν καί είναι ανέκδοτο.
3. Πρόκειται για μια ιδιόγραφη καταγραφή πατριαρχικών έξαρχιών, πού σώ
ζεται στο σημερινό φ. 156 Γ τοϋ χφ Μ Π Τ 510 καί φέρει τον τίτλο «ΑΙ πατριαρχικαί
έξαρχίαι». Το σημείωμα καταλήγει με τα ακόλουθα: "Τέλος καί τω Θεω δόξα.
,αψκθω [1729] ετει φεβρουαρίου πρώτη μεσοϋντος: —'Αθανασίου Θεοδωρίδου:—"
Τα προβλήματα ωστόσο πού προκαλεί το σημείωμα ώς προς τή χρονική περίοδο πού
αποτυπώνει είναι πολλά* είναι πάντως βέβαιο Οτι δεν αποδίδει το έτος πού γράφτηκε,
το 1729. Προς τήν άποψη αυτή συνηγορούν οι μαρτυρίες των πηγών, πού παραδίδουν
άλλους αξιωματούχους άπο αυτούς πού κατέγραψε ό Κομνηνος-'Υψηλάντης να κατέ
χουν το 1729 τις μνημονευόμενες έξαρχίες.
4. Βλ. πιο πάνω, σ. 65.
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νει ότι τήν εποχή του Φιλίππου Κυπρίου οί πατριαρχικές έξαρχίες ήταν
μόνο έξι* τόσες ήταν οί περιπτώσεις τών εκκλησιαστικών εδρών, μητρο
πόλεων, επισκοπών και αρχιεπισκοπών πού είχαν μετατραπεί σε πατριαρ
χικές έξαρχίες. Για το λόγο αύτο έ'μειναν ε'ξω άπο το τακτικό του Φιλίπ
που Κυπρίου όλες οί περιπτώσεις πατριαρχικών οικισμών πού βρίσκονταν
μέσα στα όρια της επαρχίας κάποιου αρχιερέα καί είχαν χαρακτηριστεί
άπο τον πατριάρχη ως έξαρχίες.
Το επόμενο θέμα πού έ'χουμε να εξετάσουμε είναι ή διαδικασία πού ακο
λουθούνταν στην περίπτωση πού ό πατριάρχης αποφάσιζε να εκχωρήσει
κάποιον οικισμό, πού είχε χαρακτηριστεί πατριαρχικός, σε έναν εξαρχο.
"Ας σημειωθεί, πρώτα, Οτι το δικαίωμα επιλογής τών προσώπων πού
θα τύχαιναν αυτής της ευνοϊκής μεταχείρισης άνηκε αποκλειστικά στον
πατριάρχη, δικαίωμα πού παρέμεινε αδιαμφισβήτητο σέ Ολη τη διάρκεια
τής λειτουργίας του θεσμού. «Έδίδετο [ή εξαρχία] προς ους διέκρινεν ό
κατά καιρούς πατριάρχης», αναγνώριζε ή πατριαρχική σύνοδος το 14761 *
καί τριακόσια χρόνια αργότερα, το 'ίδιο πνεύμα αποδιδόταν με μια φράση
πού υπήρχε στο κείμενο ενός σιγιλλίου: «διδόμεναι [αϊ έξαρχίαι] υπό τών
κατά καιρούς πατριαρχών του οικουμενικού τούτου θρόνου καί φιλοτιμούμεναι ώτινι ήν έκείνοις βουλητόν» 2 .
Το πρόσωπο πού επιλεγόταν άπο τον πατριάρχη για να διοικήσει με
τρόπο νόμιμο καί αποτελεσματικό τήν εξαρχία πού του εκχωρούνταν 3
εφοδιαζόταν με Ινα έγγραφο, το έξαρχικο ένταλμα, στο όποιο καταγρά
φονταν τα δικαιώματα καί οί υποχρεώσεις του. Παράλληλα, ό πατριάρχης
με πιττάκιο γνωστοποιούσε στους χριστιανούς τής εξαρχίας το πρόσωπο
πού επέλεξε για να τους διοικεί καί τους καλούσε να τον αναγνωρίζουν ώς
εξαρχο καί να του καταβάλλουν τα εκκλησιαστικά δικαιώματα. Προειδο
ποιούσε μάλιστα ότι τυχόν ανυπακοή θα τιμωρούνταν με βαριά έπιτίμια,
καθαίρεση για τους ιερωμένους καί αφορισμό για τους λαϊκούς.
Οί εξουσίες με τις όποιες περιβαλλόταν ό εξαρχος περιγράφονταν
αναλυτικά στα πιο πάνω έ'γγραφα. Ή παλαιότερη περιγραφή τών ύπο1. Πρόκειται για τήν περίπτωση της εξαρχίας τών Μουδανιών για τη συνοδι
κή απόφαση βλ. στο Π Α Ϊ Ζ Ι Ι , 'Ανεπίσημα, 86.
2. Το σιγίλλιο εκδόθηκε το 1778 καί αναφερόταν στις έξαρχίες Καστελόριζου
καί Λιβισίου. Περισσότερα στοιχεία βλ. στο λήμμα Καστελλόριζον.
3. Τα κριτήρια επιλογής τοϋ συγκεκριμένου προσώπου καί ό σκοπός για τον
όποιο εκχωρούνταν σέ αυτόν μια εξαρχία περιγράφονται στο τέταρτο κεφάλαιο, "Οί
εύεργετηθέντες".
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χρεώσεων ένας έξάρχου ανάγεται στον 15ο αιώνα και άφορα τον Ιερομόνα
χο Ί ω ά σ α φ , έξαρχο στην Καλαμάτα, τη Μικρά Μαίνη και το Πήδημα
την περίοδο 1482-1486. Σε πιττάκιο πού απηύθυνε στον Ί ω ά σ α φ δ π α 
τριάρχης Συμεών Α' του ανέφερε οτι οφείλε να διδάσκει στους χριστιανούς
της εξαρχίας του «τα ψυχωφελή και σωτήρια», να φροντίζει να συμβιβά
ζει τις διενέξεις και τις διαφορές πού ανέκυπταν καί δταν χρειαζόταν να
γίνει κάποια χειροτονία, να καλεί έναν κοντινό αρχιερέα της επιλογής του 1 .
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί οτι ό Ί ω ά σ α φ ασκεί την πνευματική
επιστασία πού περιγράφεται στο πιττάκιο υπό τήν ιδιότητα του έξάρχου
καί οχι βέβαια του Ιερομόναχου. Ύ π ο τήν 'ίδια αυτή ιδιότητα, φυσικά,
έχει καί το δικαίωμα να επιλέγει αυτός τον αρχιερέα πού θα κληθεί να τε
λέσει τις τυχόν χειροτονίες στους πατριαρχικούς οικισμούς.
Οι εξουσίες λοιπόν τις όποιες παραχωρούσε ό πατριάρχης στον έξαρ
χο ήταν παρόμοιες με τίς εξουσίες πού διέθετε έ'νας αρχιερέας" αν δμως ό
έ'ξαρχος ήταν λαϊκός καί δεν μπορούσε ό ϊδιος να τελεί ιερατικές πράξεις,
είχε το δικαίωμα να επιλέγει ενα πρόσωπο αρμόδιο για το σκοπό αυτό.
Το δικαίωμα τελέσεως ιερατικών πράξεων, στην περίπτωση πού ή
ιδιότητα του έξάρχου το επέτρεπε, είχε έναν πολύ σαφή καί απόλυτο π ε 
ριορισμό: δεν είχε το δικαίωμα εγκαθίδρυσης στο σύνθρονο. Το δικαίωμα
αυτό, πού στις περιπτώσεις των εκκλησιαστικών περιφερειών το είχε ό
αρχιερέας του τόπου καί δήλωνε τήν κυριαρχία του επί της επαρχίας, στην
περίπτωση τών πατριαρχικών έξαρχιών άνηκε αποκλειστικά στον π α 
τριάρχη καί συμβόλιζε, στο επίπεδο του κανονικού δικαίου, τήν αντίστοιχη
κυριαρχία του 2 . Τήν πατριαρχική κυριαρχία εξάλλου δήλωνε καί το γεγο-

1. "...αυτός δ' αν οφειλής διδάσκειν πάντα τον του Κυρίου λαον τα ψυχωφελή
καί σωτήρια καί διαλύης καί συμβιβάζης πάσας τας διενέξεις αυτών καί κρίσεις, ως
πνευματικός πατήρ. Ει τίνος δε χρεία γένηται χειροτονίας, ποιήσει τήν τοιαύτην τις
τών αυτόθι κανονικών ορθοδόξων αρχιερέων μετά μετατροπής σής". "Οσο για τήν
υπακοή τών χριστιανών στο πρόσωπο του, ό πατριάρχης φρόντιζε να τήν εξασφαλίσει
με τήν ακόλουθη φράση: ' Έ ί δέ τις... έναντιωθή τή ση τιμιότητι εις τι καί το τυχόν,
έπιτιμίω βαρυτάτω ύπο τής ημών καθυποβληθήσεται μετριότητος". Το κείμενο βλ.
στο Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Τ Σ , Συμεών, 485-486.
2. Ό κανόνας αυτός δεν γνώριζε καμιά εξαίρεση· είναι ενδεικτική ή περίπτω
ση τής εξαρχίας Καβάρνας, πού εκχωρήθηκε το 1652 στο μητροπολίτη Βάρνης υπό
τήν 'ιδιότητα του έξάρχου. Μολονότι ή εξαρχία βρισκόταν στα δρια τής επαρχίας του,
ή εκχώρηση της έγινε, δπως ρητά διευκρινίζει το σχετικό έγγραφο, «άνευ τής τοϋ
ίεροΰ συνθρόνου εγκαθιδρύσεως». Ό δρος, άλλωστε, αυτός είναι πού μας βεβαιώνει
οτι δεν επρόκειτο για ένωση τής Καβάρνας με τή μητρόπολη Βάρνης, όπως συνή
θως πιστεύεται. Βλ. τα σχετικά καί στο λήμμα Καβάρνα.
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νος οτι στις πατριαρχικές έξαρχίες μνημονευόταν μόνο το δνομα του π α 
τριάρχη και οχι και του μητροπολίτη, στην επαρχία του οποίου άνηκε γ ε ω 
γραφικά ή εξαρχία.
"Οσον άφορα τη διάρκεια της εκχώρησης μιας εξαρχίας, καθοριζόταν
και αύτη στα έξαρχικά εντάλματα καί, στη μέγιστη πλειοψηφία τών περι
πτώσεων, διαρκούσε εφ' δρου ζωής του έξάρχου. Εφόσον υπήρχε ό δρος
αυτός στο έξαρχικο ένταλμα, γινόταν σεβαστός ακόμα καί στην περίπτωση
πού στον οικουμενικό θρόνο ανέβαινε πρόσωπο άλλο άπό εκείνο πού είχε
επιλέξει τον εξαρχο 1 . Ά λ λ α καί στην περίπτωση πού αποφασιζόταν να
καταργηθεί το έξαρχικο καθεστώς ενός οικισμού καί να ενταχθεί, ως ενο
ριακός, σε κάποια εκκλησιαστική περιφέρεια, ό αρχιερέας της δεσμευόταν
να αποζημιώνει τόν εξαρχο εφ' δρου ζωής, καταβάλλοντάς του ετησίως
"

'9.

ενα ποσό .
Ό εξαρχος πού σκιαγραφήθηκε στο κεφάλαιο αυτό, με τις εξουσίες, τις
υποχρεώσεις καί τα δικαιώματα πού περιγράφηκαν, ονομαζόταν «καθολι
κός εξαρχος». Το προσαγορευτικο αυτό τον διέκρινε άπό άλλα πρόσωπα,
πού είχαν τον 'ίδιο τίτλο άλλα διαφορετικές ιδιότητες. Τέτοια πρόσωπα
ήταν α) οι έ'ξαρχοι-άπεσταλμένοι του πατριάρχη, πού αναλάμβαναν συγ
κεκριμένη περιστασιακή αποστολή: να διευθετήσουν επιτόπου κάποια εκ
κλησιαστική υπόθεση, να εισπράξουν τα εκκλησιαστικά δικαιώματα τής
Εκκλησίας άπό μια περιφέρεια ή άπό σταυροπηγιακά μοναστήρια, να επι
βάλουν τήν εκκλησιαστική τάξη εκεί δπου είχε διασαλευτεί* καί β) οί
προεξάρχοντες αρχιερείς σέ μια ευρύτερη περιφέρεια, αυτοί πού είχαν τα

1. Ό κανόνας να τηρούνται οί δροι της αρχικής εκχώρησης θεωρούνταν απα
ράβατος· γι' αυτό καί ανάμεσα στις παράνομες πράξεις πού καταλόγισαν στον πα
τριάρχη Παχώμιο Β' δτι διέπραξε ήταν καί δτι «πολλούς τών τοϋ εύαγοΰς τούτου
κλήρου τάς ιδίας προσόδους καί εξαρχίας, κακώς ποιών, άπεστέρησε καί προς ετέ
ρους έπώλησε». Το απόσπασμα προέρχεται άπό γράμμα τοϋ Θεόληπτου Β', τοΰ 1585,
με το όποιο αποκαταστάθηκε, μετά τήν εκδίωξη τοϋ Παχωμίου άπό το πατριαρχείο,
ό έΈαρχος Κωνσταντίνος στη Σάμο, στην 'Αστυπάλαια, στην 'Ικαρία καί στα Ψ α 
ρά. Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις πού οί εξαρχοι θεωρούσαν φρόνιμο, δταν άλ
λαζε το πρόσωπο πού κατείχε τον πατριαρχικό θρόνο, να ζητοΰν ενα έπιβεβαιωτήριο
γράμμα πού διασφάλιζε τις εξουσίες τους επί τής εξαρχίας πού τους είχε εκχωρηθεί.
Ή φρόνηση αύτη τών έξάρχων πολλαπλασίασε τα έγγραφα τεκμήρια τα σχετικά με
τις έξαρχίες καί ή ύπαρξη πολλών άπό αυτές μας είναι γνωστή άπό τέτοια, έπιβεβαιωτήρια, γράμματα.
2. Στο κεφάλαιο «Τα οικονομικά τής πατριαρχικής εξαρχίας» αναφέρω μερι
κές παρόμοιες περιπτώσεις.
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πρωτεία τιμής άλλα και το δικαίωμα εποπτείας στην περιοχή1. Στην τε
λευταία περίπτωση, ή χρήση του 'ίδιου δρου δεν προκαλούσε εύκολα σύγ
χυση, καθώς χρησιμοποιούνταν μόνο στη φήμη τοϋ αρχιερέα (π.χ. «μη
τροπολίτης Μύρων και εξαρχος πάσης Λυκίας»). Στην περίπτωση όμως
τοϋ έξάρχου-άπεσταλμένου, συχνά το πρόσωπο αύτο συγχεόταν με τον
καθολικό εξαρχο, καθώς και οί δύο «είσίν οί πρόσωπον πατριάρχου φέ
ροντες»2. Καθώς, λοιπόν, το επίθετο «πατριαρχικός», προσαγορευτικο
του έξάρχου-άπεσταλμένου, χρησιμοποιοΰνταν σε μερικές περιπτώσεις
καθολικών έξάρχων για να τους προσδώσει μεγαλύτερο κύρος —λόγω της
φόρτισης πού διέθετε ό δρος—, δέν είναι λίγες οί φορές πού συγχέονται οί
διαφορετικοί ρόλοι των έξάρχων3.
1. Μια παρεμφερής περίπτωση έξάρχων, στους οποίους ό πατριάρχης ανέθεσε
την εντολή να εποπτεύουν τους ιερείς της αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, εντο
πίζεται στα μέσα τοϋ 14ου αιώνα. Ό κατάλογος των έξάρχων καταγράφηκε το 1350,
ανανεώθηκε το 1357 και σώζεται στον βυζαντινό ιερό κώδικα (Vind. hist. gr. 47, φ.
171-172). Τον έχουν δημοσιεύσει ci MM 1, 369 έπ. (πρβ. DARROUZÈS, Regestes,
Ν. 2402)· πρόσφατα δημοσίευσε σχετική μελέτη ό HUNGER, Exarchenlisten, 431
-480.
2. Σε αυτή τήν διατύπωση στηρίχθηκε, ασφαλώς, ό Κ. ΡΑΛΛΗΣ ("Εξαρχοι,
146) δταν διατύπωνε τήν άποψη δτι «εξαρχος καλείται ό ε'ις δν μεταβιβάζεται υπό της
συνόδου, τοϋ πατριάρχου ή τοϋ μητροπολίτου άσκησις δικαίων αύτοΐς προσηκόντων».
Στο έ*ργο τοϋ D u CANGE, Glossarium αποτυπώνεται ανάγλυφα ή πολλαπλή χρήση τοϋ
δρου. Οί εκκλησιαστικοί συγγραφείς στους οποίους άπαντα ή λέξη ε'ξαρχος κατα
γράφονται άπα τον ΜΠΟΝΗ, Άμφιλόχιος,
420, σημ. 9.
3. "Ενα απόσπασμα άπα πατριαρχικό γράμμα τοϋ Νεοφύτου Γ ' είναι χαρα
κτηριστικό της πολλαπλής χρήσης τοϋ δρου έξαρχος πού γινόταν στα έγγραφα, δταν
μάλιστα, δπως στή συγκεκριμένη περίπτωση, προστίθετο καί ό σημασιολογικά συγ
γενικός δρος «επίτροπος». Το κείμενο αναφέρει: « Ή μετριότης ημών... δέον εκρινεν
άποκαταστήσαι έπίτροπον αυτής καθολικον και εξαρχον... τον μητροπολίτην Ι ω α ν 
νίνων, ύπέρτιμον καί εξαρχον Κερκύρων... δστις, ως εξαρχος πατριαρχικός καί ημέ
τερος επίτροπος, οφείλει...». Λίγο πιο κάτω το ΐδιο πρόσωπο ονομάζεται «εξαρχος
πατριαρχικός καθολικός», καί μόνο άπο τήν περιγραφή των καθηκόντων του κατανοοΰμε δτι επρόκειτο για πατριαρχικό ε'ξαρχο, στον όποιο ό πατριάρχης ανέθετε τήν
επιστασία των σταυροπηγιακών μοναστηριών τής επαρχίας 'Ιωαννίνων. Το γράμμα
εξέδωσε ό ΓΕΔΕΩΝ, Άδριανονπολις,
415-416. Γι' αύτο ό σημερινός μελετητής, πού
δέν ζει στον εννοιολογικό περίγυρο εκείνης τής εποχής, θα πρέπει να συσχετίζει με
προσοχή τις πληροφορίες τών πηγών για να βεβαιωθεί αν πρόκειται για καθολικό ή
για πατριαρχικό εξαρχο.

Τ Ρ Ι Τ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Τά οικονομικά της πατριαρχικής εξαρχίας
Πήγες για τα οικονομικά της εξαρχίας · ΕΙσοδήματα και εκτίμηση της
πραγματικής τους αξίας · Οικονομικές συνέπειες για τους χριστιανούς
μιας εξαρχίας

Στο προηγούμενο κεφάλαιο διερευνήθηκαν οι συνθήκες πού ευνοούσαν το
χαρακτηρισμό ενός οικισμού ως πατριαρχικού και εξετάστηκε ή γραφειο
κρατική διαδικασία πού κατοχύρωνε τήν απόφαση για έναν τέτοιο χαρα
κτηρισμό. Έ δ ώ θα εξεταστούν οι πρακτικές συνέπειες τις όποιες είχε για
τον εξαρχο και για τους χριστιανούς κατοίκους το γεγονός Οτι ό οικισμός
τους διοικούνταν ως πατριαρχική εξαρχία.
Οι πηγές πού μπορούν άμεσα να προσφέρουν έγκυρα στοιχεία είναι
τα έγγραφα πού εκδίδονταν άπο τήν πατριαρχική γραμματεία προκειμέ
νου να χαρακτηριστεί εϊτε να εκχωρηθεί ως εξαρχία ένας οικισμός, ή να
επικυρωθεί το έξαρχικό του καθεστώς. Ά π ο τα έγγραφα αυτά μπορούμε
να πληροφορηθούμε ποιες προσόδους απέδιδε μια εξαρχία, δεδομένου δτι
στο κείμενο τους ε'ίτε περιγράφονται τα εκκλησιαστικά εισοδήματα πού
οφείλουν να καταβάλλουν οι χριστιανοί ε'ίτε καθορίζονται αυτά πού δικαι
ούται να εισπράττει ό έ'ξαρχος.
Υ π ά ρ χ ε ι , ωστόσο, και μια άλλη κατηγορία εγγράφων άπο τήν όποια
μπορούμε έ'μμεσα να αντλήσουμε πληροφορίες για τα οικονομικά μιας
εξαρχίας - είναι οί παραιτήσεις ορισμένων έξάρχων, ο'ι όποιοι προτίμησαν
να εισπράξουν ενα ποσό εφάπαξ και να παραχωρήσουν τα δικαιώματα τους
σέ αρχιερείς. Καί ακόμα, πατριαρχικές αποφάσεις μέ τις όποιες μετατρέ
πονταν οι έξαρχίες σέ εκκλησιαστικές έδρες καί καθοριζόταν το ποσό πού
θα κατέβαλλαν ώς συνεισφορά στο βασιλικό χαράτσι. "Εμμεσες πληροφο
ρίες, καί στις δύο περιπτώσεις, πού δίνουν ωστόσο ενα συγκρίσιμο οικο
νομικό μέγεθος για τις έξαρχίες.
Ά ς αρχίσουμε άπο τις πρώτες πηγές. Οί πρόσοδοι τις όποιες καρ
πούνταν ό εξαρχος ενός πατριαρχικού οικισμού ήταν τα εκκλησιαστικά
εισοδήματα πού απέφερε. Ό κανόνας αυτός διατυπώνεται μέ τρόπο σαφή
άπο το αρχαιότερο ήδη σχετικό πατριαρχικό έγγραφο της Τουρκοκρα
τίας: ενα πατριαρχικό γράμμα τοΰ 1476 όριζε ότι ό έ'ξαρχος της πατριαρ
χικής εξαρχίας των Μουδανιών είχε τό δικαίωμα να εισπράττει καί να
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καρπώνεται «το εξ αυτής άπαν εισόδημα» 1 . Με τους ίδιους δρους ε κ χ ω 
ρήθηκαν λίγο αργότερα, στο διάστημα 1482-1486, οι έξαρχίες Καλαμάτα,
Μικρά Μαΐνη και Πήδημα στον ιερομόναχο Ίωάσαφ* το πιττάκιο του
Συμεών Α ' ανέφερε δτι ό έξαρχος θα εισέπραττε «το άπ' αυτών έκκλησιαστικον παν εισόδημα» 2 .
Σε σωζόμενα έ'γγραφα άπο μεταγενέστερους χρόνους διευκρινίζεται
ποια θεωρούνταν εκκλησιαστικά εισοδήματα. Για παράδειγμα, άπο την
εξαρχία των δέκα πατριαρχικών χωριών πού βρίσκονταν στην επαρχία
Σουγδαίας και Φούλλων ό εξαρχος δικαιούνταν να εισπράττει «άπαν το
συναγόμενον έκκλησιαστικον δικαίωμα, το άπό τε κανονικών τών ιερέων,
συνοικεσίων, πανηγύρεων, ζητιών καΐ τών άλλων τών είθισμένων τοις είρημένοις τόποις». Το πατριαρχικό γράμμα πού παρείχε στον εξαρχο αυτό
το δικαίωμα εκδόθηκε άπο τον Μητροφάνη Γ ' το 1565/1566 3 . Ή απαρίθ
μηση αυτή τών εκκλησιαστικών εισοδημάτων, διατυπωμένη με τον πιο
πάνω τρόπο, άπαντα έκτοτε σε μεγάλο αριθμό εγγράφων, είτε πρόκειται
για έξαρχικά εντάλματα με τα όποια εφοδιάζονταν οι νέοι εξαρχοι είτε για
πιττακια με τα όποια ο πατριάρχης γνωστοποιούσε στους χριστιανούς
της εξαρχίας το διορισμό του έξάρχου και τους παρότρυνε να καταβάλλουν
σε αυτόν τα εκκλησιαστικά εισοδήματα. Ό Νεόφυτος Β ' το 1611 παρό
τρυνε τους χριστιανούς της "Ακοβας να καταβάλλουν «εύγνωμόνως και
ευπειθώς... άπαντα τα εκκλησιαστικά εισοδήματα καί δικαιώματα, τα άπό
τε κανονικών τών ιερέων, συνοικεσίων, πανηγύρεων, ζητείας καί τών λοι
πών τ ω τόπω συνήθων» 4 . Είναι φανερό δτι ό Νεόφυτος στο πιττάκιο του
προσέφυγε σε μια φράση πού είχε γίνει «τυπική» καί χρησιμοποιούνταν
άπο τήν πατριαρχική γραμματεία σε πολλά σχετικά έγγραφα.
"Οσον άφορα τή φράση «καί τα λοιπά τ ω τόπω συνήθη» πού υπάρχει
στα περισσότερα κείμενα, αποτελεί μια ένδειξη δτι στον καθορισμό τών
πηγών τών προσόδων άπο μια εξαρχία υπήρχε μια ευελιξία πού τήν προσ
διόριζαν τελικά οι συνήθειες τής περιοχής σε συνδυασμό μέ τήν οικονομική
της επιφάνεια. "Ας σημειωθεί εδώ δτι τον δρο αυτό τον εφάρμοζε ή Έ κ 1. Πρόκειται για πιττάκιο πού έστειλε ό Μάξιμος Γ' στους χριστιανούς κα
τοίκους τών Μουδανιών βλ. πρόσφατη έ'κδοσή του στο ΠΑΪΖΗ, 'Ανεπίσημα, 104105.
2. Το κείμενο του πιττακίου ε*χει δημοσιεύσει ό ΠΑΠΑΔ0Π0ΥΛ0Σ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Συμεών, 484.
3. Το γράμμα έχει δημοσιευθεί άπο τον PAPADOPOULOS-KÉRAMEUS, Documents, 178-179.
4. Tò κείμενο έχει δημοσιευθεί άπό τον ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟ, Στασινός, 130-131.
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κλησία καί στις εκκλησιαστικές περιφέρειες, άπο την πρώτη κιόλας περίο
δο της Τουρκοκρατίας. "Οταν τον 'Ιούνιο τοΰ 1479 έγινε προσπάθεια να
θεσπιστούν κανόνες πού θα καθόριζαν τις αμοιβές τών Ιερωμένων, ώστε
να αναχαιτιστούν έ'τσι τα φαινόμενα της σιμωνίας, ή πατριαρχική σύ
νοδος αποφάσισε καί κατέγραψε στον ιερό κώδικα της 'Εκκλησίας δτι
κάθε αρχιερέας θα εισπράττει ενα κανονικό άνα τριάντα «καπνούς»,
δηλαδή νοικοκυριά - το ΰψος όμως τοΰ κανονικού παρέμενε ανοιχτό καί
απροσδιόριστο, ώστε να ταιριάζει στίς συνήθειες κάθε τόπου, «οίον εθος τ ω
τόπω» 1 .
Τ α εκκλησιαστικά εισοδήματα τα καρπωνόταν ό εξαρχος κατά κανό
να στο ακέραιο, χωρίς να αποδίδει μέρος άπο αυτά στο πατριαρχείο. Στίς
περισσότερες εκχωρήσεις έξαρχιών πού γνωρίζουμε δεν αναφέρεται υπο
χρέωση τοΰ έξάρχου να αποστέλλει μέρος άπο τα εισπραττόμενα στο π α 
τριαρχικό ταμείο. Οι πηγές ωστόσο παραδίδουν μερικές περιπτώσεις πού
ή εκχώρηση γινόταν μέ τον δρο να αποδίδεται μέρος τών εισοδημάτων στο
πατριαρχείο 2 . "Ετσι, για τήν εξαρχία της Καβάρνας ό εξαρχος στον όποιο
παραχωρήθηκε οφείλε να καταβάλλει ετησίως 5.000 άσπρα «υποταγής
χάριν», όπως σημειωνόταν στο σχετικό κείμενο της εκχώρησης 3 , ενώ για
τήν εξαρχία Καβάλας καί Όρφανίου ό έ'ξαρχός τους οφείλε, το 1675, να
αποδίδει στο πατριαρχείο 22 καί 20 γρόσια αντίστοιχα 4 . Χαρακτηριστικό
πάντως είναι πώς, καί στίς δύο περιπτώσεις πού αναφέρθηκαν, ό βαρυνόμενος μέ τήν υποχρέωση αυτή έ'ξαρχος είχε τήν ιδιότητα τοΰ αρχιερέα,
έν ενεργεία ή πρώην. Σέ μια άλλη περίπτωση, τοΰ πατριαρχικοΰ χωριοΰ
της Κρήτης Άνερικούρου, το σωζόμενο έ'γγραφο δέν αναφέρει οτι ό εξαρ
χος θα εισπράττει χρηματικό ποσό άλλα μόνο αγαθά. Το 1654 ό εξαρχος

1. Το πρωτότυπο αντίστοιχο φύλλο τοΰ ίεροΰ κώδικα του πατριαρχείου, μαζί
μέ άλλα, εντοπίστηκε πρόσφατα καί εκδόθηκε άπο τον ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟ, Κώδιξ,
157-158.
2. Στη βυζαντινή περίοδο, δταν ό θεσμός της πατριαρχικής εξαρχίας ήταν
ακόμα ύπο διαμόρφωση, ήταν κανόνας να αποδίδουν οι ε"ξαρχοι μέρος τών εισοδημά
των, συνήθως το μισό, στο πατριαρχείο - βλ. στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου μέ
ρους, σ. 44 καί 46. Σχετικός δρος περιέχεται σέ όλες σχεδόν τίς πατριαρχικές πρά
ξεις της βυζαντινής περιόδου.
3. Ή Καβάρνα εκχωρήθηκε στο μητροπολίτη Βάρνης το 1652 ως εξαρχία*
βλ. τα σχετικά επιχειρήματα στο λήμμα Καβάρνα.
4. "Εξαρχος ήταν ό πρώην μητροπολίτης Φιλίππων καί Δράμας Γερμανός
καί ό πατριάρχης πού τοΰ εκχώρησε τίς δύο έξαρχίες ήταν ό Παρθένιος Δ'. Για το
έγγραφο της εκχώρησης καί τους δρους πού περιείχε βλ. στο λήμμα Καβάλα.
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Λασκαράκης Μουσελίμης θα καρπωνόταν ετησίως άπο τους χριστιανούς
του χωρίου 10 μέτρα λάδι 1 .
Τέλος, μαζί μέ τις ρητά αναφερόμενες πηγές εκκλησιαστικών εισο
δημάτων πρέπει να υποθέσουμε δτι εισοδήματα απέφεραν στους έξάρχους
και οί τυχόν έ'γγειες κτήσεις, ακίνητα και κτήματα πού αφιέρωναν οι χρι
στιανοί σε ναούς της εξαρχίας 2 .
Οί παραπάνω πηγές δίνουν πληροφορίες για το είδος των προσόδων πού
είχε το δικαίωμα να εισπράττει ένας έ'ξαρχος, δεν μας πληροφορούν όμως
για το υψος πού είχαν. Το κενό αυτό μπορούμε ώς έ'να σημείο να το κα
λύψουμε αντλώντας στοιχεία από τρεις πηγές: α) άπο το «έτήσιον»
του έξάρχου, το ποσό δηλαδή πού εισέπραττε κάθε χρόνο στην περίπτωση
πού είχε ορίσει επίτροπο στην εξαρχία του 3 , β) άπο τήν «πώλησιν» μιας
εξαρχίας, δηλαδή άπο το ποσό πού εισέπραττε ένας εξαρχος στην περί
πτωση πού παραιτούνταν άπο τα δικαιώματα του και γ) άπο τον καθορι
σμό του ποσού μέ το όποιο καλούνταν να συνεισφέρει στις οικονομικές
υποχρεώσεις του πατριαρχείου μια νεοϊδρυθείσα εκκλησιαστική περιφέ
ρεια, πού δημιουργήθηκε στή θέση μιας ή περισσότερων πατριαρχικών
έξαρχιών. ΜΑς δούμε τί πληροφορίες προσφέρει κάθε κατηγορία πηγών.
α) Σ τ ή διάρκεια της λειτουργίας του θεσμού παρουσιάζεται το φαι
νόμενο εξαρχοι να παραχωρούν τήν είσπραξη τών εκκλησιαστικών εισο
δημάτων και τήν άσκηση τών πνευματικών καθηκόντων σε τρίτα πρόσω
πα, αρχιερείς ή απλούς ιερωμένους, έναντι μιας ετήσιας αποζημίωσης.
Στις περιπτώσεις αυτές συνάπτονταν γραπτές συμφωνίες μεταξύ τών
έξάρχων και τών επιτρόπων, πού κατοχύρωναν τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους. Κείμενα τέτοιων συμφωνιών έχουν σωθεί αρκετά και
1. Μια σημείωση στον ιερό κώδικα κατασφάλιζε τήν τακτή καταβολή του λα
διού στον Λασκαράκη. Το κείμενο της σώζεται στο φ. 263 r τοϋ χφ Μ Π Τ 2 (πρβ.
ΑπΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 728) και έχει δημο
σιευθεί άπο τον ΤΩΜΑΔΑΚΗ, Ειδήσεις, 36. Σύμφωνα μέ τον εκδότη, κάθε μέτρο
λάδι ήταν 10 οκάδες, ή ετήσια λοιπόν πρόσοδος τοϋ έξάρχου ήταν 100 οκάδες λάδι.
2. Μέ αφορμή τήν αρχαιότερη γνωστή περίπτωση πατριαρχικής εξαρχίας άπο
τήν περίοδο της Τουρκοκρατίας στή μελέτη μου 'Ανεπίσημα, 63-69, είχα υπερτο
νίσει, ϊσως, τον παράγοντα τών έγγειων κτήσεων μιας εξαρχίας. Ή συνολική εξέ
ταση τοϋ θεσμοϋ έδειξε δτι οί πρόσοδοι άπο τις κτήσεις αυτές δεν μποροΰν να απο
τιμηθούν, ελλείψει στοιχείων αντίθετα, για τα εισοδήματα πού προέρχονταν άπο
εκκλησιαστικές προσόδους διαθέτουμε κάποια μεγέθη.
3. Για τήν έννοια τοϋ επιτρόπου τοϋ έξάρχου βλ. στο δεύτερο μέρος, στο κε
φάλαιο «Οί εύεργετηθέντες», σ. 111-115.
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περιέχουν στοιχεία για το θέμα πού μας ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, γ ν ω 
ρίζουμε δτι το 1698 ή εξαρχία Κερασούντας απέδιδε στον έ'ξαρχό της 30
γρόσια - το ποσό αυτό οφείλε να καταβάλλει στον έξαρχο της Κερασούντας
Σπαντωνή ό επίτροπος του, ό μητροπολίτης Τραπεζούντας 1 .
"Ενα χρόνο αργότερα, το 1699, ή εξαρχία του 'Αγίου Στεφάνου και
το Φλώρι γνωρίζουμε δτι απέδιδαν ίσοβίως στον έ'ξαρχό τους 25 γρόσια
ετησίως .
Το 1741, πενήντα δηλαδή χρόνια αργότερα, ό έξαρχος τής "Ακοβας
Νικόλαος Κριτίας είχε άπο τήν εξαρχία του ως εισόδημα 80 γρόσια, τα
όποια ό επίτροπος του, επίσκοπος τής περιοχής, υποσχόταν οτι θα του
κατέβαλλε κάθε Μάρτιο 3 .
Το 1778 ή εξαρχία Καστελόριζου και Λιβισίου απέφερε ετησίως
στον έ'ξαρχό της Ά θ . Κομνηνο-Ύψηλάντη 100 γρόσια, ποσό πού υποσχό
ταν να του καταβάλλει ό επίτροπος του, ό μητροπολίτης Πισιδίας 4 .
Τα χρηματικά αυτά εισοδήματα φαίνεται πώς επαυξάνονταν καί με
αγαθά, προϊόντα συνήθως του τόπου. "Ετσι, ό έ'ξαρχος τής "Ακοβας,
έκτος από τα 80 γρόσια, είχε καί «τήν συνηθισμένην φιλοδωρίαν του κατ*
έ'τος στελλομένου βουτύρου», φιλοδωρία πού, για να εξασφαλιστεί ή κατα
βολή της, συμπεριλήφθηκε καί αυτή στο υποσχετικό γράμμα πού υπέγρα
ψε ό επίτροπος.
β) Τρεις περιπτώσεις μεταβιβάσεως έξαρχικών δικαιωμάτων, των
οποίων σώζονται τα κείμενα τής σχετικής συμφωνίας, μας δίνουν ενα ακό
μα μέτρο για να εκτιμηθεί το οικονομικό μέγεθος μιας εξαρχίας. Το 1699
ό έ'ξαρχος του 'Αγίου Στεφάνου καί του Φλωρίου συμφώνησε με το μητρο
πολίτη Δέρκων καί Νεοχωρίου, αντί να του καταβάλλει ό τελευταίος, ώς
1. "Εναντι αύτοΰ τοΰ ετησίου ό Σπαντωνής θα ε"δινε τη συναίνεση του να υπα
χθεί ή εξαρχία του στη μητρόπολη Τραπεζούντας. Το κύρος τής συμφωνίας το εξα
σφάλιζε ενα πατριαρχικό γράμμα, το όποιο έχει δημοσιεύσει ό ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ,
Φυγάδες, 137-139.
2. Ή πληροφορία υπάρχει σε δύο ανέκδοτα πατριαρχικά κείμενα πού σώζονται
στον Κώδικα Γ' τοϋ πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου. Περίληψη τους βλ. V A P O R I S ,
Codex Gamma, άρ. 42 καί 45.
3. Τήν πληροφορία αντλούμε άπό το συμφωνητικό γράμμα πού υπέγραψε ό
επίτροπος τοΰ Κριτία επίσκοπος Καρυουπόλεως Άνανίας· το έχει δημοσιεύσει, άπο
αντίγραφο πού σώζεται στο χφ 315 τής Βιβλιοθήκης τοϋ πατριαρχείου 'Αλεξαν
δρείας, ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Στασινός, 132-133.
4. Ή πληροφορία περιέχεται σε γράμμα πού εξέδωσε ό Σωφρόνιος Β' για να
διακανονίσει τις σχέσεις τοΰ έξάρχου μέ το μητροπολίτη. Το πατριαρχικό γράμμα
έχει δημοσιευθεί άπο τον B E H , Σωφρόνιος Β', 4-8.

98

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TOT ΘΕΣΜΟΤ

επίτροπος του, κάθε χρόνο 25 γρόσια, να του δώσει κατ' αποκοπή το ποσό
των 90 γροσιών1.
Το 1774 ό έξαρχος της Κερασούντας 'Αντώνιος παραχώρησε τα δι
καιώματα του επί της Κερασούντας, της Τριπόλεως και των Κοράλων στο
μητροπολίτη Τραπεζούντας αντί του ποσοΰ των 430 γροσιών2.
Δώδεκα χρόνια αργότερα, το 1786, οι έξαρχίες του Καστελόριζου
και του Λιβισίου ανταλλάχθηκαν με 1.000 γρόσια. Ό εξαρχός τους Κομνηνος-Ύψηλάντης είχε συγκατατεθεί, οκτώ χρόνια πριν, να παραχωρή
σει τα δικαιώματα επί της εξαρχίας του έναντι 100 γροσιών ετησίως* ό
μως τελικά προτίμησε να εισπράξει εφάπαξ δέκα «ετήσια» και να παραι
τηθεί των δια βίου δικαιωμάτων του 3 . ΤΗταν μια πράξη οικονομικά συμ
φέρουσα γι' αυτόν, δεδομένου δτι ήταν ήδη, τότε, 75 χρονών4.
γ) 'Από πατριαρχικά έγγραφα με τα όποια αποφασιζόταν ή μετα
τροπή έξαρχιών σε εκκλησιαστικές περιφέρειες σώζονται πληροφορίες,
έμμεσες βέβαια, για τήν οικονομική επιφάνεια κάποιων έξαρχιών. Ή 'ίδρυ
ση, για παράδειγμα, μιας νέας εκκλησιαστικής περιφέρειας και ή εκλογή
εκεί ενός αρχιερέα είχε ώς επακόλουθο να καθοριστεί το ποσό μέ το όποιο
Οφειλε να συμμετέχει στις οικονομικές υποχρεώσεις του πατριαρχείου,
ποσό πού, σε τελευταία ανάλυση, το εισέπραττε ό αρχιερέας άπο τους χρι
στιανούς της επαρχίας του. Κατά συνέπεια, αν για παράδειγμα τή νέα
εκκλησιαστική περιφέρεια τήν απάρτισαν δύο πρώην έξαρχίες και το ποσό
εισφοράς οριζόταν σε 80 γρόσια, μπορούμε να εικάσουμε μέ κάποια βε
βαιότητα δτι αντίστοιχο περίπου ποσό θα κέρδιζαν συνολικά οι εξαρχοι
των δύο έξαρχιών, πριν αυτές μετατραπούν σε εκκλησιαστικές περιφέ
ρειες. Μέ άλλα λόγια, το ποσό πού οριζόταν ώς καταβολή, καθώς δεν ήταν
ενιαίο για δλες τις εκκλησιαστικές περιφέρειες, υποδήλωνε, κατ' αρχήν,
τήν οικονομική ευρωστία των χριστιανών της επαρχίας.
"Οταν, λοιπόν, το 1646 ενώθηκαν τα πατριαρχικά νησιά του Αιγαίου
πελάγους και απάρτισαν τήν αρχιεπισκοπή Σίφνου, ό συνοδικός τόμος πού
1. Το κείμενο της συμφωνίας σώζεται στον Κώδικα Γ ' , σ. 34, τοϋ πατριαρ
χικού Άρχειοφυλακίου και είναι ανέκδοτο - περίληψη του βλ. στο VAPORIS, Codex
Gamma, άρ. 45.
2. Δεν έχει σωθεί το σιγίλλιο μέ το όποιο υπαγόταν —μετά τήν πιο πάνω
συμφωνία— ή Κερασούντα στη μητρόπολη Τραπεζούντας· για τή μνεία όμως της
ύπαρξης τοϋ σιγιλλίου βλ. τα σχετικά στο λήμμα Κεράσους, σ. 187.
3. Το γεγονός το έχει απομνημονεύσει ό ίδιος· βλ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΤΨΗΛΑΝΤΗΣ,
Τα μετά την "Αλωσιν, 643-644.
4. Στις άλλες δύο γνωστές περιπτώσεις μεταβιβάσεως έξαρχικών δικαιωμά
των δεν γνωρίζουμε τήν ηλικία των έξάρχων.
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εκδόθηκε δριζε δτι ό αρχιερέας της νεοϊδρυμένης αρχιεπισκοπής οφείλε
να καταβάλλει ετησίως 30 χρυσά φλωρία ως συμμετοχή στο βασιλικό χ α 
ράτσι* στή νέα αρχιεπισκοπή είχαν συνενωθεί δέκα πατριαρχικά νησιά.
Το ϊδιο ποσό ορίστηκε, τήν ϊδια χρονιά, και για τή μητρόπολη Μαρώνειας,
πού δημιουργήθηκε άπο τή συνένωση των έξαρχιών της Μαρώνειας, της
Θάσου και της Σαμοθράκης 1 .
"Εξι χρόνια αργότερα, το 1652, ή εξαρχία της Λίτιτζας μετατρά
πηκε σε αρχιεπισκοπή. Στον συνοδικό τόμο πού εκδόθηκε οριζόταν π ώ ς
ό νεοεκλεγμένος αρχιερέας θα κατέβαλλε ώς συμμετοχή στο βασιλικό χ α 
ράτσι 30 χρυσά φλωριά 2 .
Ά π ο τις πληροφορίες πού συλλέξαμε ώς τώρα γνωρίζουμε κατ' αρχήν
ποιες ήταν οι πηγές προσόδων ενός έξάρχου καί, σέ αρκετές περιπτώσεις,
έχουμε καί ενδείξεις για το οικονομικό τους μέγεθος. Δέν γνωρίζουμε ό
μως τήν πραγματική αξία των προσόδων των έξάρχων καί ό προσφορότε
ρος τρόπος για να προσεγγίσουμε αυτό το ζητούμενο είναι να συγκρίνουμε
το ποσό των εισοδημάτων πού σώζουν οι πηγές μέ άλλα οικονομικά με
γέθη, της ίδιας εποχής καί ει δυνατόν της ίδιας περιοχής. Τή μέθοδο αυτή
τήν επιβάλλουν οι ιδιαίτερες συνθήκες πού επικρατούσαν στα οικονομικά
της οθωμανικής αυτοκρατορίας, δπου ό πληθωρισμός παρουσίαζε αλμα
τώδη άνοδο άπο τα τέλη του 16ου κυρίως αιώνα καί μετά.
"Ας αναφέρουμε μερικά δείγματα τέτοιων συγκρίσεων.
Ή εξαρχία της Κερασούντας το 1698 απέδιδε στον εξαρχό της 30
γρόσια ετησίως· το πλησιέστερο χρονικά στοιχείο ανάγεται τρία χρόνια
νωρίτερα, στο 1695, δταν στή Φιλιππούπολη αγόραζε κανείς ενα πρόβατο
μέ 15 γρόσια καί το 1693 ενα άλογο προς 40 γρόσια 3 . Καί ακόμα, γνωρί
ζουμε δτι στις αρχές της δεκαετίας ό ετήσιος μισθός ενός δασκάλου της
Πατριαρχικής 'Ακαδημίας κυμαινόταν άπο 150 ώς 200 γρόσια 4 . Τό 1741,

1. Για τις δύο επαρχίες πού ιδρύθηκαν το 1646 βλ. στα λήμματα 'Αμοργός
καί Μαρώνεια αντίστοιχα.
2. Το κείμενο τοΰ συνοδικού τόμου σώζεται αντιγραμμένο στο φ. 247 ν του χφ
ΜΠΤ 2· βλ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 661.
Για τήν έκδοση του βλ. στο λήμμα Λήτιτζα,
3. Ή πληροφορία σώζεται στον κώδικα της μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως*
βλ. ΣΚΟΡΔΕΛΗΣ, Σημειώματα, 290· βλ. ακόμα ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Τιμαί, 206.
4. Τήν πληροφορία παραδίδει ό ΓΕΔΕΩΝ, Πατριαρχική 'Ακαδημία, 122. Χρή
σιμα, ακόμα, είναι τα στοιχεία πού έχει συγκεντρώσει για τους μισθούς των διδα
σκάλων τήν περίοδο της Τουρκοκρατίας ό ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Μισθοί.
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όταν ή "Ακοβα απέδιδε στον έξαρχο πού τη νεμόταν 80 γρόσια το χρόνο,
τ ο π ο σ ο αυτό αντιστοιχούσε σε 332 οκάδες σιτάρι, ενώ ό ετήσιος μισθός
ενός δασκάλου στή Μυτιλήνη κυμαινόταν γύρω στα 100 γρόσια 1 . Δύο χρό
νια αργότερα, ένα σπίτι στο 'Αλμυρό πουλήθηκε για 120 γρόσια, ενώ ένας
δάσκαλος της Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής αμειβόταν με 250-500 γρό
σια 2 . Το 1774 το τίμημα της «πωλήσεως» της εξαρχίας της Κερασούντας
ήταν 430 γρόσια, ποσό πού αντιστοιχούσε με την αξία 2.200 οκάδων σι
τάρι και ήταν το πενταπλάσιο τοΰ μισθοΰ πού εισέπραττε ετησίως ένας
δάσκαλος στο σχολείο τοΰ Μ. Ρεύματος 3 . Το 1778 ή εξαρχία Καστελόρι
ζου και Λιβισίου απέδιδε στον εξαρχό της Κομνηνο-Ύψηλάντη 100 γρό
σια ετησίως, ενώ γνωρίζουμε δτι ό διδάσκαλος τών φιλοσοφικών μαθη
μάτων της Πατριαρχικής 'Ακαδημίας εισέπραττε 1000 γρόσια, πού πε
ριορίζονταν στα 124 γρόσια για τον τρίτο διδάσκαλο 4 . ' Ο κ τ ώ χρόνια αρ
γότερα, το 1786, ό Κομνηνος-Ύψηλάντης «έπώλησε» τήν εξαρχία Κα
στελόριζου και Λιβισίου προς 1000 γρόσια, δσα δηλαδή θα εισέπρατ
τε ό "Ανθιμος Γαζής επί 10 χρόνια άπο το σχολείο της Βυζίτσας δπου
δίδασκε 5 .
'Από το συσχετισμό πού επιχειρήσαμε έγινε φανερό π ώ ς τα εισοδήματα
τών έξάρχων εμφανίζονται αρκετά χαμηλά. ΟΊ πηγές ωστόσο, στο σύ
νολο τους, αφήνουν να διαφαίνεται έντονα ενα στοιχείο ευεργεσίας σε
κάθε εκχώρηση εξαρχίας. 'Ακόμα, δλες όί πήγες θεωρούν δτι τα εισοδή
ματα μιας εξαρχίας εξασφάλιζαν «ζωάρκειαν» στο νομέα της. Θεωρώ λοι
πόν πώς κάτι άλλο συνέβαινε πού δεν έχει αποτυπωθεί στις σωζόμενες
τουλάχιστον πηγές: ε'ίτε τα ποσά πού αναφέρονταν ως εισοδήματα μιας
1. ΓΕΔΕΩΝ, Πατριαρχική 'Ακαδημία, 229 σημ. 1.
2. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Τιμαι, 207 και ΓΕΔΕΩΝ, στο ϊδιο, 235.
3. Ό συσχετισμός με τήν τιμή του σιταριού πρέπει να γίνεται μέ πολλή προ
σοχή και μόνο εφόσον γνωρίζουμε τήν τιμή πού είχε τήν ϊδια εποχή και ε'ι δυνατόν
στην ϊδια περιοχή, δεδομένου δτι το σιτάρι ήταν ενα προϊόν πού ή τιμή του διαμορφω
νόταν ανάλογα μέ τήν παραγωγικότητα της περιοχής και τις καιρικές συνθήκες πού
τήν επηρέαζαν. Για παράδειγμα, μεταξύ τοΰ 1778 και τοϋ 1779 ή τιμή τοΰ σιταριοΰ
είχε όκταπλασιαστεϊ. "Ετσι, στην αγορά της Θεσσαλονίκης το 1778 το κοιλό, δηλα
δή οι 24 οκάδες, πουλιόταν 4-5 γρόσια, ενώ τήν επόμενη χρονιά στην 'Αγυιά ή τιμή
τοΰ κοιλοΰ έφτασε στα 32 γρόσια (βλ. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Τιμαί, 209). Τή φίλη.Ευτυ
χία Λιάτα, πού μοΰ έδωσε στοιχεία πού διέθετε για τιμές προϊόντων κατά τήν.περίοδο
πού μέ ενδιέφερε, τήν ευχαριστώ θερμά και άπο τή θέση αυτή. Τήν πληροφορία για.το
μισθό τοΰ δασκάλου στο σχολείο τοΰ Μ. Ρεύματος σώζει ό ΓΕΔΕΩΝ, Σχολεία, 211.
4. ΓΕΔΕΩΝ, Πατριαρχική 'Ακαδημία, 235.
. ,
5. Βλ. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Μισθοί, 417.
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εξαρχίας υπολογίζονταν σε λογιστικές μονάδες και οχι σε πραγματικό νό
μισμα ε'ίτε είχε καταβληθεί κατά την υπογραφή της συμφωνίας κάποιο
εφάπαξ ποσό πού δεν μνημονεύεται στα κείμενα.
Την πρώτη εκδοχή τήν ενισχύει το γεγονός δτι καΐ σε άλλες περιπτώ
σεις εκκλησιαστικών προσόδων αναφέρεται ενα ποσό πού παραμένει στα
θερό σε μεγάλη διάρκεια χρόνου, χωρίς να αναπροσαρμόζεται. Πρέπει να
υποθέσουμε δτι, και στις περιπτώσεις αυτές, το ποσό υπολογιζόταν σε λο
γιστικές μονάδες, επειδή αλλιώς οι καλπάζοντες ρυθμοί του πληθωρισμού
θα είχαν ασφαλώς εξανεμίσει σέ σύντομο διάστημα τήν αξία του, αν επρό
κειτο για πραγματικό ποσό.
Ή δεύτερη υπόθεση εναρμονίζεται μέ τήν οικονομική πολιτική πού
εφαρμόστηκε στην οθωμανική αυτοκρατορία άπο το 1695 μέ τήν εφαρμο
γ ή του «μαλικιανέ», του ισόβιου δηλαδή έκπλειστηριασμοΰ τών προσόδων
της αυτοκρατορίας. * 0 μηχανισμός λειτουργίας του οικονομικού αύτου
συστήματος ήταν ό ακόλουθος: το κράτος έκπλειστηρίαζε κάποιες προσό
δους και ό καρπωτής, ό «μουλτεζίμ», αναλάμβανε τήν υποχρέωση να καταβάλλει έ'να σταθερό ποσό ετησίως, χωρίς να τίθεται ζήτημα αυξήσεων ή
αναπροσαρμογών του ποσοΰ αύτου. "Ομως ό πλειστηριασμός αφορούσε
κυρίως το εφάπαξ ποσό πού θα καταβαλλόταν στην αρχή της συμφωνίας,
«το μουασελέ», και πού θα ανταποκρινόταν στην τρέχουσα άξια τών προ
σόδων πού έκπλειστηριάζονταν. Ό πλειοδότης λοιπόν, γνωρίζοντας εκ τών
προτέρων το ποσό της ετήσιας δόσης πού θα έπρεπε ίσοβίως να καταβάλλει και υπολογίζοντας τα κέρδη άπα τον «μουκατά», τήν πρόσοδο πού διεκ
δικούσε, μπορούσε να κάνει τους υπολογισμούς του μέ σταθερά δεδομένα
και να υπολογίσει το ύψος του μουασελέ πού τον συνέφερε να προσφέρει.
Μέ τή μέθοδο αυτή τα κέρδη, παρά τον καλπάζοντα πληθωρισμό πού χα~
ρακτήριζε τα οικονομικά του κράτους, ήταν για τους καρπωτές σχετικώς
προβλέψιμα, ενώ παράλληλα το κράτος είχε άπα τήν είσπραξη τών μουα
σελέ άμεσα έ'σοδα πού τόσο χρειαζόταν.
Θα μπορούσαμε λοιπόν να αποδώσουμε στο γενικό πνεύμα του μα
λικιανέ το φαινόμενο του σταθερού ετησίου πού εισέπρατταν οι έ'ξαρχοι και
να θεωρήσουμε δτι κάποιο εφάπαξ ποσό, πού και στην περίπτωση τών
έξαρχιών καταβαλλόταν άπο τους επιτρόπους προς τους έξάρχους, αντι
στάθμιζε τήν απώλεια της αξίας του. Ω σ τ ό σ ο πρέπει να σημειώσουμε δτι
σώζονται μαρτυρίες για καταβολή σταθερών ετησίων πολύ πριν άπο τήν
εφαρμογή του μαλικιανέ. "Ηδη το 1611 ό εξαρχος της "Ακοβας μέγας
πρωτοπαπάς Γεώργιος υπέγραψε συμφωνία μέ τους δύο επιτρόπους του*
εκείνοι ύπόσχονταν να του καταβάλλουν ανελλιπώς το σταθερό ποσό πού
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είχε οριστεί ώς ετήσιο, ενώ ό έ'ξαρχος δεσμευόταν να μην άρει την εντολή
προς τους δύο επιτρόπους1.
Ά π ο τα στοιχεία πού έχουν σωθεί δέν είναι δυνατό να οδηγηθούμε
με απόλυτη βεβαιότητα προς τή μία ή τήν άλλη υπόθεση. Είναι πιθανό το
πατριαρχείο να εφάρμοζε άπο παλαιότερα το σύστημα της λογιστικής
μονάδας, και μετά τήν καθιέρωση του μαλικιανέ να συνυπήρχαν τα δύο
συστήματα. Βέβαιο, πάντως, φαίνεται πώς τα εισοδήματα άπο μια εξαρ
χία πρόσφεραν στον έξαρχο-καρπωτή «οίκονομίαν του βίου», άνετη ή λιγό
τερο άνετη. Είναι χαρακτηριστικό πώς, τή στιγμή πού καταργούνται οι
πατριαρχικές έξαρχίες και δέν υπάρχει πλέον ανάγκη να αποσιωπούνται
τα εισοδήματα ή να αναφέρονται οί πρόσοδοι σέ λογιστικό νόμισμα, έχου
με τήν πληροφορία οτι ό έξαρχος Σταυράκης Άριστάρχης εξασφάλιζε
άπο τις έξαρχίες του, το 1860, ένα εισόδημα 16 φορές υψηλότερο άπο εκεί*
νο μέ το όποιο ζοΰσε μια φτωχή οικογένεια. ΤΗταν ή στιγμή πού ό Άρι
στάρχης, μέ τήν κατάργηση των έξαρχιών, δέν χρειαζόταν να αποτιμήσει
το εισόδημα του σέ λογιστικές μονάδες* αντίθετα, έπρεπε να αποκαλύψει
το πραγματικό τους μέγεθος προκειμένου να εξασφαλίσει το ισόποσο τους
ώς επιχορήγηση2.
Έκτος άπο τίς περιπτώσεις των πατριαρχικών έξαρχιών πού αναφέ
ραμε ώς τώρα, υπήρχε και ένας αριθμός οικισμών πού ήταν μέν πατριαρ
χικοί άλλα δέν είχαν εκχωρηθεί σέ έξάρχους. Στις περιπτώσεις αυτές ό
πατριάρχης δριζε κάποιο ποσό καταβολής προς το πατριαρχείο, ποσό πού
συχνά είχε συμβολικό χαρακτήρα και πού δινόταν προς τον πατριάρχη,
κυρίως για να υπενθυμίζεται ή πατριαρχική κυριαρχία επί του οικισμού*
«υποταγής χάριν» είναι συνήθως ή έκφραση πού χρησιμοποιείται στις
περιπτώσεις αυτές. «'Υποταγής χάριν» λοιπόν ορίστηκε, για παράδειγμα,
το 1616 να καταβάλλει προς το πατριαρχείο ή εξαρχία Ίνέου 3 χρυσά
φλωριά ετησίως. Και το 1638 ό οικισμός του 'Αγίου 'Ιωάννη Τσακωνιάς
ορίστηκε να καταβάλλει 1500 άσπρα3. Άλλοτε ή καταβολή οριζόταν σέ
προϊόντα του τόπου: το 1659 το πατριαρχικό χωριό του Αγίου Στεφάνου
ορίστηκε νά καταβάλλει «υποταγής χάριν... κοιλά κριθής δέκα και άχύ1. Λεπτομέρειες για τή συμφωνία αυτή, βλ. πιο κάτω, σ. 112 και στο λήμμα
Άκοβα.
2. Ό Άριστάρχης είχε δηλώσει πώς εισέπραττε άπο τΙς έξαρχίες του κάθε
χρόνο 16.000 γρόσια, ενώ μια φτωχή οικογένεια αρκούνταν σέ 1000 γρόσια (ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Τιμαί, 216). Τις λεπτομέρειες για τον Άριστάρχη βλ. στή σ. 75.
3. Για τις πηγές τών δύο αυτών πληροφοριών βλ. αντίστοιχα τα λήμματα
"Ινεόν καΐ Ά γ ι ο ς 'Ιωάννης.
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ρων καντάρια δέκα» και επιπλέον τα εισοδήματα άπο τα συνοικέσια 1 .
Τέλος, για να εκτιμηθούν οί οικονομικές συνέπειες πού είχε για τους χρι
στιανούς κατοίκους ενός οικισμού ό χαρακτηρισμός του ως πατριαρχικού,
πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο δεδομένα:
α) δτι οί πατριαρχικές έξαρχίες φαίνεται πώς δεν συμμετείχαν στους
φόρους πού ήταν υποχρεωμένο να αποδίδει το πατριαρχείο ετησίως στην
Πύλη. Τ α ποσά αυτά, τακτικά και έκτακτα, καλούνταν να τα εισφέρουν
οί αρχιερείς ανάλογα με την οικονομική ευρωστία τών περιφερειών τους*
αυτό σήμαινε Οτι αντίστοιχα και οί χριστιανοί μιας εκκλησιαστικής επαρ
χίας ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν ποσά μεγαλύτερα άπο αυτά πού
κατέβαλλαν οί χριστιανοί τών εξαρχιών, εφόσον Ινα μέρος άπο αυτά θα
όδηγοΰνταν, δια μέσου του πατριαρχείου, στην οθωμανική αρχή. Ή απαλ
λαγή τών εξαρχιών άπο τέτοιες υποχρεώσεις εξάγεται έ'μμεσα άπο το γεγο
νός δτι τά έξαρχικά εντάλματα δεν αναφέρουν τίποτε σχετικό με τήν υπο
χρέωση αυτή, ενώ αντίθετα οί «συνοδικές πράξεις» τών αρχιερέων ρητά
προσδιόριζαν αυτή τή δέσμευση. Έξαλλου, τήν απαλλαγή τών εξαρχιών
επιβεβαιώνει και το γεγονός δτι, στην περίπτωση πού ένας αρχιερέας δήλω
νε αδυναμία να είναι συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το
πατριαρχείο, ό πατριάρχης τον ενίσχυε ενώνοντας τήν επαρχία του με μία ή
περισσότερες έξαρχίες. "Αν δμως οί έξαρχίες συμμετείχαν στα οικονομικά
βάρη του πατριαρχείου, μια τέτοια ενέργεια θα παρεϊλκε, άφοΰ ό οικισμός
θα κατέβαλλε ήδη τή συμμετοχή του ώς εξαρχία.
β) δτι ό διορισμός ενός αρχιερέα συνεπαγόταν έξοδα, δπως ή κατα
βολή χρημάτων για να εκδοθεί το σχετικό βεράτι, έξοδα πού σε τελευταία
ανάλυση βάρυναν τους χριστιανούς της επαρχίας. Καθώς ό εξαρχος διο
ριζόταν άπο τον πατριάρχη και ό διορισμός του δεν χρειαζόταν επικύρω
ση άπο τήν Πύλη, οί χριστιανοί της εξαρχίας δεν καλούνταν να καλύψουν
και αυτά τα βάρη. Αυτό το πνεύμα αποδίδει, νομίζω, με ενάργεια ή μαρ1. Συμβολική, νομίζω, θα πρέπει να θεωρηθεί ή καταβολή 240 οκάδων κρι
θής και 440 οκάδων άχυρου —τα δέκα κοιλά και τα δέκα καντάρια πού αναφέρονται
στο κείμενο— για έναν ολόκληρο οικισμό. Ό συμβολικός χαρακτήρας τής καταβολής
τονίζεται στο κείμενο τής πατριαρχικής αποφάσεως: επειδή ό οικισμός ήταν φτωχός,
το ΰψος τής καταβολής εντάχθηκε στο πνεΰμα τής 'Εκκλησίας ((τών αδυνάτων βαστάζειν τα βάρη». Το κείμενο τής αποφάσεως σώζεται στον Κώδικα Α', σ. 431, του
πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου" το ε*χει δημοσιεύσει ό ΓΕΔΕΩΝ, "Εγγραφοι λίθοι,
73-76 άπο αντίγραφο του στο χφ ΜΠΤ 2· πρβ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 850.
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τυρία του 'Αδαμάντιου Κοραή, δταν το 1790 προέτρεπε τους συμπατριώ
τες του στή Σμύρνη να διαπραγματευθούν τα σχετικά με την εκλογή νέου
αρχιερέα. 'Ανέφερε στον Δημήτριο Λώτο και συμβούλευε, μέσω του αλ
ληλογράφου του, τους συμπολίτες του να γράψουν στον πατριάρχη ως ποιο
ποσό προτίθενται να πληρώνουν για το «χρέος της επαρχίας» τους. "Αν
το ποσό ήταν μεγαλύτερο άπο αυτό πού πρότειναν, «ας λείπει ό αρχιερέας·
προτιμώμεν να ύποκείμεθα αμέσως εις τον πατριαρχικον θρόνον και ικα
νοί είναι οι εφημέριοι ημών να μας άγιάζωσι, να μας βαπτιζωσι, να μας
ύπανδρεύωσι και να μας θάπτωσι» 1 .
1. ΚΟΡΑΗΣ. 'Αλληλογραφία, 1, άρ. 36, σ. 125-126- το γράμμα φέρει χρο
νολογία 15.8.1790.

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΕ εύεργεττ]θέντες
Όφφικιάλιοι, άρχοντες καί "πιστοί έκδονλευταΐ" οί ευεργετούμενοι ·
Υψηλό το ποσοστό των όφφικιαλίων τον 18ο αιώνα · Ή
εκχώρηση
αποδίδει τιμή και εξασφαλίζει ζωάρκεια · 'Ενίοτε ή διοίκηση
εκχω
ρείται από τους εξάρχους σε επιτρόπους · Δικαιώματα και υποχρεώ
σεις των επιτρόπων

Τ α πρόσωπα πού γνωρίζουμε δτι, την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ευερ
γετήθηκαν μέ κάποια πατριαρχική εξαρχία είναι πενήντα. Ό αριθμός αυ
τός αποδίδει, ασφαλώς, ενα μέρος μόνο ενός άγνωστου συνόλου προσώ
πων, πού τα ονόματα ή τήν ύπαρξη τους δεν τα διέσωσαν οί πηγές. Ά π ο
το διαθέσιμο, ωστόσο, υλικό μπορούμε να οδηγηθούμε σέ ορισμένα συμ
περάσματα.
Ά ς καταγράψουμε πρώτα τους έξάρχους καί τήν ιδιότητα τους, δπως
εμφανίζονται μέσα στο ανάπτυγμα τοΰ χρόνου.
Ό παλαιότερος εξαρχος πού γνωρίζουμε ανατρέχει στο 1476* είναι ό
εξαρχος της πατριαρχικής εξαρχίας τών Μουδανιών. Το ονομά του μας
είναι άγνωστο* ξέρουμε δμως δτι ήταν πρώην μητροπολίτης Άδριανουπόλεως 1 . Ά π ο τον 15ον αιώνα γνωρίζουμε ακόμα έναν έ'ξαρχο, τον ιερο
μόναχο Ί ω ά σ α φ , πού τοΰ είχαν δοθεί οί έξαρχίες Καλαμάτα, Μικρά Μαΐνη καί Πήδημα 2 .
Ά π ο τον 16ο αιώνα οί πηγές παραδίδουν επτά ονόματα έξάρχων, άπο
τους οποίους οί τρεις ήταν αξιωματούχοι του πατριαρχείου: ό νοτάριος
Θεοδόσιος Ζυγομαλάς ήταν έ'ξαρχος της Τριπολιτσάς, ό πρωταποστολάριος Κωνσταντίνος της Σάμου, της Αστυπάλαιας καί τών Ψαρών, ενώ ό
πρωτοκανόναρχος Μιχαήλ της Α μ ο ρ γ ο ύ , της Καλύμνου καί της Σερί
φου 3 . Οί άλλοι τέσσερις ήταν ό σακελλάριος τοΰ Καφα 'Ιωάννης, εξαρχος
1. Για τήν ταυτότητα τοΰ προσώπου αύτοϋ βλ. τις υποθέσεις πού εχω δια
90-91.
τυπώσει στή μελέτη μου Ανεπίσημα,
2. Στο λήμμα Καλαμάτα αναφέρονται οί λεπτομέρειες της εκχώρησης αυτής.
3. Πληροφορίες για τους έξάρχους πού παραθέτω καθώς καί ή σχετική βιβλιο
γραφία υπάρχουν στα επιμέρους λήμματα τοΰ τρίτου μέρους. Έ δ ώ προσθέτω βιβλιο
γραφικές παραπομπές πού δεν αναφέρονται έκεΐ. Για τον Θεοδόσιο Ζυγομαλα βλ.
το άρθρο τοΰ P E R E N T I D I S , Hexabible, 209 έπ. καί τήν πρόσφατη μελέτη τοΰ ϊδιου,
Zygomalas, 11-80.
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τών δέκα πατριαρχικών χωριών της περιοχής Σουγδαίας καί Φούλλων, ό
λογοθέτης της Κερασούντας Έξάκουστος, εξαρχος τών πατριαρχικών χ ω 
ριών Τριπόλεως, Κοράλων καί Καλλιουπόλεως' ό 'ιερέας 'Ιωάννης Σέψης
ήταν ό πρώτος εξαρχος της Βολισσοΰ καί τοϋ Πυργιού, ενώ ό Γαβριήλ
Καλωνάς ορίστηκε εξαρχος τών δεκατεσσάρων πατριαρχικών οικισμών
τής περιοχής τής Καβάλας.
Ό 17ος αιώνας διέσωσε τα ονόματα δεκαεπτά έξάρχων. 'Από αυτούς
οι εννέα ήταν όφφικιάλιοι τοϋ πατριαρχείου: ό μ. πρωτοπαπάς Γεώργιος
ήταν έ'ξαρχος στην Ά κ ο β α , ό μ. ρήτωρ Μιχαήλ καί ό μ. διοικητής Δια
μαντής 1 ορίστηκαν εξαρχοι τής Σίφνου, στον πρωτοβεστιάριο Χουρμούζη
εκχωρήθηκε το Φλώρι 2 , ενώ δύο αδελφοί, ό δικαιοφύλαξ Ράλης καί ό ρή
τωρ 'Ανδρόνικος, ευεργετήθηκαν με το "Ινεο 3 . Ό πρωτοκανόναρχος Δ η 
μήτριος ευεργετήθηκε με τους Έλεγμούς ενώ δύο πρωτέκδικοι, ό Σπαντωνής 4 καί ό Σοφιανός, έγιναν εξαρχοι στην Κερασούντα καί στή Θάσο αν
τίστοιχα. Τέσσερις εξαρχοι τοϋ 17ου αιώνα άποκαλοΰνται «άρχοντες»: δ
Μιχαήλ Καβάκος, εξαρχος στή Βολισσο καί το Πυργί, ό Μανωλάκης Μουσελίμης στην Πλάτζα, ό Αασκαράκης Μουσελίμης στο Άνερικούρου τής
Κρήτης 5 καί ό «κυρίτζης» Χρυσόγονος στον "Αγιο Στέφανο. Γνωρίζουμε
ακόμα έναν πρώην αρχιερέα, τον πρώην επίσκοπο Μαΐνης Ί ω ν ά , πού τοϋ
εκχωρήθηκε ή Ζαρνάτα. Τέλος, ένας αρχιερέας, ό μητροπολίτης Βάρνης,
ευεργετήθηκε με τήν εξαρχία τής Καβάρνας, ενώ ένας ηγούμενος, ό Αεόντιος, με τήν 'Αμοργό.
1. Το όφφίκιο αυτό κατά τον DARROUZÈS Ç Οφφίκια, 11 σημ. 1), άπαντα
μόνο στο πατριαρχείο 'Αλεξανδρείας καί δχι στο πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.
Για τήν περίοδο μετά την "Αλωση ή μοναδική, δσο γνωρίζω, μνεία τέτοιου όφφικαλίου στο πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως είναι ή περίπτωση τοϋ Διαμαντή.
2. Ό Χουρμούζης, διδάσκαλος στή Μεγάλη τοϋ Γένους Σχολή, κατέλαβε καί
το όφφίκιο τοϋ δικαιοφύλακα, στο όποιο τον διαδέχθηκε, μετά τον πρόωρο θάνατο
του, ό Σπαντωνής· βλ. ΧΑΜΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ, Πατριαρχική Σχολή, 202.
3. Πρόκειται για τον 'Ανδρόνικο Ραγκαβή καί τον αδελφό του Ράλη. Για τον
'Ανδρόνικο, ό όποιος κατέλαβε επτά συνολικά όφφίκια τοϋ πατριαρχείου, βλ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Πατριαρχικά, 152-155. Το έγγραφο τής εκχώρησης τοϋ Ίνέου —πού σώ
ζεται στή σ. 100 τοϋ Κώδικα Α' τοϋ πατριαρχικοΰ Άρχειοφυλακίου καί, δσο γνωρίζω
είναι ανέκδοτο— φέρει χρονολογία 1684" έκεΐ ό 'Ανδρόνικος αναφέρεται ώς ρήτωρ.
4. Ό λόγιος αυτός άξιωματοΰχος τοϋ πατριαρχείου άρχισε τή σταδιοδρομία
του ώς νοτάριος τοϋ πατριαρχείου. Ύπηρξε δικαιοφύλαξ —διαδέχθηκε τον Χουρμού
ζη— πριν γίνει πρωτέκδικος. ' Ώ ς το θάνατο του, το 1726, κατέλαβε ακόμα το όφφί
κιο τοΰ μ. ρήτορος καί τοϋ μ. χαρτοφύλακος· βλ. ΧΑΜΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ, Πατριαρχι
κή Σχολή, 202.
5. Για τή μεγάλη οικογένεια τών Μουσελίμη, βλ. ΓΕΔΕΩΝ, Πένητες, 104-110.

ΟΙ ΕΤΕΡΓΕΤΗΘΕΝΤΕΣ

107

Ά π ο τον 18ο αιώνα οί πηγές παραδίδουν δεκαοκτώ ονόματα έξάρχων. Ά π ο αυτούς οί αξιωματούχοι του πατριαρχείου είναι δεκαπέντε, ενώ
τρεις είναι «άρχοντες». Ά π ο τους δεκαπέντε αξιωματούχους οί οκτώ ήταν
μεγάλοι λογοθέτες: ό Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος 1 και ό γιος του Νικό
λαος 2 νέμονταν τις έξαρχίες της Βολισσοΰ, του Πυργιού και τών Ψ α ρ ώ ν
τίς ϊδιες έξαρχίες νέμονταν, στη διάρκεια του αιώνα, και ό Μιχαήλ Μάνος,
ό Γεώργιος Καρατζάς, ό Μανουήλ Μάνος και ό γιος του Αλέξανδρος και
ό Στέφανος Μαυρογένης καθώς, άπο τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και
μετά, οί τρεις αυτές έξαρχίες εκχωρούνταν στους εκάστοτε μ. λογοθέτες
του πατριαρχείου 3 . Ό 'Ιωάννης Μαυροκορδάτος, μετέπειτα ήγεμών της
Ούγγροβλαχίας, ήταν εξαρχος στο Μιχαλίτζι. Οί λοιποί όφφικιάλιοι του
αιώνα πού ευεργετήθηκαν μέ έξαρχίες ήταν : ό μ. διερμηνευτής Διαμαντής 4
μέ το πατριαρχικό χωριό της Κρήτης Καινούριο, ό μ. χαρτοφύλαξ Σπαντωνής μέ το "Ινεο —τον προηγούμενο αιώνα είχε ευεργετηθεί, ώς πρωτέκδικος, μέ τήν εξαρχία της Κερασούντας—, ό πρωτέκδικος Λασκαράκης μέ
τήν Καβάλα, ό μ. έκκλησιάρχης Νικόλαος Κριτίας μέ τήν Κερασουντα
και τήν Ά κ ο β α , ενώ ό μ. σκευοφύλαξ Αθανάσιος Κομνηνος-Ύψηλάντης

1. Ή βιβλιογραφία για το σημαίνον αυτό πρόσωπο είναι πολύ πλούσια. Ε ν 
δεικτικά μόνο σημειώνω τη μελέτη τοϋ C A M A R I A N O , Mavrocordato, και πρόσφατα
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Νέα ευρήματα, 26-36, όπου και ή νεότερη βιβλιογραφία.
2. Βλ. τήν πρόσφατη έκδοση τοϋ έργου τοϋ Νικολάου Μαυροκορδάτου, Φιλό
θεου Πάρεργα, δπου παρατίθενται βιογραφικά στοιχεία καΐ βιβλιογραφία ( Μ Α Τ ΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Πάρεργα, 17-31).
3. Εϊναι γνωστό δτι ό 'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ανέλαβε το όφφίκιο τοϋ μ.
λογοθέτη το 1691, δεν γνωρίζουμε όμως πότε ακριβώς ανέλαβε και τις έξαρχίες. ' Α 
πό το κείμενο της παραίτησης τοϋ Γεώργιου Καρατζά άπο το όφφίκιο τοϋ μ. λογο
θέτη πληροφορούμαστε Οτι, μαζί μέ τίς έξαρχίες της Βολισσοΰ, τοϋ Πυργίου και τών
Ψαρών, στους μ. λογοθέτες άρχισαν έκτοτε να έκχωροΰνται ακόμα ή Καβάρνα και το
"Ινεο. Το κείμενο της παραίτησης σώζεται στον Κώδικα Ζ', σ. 146, τοϋ πατριαρχι
κού Άρχειοφυλακίου (βλ. πιο κάτω, σ. 149, σημ. 1).
4. Ό Διαμαντής υπογράφει ώς μ. διερμηνευτής σε έγγραφα τοϋ 1722, τοϋ
1723, 1725 και 1726, πού σώζονται στο χφ Ziskind 22 της Βιβλιοθήκης τοϋ Πανε
πιστημίου τοϋ Yale* βλ. V A P O R I S , Ziskind, 93 έπ. "Ενα σημείωμα τοϋ ίδιου, πού
σώζεται στο χφ 315 της Βιβλιοθήκης τοϋ πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας, μας πληροφο
ρεί δτι: «1675, δτε ήρξάμην γνώναι έμαυτον επταετής ων, έγωγε ό Διαμαντής, ό μέ
γας διερμηνευτής της μεγάλης εκκλησίας, υίος τοϋ μεγάλου ρήτορος της μεγάλης εκ
κλησίας κυροΰ Φωτίου, τους ρηθησόμενους βασιλείς έφθασα, τον Σουλτάν Μεχμέτην,
τον Σουλτάν Σουλεϊμάν, τον Σουλτάν 'Αχμέτην, τον Σουλτάν Μουσταφάν, τον σουλτάν Άχμέτην». Σύμφωνα, λοιπόν, μέ το σημείωμα αυτό, το 1724 πού εύεργετέθηκε
μέ τήν εξαρχία τοϋ Καινούριου ό Διαμαντής ήταν 56 χρονών.
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ευεργετήθηκε με το Καστελόριζο και το Αιβίσι" ό νομοδότης 1 'Αντώνιος
ευεργετήθηκε με τήν Κερασούντα, ένώ ό άρχων των εκκλησιών Μάρκος
με τήν Τριπολιτσά. Οι τρεις άρχοντες πού ευεργετήθηκαν με πατριαρχικές
έξαρχίες ήταν ό Δράκος Σοϋτζος καί, στή συνέχεια, ό εγγονός του Γρηγόριος Σοΰτζος με τήν εξαρχία Ζαρνάτας 2 καί ό μέγας ποστέλνικος Μανωλάκης με τα Μοσχονήσια.
Τον 19ο αιώνα καί ως τήν κατάργηση τοϋ θεσμοΰ το 1862, γνωρί
ζουμε δτι ευεργετήθηκαν με έξαρχίες εξι πρόσωπα: οι μ. λογοθέτες 'Αλέ
ξανδρος Μάνος, Θεόδωρος Ρίζος καί Νικόλαος Άριστάρχης νέμονταν τις
έξαρχίες της Βολισσοϋ, του Πυργιού, των Ψαρών καί της Καβάρνας* ό
Άριστάρχης γνωρίζουμε δτι κατείχε ακόμα τήν Ίωνόπολη. Ό ρήτωρ
'Αλέξανδρος νεμόταν τήν εξαρχία της "Ακοβας 3 , ό διδάσκαλος Φώτιος 4
καί μετά άπο αυτόν ό «γραμματικός του κοινού» 'Αλέξανδρος τήν εξαρ
χία Μετσόβου 5 . Τέλος, τον 19ο αιώνα εμφανίζεται για πρώτη φορά το
φαινόμενο να εκχωρούνται τα εισοδήματα έξαρχιών σε σχολεία: είναι ή
περίπτωση τών σχολείων του Μετσόβου καί των Τρικέρων 6 .
Στον πίνακα πού ακολουθεί σημειώνεται για κάθε αιώνα ό αριθμός
τών προσώπων πού ευεργετήθηκαν με πατριαρχικές έξαρχίες καί ή ιδιό
τητα πού είχαν. Δέν σημειώνονται οι δύο περιπτώσεις του 19ου αιώνα πού
τα εισοδήματα τών έξαρχιών εκχωρούνταν σέ σχολεία.

1. Για το όφφίκιο τοϋ νομοδότου —ή νουμμοδότου— ό ΓΕΔΕΩΝ, Χρονικά, 46,
αναφέρει οτι ήταν «ό διανέμων τοις πτωχοΐς έκ τοϋ πατριαρχικοΰ ταμείου τάς έλεημοσύνας»" πρβ. καί ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, Συνταγμάτων, ξα'. Τα λίγα στοιχεία πού γνωρί
ζουμε για το όφφίκιο αυτό κατά τη βυζαντινή εποχή βλ. στο DARROUZÊS, Όφφίκια, 208 καί 305.
2. Ό Γρηγόριος Σοΰτζος ήταν γιος τοϋ Μιχαήλ Σούτζου, ηγεμόνα της Βλα
χίας καί γιου τοϋ Δράκου Σούτζου - βλ. γι' αυτόν στο ΚΟΤΓΕΑΣ, Σνμβολαί, 301. Για
τήν οικογένεια Σούτζου, και ιδιαίτερα για τον Δράκο Σοϋτζο, βλ. τήν πρόσφατη
μελέτη τοϋ ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΤ, Τέσσαρα πατριαρχικά,
470-476, δπου καί βιβλιο
γραφία.
3. Ή πληροφορία σώζεται σέ μια εξοφλητική απόδειξη τοϋ 1816, για τήν
οποία βλ. στή σ. 131 σημ. 1.
4. Δέν μποροΰμε να είμαστε βέβαιοι δτι ό εδώ αναφερόμενος Φώτιος είναι το
ίδιο πρόσωπο με τον Φώτιο Κύπριο, σχολάρχη της Πατριαρχικής Σχολής τήν περίο
δο 1793-1796· βλ. τις πενιχρές πληροφορίες για τον Φώτιο Κύπριο στο ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Πατριαρχική Σχολή, 446.
5. Για τα δύο αυτά πρόσωπα, πέρα άπο τήν ιδιότητα τους, δέν γνωρίζουμε
τίποτε άλλο- βλ. καί ΤΡΙΤΟΣ, 'Εξαρχία Μετσόβου, 50.
6. Βλ. περισσότερες πληροφορίες στα αντίστοιχα λήμματα.
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όφφικιάλιοι
πατριαρχείου

άρχοντες

1

15ος αι.
16ος αι.

ιερείς,
αρχιερείς
πρώην, νυν μοναχοί

17ος αι.

9

4

18ος αι.

15

3

19ος αι.

6

Σύνολο

33

3

όφφικιάλιοι
μητροπόλεων

1
2

3
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ZwoAo
2

2

1

7
17
18
6

7

4

4

2

50

'Από το σύνολο λοιπόν των πενήντα γνωστών προσώπων, οι τριάντα
τρεις ήταν όφφικιάλιοι του πατριαρχείου, αριθμός πού αντιπροσωπεύει
το 6 6 % του συνόλου. Στους άρχοντες πού ευεργετήθηκαν με έξαρχίες αν
τιστοιχεί ποσοστό 1 4 % , σε πρώην ή εν ενεργεία αρχιερείς ποσοστό 8 % .
Ποσοστό 8 % αναλογεί σε ιερείς και μοναχούς ενώ, τέλος, οί δύο όφφικιά
λιοι επαρχιακών μητροπόλεων καλύπτουν το υπόλοιπο 4 % .
Πρέπει να διευκρινιστεί δτι το υψηλό ποσοστό πού εμφανίζουν οί
όφφικιάλιοι του πατριαρχείου δεν παρουσιάζει τήν 'ίδια πυκνότητα στη
διάρκεια του χρόνου - αν τον 19ο αιώνα οί όφφικιάλιοι αποτελούν το 7 5 %
τών γνωστών περιπτώσεων, ό 18ος αιώνας είναι αυτός πού ανεβάζει ιδιαί
τερα το ποσοστό καθώς, τήν περίοδο αυτή, οί όφφικιάλιοι αποτελούν το
8 3 , 5 % του συνόλου τών δέκα οκτώ γνωστών εξάρχων του αιώνα. Τα αν
τίστοιχα ποσοστά για τον 17ο αίώνα είναι 5 3 % , για τον 16ο 4 3 % , ενώ τον
15ο αιώνα το ποσοστό μηδενίζεται. Το υψηλό, πάντως, ποσοστό τών όφφικιαλίων πού παρατηρείται τον 18ο αιώνα συνετέλεσε στο να επικρατή
σει ή εντύπωση δτι οί πατριαρχικές έξαρχίες εκχωρούνταν σε αξιωματού
χους και μόνο 1 . Ή εντύπωση όμως αυτή κλονίζεται και επειδή το υπό
λοιπο ποσοστό τών προσώπων πού κατείχαν πατριαρχικές έξαρχίες χωρίς
να είναι όφφικιάλιοι δεν είναι ευκαταφρόνητο (34%), καί ακόμα επειδή τα
ίδια τα κείμενα τών έξαρχικών γραμμάτων δεν παρουσιάζουν τήν έκχώ1. Ό ΓΕΔΕΩΝ, στη μελέτη του Έξαρχίαι, φαίνεται πώς κλίνει προς τήν
αντίληψη Οτι οί έξαρχίες αποτελούσαν, λίγο πολύ, το μισθό τών υπαλλήλων του πα
τριαρχείου. « Ό σκοπός της παρούσης διατριβής», σημειώνει στην αρχή της μελέτης
του, «εστίν ό τών έξαρχιών τούτων αριθμός... και τα έπ' αυτών δικαιώματα τών υ 
παλλήλων της πατριαρχικής αυλής». Στη μελέτη του, εξάλλου, Μνείαι, 13, σημειώ
νει: « Ε π ε ι δ ή οί κατέχοντες τα αξιώματα είργάζοντο εις τα πατριαρχικά γραφεία,
άπρεπε να μισθοδοτούνται - άλλ' ό μισθός ήν ευτελής και εντεύθεν ερμηνεύεται ή παραχώρησις έξαρχιών».
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ρήση μιας εξαρχίας ως συνακόλουθο ενός όφφικίου άλλα ως ανταμοιβή σε
πρόσωπα πού πρόσφεραν υπηρεσίες1.
Με βάση αυτό το πνεύμα εκχωρήθηκε, για παράδειγμα, ή εξαρχία
τών δέκα πατριαρχικών χωριών της περιοχής Σουγδαίας και Φούλλων σε
έναν ιερέα, σακελλάριο τής μητροπόλεως Καφά" το σκεπτικό της εκχώρη
σης τον χαρακτήριζε «ήμέτερον πιστον άνθρωπον και ίκανώς κοπιάσαντα
και δουλεύσαντα πιστώς τη μεγάλη του Χρίστου εκκλησία»2. Σε άλλη πε
ρίπτωση, δταν οι έξαρχίες τής Βολισσοΰ και του Πυργιού εκχωρήθηκαν
στον άρχοντα Μιχαήλ Καβάκο, ή ενέργεια αιτιολογήθηκε επειδή «ό χρησιμώτατος και περιφανής άρχων ό Μιχαήλ Καββάκος..., πολλάκις και
συνεχώς συνδρομάς και βοηθείας ήμΐν ένεδείξατο καί μάλιστα επί τοις
προβασιν ήμΐν δεινοϊς καί στενοχωρίαις έδάνεισεν ήμΐν άνευ τινός κέρδους
καί ως φαίνεται άεί βοηθών καί συντρέχων λόγω καί έργω καί εξεστι κατά
δίκαιον τρόπον μή είναι καί αυτόν άμοιρον καί άμέτοχον εκκλησιαστικής
τιμής καί αξίας, τούτου χάριν καί ή μετριότης ημών... ευεργετεί καί δωρεΐται αύτω...» 3 . "Εναν άλλο άρχοντα, τον Δράκο Σουτζο, ευεργέτησε ό
πατριάρχης 'Ιερεμίας Γ' με εξαρχία «ως άξιον οντά φιλοτιμίας καί θερμον
συνδρομητήν καί βοηθον καί ύποστηρικτήν άοκνον τυγχάνοντα εις πασαν
χρείαν τής καθ' ήμας του Χρίστου μεγάλης εκκλησίας»4.
1. Το πνεϋμα αυτό τής εκκλησίας έχει. διατυπωθεί γλαφυρά στο προοίμιο ενός
πατριαρχικού γράμματος: « [ Ή Μεγάλη Εκκλησία] ώς μ(ήτη)ρ πάντα περιθάλπει
καί το της σ(ωτη)ρίας γάλα γαλουχούσα αΰξει εις άνδρα τέλειον, κατά Παϋλον ειπείν»
καί «ώς λιμήν τωόντι γαλήνιος καί σ(ωτή)ριος, άνετος ευρίσκεται πασι, τοις προς
ταύτην δηλαδή καταφεύγουσι πασι, και τω ίερώ δη μάλιστα αυτής ένυπάρχοντι κλήρω καί καταλόγω. Ένθεν τοι καί πάντων μεν ώς εικός προνοείται τών πόρρω τε καί
εγγύς, πν(ευματ)ικώς οικονομούσα καί διεξάγουσα τα καθέκαστα, ούχ ήττον δε καί
τής σωματικής τών τροφίμων αυτής υιών καί έκδουλευτών πιστών ζωάρκειας καί
αναπαύσεως έπιμέλεται. "Οντως γαρ αύτοΐς αϊ ετήσιοι καί ύπεραρκεϊς προσήκουσι
πρόσοδοι, Θεφ μόνω καί τή καθολική ταύτη μεγάλη εκκλησία παιδόθεν είδόσι δουλεύειν τε καί ύπηρετεΐν καί προς μηδέν τών έξωθεν τοϋ βίου πραγματειών καί κερ
δών προσανέχουσιν, ή τοις έπιγείω καί φθαρτώ προσέχουσι βασιλεΐ καί ταΐς έπικήροις αύτοΰ ύπηρεσίαις καί πράξεσιν ένασχολουμένοις, έπειδήπερ ομολογουμένως τα
ού(ρά)νια τών επιγείων διαφορώτερα καθέστηκε καί υψηλότερα, καί μηδεμίαν σύγκρισιν επιφέρεται». Το γράμμα σώζεται στο χφ 315, φ. 328 Γ - Υ τής Βιβλιοθήκης τοϋ
πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας καί είναι άχρονολόγητο.
2. Βλ. το κείμενο στο PAPADOPOULOS-KÉRAMEUS, Documents, 179.
3. Tò κείμενο βλ. στο ΦΟΡΟΠΟΤΛΟΣ, "'Εγγραφα, 59-60. Περισσότερα για
την εκχώρηση αύτη βλ. στο λήμμα Βολισσός.
4. Πρόκειται για την εκχώρηση τής εξαρχίας Ζαρνάτας, το 1720· το κείμενο
έχει δημοσιεύσει ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τέσσαρα πατριαρχικά, 460-461.
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Ή ανταπόδοση για την οποία μιλούν τα πατριαρχικά έγγραφα συνί
στατο στην εκχώρηση των εκκλησιαστικών εισοδημάτων πού απέφερε ή
εξαρχία και παράλληλα στην τιμή με την οποία περιβαλλόταν το πρόσω
πο στο όποιο ό πατριάρχης εμπιστευόταν τη «διοίκηση» ένος πατριαρχι
κού οικισμού. Ή φράση πού επαναλαμβάνεται σε δλα σχεδόν τα έγγραφα
είναι δτι ή εκχώρηση γίνεται «ζωάρκειας χάριν», «προς μερικήν ζωάρκειαν
και περίθαλψιν» ή «προς άνακούφισιν μικράν». Στις περιπτώσεις δμως πού
ό ευεργετούμενος ήταν «άρχων», δπως ό Μιχαήλ Καβάκος, τονίζεται δτι
ή εκχώρηση έγινε «δια το μή είναι και αυτόν άμοιρον και άμέτοχον εκ
κλησιαστικής τιμής και αξίας» 1 . Στο ΐδιο έγγραφο τονίζεται ή διττή φρον
τίδα τής εκκλησίας τόσο για τους αξιωματούχους του πατριαρχείου δσο και
για δσους άλλους προσφέρουν υπηρεσίες στην εκκλησία: « Ή καθ' ημάς
αΰτη του Χ(ριστο)ΰ καθολική και αποστολική εκκλησία... ου μόνον τους
τροφίμους αύτη ς καί έκδουλευτάς έφάνη επισκεπτόμενη και χορηγούσα
αύτοΐς τα προς χρείαν αυτών καί ζωάρκειαν, άλλα καί τους εκ των αρχοντι
κών προσώπων προσερχόμενους τη εκκλησία έξ οικείας προαιρέσεως καί
συνδρομήν καί βοήθειαν επιδεικνύοντας επιμελώς καί άόκνως υπέρ αυτής
ού διέλιπεν ευεργετούσα τιμής καί αξίας χάριν».
Πριν κλείσουμε το κεφάλαιο το όποιο άφορα τα πρόσωπα πού ευεργετή
θηκαν με έξαρχίες, πρέπει να αναφερθούμε καί σε έναν παραπλήσιο θε
σμό, τους επιτρόπους τών έξάρχων.
Στις περιπτώσεις πού Ινας έ'ξαρχος δεν μπορούσε να ασκεί επιτό
που τις εξουσίες του, ανέθετε σε άλλο πρόσωπο το ρόλο αυτό - κατά κανό
να επέλεγε έναν ιερωμένο, ώστε να μπορεί αυτός να τελεί καί τις ιερατι
κές πράξεις καί να μή χρειάζεται να μετακληθεΐ άλλος.
Τ α δικαιώματα καί οι εξουσίες πού είχε ό επίτροπος έναντι τών χρι
στιανών της εξαρχίας ήταν τα 'ίδια με εκείνα πού είχε καί ό εξαρχος, δι
καιώματα πού ό ίδιος τοΰ μεταβίβαζε προκειμένου να τον αντικαθιστά.
Οι εξουσίες αυτές επικυρώνονταν με πατριαρχικά γράμματα πού περιέγρα
φαν τα δικαιώματα τοΰ επιτρόπου καί προέτρεπαν τους χριστιανούς τοΰ
πατριαρχικού οίκισμοΰ να δείχνουν σε αυτόν τον ανάλογο σεβασμό καί να
τοΰ καταβάλλουν τα εκκλησιαστικά δικαιώματα. Σε έ'να τέτοιο πατριαρ
χικό γράμμα διαβάζουμε: «... ό καθολικός ημών εξαρχος δέδωκεν τήν
έπιστασίαν καί διοίκησιν τής εξαρχίας αύτοΰ ταύτης... επί το έπισκέπτεσθαι, έπιστατεΐν τε καί διοικεΐν αυτήν καί συνάγειν καί παραλαμβάνειν
1. Βλ. τή σημ. 3 της προηγούμενης σελίδας.
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πάντα τα συνήθη εκκλησιαστικά εισοδήματα και δικαιώματα». Οί χρι
στιανοί καλούνταν να καταβάλλουν «πάντα τα διατεταγμένα... προς ον
τελείαν άδειαν δεδώκαμεν τελεΐν πάντα τα αρχιερατικά ως εικός, άναγνώστας σφραγίζειν, μοναχούς και μονάζουσας κείρειν, θείους ναούς καθιεροΰν,
πνευματικούς π(ατέ)ρας άποκαθιστάν δι' ιδίων ενταλμάτων, ύποδιακόνους
καί διακόνους χειροτονεΐν καί εις το πρεσβυτέρου προβιβάζειν αξίωμα,
εύλογεΐν τε καί άγιάζειν υμάς άρχιερατικώς κρίνειν τε καί άνακρίνειν π ά σαν έκκλησιαστικήν κρίσιν τε καί ύπόθεσιν». Σ ε περίπτωση ανυπακοής,
παρεχόταν στον επίτροπο το δικαίωμα να επιβάλλει εκκλησιαστικές ποι
νές: «άργεΐν τε καί άφορίζειν καί παιδεύειν ως εικός πάντα άτακτον καί
άπειθή φαινόμενον εις αυτόν, ίερωμένον καί λαϊκόν» 1 .
Ή σχέση μεταξύ έξάρχου καί επιτρόπου ρυθμιζόταν με έγγραφη
συμφωνία, στην οποία αναγράφονταν οί αμοιβαίες δεσμεύσεις πού ανα
λάμβαναν καί οί δύο συμβαλλόμενοι. Ό επίτροπος αναλάμβανε τη δέσμευ
ση να καταβάλλει σε τακτά διαστήματα στον έ'ξαρχο τα εκκλησιαστικά
εισοδήματα της εξαρχίας ή κάποιο ποσό πού εϊχε μεταξύ τους συμφωνηθεί.
'Από τήν άλλη, ό εξαρχος δεσμευόταν συνήθως να μην ανακαλέσει την
εντολή του προς το συγκεκριμένο πρόσωπο τοΰ επιτρόπου, εφόσον εκείνος
θα ήταν συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Δείγμα μιας τέτοιας
συμφωνίας σώζεται άπο τήν περίπτωση της εξαρχίας της "Ακοβας. Ό
εξαρχος Γεώργιος, μ. πρωτοπαπάς στο πατριαρχείο καί, κατά συνέπεια,
αναγκασμένος να ζει στην Κωνσταντινούπολη, δρισε το 1611 δύο πρόσωπα
ώς επιτρόπους του στην "Ακοβα, με τα όποια συμφώνησε κάποιους δρους
τους όποιους πληροφορούμαστε άπο πατριαρχικό γράμμα τοΰ Νεοφύτου
Β ' πού εκδόθηκε για να επικυρώσει τή συμφωνία μεταξύ τοΰ έξάρχου καί
των επιτρόπων του. Ό πρώτος είχε δεσμευτεί «εν δσω ζών διατελεί,
μή εχειν άδειαν όλως έκβαλεΐν αυτούς καί άποστερήσαι της αυτής επι
στασίας καί επισκέψεως», ένώ οί επίτροποι «ούτε αυτοί άποσκιρτήσαι
ή άποφυγεΐν ή καταβιβάσαι τήν ποσότητα τοΰ ετησίου αύτοΰ». Στο κείμενο
μιας άλλης συμφωνίας, πού συνάφθηκε το 1741 μεταξύ τοΰ τότε έξάρχου
της "Ακοβας Νικολάου Κριτία καί τοΰ επιτρόπου του, ό τελευταίος δε
σμευόταν «άποστέλλειν κατ' έτος... το προ χρόνων ικανών διωρισμένον
έτήσιον της αυτής εξαρχίας ήτοι τα όγδοήκοντα γρόσια... όμοΰ με τήν

1. Πρόκειται για τήν περίπτωση της εξαρχίας Ζαρνάτας, τήν οποία ό Ιξαρχος Δράκος Σοϋτζος ανέθεσε στον επίτροπο του επίσκοπο Καλλίνικο - το κείμενο σώ
ζεται στο φ. 339 Γ _ ν τοΰ χφ 315 της Βιβλιοθήκης τοϋ πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας καί
το îyzi δημοσιεύσει ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Τέσσαρα πατριαρχικά, 461.
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λοιπήν συνηθισμένην φιλοδωρίαν του κατ' έτος στελλομένου βουτύρου»,
ενώ ό Κριτίας υποσχόταν «μένειν άναφαίρετον και άναπόσπαστον την τοιαύτην έπιτροπήν» 1 .
Συχνά οί έξαρχοι επέλεγαν ως επιτρόπους τους γειτονικούς αρχιε
ρείς. Οι λόγοι είναι προφανείς: βρίσκονταν κοντά στον τόπο, διέθεταν
κύρος πού ασφαλώς θα διευκόλυνε τις σχέσεις με τους χριστιανούς της ε
ξαρχίας, μπορούσαν να τελούν δλες τις αρχιερατικές πράξεις καί να επι
βάλλουν εκκλησιαστικές ποινές, οσάκις άνέκυπτε ή ανάγκη* τέλος, με τον
τρόπο αύτο αποσοβούνταν, ϊσως, αντιδράσεις από μέρους τών αρχιερέων
για ενα θεσμό πού ποτέ δέν τον είχαν δεχθεί 2 . Ή τακτική, ωστόσο, αύτη
σέ πολλές περιπτώσεις εξελίχθηκε εναντίον τών έξάρχων, οί όποιοι απο
ξενώνονταν άπο τήν εξαρχία τους καί περιορίζονταν στην είσπραξη ενός
ετήσιου ποσού, ενώ οί αρχιερείς καθιερώνονταν στις συνειδήσεις τών χρι
στιανών ως κύριοι της εξαρχίας καί πνευματικοί αρχηγοί τους. Το επόμε
νο βήμα, στις περιπτώσεις αυτές, ήταν να πείσουν το πατριαρχείο να κα
ταργηθεί το έξαρχικο καθεστώς καί να υπαχθεί ή εξαρχία στην επαρχία
τους 3 .
Μια ιδιάζουσα έκφανση τοΰ θεσμού του επιτρόπου παρουσιάζεται
στην εξαρχία Μετσόβου. Οί χριστιανοί της εξαρχίας αύτης είχαν το προ
νόμιο να επιλέγουν αυτοί, καί δχι ό έ'ξαρχος, τον επίτροπο πού θα διοικού
σε τήν εξαρχία. ' Ηταν ενα ιδιαίτερο προνόμιο, πού εντάσσεται σέ ενα σύ
νολο άλλων προνομίων πού είχαν απονεμηθεί στο Μέτσοβο άπο τήν οθω
μανική εξουσία καί άπο τήν Εκκλησία 4 .
"Ενα πατριαρχικό γράμμα τοΰ 1808 περιγράφει το δικαίωμα πού είχε

1. Τα δύο κείμενα δημοσίευσε ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Στασινός, 130-131 καί
132-133.
2. Στο πρώτο κεφάλαιο τοΰ πρώτου μέρους περιγράφω τις αντιδράσεις τών
αρχιερέων, άπο τήν πρώτη κιόλας στιγμή της εμφάνισης του θεσμού.
3. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ή εξαρχία Καστελόριζου καί Λιβισίου.
Ό έξαρχος Κομνηνος-'Τψηλάντης είχε ορίσει επίτροπο του το μητροπολίτη Πισιδίας, άπο τον όποιο εισέπραττε το ετήσιο του. Ό μητροπολίτης όμως παραπονούνταν
στο πατριαρχείο Οτι, μολονότι άσκοΰσε στην εξαρχία δλα τα αρχιερατικά καί φρόν
τιζε για τήν πνευματική σωτηρία τών χριστιανών «ώς γνήσιος ποιμήν», εκείνοι δέν
υπάκουαν σέ αυτόν, «ώς έπιτροπικήν μόνην εχοντι έξουσίαν». «Έξετραγώδησε» λοι
πόν αυτά στην πατριαρχική σύνοδο καί πέτυχε μια απόφαση, σύμφωνα με τήν οποία
οί δύο έξαρχίες, μετά το θάνατο τοΰ Κομνηνού-'Υψηλάντη, θα μετατρέπονταν σέ ενο
ρίες της μητροπόλεως του. Περισσότερα βλ. στο λήμμα Καστελλόριζον.
4. Για τα προνόμια τοΰ Μετσόβου, βλ. τή βιβλιογραφία πού αναφέρω στο
λήμμα Μέτσοβον.
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αναγνωρίσει το πατριαρχείο στους χριστιανούς του Μετσόβου και των
γύρω οικισμών «αίρεΐσθαι Ινα τών Ιερωμένων, δν αν έγκρίνωσι, δεδοκιμασμένον, πιστόν, θεοσεβή και κόσμιον τοις ήθεσι καί πεπαιδευμένον και
άξιον καί άποκαθιστάν έ'ξαρχον». 'Ωστόσο, όπως γίνεται σαφές άπο τη
συνέχεια του κειμένου, το πρόσωπο πού επέλεγαν δεν ήταν έ'ξαρχος άλλα
επίτροπος του έξάρχου. "Οπως αναφέρεται πιο κάτω, οι κάτοικοι όφειλαν
να γνωστοποιήσουν το όνομα «δια κοινής ενυπόγραφου αναφοράς τή εκ
κλησία, επί τω διορίζεσθαι αυτόν, κατ' έπιταγήν έκκλησιαστικήν, π α ρ ά
τ ο υ κ α θ ο λ ι κ ο ύ ε ν τ α ύ θ α έ ξ ά ρ χ ο υ , προς δν έ'χουσι διδόναι
κατά έ'τος ως το άπ' αρχής, άνά δεκαπέντε γρόσια έξαρχικον έτήσιον».
Μολονότι, λοιπόν, το πατριαρχικό έγγραφο ονομάζει έξαρχο το πρόσωπο
πού επέλεγαν οί χριστιανοί, είναι φανερό, οχι μόνο άπο τήν παρουσία «κα
θολικού έξάρχου» στην Κωνσταντινούπολη άλλα, κυρίως, άπο το γεγονός
δτι αυτός θα προέβαινε στο διορισμό του επιλεγέντος, δτι ό «έ'ξαρχος» του
Μετσόβου ήταν επίτροπος του καθολικού έξάρχου, ό όποιος καί παρέμενε
ό κύριος νομέας τής εξαρχίας 1 . Ή άποψη αυτή επιβεβαιώνεται άπο ενα
μεταγενέστερο πατριαρχικό γράμμα του 1818, το όποιο αναφέρεται στην
«επιτροπική» διοίκηση του Μετσόβου άπο το μητροπολίτη 'Ιωαννίνων,
διοίκηση πού «επετράπη δι' έξαρχικής συναινέσεως»· το ίδιο γράμμα ενώ
νει τήν εξαρχία με τή Σχολή τών ελληνικών μαθημάτων του Μετσόβου,
ένωση πού έ'γινε «του άχρι του νυν καθολικού έξάρχου, λογιωτάτου γραμ
ματικού του κοινού κύρ 'Αλεξάνδρου υποχωρούντος άβιάστως καί οικειο
θελώς». Είναι φανερό πώς χρειάστηκε ή συναίνεση του νομέα τής εξαρχίας,
του 'Αλεξάνδρου, προκειμένου να αλλάξει κατά τρόπο ομαλό το έξαρχικό
καθεστώς του Μετσόβου 2 .
Στο δικαίωμα επιλογής επιτρόπου πού είχε κάθε έ'ξαρχος, μία μόνο
φορά γνωρίζουμε δτι παρενέβη το πατριαρχείο: δταν διόρισε ώς μόνιμο
επίτροπο τής εξαρχίας Βολισσοΰ, Πυργιού καί Ψαρών τον 'Ιωάννη Μαυ
ροκορδάτο, αδελφό του έξ απορρήτων. "Οπως οριζόταν στο πατριαρχικό

1. Το πατριαρχικό γράμμα τοΰ 1808 £χει δημοσιεύσει ό ΤΡΙΤΟΣ, 'Εξαρχία
Μετσόβου, 176-178.
2. 'Ακόμα μία ένδειξη δτι ό «έ'ξαρχος Μετσόβου» ήταν απλός επίτροπος τοΰ
καθολικού έξάρχου εξάγεται άπο το κείμενο μιας αποδείξεως. Σύμφωνα με το κεί
μενο αυτό, ό «ε"ξαρχος Μετσόβου» κατέβαλε στα παιδιά τοΰ αποθανόντος έξάρχου Φω
τίου το ετήσιο της εξαρχίας· αυτό σημαίνει δτι ό «έ'ξαρχος» ήταν επίτροπος τοΰ κα
θολικού έξάρχου, μετά το θάνατο τοΰ οποίου συνέχισε να καταβάλλει στους δικαιού
χους, δηλαδή στα παιδιά τοΰ Φωτίου, το ετήσιο τής εξαρχίας. Το κείμενο της απο
δείξεως βλ. στο ΤΡΙΤΟΣ, 'Εξαρχία Μετσόβου, 178.
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γράμμα πού εκδόθηκε για το σκοπό αυτό, ό 'Ιωάννης θα παρέμενε «δια
βίου παντός» επίτροπος στην εξαρχία, με την υποχρέωση να καταβάλλει
ενα ποσό ως ετήσιο «προς τον κατά καιρούς εύρισκόμενον έξαρχικώς κεκτημένον εν φιλοτιμία, κατά την συνήθειαν της εκκλησίας, ταΰτα τά χω
ρία»1. 'Όπως ρητά αναφέρεται στο κείμενο, 6 εξαρχος δεν θα είχε το δι
καίωμα να ορίσει άλλον επίτροπο ώς επιστάτη τών έξαρχικών χωριών.
Το γράμμα είναι αχρονολογητο, δμως πρέπει να εκδόθηκε μετά το θέρος
του 1698 άφοΰ ό 'Αλέξανδρος ονομάζεται στο γράμμα «εξ απορρήτων»,
τίτλο πού τον απέκτησε τη χρονιά εκείνη. Ή ευνοϊκή, πάντως, αύτη ρύ
θμιση δεν πρέπει να είχε μεγάλη πρακτική σημασία, επειδή ό οριζόμενος
ώς μόνιμος επίτροπος 'Ιωάννης Μαυροκορδάτος ήταν ήδη, τότε, 65 χρο
νών.
1. Το κείμενο αυτό σώζεται αντιγραμμένο στο φ. 327 Γ_ν τοΰ χφ 315 της Βι
βλιοθήκης τοϋ πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας. Ό 'Ιωάννης είχε γεννηθεί το 1633" βλ.
ΛΑΜΠΡΟΣ, Γενεαλογικά, 140.
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Στο μέρος αυτό αναγράφονται οι οικισμοί πού για κάποιο χρονικό διά
στημα διοικήθηκαν ως πατριαρχικές έξαρχίες και δίνονται δσα στοιχεία
είναι γνωστά για τήν ιστορία του έξαρχικοΰ τους καθεστώτος: ή αρχαιό
τερη μνεία του, ή πορεία πού διέγραψε μέσα στο χρόνο, ή οριστική λήξη
του. Με άλλα λόγια, το μέρος αυτό λειτουργεί ως συγκεντρωτικός κατά
λογος δλων των γνωστών ως σήμερα στην έ'ρευνα οικισμών πού διοική
θηκαν κατά τήν Τουρκοκρατία, για μικρή έστω περίοδο, ως πατριαρχικές
έξαρχίες.
Ό αριθμός τών οικισμών αυτών ανέρχεται σέ 126. Για δσους λόγους
ανέφερα αναλυτικά στην Εισαγωγή (σ. 13-14), δέν περιέλαβα στή μελέ
τη μου, άρα και στην παρούσα αναγραφή, τους οικισμούς πού είχαν χα
ρακτηριστεί πατριαρχικές έξαρχίες και υπάγονταν σέ σταυροπηγιακά μο
ναστήρια.
Οί πηγές πού διαθέτουμε δέν μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε με ακρί
βεια, για δλες τις περιπτώσεις, τήν αρχική χρονολογία εγκαθίδρυσης του
έξαρχικοΰ καθεστώτος. Για το λόγο αυτό αποκλείστηκε ή παρουσίαση
τών πατριαρχικών έξαρχιών μέ τή σειρά πού εμφανίστηκαν μέσα στο
χρόνο και υιοθετήθηκε ή λεξικογραφική τους κατάταξη. Οί οικισμοί κα
ταγράφονται μέ το δνομα, κατ' αρχήν, μέ το όποιο παραδίδονται συχνό
τερα στις πηγές. "Οπου κρίθηκε αναγκαίο —κυρίως για να διακριθούν
άπο άλλους, ομώνυμους οικισμούς— σημειώθηκε ή γεωγραφική περιοχή
στην οποία βρίσκονταν.
ΟΊ περιπτώσεις, λοιπόν, πού γνωρίζουμε άπο το 1454 ως τήν τυπική
κατάργηση του θεσμού το 1862 είναι οί ακόλουθες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

"Αγιος Ευστράτιος
"Αγιος 'Ιωάννης (Τσακωνιας)
"Αγιος Στέφανος (Άν. Θράκης)
'Αετός (Ακαρνανίας)
"Ακοβα
Άλάγια (Παμφυλίας)
'Αμοργός
Άμφίπολις ή Μαρμάριον

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

'Ανάφη
Άνερικούρου (Κρήτης)
Άνήλιον (Μετσόβου)
Άντάνασο (Κρήτης)
Άρβανιτοχώριον (Τορνόβου)
'Αστυπάλαια
Άτζίχολος (Αρκαδίας)
Άτσιπόπουλον (Κρήτης)
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
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Άττάλεια
Βασιλάκιον (Άν. Μακεδονίας)
Βολισσος
Βοσορόμον (Άν. Μακεδονίας)
Γαλατάς (Κρήτης)
Γαλίαινα (Πόντου)
Γαργάενα (Πόντου)
Γιατζιτζά ή Γαϊτζές (Μάνης)
Δαδίαι (Θράκης)
Δερβεντίστα (Μετσόβου)
Δέσμενα (Πόντου)
Δίβρη (Β. Ηπείρου)
Διευχά (Χίου)
Δουκάλον ( Ά ν . Μακεδονίας)
Δραπανιάδες (Κρήτης)
Έλεγμοί
'Επισκοπή (Κρήτης)
Ζαρνάτα
Ήρακλείτζα
Θάσος
Ικαρία
"Ινεον
"Ιος
Καβάλα
Καβάρνα
Καινούριον ή Ν. Χωρίον (Κρήτης)
Καλαμάτα
Καλλιούπολις (Πόντου)
Κάλυμνος
Καρίανη ( Ά ν . Μακεδονίας)
Κάρπαθος
Καρωτή (Κρήτης)
Καστελλόριζον
Κεράσους
Κόληδα (Μ. Ασίας)
Κόραλα (Πόντου)
Κοτυάειον (Μ. Ασίας)
Κούλας ή Κοϋλα (Μ. Ασίας)
Κουρί (Άν. Μακεδονίας)
Κουτσούφλιανη (Μετσόβου)
Κυριάνα (Κρήτης)
Λαγκαδάς (Αρκαδίας)
Λεύκας ή Ά γ ι α Μαύρα
Λήτιτζα
Λυβίσιον (Λυκίας)
Μαγαρίτες (Κρήτης)
Μάκρη (Λυκίας)
Μαλακάσιον (Μετσόβου)
Μάρκου (Χίου)
Μαρώνεια
Μέγας Ζυγός (Μάνης)
Μέγας Κωνσταντίνος (Μ. Ασίας)
Μελετίου χωριά (Πόντου)
Μεσοπόταμον (Β. Ηπείρου)
Μέτσοβον

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

Μηλιαί (Μετσόβου)
Μικρά Μαΐ'νη
Μικρόν Ζεΰγμα (Άν. Θράκης)
Μιχαλίτζιον
Μοκοσύλου ( Ά ν . Μακεδονίας)
Μοσχονήσια
Μουδανιά
Μπομπλίανη ( Ά ν . Μακεδονίας)
Μύκονος
Νεοχώριον ( Ά ν . Μακεδονίας)
Νύμφιος (Μ. Ασίας)
Οίνούπολις ή Ίωνόπολις
Όρμάνκιοϊ
Όρφάνι ή Χρυσούπολις
Παλαιόκαστρον (Μυσίας)
Πελαδάριον (Βιθυνίας)
Περιβόλια (Κρήτης)
Περφερίτζι
Πήδημα (Μεσσηνίας)
Πισιλινιοΰ ( Ά ν . Μακεδονίας)
Πισπιλοϋς (Χίου)
Πλάτζα
Ποδογορίανη ( Ά ν . Μακεδονίας)
Πολύστυλον ( Ά ν . Μακεδονίας)
Πραστεΐον
Προσήλιον (Μετσόβου)
Πυραμά (Χίου)
Πυργί (Χίου)
Ρίζαιον
Σαμοθράκη
Σάμος
Σεμπίν ή ΣαρκΙ Καραχισαρ
Σέριφος
Σίδηρους (Χίου)
Σίκινος
Σίφνος
Σουγδαίας και Φούλλων χωριά
Σουμουτλή (Πόντου)
Σπαρτούς (Χίου)
Στρύμων ( Ά ν . Μακεδονίας)
Στύλος (Κρήτης)
Σφαμένος ( Ά ν . Μακεδονίας)
Τζάνου ( Ά ν . Μακεδονίας)
Τομάροβον
Τρίγλεια
Τρίκερα (Μαγνησίας)
Τρίπολις (Πόντου)
Τριπολιτσα
Φάρσαλα
Φιλαδέλφεια
Φλώριον ( Ά ν . Θράκης)
Φολέγανδρος ή Πολύκανδρος
Φυτά (Χίου)
Χαψάμανα (Πόντου)
Ψαρά
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Ή αρχαιότερη πληροφορία για το οτι το νησί αυτό τοΰ Β. Αιγαίου απο
τέλεσε πατριαρχική εξαρχία προέρχεται άπο τον 17ο αιώνα: σε σιγιλλιώδες γράμμα πού εξέδωσε τον Μάιο του 1667 ό Παρθένιος Δ ' προκειμέ
νου να αποδοθεί ή σταυροπηγιακή αξία σε ενα μονύδριο τοΰ νησιοΰ 1 , ό "Α
γιος Ευστράτιος χαρακτηρίζεται «πατριαρχική... νήσος». Στο Ί'διο κεί
μενο αναφέρεται ακόμα οτι το νέο σταυροπήγιο δέν πρέπει να το ενοχλεί
«ό εξαρχος της νήσου ταύτης», ενώ στο κείμενο πού είχε καταχωριστεί
στον ίερο κώδικα τοΰ πατριαρχείου είχε σημειωθεί οτι το μονύδριο βρι
σκόταν στην «πατριαρχικήν έξαρχίαν τοΰ 'Αγίου Ευστρατίου» 2 .
Ή απουσία άλλων σαφών πληροφοριών για τήν πατριαρχική αυτή
εξαρχία δέν επιτρέπει να διαγράψουμε με ακρίβεια τα χρονικά όρια τοΰ
έξαρχικοΰ της καθεστώτος. Για τήν εναρξή του, t e r m i n u s p o s t q u e m
πρέπει να θεωρηθεί το 1540, δταν το νησί άρχισε να κατοικείται πάλι,
μετά τήν ερήμωση πού προκάλεσε ή οθωμανική κατάκτηση 3 . Για τή λή
ξη του, δριο πρέπει να είναι ή έ'νταξη τοΰ νησιοΰ στή μητρόπολη Λήμνου πότε όμως ακριβώς έ'γινε ή έ'νωση αυτή δέν παραδίδεται άπο επίσημο
κείμενο. Μια έ'νδειξη ωστόσο μπορεί να μας οδηγήσει στην περίοδο πριν
άπο τον Φεβρουάριο τοΰ 1814 - ένώ σε δλα τα σωζόμενα υπομνήματα ε
κλογής μητροπολιτών Λήμνου δέν αναφέρεται ό "Αγιος Ευστράτιος, στο
υπόμνημα τοΰ Φεβρουαρίου τοΰ 1814, με το όποιο εκλεγόταν αρχιερέας
ό Μακάριος, διαβάζουμε: «της άγιωτάτης μητροπόλεως Λήμνου και ' Α 
γίου Ευστρατίου απροστάτευτου διαμεινάσης...». Είναι πιθανό ή ένωση
της πατριαρχικής εξαρχίας με τή μητρόπολη Λήμνου να αποφασίστηκε
τότε, ή λίγο πρίν, γεγονός πού κρίθηκε σκόπιμο να αναφερθεί καί στο υπό
μνημα πού καταστρώθηκε στον ιερό κώδικα 4 .

1. Πρόκειται, για το μονύδριο της Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος, το επονομα
ζόμενο τοϋ Φωτεινού, το όποιο ήταν «κατηδαφισμένον ολοσχερώς» καί ό ιερομόναχος
Νικήτας φρόντισε να το ανοικοδομήσει.
2. Το πρωτότυπο τοϋ πατριαρχικού εγγράφου σώζεται στο 'Αρχείο της μονής
Καρακάλλου, της οποίας το μονύδριο θα αποτελέσει αργότερα μετόχι - βλ. ΧΡΤΣΟΧΟΤΔΗΣ-ΓΟΥΝΛΡΙΔΗΣ, 'Αθωνικά, 19 (άρ. 7, πανομοιότυπο στή σ. 20). 'Αντίγρα
φο τοϋ κειμένου, οπού καί ή επιγραφή, σώζεται στο φ. 79 r -80 r τοΰ χφ Μ Π Τ 2 (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 124).
3. Στο ναό τοΰ Α γ ί ο υ Ευστρατίου υπάρχει επιγραφή στην οποία αναγράφεται
οτι: «... κατά δε το ,αφμ' ο'ικίσθη ή παροΰσα νήσος...», βλ. ΜΕΕΙ, 'Αθήνα 1926,343.
4. Το υπόμνημα εκλογής τοΰ Μακαρίου σώζεται στή σ. 327 τοΰ Κώδικα Θ' τοΰ
πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου καί έχει εκδοθεί άπο τον ΑΤΕΣΗ, Λήμνος, 52.
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Πάντως, μεταξύ της σαφούς πληροφορίας του 1667 και της πιθανο
λογούμενης τοΰ 1814 έχουμε το σημείωμα πού κατέγραψε το 1729 ό Κομνηνος-Ύψηλάντης σε τετράδιο του, σημείωμα στο όποιο καταγράφον
ται οι πατριαρχικές έξαρχίες πού εκχωρούνταν στους όφφικιαλίους τοΰ
πατριαρχείου 1 . Σύμφωνα με το σημείωμα αυτό, ή πατριαρχική εξαρχία
τοΰ 'Αγίου Ευστρατίου εκχωρούνταν στο λογοθέτη τοΰ πατριαρχείου. Κα
θώς δμως δεν γνωρίζουμε κανένα όνομα έξάρχου τοΰ 'Αγίου Ευστρατίου
καί καθώς είναι άγνωστο ποια ακριβώς ιστορική στιγμή αποδίδει το ση
μείωμα τοΰ Κομνηνοΰ-Ύψηλάντη, ή πληροφορία του δεν είναι δυνατό να
αξιοποιηθεί.

Α Γ Ι Ο Σ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τον 'Ιανουάριο τοΰ 1638 ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος
Λούκαρης ανακηρύσσει τήν εκκλησία τοΰ Α γ ί ο υ 'Ιωάννη πού βρισκόταν
στην επαρχία Ναυπλίου σταυροπηγιακή «καί το χωρίον όμοΰ "Αγιος ' Ι 
ωάννης έπονομαζόμενον» πατριαρχικό 2 . Αυτή είναι ή ληξιαρχική πράξη
της 'ίδρυσης ενός ακόμα σταυροπηγιου καί τοΰ χαρακτηρισμού ενός ακόμα
οίκισμοΰ ως πατριαρχικού. Σώζεται μάλιστα καί αναφορά, με ημερομηνία
30 Μαρτίου 1638, των κατοίκων «της χώρας τοΰ 'Αγίου Ιωάννου» με
τήν οποία ζητοΰν άπο τον πατριάρχη να μην ενδώσει στις πιέσεις τοΰ μ η Tò θέμα πάντως τοϋ χρόνου της υπαγωγής του 'Αγίου Ευστρατίου στή μητρόπολη
Λήμνου δεν έχει λυθεί. Για παράδειγμα, μολονότι είχε ασχοληθεί με τήν ιστορία της
μητροπόλεως αύτης ό ΓΕΔΕΩΝ στή μελέτη του Ίωαννίκιος, 314-316, σημείωνε
άλλου (Σφάλματα, 102): «πότε προσηρτήθη ό "Αγιος Ευστράτιος τη μητροπόλει Λ ή 
μνου άγνωστον έμοί». Ά λ λ α και ό διατελέσας μητροπολίτης Λήμνου Βασίλειος Ά τ έ σης δεν είναι περισσότερο σαφής. Στή μελέτη πού ανέφερα πιο πάνω, σημειώνει στή
σ. 52: α... της νησΐδος τοϋ 'Αγίου Ευστρατίου ανέκαθεν τή μητροπόλει Λήμνου υπα
γόμενης, παρεκτός περιπτώσεων, καθ' άς αΰτη άπετέλεσεν Πατριαρχικήν Έξαρχίαν».
1. Το ιδιόγραφο αυτό τετράδιο τοΰ Κομνηνοΰ-Ύψηλάντη είναι σήμερα ενσω
ματωμένο στο χφ 510 της Βιβλιοθήκης τοϋ Μετοχίου τοϋ Παναγίου Τάφου και το
«σημείωμα» για τις πατριαρχικές έξαρχίες σώζεται στο φ. 156 Γ τοΰ χειρογράφου.
"Εχει εκδοθεί άπο τον ΓΕΔΕΩΝ, Έξαρχίαι, 67-68. Για τα προβλήματα πού θέτει ή
χρονολόγηση του βλ. καί πιο πάνω, σ. 88 σημ. 3.
2. Ή ανακήρυξη έγινε με σιγιλλιώδες γράμμα, το κείμενο τοΰ οποίου σώζεται
αντιγραμμένο στο χφ Μ Π Τ 2, φ. 2 0 8 r " v (ΑΐΊΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ,
Νομική Συναγωγή, λήμμα 509)' απλή μνεία τοΰ γράμματος κάνει ό ΛΑΜΠΡΤΝΙΔΗΣ,
Ναυπλία, 183. Ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Μονή Λουκοϋς, 161, προφανώς εκ λάθους, χρο
νολόγησε το κείμενο στο 1634· δμως το χρονολόγησε ορθά δταν πρόσφατα το δημο
σίευσε (ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Εκκλησία, 129-130 [τ. 19]).
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τροπολίτη Ναυπλίου καί "Αργούς και αποχαρακτηρίσει την περιοχή, άλ
λα να τήν κρατήσει υπό τη δικαιοδοσία του1. Ό Κύριλλος πραγματικά
δεν ενέδωσε" οι πιέσεις δμως των κατά καιρούς μητροπολιτών φαίνεται πώς
τελικά απέδωσαν, άφοΰ ό "Αγιος 'Ιωάννης δεν αναφέρεται πλέον ρητά ως
πατριαρχική εξαρχία2.
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ό "Αγιος Στέφανος —τοποθεσία στα νότια παράλια της 'Ανατολικής
Θράκης πού έμελλε να γίνει διάσημη άπο τή διεθνή συνθήκη πού υπογρά
φηκε εκεί το 1878— ήταν ένας μικρός οικισμός πού ή γειτνίαση του μέ
τήν Κωνσταντινούπολη του έδινε ιδιαίτερη αξία. 'Εκκλησιαστικά υπαγό
ταν στή μητρόπολη Δέρκων, έκτος από Ινα διάστημα στή διάρκεια του
17ου αιώνα για το όποιο έχουμε σαφείς πληροφορίες δτι είχε χαρακτη
ριστεί «πατριαρχικον χωρίον».
Ή παλαιότερη μνεία του έξαρχικοϋ του καθεστώτος είναι του 1655,
δταν ό πατριάρχης Ίωαννίκιος Β' αποφάσισε να ενισχύσει —στην ουσία
να ανασυστήσει— τή μητρόπολη Δέρκων. Ή παλαιά αυτή μητρόπολη
μετά τήν κατάκτηση της περιοχής άπο τους 'Οθωμανούς είχε περιπέσει
σέ αφάνεια καί φαίνεται πώς τότε μερικά άπο τα χωριά της επαρχίας αυ
τής, καθώς μάλιστα βρίσκονταν γύρω άπο τήν Κωνσταντινούπολη, χαρα
κτηρίστηκαν πατριαρχικά. Το κείμενο του Ίωαννικίου Β' αναφέρει δτι
στην άνασυγκροτούμενη μητρόπολη Δέρκων καί Νεοχωρίου εντάσσονται
καί «τα πατριαρχικά χωρία, λεγόμενα χάσια» τής περιοχής, τα όποια δ
μως δεν κατονομάζει το κείμενο3. Προφανώς ανάμεσα σέ αυτά ήταν καί
1. Το κείμενο τής αναφοράς αυτής παραδίδεται στο χφ. Μ Π Τ 2, φ. 2 0 7 ν (ΑΐΤΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 507) καί παραμένει καί
αυτό ανέκδοτο. Μητροπολίτης Ναυπλίου καί "Αργούς ήταν τότε ό Θεοφάνης, δ όποιος
είχε εκλεγεί το 1624 - το υπόμνημα εκλογής του παραδίδεται στον Κώδικα Α',
σ. 152, τοϋ πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου, καί στο χφ Μ Π Τ 2 (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 903).
2. "Ας σημειωθεί δτι τον 'Απρίλιο τοϋ 1698 μαρτυροΰνται στην περιοχή πα
τριαρχικά δίκαια, τα όποια όμως δεν κατονομάζονται. Διορίζεται πάντως εξαρχος για
τήν είσπραξη των εισοδημάτων τους καί τήν αποστολή τους στο πατριαρχείο ό νεο
εκλεγμένος τότε μητροπολίτης Ναυπλίου καί "Αργούς, πρώην Ευρίπου, 'Αμβρόσιος.
Το πρωτότυπο τοϋ έγγραφου πού,παραδίδει τήν πληροφορία σώζεται στο Κρατικό
'Αρχείο τής Βενετίας καί έχει εκδοθεί άπο τον ΛΑΜΠΡΟ, Καλλίνικος, 178-181.
3. Ό Γεδεών, μη γνωρίζοντας προφανώς άλλα στοιχεία, σημειώνει: «αϊ Μέτραι
καί τίνα χωρία τής μητροπόλεως Δέρκων εικάζω δτι ήσαν εξαρχία τοιαύτη, άγνωστον

124

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΈΣ ΕΞΑΡΧΙΕΣ

ό "Αγιος Στέφανος, άφοΰ τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1659, ό Παρθένιος
Δ ' , υστέρα από έκκληση των κατοίκων, αποφασίζει να επαναφέρει το χ ω 
ριό υπό την πατριαρχική εξουσία και να το ανακηρύξει πάλι πατριαρχικό 1 .
Έ κ τ ο ς άπο τον "Αγιο Στέφανο πατριαρχικό πρέπει να ήταν και το
δυτικά ευρισκόμενο Μικρόν Ζευγμα, το βυζαντινό Ρήγιον (τουρκ. K ü c ü k
Çekmece), δπως επιβεβαιώνεται άπο τουρκικά έγγραφα των άρχων του
18ου αιώνα. Συγκεκριμένα πρόκειται για τρία φιρμάνια πού απηύθυνε ό
' Α χ μ έ τ Γ ' προς τον καδή τοϋ Μικρού Ζεύγματος και στα όποια στηρι
ζόμενος ό Μ. Γεδεών θεωρεί δτι «κατά τον ιζ' —και παλαιότερα— και
τον ιη' αιώνα το Ρήγιον ήτο έδρα τοϋ κάζα Χασλάρ άπο τον όποιο έξηρτώντο δικαστικώς τα όνομασθέντα χάσια Πατριαρχικά χωρία» 2 .
Ύ π ο πατριαρχική εξουσία ήταν και το άγιασμα πού βρισκόταν στο
Φλώρι, το όποιο έκχωροΰνταν σε έ'ξαρχο. Δεν μποροΰμε δμως με βεβαιόδέ πότε περιέστησαν εις τιμήν εξαρχίας... ή τίνα τουλάχιστον χωρία αυτής» (ΓΕΔΕΩΝ,
Σφάλματα, 101). Το κείμενο τοϋ Ίωαννικίου Β ' σώζεται αντιγραμμένο στο χφ Μ Π Τ
2, φ. 262Γ ν (ΑπΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 725)
και είχε εκδοθεί άπο τον ΓΕΔΕΩΝ, "Εγγραφοι λίθοι, ροα'-ροδ' καθώς καΐ άπο
τον ΓΕΡΜΑΝΟ, Β. Θράκη, 64-65. Μαζί μέ τα χωριά αυτά αποφασίστηκε να προστε
θούν στή μητρόπολη Δέρκων και τα δύο χωριά τοϋ Καταστένου Θεραπεία και Μπουγιούκντερε (Μέγα Ρεΰμα). "Ας σημειωθεί πώς τέσσερα χρόνια νωρίτερα, το 1651, σε
συνοδικό τόμο μνημονεύονται πατριαρχικά χάσια πού κατά πάσα πιθανότητα αναφέ
ρονται στα πατριαρχικά χωριά τής περιοχής αυτής. Μέ τον συνοδικό τόμο οριζόταν μια
επιτροπή πού θα συγκέντρωνε τα εισοδήματα τοϋ πατριαρχείου* διευκρινίζεται λοιπόν
δτι ή επιτροπή δέν θα συνάζει «τα δικαιώματα των πατριαρχικών χασίων και τοϋ
Καταστένου». Το κείμενο σώζεται στο φ. 24ir-v τοϋ χφ Μ Π Τ 2 (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 636) και είναι ανέκδοτο.
1. Το κείμενο σώζεται στον Κώδικα Α', σ. 431-432, τοϋ πατριαρχικοΰ Ά ρ χειοφυλακίου και έχει εκδοθεί άπο τον ΓΕΔΕΩΝ, "Εγγραφοι λίθοι, 73-76. Ό Γεδε
ών διορθώνοντας τή χρονολογία 1629 πού έδινε για το έγγραφο ό ΣΑΘΑΣ, Μ.Β.
3, 567, αναφέρει ώς χρονολογία τοϋ εγγράφου «,αχξθ', ίανουαρίω, ίνδ. η ' » ' δμως το
1669 ό Παρθένιος Δ ' δέν ήταν πια πατριάρχης. Τή χρονολογία διορθώνουν σε ,αχνθ',
δηλαδή 1659, οι ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα
850. Πραγματικά καί ό Παρθένιος Δ' και ή ίνδικτιώνα ιβ' πού αναγράφεται στο χφ
Μ Π Τ 2 αντιστοιχούν στο 1659. Στηριζόμενη στή λανθασμένη χρονολογία τοϋ Σάθα
ή ΓΑΤΤΑΝΟΤ ('Επαρχία Δέρκων, 174) αναφέρει δτι ό "Αγιος Στέφανος «επί πα
τριάρχου Κυρίλλου Α'Λούκαρη τον Ίαν. 1629 διετέλει σταυροπήγιον πατριαρχικόν».
Ό ΓΕΔΕΩΝ, "Εγγραφοι λίθοι, 72, προσθέτει τήν πληροφορία δτι «το χωρίον "Αγιον
Στέφανον ό Ville-Hardouin ονομάζει A b b a y e , πιθανώς ήγουμενεΐον, εξ ού τεκμαί
ρει τις οτι ήν χωρίον πατριαρχικόν». Για τον "Αγιο Στέφανο βλ. καί ΠΑΣΠΑΤΗΣ,
Προάστεια.
2. ΕΤΓΕΝΙΟΣ, Ζωοδόχος Πηγή, 223 έπ. Τήν ΐδια πληροφορία επαναλαμβά
νει καί ή ΓΑΤΤΑΝΟΤ, 'Επαρχία Δέρκων, 137.
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τητα να υποστηρίξουμε ότι περιεχόμενο της εκχώρησης ήταν μόνο το ά
γιασμα ή και ό οικισμός τοΰ Φλωρίου 1 . Το 1660 πάντως ό Παρθένιος Δ '
εκχώρησε το άγιασμα στον ανακαινιστή του Χρυσόγονο* με το 'ίδιο μάλι
στα σιγίλλιο επιβεβαίωνε και τήν ύπαρξη έξαρχικοΰ καθεστώτος στον "Α
γιο Στέφανο, καθώς ανέφερε πώς το Φλώρι βρισκόταν «εν τοις πατριαρ
χικούς χωρίοις πλησίον του 'Αγίου Στεφάνου», υπονοώντας μια ολόκλη
ρη μάλιστα ομάδα πατριαρχικών χωριών στην περιοχή 2 .
Το έξαρχικο καθεστώς πάντως της περιοχής θα υποστεί κάποιες
διακυμάνσεις, καθώς ή μητρόπολη Δερκων άρχισε να ισχυροποιείται και
να διεκδικεί εδάφη πού παραδοσιακά τής άνηκαν. "Ετσι, ό Διονύσιος Δ'
θα αποδώσει το Φλώρι στο μητροπολίτη Δερκων, πράξη πού θα επιβεβαιώ
σει και ό Παρθένιος Δ' δταν θα επανέλθει στον οικουμενικό θρόνο 3 . ' Ω 
στόσο, ό πρωτοβεστιάριος τής Μ. Εκκλησίας Χουρμούζης 4 θα επιτύχει
επί 'Ιακώβου να τοΰ εκχωρηθεί και πάλι το Φλώρι ως εξαρχία, ώσπου το
1699 θα λήξει οριστικά το έξαρχικο καθεστώς στην περιοχή, με τήν έν
ταξη της στή μητρόπολη Δερκων. Το πρώτο βήμα έγινε δταν τή χρονιά
εκείνη ό πατριάρχης Καλλίνικος Β ' απέδωσε στο μητροπολίτη τον "Αγιο
Στέφανο και το Φλώρι, αναγνώρισε όμως στον εξαρχο το δικαίωμα να
εισπράττει εφ' δρου ζωής 25 γρόσια ετησίως 5 . Τον 'Ιούνιο δμως τοΰ 'ίδιου
1. Ό ΠΑΣΠΑΤΗΣ, Προάστεια, 40, βασιζόμενος κυρίως στο γεγονός δτι στο
Φλώρι σώζονταν ερείπια μαρμάρων, κιόνων καΐ πλίνθων σημείωνε: «ό τόπος ούτος
ήτο αναμφιβόλως κώμη». Ά φ ο ϋ δμως δώσει τή βυζαντινή ιστορία της περιοχής, περνα
απευθείας στή σύγχρονη, χωρίς να αναφέρει τίποτε για τήν ενδιάμεση περίοδο. Πρβ.
καΐ δσα αναφέρει ό ΓΕΔΕΩΝ, "Εγγραφοι λίθοι, 67-68, για το ίδιο θέμα.
2. Το κείμενο τοΰ Παρθενίου Δ' σώζεται στον Κώδικα Α' τοΰ πατριαρχικού
Άρχειοφυλακίου καΐ αντίγραφο του στο χφ Μ Π Τ 2, φ. 289 Γ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ
-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 840). Έ χ ε ι εκδοθεί άπο τον ΓΕΔΕΩΝ,
"Εγγραφοι λίθοι, 69-70.
3. Οί δύο αυτές πράξεις αναφέρονται απλώς στο μεταγενέστερο γράμμα του
Καλλινίκου Β', για το όποιο βλ. τή σημείωση 5.
4. Το όφφίκιο πού κατείχε ό Χουρμούζης — "Χρουμούζης" σημειώνεται στον
κώδικα— συμπίπτει με αυτό πού αναφέρει ό Κομνηνος-'Τψηλάντης στο σημείωμα του
περί των πατριαρχικών έξαρχιών: «Τοΰ πρωτοβεστιαρίου... ό Ά γ ι ο ς Στέφανος...»
(βλ. στο λήμμα Ά γ ι ο ς Ευστράτιος τα σχετικά με το σημείωμα αυτό).
5. Το κείμενο τοΰ γράμματος σώζεται στον Κώδικα Γ', σ. 33-34, τοΰ πατριαρ
χικού Άρχειοφυλακίου και είναι ανέκδοτο' περίληψη του έχει δημοσιεύσει ό V A P O R I S ,
Codex Gamma, άρ. 42. Στην πράξη τοΰ Καλλινίκου υπάρχει ή μνεία μιας άλλης πρά
ξεως για τήν ϊδια υπόθεση, πού εκδόθηκε επί 'Ιακώβου, δηλαδή post 10 Αυγούστου
1679 - ante 3 Μαρτίου 1681, το κείμενο τής οποίας δεν σώζεται. Ό ΓΕΔΕΩΝ, "Εγ
γραφοι λίθοι, ροα', αναφέρει, χωρίς να παραπέμπει σε κάποια πηγή, δτι «εις τήν μητρόπολιν ταύτην [Δερκων και Νεοχωρίου] οριστικώς προσετέθη ό Ά γ ι ο ς Στέφανος
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χρόνου, με μια συμφωνία πού υπογράφηκε μεταξύ του έξάρχου και του
μητροπολίτη Δέρκων Νικόδημου, το κείμενο της οποίας καταγράφηκε
προς εξασφάλιση στον ιερό κώδικα, ό εξαρχος Χουρμούζης παραιτείται
άπο τα δικαιώματα του και παίρνει ώς αποζημίωση το ποσό των 90 γρο
σιών1. Με τον τρόπο αύτο έληξε το έξαρχικό καθεστώς στην περιοχή δπου
βρίσκονταν τα «πατριαρχικά χάσια»2.
ΑΕΤΟΣ

Ό μικρός αυτός οικισμός της 'Ακαρνανίας υπήρξε ακμαίος κατά τή βυ
ζαντινή εποχή και δταν αυτή κατακτήθηκε άπο τον Μωάμεθ Β', το 1450,
έγινε ή διοικητική έδρα της περιοχής. Σε σιγίλλιο του 1699 ό οικισμός
αυτό χαρακτηρίζεται «πατριαρχικον και σταυροπηγιακον χωρίον». Συγ
κεκριμένα, ό πατριάρχης Καλλίνικος Β' το 1699 αποκατέστησε το έξαρ
χικό καθεστώς του Άετοΰ, το όποιο είχε καταλυθεί «χερσί φιλάρπαξι
ίσως ή γνώμαις προς πλεονεξίαν εύκαταφόροις». Τήν απόφαση του ό πα
τριάρχης τή στήριξε σε παλαιά γράμματα πού προσκόμισαν οι κάτοικοι
του Άετοΰ, όταν προσέφυγαν στή Μ. 'Εκκλησία για να ζητήσουν τήν
αποκατάσταση του έξαρχικοΰ καθεστώτος και τήν εκ νέου υπαγωγή τους
στην πατριαρχική προστασία3. Κατά συνέπεια, ή αρχή του έξαρχικοΰ κα
θεστώτος ανάγεται πριν άπο το 1699.
τώ 1691». Πρόκειται ίσως για λάθος τυπογραφικό: 1691 αντί τοϋ όρθοϋ 1699. Τέλος,
ή ΓΑΤΤΑΝΟΤ, 'Επαρχία Δέρκων, 168, υποστηρίζει, χωρίς να σημειώνει και αύτη
τις πηγές της, δτι ό "Αγιος Στέφανος επιστράφηκε αείς τήν μητρόπολίν του το 1675,
επί της α' ή β' πατριαρχίας Διονυσίου Δ' τοϋ Μουσελίμη».
1. Στο κείμενο σημειώνεται πώς ό Χουρμούζης εισέπραξε τα 90 γρόσια «ουχί
τινί λόγω πράσεως, άπρατον και γαρ το χρήμα τής εκκλησίας και άδούλωτον, άλλ*
αμοιβής τινός λόγω...». Και το κείμενο αύτο είναι ανέκδοτο' περίληψη του βλ. στο
V A P O R I S , Codex Gamma, άρ. 45.
2. Για τήν ύπαρξη χασίων με ελληνικό πληθυσμό και έλληνες σπαχήδες στην
περιοχή τής Κωνσταντινούπολης ήδη άπο το 1498 βλ. τή μελέτη τοϋ ΓΕΝΝΑΛΙΟΤ
Ηλιουπόλεως, Τα πέριξ, 296-299* βλ. στο BARKAN, Μορφές, 60, τήν παρουσία
τοϋ 'Αγίου Στεφάνου στο φορολογικό κατάστιχο τοϋ 1498 (άρ. 44). Γενικά για τον
εποικισμό τής περιοχής τής Κωνσταντινούπολης μετά τήν "Αλωση βλ. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ,
'Αποικισμός, και πρόσφατα ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΤΛΟΣ, Πελοπόννησος, 105-110.
3. Το γράμμα τοϋ Καλλινίκου Β ' εξέδωσε ό ΞΕΝΟΠΟΤΛΟΣ, Αοκίμιον, 343.
Το ϊδιο κείμενο έπαναδημοσίευσε ό ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Άετοΰ επισκοπή, 249. Ό
Ξενόπουλος εξέδωσε το κείμενο χωρίς να αναφέρει ποΰ εντόπισε το πρωτότυπο ή το
αντίγραφο τοϋ σιγιλλίου άπο οπού το δημοσίευσε. Στή σ. 42, πάντως, τοϋ Κώδικα Γ '
τοϋ πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου σώζεται καταχωρισμένο το σχετικό σιγίλλιο.
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Για το. πότε χαρακτηρίστηκε ό 'Αετός για πρώτη φορά πατριαρχικό
χωρίο μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. "Ως το τέλος πάντως του
16ου αιώνα ό 'Αετός είναι βέβαιο π ώ ς ήταν επισκοπή, άφοΰ μνημονεύον
ται δύο επίσκοποι Ά ε τ ο ΰ , το 1 5 9 3 1 και το 1599 2 . "Οσον άφορα τη λήξη
του καθεστώτος αύτοϋ, το όποιο ό Καλλίνικος Β ' ανανέωσε το 1699, ενα
t e r m i n u s μας δίνει ή πράξη του πατριάρχη Κυπριανού πού εκδόθηκε το
1708, σύμφωνα με την οποία ό μητροπολίτης "Αρτης αποκτούσε το δι
καίωμα να χειροτονεί «τους υπ' αυτόν επισκόπους... Άετοΰ)) 3 . Κατά συ
νέπεια, το 1708 ό 'Αετός είχε ήδη μετατραπεί πάλι σε επισκοπή.

ΑΚΟΒΑ
Ή Ά κ ο β α της 'Αρκαδίας, ή καί Ί ά κ ω β α δπως αναφέρεται σε άλλα κεί
μενα, είχε χαρακτηριστεί πατριαρχική εξαρχία τουλάχιστον άπο τον Σ ε 
πτέμβριο του 1 6 0 8 ' το στοιχείο αυτό εξάγεται άπο το κείμενο ενός π α 
τριαρχικού πιττακίου του 1 6 1 1 , σύμφωνα με το όποιο εντελλόταν ό αρ
χιεπίσκοπος Δημητσάνης να αποδώσει στους επιτρόπους του έξάρχου της
"Ακοβας τα δικαιώματα της έβδομης, της ογδόης καί της έ'νατης ίνδικτιώνας, τα όποια εισέπραξε παρανόμως 4 . Κατά συνέπεια, ή Ά κ ο β α ή -

1. Σε πρωτότυπο έγγραφο πού φέρει χρονολογία ",ζρα"' (1592/3) καί σώζεται
στη συλλογή Hase, σήμερα στο χφ Suppl. gr. 704 της παρισινής Βιβλιοθήκης, υπο
γράφει « Ό Άετοϋ Διονύσιος». Βλ. τήν έκδοση τοΰ εγγράφου στο ΖΑΚΤΘΗΝΟΣ,
'Ανέκδοτα, 132. Σε άλλο έγγραφο, πού δεν φέρει χρονολογία άλλα πού εκδόθηκε άπο
τον πατριάρχη 'Ιερεμία Β ' (1572-1595), μνημονεύεται καί πάλι επίσκοπος 'Αετοΰ.
Συγκεκριμένα αναφέρεται: «... οι επίσκοποι ό Βοντίτζης καί ό Άετοΰ έμαρτύρησαν...»
(βλ. το κείμενο στην Turcograecia, 260).
2. Ό Μαρτίνος Κρούσιος σε γράμμα πού φέρει χρονολογία 1599 αναφέρει κά
ποιον άρχιδιάκονο Ίωάσαφ ό όποιος τότε (nunc, στο κείμενο τοΰ Κρούσιου) είχε
γίνει επίσκοπος Ά ε τ ο ΰ καί Άγγελοκάστρου" βλ. MYSTAKIDÈS, Notes, 298.
3. Τήν πληροφορία δίνει ό ΓΕΔΕΩΝ, Πίνακες, 618-619. Είναι αξιοσημείωτο
πώς ή ανάμνηση της πατριαρχικής εξάρτησης τοΰ Άετοΰ επιζεί ακόμα σήμερα' σύμ
φωνα με τήν μαρτυρία κατοίκου τοΰ Άετοΰ, το παλιό χωριό ήταν πιο κάτω άπο το
σημερινό, «εκεί πού λέμε, τοΰ πατριαρχείου».
4. Το κείμενο τοΰ πιττακίου σώζεται στον Κώδικα Α', σ. 50, τοΰ πατριαρχικού
Άρχειοφυλακίου καί αντίγραφο του στο χφ Μ Π Τ 2, φ. 2 8 1 r _ v (ΑΐΊΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 812), άπο δπου το 'έχει δημοσιεύ
σει ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Στασινός, 130-131. Στο χφ 1, φ. 116ν τής μονής Πανα
γίας Νοτενών τής Α χ α ΐ α ς σώζεται το κείμενο τής εξοφλητικής αποδείξεως πού ^δωσε
ό ε"ξαρχος τής Ά κ ο β α ς Γεώργιος όταν εισέπραξε το ποσό τής ένατης ίνδικτιώνας* το
ποσό τοΰ το παρέδωσε ό μητροπολίτης Σερρών Θεοφάνης εκ μέρους των δύο έπιτρό-
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ταν ήδη εξαρχία τον Σεπτέμβριο του 1608 πού άρχιζε ή ζ' ίνδικτιώνα και
είχε ήδη εκχωρηθεί σε εξαρχο, στον όποιο άνηκαν τα δικαιώματα της
χρονικής εκείνης περιόδου 1 . Ά π ο το 'ίδιο κείμενο, του 1611, πληροφο
ρούμαστε δτι στην εξαρχία περιλαμβάνονταν καί τα χωριά Ά τ ζ ί χ ο λ ο ς
καί Λαγκαδάς και δτι εξαρχος ήταν ό πρεσβύτερος Γεώργιος, μέγας π ρ ω 
τοπαπάς του πατριαρχείου 2 .
Ή επόμενη αναφορά στην εξαρχία της Ά κ ο β α ς περιέχεται στο ση
μείωμα πού κατέγραψε ό Κομνηνός-'Υψηλάντης το 1729* εκεί αναφέρε
ται δτι ή πατριαρχική εξαρχία της Ά κ ο β α ς εκχωρούνταν στον μ. λογο
θέτη 3 . Δεν γνωρίζουμε κάποιον μ. λογοθέτη πού να του είχε εκχωρηθεί
ή Άκοβα* γνωρίζουμε πάντως πώς το 1741 είχε εκχωρηθεί στον μ. έκκλησιάρχη του πατριαρχείου, τον Νικόλαο Κριτία. Τήν πληροφορία αν
τλούμε άπο το κείμενο τής συμφωνίας πού συνάφθηκε μεταξύ του Κριτία
καί του επιτρόπου πού δρισε να τον εκπροσωπεί στην Ά κ ο β α , τον επί
σκοπο τότε Καρυουπόλεως Άνανία. Σύμφωνα μάλιστα με το κείμενο του
συμφωνητικού γράμματος επιβεβαιώνεται δτι ή Ά κ ο β α βρισκόταν υπό
καθεστώς έξαρχικο αρκετό χρόνο πριν άπο το 1741, άφοΰ ό επίτροπος
του Κριτία υπόσχεται να του καταβάλει «το προ χρόνων 'ικανών διωρισμένον έτήσιον τής αυτής εξαρχίας» 4 .

πων του πού βρίσκονταν στην "Ακοβα. Το κείμενο αναφέρει: «Διά της παρούσης απο
δείξεως δηλοποιώ πώς έλαβα άπο των χειρών τοϋ πανιερωτάτου μητροπολίτου Σερών ύπερτίμου και έξάρχου πάσης Μακεδονίας κυρίου Θεοφάνους α(σπρα) χ... το
έτήσιον της εξαρχίας μου Ίάκωβας έπ' ονόματι των ευλαβέστατων δύο αδελφών αύτοϋ
τοϋ οικονόμου Διμιτζάνης πρεσβυτέρου κυρ Μανουήλ καί κυρ Σταματίου λογοθέτου
της ενάτης δηλονότι της έλευσομένης ίνδικτιώνος, δθεν εις άσφάλειαν εδόθη καί ή
παρούσα μου άπόδειξις εν ετει (...) ίνδ. (...)». Ή παρουσία τοϋ σημειώματος αύτοϋ
στο χειρόγραφο δηλώνει δτι ό εξαρχος Γεώργιος υπήρξε ένας άπο τους κτήτορές
του, πού θέλησε μέ τον τρόπο αυτό να κρατήσει αντίγραφο της αποδείξεως πού έδω
σε. Περιγραφή τοϋ χειρογράφου 'έχει δώσει ό ΤΣΕΛΙΚΑΣ, 'Αχαϊκές μονές, 278-279,
ό όποιος δημοσιεύει καί το κείμενο τής αποδείξεως.
1. Ό εκδότης Τ. Γριτσόπουλος, δπως άλλωστε καί ό Μ. Γεδεών, δεν αξιοποίη
σαν το εσωτερικό αυτό χρονολογικό στοιχείο, τήν καταβολή δηλαδή τής έβδομης ίνδικτιώνας, για να αναγάγουν το έξαρχικο καθεστώς τής "Ακοβας άπο το 1611 στο
1608.
2. Πληροφορίες για τον εξαρχο Γεώργιο βλ. στή μελέτη τοϋ ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΤ, Στασινός, 150 έπ.
3. Για το σημείωμα αυτό βλ. οσα αναφέρω στο λήμμα "Αγιος Ευστράτιος.
4. Το κείμενο τοϋ συμφωνητικοΰ γράμματος έχει δημοσιεύσει, άπο το χφ 315,
φ. 3 3 5 Γ - γ τής Βιβλιοθήκης τοϋ πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας, ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Στα
σινός, 132-133. Ό Καρυουπόλεως Άνανίας είναι ό μετέπειτα μητροπολίτης Λακεδαι-
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Το έξαρχικο καθεστώς φαίνεται π ώ ς έμεινε αδιατάρακτο ως το 1754
δταν «αιτήσει των ευσεβών και ορθοδόξων κατοίκων» ή "Ακοβα, μαζί με
την πατριαρχική εξαρχία της Ζαρνάτας, αποτέλεσαν τήν αρχιεπισκοπή
Ά κ ό β ω ν καί Ζαρνάτας 1 . Ή απόφαση του Κυρίλλου Ε' αναφέρει π ώ ς
«εκρίθη εΰλογον... τιμηθήναι τω της αρχιεπισκοπής ονόματι» 2 καί αρ
χιεπίσκοπος εκλέγεται ό ιερομόναχος Νεόφυτος. Ή μετάπτωση ωστόσο
αυτή δέν ήταν σαφής, άφοΰ οι εξαρχοι διατηρούσαν το δικαίωμα να ει
σπράττουν το ετήσιο τους.
Το μεικτό αυτό καθεστώς φαίνεται πώς διάρκεσε αρκετές δεκαετίες.
Ή πρώτη σχετική ένδειξη σώζεται σε πιττάκιο πού έστειλε ό πατριάρχης
Σαμουήλ Α ' Χαντζερής, τον Σεπτέμβριο του 1764, στους κληρικούς της
"Ακοβας καί της Ζαρνάτας· το πιττάκιο ονομάζει τους δύο αυτούς οικι
σμούς «πατριαρχικάς εξαρχίας» 3 . Με το γράμμα αυτό γνωστοποιούσε
στους κατοίκους της "Ακοβας δτι ό αρχιεπίσκοπος Νεόφυτος καθαιρέθηκε
εξαιτίας πολλών κανονικών παραβάσεων του άλλα καί επειδή «εξ αρχής
παρανόμως καί παρά κανόνας ήρπασε τάς εξαρχίας αύτας με όνομα ' Α ρ 
χιεπισκοπής καί... ήδίκησε τους προ τοσούτων χρόνων έχοντας αύτας
έξαρχικώς τιμιότατους κληρικούς καί ευγενέστατους άρχοντας, κατακρατήσας ληστρικώς καί ίδιοποιησάμενος δέκα χρόνων ετήσια εισοδήματα

μονίας. Για τον Νικόλαο Κριτία βλ. τήν εργασία της ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΤΓΚΑΡΑΚΗ, Κριτίας, 297 έπ., δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.
1. Ό ΓΕΔΕΩΝ, Πίνακες, 624, αναφέρει Οτι τον 'Ιανουάριο του 1720 ό 'Ιερε
μίας Γ ' εξέδωσε πράξη «δι' ής ήνωσε τη αύτη μητροπόλει Λακεδαιμόνιας τήν έξαρχίαν "Ακοβαν», χωρίς δμως να αναφέρει τήν πηγήν της πληροφορίας. Είναι πιθανό να
ανατέθηκε στο μητροπολίτη Λακεδαιμόνιας ή πνευματική επιστασία των χριστιανών
της εξαρχίας υπό τήν ιδιότητα του επιτρόπου καί οχι του έξάρχου καί τοΰτο να προ
κάλεσε στον Γεδεών τήν εντύπωση δτι επρόκειτο γιά ένωση της εξαρχίας με τή
μητρόπολη Λακεδαιμόνιας.
2. Το κείμενο τοϋ σχετικού σημειώματος πού καταχωρίστηκε στον ιερό κώδικα
του πατριαρχείου ε'χει δημοσιεύσει ό ΜΤΣΤΑΚΙΔΗΣ, Κονρούτσεσμε, 522 σημ. 2.
3. « ...των εν τη Πελοποννήσω δύο ημετέρων πατριαρχικών έξαρχιών, της τε
"Ακοβας καί της Ζαρνάτας». Το κείμενο τοϋ Σαμουήλ έχει δημοσιεύσει άπο το χφ 315,
φ. 334 Γ -335 Γ , της Βιβλιοθήκης τοϋ πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας, ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ,
Στασινός, 133-135. Οι αλλαγές τοΰ καθεστώτος της "Ακοβας πρέπει, κατά τον ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟ ("Ακοβα, 1214-1215), να σχετιστούν με τα γεγονότα πού προηγήθηκαν
των Όρλωφικών, ενώ ή απόφαση τοϋ πατριάρχη «ελήφθη κατ' έπιταγήν τών Τούρ
κων». Δέν θα πρέπει ωστόσο να παραβλέψουμε καί μιαν άλλη διάσταση, τή διαμάχη
πού είχε ξεσπάσει μεταξύ τοΰ Κυρίλλου Ε ' καί τών Φαναριωτών, διαμάχη πού έληξε
με τήν επικράτηση τών τελευταίων, τήν άνοδο στον οικουμενικό θρόνο τοΰ Σαμουήλ
Χαντζερή καί τήν αποκατάσταση της παλαιάς τάξης.
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των είρημένων καθολικών έξάρχων...)). Ή σύνοδος, λοιπόν, αποφάσισε
να κάνει «διόρθωσιν εις την χώραν ταύτην της "Ακοβας»' την επανέφερε
στην τάξη των πατριαρχικών έξαρχιών και την απέδωσε πάλι στον εξαρχό
της Κριτία, ό όποιος διόρισε ως επίτροπο του τον επίσκοπο Δημητσάνης
'Αμβρόσιο. Οί χριστιανοί λοιπόν της "Ακοβας οφείλουν να καταβάλλουν
στον 'Αμβρόσιο τα διορισμένα εκκλησιαστικά δικαιώματα.
"Ενα υπόμνημα εκλογής, με χρονολογία Μάρτιος 1772, είναι ή επό
μενη ένδειξη δτι ή "Ακοβα διατήρησε ενα μεικτό εκκλησιαστικό καθεστώς
κατά το όποιο οί άρχιερατικώς προϊστάμενοι τοϋ οικισμού, και ονομαζό
μενοι αρχιεπίσκοποι, ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν στον εκάστοτε
καθολικό εξαρχο της "Ακοβας το ετήσιο του. Στο υπόμνημα ή διατύπωση
είναι συγκεχυμένη ακριβώς επειδή το καθεστώς ήταν μεικτό: «επειδή τών
δύο τούτων εν Πελοποννήσω κειμένων έ ξ α ρ χ ι ών, της τε Ζαρνάτας
και τών Άκώβων)), αναφέρεται στην αρχή του υπομνήματος, «π(ατ)ριαρχικών ανέκαθεν ούσών και διοικούμενων υπό τών κατά καιρούς π(ατ)ριαρχικών έξάρχων και επιτρόπων αυτών, προ χρόνων ήδη τινών έφθασε χειροτονηθήναι α°ς άρχιερεύς εν αύταΐς και όνομασθήναι αρχιεπίσκοπος Ζαρ
νάτας και Ά κ ώ β ω ν Νεόφυτος...». Και ενώ το κείμενο υποδηλώνει δτι το
έξαρχικο καθεστώς μεταβλήθηκε, διαβάζουμε πιο κ ά τ ω : «Δια τούτο και
ήμεΐς... συνελθόντες... και ψήφους κανονικάς προβαλλόμενοι εις εΰρεσιν
και έκλογήν αξίου και αρμοδίου προσώπου του άναδεχθησομένου άρχιερατικώς τών ε ν τ α ΐ ς ε ί ρ η μ έ ν α ι ς δ υ σ ί ν έ ξ α ρ χ ί α ι ς Ζαρ
νάτας δηλονότι και 'Ακόβων χριστιανών, πρώτον μεν έθέμεθα...» 1 . Ό ε
κλεγείς ήταν ό ιερομόναχος Σύλβεστρος, ό όποιος έσπευσε να φτιάξει σφρα
γίδα στην οποία ανέγραψε ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΚΩΒΟΤ
ΣΤΛΒΕΣΤΡΟΣ. 1772 2 .
Ω σ τ ό σ ο ή "Ακοβα εξακολούθησε να έ'χει έξάρχους, στους οποίους
κατέβαλλαν οί άρχιερατικώς προϊστάμενοι ετήσια δικαιώματα. Ή π λ η 
ροφορία χρονολογείται στο 1816 και περιέχεται σε μια απόδειξη εισπρά
ξεως: ή χήρα τοϋ ρήτορος 'Αλεξάνδρου Έ λ έ γ κ ω Ποστάλη βεβαιώνει
—και ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως επιβεβαιώνει— οτι εισέπραξε
άπο τον 'Αναγνώστη Παπαγιαννόπουλο «το έτήσιον της εξαρχίας Ά κ ώ 
βων γρόσια όγδοήκοντα» για τ α ετη 1815 και 1816. Ό άντρας της Ά λ έ -

1. Το υπόμνημα εκλογής σώζεται στον Κώδικα Ζ', σ. 38, τοΰ πατριαρχικού
'Αρχειοφυλακίου και παραμένει, δσο γνωρίζω, ανέκδοτο.
2. Ή σφραγίδα σωζόταν στα χέρια τοϋ μητροπολίτη Μαντινείας Προκοπίου"
βλ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Γορτυνία, 29.
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ξανδρος, ρήτωρ του πατριαρχείου, ήταν προφανώς εξαρχος της "Ακοβας
και μετά το θάνατο του τα δικαιώματα του πέρασαν στη γυναίκα του - ό
'Αναγνώστης Παπαγιαννόπουλος, συγγενής του «αρχιεπισκόπου» της
"Ακοβας Δανιήλ, ανέλαβε να καταβάλει στή δικαιούχο Έ λ έ γ κ ω , κάτοικο
Κωνσταντινουπόλεως δπως και εκείνος, τα δύο ετήσια πού της οφείλε ό
Δανιήλ 1 .
Ή λήξη του έξαρχικοΰ καθεστώτος της "Ακοβας και των γύρω οικι
σμών πρέπει να συσχετιστεί με τήν ίδρυση, τον Μάιο του 1817, της μη
τροπόλεως Τριπολιτσας, στή δικαιοδοσία της όποιας εντάχθηκαν οι οικι
σμοί της κεντρικής Πελοποννήσου.

ΑΛΑΓΙΑ

Γνωρίζουμε δτι ή μικρή αυτή παραλιακή πόλη τών νότιων ακτών της Μ.
'Ασίας υπήρξε πατριαρχική εξαρχία: δύο επίσημα κείμενα πού εκδόθη
καν άπο το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως τον Δεκέμβριο του 1646
καί τον 'Ιανουάριο του 1647 αναφέρουν ρητά πώς ή Ά λ ά γ ι α παύει να είναι
πατριαρχική εξαρχία καί εντάσσεται ώς ενοριακή στην άνασυγκροτούμενη τότε μητρόπολη Μύρων. Ή παλαιά αυτή μητρόπολη είχε περιπέσει
σε αφάνεια για πολλά χρόνια" τώρα, πού το πατριαρχείο αποφάσισε να
τήν ανασυστήσει καί να εκλέξει μητροπολίτη, κρίνει σκόπιμο «ύποτάξαι
αυτή τάς πλησιάζουσας πατριαρχικάς εξαρχίας τήν τε Άττάλειαν, το Καστελόρουζον, τήν Ά[να]λαγίαν, το Λυβίση καί τα πέριξ αυτών», ώστε δ
νεοεκλεγμένος μητροπολίτης να είναι σε θέση να καταβάλλει στή Μ. ' Ε κ 
κλησία τήν ορισθείσα συμμετοχή του στο βασιλικό χαράτσι. Το υπόμνημα
εκλογής του νέου μητροπολίτη Μύρων καί ή συνοδική πράξη με τήν όποια
εφοδιάστηκε είναι τα δύο κείμενα πού σώζουν τις πληροφορίες αυτές 2 .
1. Το κείμενο της αποδείξεως, τήν οποία εντόπισε στην Εθνική Βιβλιοθήκη
(φάκελος Γ. Παπούλα) ό Σ . ΚΟΥΓΕΑΣ, το εκδίδει στή μελέτη του Μάνη, 293. (Σή
μερα δεν στάθηκε δυνατό να εντοπιστεί ό φάκελος αυτός στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη).
2. Τα κείμενα αυτά σώζονται αντιγραμμένα στο φ. 2 2 7 ν καί φ. 1 4 4 ν - 1 4 5 ν του
χφ Μ Π Τ 2 (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 584
καί 265) καί είναι ανέκδοτα. Ό ΓΕΔΕΩΝ, Άποσημειωμα,
45, αναφέρει πώς ό
μητροπολίτης Μύρων εκλέχθηκε τον 'Ιανουάριο τού* 1644, επί ΙΙαρθενίου Α', καί τότε
προσαρτήθηκαν οι τέσσερις έξαρχίες στή μητρόπολη Μύρων. Σύμφωνα πάντα με τον
Γεδεών, «τήν πραξιν έπεκύρωσε μετά διετίαν ό πατριάρχης Ίωαννίκιος Β' ό άπο Η 
ράκλειας». 'Ωστόσο, υπόμνημα εκλογής μητροπολίτη Μύρων μέ χρονολογία 'Ιανουά
ριος 1644 δεν μπόρεσα να εντοπίσω - έξαλλου, τίποτε δέν προδίδει στα κείμενα του
1646 καί τοΰ 1647 δτι είναι επικυρώσεις προηγούμενης πράξεως. Ό PETRIDÈS στο
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Για τις άλλες τρεις έξαρχίες πού εντάχθηκαν μαζί με τήν Ά λ ά γ ι α
στή μητρόπολη Μύρων σώζονται κάποιες πληροφορίες πού επιτρέπουν
να παρακολουθήσουμε, εν μέρει έστω, τήν ιστορία τους. Για τήν Ά λ ά γ ι α
δμως οι πηγές είναι φειδωλές* οΰτε τήν αρχή του έξαρχικοϋ της καθεστώ
τος μπορούμε να εντοπίσουμε, οΰτε ονόματα έξάρχων στους οποίους εκ
χωρήθηκε.

ΑΜΟΡΓΟΣ

Μετά τήν κατάλυση της φραγκικής κυριαρχίας —στή διάρκεια της τέ
ταρτης δεκαετίας του 16ου αιώνα— και τήν επικράτηση τών 'Οθωμανών
στα νησιά του Αιγαίου πελάγους, το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
ανέλαβε τήν εκκλησιαστική τους διοίκηση και τήν πνευματική επιστασία
του χριστιανικού πληθυσμού τους 1 . Τ α περισσότερα, τα μικρά ιδίως νησιά
χαρακτηρίστηκαν πατριαρχικές έξαρχίες και πέρασαν στή δικαιοδοσία
του ΐδιου τοΰ πατριάρχη, ένώ κάποια άλλα εντάχθηκαν σε ήδη υπάρχου
σες εκκλησιαστικές επαρχίες.
Ή 'Αμοργός φαίνεται δτι παρέμεινε άπό τήν αρχή στή δικαιοδοσία
τοΰ πατριάρχη, άλλα τήν πρώτη ρητή μνεία προσώπου στο όποιο ε κ χ ω 
ρείται ή 'Αμοργός ως εξαρχία τήν εντοπίζουμε στα τέλη τοΰ 16ου αιώνα.
Ό Ματθαίος Β ' , στή διάρκεια της δεύτερης πατριαρχίας του (1598-1601),
τήν εκχώρησε στον πρωτοκανοναρχο της Μ. 'Εκκλησίας Μιχαήλ μαζί με
άλλα δύο «πατριαρχικά νησία» τοΰ Αιγαίου, τήν Κάλυμνο και τή Σέριφο 2 .
Το έξαρχικό έ'νταλμα πού εξέδωσε ό Ματθαίος λανθάνει* σώζονται όμως
οι σχετικές πληροφορίες άπό ενα άλλο γράμμα, τοΰ διαδόχου του στον οι
κουμενικό θρόνο Νεοφύτου Β ' , καθώς ό Μιχαήλ φρόντισε να επικυρώσει
τα δικαιώματα του 3 . "Οταν λοιπόν ό Νεόφυτος Β ' έγινε πατριάρχης, ό ΜιDictionnaire, λήμμα Alagia, στ. 289, συγχέει τήν Άλάγια της νότιας Μ. 'Ασίας —
πόλη πού βρίσκεται στα δρια της Παμφυλίας και της Κιλικίας και πού ταυτίζεται
με το αρχαίο Κορακήσιον— με τήν πόλη πού βρισκόταν στην περιοχή της Τραπεζούν
τας, στή Λαζική, και πού ταυτίζεται με τήν αρχαία Ροδόπολη" 'έτσι, αποδίδει στή δεύ
τερη το έξαρχικό καθεστώς της πρώτης.
1. Βλ. αντί άλλων SLOT, Archipelagus, passim - για τή θέση τών ορθοδόξων
στην περίοδο της φραγκικής κυριαρχίας: 57-59.
2. Βλ. στο λήμμα Κάλυμνος τα σχετικά με τή χρονολόγηση τής εκχώρησης,
καθώς το θέμα συνδέεται και με τήν εξαρχία αυτή.
3. Το κείμενο τοϋ «συνοδικού καί ευεργετικού γράμματος» πού εξέδωσε ό
Νεόφυτος Β' τον Φεβρουάριο τοϋ 1602 σώζεται αντιγραμμένο στο χφ Μ Π Τ 2,
φ. 2 1 7 Γ - ν (ΑΐΊΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 534).
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χαήλ προσκόμισε το «εύεργετικον γράμμα» του Ματθαίου, το όποιο ό
νέος πατριάρχης «έθεάσατο» και βάσει αύτοϋ επιβεβαίωσε τα δικαιώματα
του έκδοχέα της πατριαρχικής εξαρχίας: να κατέχει εφ' δρου ζωής τα τρία
νησιά, να εισπράττει δλα τα εκκλησιαστικά εισοδήματα κτλ.
Πόσο διάρκεσε ή ζωή του Μιχαήλ δεν το γνωρίζουμε, καθώς οι πλη
ροφορίες μας γι' αυτόν σταματούν εδώ" εκείνο πάντως πού μπορούμε να
γνωρίζουμε είναι δτι τον Δεκέμβριο του 1613 ή 'Αμοργός εξακολουθεί να
χαρακτηρίζεται πατριαρχική εξαρχία: ό πατριάρχης Τιμόθεος Β ' στο σιγίλλιο πού εκδίδει υπέρ της μονής Χοζοβιώτισσας μνημονεύει δτι το μο
ναστήρι βρίσκεται «εκ τη πατριαρχική εξαρχία τής νήσου Άμοργοΰ» 1 ,
χωρίς δμως να αναφέρεται και όνομα έξάρχου. Κάτω άπο το 'ίδιο καθεστώς
μνημονεύεται ή 'Αμοργός και το 1621. Τ ή φορά αυτή γνωρίζουμε καΐ το
όνομα του νέου έξάρχου* πρόκειται για τον Λεόντιο, ηγούμενο τής μονής
Χοζοβιώτισσας, στον όποιο φαίνεται δτι εκχωρήθηκε ή πατριαρχική
εξαρχία τής 'Αμοργού και μαζί εκείνη τής 'Αστυπάλαιας 2 . Ή πληροφο
ρία αυτή εξάγεται άπο τήν υπογραφή του Αεοντίου πού σώζεται σε φύλλο
του βρέβιου τής μονής: «"{"Λεόντιος ιερομόναχος και Ιξαρχος 'Αμοργού
και 'Αστυπάλαιας» 3 . Τον Αύγουστο του 1634 στο βρέβιο τής μονής Χο
ζοβιώτισσας καταχωρίστηκε μια πράξη στην οποία υπογράφει ως μάρ
τυρας ό «Ί*Κυριάκος ιερεύς εικονογράφος και εξαρχος πατριαρχικός» 4 . Ή
διατύπωση δμως του τίτλου δέν είναι αρκετά σαφής, ώστε να μας οδηγεί
με βεβαιότητα σε έναν εξαρχο 'Αμοργού 5 . Δεδομένου μάλιστα δτι ό ΛεόνΈ χ ε ι εκδοθεί άπο τον ΓΕΔΕΩΝ, Μνημεία, 449-450* βλ. ακόμα ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, "Ερευναι, 47-48.
1. Βλ. το κείμενο στο ΖΑΚΤΘΗΝΟΣ, 'Ανέκδοτα, 140.
2. Στον Μιχαήλ είχαν εκχωρηθεί, μαζί μέ τήν 'Αμοργό, ή Κάλυμνος καΐ ή
Σέριφος - τώρα συναντούμε άλλο ζεϋγμα. Για τήν τύχη των δύο άλλων νησιών βλ. τα
οικεία λήμματα.
3. Δύο αναφορές υπάρχουν στον εξαρχο Λεόντιο στο βρέβιο της μονής: ή
πρώτη 'έχει χρονολογία 4 'Απριλίου 1620 και αναφέρει απλώς τον «κύρ Λεόντιον τον
εξαρχον», ένώ ή άλλη, μέ χρονολογία 25 'Ιουλίου 1621, είναι ή ίδια ή υπογραφή του.
Γιά τον Λεόντιο και τή δράση του δπως διαγράφεται άπο τις πληροφορίες πού περιέ
χονται στο βρέβιο της μονής Χοζοβιώτισσας βλ. ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ, 'Αμοργός, 42 έπ."
βλ. ακόμα ΜΟΤΖΑΚΗΣ, Πληροφορίες, 31-32.
4. Στο φ. 29 Γ . Το κείμενο τής πράξεως ϊγει δημοσιεύσει ό ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ,
'Αμοργός, 136-137.
5. "Οπως υπέθεσε ό ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ (στο ϊδιο, 48) άπο τήν πράξη αύτη του βρέ
βιου «γίνεται και δεύτερος εξαρχος Άμοργοΰ γνωστός, ό Κυριάκος, του έτους 1634».
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τιος ζοΰσε ακόμη 1 , Ι'σως να πρόκειται για πρόσωπο επιφορτισμένο μόνο
με κάποια ειδική αποστολή.
Το έξαρχικό καθεστώς ωστόσο της 'Αμοργού θα λήξει, και μαζί των
περισσότερων νησιών του Αιγαίου πελάγους, τον Αύγουστο του 1646,
δταν επί Παρθενίου Β ' ιδρύεται ή αρχιεπισκοπή Σίφνου, στην οποία θα
ενσωματωθούν τα πατριαρχικά νησιά 'Αμοργός, 'Ανάφη, 'Αστυπάλαια,
'Ηράκλεια, "Ιος, Μύκονος, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος και Φολέγανδρος 2 .

ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ ή ΜΑΡΜΑΡΙΟΝ
Ή παλαιότερη μαρτυρία για το δτι το «χωρίον» αυτό της ανατολικής
Μακεδονίας ήταν πατριαρχικό σώζεται σε έγγραφο του 1618* πρόκειται
για ένα σιγίλλιο πού εκδόθηκε άπο τον Τιμόθεο Β ' τον Μάρτιο της χρονιάς
εκείνης προκειμένου να ενταχθούν οκτώ «πατριαρχικά χωρία» της περιο
χής στή μητρόπολη Φιλίππων. Τ α χωριά αυτά, σύμφωνα με το κείμενο
του σιγιλλίου, ονομάστηκαν πατριαρχικά «προ πολλών χρόνων», δταν ή
επαρχία της μητροπόλεως Φιλίππων «διεμελίσθη». Τότε, μερικά χωριά
σφετερίστηκε ό μητροπολίτης Ζιχνών, ένώ ό πατριάρχης «ίδών τον λεηλατισμόν... έλαβε και εκείνος τα χωρία ταΰτα, τα οντά μέσον τής επαρχίας
ταύτης [Φιλίππων] υποκείμενα, τόν τε Στρυμόνα ποταμόν, τήν Ά μ φ ί π ο λιν ήτοι το Μαρμάριον, τήν Χρυσούπολιν ήτοι το Όρφάνιον, τήν Καρίανην, τήν Μπομπλίανην, το Νεοχώριον, τήν Ποδογορίανην και του Βοσορόμου και στ(αυ)ροπήγια π(ατ)ριαρχικά έποίησε» 3 . Μολονότι το χρονικό
σημείο πού αναφέρεται στο κείμενο, ό διαμελισμός δηλαδή τής μητροπό
λεως Φιλίππων, δεν έχει ώς τώρα με ακρίβεια προσδιοριστεί 4 , ένα προγε1. Ενώπιον του συντάσσεται ή πιο πάνω πράξη (βλ. στο ϊδιο).
2. Τα σχετικά με τον συνοδικό τόμο πού εκδόθηκε για τήν 'ίδρυση της αρχιε
πισκοπής Σίφνου και τήν παράδοση του βλ. στο λήμμα 'Ανάφη. Ό ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ,
'Υπομνήματα, δεν αναφέρει τίποτε για το έξαρχικο καθεστώς τής Άμοργοϋ.
3. Το σιγίλλιο αυτό του Τιμοθέου σώζεται αντιγραμμένο στο χφ Μ Π Τ 2,
φ. 272Γ-ν(ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΐΧΑΗΛΑΡΗΣ,./νομίκή Συναγωγή, λήμμα 772)· άπο
αυτό το χειρόγραφο το έχει εκδώσει ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Σημειώσεις, 99-101. "Ας ση
μειωθεί δτι το κρίσιμο, για το χαρακτηρισμό των χωριών αυτών ώς πατριαρχικών,
σημείο του κειμένου έ'χει διαβαστεί άπο τον εκδότη «...τοΰ Βοσορόμου και προτροπή
πατριαρχική τα έποίησε» αντί τοΰ όρθοϋ «...τοϋ Βοσορόμου και στ(αυ)ροπήγια
π(ατ)ριαρχικά έποίησε». Για τα τοπωνύμια και τις παραλλαγές τους, και για τη
γεωγραφική θέση τών οικισμών βλ. Paysages, δπου καί βιβλιογραφικές παραπομ
πές" για τήν 'Αμφίπολη: 148, λήμμα Gèni Kioi I.
4. Στή βιβλιογραφία πού υπάρχει για τή μητρόπολη Φιλίππων κανείς μελετητής
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νέστερο κείμενο μας επιτρέπει να αναγάγουμε το χαρακτηρισμό των χ ω 
ριών αυτών ως πατριαρχικών πριν άπο το 1577. Πρόκειται για μια επι
στολή του Γαβριήλ Καλωνά προς τον Μαρτίνο Κρούσιο, στην οποία περι
γράφει κάποια γεγονότα πού συνέβησαν δταν βρισκόταν στην περιοχή τών
Φιλίππων ώς «εξαρχος και τοποτηρητής τών δεκατεσσάρων κωμών του
πατριαρχείου». Στο Όρφάνι, δπου ήταν ή έδρα του, τον συνέλαβαν οι
Τούρκοι επειδή είχε βοηθήσει στή φυγάδευση αιχμαλώτων. Ή περιπέ
τεια εκείνη του στοίχισε πολύμηνη φυλάκιση και πολλά χρήματα προκει
μένου να εξαγοράσει τήν απελευθέρωση του 1 . Για να αντιμετωπίσει το
οικονομικό αύτο βάρος ζήτησε και πήρε άπο τον πατριάρχη 'Ιερεμία Β '
γράμμα ελεημοσύνης, το όποιο έφερε χρονολογία Αύγουστος 1578 2 . Δε
δομένου οτι ή φυλάκιση του διάρκεσε περίπου εξι μήνες, τα γεγονότα πού
διηγείται στον Κρούσιο πρέπει να συνέβησαν το 1577. Κατά συνέπεια, «οι
δεκατέσσερεις κώμαι» ήταν ήδη «του πατριαρχείου» το 1577. Ό Καλωνάς παραδίδει ενα μόνον άπο τα δεκατέσσερα ονόματα, το Όρφάνι* είναι
δμως πιθανό ανάμεσα σε αυτά να ήταν και ή 'Αμφίπολη, καθώς μάλιστα,
μαζί με το Όρφάνι, επανήλθε το 1618 ύπο τή δικαιοδοσία της μητροπό
λεως Φιλίππων. "Εκτοτε δεν μαρτυρεΐται ή 'Αμφίπολη ώς πατριαρχική
εξαρχία.

ΑΝΑΦΗ

Οι πληροφορίες πού σώζονται στίς πηγές για το εκκλησιαστικό καθεστώς
της 'Ανάφης είναι ελάχιστες· βέβαιο, πάντως, είναι πώς είχε χαρακτηρι
στεί «πατριαρχικον νησίον» καί, κατά συνέπεια, είχε υπαχθεί στή δι
καιοδοσία του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Το χαρακτηρισμό αύτο
τον παραδίδει ό συνοδικός τόμος πού εκδόθηκε τον Αύγουστο του 1646
προκειμένου να 'ιδρυθεί ή αρχιεπισκοπή Σίφνου. Στο επίσημο αύτο κεί
μενο αναφέρεται δτι στή νεοϊδρυόμενη αρχιεπισκοπή εντάσσονται τα «πα
τριαρχικά νησία... Α ν ά φ η . . . » 3 . Ή πληροφορία αυτή, συνδυαζόμενη με το
δέν αναφέρει για το χρόνο του διαμελισμού της - βλ. ενδεικτικά LEMERLE, Philippes,
καί πρόσφατα ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Λιαμόρφωσις, 169 έπ., δπου καί βιβλιογραφία.
1. Ή επιστολή του Καλωνά σώζεται στο χφ Tubin. Mb 37, καί εκδόθηκε στην
Turcograecia, 95 - τήν έπανεξέδωσε ό LEGRAND, Bibliographie XV-XVΙ, 164-165,
δπου καί βιογραφικά στοιχεία για τον Καλωνά.
2. Το γράμμα τοϋ 'Ιερεμία Β' εκδόθηκε άπο τον LEGRAND, Bibliographie
XV-XVI,
165-166.
3. Tò κείμενο τοϋ «συνοδικού τόμου» σώζεται αντιγραμμένο στο χφ Μ Π Τ 2,
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γεγονός δτι δεν μαρτυρεΐται να αποτέλεσε ποτέ τμήμα κάποιας επισκο
πής ή 'Ανάφη, μας οδηγεί στη βάσιμη εικασία δτι και αυτή αποτέλεσε
πατριαρχική εξαρχία μετά τήν κατάλυση τής φραγκικής κυριαρχίας στο
Αιγαίο καί τήν υπαγωγή των νησιών στην εκκλησιαστική διοίκηση του
πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.
Στο διάστημα τοϋ ενός περίπου αιώνα πού διάρκεσε το καθεστώς τής
πατριαρχικής εξαρχίας κανένα όνομα έξάρχου 'Ανάφης δεν είναι γνωστό.

ANEPIKOTPOT
Το χωριό αυτό, πού βρίσκεται νότια τών Χανίων, εκχωρήθηκε ως εξαρ
χία στον άρχοντα κυρίτζη Λασκαρακη Μουσελίμη στα μέσα του 17ου
αιώνα. Ή πληροφορία παραδίδεται σε σημείωμα πού σώζεται στο χφ
Μ Π Τ 2, φ. 263 Γ , σημείωμα πού άντιγράφηκε κατά πάσα πιθανότητα άπο
χαμένο σήμερα κώδικα τοϋ πατριαρχικοΰ Άρχειοφυλακίου 1 .
Το σημείωμα ωστόσο, πού δέν είναι χρονολογημένο, θα πρέπει να
συντάχθηκε μετά τον 'Απρίλιο τοϋ 1654, όταν μια ομάδα χωριών τής
ανατολικής Κρήτης πέρασαν στην πατριαρχική εξουσία. 'Ανάμεσα τους
δέν ήταν το χωριό Άνερικούρου* προστέθηκε δμως στην ομάδα, σύμφω
να μέ το πιο πάνω σημείωμα, αντί του χωριοΰ Στύλος πού αρχικά είχε
χαρακτηριστεί πατριαρχικό 2 . Κατά συνέπεια, t e r m i n u s p o s t q u e m είναι
ό 'Απρίλιος τοϋ 1654, ενώ t e r m i n u s a n t e q u e m πρέπει να θεωρηθεί ή
χρονολογία θανάτου του Λασκαρακη Μουσελίμη, άφου στο σημείωμα
αναφέρεται πώς σέ αυτόν εκχωρήθηκε το μόλις χαρακτηρισθέν ως π α 
τριαρχικό χωριό. Παραμένει ωστόσο άγνωστο ως πότε έ'μεινε πατριαρ
χικό το Άνερικούρου.
φ. 135r-v (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 246).
"Εχει εκδοθεί άπο τον ΓΕΔΕΩΝ, Μνημεία, 451-452, άπο το πιο πάνω χειρόγραφο.
Στο ΐδιο χφ (φ. 1 3 5 ν ) σώζεται και το υπόμνημα εκλογής τοϋ πρώτου αρχιεπισκόπου
τής νεοϊδρυμένης εκκλησιαστικής περιφέρειας, τοϋ Αθανασίου" το κείμενο τοϋ υπομνή
ματος έχει δημοσιεύσει ό ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, "Ερενναι, 137 (ΑπΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 247).
1. Βλ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 728.
Για τα άντιγραφικά πρότυπα τοϋ χφ Μ Π Τ 2 βλ. πρόχειρα στο Ιδιο, 34 και 140. Το
σημείωμα ϊγει δημοσιευθεί άπο τον ΜΤΣΤΑΚΙΔΗ, Γράμμα, 132, καί έπαναδημοσιεύθηκε άπο τον ΤΩΜΑΔΑΚΗ, Νέαι ειδήσεις, 36.
2. Για την πράξη τοϋ 'Απριλίου τοϋ 1654 βλ. στο λήμμα Άτσιπόπουλον.
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ANHAION

Βλ. το λήμμα Μέτσοβον.
ΑΝΤΑΝΑΣΟ
"Ενα πατριαρχικό γράμμα, το κείμενο του οποίου γνωρίζουμε άπο αντί
γραφο στο όποιο Ομως δεν αναγράφηκε ούτε ή χρονολογία έκδοσης του
ούτε το όνομα του πατριάρχη πού τό εξέδωσε 1 , περιέχει πληροφορίες πού
επιτρέπουν να συμπεριλάβουμε το χωριό αυτό της δυτικής Κρήτης στον
κατάλογο τών χωριών πού έξαρτόνταν άπό τό πατριαρχείο Κωνσταντι
νουπόλεως.
Τό Άντάνασο λοιπόν, σύμφωνα μέ τό κείμενο, υπαγόταν «εξ αρχής»
στην επισκοπή Ρεθύμνης, μαζί μέ τα άλλα χωριά τής περιοχής 2 . Κάποτε
όμως αποσπάστηκαν άπό τή δικαιοδοσία του επισκόπου αύτοΰ καί χαρα
κτηρίστηκαν πατριαρχικά. Πότε ακριβώς δεν προσδιορίζεται στό κείμε
νο - θα πρέπει πάντως να έγινε πριν άπό την πατριαρχία του Γαβριήλ Γ ' ,
δηλαδή πριν άπό τό 1702, άφοΰ ό Γαβριήλ τα έπανένωσε στην επισκοπή
Ρεθύμνης. Ά π ό τό 'ίδιο, ωστόσο, πατριαρχικό γράμμα έχουμε τήν πληρο
φορία ότι τό Άντάνασο, καί μαζί τα γύρω χωριά, χαρακτηρίστηκαν ξανά
πατριαρχικά άπό τόν Κύριλλο Δ' (1711-1713), για να επανέλθουν ορι
στικά στή δικαιοδοσία τής επισκοπής Ρεθύμνης μέ τό πιό πάνω πατριαρ
χικό γράμμα. Ε σ ω τ ε ρ ι κ ά τεκμήρια επιτρέπουν να χρονολογήσουμε τήν
έκδοση του στην περίοδο 1713-1728, οπότε φαίνεται πώς έληξε οριστικά
ή εξάρτηση του Άντάνασου καί τών άλλων χωριών —τής Καρωτής, του
Άτσιπόπουλου, τής 'Επισκοπής, τής Κυριάνας καί τών Περιβολιών—
άπό τό πατριαρχείο 3 .

ΑΡΒΑΝΙΤΟΧΩΡΙΟΝ

Τόν Α π ρ ί λ ι ο του 1642 ένα σιγίλλιο πού εκδόθηκε άπό τόν Παρθένιο Α '
1. Το αντίγραφο του πατριαρχικού αύτοΰ γράμματος σώζεται στο χφ 287 της
Βιβλιοθήκης του πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας, σ. 535-536 καί έχει εκδοθεί άπο τον
ΤΣΟΤΓΚΑΡΑΚΗ, Πληροφορίες, 189-191.
2. Για τήν ανασύσταση της εκκλησίας τής Κρήτης βλ. τή μελέτη του ΤΩΜΑΔΑΚΗ, Διάγραμμα, 3 έπ. Για τα άλλα μνημονευόμενα χωριά βλ. πιο κάτω στο κεί
μενο.
3. Τήν επιχειρηματολογία για τή χρονολόγηση αυτή παραθέτει ό έκδοτης του
γράμματος ΤΣΟΤΓΚΑΡΑΚΗΣ, Πληροφορίες, 177.
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αποσπούσε το μικρό αυτό χωριό της επαρχίας Τορνόβου άπο την επισκο
πή Τζερβενοΰ, στην οποία ως τότε υπαγόταν, και το χαρακτήριζε π α 
τριαρχικό 1 . Ό πατριάρχης προέβη στην ενέργεια αυτή, με τή σύμφωνη
γνώμη της συνόδου, επειδή το Άρβανιτοχώρι ήταν ό γενέθλιος τόπος τοΰ
βοεβόδα της Μολδαβίας Βασιλείου - λίγους μήνες πρίν, τον Αύγουστο του
1641, ό Βασίλειος με «αύθεντικον χρυσόβουλλον» πού εξέδωσε ανακοί
νωσε τήν απόφαση του να αναλάβει τήν αποπληρωμή τών συσσωρευθέντων ως τότε χρεών της Μ. Εκκλησίας 2 . Είναι φανερό πώς ή ανακήρυξη
τοΰ Άρβανιτοχωρίου σε «χώραν σταυροπηγιακήν, πατριαρχικήν, έλευθέραν, άδούλωτον, άκαταπάτητον και δλως άνεπηρέαστον», όπως ανα
φέρει το σιγίλλιο, έγινε εις ένδειξη τιμής και ως μικρή ανταπόδοση στή
γενναιόδωρη χειρονομία τοΰ Βασιλείου 3 .
Δεν γνωρίζουμε ωστόσο αν το έξαρχικο καθεστώς τοΰ Άρβανιτο
χωρίου διατηρήθηκε και μετά τήν εμπλοκή πού παρουσιάστηκε, λίγα
χρόνια αργότερα, στίς σχέσεις τοΰ Βασιλείου με το πατριαρχείο 4 . Στο
«σημείωμα» πάντως πού απομνημόνευσε ό Κομνηνος-Ύψηλάντης, και
στο όποιο αναγράφονται οι πατριαρχικές έξαρχίες πού έκχωροΰνταν στους
αξιωματούχους τοΰ πατριαρχείου, το Άρβανιτοχώρι φέρεται να έκχωρεϊ-

1. Το κείμενο τοϋ σιγιλλίου παραδίδεται στο χφ 411, σ. 139, της Βιβλιοθήκης
τοΰ Μετοχίου τοϋ Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη και έχει εκδοθεί άπο τον
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Α , Βιβλιοθήκη, 4, 373-376.
2. Το «αύθεντικον χρυσόβουλλον» εκδόθηκε «εν τω Γιασίω, μηνί αύγούστω»
και σώζεται αντιγραμμένο στο χφ Μ Π Τ 2, φ. 117 r -118 v (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 191). Το έχει εκδώσει ό ΔΕΛΙΚΑΝΗΣ,
"Εγγραφα 3, 296-302.
3. Στο κείμενο του σιγιλλίου δέν αναφέρεται ρητά δτι το 'Αρβανιτοχώρι
ονομάστηκε πατριαρχικό επειδή ήταν ό γενέθλιος τόπος τοΰ Βασιλείου' δηλώνεται
δμως δτι «ήβουλήθημεν και ήμεϊς επί αμοιβή τών πολλών αύτοΰ ευεργεσιών καΐ βοη
θειών... τήν τοΰ 'Αλβανιτοχωρίου χώραν... πατριαρχικήν άποκαταστήσαι». Το γεγο
νός δτι το 'Αρβανιτοχώρι ήταν ό γενέθλιος τόπος τοΰ Βασιλείου το μαρτυρεί και ό
Δοσίθεος Ιεροσολύμων στον πρόλογο πού έγραψε στην έκδοση τοΰ έργου τοΰ ΜΕΛΕ
ΤΙΟΥ ΣΥΡΙΓΟΥ, Κατά τών καλβινικών κεφαλαίων, και ερωτήσεων Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως, άντίρρησις, Βουκουρέστι 1690 (βλ. LEGRAND, Bibliographie XVII, 2, 467468). Στο γεγονός αναφέρεται και ό ΓΕΔΕΩΝ, Έξαρχίαι, 69 και Πένητες, 383.
4. Ό απόηχος τών σχέσεων τοΰ Βασιλείου με το πατριαρχείο Κωνσταντινου
πόλεως έχει αποτυπωθεί σε αρκετές επίσημες πράξεις πού καταχωρίσθηκαν στον ιερό
κώδικα. Τρεις άπο αυτές σώζονται στον Κώδικα Α' σ. 392-393, 394-395 και 405406' τις υπόλοιπες τις γνωρίζουμε άπο τα αντίγραφα πού σώζονται στο χφ Μ Π Τ 2
(ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμματα 191, 192, 193,
254, 255, 550, 589, 591, 602).
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ται στον μ. χαρτοφύλακα. "Εκτοτε, καμιά σωζόμενη πηγή δεν αναφέρει
κάτι για το έξαρχικο καθεστώς του Άρβανιτοχωρίου 1 .
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
Σε συνοδικό έγγραφο πού εκδόθηκε επί Θεόληπτου Β ' τον Μάρτιο του
1585 ή 'Αστυπάλαια αποκαλείται «πατριαρχικον νησίδιον»· στο 'ίδιο κεί
μενο ώς νόμιμος εξαρχος αναγνωρίζεται ό πρωταποστολάριος του π α 
τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνος. Δέν είναι δμως αυτή ή
αρχαιότερη αναφορά στο έξαρχικο καθεστώς της 'Αστυπάλαιας. Στο συ
νοδικό γράμμα αναφέρεται ακόμα δτι ό 'Ιερεμίας Β ' ήταν εκείνος πού
πρώτος ευεργέτησε τον Κωνσταντίνο με τήν πατριαρχική νήσο Σάμο,
«προσθεΐς... ταύτη» και τα «πατριαρχικά νησίδια, τήν Ίκαρίαν, Ά σ τ υ παλίαν και τα Ψηρά» 2 . Το έγγραφο του 'Ιερεμία λανθάνει* καθώς δμως ό
Θεόληπτος έγινε πατριάρχης το 1585, ή εκχώρηση άπο τον 'Ιερεμία πρέ
πει να έ'γινε ε'ίτε στή διάρκεια της πρώτης πατριαρχίας του (1572-1579)
εϊτε στή διάρκεια της δεύτερης (1580-1584). Κατά συνέπεια, ή αρχαιό
τερη μνεία για το έξαρχικο καθεστώς της 'Αστυπάλαιας ανάγεται στο
διάστημα 1572-1584 3 .
"Εκτοτε, και για διάστημα είκοσι περίπου χρόνων, ή 'Αστυπάλαια
θα έχει κοινή τύχη με τα άλλα τρία νησιά —τή Σάμο, τήν 'Ικαρία και τα
Ψαρά: χάνει το έξαρχικο της καθεστώς στή διάρκεια της παράνομης πα
τριαρχίας του Παχωμίου Β ' και ίσως εντάσσεται στην επισκοπή Αέρνης 4 ,
1. Για το ασημείωμα» τοΰ Κομνηνοΰ-'Τψηλάντη βλ. το λήμμα "Αγιος Ευστρά
τιος" απομνημονεύθηκε το 1729 άλλα δέν είναι βέβαιο πώς αποδίδει το καθεστώς πού
ΐσχυε εκείνη ακριβώς την εποχή. "Οσο για τή σιωπή των πηγών, ίσως να σχετίζεται
με τή δυσμένεια στην οποία περιέπεσε ό Βασίλειος* βλ. πρόχειρα γι' αυτόν ΚΑΡΑΒΙΑ,
Βασίλειος
Λονπον.
2. Το κείμενο τοΰ «γράμματος» σώζεται αντιγραμμένο στο χφ Μ Π Τ 2,
φ. 214ν-216ν(ΑΠ0ΣΤ0Λ0Π0ΥΛ0Σ-ΜΐΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 531).
'Έχει εκδοθεί άπο τον ΣΑΘΑ, 'Ιερεμίας Β', 205-208, άπο το πιο πάνω χειρόγραφο.
3. Ό Κωνσταντίνος μνημονεύεται ώς πρωταποστολάριος ήδη άπο τον 'Ιούνιο
του 1578 (Turcograecia, 507) - 'έτσι ή κατοχή τοΰ όφφικίου του δέν προσφέρει κά
ποιο τεκμήριο για τή χρονολόγηση τοΰ συνοδικού αύτοΰ γράμματος.
4. Ό Μανουήλ Γεδεών, ερευνητής πού είχε πρόσβαση στα πατριαρχικά αρ
χεία και γνώση των πηγών της εκκλησιαστικής ιστορίας, δέν τολμά παρά να ((εικάσει»
μόνο οτι ό Παχώμιος Β' ένωσε στην επισκοπή Λέρνης και τήν 'Αστυπάλαια (ΓΕΔΕΩΝ,
Μνημεία, 449)* τήν ϊδια, προσεκτικά διατυπωμένη, όίποψη επαναλαμβάνει και στή
νεότερη μελέτη του, Λέρος-Κάλνμνος, 106-107 καΐ 118-120. Για τήν υπαγωγή της
'Αστυπάλαιας στην επισκοπή Λέρνης, και μάλιστα άπο τήν εποχή της καταλύσεως της
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αποκαθίσταται δμως ώς εξαρχία τον Μάρτιο του 1585 άπο τον Θεόλη
πτο Β ' και αποδίδεται πάλι στον πρωταποστολάριο Κωνσταντίνο 1 . Ή
κοινή δμως πορεία διακόπτεται στα τέλη του αιώνα καθώς ή Σάμος, ή
μεγαλύτερη σε έκταση εξαρχία, μετατρέπεται σε αρχιεπισκοπή στην ο
ποία εντάσσεται και ή 'Ικαρία 2 . ΚαΙ της 'Αστυπάλαιας το έξαρχικο καθε
στώς δμως θα ανασταλεί το 1610 καθώς, υστέρα άπο ενέργειες του μη
τροπολίτη Ρόδου, το πατριαρχείο, με ενα σκεπτικό πού γεννά κάποια
προβλήματα, θα αποφασίσει τήν ένταξη του νησιού στην επισκοπή Λέρ
νης. Στο σκεπτικό του «σιγιλλιώδους γράμματος» πού εκδόθηκε τον ' Α 
πρίλιο του 1610 αναφέρεται μεταξύ άλλων δτι τήν έ'νταξη της 'Αστυπά
λαιας και μαζί της Καλύμνου στην επισκοπή Λέρνης τήν υπαγόρευσαν
«παλαιγενή» γράμματα του 'Ιερεμία και του Μελετίου Πηγά, τα όποια
προσκόμισε ό ενδιαφερόμενος μητροπολίτης Ρόδου και σύμφωνα μέ τα
όποια τα δύο αυτά νησιά υπάγονταν «εκ χρόνων αμνημονεύτων τη άγιωτάτη επισκοπή Λέρνης» 3 . Τέτοια γράμματα δέν έ'χουν, δσο γνωρίζω, εν
τοπιστεί. "Ισως ό 'Ιερεμίας Β ' στή διάρκεια της τρίτης πατριαρχίας του
(1587-1595) ενέταξε τήν 'Αστυπάλαια στην επισκοπή Λέρνης, πράξη τήν
οποία προφανώς επιβεβαίωσε ό Μελέτιος Πηγάς στή διάρκεια της τοποτηρητίας του (1596-1597) 4 , καί αυτά τα γράμματα ή σύνοδος του 1610
τα χαρακτήρισε «παλαιγενή» για να προσδώσει μεγαλύτερη νομιμότητα
στην απόφαση της 5 . Τον 'Ιούλιο πάντως του 1621 ή 'Αστυπάλαια μαρτυφραγκικής κυριαρχίας, περισσότερο κατηγορηματικός είναι ό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,
Συμβολή, 134: « Ή 'Αστυπάλαια κατά τάς αρχάς της Τουρκοκρατίας τών νήσων
[μετά το 'έτος 1522] υπήχθη εις τήν έπισκοπήν Λέρνης. Άπεσπάσθη δμως ταύτης υπό
τοϋ... 'Ιερεμίου Β'... Τήν πραξιν ταύτην... ήκύρωσεν ό διαδεχθείς τούτον Παχώμιος
Β'», ίίποψη πού επαναλαμβάνεται και στο νεότερο δημοσίευμα του, Λέρος, 26, χωρίς
δμως να παραπέμπει σε κάποια πηγή. Είναι πιθανόν να στηρίζεται στο σκεπτικό τοϋ
γράμματος πού εκδόθηκε επί Νεοφύτου Β' στα 1610, για το όποιο δμως βλ. πιο κάτω
στο κείμενο.
1. Ή αποκατάσταση ε'γινε μέ το «συνοδικον ^γγραφον» πού σχολίασα στην

αρχή·
2. Βλ. τα σχετικά στα λήμματα Σάμος καί 'Ικαρία.
3. Το κείμενο τοϋ σιγιλλίου σώζεται στον Κώδικα Α', σ. 35 τοϋ πατριαρχι
κού 'Αρχειοφυλακίου, καί αντίγραφο του στο χφ Μ Π Τ 2, φ. 2 7 6 Γ _ ν (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 791). "Εχει εκδοθεί άπο τον
ΓΕΔΕΩΝ, Μνημεία, 450-451.
4. Πράξεις τών οποίων δέν σώθηκε κανένα άλλο 'ίχνος.
5. Δέν είναι ασυνήθιστη ή επίκληση άπο τήν πατριαρχική γραμματεία απαλαιγενών» γραμμάτων προκειμένου να περιβληθούν μέ μεγαλύτερο κύρος συνο
δικές αποφάσεις. Στή συγκεκριμένη δμως περίπτωση ή επίκληση δέν γίνεται γενικά
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ρεΐται πάλι. ώς εξαρχία. Τ η φορά αύτη έχει εκχωρηθεί μαζί με την ' Α 
μοργό στον Λεόντιο 1 .
Το εκκλησιαστικό καθεστώς της 'Αστυπάλαιας παγιώνεται τελικά
τον Αύγουστο του 1646, όταν 'ιδρύεται ή αρχιεπισκοπή Σίφνου, στην ο
ποία εντάσσεται και το πρώην «πατριαρχικον νησίον», ή 'Αστυπάλαια 2 .

ΑΤΖΙΧΟΛΟΣ
Βλ. το λήμμα "Ακοβα.

ΑΤΣΙΠΟΠΟΤΛΟΝ
Λ ί γ α χρόνια μετά τήν κατάκτηση τής Κρήτης άπο τους 'Οθωμανούς και
τήν ανασύσταση τής ορθόδοξης εκκλησίας 3 , μια ομάδα χωριών τής δυ
τικής Κρήτης χαρακτηρίστηκαν πατριαρχικά, με τη συναίνεση του μητρο
πολίτη Κρήτης Νεοφύτου, τον 'Απρίλιο του 1654 4 . Τ α χωριά αυτά ήταν
το Ά τ σ ι π ό π ο υ λ ο , οί Δραπανιάδες, οι Μαγαρίτες, ό Γαλατάς και ό Σ τ ύ 
λος 5 .
Είκοσι χρόνια αργότερα το χωριό εξακολουθούσε να είναι πατριαρ
χικό* ό πατριάρχης Διονύσιος Δ ' μάλιστα αποφάσισε, τον 'Οκτώβριο του

και αφηρημένα άλλα αναφέρονται ρητά και δύο ονόματα, γεγονός πού περιπλέκει ακόμα
περισσότερο το θέμα.
1. Για τον Λεόντιο και τήν πηγή πού παραδίδει τήν πληροφορία βλ. στο λήμμα
'Αμοργός.
2. Τα σχετικά με τον συνοδικό τόμο του 1646 βλ. στο λήμμα 'Ανάφη. Για τήν
εκκλησιαστική ιστορία τής 'Αστυπάλαιας βλ. και δσα αναφέρει ό ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, "Ερενναι, 24, 47, 58-59 και 124.
3. Βλ. ενδεικτικά δσα αναφέρει ό ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, Διάγραμμα, 3 έπ.
4. Το κείμενο τοϋ εγγράφου με το όποιο ό Νεόφυτος φέρεται να παραχωρεί
«οικειοθελώς» στον πατριάρχη Ίωαννίκιο Β ' χωριά τής μητροπόλεως του για να γ ί 
νουν σταυροπηγιακά σώζεται στο χφ Μ Π Τ 2, φ. 262ν-263 Γ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα. 727) και εκδόθηκε άπο τον ΜΤΣΤΑΚΙΔΗ, Γράμμα, 131-132. Το έπαναδημοσίευσε ό ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, Νέαι ειδήσεις, 35-36'
ορθά το κείμενο αυτό το χαρακτηρίζει «περιεργότατον», διότι εμφανίζεται ένας αρ
χιερέας να παραχωρεί στον πατριάρχη χωριά. Φαίνεται όμως πώς δεν πρόκειται για
πραγματική παραχώρηση άλλα για έγγραφη «ομολογία» τοϋ τοπικού αρχιερέα, μια
ε'γγραφη συναίνεση στην απόφαση τοϋ πατριαρχείου, ώστε να μήν μπορεί να διεκ
δικήσει αργότερα τήν υπαγωγή τών χωριών αυτών στή δικαιοδοσία του, άφοϋ είχαν
αποσπαστεί με δική του συναίνεση.
5. Τα τοπωνύμια σχολιάζονται άπο τον ΤΩΜΑΔΑΚΗ, Νέαι Ειδήσεις, 37-38.

142

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΈΣ ΕΞΑΡΧΙΕΣ

1672, να διατίθεται το ετήσιο του πατριαρχικού αύτοΰ χωρίου, και μαζί
του Γαλατά και του χωρίου Μαγαρίτες, στον πατριαρχικό ναό του 'Αγίου
Γεωργίου «χάριν άεννάου λυχνοκα'ιας», όπως αναφέρεται στο πατριαρ
χικό γράμμα 1 .
Ό πατριαρχικός ωστόσο χαρακτήρας του Άτσιπόπουλου άλλαξε την
πρώτη δεκαετία του 18ου αιώνα, δταν ό πατριάρχης Γαβριήλ Γ ' (Αύγου
στος 1 7 0 2 - Ό κ τ ώ β ρ ι ο ς 1707) αποφάσισε να υπαγάγει το χωριό αυτό και
μαζί τα άλλα πατριαρχικά χωριά της περιοχής στην επισκοπή Ρεθύμνης
ως ενοριακά 2 . Λίγα χρόνια αργότερα, στο διάστημα Δεκέμβριος 1711 εως
Νοέμβριος 1713, ό πατριάρχης Κύριλλος Δ' επανέφερε στα χωριά το
έξαρχικο καθεστώς, πού καταργήθηκε πλέον οριστικά τήν επόμενη δε
καπενταετία, υστέρα άπο ενέργειες του επισκόπου Ρεθύμνης προς το π α 
τριαρχείο, πού είχαν ως αποτέλεσμα τήν οριστική ένταξη των χωριών
στην επισκοπή του 3 .

ΑΤΤΑΛΕΙΑ
Ή πόλη αυτή της Παμφυλίας, χτισμένη σε πεδιάδα γόνιμη και προφυ1. Το γράμμα τοΰ Διονυσίου Δ ' καταστρώθηκε στον Κώδικα Δ', σ. 18, τοϋ
πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου, άπο δπου το εξέδωσε ό ΔΕΛΙΚΑΝΗΣ, "Εγγραφα 3,
340-342· άπο εκεί το αναδημοσίευσε δ ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, Εκκλησία Κρήτης, 329-330.
'Αντίγραφο τοϋ γράμματος σώζεται στο χφ Μ Π Τ 2, φ. 88 ν -89 Γ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 140) και στον Α' κώδικα Κριτίου,
σ. 424-425, άπο δπου το έχει εκδώσει ό ΓΕΔΕΩΝ, Χρονικά, 112-115.
2. Οί πληροφορίες για τις μεταπτώσεις αυτές τοϋ έκκλησιαστικοΰ καθεστώτος
στο Άτσιπόπουλο περιέχονται στο κείμενο ενός άχρονολόγητου πατριαρχικοΰ γράμ
ματος. Έ κ ε ΐ αναφέρεται ή ενέργεια τοΰ Γαβριήλ να επαναφέρει στην επισκοπή Ρ ε 
θύμνης τα άποσπασθέντα ώς σταυροπηγιακά χωριά, το Άντάνασο, το 'Ατσιπόπουλο,
τήν 'Επισκοπή, τήν Καρωτή, τήν Κυριάνα και τα Περιβόλια. 'Από εδώ προφανώς
άντλησε τήν πληροφορία ό ΓΕΔΕΩΝ και σημείωσε Οτι επί Γαβριήλ Γ ' εκδόθηκε σχε
τική πράξη (Πίνακες, 616), πληροφορία πού τήν επαναλαμβάνει και ό ΠΑΣΧΑΛΗΣ,
Γαβριήλ Γ', 317. Το πατριαρχικό αυτό γράμμα το γνωρίζουμε άπο αντίγραφο του, πού
σώζεται στο χφ 287, σ. 535-536, της Βιβλιοθήκης τοΰ πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας*
το έχει εκδώσει ό ΤΣΟΤΓΚΑΡΑΚΗΣ, Πληροφορίες, 189-191. 'Ορθά ό εκδότης ση
μειώνει (στο ϊδιο, 177 σημ. 70) ότι ή μεταβολή πού υπαινίσσεται το κείμενο δεν είναι
αυτή τοΰ 1654 «άλλα κάποια άλλη μεταγενέστερη». Αυτή ή μεταγενέστερη πρέπει να
είναι ή εξάρτηση τοΰ Άτσιπόπουλου άπο το πατριαρχείο, δπως διαφαίνεται στο έγ
γραφο τοΰ 1672 τοΰ Διονυσίου Δ ' .
3. Ή πληροφορία για τήν αποκατάσταση τοΰ έξαρχικοΰ καθεστώτος άπο τον
Κύριλλο Δ ' καί για τήν οριστική ενωσή τους στην επισκοπή Ρεθύμνης σώζεται στο
πατριαρχικό γράμμα πού μνημονεύεται στην προηγούμενη σημείωση.

ΑΤΤΑΛΕΙΑ

143

λαγμένη στο μυχό του ομώνυμου κόλπου, αποτέλεσε τον 17ο αιώνα π α 
τριαρχική εξαρχία. Ή αρχαιότερη ρητή πληροφορία πού σώζεται για το
έξαρχικό της καθεστώς περιέχεται στο «τακτικό» πού συνέταξε ό π ρ ω 
τονοτάριος του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως Φίλιππος Κύπριος στο
διάστημα 1639-1644. Έ κ ε ΐ διαβάζουμε: «ή Ά τ τ ά λ ε ι α [ήν] π ' [στην τάξη
των μητροπόλεων] και έγινε ^ζ', νΰν δε εξαρχία» 1 . "Οπως είναι γνωστό,
6 Φίλιππος πήρε ώς βάση για τήν εργασία του τήν recensio II τής n o t i t i a e p i s c o p a t u u m , πού περιέχεται στην «Έκθεσιν» του 'Ανδρόνικου Β '
του Παλαιολόγου, τακτικό το όποιο αναθεώρησε, προσαρμόζοντας το
προφανώς στην «τάξιν» πού 'ίσχυε τήν εποχή του. Στην εποχή του λοιπόν
ή Ά τ τ ά λ ε ι α ήταν εξαρχία.
Στο ζητούμενο ωστόσο άπο πότε μετατράπηκε σε εξαρχία οί πηγές
δεν μας επιτρέπουν να αναφέρουμε τίποτε άλλο άπο Ινα t e r m i n u s p o s t
q u e m , το 1620, άφου ώς τότε ή Ά τ τ ά λ ε ι α αποτελούσε τμήμα τής μη
τροπόλεως Πισιδίας. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίστηκε το 1651 ό τότε μη
τροπολίτης Πισιδίας προκειμένου να διεκδικήσει τήν ένταξη και πάλι τής
Άττάλειας, και μαζί των Μύρων καί τής Σίδης, στή μητρόπολη του 2 .
Είχε προσκομίσει «παλαιγενή» γράμματα τών πατριαρχών Μητροφάνη
Γ', Ραφαήλ Β ' , Νεοφύτου Β ' καί Τιμοθέου Β ' πού βεβαίωναν δτι οί έρημωθεΐσες επαρχίες Μύρων, Σίδης καί Ά τ τ ά λ ε ι α ς είχαν δοθεί στο μητρο
πολίτη Πισιδίας. Δεδομένου δτι τα «παλαιγενή» αυτά γράμματα δεν σώ
ζονται ώστε να γνωρίζουμε τήν ακριβή χρονολογία έκδοσης τους 3 , θα
1. Έ κ δ . NICOLAUS B L A N C A R D U S , Φραγκφούρτη 1679, 22. Για το έργο τοΰ
Φιλίππου Κυπρίου, τοϋ πρωτονωταρίου τής Μεγάλης Εκκλησίας, Βιβλιαρίδιον εν φ
περιέχεται, ό κατάλογος τών Πατριαρχών τής Κωνσταντινουπόλεως και οι υπ' αυτών
διατελούντες θρόνοι τών αρχιερέων οί πάλαι και νϋν, ερανισθείζ εκ διαφόρων χρονικών
βιβλίων δσοι σώζονται καί τΙς εκδόσεις του βλ. τήν πρόσφατη μελέτη τοΰ ΠίΤΣΑΚΗ,
Φίλιππος Κύπριος, 362 έπ.
2. Το αΐτημα τοΰ μητροπολίτη έγινε δεκτό, όπως φαίνεται άπο το πατριαρ
χικό γράμμα πού εκδόθηκε το 1651 καί το όποιο σώζεται αντιγραμμένο στο χφ Μ Π Τ
2, φ. 169 ν -170 Γ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα
329). "Ας σημειωθεί δτι ή ένταξη τών τριών μητροπόλεων στή μητρόπολη Πισιδίας συνεπαγόταν σεβαστή αύξηση τοΰ οίκονομικοΰ βάρους για το μητροπολίτη:
τώρα θα έπρεπε να καταβάλλει στο πατριαρχείο 40 χρυσά φλωρία ετησίως αντί για
15 πού ώς τότε κατέβαλλε - βλ. καί ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Πέργη, 112-114.
3. Το 1576 πάντως είχαν προστεθεί στή φήμη τοΰ μητροπολίτη Πισιδίας οί
τρεις αυτές επαρχίες, όπως μαρτυρεί ή υπογραφή του, έτσι δπως τή διέσωσε ό Θεο
δόσιος Ζυγομαλάς: «ό Πισιδίας καί εξαρχος Σίδης, Μυρέων καί Άτταλείας»* περι
λαμβάνεται ανάμεσα στις υπογραφές αρχιερέων πού ανέλαβε να συλλέξει, κατ' αίτηση
τοΰ Gerlach, ό άξιωματοΰχος αυτός τοϋ πατριαρχείου στή διάρκεια τής αποστολής

144

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΕΣ

ΕΞΑΡΧΙΕΣ

πρέπει να θεωρήσουμε δτι οπωσδήποτε μετά το 1620, έτος λήξης της πα
τριαρχίας του Τιμοθέου Β ' , ή 'Ατταλεια χαρακτηρίστηκε πατριαρχική
εξαρχία.
"Οσον άφορα τη λήξη του έξαρχικοΰ της καθεστώτος, μπορούμε να
την ορίσουμε με ασφάλεια λίγο πριν άπο τον Δεκέμβριο τοϋ 1646, δταν 6
πατριάρχης Ίωαννίκιος αποφάσισε να εντάξει στην ανασυγκροτημένη μ η 
τρόπολη Μύρων τίς έξαρχίες Ά τ τ ά λ ε ι α ς , Ά λ ά γ ι α ς , Καστελόριζου και
Λιβισίου 1 .

ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΝ

Το παλαιότερο κείμενο στο όποιο το χωριό αυτό αναφέρεται ως πατριαρ
χικό είναι του 1721. Πρόκειται για ενα σιγιλλιώδες γράμμα πού εξέδω
σε ό 'Ιερεμίας Γ', σύμφωνα με το όποιο ή εξαρχία Καβάλας μαζί με τα
υποκείμενα στην εξαρχία αύτη δεκατρία χωριά συνενώνονται με τη μη
τρόπολη Ξάνθης: «...ϊνα ή διαληφθεΐσα εξαρχία της Καβάλας μετά πάν
των τών υποκειμένων αυτή χωρίων, άτινα είσί ταύτα, ή Καβάλα, το Π ο λύστυλον, το Δουκάλον, το Κουρί, το Βοσορόπι, ή Ποδογορίανη, το Τ ζ ά νου, το Βασιλάκι, το Σφαμένος, άπο του νυν και εις το εξής εις αιώνα τον
άπαντα ύπάρχωσι συνημμένα καί ηνωμένα τη μητροπόλει και επαρχία
Ξάνθης...», ανέφερε το σιγίλλιο 2 . Γνωρίζουμε, επομένως, με ασφάλεια
πότε το χωριό αυτό έπαψε να είναι πατριαρχικό* δμως οι πηγές δεν π α 
ραδίδουν πότε απέκτησε το Βασιλάκι τον έξαρχικό του χαρακτήρα. 'Από
ενα παλαιότερο σιγίλλιο, του 'Ιουνίου του 1614, πληροφορούμαστε πώς
το Βασιλάκι καί μαζί το Κουρί, ή Μπόμπλιανη, το Δουκάλο, το Πολύστυλο καί το Ζυγοστοΰ, ενώ ήταν ανέκαθεν ενοριακά της μητροπόλεως
Φιλίππων, τήν εποχή του «διαμελισμού» της αποσπάστηκαν «παρά τών
προστατούντων καί διοικούντων τάς μητροπόλεις Περιθεωρίου καί Καβά
λας» 3 . Είναι πιθανόν το Βασιλάκι να ακολούθησε τήν τύχη της Καβάλας,

του στο Αιγαίο πέλαγος καί τα μέρη της 'Ανατολής· βλ. LEGRAND,
Zygomalas,
198-199.
1. Δύο πατριαρχικά γράμματα μαρτυρούν τήν ένταξη αυτή" βλ. γι' αυτά στο
λήμμα 'Αλάγια.
2. Το σιγίλλιο εξέδωσε πρώτος, άπο αντιγραφή τοϋ «άπαχθέντος πρωτοτύπου»,
ό ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Καβάλλα, 143-144· το επανεκδίδει ό ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Αιαμόρφωσις, 193-195.
3. Το κείμενο τοϋ σιγιλλίου σώζεται στον Κώδικα Α', σ. 70, τοϋ πατριαρχι
κού Άρχειοφυλακίου καί αντίγραφο του στο χφ Μ Π Τ 2, φ. 286 ν -287 Γ (ΑΠΟΣΤΟ-
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δταν αύτη μετατράπηκε σε πατριαρχική εξαρχία, κατά το διάστημα 16261639 1 . Ή υπόθεση αυτή, τουλάχιστον μέ τα σωζόμενα στοιχεία, φαίνεται
ή πιο πιθανή.

ΒΟΛΙΣΣΟΣ

"Οταν το 1566 οί 'Οθωμανοί κατέλαβαν τή Χίο, την πνευματική επιστα
σία τοΰ χριστιανικού πληθυσμού ανέλαβε το πατριαρχείο Κωνσταντινου
πόλεως και το 1571 Ιδρύθηκε ή μητρόπολη Χίου. Ω σ τ ό σ ο ό πατριάρχης
κράτησε υπό τήν άμεση δικαιοδοσία του τα χωριά Βολισσο και Πυργί,
πού αποτέλεσαν τον βασικό πυρήνα μιας πατριαρχικής εξαρχίας της ο
ποίας τα δρια αυξομειώνονταν «αναλόγως της τών έξάρχων ορέξεως και
της τών μητροπολιτών αδυναμίας», δπως εύστοχα σημειώνει ό 'Ιωακείμ
Φορόπουλος 2 . Ό πρώτος εξαρχος στον όποιο εκχωρήθηκε ή εξαρχία πού
περιλάμβανε τή Βολισσο και το Πυργί ήταν ό 'Ιωάννης Σέψης, ιερέας
απο το Ιΐυργι*5.
Τήν τελευταία, ωστόσο, δεκαετία του 16ου α'ιώνα, κατά πάσα πιθα
νότητα μετά το θάνατο τοΰ Σέψη, ό μητροπολίτης Χίου Συμεών, κατα
γόμενος και αυτός άπο το Πυργί, κατόρθωσε να προσαρτήσει τα δύο π α 
τριαρχικά χωριά στην επαρχία του. Τήν ενέργεια αυτή ευνόησε, ασφα
λώς, και ή έντονη προσηλυτιστική δράση πού είχαν αναπτύξει τα χρόνια
εκείνα στή Χίο οί ιησουίτες, δράση πού ανάγκασε το πατριαρχείο να δείΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 831). 'Εκδόθηκε άπο τον
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Α , 77. Ν. Παπαγεωργίον,
630-631· βλ. επανέκδοση τοΰ
σιγιλλίου στο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Αιαμόρφωσις, 187-189.
1. Για το χρόνο και τΙς συνθήκες υπό τίς όποιες ή Καβάλα μετατράπηκε σε
πατριαρχική εξαρχία βλ. στο οικείο λήμμα.
2. ΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, "Εγγραφα, 24. "Ας σημειωθεί δτι και τον 14ο αιώνα, στή
διάρκεια της γενουατικής κατοχής, οί κατακτητές ζήτησαν άπο τον πατριάρχη να μήν
εκλέξει νέο μητροπολίτη άλλα να κρατήσει το νησί υπό τή δικαιοδοσία του. Πραγμα
τικά, το 1365 ό Φιλόθεος Κόκκινος όρισε και έστειλε στή Χίο «καλόγηρων ίδικόν του»
για να «διενεργή πάντα τα πατριαρχικά δίκαια» (βλ. έκδοση τοΰ κειμένου άπο τους
MM 2, 90-92· πρβ. DARROUZÈS, Regestes Ν. 2473, 2764, 2810 και 2811). Δεδο
μένου μάλιστα Οτι ό ίδιος πατριάρχης, τον 'Ιανουάριο της ΐδιας χρόνιας, είχε αναθέ
σει σε κάποιον άλλο τα πατριαρχικά δίκαια τών μονών, «έν τοις αυτόθι πατριαρχικοϊς
μοναστηρίοις» διευκρίνιζε το κείμενο (βλ. MM 1, 455-456" πρβ. και DARROUZÈS,
Regestes Ν. 2477), θα πρέπει να θεωρήσουμε δτι ό «καλόγηρως» ανέλαβε τήν επο
πτεία και τήν είσπραξη τών εκκλησιαστικών δικαιωμάτων ολόκληρου τοΰ νησιού. Ή
ανάθεση πάντως αυτή δεν αντιστοιχούσε μέ τήν εκχώρηση μιας πατριαρχικής εξαρχίας.
3. Για τον 'Ιωάννη Σέψη βλ. Οσα ολίγα αναφέρει ό ΣΓΟΥΡΟΣ, Χίος, 359.
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ξει ιδιαίτερη φροντίδα για το νησί καί να θεωρήσει απαραίτητη την υπα
γ ω γ ή ολόκληρης της Χίου σε αρχιερέα. Το 1622 δμως ό πατριάρχης Κύ
ριλλος Α ' θα άρει τήν «προφανή άδικίαν καί περιφρόνησιν», δπως σημειώ
νεται στο σχετικό πατριαρχικό γράμμα, αποκαθιστώντας το έξαρχικο κα
θεστώς στή Βολισσο καί στο Πυργί - εξι μήνες αργότερα θα τα εκχωρήσει
στον «περιφανή άρχοντα» Μιχαήλ Καβάκο, πού καταγόταν καί αυτός άπο
τή Χίο καί είχε προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στή Μ. Ε κ κ λ η σ ί α 1 . Τ α
δρια μάλιστα της εξαρχίας του θα διευρυνθούν καί θα συμπεριλάβουν τα
ώς τότε ενοριακά χωριά Σιδηρούντα, Φυτά, Πυραμά καί Μάρκου, πού
βρίσκονταν στην περιοχή της Βολισσοΰ' ή διεύρυνση αυτή κατοχυρώθηκε
με πατριαρχικό γράμμα τοϋ 'Ανθίμου Β ' , πού εκδόθηκε το θέρος του 1623,
στή διάρκεια της όλιγόμηνης πατριαρχίας του 2 . "Ως πότε έζησε ο Καβά
κος καί σε ποιον εκχωρήθηκε μετά ή εξαρχία δεν το γνωρίζουμε με σα
φήνεια.
Το 1701 έχουμε τήν πληροφορία δτι στην εξαρχία είχαν προστεθεί
καί τα Ψαρά. Σε πιττάκιο του Καλλινίκου Β ' διευκρινίζεται δτι δλα τα
πατριαρχικά δίκαια πού βρίσκονται στή Χίο θα υπάγονται στο έξης στο
μητροπολίτη Χίου - εξαιρούνται «τα τρία χωρία της πατριαρχικής εξαρ
χίας Βολισσοΰ, Πυργιού καί Ψυρρών» 3 .

1. "Ας σημειωθεί πώς, δταν ό Κύριλλος Αούκαρης αποκατέστησε το έξαρχικο
καθεστώς, ό Χίου Συμεών είχε πεθάνει ήδη άπο το 1610. Το σιγίλλιο τοΰ Κυρίλλου
σώζεται στον Κώδικα Α', σ. 106-107, τοϋ πατριαρχικού 'Αρχειοφυλακίου, άπο δπου
το εξέδωσε δ ΦΟΡΟΠΟΤΛΟΣ, "Εγγραφα, 23-24. Στο σιγίλλιο αναγράφεται ή χρο
νολογία «,ζρλ', μηνι φεβρουαριω κε'» πού αντιστοιχεί στο έτος 1622 καί οχι στο 1623
δπως εκ παραδρομής σημειώνει ό εκδότης. Το «εύεργετικον» γράμμα προς τον Μι
χαήλ Καβάκο εκδόθηκε τον Αύγουστο τοϋ ΐδιου έτους καί για τήν εκδοσή του βλ.
ΦΟΡΟΠΟΤΛΟΣ, "Εγγραφα, 59-60' πρβ. ακόμα ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, Χίος, έ"γγρ. άρ. 46,
ΖΟΛΩΤΑΣ-ΣΑΡΟΤ, Ιστορία 3.2, 5 έπ. καί ΣΓΟΥΡΟΣ, Χίος, 406-407 καί 500-501.
Ό ΓΕΔΕΩΝ, Έξαρχίαι, 69 καί Σφάλματα, 101, μνημονεύει το έτος 1623 ώς τήν
αρχαιότερη μνεία για τήν εξαρχία Βολισσοΰ καί Πυργιού.
2. Το γράμμα τοΰ 'Ανθίμου Β ' έχει εκδώσει άπο τον Κώδικα Α', σ. 134, τοΰ
πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου, ό ΦΟΡΟΠΟΤΛΟΣ, "Εγγραφα, 60-61* πρβ. καί ΑΝ
ΔΡΕΑΔΗΣ, Χίος, εγγρ. άρ. 47.
3. Το πιττάκιο αυτό τοΰ Καλλινίκου Β' σώζεται στον Κώδικα Γ ' , σ. 57, τοΰ
πατριαρχικοΰ Άρχειοφυλακίου, άπο δπου το εκδίδει ό ΦΟΡΟΠΟΤΛΟΣ, "Εγγραφα,
143-144. Το ϊδιο κείμενο σώζεται καί στον Β' κώδικα Κριτίου, σ. 603-605 άπο τον
όποιο ε"χει εκδώσει το ϊδιο γράμμα ό ΖΟΛΩΤΑΣ-ΣΑΡΟΤ, 'Ιστορία, 3.2, 221-223.
'Επιτομή της πράξεως δίνει ό \^APORIS, Codex Gamma, άρ. 66. Το γεγονός δτι στο
σιγίλλιο τοΰ Καλλινίκου δεν αναφέρονται ρητά τα χωριά Σίδηρους, Φυτά, Πυραμά καί
Μάρκου δέν σημαίνει αναγκαστικά πώς αποσπάστηκαν καί έγιναν ενοριακά- άποσιω-
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Ή ένταξη τών Ψαρών στην ομάδα αύτη των έξαρχιών ανατρέχει.
κατά πάσα πιθανότητα μία δεκαετία πρίν: δταν το 1691 μ. λογοθέτης του
πατριαρχείου έγινε ό 'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, φαίνεται πώς του εκ
χωρήθηκαν και οι έξαρχίες Βολισσοΰ και Πυργίου μαζί με τα γύρω χω
ριά, στις όποιες προστέθηκαν και τα Ψαρά. Πηγή πού να αναφέρει ρητά
το γεγονός αύτο δεν σώζεται* τήν πληροφορία αντλούμε άπο ενα αντίγραφο
πατριαρχικού γράμματος του 1705. Στο αντίγραφο αύτο τα ονόματα τών
έξαρχιών έχουν αντικατασταθεί με τη λέξη δείνα, σημειωμένη τρεις φο
ρές. Ό αριθμός αυτός τών έξαρχιών συνδυαζόμενος με το περιεχόμενο
του γράμματος, πού επικύρωνε τήν ανάληψη του όφφικίου του μ. λογοθέ
τη άπο τον Νικόλαο, γιο του 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, οδηγεί με
ασφάλεια, νομίζω, στην ταύτιση τών τριών άδηλων έξαρχιών με τη Βολισσό, το Πυργί και τα Ψαρά 1 .
Μια σύντομης διάρκειας αλλαγή του έξαρχικοΰ καθεστώτος εντοπί
ζεται τήν εποχή πού αρχιερέας τοΰ νησιού ήταν ό Διονύσιος Σαμουρκάσης, αρχιερέας με κύρος καί ισχύ άφοΰ κατά τήν περίοδο 1746-1748
ήταν ένα από τα τρία μέλη της διαχειριστικής επιτροπής τών οικονομι
κών του πατριαρχείου2. Ό Διονύσιος φιλοδόξησε να επεκτείνει τή δικαιο
δοσία του σε ολόκληρη τή Χίο καί στο νησί τών Ψαρών. "Ετσι, ήρθε σε
συμφωνία με τον τότε έξαρχο Μιχαήλ Μάνο, μ. λογοθέτη τοΰ πατριαρ
χείου, προκειμένου να περιέλθει ή εξαρχία Βολισσοΰ, Πυργίου καί Ψα
ρών στή μητρόπολη Χίου μετά το θάνατο τοΰ Μάνου3. Ό Διονύσιος δμως
δεν μποροΰσε να περιμένει* το 1746 κατορθώνει να εκδοθεί άπο τον πα
τριάρχη Παΐσιο Β' σιγίλλιο με το όποιο προσαρτονταν στή μητρόπολη
του ή Βολισσός, το Πυργί καί τα Ψαρά άλλα καί τα χωριά Σιδηρούς, Διευχά, Φυτά, Σπαρτοΰς, Πισπιλοΰς, Μάρκου καί Πυραμά πού ήταν προσαρ
τημένα στην εξαρχία. Το σιγίλλιο χαρακτηρίζει «άπαδον καί πάνυ άνοίκειον» το να ευεργετούνται εκκλησιαστικές επαρχίες «λαϊκοΐς προσώποις».

πήθηκαν ϊσως, ως ελάσσονος σημασίας. Πάντως, το 1755 αναφέρονται και πάλι ρητά
ώς υπαγόμενα στην εξαρχία.
1. Το κείμενο τοΰ γράμματος σώζεται αντιγραμμένο στο χφ 315, φ. 3.25 Γ-ν της
Βιβλιοθήκης του πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας (HURMUZAKI, Documente, 14.1,
366-367). Στο κεφάλαιο πού αφιερώνει στην εξαρχία Βολισσοΰ, Πυργίου καί Ψαρών
δ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, Χίος, 201-217, δέν αναφέρει τους Μαυροκορδάτους ώς έξάρχους.
2. Βλ. τή μελέτη τοΰ ΓΕΔΕΩΝ, 'Αρχαιότερος κώδηξ, 148-156.
3. Για τον Μιχαήλ Μάνο και γενικά για τήν οικογένεια αυτή βλ. το βιβλίο πού
εξέδωσε ενα μέλος της οικογένειας, ό Κωνσταντίνος Μάνος, ΜΑΝΟ, Documente' για
τον Μιχαήλ: σ. 87 έπ.
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Ό μητροπολίτης Διονύσιος μάλιστα για να τονίσει τήν κυριαρχία του στα
έξαρχικα χωριά φροντίζει να περάσουν στη φήμη του καί έτσι, μετά το
1746, εμφανίζεται ως «μητροπολίτης Χίου, Βολισσοΰ, Πυργιού καί Ψ α 
ρών» 1 .
Το 1754 ό Μιχαήλ Μάνος πεθαίνει. Έ ν ώ όμως το γεγονός αυτό θα
έπρεπε να ενισχύσει τήν κυριαρχία του μητροπολίτη Χίου, τον Μάρτιο
του 1755 ό πατριάρχης Κύριλλος Ε ' θεώρησε τήν ένταξη της εξαρχίας
στην επαρχία του μητροπολίτη «εξω του εικότος», αποκατέστησε το
έξαρχικο καθεστώς στή Βολισσό, το Πυργί καί τα Ψαρά καί αναγνώρισε
δτι τα χωριά Σίδηρους, Διευχά, Φυτά, Σπαρτούς, Πισπιλους, Μάρκου καί
Πυραμά αποτελούν τμήμα της εξαρχίας* ή άποκατασταθείσα εξαρχία
εκχωρήθηκε στον Γεώργιο Σκαρλάτο Καρατζά πού διαδέχθηκε τον Μάνο
στο αξίωμα του μ. λογοθέτη 2 . Ό μητροπολίτης Διονύσιος αντιδρώντας
στην ενέργεια αυτή προσέφυγε στην Πύλη, κατέβαλε πεσκέσι 2.000 ά
σπρων καί θέλησε να κατοχυρώσει τή δικαιοδοσία του επί της Βολισσοΰ,
του Πυργίου καί των Ψαρών με ενα βεράτι πού εκδόθηκε τόν Μάρτιο
του 1755. "Ομως, το βεράτι καί δύο φιρμάνια πού εκδόθηκαν λίγες μέρες
αργότερα για να κατασφαλισουν το δικαίωμα του να εισπράττει αυτός
«τα καταβαλλόμενα εκπαλαι κανονικά δικαιώματα» καί να μήν παρενο
χλείται άπο «ένίους πολίτας εξ ιδιοτέλειας ορμώμενους», ακυρώθηκαν
δταν ό ισχυρός Γεώργιος Σκαρλάτος Καρατζάς, ό νέος εξαρχος, πέτυχε
τή διαγραφή τους, καταβάλλοντας καί αυτός το ϊδιο ποσό στην Πύλη:
«διεγράφη ή εγγραφή τών τ ω είρημένω μητροπολίτη χορηγηθέντων φιρ
μανιών», σημειωνόταν στο νέο φιρμάνι πού εκδόθηκε τον 'Απρίλιο του
1755 για να κατοχυρώσει τή δικαιοδοσία του Καρατζά επί τών χωριών
τα όποια, σύμφωνα με το κείμενο του φιρμανίου, «διωκουντο δι' αντιπρο
σώπου του εκάστοτε πατριάρχου» 3 .
Στις 3 Νοεμβρίου 1770 ό Καρατζάς παραιτήθηκε άπο το αξίωμα του

1. Το σιγίλλιο τοϋ Παϊσίου Β' έχει εκδώσει, άπο τον Κώδικα Ε ' του πατριαρ
χικού Άρχειοφυλακίου δπου σώζεται το κείμενο του, ό ΦΟΡΟΠΟΤΛΟΣ, "Εγγραφα,
296-298.
2. Το κείμενο αυτό σώζεται στον Κώδικα Ε ' σ. 125, τοϋ πατριαρχικού Ά ρ 
χειοφυλακίου, άπο οπού το έχει εκδώσει δ ΦΟΡΟΠΟΤΛΟΣ, "Εγγραφα, 367-369"
πρβ. καί ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, Χίος, εγγρ. άρ. 49.
3. Τήν ελληνική μετάφραση αύτοΰ τοϋ φιρμανίου, πού αναγνωρίζει τήν εξουσία
τοϋ Γεώργιου Καρατζά —Σκαρλάτο τον ονομάζει το φιρμάνι— Ιχει εκδώσει ό ΜΑΤΡΟΠΟΤΛΟΣ, Τουρκικά, εγγρ. άρ. 35" τις μεταφράσεις τών άλλων κειμένων βλ. στο
ίδιο, £γγρ. άρ. 32, 33, 34.
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μ. λογοθέτη και άπό τα δικαιώματα επί της εξαρχίας υπέρ του γαμπρού
του Μανουήλ Μάνου. Ά π ο την ιδιόγραφη μάλιστα παραίτηση του πληρο
φορούμαστε πώς, έκτος άπο τις έξαρχίες της Χίου και τα Ψαρά, κατείχε
ακόμα ώς έ'ξαρχος την Καβάρνα και το "Ινεο 1 . "Ετσι ή εξαρχία Βολισσοΰ,
Πυργιού και Ψαρών επανήλθε στην οικογένεια Μάνου και μαζί το "Ινεο
και ή Καβάρνα. Τον Νοέμβριο του 1781 ό Μανουήλ Μάνος παραιτείται και
αυτός άπο το αξίωμα του μ. λογοθέτη και άπο τις έξαρχίες με τις όποιες
ήταν πλέον συνδεδεμένο το αξίωμα, υπέρ του γιου του 'Αλεξάνδρου 2 .
Ό 'Αλέξανδρος Μάνος δέν διατήρησε για πολύ τις έξαρχίες· το 1788
συλλαμβάνεται άπο τους Τούρκους, υστέρα άπο καταγγελία του ηγεμόνα
της Βλαχίας Νικολάου Μαυρογένη, και φυλακίζεται ώς προδότης 3 . Δέν
είναι, ασφαλώς, τυχαίο οτι τον ί'διο χρόνο το αξίωμα του μ. λογοθέτη
αφαιρείται άπο τον Μάνο για να περάσει σέ έναν Μαυρογένη, τον Στέφανο,
άνηψιο τοϋ ηγεμόνα 4 . Μαζί μέ το αξίωμα ό Στέφανος Μαυρογένης παίρ
νει και τις έξαρχίες πού το συνόδευαν, τή Βολισσό, το Πυργί, τα Ψ α ρ ά
και μαζί τήν Καβάρνα και το "Ινεο 5 . Δύο χρόνια διατήρησε ό Στέφανος

1. Ή παραίτηση του σώζεται επικολλημένη στη σ. 146 τοΰ Κώδικα Ζ ' τοϋ
πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου" το κείμενο της ε"χει εκδώσει ό ΜΑΝΟ, Documente,
120-121· πρβ. και ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, Χίος, εγγρ. άρ. 50. Για τις έξαρχίες της Καβάρνας και τοΰ Ίνέου βλ. τα οικεία λήμματα.
2. Ή παραίτηση τοΰ Μανουήλ Μάνου σώζεται και αύτη επικολλημένη στον
ϊδιο Κώδικα, σ. 146. Τήν έχει δημοσιεύσει ό ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, Χίος, εγγρ. άρ. 5 1 . Ό
πατριάρχης Γαβριήλ Δ' μέ γράμμα πού εξέδωσε απένειμε το όφφίκιο τοΰ μ. λογοθέτη
στον 'Αλέξανδρο Μάνο - το γράμμα έχει εκδώσει άπο τον Κο>δικα Ζ ' , σ. 147, τοϋ
πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου ό ΜΑΝΟ, Documente, 208-211.
3. Μαίνεται τότε ό ρωσοτουρκικος πόλεμος και ό 'Αλέξανδρος Μάνος, μαζί μέ
τον ηγεμόνα της Μολδαβίας 'Αλέξανδρο 'Τψηλάντη, το γιο του Κωνσταντίνο ' Τ ψ η λάντη και το γραμματικό του Γεώργιο Σίφνιο, καταγγέλλονται άπο τον Μαυρογένη
στον μέγα βεζίρη ώς προδότες, φίλοι των Ρώσων. Για τα γεγονότα βλ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΣ, Ρωσοτουρκικός, 89. Βλ. ακόμα BLANCARD, Mavroyeni, passim.
4. Σύμφωνα ωστόσο μέ τον Κομνηνο-'Τψηλάντη, στον Νικόλαο Μαυρογένη
«φαίνεται οτι να μήν τον ήρεσε το να κατορθώση ό ανεψιός του εκείνο όπου αυτός,
δραγομάνος ων καί αύτος τοΰ καπετάν-πασσα, οχι μόνον δέν κατώρθωσεν άλλ' ούδεμίαν είχεν ύπόληψιν εις το παντελές εις το σύστημα των αρχόντων» (ΚΟΜΝΗΝΟΣΤΤΗΛΑΝΤΗΣ, Τα μετά τήν "Αλωσιν, 691).
5. Το αξίωμα τοΰ μ. λογοθέτη τοΰ απονεμήθηκε μέ γράμμα τοΰ πατριάρχη
Προκοπίου, μέ χρονολογία «,αψπη', εν μηνί Μαΐω, Ίνδ. ζ'». 'Από το γράμμα αυτό
πληροφορούμαστε οτι ό Μαυρογένης είχε φροντίσει να έκδοθεϊ καί ((βασιλικός ορι
σμός» πού τον κατοχύρωνε στο αξίωμα τοΰ μ. λογοθέτη. Το κείμενο τοΰ γράμματος
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Μαυρογένης την εξαρχία* τον Μάιο του 1790, υστέρα από «βασιλικήν
προσκυνητην έγγραφον επιταγην και διαταξιν», ό 'Αλέξανδρος Μάνος
αποκαταστάθηκε στο αξίωμα του μ. λογοθέτη και του εκχωρήθηκαν ξανά
οι έξαρχίες πού είχαν αποσπαστεί 1 . Παρέμεινε εξαρχός τους ως το θάνα
το του, το 1813.
"Οταν ό Θεόδωρος Ρίζος διαδέχθηκε τον 'Αλέξανδρο Μάνο στο όφφίκιο του μ. λογοθέτη, τοϋ εκχωρήθηκαν και οι έξαρχίες πού συνόδευαν τ ο
όφφίκιο, ή Βολισσός, το Πυργί, τα Ψαρά, ή Καβάρνα και το "Ινεο" σώ
ζεται μάλιστα και το δνομα του επιτρόπου πού δρισε στις έξαρχίες της
Χίου και των Ψαρών. 'Ονομαζόταν Γρηγόριος και ήταν πρώην μητρο
πολίτης Μεσημβρίας. Το όνομα και τήν ιδιότητα του τα αποκαλύπτει ενα
πιττάκιο πού του απηύθυνε ό πατριάρχης Κύριλλος Ç' στις 3 'Απριλίου
του 1817* εκεί τον αποκαλεί μητροπολίτη πρώην Μεσημβρίας και «αρ
χιερατικός προϊσταμένον έν τη... πατριαρχική εξαρχία Ψυρρών, Βολισσοΰ και Πυργιού» 2 .
Τον Μάρτιο τοϋ 1821 ό Θεόδωρος Ρίζος θανατώθηκε βίαια, θύμα
και αυτός του επαναστατικού κινήματος πού μόλις είχε ξεσπάσει στην
Πελοπόννησο και πού ό αντίκτυπος του έφτασε ως τήν Κωνσταντινού
πολη, με τραγικές για πολλούς συνέπειες. Ό Στέφανος Μαυρογένης ανέ
λαβε τότε, ξανά, μ. λογοθέτης, για να έχει όμως πολύ σύντομα και αυτός
τήν τύχη τοϋ προκατόχου του.
Στίς ταραγμένες αυτές μέρες το τελευταίο πού θα φρόντιζε ασφαλώς

σώζεται στον Κώδικα Ζ', σ. 222-223, τοϋ πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου και έχει
εκδοθεί άπο τον ΜΑΝΟ, Documente, 211-215.
1. Tò κείμενο τοϋ πατριαρχικού γράμματος πού εξέδωσε ό πατριάρχης Νεό
φυτος Ζ' για να αποκαταστήσει τον 'Αλέξανδρο Μάνο ώς εξαρχο και μ. λογοθέτη σώ
ζεται στον Κώδικα Ζ', σ. 252-253, τοϋ πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου και είναι δη
μοσιευμένο στο ΜΑΝΟ, Documente, 224-228.
2. Tò κείμενο του πιττακίου σώζεται στον Κώδικα ΙΓ", σ. 26-27, τοϋ πα
τριαρχικού Άρχειοφυλακίου και έχει δημοσιευθεί άπα τον ΑΝΔΡΕΑΔΗ, 'Ανέκδο
τα, 62-63. Ή ΝίΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ, 'Εξαρχία Πνργίον, 45, αναφέρει δτι «μετά
τον Μαυρογένη της Εξαρχίας προΐσταται ό Μεσημβρίας Γρηγόριος)), άποψη πού
επαναλαμβάνει και ό ΠΟΛΕΜΗΣ, 'Ανέκδοτα, 71. "Ετσι όπως είναι διατυπωμέ
νη, ή άποψη αύτη οδηγεί στην εντύπωση δτι ό Μεσημβρίας Γρηγόριος διαδέχθηκε
ώς έξαρχος τον Μαυρογένη στην εξαρχία Βολισσοΰ και Πυργίου. "Ομως, ή προσφώ
νηση πού υπάρχει στο πατριαρχικό γράμμα τοϋ Κυρίλλου είναι σαφής: ό Γρήγοριος
ήταν πρώην μητροπολίτης Μεσημβρίας και τοϋ είχε ανατεθεί ή πνευματική επιστα
σία των χριστιανών της εξαρχίας* δεν τοϋ είχε εκχωρηθεί ή εξαρχία, διότι σέ τέτοια
περίπτωση θά ήταν ανάλογη και ή προσφώνηση.
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το πατριαρχείο θα ήταν ή τήρηση των τ ύ π ω ν έτσι, νομίζω, δικαιολογεί
ται ενα παράδοξο κείμενο πού εκδόθηκε τον Μάρτιο του 1821 και πού δη
μιούργησε στους μελετητές κάποια σύγχυση. Πρόκειται για ενα τυπικό
υπόμνημα εκλογής αρχιερέα' το παράδοξο, στην περίπτωση αυτή, εΐναι
π ώ ς δεν ανατίθεται στον εκλεγόμενο ιερομόναχο Θεοδόσιο —«δν έθέμεθα
πρώτον», δπως αναφέρεται στο υπόμνημα— ή διοίκηση κάποιας εκκλησια
στικής επαρχίας άλλα μιας πατριαρχικής εξαρχίας. Στο υπόμνημα δηλώ
νεται σαφώς πώς του ανατίθεται «ή επιτροπική διοίκησις της... ε ξ α ρ 
χ ί α ς Ψιρρών, Πυργιού και Βολισσοϋ» 1 . Σέ διαστιχο του κειμένου έχει
προστεθεί εκ τών υστέρων ή λέξη «Ζυχνών», με αποτέλεσμα να θεωρηθεί
δτι τήν εξαρχία ανέλαβε «ό τιτουλάριος Ζιχνών Θεοδόσιος» 2 , εντύπωση
λανθασμένη άφοΰ στο 'ίδιο το κείμενο τής εκλογής του ό Θεοδόσιος ονο
μάζεται απλώς ((Ιερομόναχος». Πιθανόν να υπήρξε για κάποιο διάστημα
επίτροπος τής εξαρχίας Βολισσοϋ καί, όταν αργότερα εκλέχθηκε αρχιε
ρέας Ζιχνών, ή λέξη να προστέθηκε στο διαστιχο για να γίνει ό συσχε
τισμός 3 . Είναι προφανές δτι το εξαρχικο καθεστώς δέν καταργήθηκε στις
έξαρχίες καί ό Θεοδόσιος ήταν απλός επίτροπος.
"Οταν το 1824 ανέλαβε ό Νικόλαος Άριστάρχης το όφφίκιο του μ.
λογοθέτη, φαίνεται πώς τοΰ εκχωρήθηκαν καί οι έξαρχίες τής Χίου, τα
Ψαρά, ή Καβάρνα και το "Ινεο. Δέν σώζεται το σχετικό σιγίλλιο, δμως σέ
πιττάκιο πού έ'στειλε στους χριστιανούς τής εξαρχίας ό πατριάρχης Χρύ
σανθος, τον 'Ιανουάριο τοΰ 1826, ανέφερε ρητά πώς ή εξαρχία είχε εκ
χωρηθεί στον μ. λογοθέτη Νικόλαο Άριστάρχη. Πρώτος επίτροπος του
έ'γινε ό μητροπολίτης Χίου Δανιήλ* καί το πιττάκιο διευκρίνιζε πώς ό Δα
νιήλ θα ασκούσε έπιτροπικώς τή διοίκηση καί τήν πνευματική επιστασία
τής εξαρχίας «συγκατάθεσει τοΰ γνησίου καί καθολικοΰ έξάρχου» 4 .
Μετά τον Δανιήλ γνωρίζουμε το όνομα ενός ακόμα επιτρόπου, τοΰ
παπα-Γεωργίου, πού μαρτυρεΐται το 1839 5 . Το 1841 με σουλτανική δια-

1. Το υπόμνημα σώζεται στον Κώδικα Θ', σ. 431, τοϋ πατριαρχικού Ά ρ χ ε ι ο φυλακίου, φέρει χρονολογία Μάρτιος 1821 καί είναι ανέκδοτο.
2. Αυτό έχει υποστηρίξει ό ΖΟΛΩΤΑΣ-ΣΑΡΟΤ, 'Ιστορία 3.2, 8.
3. Ό ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, Μητρόπολις Ζιχνών, 8-13, δίνει έναν πολύ ισχνό επι
σκοπικό κατάλογο, άπα δπου απουσιάζει το όνομα τοϋ Θεοδοσίου.
4. Το πιττάκιο έχει δημοσιεύσει ό ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, 'Ανέκδοτα, 63-64, άπο τον
Κώδικα Ι Ε ' , σ. 328, τοϋ πατριαρχικοΰ Άρχειοφυλακίου.
5. Ή πληροφορία σώζεται σέ επιστολή πού έστειλε ό Άριστάρχης στους δημο
γέροντες τής Χίου τήν 1η 'Απριλίου 1839. Το κείμενο της ε*χει δημοσιεύσει ό ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ, 'Ανάλεκτα, 450-451· πρβ. καί ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, Χίος, εγγρ. άρ. 58.
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ταγή το όφφίκιο του μ. λογοθέτη καταργήθηκε καί ό Νικόλαος Ά ρ ι σ τ ά ρ χης έχασε καί τα εισοδήματα των έξαρχιών, τα όποια φαίνεται πώς εκ
χωρήθηκαν «εις την αυτόθι σχολήν καί το ενταύθα κιβώτιον της ελεημο
σύνης», ενώ ή πνευματική επιστασία τών έξαρχιών της Χίου ανατέθηκε
στον τότε μητροπολίτη Χίου Σωφρόνιο. Το γεγονός αυτό προκάλεσε τήν
εντύπωση δτι ή εξαρχία έ'κτοτε καταργήθηκε καί ενώθηκε ως ενοριακή
στή μητρόπολη Χίου 1 . "Ομως, το 1843 6 Άριστάρχης κατόρθωσε να άρει
τήν κατάργηση του όφφικίου, να αποκατασταθεί καί να ανακτήσει τις
έξαρχίες πού το συνόδευαν. Ό πατριάρχης "Ανθιμος ζ ' μάλιστα, καλών
τας το μητροπολίτη Χίου Σωφρόνιο να παραιτηθεί «ολοσχερώς της ής
μέχρι τοϋ νυν εϊχεν επιστασίας», του υπενθύμιζε δτι ή αρχιερατική επί
σκεψη του είχε παραχωρηθεί «εν δσω ή εξαρχία άμοιροΰσα καθολικού
έξάρχου διέμενεν απροστάτευτος» 2 . Τώρα, ό αποκαταστημένος εξαρχος
διόρισε άλλον επίτροπο στή Βολισσό, το Πυργί καί τα Ψαρά, ό όποιος
ανέλαβε τις εκκλησιαστικές καί οικονομικές υποθέσεις της εξαρχίας καί
ό όποιος θα αναφέρεται «περί πάντων τ ω είρημένω καθολικώ έξάρχω» 3 .
Σ τ ο γράμμα του Άνθιμου δεν αναφέρονται, δπως εΐναι φυσικό, οι άλλες
δύο έξαρχίες, ή Καβάρνα καί το "Ινεο. Είναι ωστόσο βέβαιο δτι ό Ά ρ ι στάρχης ανέκτησε τήν Καβάρνα καί, 'ίσως, αντί τοϋ Ίνέου τήν Ίωνόπολη,
άφοΰ το 1862 μνημονεύονται καί αυτές μεταξύ τών έξαρχιών πού τοϋ απέ
φεραν εισοδήματα.
Το τέλος πάντως τοϋ έξαρχικοΰ καθεστώτος της Βολισσοΰ, τοϋ Πυρ-

1. Ό ΓΕΔΕΩΝ, Έξαρχίαι, 68-69, υποστηρίζει δτι ή εξαρχία ενώθηκε στή
μητρόπολη Χίου το 1841 στηριζόμενος σε γράμμα τοϋ μητροπολίτη Χίου Σωφρονίου
με ημερομηνία 14 Ιουλίου 1841, το όποιο καί δημοσιεύει. Πραγματικά, στο κείμενο
τοΰ γράμματος ό Σωφρόνιος ανέφερε δτι «ήνώθη [ή εξαρχία Βολισσοΰ, Πυργιού καί
Ψαρών] τη επαρχία μου, κατά συνοδικήν άπόφασιν». Ή μαρτυρία όμως τοΰ Σωφρο
νίου δέν ευσταθεί, διότι νεότερο πατριαρχικό γράμμα, τοΰ 1843 —για το όποιο βλ.
αμέσως πιο κάτω, στο κείμενο—, επιβεβαιώνει οτι το έξαρχικό καθεστώς συνεχίστηκε.
Στή βιβλιογραφία δμως παρέμεινε ή λανθασμένη εντύπωση πού είχε διατυπώσει ό
Γεδεών. Βλ. ενδεικτικά ΖΟΛΩΤΑΣ-ΣΑΡΟΥ, 'Ιστορία 3.2, 8, ΑΜΑΝΤΟΣ, Χίος, 66 καί
ΝίΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ, 'Εξαρχία Πυργιού, 45. Το γεγονός άλλωστε δτι ή εξαρχία δέν
ενώθηκε με τή μητρόπολη Χίου επιβεβαιώνουν καί δύο γράμματα τοΰ 1846 καί τοϋ
1847, για τα όποια βλ. αμέσως πιο κάτω.
2. Οι πληροφορίες αυτές σώζονται σε δύο γράμματα πού έστειλε ό "Ανθιμος ζ'
στον Χίου Σωφρόνιο τον Δεκέμβριο τοΰ 1846 καί τον Μάρτιο τοΰ 1847. Τα κείμενα
τους σώζονται στον Κώδικα Κ Ε ' , σ. 104 καί 209, τοΰ πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου καί έχουν δημοσιευθεί άπο τον ΑΝΔΡΕΑΔΗ, Ανέκδοτα, 66-68.
3 . Το όνομα τοΰ επιτρόπου πού δρισε ό Άριστάρχης είναι άδηλο.
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γιου και τών Ψαρών επήλθε το 1862 μέ τους 'Εθνικούς Κανονισμούς,
στη σύνταξη τών όποιων μάλιστα έλαβε ενεργό μέρος και 6 ως τότε έξαρχός τους Νικόλαος Άριστάρχης 1 .

ΒΟΣΟΡΟΜΟΝ ή ΒΟΣΟΡΟΠΙ
Το χωριό αυτό (σημ. Μεσορόπη) αναφέρεται ως πατριαρχικό στο σιγίλλιο πού εξέδωσε το 1618 ό Τιμόθεος Β ' προκειμένου να εντάξει οκτώ «πα
τριαρχικά χωρία» της περιοχής στη μητρόπολη Φιλίππων 2 . Στο κείμενο
τοΰ σιγιλλίου αναφέρεται δτι ό χαρακτηρισμός τών χωριών ως πατριαρ
χικών έγινε «προ χρόνων πολλών»· είναι λοιπόν πιθανό να πρόκειται περί
τών «δεκατεσσάρων κωμών τοΰ πατριαρχείου» τις όποιες επόπτευε ό
Γαβριήλ Καλωνάς περί το 1577 3 .
Ή υπαγωγή τοΰ Βοσορόμου στή μητρόπολη Φιλίππων, τήν οποία
είχε προκαλέσει ό δραστήριος μητροπολίτης Κλήμης, δέν γνωρίζουμε αν
διάρκεσε δσο και ή άρχιερατία του, δηλαδή ως τον 'Ιανουάριο τοΰ 1626 4 .
"Υστερα πάντως άπό έναν αιώνα, το χωριό θεωρείται και πάλι πατριαρ
χικό, υποκείμενο ώς το 1721 στην εξαρχία Καβάλας. Τή χρονιά εκείνη
αποφασίστηκε ή ένταξη της εξαρχίας Καβάλας και τών υποκειμένων σε
αυτήν χωριών στή μητρόπολη Ξάνθης 5 . "Εκτοτε δέν εντοπίζεται το Βοσορόμο ώς πατριαρχικό.

1. Το άρθρο ιγ' τοΰ Ε' Κανονισμού ρύθμιζε το ζήτημα τής αποζημιώσεως τοΰ
Νικολάου Άριστάρχη, ό όποιος, έναντι τών έξαρχιών πού κατείχε καί καταργήθηκαν,
θα εισέπραττε άπο το Εθνικό ταμείο το ισόποσο τών εισοδημάτων πού τοΰ απέφεραν.
Σύμφωνα με δήλωση τοΰ ϊδιου προς τήν 'Εθνική Συνέλευση, τα εισοδήματα πού τοΰ
απέδιδε ή εξαρχία τής Βολισσοΰ ήταν 2.000 γρόσια, τής Καβάρνας 10.000 καί τής
Ίωνοπόλεως 4.000 γρόσια (Κώδιξ T E ' , σ. 202-205, τοΰ πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου)' βλ. το κείμενο τών Κανονισμών στην έκδοση ΓίΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, Κανονισμοί,
107" πρβ. καί ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, 'Ανέκδοτα, 61. Για τή δράση τοΰ Νικολάου Άριστάρχη
βλ. δσα αναφέρει ό ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ, Λόγος.
2. Για το σιγίλλιο, τήν παράδοση καί τήν εκδοσή του βλ. στο λήμμα Ά μ φ ί πολις. Για τίς διάφορες ονομασίες τοΰ χωριοΰ αύτοΰ βλ. Paysages, 191: λήμμα

Mésorôpè.
3. Για τον Γαβριήλ Καλωνά καί τή χρονολόγηση τής μαρτυρίας του βλ. δσα
αναφέρω στο λήμμα Άμφίπολις.
4. Περισσότερα για τή δραστηριότητα τοΰ Κλήμη βλ. στο λήμμα Καβάλα, ο
πού καί βιβλιογραφία.
5. Ή υπαγωγή αυτή κατοχυρώθηκε με σιγίλλιο πού εξέδωσε ό 'Ιερεμίας Γ ' ,
γιά τήν παράδοση καί τήν έκδοση τοΰ οποίου βλ. στο λήμμα Βασιλάκιον.
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ΓΑΛΑΤΑΣ

Το χωριό αυτό τής Κρήτης, πού βρισκόταν στην επαρχία της επισκοπής
Κυδωνιάς, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πατριαρχικά σταυροπήγια για
τα όποια ό μητροπολίτης Κρήτης Νεόφυτος είχε συναινέσει, το 1654, να
υπαχθούν στην δικαιοδοσία του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως 1 . Το
έξαρχικο καθεστώς του Γάλατα επιβεβαιώθηκε είκοσι χρόνια αργότερα,
δταν αποφασίστηκε να διατίθεται το έτήσιόν του «χάριν τής λυχνοκαΐας»
του πατριαρχικού ναού του 'Αγίου Γεωργίου. Ή απόφαση αυτή εκδό
θηκε τον 'Οκτώβριο του 1672 2 και έκτοτε δεν σώζονται άλλες πληροφορίς για τή συνέχιση ή τή λήξη του έξαρχικοΰ καθεστώτος του Γάλατα.

ΓΑΛΙΑΙΝΑ

«Περί τής εξαρχίας Γαλλίαινας», πού βρίσκεται στην κοιλάδα του ομώ
νυμου ποταμού στον Πόντο, «σαφές ουδέν δύναται τις ειπείν» παρατη
ρούσε το 1912 ό Μανουήλ Γεδεών συνεκτιμώντας τήν ασάφεια μέ τή σπα
νιότητα των πηγών 3 . Ω σ τ ό σ ο νομίζω πώς μπορούμε να ορίσουμε του
λάχιστον ενα t e r m i n u s a n t e quem για τήν ύπαρξη τής εξαρχίας αυτής.
Το 1706 ό πατριάρχης Γαβριήλ Γ' επικυρώνοντας τή σταυροπηγιακή
αξία τής μονής Α γ ί ο υ Γεωργίου Περιστερεώτα ανέφερε δτι ή μονή «μετά
πάντων των κτημάτων... καί μετά τής τοποθεσίας τής εξαρχίας Γαλίαινας» ήταν ελεύθερη καί αδούλωτη και υπαγόταν μόνο στον οικουμενικό
πατριάρχη 4 . Ή χρησιμοποίηση τοΰ όρου «εξαρχία» για μια ομάδα χ ω 
ριών πού βρίσκονταν στην κοιλάδα «Γαλίαινα» 5 δηλώνει πώς τα χωριά

1. Βλ. δσα αναφέρω για τή συναίνεση αύτη τοΰ Νεοφύτου στο λήμμα Ά τ σ ι πόπουλον.
2. Ή απόφαση φέρει τήν υπογραφή τοΰ πατριάρχη Διονυσίου Δ' - καί γι' αυτήν
βλ. πληροφορίες στο λήμμα Άτσιπόπουλον.
3. ΓΕΔΕΩΝ, Έξαρχίαι, 150.
4. Το πρωτότυπο τοΰ σιγιλλίου σώζεται σταχωμένο στον κώδικα P a r . Suppl.
Gr. 704 καί έχει εκδοθεί άπο τον ΖΑΚΤΘΗΝΟ, 'Ανέκδοτα, 401-404. Το σιγίλλιο
αυτό επιβεβαίωνε προηγούμενο, πού είχε εκδώσει ό πατριάρχης Καλλίνικος Γ ' , το
όποιο δμως δεν σώζεται - βλ. ΓΕΔΕΩΝ, Πατριαρχικοί Πίνακες, 613.
5. Ό πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Δοσίθεος περιοδεύοντας το 1681 στην περιο
χή απομνημόνευσε τις εντυπώσεις του (ΔΟΣΙΘΕΟΣ, 'Ιστορία, βιβλ. ιβ', κεφ. θ',
§ β', σ. 1230). Έ κ ε ΐ σημειώνει δτι ή περιοχή παρουσίαζε εικόνα ερήμωσης, ωστόσο
στην κοιλάδα τής Γαλίαινας, «μεταξύ των δύο βουνών, δπου εστίν ό ποταμός ό άπο
τοΰ Σουμελα καταβαίνων,... δσα χωρία ευρίσκονται, είσί χριστιανικά».
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αυτά ήταν πατριαρχικά πριν υπαχθούν στη μονή Περιστερεωτα. Ό χρό
νος της αρχικής υπαγωγής τής Γαλίαινας στή μονή αμφισβητείται* ανα
φέρεται για πρώτη φορά σε γράμμα του 'Ιουλίου του 1501 με το όποιο
ό μητροπολίτης Τραπεζοϋντος Γεννάδιος φέρεται να τήν παραχωρεί στή
μονή, ή γνησιότητα δμως του γράμματος αύτοΰ έχει αμφισβητηθεί με σο
βαρά επιχειρήματα 1 , στα όποια θα πρέπει να προστεθεί και το ότι ένας
μητροπολίτης καί Οχι ό 'ίδιος ό πατριάρχης φέρεται να αποφασίζει για
τήν τύχη μιας πατριαρχικής εξαρχίας.
"Αν δμως ο'ι επιφυλάξεις αυτές μας εμποδίζουν να χρονολογήσουμε
με ακρίβεια το χρόνο πού ή εξαρχία Γαλίαινας ταύτισε τήν τύχη της με
τή μονή Περιστερεωτα, δεν αμφισβητούν, νομίζω, τήν ύπαρξη, πριν άπό
το 1706, μιας εξαρχίας στην περιοχή.

ΓΑΡΓΑΕΝΑ
Βλ. το λήμμα Κεράσους.
ΓΙΑΤΖΙΤΖΑ ή ΓΑΤΤΖΕΣ
Ή αρχαιότερη μνεία για το έξαρχικό καθεστώς της Γιατζιτζάς (σημ.
Γαϊτσά), του οικιστικού αύτοΰ συνόλου τής Β Δ Μάνης, περιέχεται στο
υπόμνημα εκλογής αρχιερέα στή νεοϊδρυθείσα αρχιεπισκοπή αΠλάτζας»,
πού περιλάμβανε τα χωριά «Πλάτζα, Άρδούβιστα, Πραστεΐον, Καστα
νιά, Μηλαία, 'Αράχοβα, Α γ ί α Βαρβάρα, Νομιτζή, Ζηβίνα, 'Ασώματος,
Ααγκαδιά, Βίτυλον, Κελεφά, Κριόν Νερόν και Νεοχώριον» 2 . Στο κείμενο
του υπομνήματος, πού χρονολογείται στον 'Απρίλιο του 1621, σημειώ
νεται ότι τα πιο πάνω χωριά βρίσκονται μεταξύ των ορίων των «πατριαρ
χικών σταυροπηγίων Ζαρνάτας καί Γιατζιτζας». Πρόκειται για τή Γαϊ
τσά, το οικιστικό σύνολο των τεσσάρων χωριών Χώρα, Μπίλιοβα, Μπρίντα καί Νερίντα, πού τήν ίδια εποχή τα καταγράφει ό Κάρολος, δούκας του
1. Το γράμμα τοϋ Γενναδίου εξέδωσε πρώτος ό ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ στα
Προλεγόμενα τοϋ έργου του Φυγάδες, 130, άπό το «πρωτότυπο» πού σωζόταν στο
άρχεϊο της μονής. Το έπανεξέδωσε ό ΚΤΡΙΑΚΙΔΗΣ, Βιογραφία, 49-51. Ό ΧΡΥΣΑΝ
ΘΟΣ, Τραπεζοϋς, 588-589, θεωρεί Οτι το γράμμα του 1501 τοϋ μητροπολίτη Γεν
ναδίου συμπιλήθηκε άπό αποσπάσματα καί φράσεις νεότερων πατριαρχικών σιγιλλίων
με σκοπό να αναχθεί ή σταυροπηγιακή αξία τής μονής Περιστερεωτα σε πολύ προγε
νέστερους χρόνους.
2. Για το υπόμνημα αυτό, για το ποΰ παραδίδεται καί άπό ποιον έχει δημο
σιευθεί βλ. στο λήμμα Ζαρνάτα, σ. 161 σημ. 2.
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Nevers ώς Gacizza 1 . Τον 'Απρίλιο λοιπόν του 1621 ή Γιατζιτζά είχε ήδη
χαρακτηριστεί πατριαρχική.
"Ως πότε διάρκεσε το έξαρχικό της καθεστώς δεν το γνωρίζουμε με
ακρίβεια. Ά π ο ενα κείμενο πάντως του 1810 πληροφορούμαστε δτι «τα
τέσσερα χωρίδια Γαϊτζές, ή Χώρα, τα Μπρίντα, τα Μπίλιοβα, τα Νερίντα» υπάγονταν ώς τότε στην εξαρχία της Ζαρνάτας" έμειναν ενωμένα
μαζί της και μετά τον Φεβρουάριο του 1811 πού ή Ζαρνάτα μετατράπηκε
σε αρχιεπισκοπή 2 . Ή έλλειψη ενδιάμεσων πηγών δεν μας επιτρέπει να
ποΰμε με βεβαιότητα αν δλο το διάστημα άπο το 1621 ώς το 1811 ή πε
ριοχή αυτή της Μάνης ήταν υπό έξαρχικό καθεστώς.

ΔΑΔΙΑΙ

Ά π ο συνοδικό γράμμα πού εκδόθηκε άπο τον Ίωαννίκιο Β ' το 1653 σώ
ζεται ή πληροφορία οτι δύο χωριά της Θράκης, «Δαδίαι λεγόμενα»
(σημ. Δαδιά), αποσπάστηκαν άπο τή μητρόπολη Διδυμοτείχου επί των
ήμερων του μητροπολίτη Διδυμοτείχου Παφνουτίου, δηλαδή πριν άπο
τα τέλη του 16ου αιώνα, καί εντάχθηκαν στην εξαρχία Μαρώνειας 3 . Τ α
χωριά έ'μειναν έ'κτοτε ενταγμένα στην εξαρχία αυτή καί τα εισοδήμα
τα τους τα νέμονταν οι κατά καιρούς έ'ξαρχοι Μαρώνειας. Τώρα δμως, το
1653, αποφασίζεται να αποδοθούν τα δύο χωριά στή μητρόπολη Διδυμο
τείχου, επειδή κατά τήν εξέταση πού έ'γινε αποδείχθηκε δτι άνηκαν στή
δικαιοδοσία της. Μετά τήν έ'νταξη αυτή δεν μνημονεύονται πλέον ώς έξαρχικά.
ΔΕΡΒΕΝΤΙΣΤΑ
Βλ. το λήμμα Μέτσοβον.
ΔΕΣΜΕΝΑ
Βλ. το λήμμα Κεράσους.
1. Στο τέλος του χφ. 9547 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Νεαπόλεως σώζεται
μία καταγραφή με τήν οικιστική πυκνότητα των οικισμών γύρω άπο τήν Καλαμάτα*
εκεί αναγράφεται καί ή Gacizza. Τήν καταγραφή έχει δημοσιεύσει ό BUCHON, Re
cherches, 1, 283.
2. Πρόκειται για ενα πιττάκιο με χρονολογία 25 Αυγούστου 1810, για το ό
ποιο βλ. λεπτομέρειες στή σ. 164 σημ. 2.
3. Το συνοδικό γράμμα σώζεται στο χφ Μ Π Τ 2, φ. 170V-171I" (ΑΐΙΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 331) και είναι ανέκδοτο.
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'Ανατολικά της λίμνης Βουθρωτοΰ και σε μικρή απόσταση άπο τους ση
μερινούς "Αγιους Σαράντα βρίσκεται το χωριό Δίβρη πού, μαζί με το
κοντινό Μεσοπόταμον και τα άδηλα χωριά πού βρίσκονταν μεταξύ τους,
ήταν τον 17ο αιώνα υπό τήν πατριαρχική δικαιοδοσία.
Ή πρωιμότερη πηγή πού αναφέρει τήν ύπαρξη έξαρχικοΰ καθεστώ
τος στή Δίβρη και το Μεσοπόταμο είναι ενα σιγίλλιο πού εκδόθηκε το
1664 άπο τον Διονύσιο Γ' 1 . Σύμφωνα με το κείμενο του σιγιλλίου, τα χ ω 
ριά αυτά ήταν πατριαρχικά" το έξαρχικό τους δμως καθεστώς καταργή
θηκε επί των ήμερων του προηγούμενου επισκόπου Χιμάρας, δταν υστέ
ρα άπο ενέργειες του τα χωριά εντάχθηκαν στην επαρχία του ως ενοριακά.
Τώρα, το 1664, ό διάδοχος του φροντίζει να εξασφαλίσει τή δικαιοδοσία
του στα χωριά με τήν έκδοση νέου σιγιλλίου, δεδομένου δτι το παλαιό
γράμμα της ενώσεως χάθηκε. Ό επίσκοπος για χάρη του οποίου εκδί
δεται το έπιβεβαιωτήριο σιγίλλιο είναι ό Σεραφείμ, ενώ ό προκάτοχος
του, επί τών ήμερων του όποιου εντάχθηκαν τα πατριαρχικά χωριά στην
επαρχία του, πρέπει να ήταν ό Νικηφόρος, πού μαρτυρεΐται ως επίσκο
πος Χιμάρας το 1650 2 . Ή χρονολογία αυτή μπορεί να θεωρηθεί ένα π ρ ώ 
το δριο για τή λήξη του έξαρχικοΰ καθεστώτος στά χωριά αυτά της Β.
'Ηπείρου.
Το όριο αυτό ωστόσο μπορεί να μετατεθεί αρκετά χρόνια πριν, αν
συνδυάσουμε κάποιες πληροφορίες πού περιέχονται στο κείμενο του 1664
με ενα άλλο κείμενο, του 1636, σύμφωνα με το όποιο ό μητροπολίτης ' Ι 
ωαννίνων Παρθένιος οριζόταν εξαρχος τών πατριαρχικών δικαίων της
περιοχής 3 . Το 'ίδιο αυτό πρόσωπο στο κείμενο του 1664 φέρεται να μήν

1. Το σιγίλλιο του Διονυσίου παραδίδεται αντιγραμμένο στο φ. 210 Γ—ν τοΰ χφ
Μ Π Τ 2 (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή,
λήμμα 516)·
περίληψη του δίνει ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Καλλίνικος, 579.
2. Το όνομα του Σεραφείμ αναφέρεται στο κείμενο του σιγιλλίου. "Οσο για τον
προκάτοχο του Νικηφόρο, σε σιγίλλιο του Παϊσίου Β' του 1730 μαρτυρεΐται πώς ή 
ταν επίσκοπος Χιμάρας το 1650· το κείμενο του σιγιλλίου σώζεται αντιγραμμένο
στον κώδικα τής επισκοπής Δρυϊνουπόλεως και 'Αργυροκάστρου, άπο οπού εξέδωσε
ενα μικρό τμήμα ό ΠΟΤΛΙΤΣΑΣ, Σννοψις, 94. Στοιχεία για τους επισκόπους τής
Χιμάρας σώζονται και στον κώδικα του ναοΰ τοΰ Δελβίνου τον όποιο εξέδωσε ό
ΜΠΑΜΙΧΑΣ, Κώδιξ, 56 έπ. Τα στοιχεία πού περιέχονται στους δύο αυτούς κώδικες
χρησιμοποίησε, για να συγκροτήσει τον επισκοπικό κατάλογο τής επισκοπής Χιμά
ρας, και ό ΓΕΡΜΑΝΟΣ, "Ηπειρος, 97-100.
3. Πρόκειται για τον μετέπειτα πατριάρχη Παρθένιο Β ' .
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εισέπραξε ποτέ το εισόδημα άπο τα πατριαρχικά χωριά της Δίβρης καί
του Μεσοπόταμου, διότι έγνώριζε δτι αυτά είχαν ενωθεί με την επισκοπή
Χιμάρας. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε δτι στα χωριά αυτά το έξαρχικο καθεστώς είχε λήξει πριν άπο το 1636 1 . "Οσον άφορα την έναρξη
του έξαρχικοΰ τους καθεστώτος, δεν έχουμε στοιχεία πού να επιτρέπουν
να την προσδιορίσουμε.

ΔΙΕΤΧΑ
Βλ. το λήμμα Βολισσός.
ΔΟΤΚΑΛΟΝ
Ή ιστορία του πατριαρχικού χωρίου του Δουκάλου συμπίπτει με εκείνη
του χωριοΰ Βασιλάκι' φαίνεται π ώ ς χαρακτηρίστηκαν τήν 'ίδια εποχή π α 
τριαρχικά καί το έξαρχικό τους καθεστώς έληξε το 1721, δταν εντάχθη
καν στή μητρόπολη Ξάνθης. Περισσότερα βλ. στα λήμματα Βασιλάκιον
καί Καβάλα.

ΔΡΑΠΑΝΙΑΔΕΣ

Το χωριό αυτό της περιοχής Κισσάμου εμφανίζεται ώς πατριαρχικό σε
κείμενο του 'Απριλίου του 1654. Με το κείμενο αυτό ό μητροπολίτης
Κρήτης Νεόφυτος «συναινούσε» στην απόφαση του πατριαρχείου να χ α 
ρακτηριστούν οι Δραπανιάδες, καί μαζί το Άτσιπόπουλο, οι Μαγαρίτες,
ό Γαλατάς καί ό Στύλος, πατριαρχικά 2 . "Εκτοτε δεν εντοπίζονται άλλες
πληροφορίες για τήν πατριαρχική εξάρτηση του χωριοΰ.
1. Το κείμενο τοΰ 1636 σώζεται στο χφ 'Ιβήρων 731, φ. 67 Γ -68 ν καί έ'χει δη
μοσιευθεί άπο τον ΓΕΔΕΩΝ, 'Αδριανονπολίζ 415-416. Το κείμενο τοΰ σιγιλλίου τοΰ
1664 ανέφερε δτι «ό έξ 'Ιωαννίνων Παρθένιος... τα έκεΐσε ακριβώς γινωσκων, άτε
χρηματίσας μητροπολίτης ικανούς χρόνους 'Ιωαννίνων, καί μηδέποτε φανείς ζητήσαι
εισόδημα των σταυροπηγιακών τούτων χωρίων, ώς γινωσκων τούτων τήν ενωσιν μετά
της επισκοπής...)). Το απόσπασμα αυτό είναι ακατανόητο αν δεν συνδυαστεί με τήν
πληροφορία πού παρέχει το κείμενο τοΰ 1636, δτι ό Παρθένιος ορίστηκε εξαρχος τών
πατριαρχικών χωριών. Ύ π ο τήν 'ιδιότητα τοΰ έξάρχου λοιπόν —καί δχι τοΰ μητρο
πολίτη 'Ιωαννίνων— θα ζητούσε το εισόδημα τών σταυροπηγιακών χωριών, πράγμα
πού δεν έκανε στην περίπτωση της Δίβρης καί τοΰ Μεσοπόταμου, επειδή γνώριζε δτι
είχαν ήδη ενωθεί με τήν επισκοπή Χιμάρας.
2. Για το νόημα της «συναίνεσης» τοΰ Νεοφύτου, για τήν παράδοση καί για
τήν έκδοση τοΰ κειμένου τοΰ 1654 βλ. δσα αναφέρω στο λήμμα Άτσιπόπουλον.
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Για το εκκλησιαστικό καθεστώς των Έ λ ε γ μ ώ ν —παραλιακής πόλης τής
Προποντίδας πού έχει συνδέσει τήν εκκλησιαστική ιστορία της με τήν
γειτονική Τριγλεια— ή αρχαιότερη σαφής μαρτυρία σώζεται σε γράμμα
του Μητροφάνη Γ' με χρονολογία 'Ιανουάριος του 1580. Στο κείμενο αυτό
γίνεται λόγος για τέσσερα συνοικέσια πού είχαν γίνει επί των ημερών
του πατριάρχη Διονυσίου Β ' (1546-1556) «έν ταΐς πατριαρχικαΐς χώραις,
Τριγλία καί τοις Έ λ ε γ μ ο ΐ ς » 1 . Ή διατύπωση «πατριαρχικαί χώραι» δη
λώνει με σαφήνεια τήν εξάρτηση τους άπό τόν πατριάρχη, είναι δμως
ασαφής ό χρόνος στον όποιο ανάγεται ή διατύπωση αυτή: δεν μπορούμε
δηλαδή να γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν ό χαρακτηρισμός «πατριαρχική
χώρα» αποδίδει ένα εκκλησιαστικό καθεστώς πού υπήρχε ήδη επί Διο
νυσίου Β ' ή αν τό κείμενο του 1580 αναφερόμενο στην Τριγλεια καί τους
Έλεγμούς αποδίδει στις δύο αυτές «χώρες» τό καθεστώς πού είχαν επί
Μητροφάνους Γ ' .
Ά π ό τήν 'ίδια ωστόσο περίοδο σώζεται μια άλλη πληροφορία πού
μας επιτρέπει να αναγάγουμε τό έξαρχικό καθεστώς τών Έ λ ε γ μ ώ ν πριν
άπό τό 1580. Πρόκειται για αναγραφή πατριαρχικών δικαίων στό χώρο
τής Μ. 'Ασίας, πού σώζεται καταγραμμένη σε χειρόγραφο κώδικα χρονο
λογημένο στον 16ον αι. καί σύμφωνα με αυτήν οι Έ λ ε γ μ ο ί χαρακτηρίζον
ται «πατριαρχικόν». Ή αναγραφή έχει γραφέα επώνυμο, τό μητροπολίτη
'Εφέσου 'Αθανάσιο καί t e r m i n u s a n t e q u e m τόν Σεπτέμβριο του 1577
—όπως εξάγεται άπό τό βιβλιογραφικό καί κτητορικό σημείωμα πού υπάρ
χει στό τελευταίο παράφυλλο του κώδικα 2 . Κατά συνέπεια, μπορούμε με
ασφάλεια να μεταθέσουμε τό έξαρχικό καθεστώς τών Έ λ ε γ μ ώ ν πριν άπό
τό 1580 καί να θεωρήσουμε πιθανό ότι 'ίσχυε καί επί πατριαρχίας Διονυ
σίου Β ' (1546-1565).
1. Το κείμενο έχει εκδώσει «εξ ιδιωτικού... χειρογράφου» ό ΓΕΔΕΩΝ, Δια
τάξεις, 2, 380-381, καί ό Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Τ Σ , Βιβλιοθήκη, 4, 417-418,
άπό τον κώδικα Μ Π Τ 441. Το τμήμα τοΰ κειμένου στο όποιο αναφέρονται «αί
πατριαρχικαί χώραι Τρίγλια καί οι Έλεγμοί» ε"χει απομνημονεύσει ό Νικόλαος Καρα
τζάς σε σημείωμα του πού σώζεται στον κώδικα E B E 1474, φ. 2" βλ. για τον κώδικα
αυτό ΙΙΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Πατριαρχικά, 145-146. Τό ϊδιο κείμενο σωζόταν, πιθανότατα,
στον κώδικα τής μητροπόλεως Σερρών βλ. ΦΙΛΟΘΕΟΣ, Κώδιξ Σερρών, 386-387.
2. Τήν αναγραφή αυτή, πού σώζεται στο αθωνικό χειρόγραφο Έσφιγμένου 131,
φ. 4 7 ν , τήν έχει εκδώσει ό ΠΟΛΕΜΗΣ, 'Αναγραφή, 99 έπ. 'Ορθά τονίζει ό Πολέμης
ότι «ή πατριαρχική αΰτη έξάρτησις άφορα εις τήν πόλιν τών Έλεγμών καί ουχί εις
τυχόν ναον ή μονή ν έν αύτη» (σ. 105).
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'Αρκετές δεκαετίες αργότερα, το 1652, έχουμε μια επιβεβαίωση του
έξαρχικοΰ καθεστώτος τών Έ λ ε γ μ ώ ν και συγχρόνως την πληροφορία
ότι για κάποιο διάστημα ό οικισμός είχε ενσωματωθεί μαζί με την Τρίγλεια στη μητρόπολη Προύσης. Συγκεκριμένα ό Παΐσιος Α', με «σιγιλλιώδες γράμμα» πού εκδίδει μετά την 1η Σεπτεμβρίου του 1652, ακυ
ρώνει την υπαγωγή τών δύο πατριαρχικών έξαρχιών ως ενοριακών στή
μητρόπολη Προύσης και τις εκχωρεί στον πρωτοκανόναρχο της Μ. Ε κ 
κλησίας Δημήτριο 1 . Σ τ ο σκεπτικό του γράμματος αναφέρεται οτι «προ
χρόνων ήδη εύαρίθμων» κάποιος μή κατονομαζόμενος πατριάρχης «νόμους
και κανόνας ύπεριδών» προσήλωσε τους Έλεγμούς καί τήν πλησιόχωρη
Τρίγλεια στη μητρόπολη Προύσης 2 . Ή πληροφορία απηχεί μια προσω
ρινή μετάπτωση του έξαρχικοΰ καθεστώτος τών Έ λ ε γ μ ώ ν , τήν οποία
όμως δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβέστερα μέσα στο χρόνο. "Αν
βέβαια δεχτούμε δτι ή τύχη τους ταυτίζεται μέ τήν τύχη της Τρίγλειας,
μπορούμε να παρακολουθήσουμε εμμέσως τήν ιστορία τους καί να θεω
ρήσουμε οτι το 1655 ενσωματώνονται στή μητρόπολη Προύσης 3 . Είναι
ωστόσο πιθανό οί 'Ελεγμοί να ακολούθησαν δική τους πορεία ως πατριαρ
χική εξαρχία, πορεία άπα τήν οποία δεν σώζονται άλλα έ'γγραφα μνημεία 4 .

1. «... τήν Τρίγλειαν χώραν καί τους Έλεγμούς, υπό τω πατριαρχικώ θρόνω
τελούντα καί σταυροπηγιακά χωρία δντα προ χρόνων, ών ουδείς τών εν γενετοϊς οίδε
τον αριθμόν» αναφέρει το κείμενο του γράμματος τοΰ Παϊσίου Α' πού σώζεται αντι
γραμμένο στο χφ Μ Π Τ 2, φ. 239 Γ ~ν (ΑπΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομι
κή Συναγωγή, λήμμα 629). "Ενα τμήμα τοϋ κειμένου έχει εκδώσει ό ΓΕΔΕΩΝ, Έξαρχίαι, 252· ό ΕΤΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Βρνλλειον-Τρίγλεια,
62-64, έχει δημοσιεύσει εκτε
νέστερο τμήμα παραλείποντας το τελευταίο μέρος του.
2. Το απόσπασμα στην έκδοση ΓΕΔΕΩΝ, Έξαρχίαι, 252. Μητροπολίτης Πρού
σης ήταν τότε ό Κλήμης* είχε διαδεχθεί τον 'Ιούνιο τοϋ 1643 τον Χρύσανθο καί
έμεινε αρχιερέας τής Προύσης ώς το θάνατο του, τέλος τοΰ 1654 ή τον 'Ιανουά
ριο τοϋ 1655. Για τις κακές σχέσεις τοΰ Κλήμη μέ τον Παΐσιο Α' καθώς καί κατά
λογο τών αρχιερέων τής Προύσας βλ. στή μελέτη τοΰ ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ, Ειδήσεις, 24-29.
3. Το 1655 ή Τρίγλεια εμφανίζεται στή φήμη τοΰ μητροπολίτη Προύσης (βλ.
τα σχετικά στο λήμμα Τρίγλεια). Αυτό μπορεί να σημαίνει για τους Έλεγμούς δτι
ή μετατράπηκαν σε ενορία —ανάξια όμως να μνημονεύεται στή φήμη τοΰ μητροπο
λίτη— ή παρέμειναν πατριαρχική εξαρχία καί για το λόγο αυτό δεν εμφανίζονται
στή φήμη τοΰ μητροπολίτη Προύσης.
4. Καθώς δεν υπάρχουν πληροφορίες στις πηγές, οί συγγραφείς διατυπώνουν
διάφορες υποθέσεις για τήν τύχη τών Έλεγμών. Ό ΓΕΔΕΩΝ, Σφάλματα, 118, ση
μειώνει: «τάς εξαρχίας Έλεγμών καί Τριγλίας φρονώ δτι ύπεποιήσατο έαυτω ό μη
τροπολίτης [Προύσης] περί τα τέλη τής Ι Ζ ' έκατονταετηρίδος». Ό ΕΤΑΓΓΕΛΙΔΗΣ,

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

161

ΕΠΙΣΚΟΠΗ
Την υ π α γ ω γ ή του χωρίου αύτοΰ της περιοχής Ρεθύμνου στην πατριαρ
χική εξουσία γνωρίζουμε άπο το ΐδιο πατριαρχικό γράμμα πού σώζει αν
τίστοιχες πληροφορίες και για το χωριό 'Αντάνασο. Στο σχετικό λήμμα
παραθέτω τα στοιχεία πού παραδίδουν ο'ι πηγές για το εκκλησιαστικό κ α 
θεστώς των χωριών αυτών.

ΖΑΡΝΑΤΑ
Ή περιοχή αυτή της δυτικής ή "Εξω Μάνης αποτέλεσε, κατά τή διάρ
κεια ολόκληρου σχεδόν του 17ου αιώνα, πατριαρχική εξαρχία - ανάμνηση
του καθεστώτος αύτοΰ αποτελεί, ασφαλώς, ή δεύτερη ονομασία της Ζαρνάτας, ως Σταυροπήγι 1 .
Ή αρχαιότερη μνεία του έξαρχικοϋ της καθεστώτος περιέχεται στο
υπόμνημα εκλογής αρχιερέα, τον 'Απρίλιο του 1 6 2 1 , στην αρχιεπισκοπή
πού ιδρύθηκε στην περιοχή αυτή τής Μάνης· στο υπόμνημα αύτο διαβά
ζουμε: «τα χωρία..., τα μεταξύ τών ορίων τών πατριαρχικών σταυροπηγίων Ζαρνάτας και Γιατζιτζας και τής επισκοπής Μα'ινης» 2 . "Αν τήν
ασφαλή αυτή πληροφορία τή συνδυάσουμε με μια μαρτυρία του 1618,

Βρνλλειον-Τρίγλεια,
61, μεταθέτει το δριο αύτο κατά έναν αιώνα: «μέχρι τοϋ I H '
αιώνος μεσοϋντος έδίδοντο έξάρχοις». Μολονότι δεν αναφέρει ποΰ στηρίζει τήν άπο
ψη του, είναι πιθανόν να ταυτίζει τήν τύχη τών Έλεγμών με τής Τρίγλειας και να οι
κοδομεί το συλλογισμό του στο γεγονός δτι ό Κομνηνος-'Χψηλάντης, στο σημείωμα
πού έγραψε το 1729 περί τών έξαρχιών πού εκχωρούνταν στους όφφικιαλίους τοϋ πα
τριαρχείου, αναφέρει καί τήν Τρίγλεια. Για το σημείωμα πού απομνημόνευσε ό Κομνηνος-'Τψηλάντης, τήν εκδοσή του καί τα προβλήματα πού γεννά ή χρονολογία του
βλ. στο λήμμα "Αγιος Ευστράτιος· για δ,τι άφορα τήν Τρίγλεια βλ. στο οικείο λήμμα.
1. Έ χ ο υ ν προταθεί αρκετές ερμηνείες γιά τήν προέλευση τοϋ τοπωνυμίου αύ
τοΰ - ορθά δμως, κατά τή γνώμη μου, ό ΚΟΤΓΕΑΣ, Μάνη, 297-298, το συνδέει με το
έξαρχικο καθεστώς πού υπήρχε στη Ζαρνάτα.'Όπως ό ϊδιος αναφέρει, «εκ τής συνεκ
φοράς δε καί εκ τής χρήσεως ταύτης αμφοτέρων όμοϋ τών λέξεων, τής δηλούσης τήν
ιδιότητα (σταυροπήγιον) καί του τοπωνυμίου (Ζαρνάτα), παραλειπομένου εις τήν καθημερινήν χρήσιν τοϋ δευτέρου, περιήλθε με τον καιρόν το πρώτον ε'ις τήν σημασίαν
τοπωνυμίου καί ούτω Σταυροπήγι καί Ζαρνάτα κατέστησαν ταυτόσημα καί βαθμηδόν
το πρώτον έξετόπισε το δεύτερον».
2. Το υπόμνημα εκλογής του Παρθενίου παραδίδεται στο φ. 1 9 5 ν τοΰ χφ Μ Π Τ
2 (ΑπΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 461) καί το
κείμενο έχει δημοσιεύσει ό ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ, Σχολεία, 400.
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μπορούμε να μεταθέσουμε την ύπαρξη του καθεστώτος αύτοΰ λίγα χρόνια
νωρίτερα. Συγκεκριμένα, στο γράμμα πού έ'στειλαν οι Μανιάτες στον
Κάρολο, δούκα του Nevers, το 1618 υπάρχει και ή υπογραφή «ό πρώην
Μαΐνης Ί ω ν α ς και εξαρχος Ζαρνάτας» 1 . Κατά συνέπεια, μπορούμε να θεω
ρήσουμε δτι ή Ζαρνάτα ήταν ήδη, το 1618, πατριαρχική εξαρχία και είχε
εκχωρηθεί στον πρώην επίσκοπο Μαΐνης Ί ω ν ά .
Ή δεύτερη ασφαλής πληροφορία ανάγεται στο 1720, όταν ή εξαρχία
της Ζαρνάτας εκχωρήθηκε στον «τιμιωτατον και εύγενέστατον εν άρχουσι
κυρίτζην Δράκον Σοϋτζον». Το εύεργετήριο γράμμα πού του επιδόθηκε
ανέφερε δτι θα εισπράττει «τα κατ' έ'τος εκκλησιαστικά εισοδήματα και
δικαιώματα της κατά τον Μωρέαν πατριαρχικής εξαρχίας Ζαρνάτας δι'
ιδίου επιτρόπου αύτοΰ» 2 . Πράγματι ό Σοΰτζος, στο χρονικό διάστημα πού
κατείχε τήν εξαρχία, διόρισε ώς επιτρόπους του διάφορα πρόσωπα, προφα
νώς σχολάζοντες επισκόπους της περιοχής, δπως μαρτυρούν οι υπογρα
φές τους πού σώζονται στον κώδικα τής μητροπόλεως Μονεμβασίας και
Καλαμάτας. Οι επίτροποι αυτοί συνήθιζαν να διατηρούν τον τίτλο του
επισκόπου και να αποσιωπούν τον τίτλο τοΰ άπλοΰ επιτρόπου πού στην
πραγματικότητα κατείχαν, γεγονός πού προκάλεσε κάποια σύγχυση σε
δσους μελέτησαν τον κώδικα αυτό 3 . Τήν άποψη, πάντως, δτι οι ύπογρα-

1. Τήν έκδοση τοΰ γράμματος βλ. στο DE XlVREY, Mémoire' βλ. και τήν
πρόσφατη μελέτη τοΰ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Δούκας Νεβέρ, 125-126, δπου και ή προ
γενέστερη βιβλιογραφία.
2. Το γράμμα εκδόθηκε άπα τον Ιερεμία Γ' καΐ φέρει χρονολογία «,αψκ' έν
μηνι Φεβρουαρίω, Ίνδ. ιγ'». Παραδίδεται αντίγραφο του στο φ. 324 Γ του χφ 315 τής
Βιβλιοθήκης τοΰ πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας και δημοσιεύθηκε πρόσφατα άπο τον
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟ, Τέσσαρα πατριαρχικά, 460-461.
3. Ό κώδικας βρίσκεται σήμερα στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη τής 'Αθήνας με τον
ταξινομικό αριθμό E B E 2392· λεπτομερή περιγραφή του βλ. ΒΕΗΣ, "Εκψρασις, 186
έπ. Μήν μπορώντας να ερμηνεύσει τήν αλληλουχία των διαφορετικών ιδιοτήτων πού
πρόβαλλαν οι υπογραφόμενοι ή τήν ταυτόχρονη παρουσία δύο «επισκόπων» Ζαρνάτας,
ό ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ θεώρησε δτι επρόκειτο για «ήμαρτημένας αναγνώσεις» {Τάξις, 10).
Πράγματι, οι σωζόμενες υπογραφές, έκτος άπο τοΰ Καλλίνικου πού τις παραθέτω πιο
κάτω στο κείμενο, είναι: 1743 Μάρτιος, ((επίσκοπος Νικηφόρος σταυροπηγίου Ζαρνά
τας» και στο ίδιο κείμενο «Καλλίνικος Ζαρνάτας άρχιερεύς»· 1743 Ιούνιος, «Ζαρνά
τας Γρηγόριος»' 1747 Σεπτέμβριος, «Νικηφόρος σταυροπηγίου Ζαρνάτας» καί «σταυροπηγείου Ζαρνάτας Καλλίνικος». Ό ΚΟΥΓΕΑΣ [Μάνη, 289-291) ορθά υποστήριξε
δτι «οι λαϊκοί οφφικιάλλιοι, είς ους είχε εκχωρηθεί ή Ζαρνάτα έξεχώρουν τα δικαιώ
ματα των επί οροις ή έπί ποσοστοϊς είς τους επισκόπους τούτους». Το γεγονός δτι οι
υπογραφόμενοι παραλείπουν να δηλώσουν τήν επισκοπή τους δείχνει, νομίζω, πώς
επρόκειτο για πρώην επισκόπους πού τήν επαρχία τους κατείχε ήδη άλλος, νόμιμος
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φόμενοι ήταν όλοι επίτροποι του έξάρχου Δράκου Σούτζου αποδεικνύει ή
περίπτωση του επιτρόπου του, Καλλινίκου. Σώζεται το πατριαρχικό π ι τ τάκιο πού επικυρώνει το διορισμό του ως επιτρόπου του Σούτζου και πού
γνωστοποιεί το διορισμό αύτο στους χριστιανούς της Ζαρνάτας. Το κεί
μενο είναι άχρονολόγητο, άπο ενα εσωτερικό δμως τεκμήριο φαίνεται πώς
εκδόθηκε στο διάστημα 1 Σεπτεμβρίου 1732 ως 31 Αυγούστου 1733 1 .
Συγκεκριμένα, οι χριστιανοί εντέλλονται να καταβάλουν στον επίτροπο
τα εκκλησιαστικά δικαιώματα «της τε νυν τρεχούσης ενδέκατης και της
μετ' αυτήν δωδέκατης ίνδικτιώνος». Ή «τρέχουσα» ενδέκατη ίνδικτιώνα
αντιστοιχεί στις περιόδους 1717/1718 κ α! 1732/1733. Ά φ ο ΰ δμως ή
Ζαρνάτα εκχωρήθηκε το 1720 στον Σοΰτζο, το πιττάκιο θα πρέπει να
χρονολογηθεί στή διάρκεια της ενδέκατης ίνδικτιώνας πού ήλθε μετά τή
χρονιά εκείνη, δηλαδή στο διάστημα 1732/1733. Μπορούμε μάλιστα να
πιθανολογήσουμε τή χρονολογία του πιττακίου με μεγαλύτερη ακρίβεια
στο διάστημα άπο 15 Σεπτεμβρίου του 1732 ώς τα μέσα Μαρτίου του
1733, άφοΰ στο διάστημα αύτο στον οικουμενικό θρόνο βρισκόταν πάλι ό
'Ιερεμίας Γ ' , εκείνος δηλαδή πού, στή διάρκεια της πρώτης πατριαρχίας
του, είχε εκχωρήσει τή Ζαρνάτα στον Σοΰτζο* φαίνεται, λοιπόν, πιθανό
το ϊδιο πρόσωπο να επικύρωσε και το διορισμό τοΰ επιτρόπου.
Οί υπογραφές τοΰ Καλλινίκου, επιτρόπου τοΰ Σούτζου, έρχονται να
επιβεβαιώσουν, νομίζω, οσα ανέφερα πιο πάνω. Το 1734, πού ό Καλλίνι
κος μαρτυρεΐται ώς επίτροπος, υπογράφει «επίσκοπος Καλλίνικος και
έ'ξαρχος Ζαρνάτας». Το 1743 υπογράφει «Καλλίνικος Ζαρνάτας άρχιερεύς», ενώ το 1747, δταν έχει καθιερωθεί πλέον, δεν αισθάνεται τήν ανάγ
κη να προβάλλει πια τον τίτλο τοΰ επισκόπου* τον απαλείφει και υπογρά
φει ώς «σταυροπηγίου Ζαρνάτας Καλλίνικος» 2 .
Το 1754 ή εξαρχία Ζαρνάτας είχε τήν 'ίδια τύχη με εκείνη της "Ακοβας: ενώ οί δύο έξαρχίες ενώθηκαν για να ιδρυθεί ή αρχιεπισκοπή Ά κώβων και Ζαρνάτας, οί εξαρχοί τους διατήρησαν τα δικαιώματα τους,
άφοΰ ό νέος αρχιεπίσκοπος οφείλε να καταβάλλει στον καθένα το ετήσιο
αρχιερέας. Τήν άποψη αυτή υποστηρίζει και ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τέσσαρα πατριαρ
χικά, 467.
1. 'Αντίγραφο τοΰ πιττακίου σώζεται στο φ. 339 Γ_ν τοΰ χφ 315 της Βιβλιοθή
κης τοΰ πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας, άπο δπου το εκδίδει ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τέσ
σαρα πατριαρχικά, 461 (άρ. 3). Ό εκδότης χρονολογεί το κείμενο στο 1720, ή ίνδι
κτιώνα δμως παραπέμπει στο διάστημα Σεπτέμβριος 1732/Αύγουστος 1733.
2. Οί υπογραφές σώζονται στο χφ. EBE 2392, φ. 7Γ-10Γ, για το όποιο βλ. τή
σημείωση 3 της προηγούμενης σελίδας.
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του 1 . Δέκα χρόνια διάρκεσε το νόθο αυτό καθεστώς της αρχιεπισκοπής
Ά κ ώ β ω ν καί Ζαρνάτας· το 1764 «αποκαθίσταται ή παλαιά και αρχαία
αυτών τάξις» και οι δύο έξαρχίες αποδίδονται πάλι στους έξάρχους τους.
Καθώς μάλιστα φαίνεται άπο το κείμενο μέ το όποιο αποκαταστάθηκε
το έξαρχικο καθεστώς, ό Δράκος Σοϋτζος φρόντισε να τον διαδεχθεί ό
γιος του Γρηγόριος στην εξαρχία Ζαρνάτας.
Το έξαρχικο καθεστώς της Ζαρνάτας έ'ληξε τον Φεβρουάριο του 1811
δταν, μέ τη συγκατάθεση του Γρηγορίου Σούτζου, ή Μ. 'Εκκλησία με
τέτρεψε τη Ζαρνάτα σε αρχιεπισκοπή στην όποια εξέλεξε τον Παρθένιο,
προκειμένου να τον επιβραβεύσει επειδή επί τριάντα χρόνια άσκοϋσε τήν
πνευματική επιστασία των χριστιανών της εξαρχίας. Σύμφωνα μέ το κεί
μενο του σιγιλλίου πού εκδόθηκε το 1 8 1 1 , ή Ζαρνάτα διατηρούσε ως τότε
«το της ελευθερίας αύτης άρχαΐον προνόμιον» 2 .

1. Οι σχετικές πληροφορίες αντλούνται άπο το γράμμα πού εξέδωσε ό π α 
τριάρχης Σαμουήλ το 1764, για το όποιο βλ. στο λήμμα "Ακοβα.
2. Το κείμενο τοϋ σιγιλλίου εξέδωσε πρώτος ό ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Τάξις, 15-19,
καί δέκα χρόνια αργότερα, άπο το πρωτότυπο, ό ΚΟΤΓΕΑΣ, Μάνη, 300-304. Ό
Γεδεών εντόπισε στον Κώδικα ΙΑ', σ. 72-73, τοϋ πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου το
κείμενο τοϋ πιττακίου μέ το όποιο γνωστοποιείται στον Παρθένιο ή απόφαση για τήν
'ίδρυση της αρχιεπισκοπής· το πιττάκιο, κατά τον Γεδεών, φέρει χρονολογία 25 Α υ 
γούστου 1810 (ΓΕΔΕΩΝ, Σαμουήλ, 148). Στο σιγίλλιο αναφέρεται ακόμα δτι τα χ ω 
ριά πού συνιστοΰσαν ώς τότε τήν εξαρχία Ζαρνάτας «ήτοι ή καθαυτό Ζαρνάτα καί ή
Κάμπος ονομαζόμενη, το Βαρούσι, ή Μαλτίτζα, τα Μαλευριάνικα, οι Κάτω καί Πάνω
Δολοί, ή Μεγάλη καί Μικρά Μαντίνια, ή Σέλιτζα, το χωρίδιον Τρικότζοβα καί το έτε
ρον Σωτηριάνικα, το Άλτομυριά, τα Πηγάδια, τα Τέσσερα χωρίδια Γαϊτζές, ή Χ ώ 
ρα, τα Μπρίντα, τα Μπίλιοβα, τα Νερίντα, το χωρίδιον Όροβά καί το έτερον χωρί
διον Λεφτίνι» θα είναι στο έξης ενοριακά της αρχιεπισκοπής Ζαρνάτας. "Ας σημειωθεί
οτι τα χωριά αυτά πλην των τεσσάρων χωριών της Γαϊτσας δεν μαρτυροϋνται άπο
άλλη σωζόμενη πηγή ώς υπαγόμενα στην εξαρχία Ζαρνάτας καί για το λόγο αυτό δέν
τα συμπεριέλαβα στον κατάλογο τών πατριαρχικών εξαρχιών. Το σιγίλλιο τοϋ 1811
αναφέρει ακόμα δτι ό μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας είχε χειροτονήσει ήδη τον επί
τροπο τοϋ έξάρχου Παρθένιο «έπίσκοπον Ζαρνάτας»· ωστόσο, σύμφωνα μέ το ΐδιο
κείμενο, το έξαρχικο καθεστώς της δέν υπέστη καμία μεταβολή: «μηδεμίαν μέντοι
γε παθούσης μεταβολην» σημειώνεται στο σιγίλλιο. Μέ άλλα λόγια, ή Ζαρνάτα, μετά
τή χειροτονία αυτή τοϋ Παρθενίου, δέν ε"γινε επισκοπή της μητροπόλεως Λακεδαι
μόνιας, δπως σημειώνει ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Δύο μπεράτια, 377, σημ. 1: «ό Γρηγό
ριος ένέμετο τήν Πατρ. Έξαρχίαν Ζαρνάτας καί ώς έπισκοπήν ακόμα μέχρι τοϋ 1811,
δταν προήχθη ε'ις άρχιεπισκοπήν...», άλλα παρέμεινε ύπο έξαρχικο καθεστώς, δπως
ρητά σημειώνεται στο σιγίλλιο καί όπως δηλώνεται άπο το γεγονός δτι ό εξαρχος
Γρηγόριος Σοΰτζος «δι' ενυπόγραφου καί ένσφραγίστου οίκειοθελοΰς καί αβίαστου
αύτοΰ γράμματος παρητήσατο της ρηθείσης εξαρχίας...».
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ΗΡΑΚΛΕΙΤΖΑ
Το μικρό αυτό νησί, μεταξύ της Ά μ ο ρ γ ο ΰ και της Νάξου, αριθμείται
ανάμεσα στα «πατριαρχικά νησία» πού εντάχθηκαν το 1646 στην αρχιε
πισκοπή Σίφνου 1 . Έ κ τ ο ς άπο τήν πληροφορία αυτή, δεν γνωρίζουμε τ ί 
ποτε άλλο για το προηγούμενο έξαρχικο καθεστώς της 'Ηράκλειας.

ΘΑΣΟΣ
Για τήν πατριαρχική εξαρχία της Θάσου λιγοστές καί έμμεσες είναι οι
πληροφορίες καί προέρχονται άπο τον 17ο αιώνα 2 . Σώζονται στον συνο
δικό τόμο πού εκδόθηκε επί πατριαρχίας τοϋ Ίωαννικίου Β ' το 1646 για
να μετατρέψει τήν επίσης πατριαρχική εξαρχία της Μαρώνειας σε μητρό
πολη - ακόμα, κάποιες πληροφορίες περιέχονται στο υπόμνημα εκλογής
τοϋ νεοεκλεγμένου μητροπολίτη Μαρώνειας 3 . Τα δύο αυτά κείμενα ανα
φέρουν ότι ή σύνοδος αποφάσισε να ενισχυθεί ή νέα μητρόπολη με τήν
ένταξη στην επαρχία των δύο «πατριαρχικών νησιών» της Θάσου καί
της Σαμοθράκης. Κατά συνέπεια, το έξαρχικο καθεστώς της Θάσου έλη
ξε το 1646, χωρίς δμως οι πηγές να μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε
πότε ακριβώς, μετά τήν οθωμανική κατάκτηση, ονομάστηκε ή Θάσος π α 
τριαρχική εξαρχία.
Ή μετάπτωση της πάντως άπο το ενα καθεστώς στο άλλο δέν έγινε
χωρίς αντίδραση. Ό ως τότε εξαρχός της, ό πρωτέκδικος τοΰ πατριαρ
χείου Σοφιανός, άρχισε έναν αγώνα διεκδικώντας τα εισοδήματα πού στε
ρήθηκε μέ τή μετατροπή της Θάσου σέ ενορία της μητροπόλεως Μαρώ
νειας 4 . "Υστερα άπο πέντε χρόνια, το 1651, κατόρθωσε να κερδίσει μιαν

1. Για τον συνοδικό τόμο της ίδρυσης της αρχιεπισκοπής Σίφνου βλ. δσα ανα
φέρω στο λήμμα 'Ανάφη. 'Αναφερόμενος στον τόμο τοϋ 1646 πού συνένωσε τα πα
τριαρχικά νησιά υπό τήν αρχιεπισκοπή Σίφνου, ό ΓΕΔΕΩΝ, Σφάλματα, 101, ε'χει
θέσει ενα ερωτηματικό πλάι στο δνομα της Ήρακλείτζας.
2. Ή Θάσος μαρτυρεϊται ώς πατριαρχική εξαρχία καί κατά το δεύτερο μισό
τοϋ 14ου αιώνα - βλ. δσα αναφέρω στο κεφάλαιο «ΟΊ βυζαντινές απαρχές τοΰ θεσμοΰ»,
στο πρώτο μέρος της μελέτης αυτής. Πρβ. καί τή μελέτη μου 'Εξαρχία Θάσου.
3. Για τα δύο αυτά κείμενα, τήν παράδοση καί τήν εκδοσή τους βλ. τή σημ. 2
στο λήμμα Μαρώνεια.
4. Δείγματα τής μαχητικότητας τοΰ Σοφιανοΰ σώζονται καί άπο άλλες π η 
γές. Τον Δεκέμβριο τοΰ 1648 ή σύνοδος καθαίρεσε άπο το όφφίκιο τοΰ πρωτεκδίκου
τον ύμνηματογράφο, τότε, Σοφιανό, επειδή παρανόμως τοΰ το είχε απονείμει ό «λυμεών» τής εκκλησίας Κύριλλος Β ' . Το κείμενο τής καθαιρέσεως σώζεται στο χφ
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αντιπαροχή: «αντί της πρότερον αύτοΰ εξαρχίας Θάσου», του π α ρ α χ ω 
ρήθηκαν τα εισοδήματα από τη σταυροπηγιακή μονή του Φωτοδότου
Χρίστου στη Νάξο 1 .

ΙΚΑΡΙΑ

Το 1521 καταλύθηκε στην 'Ικαρία ή φραγκική κυριαρχία και το νησί εν
τάχθηκε στην επικράτεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Για τους χρι
στιανούς κατοίκους του νησιού τα γεγονότα αυτά σήμαιναν και τήν υπα
γ ω γ ή τους στην εκκλησιαστική διοίκηση του πατριαρχείου Κωνσταντι
νουπόλεως. 'Ωστόσο συγκεκριμένες ειδήσεις για τή μορφή πού πήρε ή εκ
κλησιαστική αυτή διοίκηση στην 'Ικαρία δεν συναντούμε παρά εξήντα χρό
νια αργότερα 2 .
Συγκεκριμένα: ή πρώτη έγγραφη σωζόμενη πηγή πού χαρακτηρίζει
τήν 'Ικαρία «πατριαρχικον νησίδιον» ανατρέχει στον Μάρτιο του 1585 3 .
Δεδομένου δμως δτι ή πηγή αυτή αποτελεί επιβεβαίωση παλαιότερης
πράξης με ανάλογο περιεχόμενο, μπορούμε με βεβαιότητα να μεταθέσου
με το δριο του 1585 λίγο νωρίτερα και να θεωρήσουμε δτι, τουλάχιστον
άπο το διάστημα 1572-1584, ή 'Ικαρία χαρακτηρίζεται «πατριαρχικον νη
σίδιον» 4 . Ά π ο τήν Ι'δια πηγή γνωρίζουμε δτι είχε εκχωρηθεί ως πατριαρ
χική εξαρχία, μαζί με τα επίσης «πατριαρχικά νησία» Σάμο, Ά σ τ υ π ά Μ Π Τ 2, φ. 154Γ καί έχει δημοσιευθεί στο ΖΟΛΩΤΑΣ-ΣΑΡΟΤ, 'Ιστορία 3.2, 155156. Ωστόσο, τρία χρόνια αργότερα, ό Σοφιανός κερδίζει τα εισοδήματα μονής της
Νάξου και μάλιστα αποκαλείται στο σχετικό έγγραφο «τιμιώτατος και λογιώτατος
πρωτέκδικος της καθ' ήμας του Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας». Για το κείμενο αυτό
βλ. τήν επόμενη σημείωση.
1. Το σιγιλλιώδες γράμμα πού επιβεβαίωνε τήν παραχώρηση της μονής εκδό
θηκε άπο τον Ίωαννίκιο Β ' . Το παραδίδει το χφ Μ Π Τ 2 στο φ. 2 3 7 ν - 2 3 8 ν καί είναι
δημοσιευμένο στο ΖΟΛΩΤΑΣ-ΣΑΡΟΥ, 'Ιστορία 3.2, 156-157 καί τμήμα του στο
ΓΕΔΕΩΝ, Έξαρχίαι, 265. "Ας σημειωθεί πώς, σύμφωνα με το σιγίλλιο, τα εισοδή
ματα τής μονής θα εξασφάλιζαν «ζωάρκειαν» στον Σοφιανό, άφοΰ θα καρπωνόταν
«πασαν τήν εΐσοδον των αναγκαίων καί χρειωδών αύτοϋ δια βίου παντός».
2. Πρέπει να σημειωθεί δτι τα περισσότερα μικρά νησιά του Αιγαίου λόγω των
πειρατικών επιδρομών είχαν πολύ λίγους κατοίκους.
3. Πρόκειται για «συνοδικον εγγραφον» πού εκδόθηκε επί Θεόληπτου Β ' . Για
τήν παράδοση τοϋ κειμένου καί τήν εκδοσή του βλ. οσα αναφέρονται στο λήμμα 'Αστυ
πάλαια. Ό ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, "Ερενναι, 57, υποστηρίζει δτι «έλθόντων τών 'Οθωμανών
ετει 1521 ή 'Ικαρία έγένετο πατριαρχική εξαρχία», χωρίς δμως να παραπέμπει σέ
κάποια πηγή.
4. Τήν επιχειρηματολογία βλ. στο λήμμα 'Αστυπάλαια.
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λαια και Ψαρά, στον πρωταποστολάριο της Μ. 'Εκκλησίας Κωνσταντίνο"
δτι στη διάρκεια της παράνομης πατριαρχίας του Παχωμίου Β ' (τέλη Φε
βρουαρίου 1584-μέσα Φεβρουαρίου 1585) ή Σάμος μετατράπηκε σέ αρ
χιεπισκοπή στην οποία εντάχθηκε, φαίνεται, καί ή 'Ικαρία' ενώ τον Μάρ
τιο του 1585 δλα τα νησιά αποδόθηκαν και πάλι ως εξαρχία στον πρωτα
ποστολάριο Κωνσταντίνο 1 .
Το εξαρχικο καθεστώς ωστόσο της 'Ικαρίας δεν θα διαρκέσει πολύ:
όταν ή Σάμος μετατράπηκε, σέ λίγα χρόνια, σέ αρχιεπισκοπή 2 , ή 'Ικαρία
εντάχθηκε στή δικαιοδοσία του αρχιερέα της καί έκτοτε δεν μνημονεύεται
ξανά ώς εξαρχία 3 .

ΙΝΕΟΝ

Ό οικισμός αυτός, στα βορειοανατολικά της Ά μ ά σ ε ι α ς καί δυτικά της
Τριπόλεως, μαρτυρεΐται οτι στίς αρχές του 17ου αιώνα υπήρξε πατριαρ
χική εξαρχία. Τον 'Ιούνιο του 1616 ό πατριάρχης Τιμόθεος Β ' επιβεβαίω
νε το εξαρχικο καθεστώς του «πατριαρχικού χωρίου Ίνέου», το όποιο ό
μητροπολίτης Ά μ α σ ε ί α ς παρανόμως είχε προσαρτήσει στην επαρχία του*
στο σχετικό σημείωμα πού καταχωρίστηκε στον ιερό κώδικα του πατριαρ
χείου διευκρινίζεται οτι το Ί ν ε ο υπήρξε «ανέκαθεν» πατριαρχικό, κατά
συνέπεια ή ενέργεια του μητροπολίτη Άμασείας Γρηγορίου να το προσαρ
τήσει στή μητρόπολη του αποτελεί σφετερισμό καί θεωρείται άκυρη 4 . Βέ1. Οι πληροφορίες πού υπάρχουν για τον όφφικιάλιο αυτό τοϋ πατριαρχείου
είναι ελάχιστες - βλ. σχετικά στο λήμμα Σάμος.
2. Για το χρόνο πού ή Σάμος μετατράπηκε σέ αρχιεπισκοπή βλ. το οικείο
λήμμα.
3. Ή άποψη πού υποστηρίζουμε, δτι ή 'Ικαρία άπο το καθεστώς της πατριαρ
χικής εξαρχίας πέρασε απευθείας στή δικαιοδοσία της αρχιεπισκοπής Σάμου ώς ενο
ριακή, θα μπορούσε να ανατραπεί αν είμαστε βέβαιοι για τή γνησιότητα τής υπογρα
φής « Ό αρχιεπίσκοπος Νικαρίας Μεθόδδιος» πού σημειώνεται στον τόμο πού εκδό
θηκε το 1590 για να επικυρώσει τήν ανακήρυξη τοΰ Ί ώ β ώς πατριάρχη Μόσχας.
'Ωστόσο ό FONKIC, στή μελέτη του Problemy, 242-257, στην οποία εξετάζει με
παλαιογραφική οξυδέρκεια τή γνησιότητα των υπογραφών πού φέρει ό τόμος, κατα
λήγει στο συμπέρασμα δτι δεν είναι γνήσιες οι περισσότερες· σημειώθηκαν άπο τους
αξιωματούχους τοϋ πατριαρχείου προκειμένου να έπισπευστεΐ ή αποστολή τοϋ συνοδικοΰ τόμου στή Μόσχα. Το κείμενο τοΰ τόμου ΐγει εκδοθεί άπο τον REGEL, Analecta, 85-91 καί πανομοιότυπο του δίνεται στον πίνακα IV τοΰ ϊδιου ε"ργου.
4. Το κείμενο τοΰ σημειώματος παραδίδεται στο φ. 281 Γ τοΰ χφ Μ Π Τ 2
(ΑπΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 811). Ε σ φ α λ 
μένα χρονολογεί την πράξη τοΰ Τιμοθέου Β' στο 1610 ό ΓΕΔΕΩΝ, Έξαρχίαι, 69,
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βαια το επίρρημα «ανέκαθεν» πού χρησιμοποιείται στο κείμενο του 1616
δεν μας επιτρέπει να αναγάγουμε σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή τήν
αρχή του έξαρχικοΰ καθεστώτος πού επικρατούσε στο "Ινεο, πολύ περισ
σότερο καθώς το επίρρημα αυτό χρησιμοποιούνταν σέ παρόμοιες περιπτώ
σεις για να ενισχύσει τή νομιμότητα του καθεστώτος παρά για να κυριο
λεκτήσει 1 .
'Αργότερα ωστόσο, τον 'Απρίλιο του 1680, ό πατριάρχης 'Ιάκωβος
ένωσε τήν εξαρχία Ίνέου με τή μητρόπολη Νεοκαισαρείας, πράξη πού
τήν επικύρωσε καί ό Διονύσιος Δ' και ό Παρθένιος Δ' 2 . Ή διαδοχή με τήν
οποία μνημονεύονται οι πράξεις επιτρέπει να χρονολογήσουμε τήν αρχική
ένωση στή διάρκεια της πρώτης πατριαρχίας του 'Ιακώβου (Αύγουστος
1679-Ίούλιος 1682). "Ενα κείμενο ωστόσο τοΰ πατριάρχη 'Ιεροσολύμων
Δοσιθέου, πού έ'χει ημερομηνία 3 Μαΐου 1681, μας επιτρέπει να περιορί
σουμε ως τή χρονολογία αυτή τήν ένωση τοΰ Ίνέου με τή μητρόπολη Νεοκαισαρείας, άφοϋ ό Δοσίθεος σημειώνει: «...απεδείχθη ούν πασιδήλως το
Ίνεον τή μητροπόλει Νεοκαισαρείας ύποκεΐσθαι» 3 .
Φαίνεται πάντως πώς ή διεκδίκηση τοΰ Ίνέου καί ή διαμάχη για το
χαρακτήρα τοΰ εκκλησιαστικού του καθεστώτος υπήρξαν ιδιαίτερα έ'ντονες τήν εποχή εκείνη: μέσα σέ τρία χρόνια, άπο το 1681 ώς το 1684, ενώ
θηκε δπως αναφέραμε στή μητρόπολη Νεοκαισαρείας άπα τον Ι ά κ ω β ο ,
επικυρώθηκε ή ένωση άπο τον Διονύσιο Δ', ό 'ίδιος δμως πατριάρχης το
χαρακτήρισε καί πάλι εξαρχία το 1684, για να τήν εκχωρήσει σέ δύο αξιω
ματούχους τοΰ πατριαρχείου, τον δικαιοφύλακα Ράλη και τον ρήτορα
'Ανδρόνικο 4 , να ακυρωθεί πάλι το έξαρχικο καθεστώς άπο τον Παρθένιο

καί στο 1611 [Σφάλματα, 101). Ό μητροπολίτης Άμασείας Γρηγόριος, πού σφετε
ρίστηκε τήν εξαρχία του Ίνέου, θα ανέβει το 1623 στον οικουμενικό θρόνο ώς Γρηγόριος Δ', για δύο μόνο μήνες.
1. Βλ. καί δσα αναφέρω για το ϊδιο θέμα στο λήμμα Μουδανιά.
2. Το «ένωτικον γράμμα» τοΰ 'Ιακώβου εκδόθηκε τον 'Απρίλιο τοΰ 1680 καί
σώζεται στή σ. 760 τοΰ Α' κώδικα Κριτίου - ή επικύρωση τοΰ Διονυσίου στή σ. 100
τοΰ Κώδικα Α' τοΰ πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου, ενώ τοΰ Παρθενίου, τοΰ Ίούλιου
τοΰ 1684, σώζεται στο χφ Μ Π Τ 2 (ΑπΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική
Συναγωγή, λήμμα 130).
3. Πρόκειται για απόσπασμα μιας επιστολής του, το κείμενο τής οποίας διέ
σωσε ό Νικόλαος Καρατζάς σέ χειρόγραφο κώδικα του πού πρόσφατα εντοπίστηκε.
Βλ. Χειρόγραφο Γ, 100* το κείμενο σώζεται στο φ. 245 Γ . Τήν ΐδια άποψη διατύπω
σε ό Δοσίθεος καί στο έργο του 'Ιστορία βιβλ. I B ' , κεφ. θ', § β', σ. 1129. Πρβ. καί
ΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΥΤΗΛΑΝΤΗΣ, Τα μετά τήν "Αλωσιν (Παραλειπόμενα), 521.
4. Για τις πράξεις των τριών αυτών χρόνων βλ. πιο πάνω. Το κείμενο τής εκ-
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Δ ' τον 'Ιούλιο του ί'διου έτους καί να ενωθεί ξανά με τη μητρόπολη Νεοκαισαρείας 1 .
Δέν γνωρίζουμε πότε το "Ινεο μετατράπηκε πάλι σε εξαρχία - πρέπει
να συνέβη μετά το 1697, διότι το έτος αυτό μαρτυρεΐται αρχιερέας με τον
τίτλο «μητροπολίτης Νεοκαισαρείας και Ίνέου» 2 . 'Από το 1770 πάντως ό
οικισμός παραμένει σταθερά έξαρχικός, καθώς σχετίζεται με τους φέροντες
το όφφίκιο του μ. λογοθέτη. 'Από το κείμενο της παραιτήσεως του Γεωρ
γίου Καρατζά άπο το αξίωμα αυτό —πού φέρει χρονολογία 1770— διαπι
στώνουμε δτι, έκτος άπο την εξαρχία της Βολισσοϋ, του Πυργίου και των
Ψαρών, στον μ. λογοθέτη είχαν εκχωρηθεί καί οι οικισμοί του Ίνέου και
της Καβάρνας - με την παραίτηση του ό Καρατζάς κληροδοτούσε τις πιο
πάνω έξαρχίες στον Μανουηλ Μάνο 3 . "Εκτοτε, το "Ινεο εκχωρείται ως
εξαρχία στους φέροντες το αξίωμα τοΰ μ. λογοθέτη, τον 'Αλέξανδρο Μά
νο, τον Στέφανο Μαυρογένη, τον Θεόδωρο Ρίζο καί τέλος τον Νικόλαο
Άριστάρχη. Έ π ί των ημερών του καταργήθηκε το 1841 το οφφίκιο τοΰ
μ. λογοθέτη, με αποτέλεσμα να καταργηθεί καί στο "Ινεο το έξαρχικο κα
θεστώς. "Εκτοτε, καί παρά την άρση μετά άπο λίγο διάστημα της κατάρ
γησης αυτής, φαίνεται πώς στο "Ινεο δέν επανήλθε το έξαρχικο καθε
στώς 4 .

χώρησης προς τους δύο αξιωματούχους σώζεται στον Κώδικα Α', σ. 100, τοΰ πα
τριαρχικού Άρχειοφυλακίου καί είναι ανέκδοτο.
1. Για το γράμμα αυτό βλ. πιο πάνω, τη σημ. 2.
2. Σώζεται το υπόμνημα εκλογής του στη σ. 17 τοΰ Κώδικα Γ' τοΰ πατριαρχικοΰ Άρχειοφυλακίου.
3. Για την παραίτηση τοΰ Καρατζά βλ. περισσότερα στο λήμμα Βολισσός. "Ι
σως μια μικρή διατάραξη τοΰ έξαρχικοΰ καθεστώτος να μαρτυρεί το υπόμνημα εκλο
γής «μητροπολίτου Νεοκαισαρείας και Ίνέου» με χρονολογία 1773, καταχωρισμένου
στον Κώδικα Ζ ' , σ. 63, τοΰ πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου' το κείμενο είναι ανέκδοτο.
Ά ν λάβουμε δμως υπόψη πόσο ισχυρά πρόσωπα ήταν ό Γεώργιος Καρατζάς, ό Μα
νουηλ Μάνος καί οι άλλοι μ. λογοθέτες τα χρόνια εκείνα, πρέπει ϊσως να θεωρήσουμε
6τι ό γραφέας τοΰ υπομνήματος παρασύρθηκε άπο τή δύναμη τής συνήθειας καί πρό
σθεσε το "Ινεον στή φήμη τοΰ εκλεγέντος μητροπολίτη Νεοκαισαρείας.
4. Δέν εχω εντοπίσει ρητή αναφορά για το δτι ό Άριστάρχης κατείχε το "Ινεο
ώς εξαρχία. Ή διατύπωση ωστόσο πού υπάρχει στο κείμενο ενός γράμματος τοΰ πα
τριάρχη Ανθίμου £7' προς το μητρολίτη Χίου Σωφρόνιο, με χρονολογία Μάρτιος 1847:
«... άπεκατεστάθησαν καί α'ι συνημμέναι αύτω [τω Άριστάρχη] έξαρχίαι καθώς καί
ή των Ψυρρών, Πυργίου καί Βολισσοϋ» επιτρέπει να υποθέσουμε Οτι οι άλλες έξαρ
χίες τοΰ Άριστάρχη ήταν ή Καβάρνα καί, πιθανώς, το "Ινεο· για το γράμμα τοΰ Α ν 
θίμου καί «τάς συνημμένας αύτω εξαρχίας» βλ. στο λήμμα Βολισσός, σ. 138.
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ΙΟΣ

Ή "Ιος συγκαταλέγεται μεταξύ των «πατριαρχικών νησιών)) πού συνε
νώθηκαν τον Αύγουστο τοΰ 1646 για να απαρτίσουν τη νέα αρχιεπισκοπή
Σίφνου 1 . Καμιά άλλη πληροφορία δέν σώζεται για τήν εξαρχία αυτή, οΰτε
γνωρίζουμε αν είχε παραχωρηθεί, μόνη ή μαζί με άλλες,.σε κάποιο πρό
σωπο. Το έξαρχικό της καθεστώς δηλώνεται πάντως με τον δρο «πατριαρχικον νησίον», με τον όποιο χαρακτηρίζεται ή "Ιος στο επίσημο κείμενο
τοΰ 1646. Φαίνεται πώς και αυτή, δπως και τα περισσότερα νησιά των
Κυκλάδων, δταν κατακτήθηκαν τον 16ο αιώνα από τους 'Οθωμανούς και
πέρασαν στην αρμοδιότητα τοΰ πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, δέν
εντάχθηκαν σε κάποια εκκλησιαστική επαρχία άλλα παρέμειναν στή δι
καιοδοσία τοΰ πατριάρχη.

ΚΑΒΑΛΑ

Μετά τήν οριστική κατάκτηση της άπο τους 'Οθωμανούς, ή Καβάλα, ή
βυζαντινή Χριστούπολις 2 , αναφέρεται για πρώτη φορά ώς πατριαρχική
εξαρχία από τον Φίλιππο Κύπριο. Στο ((τακτικό» πού συνέταξε στο διά
στημα 1639-1644 σημείωσε: « Ή Χριστούπολις, ήτοι ή Καβάλα, ήν οζ'
και γέγονεν μη', καί νυν έγινε εξαρχία)) 3 . Το ζητούμενο λοιπόν είναι σε
ποια χρονική στιγμή μπορεί να αναχθεί ή αρχή τοΰ έξαρχικοΰ της καθε
στώτος.
Ή Καβάλα «μητρόπολις ήν, ώς γνωστόν, ονομαστή)), σημείωνε ό
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς 4 . Φαίνεται, ωστόσο, οτι ή περιοχή υπέστη κατά
τους πρώτους χρόνους της οθωμανικής κυριαρχίας τέτοιες πληθυσμιακές
ανακατατάξεις, ώστε οί χριστιανικοί πληθυσμοί πού απέμειναν εκεί δέν
μπορούσαν «'ίδιον αρχιερέα... εχειν». Τήν κατάσταση αυτή περιγράφει το
πατριαρχικό γράμμα πού εκδόθηκε άπο τον Τιμόθεο Β ' τον Δεκέμβριο
τοΰ 1616, με το όποιο αποφασίστηκε ή ένωση της άπο καιρό χηρεύουσας
μητροπόλεως Καβάλας με τή μητρόπολη Φιλίππων: « Ε π ε ι δ ή ή μητρό-

1. Τα σχετικά με τον συνοδικό τόμο πού εκδόθηκε για να ιδρυθεί ή νέα αρχι
επισκοπή βλ. στο λήμμα 'Ανάφη. Νηος σημειώνεται εκεί ή "Ιος.
2. Για τή μετονομασία της βυζαντινής Χριστουπόλεως σε Καβάλα βλ. τή με
λέτη τοΰ ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ, Καβάλα, 129-132.
3. Για το «τακτικό» τοΰ Φιλίππου Κυπρίου, τήν παράδοση καί τή χρονολό
γηση του βλ. στο λήμμα Άττάλεια.
4. Στή βιβλιοκρισία του Π.Ν. Παπαγεωργίον, 631.
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πολις Καβάλας άπο χρόνων πολλών ήρημώθη εις το παντελές και έπιστάτην 'ίδιον αρχιερέα ου δύναται εχειν...)), αναφερόταν στο κείμενο, «ίνα
ύπάρχη ηνωμένη εις την άγιωτάτην μητρόπολιν Φιλίππων» 1 . Ή μαρτυ
ρία επομένως του Φιλίππου Κυπρίου, πώς ή Καβάλα «νυν έγινε εξαρχία»,
ανατρέχει στο διάστημα πού ορίζεται μετά το 1616, άφοΰ τότε ενώθηκε με
τη μητρόπολη Φιλίππων. "Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη το γεγονός δτι ή
ένωση αυτή, καθώς και ή γενικότερη ενίσχυση της επαρχίας του μητρο
πολίτη Φιλίππων, συνδέεται με την έντονη προσωπικότητα του τότε αρ
χιερέα Κλήμη, μπορούμε να μεταθέσουμε το δριο του 1616 δέκα χρόνια
αργότερα, δταν δηλαδή έληξε ή άρχιερατία του. Ό δραστήριος αυτός αρ
χιερέας, πού κατόρθωσε να συνενώσει στην επαρχία του πολλά χωριά
άλλα και φθίνουσες μητροπόλεις, δεν θα άφηνε ασφαλώς επί τών ήμερων
του να μετατραπεί ή Καβάλα σε πατριαρχική εξαρχία 2 .
Ή λήξη του έξαρχικοΰ καθεστώτος της Καβάλας είναι συγκεκριμέ
νη καί σαφής: το 1721 ό μητροπολίτης Ξάνθης πήγε στην Κωνσταντινού
πολη και κατόρθωσε να πείσει το πατριαρχείο να ενσωματωθούν στην ε
παρχία του ως ενοριακά ή εξαρχία Καβάλας και τα «υποκείμενα αύτη χ ω 
ρία». Τα χωριά αυτά ήταν το Πολύστυλο, το Δουκάλο, το Κουρί, το Βοσορόμο, ή Ποδογορίανη, ή Μπομπλίανη, ή Κάριανη, το Όρφάνι, το Μοκοσύλου, το Πισιλινιοΰ, το Τζάνου, το Βασιλάκι καί το Σφαμένος. Το σιγίλλιο της ενώσεως, πού εκδόθηκε άπο τον Ιερεμία Γ ' τον Φεβρουάριο
του έτους εκείνου, προέβλεπε μια μεταβατική περίοδο, ως τήν πλήρη
υπαγωγή τών πατριαρχικών αυτών τόπων στην επαρχία του μητροπολίτη
Ξάνθης: ό αρχιερέας θα κατέβαλλε στον εξαρχο της Καβάλας καί τών υπο
κειμένων χωριών ενα ετήσιο εφ' δρου ζωής. "Εξαρχος ήταν τότε ό πρωτέκδικος της Μ. 'Εκκλησίας Λασκαράκης 3 .
Συνοψίζοντας τήν ιστορία της Καβάλας ως πατριαρχικής εξαρχίας
μπορούμε να υποστηρίξουμε οτι ονομάστηκε εξαρχία μεταξύ τοΰ 1626

1. Το κείμενο εξέδωσε άπο το χφ Μ Π Τ 2, φ. 287v-288r (ΑπΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 834) ό Παπαδόπουλος-Κεραμεύς
στη βιβλιοκρισία πού αναφέρω στην προηγούμενη σημείωση, 631-632. Νεότερη έκ
δοση, άπο τον Κώδικα Α', σ. 78, του πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου, έδωσε ό ΑΓΓΕ
ΛΟΠΟΥΛΟΣ, Αιαμόρφωσις, 189. Ό εκδότης αποδίδει τη χρονολογία τοΰ εγγράφου
«εν ετει ζωρωκΦεω, έν μηνί δεκεμβρίω ίνδικτιώνος ιε'» ώς 1617, χρονολογία τήν οποία
υιοθετεί καί ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Σημειώσεις, 97 καί 98 σημ. 13. "Ομως ή 15η ίνδικτιώνα έληγε τον Αύγουστο τοΰ 1617, επομένως ό Δεκέμβριος αντιστοιχεί στο 1616.
2. Για τη δράση τοΰ Κλήμη βλ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Σημειώσεις, 104-105.
3. Για το σιγίλλιο τοΰ 1721 βλ. το λήμμα Βασιλάκιον.
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και του 1644 περίπου, δηλαδή στο διάστημα μετά το θάνατο του μητρο
πολίτη Φιλίππων Κλήμη και ως τη μαρτυρία του Φιλίππου Κυπρίου καί
παρέμεινε υπό έξαρχικο καθεστώς ως το 1721, όποτε εντάχθηκε στη μη
τρόπολη Ξάνθης 1 .
Την υπόθεση δτι παρέμεινε εξαρχία δλο αυτό το διάστημα μπορούν
να ενισχύσουν οι ακόλουθες μαρτυρίες:
Σε επιστολή με ημερομηνία 22 'Ιανουαρίου 1717 προς τον Χρύσαν
θο 'Ιεροσολύμων αναφέρεται ή πληροφορία πώς, δταν ήταν μ. λογοθέτης
του πατριαρχείου, ό Κωνσταντίνος 'Ιουλιανός κατείχε τις έξαρχίες της
Καβάλας καί του Όρφανίου. Ή πληροφορία πρέπει να ανατρέχει στο διά
στημα 1668-1672, οπότε μαρτυρεΐται να κατέχει το όφφίκιο του μ. λογο
θέτη ό Κωνσταντίνος 'Ιουλιανός 2 . Το 1675 εξάλλου γνωρίζουμε δτι ό π α 
τριάρχης Παρθένιος Δ' παραχώρησε τα εισοδήματα καί τήν πνευματική
επιστασία των δύο έξαρχιών^ της Καβάλας καί του Όρφανίου, στον πρώην
μητροπολίτη Φιλίππων καί Δράμας Γερμανό «προς ζωάρκειαν» 3 . "Ενας
δρος πού υπάρχει στο κείμενο του πατριαρχικού γράμματος δείχνει κα
θαρά π ώ ς το έξαρχικο καθεστώς διατηρήθηκε στην περιοχή καί μετά τήν
παραχώρηση αυτή, άφοΰ ό Γερμανός αναλάμβανε τήν υποχρέωση, στην

1. Για το χρόνο πού ή Καβάλα έγινε εξαρχία δεν υπάρχει ώς σήμερα ομοφωνία.
Ό Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Υ Σ , Π.Ν. Παπαγεωργίου,
631, αναφέρει αόριστα:
«Κατόπιν έγένετο εξαρχία», διατύπωση πού επαναλαμβάνει καί ό ΧίΟΝΗΣ, Καβά
λα, 81. Ό ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Διαμόρφωαις, 175, υποστηρίζει Οτι ή μετατροπή της
Καβάλας σε πατριαρχική εξαρχία έγινε «προς έξυπηρέτησιν εμπεριστάτου άρχιερέως, ώς ήτο ό παρών Φιλίππων Γερμανός» καί τοποθετεί τη μετατροπή αυτή στο
διάστημα άπα τον 'Οκτώβριο του 1673 πού παραιτήθηκε ό Γερμανός άπο τή μητρό
πολη του ως το 1675 πού του παραχωρήθηκαν ή Καβάλα καί οι γύρω οικισμοί. Ό
Γερμανός δμως δέν πρέπει να θεωρηθεί εξαρχος, άφοϋ δεσμεύτηκε να καταβάλλει
κατ' έτος ενα ποσό στον ενδεχόμενο —οχι σε υπάρχοντα— εξαρχο.
2. Τήν επιστολή απηύθυναν οι αρχιερείς Ηράκλειας καί Ραιδεστού Καλλίνι
κος, Χαλκηδόνος Κωνστάντιος καί Ναυπάκτου καί "Αρτης Νεόφυτος στον Χρύσανθο
ζητώντας του να φροντίσει ώστε οι δύο αυτές έξαρχίες να δοθούν στον τότε μ. λογο
θέτη —καί γιο τοϋ Κωνσταντίνου— Δημήτριο 'Ιουλιανό. Ή επιστολή σώζεται στο
'Αρχείο τοϋ Μ Π Τ , φάκελος 'Αλληλογραφία Τουρκίας. Είχε αρχίσει να τή δημοσιεύει
ό ΓΕΔΕΩΝ στή μελέτη του Πένητες, 384· βλ. καί HURMUZAKI, Documente,
14.2, 777-778. Τή συνάδελφο καί φίλη Πηνελόπη Στάθη πού μου υπέδειξε τήν επι
στολή τήν ευχαριστώ καί άπο τή θέση αυτή. "Οσον άφορα το χρονικό διάστημα πού ό
Κωνσταντίνος 'Ιουλιανός κατείχε το όφφίκιο τοϋ μ. λογοθέτη βλ. πρόχειρα VAPORIS, Ziskind, 111.
3. Tò σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ Παρθενίου σώζεται στον Α' κώδικα Κριτίου,
σ. 388-389, καί ε"χει δημοσιευθεί άπο τον ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ, Διαμόρφωσις, 191-192.
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περίπτωση πού 6 πατριάρχης αποφάσιζε να εκχωρήσει την Καβάλα και το
Όρφάνι σε κάποιον εξαρχο, να καταβάλλει σε αυτόν το ετήσιο του.
Για το έξαρχικο καθεστώς τών δύο αυτών οικισμών έχουμε ακόμα
μία πληροφορία άπο το 1717, σύμφωνα με την οποία ό μ. ρήτωρ Σπαντωνής ζητούσε να του δοθεί το όφφίκιο του μ. χαρτοφύλακα και μαζί οι
δύο έξαρχίες της Καβάλας και του Όρφανίου. Ή πληροφορία υπάρχει σε
επιστολή του ίδιου του Σπαντωνή, με ημερομηνία 24 'Ιανουαρίου 1717,
προς τον Χρύσανθο 'Ιεροσολύμων, με την οποία του ζητούσε να μεσολα
βήσει ώστε να δοθούν σε αυτόν οί δύο έξαρχίες 1 . Δεν γνωρίζουμε αν του
εκχωρήθηκαν τελικά οί έξαρχίες. Ό Γεδεών, βασιζόμενος προφανώς στο
«σημείωμα» του Κομνηνού-*Υψηλάντη, σχολίασε τη διεκδίκηση αυτή:
«και έν τούτοις αύται ήσαν του δικαιοφύλακος» 2 . 'Ωστόσο αποδεικνύεται
δτι, και στην περίπτωση αυτή, ό Κομνηνος-Ύψηλάντης δεν απέδιδε την
τότε κατάσταση, άφου τις δύο έξαρχίες κατείχε παλαιότερα ό μ. λογοθέ
της, ένώ πριν άπο το 1721, οπότε καταργήθηκε το έξαρχικο καθεστώς,
είχαν εκχωρηθεί στον κατέχοντα το αξίωμα του πρωτεκδίκου Λασκαράκη 3 .

ΚΑΒΑΡΝΑ

Ό οικισμός αυτός τών δυτικών παραλίων του Ευξείνου Πόντου μαρτυρεΐται δτι στα μέσα του 17ου αιώνα αποτελούσε, μαζί με τα γύρω μη κα
τονομαζόμενα χωριά, πατριαρχική εξαρχία. Ή πληροφορία περιέχεται
σε γράμμα πού εξέδωσε ό πατριάρχης Παΐσιος Α ' το 1652 προκειμένου
να «ενώσει», σύμφωνα με τον ορο πού χρησιμοποιείται στο κείμενο, την
πατριαρχική εξαρχία της Καβάρνας με τή μητρόπολη Βάρνης. Ό π α 
τριάρχης δικαιολογούσε τήν απόφαση του με το σκεπτικό δτι «δια το μά
κρος του τόπου και το διάστημα, μή δύνασθαι ημάς έπιμελεΐσθαι αυτής
και διοικεΐν τα προσόντα αυτή χρηώδη και λοιπά...» 4 . Ό Μ. Γεδεών στη
ριζόμενος στην πηγή αυτή θεώρησε δτι το 1652 έληξε το έξαρχικο καθε1. Και αύτη ή επιστολή σώζεται στο 'Αρχείο τοΰ Μ Π Τ , φάκελος 'Αλληλογρα
φία Μ. 'Εκκλησίας.
2. ΓΕΔΕΩΝ, Πένητες, 384.
3. Για το κείμενο τοΰ 1721 πού παραδίδει τήν πληροφορία αύτη βλ. στο λήμμα
Βασιλάκιον.
4. Το γράμμα τοΰ Παϊσίου Α' σώζεται στο φ. 173 Γ ~ ν τοΰ χφ Μ Π Τ 2 (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 341) και είναι ανέκ
δοτο.
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στώς της Καβάρνας 1 . Μια προσεκτική ωστόσο ανάγνωση της αποφάσεως
του Παϊσίου αποκαλύπτει δτι ή εξαρχία δεν καταργήθηκε το 1652. Τ α
δικαιώματα πού αναγνωρίζονται στο μητροπολίτη Βάρνης τα σχετικά με
την εποπτεία του επί της Καβάρνας και οι υποχρεώσεις του όπως περι
γράφονται στο κείμενο δείχνουν δτι ή Καβάρνα δεν μετατράπηκε σε ενο
ρία της μητροπόλεως Βάρνης άλλα εκχωρήθηκε στο μητροπολίτη «έξαρχικώς».
Τρία είναι τα σημεία πού δείχνουν δτι ή Καβάρνα εξακολουθούσε να
είναι πατριαρχική εξαρχία και μετά το 1652: α) στο μητροπολίτη Βάρνης
δεν παραχωρήθηκε το σύνθρονο, δπως θα συνέβαινε αν ή Καβάρνα αποτε
λούσε πλέον τμήμα της επαρχίας του: «... ίνα... επιστάτη και εύλογη και
άγιάζη πάντα τον εν αύτη χριστώνυμον και περιούσιον λαον και έκτελή
τα αρχιερατικά πάντα άνευ της του ιερού συνθρόνου εγκαθιδρύσεως» ανα
φέρεται στο κείμενο, επειδή το σύνθρονο στην περίπτωση των πατριαρχι
κών έξαρχιών ανήκει στον πατριάρχη - β) στην Καβάρνα θα μνημονεύεται
το όνομα του πατριάρχη, γεγονός πού υποδηλώνει τήν πατριαρχική εξάρ
τηση της: «...μνημονευομένου δε μόνον εν αύτη τη εξαρχία, ως είθισται,
του ημετέρου πατριαρχικού ονόματος» σημειώνεται. Τέλος, γ) ή Καβάρ
να στο ίδιο το γράμμα της «ενώσεως» ονομάζεται πατριαρχική εξαρχία.
Είναι φανερό δτι δεν έχουμε να κάνουμε με μια μετατροπή πατριαρ
χικής εξαρχίας σε ενορία, άλλα με εκχώρηση' μόνο πού, στην περίπτωση
αυτή, εξαρχος είναι ό πλησιόχωρος αρχιερέας 2 .
Σ τ ι ς αρχές του 18ου αιώνα ή Καβάρνα άπαντα και πάλι ως εξαρχία.
Στο διάστημα 1709-1714 κατά το όποιο ό 'Ιωάννης Μαυροκορδάτος,
δευτερότοκος γιος τοΰ έξ απορρήτων, ήταν μ. λογοθέτης, κατείχε τήν
Καβάρνα ως εξαρχία. Ή πληροφορία σώζεται σε επιστολή με ημερομη
νία 22 'Ιανουαρίου 1717 προς τον Χρύσανθο, πατριάρχη 'Ιεροσολύμων,
στην οποία αναφερόταν πώς ό 'Ιωάννης, δταν ήταν μ. λογοθέτης, «δύο
εξαρχίας μόνον έκράτησεν, τήν Καβάρναν και το Μιχαλίτζι» 3 . "Ενας αλ

ί . «Διετέλει πατριαρχική εξαρχία μέχρι τοΰ 1652, οτε ύπετάγη τη μητροπόλει
Βάρνης» σημείωσε στη μελέτη του Τα σφάλματα, 101 και τήν 'ίδια άποψη επανα
λαμβάνει και στις μελέτες του Έξαρχίαι, 69 και Παΐσιος Α', 5.
2. Ή εκχώρηση έξαρχιών σε πλησιόχωρους αρχιερείς αποτελούσε τον κανόνα
σχεδόν, τον 14ο αιώνα, δταν ό θεσμός είχε μόλις αρχίσει να διαμορφώνεται. Μετά τήν
καθιέρωση του δμως ό κανόνας αυτός έγινε εξαίρεση.
3. Για τήν επιστολή αυτή, πού σώζει πληροφορίες και για άλλες έξαρχίες, βλ.
στή σ. 172 τή σημ. 2. "Ας σημειωθεί δτι, στην περίπτωση της Καβάρνας, το «σημείω
μα» τοϋ Κομνηνοΰ-'Τψηλάντη επιβεβαιώνεται, δεδομένου δτι, σύμφωνα με αυτό, ή
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λος μ. λογοθέτης πού γνωρίζουμε δτι κατείχε ως εξαρχία την Καβαρνα
είναι ό Γεώργιος Καρατζάς* ή πληροφορία σώζεται στο κείμενο της π α 
ραίτησης του από το αξίωμα του μ. λογοθέτη και από τις έξαρχίες πού το
συνόδευαν, τη Βολισσό, το Πυργί, τα Ψαρά, την Καβαρνα και το "Ινεο.
Ή παραίτηση φέρει χρονολογία 1770* δεν γνωρίζουμε δμως πότε του
εκχωρήθηκε ως εξαρχία ή Καβαρνα. Το σιγίλλιο πάντως πού του απέδιδε
το αξίωμα και πού εκδόθηκε το 1755 δεν ανέφερε την Καβαρνα ανάμεσα
στις έξαρχίες πού του εκχωρούνταν 1 . "Εκτοτε ή εξαρχία της Καβάρνας
παρέμεινε στους κατέχοντες το όφφίκιο αυτό. Γνωρίζουμε οτι ό 'Αλέξαν
δρος Μάνος την κατείχε ως το θάνατο του το 1815. Τελευταίος της έ'ξαρχος, ό Νικόλαος Άριστάρχης, έπί των ήμερων του οποίου καταργήθηκε
ή εξαρχία της Καβάρνας με τή ρύθμιση των Ε θ ν ι κ ώ ν Κανονισμών 2 .
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Ό οικισμός αυτός της επαρχίας Μεραμπέλου Κρήτης γνώρισε στη διάρ
κεια του α' μισού του 18ου αιώνα αλλεπάλληλες εναλλαγές του εκκλησια
στικού του καθεστώτος, πού είχαν ως αποτέλεσμα άλλοτε να υπάγεται ώς
ενοριακός στην επισκοπή Πέτρας και άλλοτε ώς εξαρχία στον πατριάρχη.
'Αρχικά άνηκε στη δικαιοδοσία της σταυροπηγιακής μονής τής Μεγάλης
Πανάγιας' τον Αύγουστο δμως του 1713 ό πατριάρχης Κύριλλος Δ' απέ
δωσε τον οικισμό στον επίσκοπο Πέτρας 3 . Αίγο αργότερα, το χωριό ονο
μάστηκε πατριαρχικό και εκχωρήθηκε ώς εξαρχία στον μ. διερμηνευτή
τής Μ. 'Εκκλησίας Διαμαντή 4 .
Το 1724 ό Ιερεμίας Γ ' απέδωσε πάλι το Καινούριο στην επισκοπή
Πέτρας 'ικανοποιώντας έ'τσι τήν επιθυμία τοΰ επισκόπου, φρόντισε δμως
να διασφαλιστούν και τα δικαιώματα του έξάρχου Διαμαντή, άφοΰ ό έπίΚαβάρνα εκχωρούνταν στον μ. λογοθέτη (βλ. για το «σημείωμα» στο λήμμα "Αγιος
Ευστράτιος).
1. Για τήν ιδιόγραφη παραίτηση του Καρατζά και για το σιγίλλιο πού τον ονό
μαζε μ. λογοθέτη και τοΰ εκχωρούσε τις έξαρχίες βλ. στο λήμμα Βολισσός, σ. 148.
2. Για τήν ιδιαίτερη αποζημίωση πού ενέκρινε ή Γενική Συνέλευση στον Νι
κόλαο Άριστάρχη βλ. τα σχετικά στο κεφάλαιο «'Από τήν κάμψη ως τήν κατάργη
ση», σ. 75 και 153 σημ. 1.
3. Το κείμενο τής παραχώρησης λανθάνει- τήν πληροφορία ωστόσο παραδίδει ό
ΓΕΔΕΩΝ, Πίνακες, 621. Πληροφορίες για τις μεταπτώσεις πού γνώρισε το Και
νούριο έχει συγκεντρώσει ό ΤΣΟΤΓΚΑΡΑΚΗΣ, Πληροφορίες, 178-181.
4. Για τον αξιωματούχο αυτό βλ. δσα αναφέρει ο ΤΣΟΤΓΚΑΡΑΚΗΣ, Πληροφο
ρίες, 181.
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σκοπός υποχρεώθηκε να του καταβάλλει έφ' δρου ζωής το ετήσιο πού θα
εισέπραττε από την εξαρχία του 1 .
Το Καινούριο θα υποστεί το 1730 και πάλι αλλαγή του εκκλησια
στικού καθεστώτος· θα τήν προκαλέσουν οί κάτοικοι του με αίτημα πού
υπέβαλαν και με το όποιο ζητούσαν, επικαλούμενοι τήν κακή συμπερι
φορά του επισκόπου Πέτρας, να επανέλθει ό οικισμός τους υπό τήν π α 
τριαρχική εξουσία. Το αίτημα ικανοποιήθηκε άλλα λίγους μήνες αργότερα
ό Παΐσιος Β ' μεταπείστηκε άπο τον επίσκοπο Πέτρας Μελέτιο και επα
νέφερε το χωριό στην επισκοπική εξουσία 2 .
Οί επόμενες σωζόμενες πληροφορίες για τον οικισμό αυτό χρονο
λογούνται στις αρχές του 19ου αιώνα. Στο διάστημα 1801-1803 ό Καλ
λίνικος Δ' ονόμασε το Καινούριο πάλι πατριαρχικό, για να το αποδώσει
δμως το 1803 και πάλι στην επισκοπή Πέτρας, στή δικαιοδοσία τής οποίας
καί παρέμεινε έ'κτοτε 3 .
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τ ή μοναδική πληροφορία πού σώζουν οί πηγές για τήν εξάρτηση του οι
κισμού αυτού τής Μεσσηνίας άπο τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
παραδίδει Ινα πιττάκιο του Συμεών Α', πού εκδόθηκε στή διάρκεια τής
τρίτης πατριαρχίας του ('Απρίλιος 1482-φθινόπωρο I486) 4 . Ό πατριάρ1. Τήν πράξη του 'Ιερεμία μνημονεύουν ό ΓΕΔΕΩΝ, Πίνακες, 624 καί ό
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, 'Ιστορία, 484.
2. 'Αντίγραφο του γράμματος τοϋ Παϊσίου Β' σώζεται στο χφ. 287, σ. 536-538,
τής Βιβλιοθήκης τοΰ πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας, άπο δπου το εξέδωσε ό ΤΣΟΤΓΚΑΡΑΚΗΣ, Πληροφορίες, 193-195,'Ακόμα,σώζεται στον Β'κώδικα Κριτίου,σ.467 (πρβ.
ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΤΓΚΑΡΑΚΗ, Κριτίας, 328). Σχολιάζοντας το κείμενο τοΰ Π α ϊ σίου ό Τσουγκαράκης αναρωτιέται γιατί αποσιωπούνται οί προγενέστερες μεταβολές
τοΰ έκκλησιαστικοΰ καθεστώτος τοΰ Καινούριου. Ή αποσιώπηση αύτη είναι φαινό
μενο σύνηθες σε ανάλογες πατριαρχικές πράξεις, δταν πρόκειται να επιβληθεί ενα κα
θεστώς, εϊτε ενοριακό εϊτε έξαρχικό. Τα σχετικά κείμενα αναφέρουν συνήθως μόνο Οσα
συντείνουν στή νομιμοποίηση τοΰ επιβαλλόμενου καθεστώτος. Στή συγκεκριμένη
λοιπόν, περίπτωση, δταν το Καινούριο γίνεται πατριαρχικό, το κείμενο τής πατριαρ
χικής πράξης ανατρέχει μόνο στην περίοδο πού ό οικισμός βρισκόταν πάλι υπό τήν
πατριαρχική δικαιοδοσία καί εσκεμμένα, κατά τή γνώμη μου, αποφεύγει να αναφέρει
τήν εξάρτηση του άπο τον επίσκοπο Πέτρας. Τήν πληροφορία για τήν εκ νέου υπα
γωγή τοΰ χωριοΰ στην επισκοπή Πέτρας παραδίδει ό ΓΕΔΕΩΝ, Πίνακες, 630.
3. Ό Μ. Γεδεών απομνημονεύοντας τήν πράξη τοΰ Καλλινίκου τοΰ 1803
σημειώνει δτι το χωριό είχε γίνει πατριαρχικό «δια προγενεστέρου γράμματος» τοΰ
ίδιου πατριάρχη, γράμμα δμως πού σήμερα λανθάνει- βλ. ΓΕΔΕΩΝ, Πίνακες, 679.
4. 'Αντίγραφο τοΰ πιττακίου σώζεται στο χφ 276, φ. 1 2 8 ν - 1 2 9 ν τής πατριαρ-
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χης εκχώρησε τότε τήν Καλαμάτα, μαζί με τη Μικρά Μαΐνη και το Π ή 
δημα, στον ιερομόναχο Ί ω ά σ α φ , αντί του Μεγάλου Ζυγοΰ πού του είχε
αρχικά εκχωρηθεί 1 .
Μολονότι στο κείμενο του πιττακίου δεν αναφέρεται ρητά δτι οι τό
ποι αυτοί ήταν πατριαρχικές έξαρχίες και βρίσκονταν υπό τήν πατριαρ
χική εποπτεία, ή περιγραφή τών καθηκόντων και των δικαιωμάτων πού
αναγνωρίζονται στον Ί ω ά σ α φ παραπέμπουν χωρίς αμφιβολία σε καθε
στώς εξαρχίας: ό Ί ω ά σ α φ , σύμφωνα με το πιττάκιο, θα καρποΰται «το
εξ αυτών έκκλησιαστικον παν εισόδημα», θα διδάσκει τα ψυχωφελή και
σωτήρια, θα συμβιβάζει τις διενέξεις και θα καλεί οποίον αρχιερέα θέλει
για να τελεστούν τυχόν χειροτονίες.
Φαίνεται πάντως πώς το έξαρχικο καθεστώς δεν διάρκεσε πολύ στην
Καλαμάτα, άφοΰ στο παλαιότερο «τακτικό» της Τουρκοκρατίας του 16ου
αιώνα εμφανίζεται ως επισκοπή υπαγόμενη στή μητρόπολη Μονεμβασίας 2ή υπαγωγή αυτή επιβεβαιώνεται και άπο ενα σιγιλλιώδες γράμμα πού
εκδόθηκε επί Κυρίλλου Α ' το 1632, σύμφωνα με το όποιο ή Καλαμάτα
θεωρούνταν τμήμα της μητροπόλεως Μονεμβασίας 3 .

ΚΑΛΛΙΟΤΠΟΛΙΣ
Βλ. το λήμμα Κεράσους.
ΚΑΛΤΜΝΟΣ
Ή Κάλυμνος, μετά τήν υπαγωγή τών νησιών του Αιγαίου στους ' Ο θ ω μ α 
νούς, εντάχθηκε ως τμήμα της επισκοπής Λέρνης στή μητρόπολη Ρόδου.

χικής βιβλιοθήκης 'Ιεροσολύμων και έχει δημοσιευθεί δύο φορές άπο τον ϊδιο με
λετητή, τον Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Α , 'Ανάλεκτα,
1, 476-478 καΐ Συμεών,
484-486.
1. Στο λήμμα Μέγας Ζυγός παραθέτω τις πληροφορίες σχετικά μέ το πότε εκ
χωρήθηκε στον Ίωάσαφ ό Μέγας Ζυγός και γιατί αργότερα του αφαιρέθηκε.
2. Βλ. στή νεότερη έκδοση του DARROUZÈS, Notitiae, Notitia 21, 421 (124):
«ό Ζευνών ήτοι Καλαμάτας».
3. Το γράμμα αυτό σώζεται στο φ. 298 Γ -ν του χφ Μ Π Τ 2 (βλ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 881) και έχει εκδοθεί άπο
τον ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟ, Πέντε πατριαρχικά, 505. "Ας σημειωθεί οτι, σύμφωνα μέ τον
κώδικα της μητροπόλεως Μονεμβασίας και Καλαμάτας (βλ. γι' αυτόν στο λήμμα
Ζαρνάτα), το 1732 ή Καλαμάτα είχε ήδη περάσει στή φήμη του μητροπολίτη Μονεμ
βασίας: «ό Μονεμβασίας καί Καλαμάτας Νικηφόρος», βλ. ΒΕΗΣ, "Εκφρασις, 208.

178

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΈΣ ΕΞΑΡΧΙΕΣ

Ω σ τ ό σ ο , στο γύρισμα του αιώνα, δ πατριάρχης Ματθαίος Β ' , στη διάρ
κεια της δεύτερης, κατά πάσα πιθανότητα, πατριαρχίας του (1598-1601),
μετέβαλε τήν εκκλησιαστική αυτή τάξη* ονόμασε τήν Κάλυμνο «πατριαρχικον νησίον», τήν απέσπασε άπα τήν επισκοπή Λέρνης και τήν απέδωσε,
μαζί με τα επίσης πατριαρχικά νησιά της 'Αμοργού καί της Σερίφου,
στον έξιωματοΰχο του πατριαρχείου, τον πρωτοκανόναρχο της Μ. Ε κ 
κλησίας Μιχαήλ 1 .
Ή μεταβολή αυτή του εκκλησιαστικού καθεστώτος της Καλύμνου
δεν έμεινε χωρίς αντίδραση* ό εξαρχος Μιχαήλ έσπευσε, μετά τήν ανάρ
ρηση στον οικουμενικό θρόνο του διαδόχου του Ματθαίου Νεοφύτου Β ' ,
να εξασφαλίσει μια επιβεβαίωση της εξουσίας του. "Ετσι, τον Φεβρουά
ριο του 1602 ό νέος πατριάρχης, άφοΰ «έθεάσατο» το γράμμα του προκα
τόχου του, εξέδωσε γράμμα πού δόθηκε στον εξαρχο Μιχαήλ «εις διηνε
κή τήν άσφάλειαν» 2 . Ή εξουσία ωστόσο του Μιχαήλ επί της Καλύμνου
καί της 'Αστυπάλαιας δεν διάρκεσε πολύ. Ό μητροπολίτης Ρόδου, δια
μαρτυρόμενος για τήν απόσπαση της Καλύμνου άπο τή μητρόπολη του,
προσκόμισε «παλαιγενή» γράμματα του 'Ιερεμία Β ' καί του Μελετίου
Π ή γ α πού αποδείκνυαν τήν άπο πολλών χρόνων υπαγωγή της στην επι
σκοπή Λέρνης 3- κατόρθωσε έτσι να εξασφαλίσει, με σιγίλλιο πού εκδό
θηκε τον 'Απρίλιο του 1610, τήν εκ νέου ένταξη της Καλύμνου στην επι
σκοπή Λέρνης καί τήν κατάλυση έτσι του έξαρχικου της καθεστώτος 4 .
KAPIANH η ΚΕΡΓΙΑΝΗ
Ή ιστορία του πατριαρχικού χωριού της Καρίανης —σε μερικά κείμενα
1. Ό ΓΕΔΕΩΝ στή μελέτη του Λέρος-Κάλνμνος,
107, αναφέρει δτι τήν
Κάλυμνο απέσπασε ό Ματθαίος Β' άπο τήν επισκοπή Λέρου «τω 1595», άποψη πού
τήν επανέλαβε, με κάποια μικρή επιφύλαξη, καί στις μελέτες του Μνημεία, 449 καί
"Εγγραφοι λίθοι, ρμγ'. Τήν 'ίδια χρονολογία επαναλαμβάνει καί ό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,
Λέρος, 27. Νεότερες ωστόσο έρευνες έδειξαν πώς ή πρώτη πατριαρχία του Ματθαίου
Β ' δέν διάρκεσε περισσότερο άπο είκοσι μέρες, μεταξύ τοΰ 'Ιανουαρίου καί τοΰ Φε
βρουαρίου τοϋ 1596. Φαίνεται, λοιπόν, περισσότερο πιθανό ή μεταβολή τοϋ εκκλη
σιαστικού καθεστώτος της Καλύμνου να έγινε στή διάρκεια της δεύτερης πατριαρ
χίας του.
2. Το γράμμα αυτό του Νεοφύτου Β' σώζεται αντιγραμμένο στο φ. 217 Γ ~ ν τοΰ
χφ Μ Π Τ 2 (ΑπΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 534)
καί Ιχει δημοσιευθεί άπο τον ΓΕΔΕΩΝ, Μνημεία, 449-450.
3. Τέτοια γράμματα, οσο γνωρίζω, δέν έχουν εντοπιστεί - πρβ. καί δσα ανα
φέρονται στο λήμμα 'Αστυπάλαια.
4. Για τήν παράδοση καί τήν έκδοση τοΰ σιγιλλίου βλ. σ. 140.
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αναφέρεται ώς Κέργιανη— συμπίπτει με εκείνη τοΰ Βοσορόμου* μαρτυροΰνται στις ίδιες πηγές και το έξαρχικό τους καθεστώς φαίνεται πώς άρ
χισε πριν άπο το 1618 και αναμφίβολα έληξε το 1721. Περισσότερα
βλ. στο λήμμα Βοσορόμον.
ΚΑΡΠΑΘΟΣ
Ή μοναδική, δσο γνωρίζω, πληροφορία οτι το νησί αυτό αποτέλεσε πα
τριαρχική εξαρχία παραδίδεται στο «σημείωμα» τοΰ Κομνηνοΰ-Ύψηλάντη πού απομνημόνευσε το 17291. Έκεΐ σημειώνεται: «Του δικαιοφύλακος. Ή Κάρπαθος...», δηλαδή το νησί αυτό ήταν εξαρχία πού εκχωρούν
ταν στον κατέχοντα το όφφίκιο τοΰ δικαιοφύλακα.
Είναι γνωστό δτι το νησί υποτάχθηκε στους 'Οθωμανούς το 1522'
ωστόσο οι σωζόμενες πηγές για το διάστημα ώς το 1722 παραδίδουν οτι
ή Κάρπαθος ήταν έδρα αρχιεπισκόπου2. Τή χρονιά εκείνη ό αρχιερέας της
Καρπάθου και Κάσου παραιτήθηκε, ενώ 6 επόμενος αρχιεπίσκοπος μαρτυρεΐται το 1730. "Αν ή πληροφορία τοΰ Υψηλάντη είναι βάσιμη, ή αλ
λαγή στο εκκλησιαστικό καθεστώς της Καρπάθου θα συντελέστηκε μετά
το 1722 και ώς το 1730, αλλαγή δμως πού δέν μαρτυρεΐται από άλλες
πηγές 3 .
ΚΑΡΩΤΗ
Για το έξαρχικό καθεστώς τοΰ χωριοΰ αύτοΰ κοντά στο Ρέθυμνο οι πλη1. Για το «σημείωμα» και τα προβλήματα πού γεννά βλ. στο λήμμα "Αγιος
Ευστράτιος.
2. Βλ. ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Κάρπαθος-Κάσος, 185-294, δπου παρατίθεται κατάλο
γος των αρχιερέων της περιόδου αυτής.
3. "Ας σημειωθεί δτι ή Κάσος, ή οποία άπο κάποια 'ιστορική στιγμή είχε κοινή
εκκλησιαστική διοίκηση μέ τήν Κάρπαθο, θεωρείται οτι αποτέλεσε καΐ αυτή πατριαρ
χική εξαρχία. Ή εντύπωση στηρίζεται στο κείμενο παραιτήσεως τοϋ αρχιεπισκό
που Καρπάθου 'Ιεροθέου το 1622, στο όποιο ό παραιτούμενος αρχιερέας ζητούσε να
τοΰ παραχωρηθεί ή Κάσος «καθώς τήν εΐχεν καΐ ό Γιαλέας έξαρχικώς)). Το επίρρημα
δμως «έξαρχικώς)) δέν άρκεΐ, μόνο αυτό, για να συμπεράνουμε δτι ή Κάσος αποτε
λούσε εξαρχία. Ό Γεδεων πού εξέδωσε το κείμενο της παραιτήσεως τοΰ 'Ιεροθέου
(ΓΕΔΕΩΝ, Μητροπόλεις,
350), δέν ε*κανε ρητή αναφορά σε έξαρχικό καθεστώς.
'Αντίθετα, ό ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ (Κάρπαθος-Κάσος, 291· πρβ. και σ. 63) θεωρεί δτι ή Κά
σος ήταν πατριαρχική εξαρχία και τήν αποψή του έχει δεχθεί και ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ,
Κάρπαθος-Κάσος,
367.
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ροφορίες είναι ίδιες με εκείνες πού σώζονται για το χωριό Άντάνασο - βλ.
εκεί περισσότερα στοιχεία.

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ
Γνωρίζουμε δτι το μικρό αυτό νησί του νοτιοανατολικού Αιγαίου αποτε
λούσε πατριαρχική εξαρχία ήδη το 1640. Το έτος εκείνο ό πατριάρχης
Παρθένιος Α ' εξέδωσε γράμμα με το όποιο προέτρεπε τους χριστιανούς
να ενισχύσουν οικονομικά τον παπα-Κυριακο οικονόμο, προκειμένου να
χτίσει τον παλαιό ναό του 'Αγίου Γεο^ργίου πού βρισκόταν «εν τη π α 
τριαρχική νήσω του Καστελοροίζου» 1 . Οι υπάρχουσες πηγές δεν μας επι
τρέπουν να γνωρίζουμε πότε ακριβώς το Καστελόριζο —ή Μεγίστη— ονο
μάστηκε πατριαρχική εξαρχία. Δύο κείμενα δμως, του Δεκεμβρίου τοϋ
1646 και του 'Ιανουαρίου τοϋ 1647, μας βεβαιώνουν πώς τότε το έξαρχικο
καθεστώς του νησιού καταργήθηκε, καθώς εντάχθηκε στην ανασυγκρο
τημένη μητρόπολη Μύρων 2 .
'Ωστόσο το έξαρχικο καθεστώς επανήλθε στο Καστελόριζο, άφοΰ πρίν
άπο το 1768 είχε ήδη εκχωρηθεί ώς πατριαρχική εξαρχία στον μ. σκευοφύλακα, τότε, του πατριαρχείου Κομνηνο-Ύψηλάντη 3 . Δεδομένου μάλι
στα δτι το νησί αναφέρεται ώς εξαρχία και στο «σημείωμα» του 1729,
αυτό σημαίνει πώς το Καστελόριζο είχε αποσπαστεί από τή μητρόπολη
Μύρων και είχε ξαναγίνει πατριαρχική εξαρχία πρίν άπο το έτος εκείνο.
Ώ ς προς τήν οριστική λήξη του έξαρχικου καθεστώτος του Καστε
λόριζου, τήν προαναγγέλλει ενα πατριαρχικό γράμμα του 1778 πού εξέ
δωσε ό πατριάρχης Σωφρόνιος Β ' . 'Από αυτό πληροφορούμαστε πώς το
Καστελόριζο και το Αιβίσι, στην απέναντι στεριά της Μ. 'Ασίας, εντάσ
σονταν στή μητρόπολη Πισιδίας —ό μητροπολίτης της όποιας ήταν ώς
τότε επίτροπος του έξάρχου Κομνηνοΰ-Ύψηλάντη— με τή ρητή δέσμευ
ση να καταβάλλει έφ' δρου ζωής στον εξαρχο το έτήσιό του 4 .

1. Το γράμμα έχει δημοσιεύσει ό ΔίΑΜΑΝΤΑΡΑΣ, "Εγγραφα, 157-158.
2. Για τα δύο αυτά κείμενα βλ. στο λήμμα 'Αλάγια.
3. Βλ. πιο κάτω τήν επόμενη σημείωση.
4. Το γράμμα τοϋ Σωφρονίου έχει δημοσιεύσει ό ΒΕΗΣ, Σωφρόνιος Β', 4-8,
άπο το πρωτότυπο πού άνηκε στο άρχεϊο 'Ανδρέα Μάμουκα καί περιήλθε στον Γεώρ
γιο Χατζηδάκη. "Ας σημειωθεί δτι, σύμφωνα με το κείμενο τοϋ γράμματος, ό μητρο
πολίτης Πισιδίας άσκοΰσε τα καθήκοντα τοϋ επιτρόπου τοϋ έξάρχου έπί δεκαετία,
γεγονός πού σημαίνει δτι ή εξαρχία είχε εκχωρηθεί στον εξαρχο Κομνηνο-'Τψηλάντη
πρίν άπο το 1768.
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Φαίνεται δμως πώς τα γεγονότα δεν εξελίχθηκαν όπως είχε συμφω
νηθεί. Ό Κομνηνός-'Υψηλάντης, επικαλούμενος παράπονα των χριστια
νών κατοίκων τοΰ Καστελόριζου σχετικά με τη συμπεριφορά του μητρο
πολίτη Πισιδίας, φρόντισε να τον αποβάλει και να ανακτήσει την εξαρχία
του. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1786, θα παραιτηθεί άπο την εξαρχία προ
κειμένου οί εκεί χριστιανοί να μη συνεχίσουν να στερούνται την πνευμα
τική προστασία ενός αρχιερέα, δπως σημείωνε ό 'ίδιος στην ιδιόχειρη π α 
ραίτηση του 1 . Πίσω δμως άπο τήν παραίτηση αυτή υπάρχει μια άλλη
πραγματικότητα, τήν οποία περιγράφει ό ϊδιος στο έργο του 'Εκκλη
σιαστικών τε και Πολιτικών βιβλία δώδεκα: «καί πωλήσας εγώ τ ω ' Ι 
ωάννη χιλίων γροσιών τήν έξαρχίαν μου αυτήν...» 2 . Ό 'Ιωάννης ήταν ως
τότε ιεροκήρυκας της Μ. Ε κ κ λ η σ ί α ς καί πρόσωπο έμπιστο του πατριάρ
χη Προκοπίου - το 1785 είχε χειροτονηθεί μητροπολίτης Μύρων. "Ετσι,
μετά τήν «πώληση», το Καστελόριζο καί το Λιβίσι εντάχθηκαν στή μη
τρόπολη Μύρων. Τέσσερα χρόνια δμως αργότερα, το 1790, ό πατριάρ
χης Νεόφυτος Ζ ' τα επανέφερε ώς ενοριακά στή μητρόπολη Πισιδίας 3 ,
τή φορά αυτή οριστικά.

ΚΕΡΑΣΟΤΣ
Στην ευρύτερη περιοχή της Τραπεζούντας, τήν πλούσια σε μεταλλεία,
1. Ή παραίτηση σώζεται επικολλημένη στή σ. 192 τοΰ Κώδικα Ζ' τοΰ πα
τριαρχικού Άρχειοφυλακίου. Στην παραίτηση του ό Κομνηνος-Ύψηλάντης φρόν
τισε να διευκρινίσει πώς ό 'ίδιος παραχωρούσε ώς τότε στους εκάστοτε μητροπολίτες
Πισιδίας το Καστελόριζο καί το Λιβίσι «επιτροπής λόγω». Έπιθυμοΰσε δηλαδή να
υπενθυμίσει δτι δεν έχασε τήν ιδιότητα τοΰ έξάρχου, άφοΰ δεν είχε τηρηθεί ό δρος της
συμφωνίας τοΰ 1778, της τακτής δηλαδή καταβολής τοΰ ετησίου του.
2. Στο βιβλίο Ι', σ. 644. Ό Κομνηνος-Ύψηλάντης χρονολογεί το γεγονός τής
«πωλήσεως» το 1785, φαίνεται δμως δτι σφάλλει, άφοΰ ό ϊδιος σημειώνει στην πα
ραίτηση του ώς χρονολογία το 1786. Τή χρονονολογία 1785 επαναλαμβάνει καί ό ΓΕΔΕΩΝ, Άποσημείωμα,
45-46. Ό Σέργιος Μακραΐος αναφέρει και αυτός τήν «πώ
ληση» («έξωνηθείσης παρά τοΰ μ,εγαλου σκευοφύλακος τής εξαρχίας Λφυσίου καί
Καστελορρίζου», σημειώνει στην Έκκλησιαστικήν
Ίστορίαν, 351) καί τή χρονολογεί
ορθά στο 1786.
3. «... επί τω διαμεΐναι αύτας εις τον έξης χρόνον ύποκειμένας αύτη [τή μητροπόλει Πισιδίας]», σημειώνεται στο κείμενο πού σώζεται στον Κώδικα Η ' , σ. 107-111,
τοΰ πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου. Ό ΓΕΔΕΩΝ στή μελέτη του Πισιδεία, 45-46,
σημειώνει: «... το Λυβίσιον καί το Καστελόρριζον... τω 1785 ήνωσεν εις τήν μητρόπολιν υπό το δνομα Μυρέων ό πατριάρχης Προκόπιος ό άπο Σμύρνης, χειροτονήσας
Μυρέων τον τότε φημιζόμενον ιεροκήρυκα Ίωάννην».
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ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως φαίνεται πώς είχε, στα μέσα τοΰ
14ου αιώνα, κάποια «πατριαρχικά δίκαια». Βέβαια οι πηγές της εποχής
πού σώζουν τις πληροφορίες δεν διευκρινίζουν σε τί ακριβώς αντιστοιχού
σαν τα δίκαια αυτά, αν επρόκειτο δηλαδή για «πατριαρχικά χωρία» ή
σταυροπηγιακά μοναστήρια1. Δύο αιώνες, ωστόσο, αργότερα εντοπίζουμε
στην περιοχή τοΰ Πόντου τρία χωριά πού, μολονότι οι πηγές δέν τα
αναφέρουν ρητά ως πατριαρχικά, πρέπει να αποτελούσαν πατριαρχι
κή εξαρχία. Πρόκειται για τήν Καλλιούπολη, τα Κόραλα και τήν Τρί
πολη.
Ή πληροφορία προέρχεται άπο γράμμα πού εξέδωσε ό 'Ιερεμίας Β'
προκειμένου να επιβεβαιώσει δτι 6 Έξάκουστος, λογοθέτης της μητρο
πόλεως Κερασούντος, ήταν ό νόμιμος εξαρχος τών τριών αυτών χωριών
και συγχρόνως να διευκρινίσει τα δικαιώματα του. Το πρωτότυπο τοΰ
γράμματος λανθάνει" το κείμενο του όμως σώζεται στον κώδικα πού συγ
κρότησε, στις αρχές τοΰ 17ου αιώνα, ό λογοθέτης τοΰ πατριαρχείου Κων
σταντινουπόλεως 'Αλέξανδρος και δέν τίθεται θέμα για τή γνησιότητα
του2. Το γεγονός πάντως δτι το γράμμα το εκδίδει ό 'ίδιος ό πατριάρχης
και δτι στον κώδικα τοΰ 'Αλεξάνδρου σώζεται κάτω άπο τήν επιγραφή
«Έξαρχικον» είναι δύο πρώτα στοιχεία πού όδηγοΰν στην άποψη δτι τα
χωριά αυτά τοΰ Πόντου ήταν ήδη πατριαρχικά3. Το τρίτο στοιχείο πηγά
ζει άπο τή μετέπειτα ιστορία τους: τα δύο τουλάχιστον άπο αυτά τα συ1. Το 1391 ό πατριάρχης Αντώνιος Δ' αναθέτει «τήν οίκονομίαν και διοίκησιν» τών πατριαρχικών δικαίων της Τραπεζούντας στον οικονόμο της μητροπόλεως
Θεόδωρο Πανάρετο* λίγο αργότερα ό ιερομόναχος Κύριλλος ευεργετείται μέ τα «περί
τήν Τραπεζούντα» πατριαρχικά δίκαια. Ή πρώτη εκχώρηση έγινε μέ ένταλτήριο
γράμμα, το κείμενο τοΰ οποίου σώζεται καταγραμμένο στον ιερό κώδικα του πα
τριαρχείου (χφ V 48, φ. 60Γ) και έχει δημοσιευθεί άπο τους MM 2, 154-155' πρβ.
DARROUZÈS, Regestes, N. 2890. Για τή δεύτερη εκχώρηση, τέσσερα χρόνια αρ
γότερα, σώζεται ενα σύντομο σημείωμα πού καταχωρίστηκε στον κώδικα (χφ V 48,
φ. 99 Γ )· έχει δημοσιευθεί και αυτό άπο τους MM 2, 246· πρβ. DARROUZÈS, Regestes, Ν. 2997.
2. Πρόκειται για τον κώδικα πού, άφοϋ άλλαξε αρκετούς κατόχους καί δέχθηκε
αρκετές προσθήκες, σώζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος μέ τον ταξινο
μικό αριθμό 1474 (για το χειρόγραφο βλ. δσα γράφει ό ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Πατριαρ
χικά, 116 έπ.). Το γεγονός δτι ό 'Αλέξανδρος πέθανε στο διάστημα μεταξύ Σεπτεμ
βρίου 1602 καί Σεπτεμβρίου 1603 (βλ. στο ϊδιο, 145 σημ. 4), ένώ στον κώδικα
υπάρχουν πράξεις αντιγραμμένες μέ το χέρι του πού χρονολογούνται ως το τελευταίο
διάστημα της ζωής του, επιτρέπει να υποθέσουμε Οτι ή τελική συγκρότηση τοΰ κ ώ 
δικα άρχισε να γίνεται στις αρχές τοΰ 17ου αιώνα.
3. TÒ κείμενο τοΰ 'Ιερεμία βλ. στο ΣΑΘΑΣ, 'Ιερεμίας Β', 189-191.
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ναντοΰμε ενσωματωμένα στην αναμφισβήτητα πατριαρχική εξαρχία της
Κερασούντας.
Πότε δμως ό Έξάκουστος ανέλαβε την εξαρχία των τριών χωριών
καί, κυρίως, αν αυτός ήταν ό πρώτος εξαρχος δεν το γνωρίζουμε. Το γ ε 
γονός βέβαια δτι το έπιβεβαιωτήριο γράμμα το εξέδωσε ό 'Ιερεμίας Β '
μας δίνει ώς t e r m i n u s a n t e q u e m τα τέλη του 1595. 'Ακόμα, αν ό πα
τριάρχης ακριβολογούσε στή χρήση του πληθυντικού άριθμοΰ δταν ανέ
φερε δτι ό Έξάκουστος έγινε εξαρχος τών χωριών αυτών «αξιώσει καί
τών κατά καιρούς χρηματισάντων μητροπολιτών Κερασούντος καί επι
βεβαιώσει τών προ ημών πατριαρχών», πρέπει να αναγάγουμε το διορι
σμό του ώς έξάρχου στο διάστημα 1579-1580 τουλάχιστον, στή δεύτερη
δηλαδή πατριαρχία του Μητροφάνη Γ'. Ό λόγος είναι ό ακόλουθος. " Ο 
ταν ό 'Ιερεμίας Β ' αναφέρει «τους προ ημών πατριάρχας», δεν εννοεί βέ
βαια τους διακόνους Νικηφόρο Παράσχη καί Διονύσιο οι όποιοι, ώς το
ποτηρητές του θρόνου, προηγήθηκαν της τρίτης πατριαρχίας του, ούτε
καί τον Παχώμιο Β ' , ή πατριαρχία του οποίου θεωρήθηκε παράνομη. Θα
πρέπει να ανατρέξουμε στή δεύτερη πατριαρχία του Μητροφάνη Γ ' (Νο
έμβριος 1579 - Αύγουστος 1580) ώστε να έχει προηγηθεί εκείνη του Θεό
ληπτου Β ' (Φεβρουάριος 1585 - Μάιος 1586) καί να θεωρήσουμε δτι ό ' Ι ε 
ρεμίας ακριβολογεί χρησιμοποιώντας πληθυντικό αριθμό. Τέλος, το άλλο
τεκμήριο του κειμένου, δτι ό Έξάκουστος έ'γινε έ'ξαρχος τών τριών αυτών
χωριών «αξιώσει καί τών κατά καιρούς χρηματισάντων μητροπολιτών
Κερασούντος», δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, καθώς οι επισκοπικοί κατάλο
γοι για τή μητρόπολη αυτή του Πόντου είναι πολύ ισχνοί 1 . Το απόσπα
σμα δμως αυτό είναι χρήσιμο, επειδή μας προσφέρει τή μαρτυρία δτι
τότε ακόμα, στα τέλη του 16ου αιώνα, ή Κερασούντα ήταν έδρα μητροπό
λεως. 'Ωστόσο μετατράπηκε κάποτε σε εξαρχία, στην οποία μάλιστα εν
τάχθηκαν καί τα τρία χωριά πού μελετούμε.
ΟΊ πατριαρχικές πηγές του 18ου αιώνα αναφέρονται συνεχώς στο
γεγονός της μετατροπής της Κερασούντας σε πατριαρχική εξαρχία, χωρίς
δμως να το προσδιορίζουν χρονικά. Ό Π αίσιος Β ' , για παράδειγμα, σε
πιττάκιο του 1744 αναφέρει: « Ή Κεράσους, μητρόπολις ούσα πρότερον,
ύστερον δε μεταπεσοϋσα εις πατριαρχικήν έξαρχίαν» 2 . Ό 'ίδιος πατριάρ
χης σε γράμμα του 1731 μνημονεύει: «της Κερασούντος, όπου ήτον μη1. Βλ. αντί άλλων το σχετικό λήμμα στο Dictionnaire (JANIN, Cérasonte,
στ. 154).
2. Ό ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Φυγάδες, 160-163, εκδίδει το πιττάκιο άπο το
πρωτότυπο, πού σωζόταν τότε στο 'Αρχείο της μητροπόλεως Τραπεζοϋντος.
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τρόπολις την αρχήν, και εν ύστέροις τοις χρόνοις μετέπεσεν άπό μητρο
πόλεως εις πατριαρχικήν έξαρχίαν». Τριάντα περίπου χρόνια νωρίτερα,
το 1708, σε δύο γράμματα του πατριάρχη Κυπριανού το γεγονός αναφέ
ρεται εξίσου αόριστα: «της Κερασούντος, μητροπόλεως ούσης την αρχήν,
και εις πατριαρχικήν έξαρχίαν ύστερον μεταπεσούσης» ή «μεταπεσούσης... της Κερασούντος εν ύστέροις χρόνοις άπό μητροπόλεως εις πατριαρ
χικήν έξουσίαν» 1 .
'Ανάμεσα στα τέλη τοΰ 16ου αιώνα, οπότε ή Κερασούντα μαρτυρεΐται ακόμα ώς μητρόπολη, καί τον 18ο αιώνα πού γίνεται συνεχής αναφορά
στή μετατροπή του καθεστώτος της, ενα κείμενο άπό τον 17ο αιώνα μπο
ρεί, νομίζω, να μας δώσει κάποιο t e r m i n u s a n t e q u e m για τήν τύχη της.
Πρόκειται για το «τακτικό» πού συνέταξε ό πρωτονοτάριος τοΰ πατριαρ
χείου Κωνσταντινουπόλεως Φίλιππος Κύπριος στο διάστημα 1639-1644
καί στο όποιο διαβάζουμε: «ή Κεράσους ήν ξε' [στην τάξη των μητροπό
λεων] καί γέγονε οζ', καί αύτη εξαρχία». Ό Φίλιππος, δπως έχει ήδη α
ναφερθεί, βάσισε τήν εργασία του σε μια recensio τοΰ τακτικοΰ « Έ κ θ ε σις... τοΰ... 'Ανδρόνικου [Β'] Παλαιολόγου τοΰ γέροντος» προσαρμόζον
τας την στην «τάξιν» πού 'ίσχυε τήν εποχή του 2 . Με βάση λοιπόν
αύτο το τεκμήριο —καί το συλλογισμό πού το στηρίζει— θα πρέπει να
θεωρήσουμε δτι ή μετάπτωση της μητροπόλεως Κερασούντος σε πατριαρ
χική εξαρχία έγινε πριν άπό το 1640 καί μετά, βεβαίως, άπό τα τέλη τοΰ
16ου αιώνα.
"Οσον άφορα τον προσδιορισμό της λήξης τοΰ έξαρχικοΰ καθεστώτος,
τα προβλήματα δεν είναι λιγότερα. ΟΊ πληροφορίες τις όποιες σώζουν οί
πηγές αποκαλύπτουν δτι το καθεστώς αύτο επέζησε ώς το 1774, μολονότι
γίνονταν αλλεπάλληλες προσπάθειες να καταργηθεί πολύ νωρίτερα. Είναι
χρήσιμο να παρακολουθήσουμε τήν πορεία αύτοΰ τοΰ καθεστώτος ώς τήν
οριστική κατάργηση του.
Τό 1698 ό πατριάρχης Καλλίνικος Β ' αποδέχεται το αίτημα τοΰ μ η 
τροπολίτη Τραπεζοΰντος να «συνυπαγάγει» 3 τήν «έξαρχίαν Κερασοΰν1. Στον Τριανταφυλλίδη οφείλουμε τη δημοσίευση,άπό την 'ίδια αρχειακή πηγή,
καί των τριών αυτών πατριαρχικών γραμμάτων. Τα αποσπάσματα πού δίνω έχουν
δημοσιευθεί στις σελίδες 152, 147 και 150 αντίστοιχα.
2. Βλ. DARROUZÈS, Notitiae, Notitia 18, 185-188. Για το έργο τοΰ Φιλίπ
που Κυπρίου, τοϋ πρωτονοτάριου της Μεγάλης 'Εκκλησίας, Βιβλιαρίδιον... βλ. δσα
αναφέρω στο λήμμα Άττάλεια, σ. 143, σημ. 1, δπου καί παραπομπή σε πρόσφατη
σχετική μελέτη τοϋ Κ. Γ. Πιτσάκη.
3. Για το ακριβές νόημα τοΰ δρου βλ. αμέσως πιο κάτω, στο κείμενο.
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τος μετά τών υποκειμένων αύτη χωρίων» στη μητρόπολη Τραπεζοΰντος 1 .
Στο σκεπτικό τοΰ σιγιλλιώδους γράμματος πού εκδόθηκε αναφέρεται δτι
«έγνωμοδοτήθη κοινώς ένωθήναι τέως την έξαρχίαν Κερασούντος... τη
μητροπόλει Τραπεζοΰντος)) και το 'ίδιο γράμμα χαρακτηρίζεται «ένωτικόν» 2 . 'Ωστόσο, μέσα άπο τις γραμμές τοΰ κειμένου διακρίνεται δτι, στην
πραγματικότητα, το έξαρχικο καθεστώς στην Κερασούντα δεν καταργεί
ται* ό ως τότε εξαρχος Σπαντωνής συνεχίζει να διατηρεί, εν μέρει τουλά
χιστον, τα δικαιώματα του, άφοΰ σε αυτόν θα καταβαλλει ό μητροπολίτης
Τραπεζοΰντος το ετήσιο πού ή Μ. 'Εκκλησία έχει ορίσει δτι θα εισπράτ
τουν εκείνοι πού τους εκχωρείται «έξαρχικώς» ή Κερασούντα. Σε περί
πτωση μάλιστα πού ό κατά καιρούς μητροπολίτης Τραπεζοΰντος δεν κα
ταβαλλει στον δικαιούχο αυτά πού τοΰ οφείλει, «έκπίπτειν την Κερασοΰντα ταύτην της εξουσίας αύτοΰ, ...καί εις την προτέραν αυτής άντικαθίστασθαι τάξιν». Δεν πρόκειται δηλαδή για τήν κατάργηση τοΰ έξαρχικοΰ κα
θεστώτος καί τήν πλήρη υπαγωγή της πρώην εξαρχίας στή δικαιοδοσία
τοΰ μητροπολίτη Τραπεζοΰντος, άλλα για μεταβίβαση σε αυτόν της διοί
κησης καί της πνευματικής της επιστασίας.
Ή επόμενη πληροφορία πού βεβαιώνει για το έξαρχικο καθεστώς της
Κερασούντας χρονολογείται στο 1735: ό πατριάρχης Σεραφείμ Α ' γνω
στοποιούσε στους χριστιανούς της Κερασούντας καί τών χωριών Τριπό
λεως καί Κοράλων δτι ό «αυτών καθολικός εξαρχος τιμιώτατος καί άγιώτατος μέγας έκκλησιάρχης τής μεγάλης εκκλησίας διδάσκαλος κΰρ Κρι
τίας άποκατέστησεν ήδη έπίτροπον εις τήν έξαρχίαν αύτοΰ ταύτην τον εις
τα αυτόθι εύρισκόμενον» μητροπολίτη Πισιδίας Κοσμά 3 . Κατά συνέπεια,
τήν εποχή εκείνη ή Κερασούντα καί μαζί ή Τρίπολη καί τα Κόραλα ήταν
έξαρχίες. Πρόβλημα ωστόσο τίθεται για τήν τύχη τής εξαρχίας στο εν
διάμεσο διάστημα, δηλαδή μετά το θάνατο τοΰ έξάρχου Σπαντωνή το 1726
καί ώς το 1735, καθώς σε έγγραφο τοΰ 1731/1732 αναφέρεται δτι παρα-

1. Πρέπει να σημειωθεί δτι τήν τύχη τής Κερασούντας ακολούθησαν καί τα
«συνημμένα» χωριά τοΰ Γκιουρντουνίου Σουμουτλη, Δέσμενα καί Γαργάενα, δπως
φαίνεται άπο πατριαρχικά γράμματα τοΰ 1708 καί 1731 · βλ. τα σχετικά κείμενα
στο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Φυγάδες, 150 καί 151 έπ.
2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Φυγάδες, 137-139' άπο τα πρωτότυπα πού βρίσκον
ταν, καί αυτά, τουλάχιστον ως το 1870 στο 'Αρχείο τής μητροπόλεως Τραπεζοΰν
τος.
3. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Τ Σ , Βιβλιοθήκη, 1, 218. Το κείμενο παραδίδε
ται στο χειρόγραφο 124 τής πατριαρχικής βιβλιοθήκης 'Ιεροσολύμων, φ. 180. Ό Π α παδόπουλος-Κεραμεύς εκδίδει μόνο το τμήμα πού περιέχεται μέσα σε εισαγωγικά.
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χωρεΐται στον μ. έκκλησιάρχη Νικόλαο Κριτία «ή αποκοπή της μ η τ ρ ο
π ό λ ε ω ς Κερασούντος» 1 . Είναι πιθανό ή Κερασούντα να μετατράπηκε
για κάποιο διάστημα σε μητρόπολη· σε τέτοια πάντως περίπτωση έπανέκτησε σύντομα το έξαρχικό της καθεστώς, όπως δείχνει το γράμμα του
1735 πού ανέφερα αμέσως π ρ ί ν μάλιστα ό Κριτίας ήταν πάλι αυτός πού
έ'γινε έξαρχος της περιοχής.
'Από ένα γράμμα του 1744 πού εξέδωσε ό Παΐσιος Β ' έχουμε τήν
πληροφορία Οτι «προ ολίγων ήδη χρόνων» ή εξαρχία αποσπάστηκε άπο
τή «συνυπαγωγή» στή μητρόπολη Τραπεζοΰντος και «εδόθη παρά του
καθολικού αυτής έξάρχου δια πατριαρχικού γράμματος ύπο τήν επιστα
σία και διοίκησιν του... αρχιεπισκόπου Χαλδίας» 2 .
Το γράμμα του ΙΊαϊσίου Β ' δεν προσδιορίζει με ακρίβεια πότε ό έξαρχος της Κερασούντας άσκησε το δικαίωμα του να αναθέτει σε κάποιον
τήν πνευματική επιστασία της εξαρχίας του. Ό εντοπισμός όμως του χρο
νικού αυτού σημείου είναι αναγκαίος, προκειμένου να γνωρίζουμε πότε
ακριβώς έγινε ή επιβεβαίωση αυτή τοΰ έξαρχικοΰ καθεστώτος. Ή τρίτη
πατριαρχία τοΰ Π αισίου άρχισε τον Μάρτιο τοΰ 1744 και το γράμμα πού
μας ενδιαφέρει το εξέδωσε τέσσερις περίπου μήνες αργότερα («,αψμδ' κατά
μήνα ίούνιον»). "Οταν λοιπόν σημειώνει «προ ολίγων ήδη χρόνων», είναι
προφανές ότι δεν αναφέρεται στο διάστημα Μαίου 1743 - Μαρτίου 1744
πού διάρκεσε ή δεύτερη πατριαρχία τοΰ προκατόχου του Νεοφύτου ζ ' ,
όπως επίσης δεν αναφέρεται και στο αμέσως προηγούμενο διάστημα Α υ 
γούστου 1740 - Μαΐου 1743, κατά το όποιο διάρκεσε ή δική του, δεύτερη
πατριαρχία, επειδή δεν μπορεί να καυτηριάζει πράξη τής οποίας ό 'ίδιος
έφερε τήν ευθύνη. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να οδηγηθούμε στο διάστημα
Σεπτεμβρίου 1734 - Αυγούστου 1740, δηλαδή στο διάστημα τής πρώτης
πατριαρχίας τοΰ Νεοφύτου ζ', και να αναζητήσουμε εκεί το χρονικό ση
μείο πού υπονοεί ό Π α ΐ σ ι ο ς Β ' το 1744. 'Επειδή όμως γράφει «προ ολίγων
ήδη χρόνων», λογικό είναι να θεωρήσουμε ότι αναφέρεται στα τελευταία
μάλλον χρόνια τής πατριαρχίας τοΰ Νεοφύτου ζ', δηλαδή περί το 1739 3 .

1. Βλ. Α Γ Γ Ε Λ Ο Μ Α Τ Η - Τ Σ Ο Τ Γ Κ Α Ρ Α Κ Η , Κριτίας,

297 έπ.

2. Το κείμενο τοΰ γράμματος έχει δημοσιεύσει ό ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Φυγά
δες, 155-160, άπο το πρωτότυπο πού σωζόταν στο 'Αρχείο τής μητροπόλεως Τραπεζοϋντος. Στή σ. 30 τοΰ Κώδικα Γ' τοΰ πατριαρχικού Άρχειοψυλακίου έχει κατα
χωριστεί το κείμενο τοΰ γράμματος.
3. Το άλλο τεκμήριο πού υπάρχει στο κείμενο, Οτι δηλαδή το ϊδιο πρόσωπο
ήταν αρχιεπίσκοπος Χαλδίας και δταν έγινε ή παραχώρηση και το 1744 πού εκδίδει ό
Παΐσιος Β' το γράμμα (βλ. το κείμενο στο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Φυγάδες, 157),
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"Αρα το εξαρχικο καθεστώς της Κερασούντας ύφίστατο και περί το 1739.
Το 1744 πάντως εκδηλώνεται καθαρά ή βούληση να καταργηθεί,
μετά το θάνατο του Κριτία, το εξαρχικο καθεστώς της περιοχής αύτη ς
του Πόντου: «μετά την άποβίωσιν της αύτοΰ σοφολογιότητος» ή Κερασούντα θα είναι «ελευθέρα πάντη της έξαρχικής επωνυμίας τε και εξου
σίας», ανέφερε ό πατριάρχης Πα'ίσιος Β ' στο γράμμα πού εξέδωσε το
έ'τος εκείνο 1 . Προδιαγράφεται έ'τσι το τέλος του καθεστώτος κάνοντας
συγχρόνως σεβαστό τον δρο «εφ' δρου ζωής» με τον όποιο, προφανώς,
είχε εκχωρηθεί στον Κριτία. Ά λ λ α το τέλος δεν ήλθε δπως το είχε προ
διαγράψει το κείμενο του 1744* ό Νικόλαος Κριτίας πεθαίνει περί το
1768 2 άλλα το εξαρχικο καθεστώς παραμένει άφοΰ, εξι χρόνια αργότερα,
εντοπίζουμε έναν ακόμα —τον πραγματικά τελευταίο— έ'ξαρχο Κερα
σούντας, το νομοδότη 'Αντώνιο 3 . Την πληροφορία έ'χουμε άπο το κείμενο
ένος σιγιλλίου, στο όποιο περιγράφεται και ό τρόπος πού έ'ληξε οριστικά
το εξαρχικο καθεστώς στην Κερασούντα: ό 'Αντώνιος εκχώρησε τα δι
καιώματα του στο μητροπολίτη Τραπεζοΰντος αντί του ποσοΰ των 430
γροσιών και ό πατριάρχης Σαμουήλ σφράγισε με αύτο το σιγίλλιο το ορι
στικό τέλος της εξαρχίας αυτής τοΰ Πόντου 4 .
δεν βοηθοί στη χρονολόγηση του γεγονότος, καθώς ό 'Ιγνάτιος Β' —για τον όποιο ό
λόγος— ήταν αρχιεπίσκοπος άπο το 1733 ως το 1749 (βλ. JANIN, Chaldia, στ.
280-281).
1. Βλ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Φυγάδες, 158. "Ως το θάνατο του ό μητροπολίτης
Τραπεζοϋντος θα του καταβάλλει το ετήσιο, πού ορίζεται σέ 30 γρόσια (στο ϊδιο, και
σ. 156).
2. "Ως τώρα γινόταν δεκτό δτι ό Κριτίας πέθανε τον Μάρτιο τοϋ 1767' τώρα,
βλ. Α Γ Γ Ε Λ Ο Μ Α Τ Η - Τ Σ Ο Τ Γ Κ Α Ρ Α Κ Η , Κριτίας,

295 έπ.

3. Για το όφφίκιο τοϋ νομοδότη βλ. στο τέταρτο κεφάλαιο τοΰ δεύτερου μέ
ρους, σ. 108, τή σημ. 1.
4. Σωζόταν και αυτό στο 'Αρχείο της μητροπόλεως Τραπεζοϋντος. Ό ΚΥ
ΡΙΑΚΙΔΗΣ, Βιογραφία, 77-79, σημ. 94, καταγράφει «σιγίλλια και πράξεις [α]
άνεύρομεν εν τη μητροπόλει Τραπεζοΰντος», το σιγίλλιο δμως πού αναφερόταν στην
οριστική συγχώνευση της εξαρχίας Κερασούντας στή μητρόπολη Τραπεζοΰντος δεν
δημοσίευσε οΰτε ό Κυριακίδης οΰτε ό Τριανταφυλλίδης, πού το είχε δεϊ και εκείνος
στην Τραπεζούντα είκοσι χρόνια νωρίτερα. Περιορίστηκε μόνο να μνημονεύσει τον
νομοδότη 'Αντώνιο, «παρ' ού ήγοράσθη εντελώς δια χορηγίας άπαξ δια παντός τε
τρακοσίων τριάκοντα γροσίων, υπέρ ού εδόθη καΐ άλλο σιγίλλιον, τω 1774». Το σιγίλ
λιο είδε, προφανώς, και ό ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Τραπεζοΰντος, διότι στο ε"ργο του Τραπεζοϋς,
609, αναφέρει δύο νέα στοιχεία, τα όποια δεν είχαν σημειώσει ό Τριανταφυλλίδης και
ό Κυριακίδης: δτι το σιγίλλιο εκδόθηκε το μήνα 'Ιούλιο τοΰ 1774 και δτι ή παραχω
ρηθείσα εξαρχία, έκτος άπο τήν Κερασούντα και τήν Τρίπολη, περιλάμβανε και τα
Κόραλα.
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Μετά την περιγραφή τής πορείας πού διέγραψε το έξαρχικο καθεστώς
τής Κερασούντας και των διακυμάνσεων πού γνώρισε, μένει να περιγρά
φουν τα γεωγραφικά δρια.
'Ανέφερα στην αρχή δτι οί πρώτοι χριστιανικοί οικισμοί τής περιο
χής αυτής του Πόντου πού χαρακτηρίστηκαν πατριαρχικοί, πριν ακόμα ή
Κερασούντα υπαχθεί στην πατριαρχική δικαιοδοσία, ήταν ή Καλλιούπολη, τα Κόραλα και ή Τρίπολη, χωριά πού διοικούνταν άπο τον ΐδιο εξαρχο 1 . Για πόσο χρόνο τα χωριά αυτά συνέχισαν να διοικούνται άπο κοινού
ως έξαρχίες δεν το γνωρίζουμε" φαίνεται πάντως πώς, δταν ή Κερασούντα
χαρακτηρίστηκε πατριαρχική εξαρχία, τα δύο τουλάχιστον άπο αυτά, τα
Κόραλα και ή Τρίπολη, εντάχθηκαν σε αυτήν. Στο γράμμα μάλιστα του
Καλλίνικου Β ' του 1698 δηλώνονται ρητά ώς «υποκείμενα τη εξαρχία Κε
ρασούντος» 2 .
Έ κ τ ο ς δμως άπο αυτά τα δύο χωριά, στο έξαρχικο καθεστώς τής Κε
ρασούντας φαίνεται π ώ ς εντάχθηκε και δλη ή περιοχή πού άνηκε προηγου
μένως στή δικαιοδοσία τής μητροπόλεως' πρόκειται για τα χωριά του
Γκιουρτουνίου «Σουμουτλή δηλονότι, Δέσμενα, Γαργάενα και τα λοιπά
σύν αύτοΐς μετά πάντων των εν αύτοΐς μαντενίων» τα όποια, δπως ανα
φέρουν τα πατριαρχικά κείμενα, ήταν ενοριακά τής μητροπόλεως Κερα
σούντος 3 . Ό πατριάρχης Κυπριανός, στο πιττάκιο πού απηύθυνε στους
χριστιανούς κατοίκους τών χωριών αυτών, περιγράφει με σαφήνεια πώς,
δταν ή Κερασούντα άπο μητρόπολη έγινε εξαρχία, «οί τήν έπιστασίαν αυ
τής... έξαρχικώς λαμβάνοντες» είχαν και το δικαίωμα τής «επισκέψεως»
τών χωριών αυτών και τής εισπράξεως τών εκκλησιαστικών τους εισο
δημάτων 4 .
Τ α τελευταία κείμενα πού σώζονται, πριν μετατραπεί οριστικά ή
Κερασούντα πάλι σε μητρόπολη, χρονολογούνται στο 1767 5 . Σε δλα, ή
1. Πρόκειται για τον Έξάκουστο, για τον όποιο βλ. πιο πάνω στο κείμενο,
σ. 182-183.
2. Είναι το γράμμα με το όποιο αποφασίστηκε «συνυπαχθηναι» στη μητρόπολη
Τραπεζοϋντος ή Κερασούντα, για το όποιο βλ. πιο πάνω, στο κείμενο.
3. «... ενοριακά ήσαν της Κερασούντος, μητροπόλεως τε οΰσης τήν αρχήν, και
εις πατριαρχικήν έξαρχίαν ύστερον μεταπεσούσης»" βλ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Φυγά
δες, 147.
4. Στο Ϊδιο, 150-151.
5. Πρόκειται για πατριαρχικά γράμματα, για ενα υποσχετικό βεβαιωτήριο
γράμμα ενός αρχιεπισκόπου Χαλδίας και για μια ενθύμηση γραμμένη άπο τον τότε
μητροπολίτη Τραπεζοΰναος και άφοροϋν δλα τη μακρά διένεξη, πού διάρκεσε Ολο σχε
δόν τον 18ο αιώνα, ανάμεσα στους μητροπολίτες της Τραπεζούντας και τους άρχιεπι-
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εξαρχία Κερασούντας εμφανίζεται να περιλαμβάνει την Τρίπολη, τα Κόραλα καί τα μεταλλοχώρια του Γκιουρτουνίου. Ή Καλλιούπολη, πού τον
16ο αιώνα ήταν πατριαρχική, δεν μνημονεύεται ξανά στα κείμενα.

ΚΟΛΗΔΑ
Ή μοναδική ένδειξη δτι ό οικισμός αυτός υπαγόταν στην πατριαρχική
δικαιοδοσία παραδίδεται από έναν κατάλογο σταυροπηγιακών μονών καί
πατριαρχικών χωριών της επαρχίας 'Εφέσου. Ή αναγραφή αυτή σώζεται
στο φ. 4 7 ν ενός αυτόγραφου χειρογράφου του μητροπολίτη Ε φ έ σ ο υ ' Α 
θανασίου στο όποιο διαβάζουμε: «... Ή Έλεγμούς πατριαρχικόν το Νύμφιος πατριαρχικόν ό Κούλας πατριαρχικόν ή Κόληδα πατριαρχικόν το
Παλαιόκαστρον πατριαρχικόν ομοίως καί το Πελαδάριον...». Το βιβλιο
γραφικό σημείωμα πού σώζεται στο χειρόγραφο φέρει ημερομηνία 20 Σ ε 
πτεμβρίου του 1577 καί αυτή ή χρονολογία μπορεί να θεωρηθεί ως t e r 
m i n u s a n t e q u e m για τήν εγκαθίδρυση έξαρχικοϋ καθεστώτος στα χωριά
αυτά 1 .
Είναι βέβαια ενδεχόμενο ή χρονολογία γραφής του χειρογράφου να
μήν αποδίδει καί το καθεστώς πού ίσχυε τή στιγμή εκείνη στην περιοχή·
'ίσως ό 'Αθανάσιος να αντέγραψε τήν αναγραφή άπο παλαιότερο κώδικα 2 .
Ή υπόθεση δμως αυτή δεν φαίνεται πολύ πιθανή, διότι ό μητροπολίτης
Ε φ έ σ ο υ δεν θα επιδίωκε να απομνημονεύσει σε κώδικα του τόπους πού
δεν υπάγονταν στή δικαιοδοσία του, δπως ήταν τα σταυροπηγιακά μονα-

σκόπους Χαλδίας σχετικά με το δικαίωμα της «επισκέψεως» των χωριών αυτών. Ή
αρχή των διενέξεων ε"γινε δταν, στις αρχές τοΰ αιώνα, λίγο μετά τή «συνυπαγωγήν»
της εξαρχίας Κερασούντας στή μητρόπολη Κερασούντος, ό μητροπολίτης Νεκτά
ριος «έπώλησε» έναντι 130 γροσίων στον αρχιεπίσκοπο Χαλδίας το δικαίωμα της
«επισκέψεως» τών χωριών τοΰ Γκιουρτουνίου, χωριών πού, ως μεταλλοχώρια, πα
ρουσίαζαν ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον. Τα κείμενα πού σχετίζονται με τις διε
νέξεις αυτές εκδίδονται άπο τον ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, Φυγάδες, 144 έπ. Τα κείμενα
τοΰ 1767: σ. 163-169. Το ιστορικό τών διεκδικήσεων τών χωριών αυτών άπο τους
αρχιερείς της Τραπεζούντας καί της Χαλδίας περιγράφει ό ΑΝΘΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ
ΛΟΣ στή μελέτη του Χαλδίας Άρχιερενς, 49-60, δπου καί εκτενής βιβλιογραφία για
τήν περιοχή. Βλ. καί ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, Τραπεζοϋς, 605-607. Πατριαρχικά έγγραφα
σχετιζόμενα με τή διένεξη αύτη εκδίδει ό ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ, Χαλδία, 48-63.
1. Το χειρόγραφο βρίσκεται σήμερα στην αγιορείτικη μονή Έσφιγμένου με τον
ταξινομικό αριθμό 131* τήν αναγραφή τοΰ φ. 4 7 ν έχει εκδώσει με εκτενή σχόλια ό
ΠΟΛΕΜΗΣ, 'Αναγραφή, 99-119.
2. Τήν υπόθεση αυτή έχει διατυπώσει ό ΠΟΛΕΜΗΣ, στο ίδιο, 100.
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στήρια και τα πατριαρχικά χωριά, αν τη στιγμή πού έγραφε δεν ΐσχυε το
καθεστώς αυτό.
"Ας σημειωθεί πάντως δτι δεν σώζονται άλλες πηγές πού να μαρτυ
ρούν για τη συνέχιση ή την κατάργηση τοΰ έξαρχικοΰ καθεστώτος στην
Κόληδα και στα άλλα χωριά πού μνημονεύονται στην αναγραφή του 1577.
ΚΟΡΑΛΑ
Βλ. το λήμμα Κεράσους.
ΚΟΤΤΑΕΙΟΝ
Τ ή μοναδική πληροφορία για το γεγονός Οτι το Κοτυάειο υπήρξε πατριαρ
χική εξαρχία τή σώζει ό Κομνηνος-Ύψηλάντης. Στο «σημείωμα» τοΰ
1729 ανέφερε δτι το Κοτυάειο έκχωροΰνταν ώς εξαρχία στον κατέχοντα
το όφφίκιο τοΰ πρωταποστολάριου της Μ. 'Εκκλησίας 1 . Τ α προβλήματα
δμως πού γεννά ή πηγή αυτή, Ιδιαίτερα ώς προς το χρόνο στον όποιο ανά
γονται οι πληροφορίες της, επιτρέπουν να δεχτούμε μόνο δτι το Κοτυάειο
υπήρξε κάποτε πατριαρχική εξαρχία 2 . Καθώς ή μαρτυρία αυτή δεν δια
σταυρώνεται και άπο άλλες πηγές, το 1729 μπορεί να θεωρηθεί μόνο ενα
t e r m i n u s a n t e q u e m για το έξαρχικύ καθεστώς τοΰ Κοτυάειου.
ΚΟΤΛΑΣ η ΚΟΤΛΑ
Για το γεγονός δτι ό Κούλας ή τα Κοΰλα, τον 16ο αιώνα υπαγόταν
στην πατριαρχική δικαιοδοσία οί πηγές σώζουν μία και μόνο πληροφο
ρία, για τήν οποία βλ. το λήμμα Κόληδα. "Ας σημειωθεί π ώ ς ό οικισμός
αυτός, καθώς και ή Κόληδα, κατά τους ύστερους βυζαντινούς χρόνους
είχαν ονομαστεί, και τότε, πατριαρχικές έξαρχίες 3 .
ΚΟΤΡΙ
Το Κουρί —το σημερινό Κουρουτζού— αποτέλεσε πατριαρχικό χωρίο, ή
1. Για το «σημείωμα» αυτό βλ. στο λήμμα "Αγιος Ευστράτιος.
2. "Ας σημειωθεί δτι ό οικισμός αυτός της Μ. 'Ασίας περιλαμβάνεται ανάμεσα
στις παλαιότερες πατριαρχικές εξαρχίας πού δημιουργήθηκαν τον 14ο αιώνα. Στα
τέλη τοϋ α'ιώνα εκείνου το Κοτυάειο άπο μητρόπολη μετατράπηκε σε πατριαρχική
εξαρχία* βλ. σχετικά στο κεφάλαιο «ΟΊ βυζαντινές απαρχές τοΰ θεσμοϋ», τοΰ πρώτου
μέρους της παρούσας μελέτης.
3. Περισσότερα βλ. στο κεφάλαιο «Οί βυζαντινές απαρχές τοΰ θεσμοϋ».
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ιστορία τοΰ οποίου συμπίπτει με εκείνη τοΰ χωριοΰ Βασιλάκι* βλ. περισ
σότερα στο λήμμα αυτό καί στο λήμμα Καβάλα.

ΚΟΤΤΣΟΤΦΛΙΑΝΗ
Βλ. το λήμμα Μέτσοβον.
ΚΥΡΙΑΝΑ
Οι πληροφορίες πού διαθέτουμε για το γεγονός οτι το χωριό αυτό της Κρή
της υπήρξε πατριαρχικό είναι οι 'ίδιες πού υπάρχουν καί για το χωριό Ά ντάνασο* βλ. εκεί περισσότερα στοιχεία.

ΛΑΓΚΑΔΑΣ
Βλ. το λήμμα "Ακοβα.
ΛΕΤΚΑΣ η ΑΓΙΑ ΜΑΤΡΑ
Ή μοναδική, οσο γνωρίζω, πληροφορία δτι το νησί αύτο τοΰ 'Ιονίου, πού
γνώρισε για μεγάλο διάστημα την οθωμανική κυριαρχία, αποτέλεσε π α 
τριαρχική εξαρχία παραδίδεται άπο τον Ά Θ . Κομνηνό-'Υψηλάντη. Στο
«σημείωμα» πού απομνημόνευσε το 1729 αναφέρεται: «Τοΰ μεγάλου ρήτορος... Ή Λεύκας και 'Αγία Μαύρα», δηλαδή στον κατέχοντα το όφφίκιο αυτό έκχωροΰνταν ως εξαρχία ή Λευκάδα 1 .
Είναι φανερό π ώ ς ή πληροφορία πού απομνημονεύθηκε το 1729 δεν
αποδίδει το καθεστώς τής εποχής εκείνης, άφοΰ ή Λευκάδα άπο το 1684
είχε περάσει στην ενετική κυριαρχία 2 . Για το διάστημα μάλιστα άπο το
1710 ώς το 1734 γνωρίζουμε δτι αρχιεπίσκοπος Λευκάδος ήταν ό Ευγέ
νιος Μαρίνος 3 .
"Οσον άφορα το προ τοΰ 1684 διάστημα, κατά το όποιο ή Λευκάδα
βρισκόταν ύπο οθωμανική κυριαρχία, οι επισκοπικοί κατάλογοι δεν πα
ρουσιάζουν κενά τέτοια ώστε να υποπτευόμαστε κάποια αλλαγή στο έκ1. Για το «σημείωμα» αύτο βλ. περισσότερα στο λήμμα "Αγιος Ευστράτιος.
2. Ό Φραγκίσκος Μοροζίνης μάλιστα, με διαταγή πού εξέδωσε στις 23 Φε
βρουαρίου τοΰ 1684, δριζε δτι οι αρχιερείς τοΰ νησιοΰ θα εκλέγονται άπο τον τοπικό
κλήρο καί μόνο ή χειροτονία θα γίνεται άπο τον πατριάρχη.
3. Βλ. Ε.Α. 23 (1903), 341-342: Ε π ι σ κ ο π ή Λευκάδος" βλ. ακόμα ΑΒΟΤΡΗΣ, Λενκάς, 252.
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κλησιαστικό της καθεστώς 1 . Ή πληροφορία επομένως του 1729, δτι ή
Λευκάδα ήταν πατριαρχική εξαρχία, περιμένει μια επιβεβαίωση.

ΛΗΤΙΤΖΑ
Ό οικισμός αυτός, στα ΝΔ της Άδριανουπόλεως, κατακτήθηκε άπο τους
'Οθωμανούς το δεύτερο μισό τοΰ Μου αιώνα. Οί ευάριθμες σωζόμενες
πηγές δεν αναφέρουν πώς διοικήθηκαν εκκλησιαστικά οί τυχόν χριστια
νικοί πληθυσμοί πού επέζησαν στή Λίτιτζα ή εκείνοι πού τήν εποίκησαν
αργότερα. "Ενα κενό τριών αιώνων μεσολαβεί μεταξύ τοΰ τελευταίου βυ
ζαντινού αρχιερέα της, περί το 1350, και τοΰ επόμενου, πού εκλέχθηκε
το 1652 2 . 'Ωστόσο, ένας συνοδικός τόμος πού εκδόθηκε επί Ίωαννικίου
Β ' τις πρώτες μέρες τοΰ 1652 ερμηνεύει εν μέρει τή μακρά αυτή σιωπή
τών επισκοπικών καταλόγων: ή Λίτιτζα ως το 1652 ήταν πατριαρχική
εξαρχία.
Σύμφωνα με το κείμενο τοΰ τόμου, ή Μ. Ε κ κ λ η σ ί α βρήκε τή Λ ί τ ι 
τζα «...πνευματικής διδασκαλίας άμοιροΰσαν και νουθεσίας π(ατ)ρικής 3
και τοσούτου μάλλον παριππεύσαντος καιροΰ ύπο έξαρχίαν τελεΐσθαι και
καταπατεΐσθαι ύπο τών τυχόντων...» 4 . 'Αποφάσισε λοιπόν να τήν ονομά
σει αρχιεπισκοπή και να θέσει έτσι τέρμα στο έξαρχικό της καθεστώς.
Πότε ονομάστηκε ή Λίτιτζα πατριαρχική εξαρχία είναι άγνωστο.
Ό Ροδοοΐνος ωστόσο έχει υποστηρίξει δτι «κατά το 1550 τίθεται ύπο
Έξαρχίαν μέχρι τοΰ 1652» 5 , πληροφορία δμως της οποίας δεν κατονομά-

1. Βιβλιογραφία για τους επισκοπικούς καταλόγους της Λευκάδας βλ. στο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Βιβλιογραφία, 228.
2. Ό επισκοπικός κατάλογος πού παραθέτει ό ΡΟΔΟΟΪΝΟΣ, Λίτιτσα, 98-99,
αναφέρει το 1350 έναν ανώνυμο «μητροπολίτην Λιτίτσης» πού υπέγραψε σε πατριαρ
χική πράξη. Πρόκειται προφανώς για το μητροπολίτη Κοσμά, ό όποιος εμφανίζεται
σε δύο άλλες πατριαρχικές πράξεις: στις αρχές Μαΐου 1347 και πριν άπο τις 15 Αυ
γούστου 1351· πρβ. DARROUZÈS, Regestes, Ν. 2272 και 2326 αντίστοιχα. Το 1652
μνημονεύεται ό αρχιεπίσκοπος Θεοδόσιος, για τον όποιο βλ. πιο κάτω, σ. 193 σημ. 2.
3. Ό έκδοτης τοΰ κειμένου Γερμανός Σάρδεων (βλ. τήν επόμενη σημείωση)
απέδωσε εσφαλμένα τή συντομογραφημένη λέξη «π(ατ)ρικής» ως «πατριαρχικής»,
ανάγνωση πού αντιφάσκει, βέβαια, με τήν πατριαρχική ώς τότε εξάρτηση της Λίτιτζας.
4. Το κείμενο τοΰ συνοδικού τόμου σώζεται αντιγραμμένο στο φ. 2 4 7 ν τοΰ
χφ Μ Π Τ 2 (ΑπΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 661)
και 'έχει εκδοθεί άπο τον ΓΕΡΜΑΝΟ, Β. Θράκη, 147-148.
5. ΡΟΔΟΟΪΝΟΣ, Λίτιτσα, 97.
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ζει την πηγή. Μια έγκυρη πάντως πληροφορία για το δτι ή Λίτιτζα ήταν
πατριαρχική εξαρχία ανάγεται μόλις στο 1651. Σε συνοδικό τόμο πού
εκδόθηκε άπο τον Ίωαννίκιο Β' προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα χρέη
της Εκκλησίας, σημειώνεται δτι άπο τα εκκλησιαστικά εισοδήματα πού
θα συγκεντρώνει ή ορισθείσα επιτροπή εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, καί
τα «των έξαρχιών Λιτίτζης καί Μαρώνειας»1.
"Οσον άφορα τή διατύπωση πού υπάρχει στον τόμο του 1622 «εύρε
τήν ά ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ή ν Λ η τ ί τ ζ η ς κατακεχωσμένην...», καθώς
καί τήν παρόμοια «της προπαλαι έρημωθείσης α ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ή ς
Λητίτζης...» πού υπάρχει στο κείμενο του υπομνήματος εκλογής του νέου
αρχιεπισκόπου2, διατύπωση πού οδήγησε προφανώς τον Γερμανό Σάρδων να θεωρήσει πώς ή Λίτιτζα υπήρξε αρχιεπισκοπή πριν γίνει πατριαρ
χική εξαρχία3, νομίζω πώς δεν είναι ικανό επιχείρημα, μόνο αυτό, να μας
οδηγήσει σε ενα τέτοιο συμπέρασμα, καθώς μάλιστα το γεγονός δεν επι
βεβαιώνεται άπο άλλες πηγές. Θεωρώ πιθανό να χρησιμοποιήθηκε ή δια
τύπωση αυτή για να νομιμοποιηθεί ή νέα κατάσταση καί Οχι για να δηλω
θεί το εκκλησιαστικό καθεστώς της παλαιάς βυζαντινής μητροπόλεως
Λιτίτζης, πριν μεταπέσει σε έξαρχικό.

ΛΤΒΙΣΙΟΝ

Δύο κείμενα πού εκδόθηκαν άπο το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
τον Δεκέμβριο του 1646 καί τον 'Ιανουάριο του 1647 παραδίδουν τήν πλη
ροφορία πώς ό χριστιανικός αυτός οικισμός των νοτιοδυτικών παραλίων
της Μ. 'Ασίας αποτέλεσε πατριαρχική εξαρχία, καθώς δηλώνουν πώς το
έξαρχικό του καθεστώς καταργείται καί το Λιβίσι εντάσσεται ώς ενορια
κό στή μητρόπολη Μύρων4.
1. Το κείμενο τοΰ συνοδικού τόμου σώζεται αντιγραμμένο στο φ. 2 4 1 Γ _ ν τοΰ
χφ Μ Π Τ 2 (ΑπΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 636)
καί εΐναι ανέκδοτο.
2. Το υπόμνημα εκλογής τοϋ Θεοδοσίου ώς αρχιερέα της νεοϊδρυμένης αρχιε
πισκοπής Λιτίτζης φέρει χρονολογία «,αχνβ', φεβρουαρίω ζ?1, ίνδ. ε7)?» καί σώζεται
αντιγραμμένο κάτω άπο το κείμενο τοϋ συνοδικού τόμου, στο φ. 2 4 7 ν τοΰ χφ Μ Π Τ
2 (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 662). Έ χ ε ι εκ
δοθεί ενα τμήμα τοΰ κειμένου άπο τον ΓΕΡΜΑΝΟ, Κατάλογοι, 148.
3. Στο ϊδιο, 146. Τήν ϊδια άποψη επαναλαμβάνει καί ό ΡΟΔΟΟΙΝΟΣ, Λίτιτσα, 97 καί ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Λίτιτζα, 315.
4. Εΐναι ενδεχόμενο ό Φίλιππος Κύπριος, δταν μνημονεύει το 1639-1644 δτι
ή Μάκρη ήταν πατριαρχική εξαρχία, να υπαινίσσεται το Λιβίσι. Βλ. τά^σχετικα στο
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Ωστόσο, αργότερα το Λιβίσι ονομάστηκε πάλι πατριαρχική εξαρ
χία και μάλιστα ακολούθησε τύχη κοινή με το απέναντι ευρισκόμενο νησί
του Καστελόριζου: ως εξαρχία πού εκχωρούνταν, μαζί μέ το Καστελόρι
ζο, στον μ. χαρτοφύλακα του πατριαρχείου αναφέρεται στο «σημείωμα»
του 1729 του Κομνηνου-Ύψηλάντη 1 . Βέβαιο πάντως είναι δτι ό ίδιος ό
Κομνηνός-'Υψηλάντης περί τα μέσα του 17ου αιώνα κατείχε ως μ. σκευοφύλαξ τήν εξαρχία του Λιβισίου και μαζί το Καστελόριζο, και π ώ ς το
1786 τήν «έπώλησε» στον νεοεκλεγμένο μητροπολίτη Μύρων 'Ιωάννη 2 .
"Ετσι, ή εξαρχία αυτή είχε υπαχθεί ώς ενοριακή στή μητρόπολη Μύρων
ώς το 1790, οπότε εντάχθηκε οριστικά, μαζί μέ το Καστελόριζο, στή μη
τρόπολη Πισιδίας 3 .

ΜΑΓΑΡΙΤΕΣ

Στην επαρχία της επισκοπής Αύλοποτάμου βρισκόταν το χωριό αυτό, το
όποιο χαρακτηρίστηκε πατριαρχικό άπο τα πρώτα χρόνια της ανασύστα
σης της ορθόδοξης εκκλησίας της Κρήτης, λίγο μετά τήν κατάκτηση της
άπο τους 'Οθωμανούς* για τήν απόσπαση μάλιστα του χωρίου άπο τή δι
καιοδοσία του αρχιερέα του νησιού είχε συναινέσει, το 1654, ό ίδιος ό μ η 
τροπολίτης της Κρήτης Νεόφυτος 4 . Το 1672 το χωριό παρέμενε υπό τή
δικαιοδοσία του πατριαρχείου άφου, μέ απόφαση του πατριάρχη Διονυ
σίου Δ', καλούνταν να καταβάλλει το ετήσιο του «χάριν της λυχνοκαΐας»
του ναοΰ του πατριαρχείου 5 . "Εκτοτε οι Μαγαρίτες δεν αναφέρονται στα
κείμενα ώς πατριαρχικό χωρίο.

ΜΑΚΡΗ
Ή μοναδική πληροφορία για το δτι ή Μάκρη της Λυκίας αποτέλεσε πατρι-

λήμμα Μάκρη. Για τις δύο πατριαρχικές πράξεις τοΰ 1646 και τοΰ 1647 βλ. περισσό
τερα στο λήμμα Ά λ ά γ ι α , σ. 131 σημ. 2.
1. Πληροφορίες για το που σώζεται και άπο ποιον εκδόθηκε το «σημείωμα»
αυτό τοΰ Κομνηνού Υψηλάντη βλ. στο λήμμα "Αγιος Ευστράτιος.
2. Λεπτομέρειες για τήν «πώληση» αυτή στον 'Ιωάννη βλ. στο λήμμα Καστελλόριζον.
3. Για τήν πηγή τής πληροφορίας αυτής βλ. στο λήμμα Καστελλόριζον.
4. Για το κείμενο τής συναινέσεως αυτής βλ. τα σχετικά στο λήμμα Ά τ σ ι π ό πουλον.
5. Στο ΐδιο λήμμα βλ. και για τήν πράξη αυτή.
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αρχική εξαρχία σώζεται άπο τον Φίλιππο Κύπριο* στο «τακτικό» πού συνέ
ταξε την περίοδο 1639-1644 σημείωσε «...Τη Πισινοΰντι Γαλατίας... [υπό
κειται] ιε' ό Μάκρης· νυν δε εξαρχία» 1 · 'Επειδή καμιά άλλη πληροφορία δεν
επικυρώνει το σχόλιο αύτο του Φιλίππου Κυπρίου, είναι πιθανό δτι θέλησε
να απομνημονεύσει το έξαρχικο καθεστώς πού υπήρχε στο γειτονικό Λιβίσι* καθώς δμως ό τόπος αυτός δεν αναφερόταν στον κατάλογο του, επέ
λεξε τή γειτονική πόλη τής Μάκρης για να σημειώσει εκεί τήν αλλαγή
πού είχε επέλθει στο εκκλησιαστικό καθεστώς της περιοχής 2 .

ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΝ
Βλ. το λήμμα Μέτσοβον.
ΜΑΡΚΟΤ
Βλ. το λήμμα Βολισσός.
ΜΑΡΩΝΕΙΑ
Ή αρχαιότερη μνεία για το έξαρχικο καθεστώς τής Μαρώνειας σώζεται
στην πράξη κατάργησης του: στον συνοδικό τόμο πού εκδόθηκε στις αρχές
Δεκεμβρίου τοΰ 1646 αναφέρεται δτι ή Μαρώνεια, παλαιά μητρόπολη,
είχε μεταπέσει σε πατριαρχική εξαρχία* τώρα, το 1646, μετατρέπεται
και πάλι σε μητρόπολη, στην οποία ενσωματώνονται δύο ακόμη πατριαρ
χικές έξαρχίες, τα «πατριαρχικά νησία Θάσος και Σαμοθράκη» 3 .
Οι 'ίδιες αόριστες εκφράσεις για το έξαρχικο καθεστώς τής Μαρώ
νειας επαναλαμβάνονται και στο υπόμνημα εκλογής τοΰ πρώτου μετά τήν
ανασύσταση τής μητροπόλεως αρχιερέα: δτι «πρόπαλαι» ή Μαρώνεια ήταν

1. Για το ε*ργο αύτο του Φιλίππου Κυπρίου βλ. στο λήμμα Άττάλεια.
2. Στο λήμμα Λυβίσιον βλ. τΙς σχετικές πληροφορίες για το εκκλησιαστικό
του καθεστώς.
3. Το κείμενο τοϋ συνοδικού τόμου του 1646 σώζεται αντιγραμμένο στο χειρό
γραφο ΜΠΤ 2, φ. 142r-v (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή,
λήμμα 259)· τμήμα τοΰ κειμένου ίχει δημοσιεύσει ό ΓΕΔΕΩΝ, Έξαρχίαι, 251, και το
πλήρες ό ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΚατάΡι,ογοι, 85-87. Στο σωζόμενο αντίγραφο έχει σημειωθεί
ως χρονολογία εκδόσεως ό Δεκέμβριος τοϋ ,αχμς' έτους, μπορούμε ωστόσο να
περιορίσουμε το διάστημα αύτο μεταξύ 1ης και 12ης τοΰ μηνός εκείνου, καθώς το
υπόμνημα εκλογής τοΰ πρώτου, μετά τήν ανασύσταση τής μητροπόλεως, αρχιερέα
φέρει ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου τοϋ 1646.
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μητρόπολη «καί [δτι] δια το του καιρού άστατον είς έξαρχίαν» μετέπεσε1,
εκφράσεις πού μόνες αυτές δεν μπορούν να προσδιορίσουν πότε ακριβώς
ή Μαρώνεια αποτέλεσε πατριαρχική εξαρχία. Ό τελευταίος πάντως μη
τροπολίτης Μαρώνειας εντοπίζεται το 17192* άπο τότε και ως το 1646 κα
νένα άλλο όνομα άρχιερέως Μαρώνειας δεν συναντούμε. Το κενό αυτό,
συνδυαζόμενο με το γεγονός δτι στο «τακτικό» του Φιλίππου Κυπρίου
πού συντάχθηκε μεταξύ του 1639 και του 1644 3 ή Μαρώνεια δεν αναφέ
ρεται οΰτε ως μητρόπολη οΰτε ως αρχιεπισκοπή, επιτρέπει να προσδιορί
σουμε το χρονικό διάστημα κατά το όποιο ήταν πατριαρχική εξαρχία
ανάμεσα στο 1620 περίπου καί το 1646.
'Ωστόσο το έξαρχικο καθεστώς επανήλθε σύντομα στή Μαρώνεια,
άφοϋ σε συνοδικό τόμο πού εκδόθηκε το 1651 αναφέρεται πάλι ώς εξαρ
χία4. Το καθεστώς αυτό παρέμεινε οπωσδήποτε ώς το 1653, δεδομένου
δτι σε συνοδικό γράμμα πού εκδόθηκε τή χρονιά εκείνη για να ενταχθούν
δύο χωριά στή μητρόπολη Διδυμοτείχου αναφέρεται δτι τα εισοδήματα
των χωριών αυτών τα νέμονταν οι κατά καιρούς εξαρχοι «της πατριαρ
χικής εξαρχίας Μαρώνειας»5. Ή δεύτερη πάντως μετάπτωση της Μαρώ
νειας σε εξαρχία δεν διάρκεσε πολύ, άφοΰ è Παγκράτιος, πού είχε εκλε
γεί μητροπολίτης το 1646, ανέλαβε πάλι σύντομα το θρόνο της Μαρώ
νειας. Ή κατάργηση φαίνεται πώς ήταν, τή φορά αύτη, οριστική καθώς ή
συνεχής παρουσία μητροπολιτών μετά τον Παγκράτιο δείχνει δτι ή Μα
ρώνεια παρέμεινε έκτοτε σταθερά έδρα άρχιερέως6.

1. Το κείμενο τοϋ υπομνήματος εκλογής του ιερομόναχου Παγκρατίου ώς
μητροπολίτη Μαρώνειας σώζεται αντιγραμμένο στο χφ Μ Π Τ 2, φ. 1 4 2 ν (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 260)· έ"χει δημοσιευθεί
άπο τον ΓΕΔΕΩΝ, Έξαρχίαι, 251. Στο υπόμνημα γίνεται λόγος για τον «αντίκρυ
[στον ιερό κώδικα εύρισκόμενον] πατριαρχικον καί συνοδικον τόμον», με τον όποιο
αποφασίστηκε ή ανασύσταση τής μητροπόλεως Μαρώνειας (βλ. την προηγούμενη
σημείωση)· κατά συνέπεια ή ημερομηνία συντάξεως τοϋ υπομνήματος αποτελεί t e r 
minus a n t e quem για τήν έκδοση τοϋ τόμου.
2. ΑΤΕΣΗΣ, Κατάλογοι, 154, καί ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Μαρώνεια, στ. 805:
πρόκειται για τον Μαρώνειας Καλλίνικο.
3. Βλ. περισσότερα στοιχεία για το «τακτικό» τοϋ Φιλίππου Κυπρίου στο
λήμμα Άττάλεια.
4. Για τον συνοδικό αυτό τόμο βλ. στή σ. 193 τή σημ. 1.
5. Το γράμμα σώζεται στο χφ Μ Π Τ 2 (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑ
ΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 331) καί είναι ανέκδοτο. Για τά δύο χωριά, «Δαδίαι
λεγόμενα», βλ. περισσότερα στο οικείο λήμμα.
6. Βλ. ΣΤΑΜΟΤΛΗΣ, Θράκη, 133 έπ.
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Ή περιοχή αύτη της δυτικής Μάνης εκχωρήθηκε, μετά τον Μάρτιο του
1476, άπο τον πατριάρχη Μάξιμο Γ ' ως εξαρχία σε κάποιον ιερομόναχο
Ί ω ά σ α φ . Δεν έχει σωθεί το κείμενο του εντάλματος με το όποιο έγινε ή
εκχώρηση, ασφαλείς δμως πληροφορίες περιέχονται σε ένα πιττάκιο πού
έστειλε στον 'ιερομόναχο ό διάδοχος του Μαξίμου στον οικουμενικό θρόνο,
ό Συμεών Α' 1 . Με το γράμμα αυτό ό πατριάρχης πληροφορούσε τον Ί ω ά 
σαφ πώς, δταν επί Μαξίμου συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη μεγάλη σύ
νοδος, αποφάσισε μεταξύ άλλων να διορθώσει και «το κατάστιχον το περί
τής εκάστου των αρχιερέων κατ' έτος... δόσεως». Τότε λοιπόν αποφασί
στηκε να δοθεί στο μητροπολίτη Λακεδαιμόνιας ό Μέγας Ζυγός και ή
Μεγάλη Μαΐνη, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις οικονομικές του
υποχρεώσεις προς τή Μ. Ε κ κ λ η σ ί α . Πότε συνήλθε ή σύνοδος αυτή δεν
αναφέρει το πιττάκιο τοΰ Συμεών. Ό εκδότης του Παπαδόπουλος-Κερα'μεύς φαίνεται να θεωρεί ότι ή σύνοδος πού υπονοείται είναι ή σύνοδος τής
Κωνσταντινουπόλεως τοΰ 1483/1484, πού θα αποφασίσει και την ανα
τροπή τής συνόδου τής Φλωρεντίας 2 . Ω σ τ ό σ ο , νεότερες έρευνες έφεραν
στο φως δτι το θέρος τοΰ 1477, επί Μαξίμου Γ ' , συνήλθε μια άλλη μεγά
λη σύνοδος 3 . Κατά συνέπεια, μποροΰμε να πιθανολογήσουμε δτι ό Μέγας
Ζυγός δόθηκε στο μητροπολίτη Λακεδαιμόνιας ήδη άπο το 1477, ή άλ
λως το αργότερα το 1483/1484.
"Αν ό Μέγας Ζυγός είχε χαρακτηριστεί πατριαρχική εξαρχία και
πριν άπο το 1476 δεν το γνωρίζουμε, καθώς μάλιστα δεν σώζεται το κεί
μενο τοΰ ένταλτηρίου γράμματος μέ το όποιο θα εφοδιάστηκε ό Ί ω ά σ α φ
και στο όποιο θα γινόταν ασφαλώς μνεία για το ως τότε εκκλησιαστικό
καθεστώς τοΰ Μεγάλου Ζυγοΰ. Θέμα ακόμα τίθεται αν ή παραχώρηση
τής περιοχής στο μητροπολίτη Λακεδαιμόνιας σήμανε και τή λήξη τοΰ
έξαρχικοΰ της καθεστώτος· μέ άλλα λόγια, αν έγινε ενορία τής μητροπό
λεως Λακεδαιμόνιας ή αν παραχωρήθηκε στο μητροπολίτη έξαρχικώς.
Το 1618, πάντως, φαίνεται πώς ό Μέγας Ζυγός διατηρούσε τον έξαρχικό
του χαρακτήρα, άφοΰ στην επιστολή των Μανιατών προς τον δούκα τοΰ

1. Για το πιττάκιο, την παράδοση και την εκδοσή του, βλ. στο λήμμα Καλα
μάτα τή σημείωση 4. 'Από το κείμενο τοΰ πιττακίου είναι φανερό πώς πρόκειται για
εκχώρηση μιας εξαρχίας. Πρβ. στο πιο πάνω λήμμα τους ορούς πού περιέχονται στο
πιττάκιο και παραπέμπουν στο θεσμό αυτό.
2. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Υ Σ , Συμεών,

484.

3. Γιά τή σύνοδο αύτη βλ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κώδιξ, σ. 137-138.
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Nevers υπογράφει και κάποιος «επίσκοπος και πατριαρχικός εξαρχος
Ζυγοΰ»1. "Εκτοτε ό οικισμός δεν μαρτυρεϊται ώς πατριαρχική εξαρχία2.
ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δύο μόνο πηγές, και οι δύο του 16ου αιώνα, μνημονεύουν τον οικισμό αυ
τό ώς «σταυροπήγιον», δηλαδή εξαρτώμενο άπο το πατριαρχείο Κων
σταντινουπόλεως. Ή πρώτη είναι οί σημειώσεις πού κράτησε ό Θεοδό
σιος Ζυγομαλάς δταν περιόδευσε στα νησιά του Αιγαίου και στή δυτική
Μικρά 'Ασία ώς πατριαρχικός εξαρχος, σταλμένος άπο τον πατριάρχη 'Ιε
ρεμία Β' 3 . 'Ανάμεσα στίς πληροφορίες πού αποθησαύρισε, κατά παρά
κληση ή κατά παραγγελία του γερμανού λογίου Gerlach, για τα μέρη άπο
δπου πέρασε, για τον πληθυσμό καί τήν εκκλησιαστική τους διοίκηση, ση
μείωσε: «το σταυροπήγιον του 'Αγίου Κωνσταντίνου... μετά των πέριξ»
είχε τέσσερις Ιερείς4.
Με τήν αόριστη αυτή πληροφορία έρχεται να συνδυαστεί μια ανα
γραφή σταυροπηγιακών μοναστηριών και πατριαρχικών χωριών πού βρί
σκονταν στην επαρχία 'Εφέσου και πού σώζεται σε χειρόγραφο πού γρά
φτηκε το 1577. 'Ανάμεσα στα καταγραφόμενα πατριαρχικά σημειώνεται:
«εις τον Τραχανειώτην σταυροπήγιον ό Μέγας Κωνσταντίνος σύν τη χώ
ρα»5. Ό εκδότης της αναγραφής αυτής Δ. Πολέμης προσπαθώντας να εν
τοπίσει γεωγραφικά τον οικισμό σημειώνει πώς «ό κατά τήν άναγραφήν
1. Για τήν επιστολή αυτή βλ. στο λήμμα Ζαρνάτα, σ. 162. Το φαινόμενο της
συνύπαρξης, στο 'ίδιο πρόσωπο, της ιδιότητας τοϋ επισκόπου και μαζί τοϋ έξάρχου
σχολιάζω στην ϊδια σελίδα.
2. Ό ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Τάξις, 5, σημειώνει ότι «εν τοις μετά ταϋτα χρόνοις ή
πατριαρχική εξαρχία Ζυγοϋ συνέστησε τήν έπισκοπήν Πλάτζας». Τον Ζυγό ταυτίζει
με τήν Πλάτζα καί ό LEAKE, Morea, 1, 261. 'Εξάλλου, ό τοπικός λόγιος Νικήτας
Νηφάκης στην έμμετρη περιγραφή της Μάνης (ΝΗΦΑΚΗΣ, Μανιάτικα, 37-38) ση
μειώνει: α...στην μέσην είναι τοϋ Ζυγοϋ, Πλάτζα τήν ονομάζουν». Τον 'ίδιο συσχε
τισμό δέχεται καί ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Πέντε πατριαρχικά, 518.
3. Το γράμμα τοϋ 'Ιερεμία Β' με το όποιο εφοδιάστηκε ό Ζυγομαλάς για τήν
περιοδεία του εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο τοϋ 1576* το έ"χει δημοσιεύσει ό LEGRAND,
Zygomalas, 184-186 άπο το χειρόγραφο της Τυβίγγης Mb 37.
4. Τις σημειώσεις τοϋ Ζυγομαλα έχει εκδώσει ό Legrand στο πιο πάνω έργο
(πρβ. καί στο λήμμα Άττάλεια, σ. 143, τή σημ. 3)" τα σχετικά με τον "Αγιο Κων
σταντίνο: στο Ιδιο, σ. 197.
5. Πρόκειται γιά αυτόγραφο χειρόγραφο τοϋ μητροπολίτη Εφέσου 'Αθανα
σίου' περισσότερα για το χειρόγραφο καί για τήν έκδοση της αναγραφής βλ. στο λήμ
μα Κόληδα.
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"Αγιος Κωνσταντίνος σύν τη χώρα —άγνωστος άλλοθεν— εκείτο ασφα
λώς παρά τον "Ερμον Ταρχανειώτην» 1 . Το τοπωνύμιο είναι αρκετά συ
χνό* στη Μ. 'Ασία υπάρχει και άλλος οικισμός με το 'ίδιο όνομα — Ά γ ι ο ς
Κωνσταντίνος ή Κωνσταντινίτσι— στα δυτικά της λίμνης Άπολλωνιάδας 2 , πού είναι δμως αρκετά εξω από το δρομολόγιο πού ακολούθησε ό Ζ υ γομαλάς. 'Αντίθετα, ή αναφορά της Φώκαιας καί της Μαγνησίας λίγο
πριν από τον "Αγιο Κωνσταντίνο επιτρέπει, νομίζω, να αποτολμήσουμε την
ταύτιση του σταυροπηγίου πού αναφέρει ό Ζυγομαλάς με το σταυροπήγιο του Μεγάλου Κωνσταντίνου πού σώζεται στην αναγραφή του 1577.
Ή παρουσία, εξάλλου, ιερέων καί οχι μοναχών στο «σταυροπήγιον» βε
βαιώνει π ώ ς επρόκειτο για χωριό πατριαρχικό και οχι για σταυροπηγια
κό μοναστήρι 3 .

ΜΕΛΕΤΙΟΤ ΧΩΡΙΑ

Τα χωριά αυτά (σημ. Mesudiye) πού βρίσκονταν κοντά στον ποταμό
Μελάνθιο (τουρκ. Melet) 4 ήταν πατριαρχικά ως το 1775, οπότε εκχω
ρήθηκαν στο μητροπολίτη Νεοκαισαρείας. Για τήν πηγή αυτών τών πλη
ροφοριών βλ. περισσότερα στο λήμμα Σεμπίν Καραχισάρ.

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΝ
Βλ. το λήμμα Δίβρη.
ΜΕΤΣΟΒΟΝ
Κοινό τόπο στή βιβλιογραφία αποτελεί ή άποψη δτι το Μέτσοβο καί ή
περιοχή του ονομάστηκε πατριαρχική εξαρχία το 1659 - το εκκλησιαστι
κό, μάλιστα, αυτό καθεστώς θεωρείται δτι επικυρώθηκε καί με φιρμάνι
πού εξέδωσε ό Μωάμεθ Δ' 5 . Ή πεποίθηση, ωστόσο, αυτή δεν έπιβεβαιώ1. ΠΟΛΕΜΗΣ, 'Αναγραφή, 117.
2. ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΗΣ, Μ. Ασία, 258.
3. Ό ΠΟΛΕΜΗΣ, Μητρόπολις 'Εφέσου, 359, σημ. 4, ταυτίζει καί αυτός τον
"Αγιο Κωνσταντίνο του Ζυγομαλα μέ τον Μέγα Κωνσταντίνο της αναγραφής του
1577, τον όποιο δμως δέν θεωρεί πατριαρχικό χωριό άλλα σταυροπηγιακό μοναστήρι.
4. Για τη γεωγραφική θέση του οικισμού καί τα τοπωνυμικά της περιοχής βλ.
στο BRYER, Pontos, 116.
5. Tò 1856 ό Α Ρ Α Β Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ , Χρονογραφία, 2, 108, απαριθμώντας τα προ
νόμια πού απονεμήθηκαν άπο τήν οθωμανική αρχή στο Μέτσοβο καί στα χωριά Βου-
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νεται σήμερα από κάποιο σωζόμενο πατριαρχικό έγγραφο. Το αρχαιότερο
πατριαρχικό κείμενο πού σώζεται είναι τοϋ 1808, κείμενο στο όποιο ανα
φέρεται αόριστα δτι «το Μέτσοβον και πάντα τα συνημμένα αύτω χωρία»
έγιναν πατριαρχική εξαρχία «προ χρόνων αμνημονεύτων» 1 . Τ α ονόματα
των «συνημμένων χωρίων» δεν αναφέρονται στο κείμενο, τα πληροφο
ρούμαστε όμως άπο ενα σιγίλλιο του 1818: επρόκειτο για το Άνήλιον, το
Προσήλιον, τίς Μηλιές, το Μαλακάσιον, τήν Κουτσούφλιανη και τή Δερβεντίστα 2 .
Μοναδική, επομένως, π η γ ή για τή χρονολόγηση της απαρχής του

τονόσι, Μαλακάσι, Κουτσούφλιανη καί Μηλιά, σημείωνε: «ς' "Ινα διέπηται ή περιοχή
αύτη δια πατριαρχικού έξάρχου». Το 1888 ό ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ, Μελετήματα, 5, 40, ανα
φέρει καί αυτός δτι το 1659 ή περιοχή τοΰ Μετσόβου, καθώς καί το ελληνόφωνο χ ω 
ριό Ντερβεντίστα, «άπετέλεσεν ιδίαν έκκλησιαστικήν αρχήν, ύπο ϊδιον πατριαρχικον
Έξαρχον τελούσαν», ενώ στή μελέτη του Πολιτική έξάρτησις, 381, σημείωνε δτι το
Μέτσοβο ονομάστηκε ιερά γη καί χαρακτηρίστηκε «τιμάριον κατ' άποκοπήν τών ιε
ρών πόλεων Μέκκας καί Μεδίνης». Το τιμάριο περιλάμβανε και τα χωριά 'Ανήλιο,
Βουτονόσι, Κουτσούφλιανη, Μαλακάσι καί Μηλιά. Τίς ΐδιες πληροφορίες επαναλαμ
βάνει καί ό ΤΣΙΓΑΡΑΣ, Δύο σιγίλλια, 318 καί ακόμα σημειώνει πώς, σύμφωνα μέ το
φιρμάνι τοϋ 1659, το Μέτσοβο καί ή περιοχή του υπάγονταν στο σαντζάκι Ευβοίας
πολιτικώς, στον μεχκεμέν Λεβαδείας δικαστικώς, ενώ έκκλησιαστικώς «έκυβερνατο υπό ιδίου πατριαρχικού έξάρχου». Βλ. ακόμα τήν ΐδια άποψη στο ΣΚΑΦΙΔΑΣ,
'Ιστορία Μετσόβου, 10, 1059 καί 11, 292. 'Εντελώς πρόσφατα, ό ΤΡΙΤΟΣ, Εξαρ
χία Μετσόβου, 45, ανάγει καί αυτός τήν 'ίδρυση της πατριαρχικής εξαρχίας Μετσόβου
στο 1659, σημειώνοντας πώς ή εξαρχία «απέκτησε νομικό καί πολιτικό κύρος μέ το
ιστορικό φιρμάνι τοΰ 1659, το όποιο υπέγραψε ό Σουλτάνος Μεχμέτ Δ'».
1. Το σιγίλλιο πού εκδόθηκε άπο τον Γρηγόριο Ε ' «έν ετει σωτηρίω ,αωη' έν
μηνί ίουνίω, ίνδ. ια'» δημοσίευσε ό ΤΡΙΤΟΣ, 'Εξαρχία Μετσόβου, 176-178, άπο τον
Κώδικα Τ', σ. 224, τοΰ πατριαρχικού 'Αρχειοφυλακιου. Ό Ίδιος σημειώνει πώς «ή
'ίδρυση τής εξαρχίας έγινε μέ Πατριαρχικό καί Συνοδικό Σιγίλλιο το όποιο υπογρά
φουν ό Πατριάρχης Παρθένιος Δ'... καί ή περί αυτόν 'Αγία καί 'Ιερά Σύνοδος τοΰ
Οικουμενικού Πατριαρχείου» (σ. 46), χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί ή πράξη αυτή.
Σιγίλλιο τοΰ Παρθενίου Δ' για το Μέτσοβο δεν σώζεται ούτε στους τρεις παλαιότε
ρους κο'ιδικες πού υπάρχουν σήμερα στο πατριαρχικό Άρχειοφυλάκιο (Κώδικες Α',
Β' καί Γ') ούτε στο χφ Μ Π Τ 2 δπου άντιγράφηκαν πατριαρχικές πράξεις άπο κώδι
κες πού σήμερα λανθάνουν (βλ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συ
ναγωγή, σ. 34).
2. Για το σιγίλλιο τοΰ 1818 βλ. πιο κάτω στο κείμενο. "Ας σημειωθεί δτι στο
σιγίλλιο αυτό, το μόνο σωζόμενο πατριαρχικό έγγραφο πού κατονομάζει τα χωριά
πού απάρτιζαν τήν εξαρχία Μετσόβου, δεν αναφέρεται το Βουτονόσι ανάμεσα σέ αυ
τά - γι' αυτό το λόγο δεν το περιλαμβάνω στον κατάλογο τών πατριαρχικών οικισμών.
Ό Άραβαντινος δμως, καί δσοι τον ακολούθησαν, αναφέρουν πώς το χωριό άνηκε
στην ομάδα τών οίκιομών πού διοικούνταν «δια πατριαρχικού έξάρχου» (βλ.τή σημ. 5).
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έξαρχικοΰ καθεστώτος τοΰ Μετσόβου παραμένει το φιρμάνι τοΰ Μωάμεθ
Δ', το όποιο όμως λανθάνει. Το περιεχόμενο του το γνωρίζουμε σήμερα
άπο μια απόδοση του στα ελληνικά, πού δημοσίευσε το 1856 ό Ά ρ α β α ν τινός 1 . "Αν όμως θεωρήσουμε πώς αποδόθηκε ορθά το σχετικό απόσπα
σμα, «ίνα διέπηται ή περιοχή αυτή δια πατριαρχικού έξάρχου», τότε μπο
ρούμε να υποθέσουμε δτι το 1659 είχε ήδη καθιερωθεί το έξαρχικο καθε
στώς στο Μέτσοβο. Διότι ή εκκλησιαστική οργάνωση μιας περιοχής ήταν
ζήτημα πού ρυθμιζόταν άπο το πατριαρχείο και οχι άπο τήν Πύλη. Ή 
ταν, βέβαια, ενδεχόμενο ή οθωμανική αρχή να υποδείκνυε κάποια επιθυ
μητή ρύθμιση' όμως, και στην περίπτωση αυτή, ή καθιέρωση ένος εκ
κλησιαστικού καθεστώτος γινόταν άπο τήν εκκλησιαστική αρχή 2 . Αυτός
είναι και ό λόγος πού το έξαρχικο καθεστώς τοΰ Μετσόβου μπορεί να
αναχθεί και πρίν άπο τήν αναφορά πού υπάρχει στο φιρμάνι τοΰ 1659 3 .
Οι επόμενες πληροφορίες για το έξαρχικο καθεστώς τοΰ Μετσόβου
σώζονται στο γράμμα τοΰ 1808 πού εκδόθηκε επί Γρηγορίου Ε ' . 'Από το
κείμενο αύτο διαφαίνεται μια απόπειρα αλλαγής τοΰ έξαρχικοΰ καθεστώ
τος τοΰ Μετσόβου, πού έγινε λίγο πρίν εκδοθεί το γράμμα τον Ιούνιο της
χρονιάς εκείνης. Ή Μ. 'Εκκλησία «ήβουλήθη... χειροτονήσαι γνήσιον
και κανονικον αρχιερέα και άναδεΐξαι έπισκοπήν». Το σχέδιο δμως αύτο
φαίνεται πώς έ'μεινε ανεκτέλεστο, ύστερα άπο τήν έ'ντονη αντίδραση των
Μετσοβιτών το γράμμα τοΰ 1808 εκδίδεται για να επικυρώσει το έξαρ
χικο καθεστώς της περιοχής.
"Εχει καθιερωθεί ή άποψη δτι το πατριαρχείο κατήργησε τότε το
1. Βλ. πιο πάνω, σ. 199 σημ. 5.
2. Αυτός είναι ό κανόνας άπο τή μελέτη τών περιπτώσεων πού παρουσιάζω
εδώ - γι' αυτό, πρίν έχουμε διασταυρωμένες πληροφορίες, διστάζω να προσχωρήσω
στην άποψη δτι ή εξαρχία Μετσόβου αποτέλεσε τή μοναδική εξαίρεση.Έξαλλου, ό θε
σμός της πατριαρχικής εξαρχίας εντάχθηκε στο διοικητικό σύστημα τής οθωμανικής
διοίκησης, καθώς για τήν Πύλη ήταν ενα ζήτημα εκκλησιαστικής οργάνωσης πού ρυθ
μιζόταν άπο τον πατριάρχη.
3. Για το προνομιακό καθεστώς τοΰ Μετσόβου είχαν εκδοθεί δεκατέσσερα
τουλάχιστον φιρμάνια. Το φιρμάνι τοΰ 1659 φαίνεται πώς λάνθανε άπο τα τέλη τοΰ
περασμένου αιώνα. Τα άλλα δεκατρία βρέθηκαν εντελώς κατεστραμμένα το 1955" βλ.
περισσότερες λεπτομέρειες στή μελέτη τοΰ ΤΡΙΤΟΥ, 'Εξαρχία Μετσόβου, 47 σημ.
53. Τοΰ ενός φιρμανιοϋ ελληνική μετάφραση δημοσίευσε ό ΣΚΑΦΙΔΑΣ, Προνόμια,
658-660. Τών υπολοίπων σώζονται οι ελληνικές μεταφράσεις στο αρχείο τής 'Αγγε
λικής Χατζημιχάλη, άπο δπου πρόσφατα δημοσίευσε τις μεταφράσεις τριών, τοΰ έτους
1730, τοΰ 1793 και τοΰ 1802, ό ΤΡΙΤΟΣ, Τα φιρμάνια, 406-414. "Ας σημειωθεί οτι
στα φιρμάνια πού έχουν δημοσιευθεί δεν γίνεται λόγος για το εκκλησιαστικό καθε
στώς τοΰ Μετσόβου.
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έξαρχικο καθεστώς και ονόμασε το Μέτσοβο επισκοπή 1 . Είναι ωστόσο,
πολύ αμφίβολο αν το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως έφτασε ως την
ανακήρυξη τοΰ Μετσόβου σε επισκοπή. Σχετική πράξη δεν σώζεται, ενώ
υπάρχουν στοιχεία στο γράμμα τοΰ 1808 πού δεν συνηγορούν υπέρ της
απόψεως αύτης: α) σημειώνεται πώς ή 'Εκκλησία «ήβουλήθη... χειροτονήσαι...» και οχι «έχειροτόνησε»' β) «έγραψεν τήν βουλήν αύτης» στους
Μετσοβίτες οί όποιοι «δεξάμενοι εύλαβώς τα της 'Εκκλησίας γράμματα...
έξητήσαντο δ ι α μ ε ϊ ν α ι τήν πατριαρχικήν ταύτην έξαρχίαν ώς το α π '
αρχής ελευθέρα» και οχι «αποκατάστησα!.». Και γ) αναφέρεται «όθεν
γράφοντες άποφαινόμεθα ίνα το Μέτσοβον... και πάντα τα συνημμένα αύτ ω χωρία... ώς το ά π ' α ρ χ ή ς ούτω και εις το έ φ' έ ξ η ς άπαντα αιώ
να και ώσι και λέγωνται και παρά πάντων γινώσκονται πατριαρχική ε
ξαρχία» - με άλλα λόγια, στο διατακτικό της πράξης τονίζεται ή μή δια
κοπή τοΰ έξαρχικοΰ καθεστώτος 2 . 'Από ενα άλλο γράμμα, τοΰ 1818, π λ η 
ροφορούμαστε τις λεπτομέρειες για τήν απόπειρα εκείνη 3 . Ό μητροπολί
της 'Ιωαννίνων Ιερόθεος είχε ζητήσει να αναλάβει επίτροπος της εξαρχίας
Μετσόβου' ή άδεια τοΰ δόθηκε με τή συναίνεση τοΰ καθολικοΰ έξάρχου
—«δι' έξαρχικής συναινέσεως» σημειώνεται στο κείμενο. Καθολικός εξαρχος ήταν τότε ό διδάσκαλος Φώτιος 4 . Οί κάτοικοι δμως έξέλαβαν το γεγο-

1. Ό ΤΣΙΓΑΡΑΣ, Δύο σιγίλλια, 321, ανέφερε πώς «τα Πατριαρχεία... κα
τήργησαν συνοδικώς τήν έξαρχίαν Μετσόβου και ανύψωσαν εις έπισκοπήν». Τήν πλη
ροφορία επαναλαμβάνουν ό ΣΚΑΦΙΔΑΣ, 'Ιστορία Μετσόβου, 11, 293 και ό ΤΡΙΤΟΣ,
'Εξαρχία Μετσόβου, 51.
2. "Ας σημεκοθεΐ ακόμα δτι ό ΤΣΙΓΑΡΑΣ, Avo σιγίλλια, 321, αναφέρει δτι
το γράμμα πού επικύρωνε το έξαρχικο καθεστώς του Μετσόβου είχε χρονολογία 1812"
πρόκειται δμως, προφανώς, για λάθος ανάγνωσης της χρονολογίας. Κατά τον Τσι
γάρα, το πρωτότυπο σωζόταν στο Μέτσοβο - ό Τρίτος το εκδίδει άπα το κείμενο πού
καταχωρίστηκε στον Κώδικα του πατριαρχείου.
3. Το κείμενο του «σιγιλλιώδους γράμματος» έχει εκδοθεί δύο φορές' άπο τον
ΤΣΙΓΑΡΑ, Avo σιγίλλια, 322-327, άπο το πρωτότυπο πού σωζόταν στο Μέτσοβο
(περιγράφει και τη μολύβδινη βούλα), και άπο τον ΤΡΙΤΟ, 'Εξαρχία
Μετσόβου,
179-182, άπο το κείμενο πού καταχωρίστηκε στον Κώδικα ΙΓ", σ. 82-83, του πα
τριαρχικού Άρχειοφυλακίου.
4. Το ονομά του δεν αναφέρεται ρητά στα έγγραφα του 1808 και του 1818,
προκύπτει όμως άπο το κείμενο έξαρχικης αποδείξεως, με χρονολογία 23 Φεβρουα
ρίου 1809, σύμφωνα με τήν οποία ή πατριαρχική εξαρχία Μετσόβου «έδωρήθη», μετά
το θάνατο τοΰ έξάρχου της «διδασκάλου Φωτίου», στα παιδιά του. Σύμφωνα με το
κείμενο της αποδείξεως, ό επίτροπος «τών ορφανών τοΰ καθολικοΰ έξάρχου μακαρίτου
Φωτίου» βεβαιώνει δτι εισέπραξε για λογαριασμό τους ταέξαρχικά δικαιώματα τριών
ίνδικτιώνων. Το κείμενο αυτό δημοσιεύει ό ΤΡΙΤΟΣ, 'Εξαρχία Μετσόβου, 53.

ΜΕΤΣΟΒΟΝ

203

νός ως το πρώτο βήμα για την ένωση της εξαρχίας με τη μητρόπολη ' Ι ω 
αννίνων και αντέδρασαν αποτέλεσμα των ενεργειών ήταν το γράμμα του
1808, πού «διέλυε τάς άναφυείσας αύτοΐς υπόνοιας)) και επικύρωνε το
έξαρχικό καθεστώς του Μετσόβου. "Ας σημειωθεί, πάντως, Ινα γεγονός
πού δεν αναφέρεται ρητά στο κείμενο. Ή αντίδραση των Μετσοβιτών δεν
πρέπει να αποδοθεί μόνο στους φόβους τους μήπως το Μέτσοβο υποταχθεί
στη μητρόπολη 'Ιωαννίνων, άλλα και σε έναν, ακόμα, λόγο: με την επιβο
λή του μητροπολίτη 'Ιωαννίνων ως επιτρόπου καταστρατηγούνταν ενα
προνόμιο πού είχαν ήδη κατακτήσει, να επιλέγουν αυτοί τον επίτροπο του
έξάρχου, ό όποιος στη συνέχεια διοριζόταν «κατ' έπιταγήν έκκλησιαστικήν». Το προνόμιο αυτό αναφέρεται ρητά στο γράμμα του 1808, χωρίς ό
μως να γνωρίζουμε πόσο παλαιά αναγόταν, καθώς δεν σώζονται παλαιό
τερα πατριαρχικά έγγραφα 1 .
Ό ουσιαστικός όμως λόγος για τον όποιο εκδόθηκε το σιγίλλιο του
1818 ήταν, παράλληλα με την επικύρωση του έξαρχικοΰ καθεστώτος, ή
εκχώρηση της εξαρχίας στη Σχολή τών ελληνικών μαθημάτων πού λει
τουργούσε ήδη στο Μέτσοβο 2 . Έ ξ α ρ χ ο ς στο έξης δεν θα είναι φυσικό άλλα
νομικό πρόσωπο, ή σχολή, ενώ τα καθήκοντα του έξάρχου θα ασκεί πρό
σωπο το όποιο θα εκλέγουν οί έφοροι της σχολής 3 . Θα πρέπει να σημειωθεί
πώς ή αλλαγή αυτή έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του ως τότε καθολικού
έξάρχου: «του άχρι του νυν καθολικού έξάρχου λογιωτάτου γραμματι
κού... κύρ 'Αλεξάνδρου... υποχωρούντος άβιάστως και οικειοθελώς»,
διατύπωση πού αποτελεί μία ακόμη έ'νδειξη πώς το έξαρχικό καθεστώς
διατηρούνταν ως τότε.

1. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σε δλες τις περιπτώσεις τών πατριαρχικών έξαρχιών, ό επίτροπος του καθολικού έξάρχου επιλεγόταν άπο τον 'ίδιο τον εξαρχο - ήταν
πρόσωπο πού έπρεπε να έχει την έγκριση και την εμπιστοσύνη του" βλ. δσα αναφέ
ρονται στο τέταρτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους, σ. 111 έπ.
2. Για τη σχολή του Μετσόβου και την τυπική ίδρυση της ήδη άπα το 1759
βλ. τη μελέτη της ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, Διδάξαντες, 59 έπ. Το ιδρυτικό της έγγραφο, πού
βρέθηκε στο Μέτσοβο μόλις το 1935, βλ. στο Ιδιο, 62-63. Παρόμοιες περιπτώσεις
εκχώρησης πατριαρχικής εξαρχίας σε σχολή είναι ή εξαρχία της Βολισσοΰ Χίου και
ή εξαρχία Τρικέρων (βλ. τα οίκεϊα λήμματα), εκχωρήσεις πού χρονολογούνται και
αυτές στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα.
3. Ή ανάθεση του ρόλου του έξάρχου δχι σε φυσικό άλλα σε νομικό πρόσωπο,
τή σχολή, προκάλεσε έκτοτε κάποια σύγχυση ως προς τη χρήση τών δρων. Καθώς δεν
υπήρχε πλέον ενα φυσικό πρόσωπο στο ρόλο του έξάρχου, εξαρχος ονομάστηκε αυτός
πού επιλεγόταν άπο τους εφόρους της σχολής για να διοικεί, για λογαριασμό της,
τήν εξαρχία Μετσόβου.
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Ή εξαρχία Μετσόβου, με τη μορφή πού πήρε το 1818, διατηρήθηκε
και μετά τους Γενικούς Κανονισμούς· αποτελεί μία άπο τίς ελάχιστες π ε 
ριπτώσεις πατριαρχικών έξαρχιών πού επιβίωσαν και μετά τίς γενικές
αυτές ρυθμίσεις 1 . Καταργήθηκε οριστικά το 1924, δταν δημιουργήθηκε
ή μητρόπολη Μετσόβου 2 .

ΜΗΛΙΑΙ

Βλ. το λήμμα Μέτσοβον.
ΜΙΚΡΑ ΜΑΤΝΗ
Μία καί μόνο πληροφορία σώζουν οί πηγές για τήν εξάρτηση της Μικρας
Μαΐνης άπο τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως: οτι παραχωρήθηκε ώς
πατριαρχική εξαρχία άπο τον πατριάρχη Συμεών Α ' , στή διάρκεια της
τρίτης πατριαρχίας του (1482-1486), σέ κάποιον ιερομόναχο. Μαζί μέ
τή Μικρά Μαινη εκχωρήθηκαν ακόμα οί γειτονικοί οικισμοί Καλαμάτα
καί Πήδημα 3 . "Εκτοτε δέν υπάρχει άλλη πληροφορία για το έξαρχικο κα
θεστώς της Μικρομάνης.

ΜΙΚΡΟΝ ΖΕΪΓΜΑ
Βλ. το λήμμα "Αγιος Στέφανος.
ΜΙΧΑΛΙΤΖΙΟΝ
Για το έξαρχικο καθεστώς του οικισμού αύτοΰ της Μ. 'Ασίας, στή δυτική
όχθη της λίμνης Άπολλωνιάδας, οί αρχαιότερες πληροφορίες παραδίδον
ται σέ ενα πατριαρχικό γράμμα πού εκδόθηκε τον 'Ιούνιο του 1717 άπο
τον 'Ιερεμία Γ' 4 . Σύμφωνα μέ το κείμενο αυτό, το Μιχαλίτζι ή Μελιτού1. Πρβ. δσα αναφέρει ό ΓΕΔΕΩΝ, Έξαρχίαι, 68.
2. Τον τόμο ιδρύσεως της μητροπόλεως Μετσόβου, πού εκδόθηκε τον 'Οκτώ
βριο τοϋ 1924, δημοσίευσε ό ΓΕΡΜΑΝΟΣ Σάρδεων, "Ηπειρος, 76-77, καί ό ΤΡΙ
ΤΟΣ, Εξαρχία Μετσόβου, 221-222. Στην τελευταία αύτη μελέτη βλ. περισσότερα
για τήν ιστορία της εξαρχίας Μετσόβου κατά το διάστημα 1862-1924. Βλ. ακόμα τή
μελέτη τοΰ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, "Ηπειρος, 62-63.
3. Για τήν πηγή πού παραδίδει τήν πληροφορία αύτη, καθώς καί για τίς ενδεί
ξεις πού πείθουν οτι ή εκχώρηση αφορούσε πατριαρχικές έξαρχίες βλ. το λήμμα Κα
λαμάτα.
4. Το «εύεργετήριον» γράμμα σώζεται αντιγραμμένο στο φ. 3 2 4 ν τοϋ χφ 315
της Βιβλιοθήκης τοϋ πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας (πρβ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, Κατάλογοι,
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πολις είχε εκχωρηθεί ως εξαρχία στον μ. λογοθέτη 'Ιωάννη Μαυροκορ
δάτο. Δεδομένου ότι ό 'Ιωάννης διαδέχθηκε τον αδελφό του Νικόλαο Μαυ
ροκορδάτο στο όφφίκιο του μ. λογοθέτη όταν ό τελευταίος έ'γινε ηγεμόνας
της Μολδαβίας, τότε ή πληροφορία για την εκχώρηση της εξαρχίας του
Μιχαλιτζίου στον 'Ιωάννη Μαυροκορδάτο δέν πρέπει να ανάγεται πριν
άπο τον Νοέμβριο του 1709 1 .
Σ τ ο ίδιο κείμενο δίνεται ή πληροφορία δτι ή εξαρχία του Μιχαλι
τζίου «ήνώθη ύστερον τη άγιωτάτη μητροπόλει Νικαίας», ενώ παράλλη
λα «απεφάνθη... παρέχεσθαι τ ω κατά καιρούς έξάρχω το διατεταγμένον
ταύτης έτήσιον». Ό τρόπος πού εϊναι διατυπωμένη ή πληροφορία οδηγεί
στην άποψη Οτι δέν καταργήθηκε το έξαρχικο καθεστώς άλλα δτι ίσχυσε
μια ιδιότυπη κατάσταση —αρκετά συχνή δμως τον 18ο αιώνα— σύμφωνα
μέ τήν οποία ό πλησιόχωρος αρχιερέας, της Νικαίας στην περίπτωση αυτή,

3, 348)" το κείμενο του έχει δημοσιεύσει ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Τέσσαρα
πατριαρχικά,
460. Μια προγενέστερη πηγή, μια «ενθύμηση» πού σημείωσε το 1706 ό μητροπολίτης
Νικαίας Καλλίνικος στον κώδικα της μητροπόλεως Κίου, αναφέρει τα ακόλουθα:
«,αψς'. Ένώθη το μέγα Μηχαλίτζιον ήτοι ή Μελιτούπολις, μετά της καθ' ήμας άγιωτάτης μητροπόλεως Νικαίας και εγεινεν υποκείμενη τη αύτη άγιωτάτη μητροπόλει
άρχιερατεύοντος... κύρ Γενναδίου του πρώην Δρύστρας, δια πατριαρχικού γράμματος
τοϋ άγιωτάτου ημών πατριάρχου κύρ Γαβριήλ..., δοθέντων περί της αυτής ενώσεως
και έξοδευθέντων έπέκεινα των εξακοσίων γροσιών, ,αψζ', ό Νικαίας Καλλίνικος βέ
βαιοι». Ή ένωση λοιπόν τοϋ Μιχαλιτζίου μέ τη μητρόπολη Νικαίας έγινε επί των
ήμερων τοϋ μητροπολίτη Γενναδίου, μέ πατριαρχικό γράμμα τοϋ Γαβριήλ' ό Νικαίας
Καλλίνικος το 1706 βεβαιώνει απλώς το γεγονός. Πόσο πριν όμως έγινε ή ένωση δέν
μποροΰμε να το προσδιορίσουμε μέ ακρίβεια, διότι οι επισκοπικοί κατάλογοι της Νι
καίας δέν παραδίδουν αρχιερέα μέ το δνομα Γεννάδιος πριν άπο το 1712 (βλ. πρόχειρα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Νίκαια). Ή αναφορά ωστόσο στον πατριάρχη Γαβριήλ πρέπει
να παραπέμπει στον τότε, το 1706, πατριάρχη Γαβριήλ Γ ' (Αύγουστος 1 7 0 2 - Ό κ τ ώ βριος 1707) ένώ, παράλληλα, το δτι ό Καλλίνικος γνώριζε και σημείωσε το ποσό πού
χρειάστηκε νά ξοδευτεί για τήν ένωση τοποθετοΰν το γεγονός σέ πρόσφατο στο 1706
διάστημα. "Ισως ό Καλλίνικος νά είχε πρόσφατα διαδεχθεί τον Γεννάδιο στο θρόνο
της Νικαίας" ωστόσο οι επισκοπικοί κατάλογοι δέν αναφέρουν αρχιερέα Καλλίνικο
παρά μόνο το 1728 (στο ϊδιο). Κοντά στα προβλήματα αυτά ας σημειωθεί ακόμα πώς
ή διατύπωση τοϋ σημειώματος δέν υπονοεί αναγκαστικά δτι ή «ενωσις» τοϋ Μιχαλι
τζίου στή μητρόπολη Νικαίας κατέλυσε κάποιο έξαρχικο καθεστώς· είναι πιθανό το
Μιχαλίτζι νά μήν ήταν εξαρχία άλλα ενορία κάποιας #λλης εκκλησιαστικής περιφέ
ρειας. Για δλους αυτούς τους λόγους διστάζω νά χρησιμοποιήσω τήν «ενθύμηση» τοϋ
κώδικα της μητροπόλεως Κίου ώς πηγή πού υποδηλώνει έξαρχικο καθεστώς στο Μι
χαλίτζι.
1. Τή χρονιά εκείνη ό Νικόλαος έγινε ηγεμόνας της Μολδαβίας, αφήνοντας το
όφφίκιό του στον αδελφό του 'Ιωάννη* βλ. πρόχειρα ΜΑΤΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Βίος, ρη'.
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επιτελούσε το ρόλο επιτρόπου ενός έξάρχου ό όποιος συνέχιζε να εισπράτ
τει κανονικά το ετήσιο του.
Μια τρίτη πληροφορία πού παραδίδεται από το 'ίδιο πατριαρχικό
γράμμα του Ι ε ρ ε μ ί α Γ ' μας γνωρίζει το όνομα εκείνου πού, μετά τον
'Ιωάννη Μαυροκορδάτο, άρχισε να καρπώνεται το ήμισυ του ετησίου πού
απέδιδε ή εξαρχία του Μιχαλιτζίου. «'Επί της υστέρας πατριαρχίας του
άοιδίμου πατριάρχου κύρ Κυπριανού», αναφέρεται στο κείμενο, «παραι
τηθείσης της εκείνου έκλαμπρότητος αυθαιρετώ γνώμη, το ήμισυ του φιλοτιμηθέντος αύτω έξαρχικώς ετησίου εισοδήματος άπ' εκείνου του Μι
χαλιτζίου έφιλοδωρήσατο αύτο τω... Δράκω Σούτζω... ό ρηθείς κύρ Κυ
πριανός» 1 . Δεδομένου δτι ή ύστερη, ή δεύτερη πατριαρχία του Κυπριανού
άρχισε τον Νοέμβριο του 1713 και έληξε τον Φεβρουάριο του 1714, στο
διάστημα αυτό, προφανώς, ό 'Ιωάννης Μαυροκορδάτος παραιτήθηκε άπο
το ετήσιο της εξαρχίας του Μιχαλιτζίου και ό Δράκος Σοΰτζος ευεργε
τήθηκε με το ήμισυ του ποσού αύτοΰ.
Δεν είναι γνωστό αν το άλλο ήμισυ το διατήρησε ό 'Ιωάννης ως το
1716, οπότε αναχώρησε για τη Βλαχία. Ά π ο ιδιωτική, ωστόσο, επιστολή
πού φέρει χρονολογία 'Ιανουάριος 1717 πληροφορούμαστε πώς όταν ό
'Ιωάννης ήταν μ. λογοθέτης, μολονότι κατείχε πολλές έξαρχίες, «έ'ρριψεν
τάς εξαρχίας οπού άνωθεν και εξ αρχής ειχεν αυτό το όφφίκιον και σχε
δόν το άφήκε γεγυμνωμένον άπο εξαρχίας, δύο εξαρχίας μόνον έκράτησεν,
τήν Καβαρναν και το Μηχαλίτζι». 'Αργότερα χάρισε και του Μιχαλιτζίου
το μισό ετήσιο στον Δράκο Σοΰτζο 2 .
Για τήν τύχη του έξαρχικοΰ καθεστώτος τοΰ Μιχαλιτζίου μετά τον
Δράκο Σοΰτζο δεν έχουμε πληροφορίες 3 .
1. Ό «έκλαμπρότατος» εΐναι ό 'Ιωάννης Μαυροκορδάτος, πού το 1717 εΐχε
ήδη γίνει ηγεμόνας της Βλαχίας.
2. Το γράμμα πού σώζει αυτές τις πληροφορίες απηύθυναν οι αρχιερείς Η ρ ά 
κλειας, Χαλδίας καί "Αρτης στον Χρύσανθο 'Ιεροσολύμων και τοΰ ζητούσαν να μεσο
λαβήσει ώστε ό τότε μ. λογοθέτης Δημήτριος 'Ιουλιανός, πού το οφφίκιό του είχε
απογυμνωθεί άπο έξαρχίες εξαιτίας των πρωτοβουλιών εκείνων τοΰ 'Ιωάννη Μαυρο
κορδάτου, να ανακτήσει πάλι κάποια εισοδήματα, τίς έξαρχίες ίσως της Καβάλας καί
τοΰ Όρφανίου πού παλαιότερα άνηκαν στους μ. λογοθέτες. Το πρωτότυπο τοΰ γράμ
ματος σώζεται στο 'Αρχείο τοΰ Μ Π Τ , φάκελος 'Αλληλογραφία Τουρκίας, άρ. έγγρ.
200.
3. "Ας σημειωθεί δτι ό Κομνηνος-Ύψηλάντης στο «σημείωμα» τοΰ 1729 ανα
φέρει δτι το Μιχαλίτζι έκχωροΰνταν στους μ. σκευοφύλακες. Καθώς δμως είναι άγνω
στο ποια εποχή αποδίδει το σημείωμα αύτο (βλ. σχετικά στο λήμμα "Αγιος Ευστρά
τιος), ή πληροφορία τοΰ Κομνηνού-'Υψηλάντη δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.
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ΜΟΚΟΣΤΛΟΤ
Το χωριό αυτό υπήρξε για κάποιο χρονικό διάστημα πατριαρχικό, άφοϋ
γνωρίζουμε δτι ήταν «ύποκείμενον» στην πατριαρχική εξαρχία της Κα
βάλας. Το έξαρχικό του καθεστώς έληξε το 1721, όταν αποφασίστηκε ή
ένωση της εξαρχίας Καβάλας, και μαζί των υποκειμένων σε αυτή χωριών,
με τή μητρόπολη Ξάνθης. Περισσότερα βλ. στα λήμματα Καβάλα και
Βασιλάκιον.

ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΑ
Τ α νησιά πού βρίσκονται ανάμεσα στή Λέσβο και τις ακτές της Μ. ' Α 
σίας αποτέλεσαν πατριαρχική εξαρχία, ή λήξη της οποίας ορίζεται το
1763 - υστέρα άπο τις αλλεπάλληλες καταστροφές πού υπέστη ή Σμύρνη
τήν εποχή εκείνη, αποφασίστηκε να άρθεΐ το έξαρχικό καθεστώς στα Μοσχονήσια καί να ενταχθούν ώς ενοριακά στή μητρόπολη Σμύρνης προκει
μένου, δπως αναφέρεται στο σχετικό σιγίλλιο, να τήν ενισχύσουν οικονο
μικά 1 . Ά π ο το 'ίδιο έγγραφο, τοΰ 1763, πληροφορούμαστε ακόμα το όνο
μα τοΰ τελευταίου έξάρχου* ήταν ό άρχων κυρίτζης Μανωλάκης, μέγας ποστέλνικος, ό όποιος μάλιστα, σύμφωνα με τήν πατριαρχική απόφαση, για
να μήν αδικηθεί άπο τήν κατάργηση της εξαρχίας του, θα συνέχιζε να ει
σπράττει εφ' δρου ζωής «το σύνηθες έτήσιον».
Για τήν αρχή τοΰ έξαρχικοΰ καθεστώτος τών Μοσχονησίων μόνον
εικασίες μποροΰμε να διατυπώσουμε. Ό Κομνηνός-'Υψηλάντης γνωρίζει
τα Μοσχονήσια ώς εξαρχία, ή οποία μάλιστα έκχωροΰνταν στον μ. λογο
θέτη τοΰ πατριαρχείου. Το ζήτημα, βέβαια, της χρονολόγησης τών πλη
ροφοριών αυτών τοΰ Κομνηνοΰ-Ύψηλάντη δεν έ'χει λυθεί 2 . Γεγονός, πάν
τως, είναι π ώ ς τα Μοσχονήσια ονομάστηκαν πατριαρχική εξαρχία μετά
το 1644 καί πριν άπο το 1729: το 1644 ό πατριάρχης Παρθένιος Β ' τα

1. Ή ένταξη τών Μοσχονησίων στή μητρόπολη Σμύρνης κατοχυρώθηκε με
σιγίλλιο τοΰ οποίου το κείμενο σώζεται στον Β' κώδικα Κριτίου, σ. 476, άπο δπου
το έχει δημοσιεύσει ό ΟίΚΟΝΟΜΟΣ, Τα σωζόμενα, 413-417 (πρβ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ,
Κατάλογοι, 3, 291, άρ. 76). Το σιγίλλιο περιγράφει πολύ γλαφυρά τα δεινά πού έπλη
ξαν τή Σμύρνη καί τους χριστιανούς κατοίκους της. Το ΐδιο σιγίλλιο δημοσίευσε εί
κοσι χρόνια αργότερα ό Μοσχονήσιος λόγιος ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ, 'Εκκλησια
στικοί σελίδες, 22-26. Ό ϊδιος λόγιος έχει αφιερώσει αρκετές μελέτες στο σύμπλεγμα
τών νησιών αού Άδραμυττηνοΰ κόλπου" για τήν εκκλησιαστική τους ιστορία βλ. τή
μελέτη του Μικρασιανά, 8 έπ.
2. Τον σχετικό προβληματισμό παραθέτω στο λήμμα "Αγιος Ευστράτιος.
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προσάρτησε στη μητρόπολη Μυτιλήνης 1 , ενώ το 1729 είναι ή χρονιά πού
αποτύπωσε τίς πληροφορίες του ό Κομνηνος-Ύψηλάντης. "Εκτοτε, καί
ως την οριστική κατάργηση τής εξαρχίας Μοσχονησίων το 1763, ή πορεία
του έξαρχικοΰ τους καθεστώτος δεν ήταν αδιατάρακτη. Σύμφωνα με π λ η 
ροφορίες πού προσάγει ό Μανουήλ Γεδεών 2 , τον 'Οκτώβριο τοΰ 1742 ό
Παΐσιος Β ' προσάρτησε «τήν τέως πατριαρχικήν έξαρχίαν Μοσχονησίων»
στή μητρόπολη Σμύρνης, πράξη πού επικυρώθηκε τον 'Απρίλιο τοΰ 1746 3 .
"Ως το 1760 τα Μοσχονήσια εξακολουθούσαν να είναι ενοριακά, άφοΰ τον
Φεβρουάριο τοΰ 1750 ό μητροπολίτης Σμύρνης τα παραχώρησε στο μη
τροπολίτη 'Εφέσου ανταλλάσσοντας τα με τη Ν. Φώκαια καί τή Μενε
μένη, ενώ το 1760 κατορθώνει ό μητροπολίτης Μυτιλήνης να τα προσαρ
τήσει πάλι στην επαρχία του 4 .
"Αν οί πληροφορίες αυτές τοΰ Γεδεών είναι ακριβείς, τότε ό εξαρχος
Μανωλάκης εξασφάλισε εφ' δρου ζωής ενα ετήσιο επί τοΰ οποίου είχε
αποκτήσει δικαιώματα μόλις τρία το πολύ χρόνια π ρ ί ν έκτος εάν οί εναλ
λασσόμενοι μητροπολίτες τής περιοχής ορίζονταν από τον Μανωλάκη να
άσκοΰν Ιερατικά καθήκοντα στην εξαρχία του. "Ως να εντοπιστούν τα κεί
μενα πού υπαινίσσεται ό Γεδεών, το ζήτημα αυτό μένει ανοικτό.
ΜΟΥΔΑΝΙΑ
Τ α Μουδανιά χτίστηκαν κοντά στα ερείπια τής βυζαντινής Ά π ά μ ε ι α ς
μετά τήν καταστροφή της το 1318 άπο τα στρατεύματα τοΰ 'Οσμάν 5 . Γνω1. Τήν προσάρτηση των Μοσχονησίων στή μητρόπολη Μυτιλήνης αναφέρει ό
ΓΕΔΕΩΝ, Πίνακες, 570 καί Σφάλματα, 145 καί τήν επαναλαμβάνουν ό ΔΡΑΚΟΣ,
Μικρασιανά, 9 καί ό ΜΤΣΤΑΚΙΔΗΣ, Κατάλογοι, 203.
2. Στή μελέτη του Πίνακες αναφέρει πληθώρα πατριαρχικών εγγράφων, χ ω 
ρίς όμως να αναφέρει ποϋ βρίσκονται. Στους κώδικες τοΰ πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου πού διεξήλθα δεν κατόρθωσα να εντοπίσω τα κείμενα αυτά.
3. ΓΕΔΕΩΝ, Πίνακες, 636 καί 639-640.
4. Στο ίδιο, 643 καί 651.
5. Για τήν επιδρομή τοΰ 'Οσμάν καί γενικότερα για τήν κατάκτηση της Μ.
'Ασίας άπο τους 'Οθωμανούς βλ. το έργο τοϋ VRYONIS, Decline, passim. Σχετικά
με τήν ιστορία τής βυζαντινής Άπάμειας καί τή μετονομασία της σε Μουδανιά ή
Μουντανεϊα ό ΕΤΑΓΓΕΛΙΔΗΣ (Άπάμεια, 225) γράφει: «Δέν παρήλθον πολλά ετη
άπο τής εξαφανίσεως ταύτης, δέκα σχεδόν, καί το τόσο γλυκύ όνομα Ά π ά μ ε ι α μετε
βλήθη εις Μουντανεϊα, δπως νυν καλείται ή επί τών ερειπίων αυτής συνοικισθεΐσα νέα
πόλις». Για το ΐδιο θέμα καί για τήν πρόσφατη ιστορία τών Μουδανιών βλ. ακόμα
ΚΛΕΩΝΤΜΟΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ, Βιθννικά, 51 καί passim, καί ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ,
Επαρχία Προνσης, 122 έπ.
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ρίζουμε Οτι ή Ά π ά μ ε ι α ώς την καταστροφή της ήταν έδρα μητροπολίτη*
μετά, ή πνευματική διοίκηση του χριστιανικού πληθυσμού πού επέζησε
ανατέθηκε, ύστερα άπα απόφαση τοΰ πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως,
στο μητροπολίτη Προύσης 1 . Για τα Μουδανιά ωστόσο καί για το εκκλη
σιαστικό τους καθεστώς ή πρώτη μνεία πού έχουμε ανάγεται στο 1476*
τη χρονιά εκείνη ή σύνοδος εξέδωσε ενα γράμμα, στο όποιο αναφέρει δτι
τα Μουδανιά ήταν πατριαρχική εξαρχία «προ πολλών καί αμνημονεύτων
τών χρόνων» 2 . Ά π α το 'ίδιο κείμενο έχουμε καί τή μοναδική προγενέ
στερη μνεία τοΰ εκκλησιαστικού του καθεστώτος: ό Ραφαήλ Α ' στη διάρ
κεια της πατριαρχίας του (αρχές 1475 - αρχές 1476) εκχώρησε τα Μουδα
νιά ώς εξαρχία στον πρώην μητροπολίτη Άδριανουπόλεως —άδηλον στο
συνοδικό κείμενο. Οί δύο μαρτυρίες είναι πολύ κοντά ή μία μέ τήν άλλη,
ώστε δέν δικαιολογούν τον χρονικό προσδιορισμό «προ πολλών καί αμνη
μονεύτων τών χρόνων». Δεδομένου δμως δτι το πιττάκιο είχε ώς αποδέ
κτη τους χριστιανούς της περιοχής καί θα έπρεπε να ακριβολογεί, ώς ενα
σημείο τουλάχιστον, καθώς αναφερόταν σέ γνωστά τους γεγονότα 3 , δύο
υποθέσεις μπορούν να διατυπωθούν για να δικαιολογήσουν τή χρήση του
χρονικού αυτού προσδιορισμού: ή δτι μέ τους δρους αυτούς δηλώνεται ενα
έξαρχικο καθεστώς πού είχε καθιερωθεί εκατόν πενήντα χρόνια πρίν, ανα
τρέχει δηλαδή στην εποχή πού δημιουργήθηκε ό νέος οικισμός στή θέση
της καταστραμμένης Ά π ά μ ε ι α ς —οπότε οί συντάκτες τοΰ κειμένου του
1476 ακριβολογούν— ή το καθεστώς ανατρέχει είκοσι μόνο χρόνια πρίν,
στην αναδιοργάνωση της Ε κ κ λ η σ ί α ς πού έγινε μετά τήν ανασύσταση τοΰ
πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στο πλαίσιο τοΰ κράτους τών Ό θ ω -

1. Το κείμενο της «συνοδικής πράξεως» πού εκδόθηκε σώζεται στο χφ V 48,
φ. 3 7 ν - 3 8 ν καί έχει δημοσιευθεί άπο τους MM 1, 80-81· πρβ. DARROUZÈS, Regestes,
Ν. 2086.
2. Το κείμενο του γράμματος αύτοϋ, στην πρόχειρη μορφή τοΰ «παρασχεδίου»,
σώζεται σήμερα ώς φ. 2 2 4 ν στο χφ V 48' είχε δημοσιευθεί άπο τους MM 2, 572-573
και πρόσφατα εκδόθηκε σέ διπλωματική έκδοση άπο την Π Α Τ Ζ Η , 'Ανεπίσημα, 86.
Το σωζόμενο κείμενο δέν φέρει χρονολογία" για τή χρονολόγηση του στο 1476 βλ.
στο ϊδιο, 30-33.
3. Βλ. ανάλογη έκφραση στο πιττάκιο προς τους «κληρικούς» τών Μουδανιών
πού έστειλε λίγους μήνες αργότερα ό Μάξιμος Γ ' : «έπεί ή καθ' ήμδς π(ατ)ριαρχική
εξαρχία ουδέποτε έ'σχεν εξ αμνημονεύτων τών χρόνων μ(ητ)ροπολίτην, ουδέ γαρ ώνομάσθη ποτέ μ(ητ)ρόπολις, ώς πάντες ακριβώς έπίστανται...». Το κείμενο τοΰ πιττακίου αύτοΰ πού σώζεται, όπως καί το προηγούμενο, στην πρόχειρη μορφή τοΰ «πα
ρασχεδίου», ώς φ. 224 ν , στο χφ V 48, βλ. Π Α · Γ Ζ Η , 'Ανεπίσημα, 104-105* το χ ω 
ρίο, 104 στ. 14-16.
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μανών το 1454 —οπότε οι συντάκτες του κειμένου χρησιμοποιούν τους
δρους αυτούς για να ενισχύσουν τή νομιμότητα της ρυθμίσεως πού επέλε
ξαν. "Ομως, δπως και αν είχαν τα πράγματα, ή απαρχή της πατριαρχι
κής εξαρχίας τών Μουδανιών δέν είναι το 1476 ή έστω το 1475.
'Από το γράμμα ωστόσο του 1476 έχουμε τήν πληροφορία δτι ό 'ίδιος
ό Ραφαήλ Α', πού εκχώρησε τήν εξαρχία στον πρώην Άδριανουπόλεως,
μετέτρεψε παρανόμως τήν περιοχή σε μητροπολιτική περιφέρεια 1 . Το κα
θεστώς δμως αύτο δέν διάρκεσε πολύ, καθώς ό Ραφαήλ «του πατριαρχείου
έξήλθεν» και ό αμέσως επόμενος πατριάρχης φρόντισε να αποκαταστήσει
τή νομιμότητα, να μετατρέψει δηλαδή τα Μουδανιά σε εξαρχία και να τήν
αποδώσει και πάλι στο πρόσωπο πού είχε επιλέξει ό Ραφαήλ Α ' , στον
πρώην μητροπολίτη Άδριανουπόλεως 2 .
Μετά τίς πληροφορίες του 1476 ακολουθούν δύο περίπου αιώνες σιω
πής τών πηγών για τα Μουδανιά' ή επόμενη αναφορά στο εκκλησιαστικό
καθεστώς τους σώζεται σε κείμενο του 1658, πού υποδηλώνει δτι τα
Μουδανιά είχαν πάψει να αποτελούν πατριαρχική εξαρχία και είχαν εν
σωματωθεί σε μητροπολιτική περιφέρεια. Συγκεκριμένα, το 1658 ή σύ
νοδος αποφασίζει να καθαιρέσει το μητροπολίτη «Προύσης, Μ ο υ ν τ α
ν ί ω ν και Τριγλείας» Μελέτιο 3 . Ώ ς προς το χρόνο πού τα Μουδανιά εν
σωματώθηκαν στή μητρόπολη Προύσης, φαίνεται δτι ήταν ενα γεγονός
εντελώς πρόσφατο: τον Μάιο του 1657, δταν ό Προύσης Παρθένιος εκλέ
γεται οικουμενικός πατριάρχης, στο υπόμνημα εκλογής του αναφέρεται :
«έθέμεθα πρώτον τον μητροπολίτην Προύσης καί Τριγλείας Παρθένιον» 4 .
1. «'Ολίγου δε καιρού παρελθόντος [άπο τήν εκχώρηση της εξαρχίας τών Μου
δανιών στον πρώην μητροπολίτη Άδριανουπόλεως], [ό Ραφαήλ] μήτε τήν πάλαιαν
τάξιν τηρήσας, μήτε τα αύτοϋ γράμματα καί ύπογραφάς αίδεσθείς κεχειροτόνηκεν
μ(ητ)ροπολίτην...». Το απόσπασμα στην πιο πάνω έκδοση του κειμένου, 86 στ. 8-10.
2. Το όνομα του πρώην μητροπολίτη δέν αναφέρεται στο κείμενο' θα πρέπει να
ήταν εΐτε ό Μακάριος, μητροπολίτης Άδριανουπόλεως το 1467, εΐτε ό Θεοφάνης,
αρχιερέας της το 1474. Βλ. περισσότερα στοιχεία για τον άδηλο εξαρχο Μουδανιών
στή μελέτη μου 'Ανεπίσημα, 80-91.
3. Το κείμενο της καθαίρεσης σώζεται αντιγραμμένο στο χφ Μ Π Τ 2,
φ. 231V-232I" (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 592).
"Ας σημειωθεί δτι στην αναγραφή τών πατριαρχικών δικαίων στο χώρο τής Μ.
'Ασίας, πού σώζεται σε κώδικα του 16ου αιώνα (βλ. περισσότερα για τήν αναγραφή
αυτή στο λήμμα Έλεγμοί), τα Μουδανιά δέν αναγράφονται ώς ((πατριαρχικά», άλλα
σημειώνεται δτι εκεί βρίσκονται τρία σταυροπηγιακά μοναστήρια (ΠΟΛΕΜΗΣ, 'Ανα
γραφή, 99 καί 'ιδιαίτερα για τα Μουδανιά, 111-112. Βλ. ακόμα ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ,
Ειδήσεις, 24-25).
4. Το υπόμνημα εκλογής τοΰ Παρθενίου Δ' σώζεται αντιγραμμένο στο χφ
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Αυτό σημαίνει δτι τότε τα Μουδανιά δεν είχαν ακόμα ενσωματωθεί στη
μητρόπολη Προύσης και δτι ό Μελέτιος πού διαδέχθηκε τον Παρθένιο
ήταν αυτός πού φρόντισε να αλλάξει το εκκλησιαστικό καθεστώς τους 1 .
Το γεγονός συνεπώς μπορεί να χρονολογηθεί ανάμεσα στα δύο αυτά γε
γονότα, τήν ανάρρηση τοΰ Παρθενίου Δ' τήν 1η Μαΐου 1657 καί την κα
θαίρεση του Μελετίου το 1658.
Τέλος, μέσα στην 'ίδια συλλογιστική μπορεί να ενταχθεί καί να αξιο
ποιηθεί ή έμμεση μαρτυρία τοΰ Χρύσανθου 'Ιεροσολύμων για τα Μουδα
νιά. Στο Συνταγμάτων
πού συνέταξε και εξέδωσε το 1715 δεν αναφέ
ρει τα Μουδανιά στή φήμη τοΰ Προύσης άλλα μόνο τήν Τρίγλεια —δπως
συνέβαινε καί το 1657. Είναι πιθανό μετά τήν καθαίρεση τοΰ Μελετίου
τα Μουδανιά να επανήλθαν στην τάξη τών πατριαρχικών έξαρχιών καί
γι' αυτό να μήν αναφέρονται στή φήμη τοΰ Προύσης. Πιθανότερο δμως φαί
νεται ή παράλειψη αυτή να σημαίνει δτι τα Μουδανιά ήταν ενοριακά της
μητροπόλεως, ανάξια δμως να αναφέρονται στή φήμη τοΰ αρχιερέα Πρού
σης. Προς τήν τελευταία υπόθεση οδηγεί καί ή πληροφορία πού απομνημό
νευσε στο οδοιπορικό του ό Χρύσανθος Ιεροσολύμων, δταν πέρασε άπο τα
Μουδανιά το 1724. Σημείωσε δτι έφθασε εκεί στις 9 'Ιουνίου, «ένθα έξήλθεν ό άγιος Προύσης κύρ Κύριλλος μετά τοΰ κλήρου αύτοΰ εις ύπάντησίν
μας», τελετή πού θα ήταν απίθανο να είχε γίνει στα Μουδανιά αν ήταν τότε
πατριαρχική εξαρχία 2 .

ΜΠΟΜΠΛΙΑΝΗ

Γνωρίζουμε δτι ό μικρός οικισμός της Μπόμπλιανης στα νότια τοΰ Π α γ 
γαίου ορούς, ό σημερινός Άκροπόταμος 3 , έχασε τήν πατριαρχική του
Μ Π Τ 2, φ. 2331" (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα
598) καί έχει δημοσιευθεί άπο τον ΓΕΡΜΑΝΟ, Συμβολή, 147.
1. Στο κατηγορητήριο για τήν καθαίρεση του προσάπτωνται στον Μελέτιο
πάμπολλα παραπτώματα, χωρίς όμως να αναφέρεται ρητά αν ανάμεσα σε αυτά πού
«έδράξατο» ήταν καί τά Μουδανιά. Δεν σώζεται πάντως πράξη με τήν οποία ή πα
τριαρχική αύτη εξαρχία να υπάγεται στη δικαιοδοσία τοΰ Προύσης.
2. Βλ. ΣΤΑΘΗ, 'Οδοιπορικό, 234. Ό 19ος πάντως αιώνας βρίσκει τα Μουδα
νιά ενοριακά τοΰ Προύσης. Για τήν πιο πρόσφατη εκκλησιαστική Ιστορία τους, έκτος
άπο τα έργα πού αναφέρω στην πρώτη σημείωση τοΰ λήμματος, βλ. ακόμα Ή μητρό
πολις Προύσης, Ήμερολόγιον τοϋ έτους 1907 τών 'Εθνικών Φιλανθρωπικών
Κατα
στημάτων, Κωνσταντινούπολη 1906-1907, 190.
3. Στοιχεία γεωγραφικά, πληθυσμιακά καί τοπωνυμικά βλ. στο Paysages,
134: λήμμα Boblian.
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εξάρτηση το 1721, δταν ή εξαρχία Καβάλας καί μαζί τα υποκείμενα σέ
αυτήν χωριά —ανάμεσα στα όποια καί ή Μπόμπλιανη— ενώθηκαν με τή
μητρόπολη Ξάνθης 1 . Για τις απαρχές δμως του έξαρχικοΰ καθεστώτος
τής Μπόμπλιανης οι εκκλησιαστικές πηγές δέν είναι απόλυτα διαφωτι
στικές. Σέ σιγίλλιο πού εξέδωσε τον 'Ιούνιο του 1614 ο Τιμόθεος Β ' προ
κειμένου να υπαγάγει χωριά τής περιοχής στη μητρόπολη Φιλίππων ανα
φέρεται π ώ ς ως τη στιγμή εκείνη ή Μπόμπλιανη υπαγόταν, παρανόμως,
στους «διοικοΰντας» τή μητρόπολη Περιθεωρίου καί Καβάλας» 2 . Ό ι'διος
πατριάρχης δμως τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1618, εκδίδει άλλο σιγίλ
λιο για να υπαγάγει νέους οικισμούς πού ώς τότε ήταν πατριαρχικοί στη
μητρόπολη Φ ι λ ί π π ω ν το περίεργο είναι πώς ανάμεσα τους αναφέρεται
ξανά ή Μπόμπλιανη — τή φορά αυτή ώς πατριαρχική 3 .
Είναι πιθανό ό μητροπολίτης Φιλίππων Κλήμης, πού φρόντιζε να
ανακτήσει ή ερημωμένη επαρχία του τα χωριά πού άλλοτε τής άνηκαν, να
ζήτησε, για κάποιους άγνωστους σέ μας λόγους, να αναφερθεί ξανά δτι ή
Μπόμπλιανη υπαγόταν πλέον στή μητρόπολη Φιλίππων.
Βέβαιο πάντως είναι πώς κάποια χρονική στιγμή μετά τήν μετα
τροπή του 1614-1618 —πιθανώς μετά τον θάνατο του Κλήμη—, ή Μπόμ
πλιανη υπάχθηκε πάλι στην πατριαρχική δικαιοδοσία, ακολουθώντας το
έξαρχικο καθεστώς τής Καβάλας. Ή οριστική μεταβολή του εκκλησια
στικού της καθεστώτος θα γίνει το 1721, όταν θα υπαχθεί μαζί με τήν
Καβάλα στή μητρόπολη Ξάνθης.

ΜΪΚΟΝΟΣ

Το γεγονός δτι ή Μύκονος αποτέλεσε «πατριαρχικον νησίον» εξαρτώμενο
άπο τον πατριάρχη το πληροφορούμαστε έ'μμεσα: σέ συνοδικό τόμο πού
εκδόθηκε το 1646 άπο τον Παρθένιο Β ' αναφερόταν δτι στή νεοϊδρυόμενη
αρχιεπισκοπή Σίφνου εντασσόταν καί το πατριαρχικό νησί τής Μυκόνου 4 .
Είναι πιθανό ή Μύκονος να είχε ώς τότε το 'ίδιο εκκλησιαστικό καθεστώς
μέ πολλά άλλα νησιά του Αιγαίου πελάγους τα όποια, μετά τήν κατάλυση
τής φραγκικής κυριαρχίας καί τήν επικράτηση τών 'Οθωμανών, είχαν
1. Στο λήμμα Καβάλα υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τήν υπαγωγή
της εξαρχίας Καβάλας στή μητρόπολη Ξάνθης.
2. Για το σιγίλλιο αυτό βλ. στο λήμμα Βασιλάκιον.
3. Πρόκειται για σιγίλλιο πού εκδόθηκε τον Μάρτιο τοΰ 1618, για τήν παρά
δοση καί τήν èV-δοση του οποίου βλ. στο λήμμα Άμφίπολις.
4. Για τον συνοδικό αυτό τόμο βλ. στο λήμμα 'Ανάφη σ. 135 σημ. 3.
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υπαχθεί στην πατριαρχική δικαιοδοσία 1 . Μετά τήν ένταξη της δμως στην
αρχιεπισκοπή Σίφνου δεν ανέκτησε ποτέ το έξαρχικο καθεστώς.

ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ
Βλ. το λήμμα Άμφίπολις.
ΝΤΜΦΙΟΣ
Για τήν εξάρτηση του οικισμού αύτοΰ άπο το πατριαρχείο Κωνσταντινου
πόλεως ή μόνη πληροφορία πού έχουμε σώζεται σε μια αναγραφή σταυρο
πηγιακών μοναστηριών και πατριαρχικών χωριών της Μ. 'Ασίας. Έ κ τ ο ς
άπο τήν αναγραφή αύτη, πού συντάχθηκε πριν άπο το 1577 και μνημο
νεύει τον Νύμφιο ως «πατριαρχικον», δεν σώζονται άλλες πληροφορίες
για τήν πατριαρχική του εξάρτηση 2 .

ΟΙΝΟΤΠΟΛΙΣ η ΙΩΝΟΠΟΛΙΣ
Παράλιος οικισμός στις νότιες ακτές του Ευξείνου Πόντου, ή Ίωνόπολις
ή Ά β ώ ν ο υ Τείχος, ή βυζαντινή Ίουνόπολις 3 και ή οθωμανική Inebolu,
αποτέλεσε και αυτή πατριαρχική εξαρχία. Τήν πρωιμότερη πληροφορία
προσάγει ό Κομνηνος-Ύψηλάντης, ό όποιος στο «σημείωμα» του αναφέ
ρει ότι ή «Οίνούπολις» εκχωρείται στον πρωτέκδικο της Μ. Εκκλησίας 4 .
Που όμως ανάγεται ή πληροφορία αυτή καί πότε ονομάστηκε ή Οίνού1. Πρβ. όσα αναφέρω στο λήμμα 'Αμοργός.
2. Τα σχετικά με τήν αναγραφή αύτη καί τή χρονολόγηση της βλ. στο λήμμα
Κόληδα.
3. Έ τ σ ι τήν αναφέρει, για παράδειγμα, ό Κωνσταντίνος Ζ' Πορφυρογέννητος
στο έργο του Περί θεμάτων Ι, 7 (ëV.S. Α. Pertusi, Βατικανό 1952 [Studi e testi] 160.
Πολλές είναι οι παραλλαγές της ονομασίας τοΰ οικισμού αύτοΰ. Γραφή με Οί- συνα
ντούμε σε κείμενα τοΰ τέλους τοΰ 17ου αιώνα - συγκεκριμένα, πρόκειται για ενα αντί
γραφο γράμματος τοΰ Νεοφύτου Β' —για το όποιο βλ. σ. 214 σημ. 1— καί για τή μαρ
τυρία τοΰ Δοσιθέου 'Ιεροσολύμων πού σώζεται στην 'Ιστορία, βιβλ. ιβ', κεφ. θ', § ς',
σ. 1230, δπου αναφέρεται: «έν τή Οίωνοπόλει (ούκ Ίωνοπόλει), ην καί 'Αβώνου τεί
χος λέγει ό Λουκιανός», υπήρχαν στα τέλη τοΰ 17ου αιώνα, δταν περιόδευσε εκεί ό
Δοσίθεος, χριστιανοί «εις όγδοήκοντα οικίας ποσούμενοι». Αυτή τήν πληροφορία προ
φανώς επαναλαμβάνει καί ό Κομνηνος-Ύψηλάντης όταν σημειώνει δτι το 1660
στην Ίωνόπολη «είσί πέντε χωρία ορθόδοξοι, εως όγδοήκοντα οικίας ποσούμενοι»
(ΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΤΨΗΛΑΝΤΗΣ, Τα μετά τήν "Αλωσιν (Παραλειπόμενα), 521).
4. Βλ. τα σχετικά μέ το «σημείωμα» αυτό στο λήμμα Ά γ ι ο ς Ευστράτιος.
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πολις για πρώτη φορά πατριαρχική εξαρχία οι πηγές δέν το έ'χουν διασώ
σει. Γνωρίζουμε πάντως δτι, τουλάχιστον ώς το 1610, υπαγόταν ως ενο
ριακή στή μητρόπολη 'Αγκύρας1. Στα μέσα, πάντως, τοΰ 19ου αιώνα ή
Ίωνόπολις ήταν εξαρχία, ή όποια είχε εκχωρηθεί στον Νικόλαο Άριστάρχη, μ. λογοθέτη τότε του πατριαρχείου. Σύμφωνα μάλιστα με τή δήλωση
τοΰ ϊδιου προς τήν 'Εθνική Συνέλευση τοΰ 1856-1860 πού συνέταξε τους
Γενικούς Κανονισμούς, ή εξαρχία αυτή τοΰ απέδιδε ετησίως 4.000 γρό
σια2.
Το τέλος τοΰ έξαρχικοΰ καθεστώτος της Ίωνόπολης επήλθε με τή
ρυθμιστική διάταξη τών Γενικών Κανονισμών πού καταργοΰσε δλες τις
πατριαρχικές έξαρχίες3.
ΟΡΜΑΝΚΙΟΊ-

Ή μοναδική πληροφορία δτι ό οικισμός αυτός της 'Αγχιάλου μαζί με το
Περφερίτζι της 'ίδιας περιοχής αποτέλεσαν πατριαρχικές έξαρχίες πού
έκχωροΰνταν στο λογοθέτη τοΰ πατριαρχείου παραδίδεται άπο τον Κο
μνηνό -Υψηλάντη. Στο ((σημείωμα» πού απομνημόνευσε το 1729 διαβά
ζουμε: «Τοΰ λογοθέτου 'Ιωάννου. Δύο χωρία εις Άγχίαλον, Περφερίτζι
και Όρμάνκιοϊ»4. "Αλλες πηγές πού να παραδίδουν το γεγονός δτι οί δύο
αυτοί οικισμοί της 'Αγχιάλου ήταν πατριαρχικές έξαρχίες δέν έχουν εντο
πιστεί, ούτε γνωρίζουμε λογοθέτη τοΰ πατριαρχείου με το δνομα 'Ιωάν
νης πριν άπο το 1729. Μοναδική, συνεπώς, πηγή παραμένει το «σημείω-

1. Το έτος εκείνο ό πατριάρχης Νεόφυτος Β' επιβεβαίωσε τήν υπαγωγή της
Οίνουπόλεως «συν δυσί χωριδίοις, Τολκισαρί τε και Ντόσια» στή μητρόπολη 'Αγκύ
ρας. "Οπως φαίνεται δμως άπο το κείμενο τοΰ πατριαρχικού γράμματος, ή Ίωνόπο
λις επί τών ημερών του Ραφαήλ Β' είχε υπαχθεί στο μητροπολίτη Γαγγρών. Το κεί
μενο τοϋ γράμματος σώζεται αντιγραμμένο στο φ. 277 ν -278 Γ τοΰ χφ Μ Π Τ 2 (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 798) και 'έχει δημοσι
ευθεί άπο τον ΜΤΣΤΑΚΙΔΗ, Άνακαμίνευσις, 141-143.
2. Κώδιξ T E ' , σ. 202, τοϋ πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου. Βλ. για τήν ιδιαί
τερη αποζημίωση πού έλαβε ό Άριστάρχης για τήν κατάργηση τών έξαρχιών του
στο κεφάλαιο «'Από τήν κάμψη ώς τήν κατάργηση τοϋ 1862», σ. 75.
3. Βλ. για το θέμα αυτό τήν προηγούμενη σημείωση. 'Ανάμνηση του έξαρχι
κοΰ αύτοΰ καθεστώτος διέσωσε και ό λόγιος τοΰ 19ου αιώνα ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ
ΦΥΛΛΙΔΗΣ όταν το 1870 σημείωνε στον Πρόλογο τοΰ έ*ργου του Φυγάδες, 142: «το
Άβώνου τείχος ή ή Ίαννούπολις, μεταβληθεΐσα και αύτη εις έξαρχίαν πατριαρχικήν
έχορηγεΐτο μέχρις εσχάτων είς έναν τών εκκλησιαστικών αρχόντων».
4. Για το «σημείωμα» αυτό βλ. το λήμμα Ά γ ι ο ς Ευστράτιος.
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μα» αυτό, το όποιο δμως παρουσιάζει τα χρονολογικά προβλήματα πού
έχουμε επισημάνει στο λήμμα "Αγιος Ευστράτιος.

ΟΡΦΑΝΙ η ΧΡΤΣΟΤΠΟΛΙΣ
Τό Όρφάνι, ή βυζαντινή Χρυσούπολις στα δυτικά της Καβάλας, ονομά
στηκε πατριαρχική εξαρχία πρίν άπό το 1577. Τήν πληροφορία αυτή έχει
διασώσει ό Γαβριήλ Καλωνάς 1 , πού είχε σταλεί τήν εποχή εκείνη άπό
τον πατριάρχη στην περιοχή Φιλίππων για να επιβλέψει τα εκεί πατριαρ
χικά δίκαια. Ό Καλωνάς σε επιστολή του προς τον Μαρτίνο Κρούσιο
γράφει: «ήμην έ'ξαρχος και τοποτηρητής των δεκατεσσάρων κοομών του
πατριαρχείου» - έδρα του είχε «τήν... κώμην καλουμενην Όρφάνη». 'Εκεί
ήρθε και τον αναζήτησε, δπως διηγείται στον Κρούσιο, ό Οθωμανός αξιω
ματούχος της περιοχής καί τόν ρώτησε: «σύ ει ό εξαρχος εν ταύτη τή κ ώ 
μ η ; Κ ά γ ώ ελεξα οτι, εγώ ειμί». Ή μαρτυρία αυτή του Καλωνά πρέπει
να χρονολογηθεί, για όσους λόγους έχουμε ήδη αναφέρει 2 , πρίν άπό τό
1577.
Ή επόμενη πληροφορία για τήν ύπαρξη έξαρχικοΰ καθεστώτος στό
Όρφάνι άλλα καί στή γύρω περιοχή ανάγεται στον Μάρτιο του 1618. Τότε
ό πατριάρχης Τιμόθεος Β ' εκδίδει Ινα σιγίλλιο με τό όποιο οκτώ πατριαρ
χικά χωριά, ανάμεσα στα όποια καί τό Όρφάνι, υπάγονται ώς ενοριακά
στή δικαιοδοσία του μητροπολίτη Φιλίππων Κλήμη 3 . Τα χωριά αυτά εί
χαν ονομαστεί πατριαρχικά «πρό χρόνων πολλών», όπως αναφέρει τό σι
γίλλιο —προσδιορισμός πού ανάγεται 'ίσως στην εποχή της μαρτυρίας
του Καλωνά. Τώρα όμως, με τήν υπαγωγή τους στή μητρόπολη Φιλίπ
πων, τό έξαρχικό αυτό καθεστώς καταργείται.
'Ωστόσο τό Όρφάνι φαίνεται πώς ανέκτησε τό έξαρχικό καθεστώς,
άφοϋ έ'χουμε τήν πληροφορία Οτι στό διάστημα 1668-1672 τό κατείχε ώς
εξαρχος ό μ. λογοθέτης Κωνσταντίνος 'Ιουλιανός 4 . Έξαλλου, γνωρίζουμε
ότι τό 1675 μαζί με τήν εξαρχία Καβάλας εκχωρήθηκε στον πρώην μη1. Για τήν παράδοση της μαρτυρίας του Καλωνά βλ. δσα εχω αναφέρει στο
λήμμα Άμφίπολις.
2. Στο λήμμα Άμφίπολις καί πάλι.
3. Το σιγίλλιο του Τιμοθέου Β' σώζεται αντιγραμμένο στο χφ Μ Π Τ 2,
φ. 272 Γ -ν (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 772) καί
έ"χει δημοσιευθεί άπό τον ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟ, Σημειώσεις,
99-101" βλ. περισσότερες
πληροφορίες στο λήμμα Άμφίπολις.
4. Για τήν παράδοση τής πληροφορίας αυτής βλ. στο λήμμα Καβάλα, σ. 172.
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τροπολίτη Φιλίππων και Δράμας Γερμανό «προς ζωάρκειαν» 1 , χωρίς ή
εκχώρηση αύτη σε έναν πρώην αρχιερέα να έχει την έννοια τής κατάλυσης
του έξαρχικοΰ καθεστώτος, άφοΰ ό πρώην μητροπολίτης αναλάμβανε την
υποχρέωση να καταβάλλει ένα ποσό ως ετήσιο στον έξαρχο πού τυχόν θα
ευεργετούνταν μέ τις έξαρχίες τής Καβάλας καί τοϋ Όρφανίου. Και πραγ
ματικά φαίνεται πώς το Όρφάνι διατήρησε ως το 1721 το έξαρχικο καθε
στώς, μαζί μέ την Καβάλα 2 , όποτε εντάχθηκαν οριστικά στη μητρόπολη
Ξάνθης 3 .

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ

Σε έναν κατάλογο σταυροπηγιακών μονών καί πατριαρχικών χωριών τής
Μ. 'Ασίας, πού ανάγεται στον 16ο αιώνα καί σώζεται σε αυτόγραφο χει
ρόγραφο του μητροπολίτη 'Εφέσου 'Αθανασίου, το Παλαιόκαστρο χ α 
ρακτηρίζεται «πατριαρχικόν» 4 . Ό έκδοτης τής αναγραφής αυτής, ορθά
νομίζω, πιθανολογεί δτι το καταγραφόμενο ως πατριαρχικό Παλαιόκαστρον —τοπωνύμιο συχνότατο στην περιοχή— είναι ή αρχαία Πιτάνη, με
τέπειτα επισκοπή τής μητροπόλεως 'Εφέσου: ή σχέση του οικισμού αύτου
μέ την "Εφεσο ενισχύει τήν υπόθεση, άφοΰ δικαιολογεί το ενδιαφέρον του
'Αθανασίου να καταγράψει τον μη υπαγόμενο στην εξουσία του πατριαρ
χικό οικισμό. Ή δεύτερη ονομασία αύτου του Παλαιόκαστρου ήταν Ά γ ι ο ς
Γεώργιος.

ΠΕΛΑΔΑΡΙΟΝ

Ή μοναδική ένδειξη δτι ό οικισμός αυτός τής Μ. 'Ασίας υπαγόταν στή
δικαιοδοσία τοϋ πατριάρχη παραδίδεται άπα έναν κατάλογο σταυροπηγια
κών μονών και πατριαρχικών χωριών τής δυτικής Μ. 'Ασίας, τον όποιο
διέσωσε ό μητροπολίτης 'Εφέσου 'Αθανάσιος το 1577 σέ αυτόγραφο χει-

1. Για το κείμενο τοϋ 1675, πού εξέδωσε ό Παρθένιος Δ' υπέρ τοϋ πρώην μ η 
τροπολίτη Φιλίππων καί Δράμας Γερμανοΰ βλ. περισσότερα στο λήμμα Καβάλα.
2. Το 1717 ό μ. ρήτωρ Σπαντωνής ζητούσε νά τοϋ έκχωρηθοΰν οι έξαρχίες
της Καβάλας και τοϋ Όρφανίου, ενώ το 1721 γνωρίζουμε δτι ό ε"ξαρχος τής Καβάλας
καί τοϋ Όρφανίου ήταν ό πρωτέκδικος Αασκαράκης· βλ. σχετικά στο λήμμα Καβάλα.
3. Για τήν ένταξη αύτη καί για το έγγραφο τοϋ 1721 πού τήν παραδίδει βλ.
στο λήμμα Βασιλάκιον.
4. Για τον κατάλογο αυτό, τήν παράδοση καί τήν έ'κδοσή του βλ. το λήμμα
Έλεγμοί.

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
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ρόγραφό του 1 . Έ κ ε ΐ αναφέρεται ότι «...τό Παλαιόκαστρον πατριαρχικόν
ομοίως και τό Πελαδάριον και σταυροπήγιον εν αύτω ό "Αγιος Γεώργιος
ό Καριγός καί έτερα εκκλησία ό Μέγας Γεώργιος». Ό τρόπος με τόν ό
ποιο είναι διατυπωμένη ή πληροφορία βεβαιώνει οτι στη δικαιοδοσία του
πατριάρχη υπαγόταν Οχι μόνο ή εκκλησία του 'Αγίου Γεωργίου άλλα καί
ολόκληρος ό οικισμός 2 .

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ

Μία μόνη πηγή παραδίδει πληροφορίες για την εξάρτηση τοΰ χωρίου αυ
τού άπό την πατριαρχική δικαιοδοσία: πρόκειται για ενα άχρονολόγητο
πατριαρχικό γράμμα τοΰ 17ου αιώνα άπο τό όποιο πληροφορούμαστε ότι
τα Περιβόλια, μαζί με άλλα πέντε χωριά της περιοχής, χαρακτηρίστηκαν
πατριαρχικά πριν άπό τό 1702. Σ τ ή συνέχεια τα Περιβόλια ενώθηκαν με
τήν επισκοπή Ρεθύμνης, για να αποσπαστούν ξανά καί να παραμείνουν
πατριαρχικά ως τό διάστημα 1713-1728, οπότε χρονολογείται ή απόφα
ση της οριστικής κατάργησης τοΰ έξαρχικοΰ τους καθεστώτος 3 .

ΠΕΡΦΕΡΙΤΖΙ
Βλ. τό λήμμα Όρμάνκιοϊ.
ΠΗΔΗΜΑ
Ό οικισμός αυτός τής Μεσσηνίας εκχωρήθηκε ως εξαρχία άπό τόν πα
τριάρχη Συμεών Α', στή διάρκεια τής τρίτης πατριαρχίας του (1482-1486),
στον ιερομόναχο Ί ω ά σ α φ 4 . Για τήν εκχώρηση αύτη, για τα στοιχεία πού

1. Περισσότερα για τήν πηγή αύτη βλ. στο λήμμα Κόληδα.
2. Ό ΠΟΛΕΜΗΣ, 'Αναγραφή, 109-111, εικάζει δτι «ό Εφέσου 'Αθανάσιος
προέβη εις τήν καταγραφήν των μη υπαγομένων ε'ις τήν δικαιοδοσίαν αύτοϋ ναών,
μονών και χωρίων καί ΐσως έπ' ευκαιρία έπεξέτεινε τον κατάλογον καί μέχρι τής πε
ριοχής τής Προποντίδος». "Ας σημειωθεί δτι το Πελαδάριο είχε πάντοτε αμιγώς
χριστιανικό πληθυσμό.
3. Στο λήμμα Άντάνασο βλ. περισσότερα για τήν πηγή πού παραδίδει τίς πιο
πάνα πληροφορίες.
4. Το κείμενο τής εκχώρησης το γνωρίζουμε άπο αντίγραφο πού σώζεται στο
χφ 276, φ. 1 2 8 ν - 1 2 9 ν τής πατριαρχικής βιβλιοθήκης 'Ιεροσολύμων έκεΐ ό οικισμός
αναφέρεται ώς Πέδημα" επειδή δμως δεν πρόκειται για πρωτότυπο, υιοθετώ τή γρα
φή με -η, με τήν οποία είναι γνωστός ώς σήμερα ό οικισμός.
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επιβεβαιώνουν τον έξαρχικό της χαρακτήρα και για τήν παράδοση του
κειμένου βλ. περισσότερα στα λήμματα Καλαμάτα και Μέγας Ζυγός.

ΠΙΣΙΛΙΝΙΟΤ
Το χωριό αύτο (σημ. Πεθελινος 1 ) ήταν πατριαρχικό καί υπαγόταν στην
εξαρχία Καβάλας. Το έξαρχικό του καθεστώς έληξε το 1721, όταν απο
φασίστηκε ή ένωση της εξαρχίας Καβάλας καί των «υποκειμένων» σε αυ
τήν πατριαρχικών χωριών με τή μητρόπολη Ξάνθης. Περισσότερα βλ.
στα λήμματα Καβάλα καί Βασιλάκιον.

ΠΙΣΠΙΛΟΤΣ
Για τήν εξάρτηση του χωρίου αύτοΰ της Χίου άπο τήν πατριαρχική δι
καιοδοσία βλ. το λήμμα Βολισσός.

ΠΛΑΤΖΑ
Το κείμενο ενός σιγιλλίου πού εκδόθηκε τον 'Ιούνιο του 1647 μας π λ η 
ροφορεί πώς ό οικισμός αυτός της Μάνης υπήρξε πατριαρχική εξαρχία·
καί ακόμα, δτι το καθεστώς αύτο έληξε επισήμως με τήν έκδοση αύτοΰ
τοΰ σιγιλλίου, καθώς ή Πλάτζα μετατρεπόταν σε επισκοπή υπαγόμενη
στή μητρόπολη Μονεμβασίας 2 .
Το σιγίλλιο δεν αναφέρει πότε ή Πλάτζα ονομάστηκε πατριαρχική
εξαρχία* καθώς, δμως, περιγράφει τις μεταπτώσεις πού υπέστη ως τότε
το εκκλησιαστικό της καθεστώς, επιτρέπει να ορίσουμε, κατά προσέγγι
ση έστω, τήν έναρξη τοΰ έξαρχικοΰ της καθεστώτος. 'Αναφέρεται στο
κείμενο δτι ή Πλάτζα ήταν ανέκαθεν επισκοπή της μητροπόλεως Μονεμ
βασίας" δμως, επί τών ήμερων τοΰ μητροπολίτη Άχιλλίου, αποσπάστηκε
καί μετατράπηκε σε αρχιεπισκοπή, μετά έγινε πάλι επισκοπή καί αργό
τερα, «τινός καιρού δραξάμενοι, κατεβίβασαν αυτήν εις έξαρχίαν». Τή
χρονολογία της μετατροπής της σε αρχιεπισκοπή τή γνωρίζουμε με ακρί
βεια. Τον 'Απρίλιο τοΰ 1621 εκλέγεται ό ιερομόναχος Παρθένιος άρχιεπί1. Βλ. Paysages, 227: λήμμα Péthélinos.
2. Tò κείμενο τοΰ σιγιλλίου αύτοΰ, πού εκδόθηκε άπο τον πατριάρχη Ίωαννίκιο Β', σώζεται στο φ. 149 ν -150 Γ τοΰ χφ Μ Π Τ 2 (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 275) και έχει εκδοθεί με αναλυτικά σχόλια άπο τον
ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟ, Πέντε πατριαρχικά, 515 έπ.
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σκοπός στη νοεϊδρυόμενη αρχιεπισκοπή πού περιλαμβάνει τήν Πλάτζα,
την Άνδρούβιστα, το Πραστεΐον και δώδεκα ακόμα χωριά της περιοχής 1 .
Με βάση τ α δύο αυτά χρονικά όρια πού σώζουν οι πηγές, το 1621 και το
1647, και λαμβάνοντας υπόψη δτι για κάποιο χρονικό διάστημα διατέλεσε
και πάλι επισκοπή, πρέπει να θεωρήσουμε δτι το εξαρχικο καθεστώς της
Πλάτζας δεν διάρκεσε περισσότερο άπο δύο δεκαετίες 2 . Τελευταίος, και
μοναδικός 'ίσως, εξαρχός της ό Μανωλάκης Μουσελίμης· ας σημειωθεί
δτι ή μετατροπή της σε επισκοπή έγινε μετά το θάνατο του 3 .

1. Θα πρέπει να σημειωθεί δτι στο κείμενο τοΰ υπομνήματος εκλογής δεν ανα
φέρεται πουθενά ή νέα αρχιεπισκοπή ως ((αρχιεπισκοπή Πλάτζας». 'Απαριθμούνται
μόνο οι δεκαπέντε οικισμοί, ανάμεσα στους οποίους και ή Πλάτζα, πού απάρτιζαν τήν
ιδρυόμενη αρχιεπισκοπή. Προφανώς ή Πλάτζα, ώς ό μεγαλύτερος οικισμός, έδωσε το
δνομά της σε ολόκληρη τήν αρχιεπισκοπή. Για το υπόμνημα εκλογής τοΰ Παρθενίου
βλ. το λήμμα Ζαρνάτα.
2. Μια δήλωση τοΰ μητροπολίτη Μονεμβασίας Σωφρονίου, πού φέρει χρονο
λογία Αύγουστος τοΰ 1652, παρέσυρε στή σκέψη οτι ή Πλάτζα επανήλθε, μετά τή
χρονολογία αυτή, στο καθεστώς της πατριαρχικής εξαρχίας. Με τή δήλοοση αυτή ό
μητροπολίτης παραιτήθηκε άπα τή δικαιοδοσία πού είχε επί της επισκοπής Πλάτζας,
επειδή δέν μποροΰσε να καταβάλλει τα τρεις χιλιάδες άσπρα πού ορίστηκαν για τήν
Πλάτζα δταν αυτή υπάχθηκε στή μητρόπολη Μονεμβασίας. Στο κείμενο της δήλω
σης ό Σωφρόνιος σημείωνε: «απέχω εξ αυτής... ώς ξένος και αλλότριος καί έπ' αυ
τήν είναι καί εύρίσκεσθαι υπό τήν έξουσίαν καί κυριότητα τοΰ παναγιωτάτου μου αύθέντου καί δεσπότου τοΰ οίκουμενικοΰ πατριάρχου κυρίου κυρίου Παϊσίου, ποιήσαι
αυτήν ώς δόξειεν τή αύτοΰ παναγιότητι καί μηκέτι μετοχήν τίνα εχω εν αύτη τή Πλά
τζα». Στηριζόμενος στή δήλωση αυτή τοΰ Σωφρονίου ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ (Πέντε
πατριαρχικά, 523), σημείωσε: «Το 1652 έδωκε τήν συγκατάθεσίν του,... ίνα έπανέλθη εις το προηγούμενον καθεστώς τής πατριαρχικής εξαρχίας» ενώ τήν ΐδια εντύπωση
σχημάτισε καί ό ΧρυσόστομοςΔημητρίου καί έγραψε: «αποδίδεται αΰτη τ ω πατριάρχη
εις έξαρχίαν» (ΔΗΜΗΤΡΙΟΤ, Μονεμβασία, 149). Κατά τή γνώμη μου, ή διατύπωση
τοΰ κειμένου τοΰ Σωφρονίου δέν μπορεί να δήλωνε τίποτε περισσότερο άπο το δτι πα
ραιτήθηκε άπο τήν Πλάτζα προκειμένου να απαλλαγεί άπο τήν καταβολή τών 3.000
άσπρων. Καί πάντως, σέ καμιά περίπτωση δέν μπορούμε να θεωρήσουμε δτι μια δή
λωση παραιτήσεως ήταν ικανή, άπο μόνη της, να αλλάξει το εκκλησιαστικό καθεστώς
τής Πλάτζας, καθώς μάλιστα δέν μνημονεύεται άλλου ώς πατριαρχική εξαρχία.
3. Για τον Μανωλάκη Μουσελίμη βλ. δσα αναφέρει ό ΓΕΔΕΩΝ, Πένητες,
104-106. Για το προσωνύμιο Μουσελίμης βλ. καί ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, 'Εμφάνιση,
60. Ό Γεδεών ταυτίζει τον Μανωλάκη με το πρόσωπο στο όποιο έγραψε ό 'Αλέ
ξανδρος Μαυροκορδάτος ζητώντας τή μεσολάβηση του για τήν αποκατάσταση ενός
νέου, ταύτιση πού υιοθετεί καί ό Δ. Άποστολόπουλος. 'Ωστόσο, πρέπει νά πρόκειται
για διαφορετικά πρόσωπα, άφοΰ, δπως φαίνεται άπο το σιγίλλιο τοΰ 1647, ό Μανωλά
κης είχε ήδη τότε πεθάνει, ενώ ό Μαυροκορδάτος ήταν τότε μόλις εξι χρονών.
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ΠΟΔΟΓΟΡΙΑΝΗ

Ή ιστορία του πατριαρχικού αύτοΰ χωρίου (σημ. Ποδοχώρι) 1 συμπίπτει
με εκείνη του Βοσορόμου: ήταν Ινα άπο τα οκτώ χωριά πού το 1618 εν
τάχθηκαν στη μητρόπολη Φιλίππων. "Εναν αιώνα αργότερα δμως, το 1721,
μνημονεύεται πάλι ώς πατριαρχικό, υποκείμενο στην εξαρχία Καβάλας,
οπότε εντάχθηκε, μαζί με την Καβάλα και τα υπόλοιπα επτά χωριά, στη
μητρόπολη Ξάνθης. Περισσότερα βλ. στα λήμματα Καβάλα και Βοσορόμον.

ΠΟΛΥΣΤΤΛΟΝ

Ή ιστορία του οικισμού αύτοΰ συμπίπτει με εκείνη του χωρίου Βασιλάκι.
Φαίνεται πώς ονομάστηκαν πατριαρχικά την ΐδια εποχή και το έξαρχικό
τους καθεστώς έληξε το 1721, όταν εντάχθηκαν, μαζί με τήν εξαρχία Κα
βάλας, στή μητρόπολη Ξάνθης* περισσότερα βλ. στα λήμματα Βασιλάκιον και Καβάλα.

ΠΡΑΣΤΕΙΟΝ

Ό οικισμός αυτός της δυτικής Μάνης μνημονεύεται ώς πατριαρχικό σταυροπήγιο σε συνοδικό γράμμα πού εκδόθηκε τον 'Απρίλιο του 1622. Σ τ ο
γράμμα μάλιστα αυτό, πού εκδόθηκε άπο τον πατριάρχη Κύριλλο Λούκαρη, επαναλαμβάνεται πέντε φορές ό χαρακτηρισμός του Πραστείου ώς
πατριαρχικού σταυροπηγίου 2 . 'Ωστόσο, ένα χρόνο πρίν, τον 'Απρίλιο του
1621, γνωρίζουμε Οτι το Πραστεΐο ήταν ένα από τα χωριά της δυτικής
Μάνης πού απάρτισαν τή νεοϊδρυθείσα στην περιοχή αρχιεπισκοπή 3 . Κα
θώς όμως οι πηγές δέν σώζουν άλλες πληροφορίες, δέν μπορούμε να ε'ίμαστε βέβαιοι αν το Πραστεΐο αποσπάστηκε άπο τήν αρχιεπισκοπή κατά το
1. Πρβ. Paysages, 134: λήμμα Bodogorian.
2. Tò γράμμα του Κυρίλλου Α' καταχωρίστηκε στή σ. 115 του Κώδικα Ζ ' τοϋ
πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου και άπο εκεί άντιγράφηκε στο φ. 291 Γ τοΰ χφ Μ Π Τ
2 (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 851). "Εχει
εκδοθεί άπο τον ΖΟΛΩΤΑ, 'Ιστορία, 143-144 και άπο τον ΣΚΟΠΕΤΕΑ, Αιαθήκαι,
101-102.
3. Τήν πληροφορία σώζει το υπόμνημα εκλογής τοϋ Παρθενίου ώς αρχιερέα
της νέας αρχιεπισκοπής· για τήν παράδοση και τήν εκδοσή του βλ. στο λήμμα Ζαρνάτα, σ. 161 σημ. 2. Πρόκειται για τήν αρχιεπισκοπή πού συνήθως αναφέρεται ώς
αρχιεπισκοπή Πλάτζας· πρβ. το σχετικό λήμμα.

ΠΥΡΓΙ
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διάστημα 1621-1622, έχοντας παραμείνει για πολύ σύντομο διάστημα υπό
τη δικαιοδοσία του αρχιεπισκόπου* ή αν υπήρξε πατριαρχική εξαρχία πριν
από τήν ένταξη του το 1621 στην αρχιεπισκοπή, ή δύναμη δμως της συ
νήθειας οδήγησε το χέρι του γραφέα του γράμματος να χαρακτηρίζει το
Πραστεΐο πατριαρχικό σταυροπήγιο. "Αλλη μνεία για τυχόν έξαρχικο
καθεστώς στο Πραστεΐο δεν γνωρίζω.

ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ
Βλ. το λήμμα Μέτσοβον.
ΠΥΡ ΑΜΑ
Βλ. το λήμμα Βολισσός.
ΠΥΡΓΙ
Ό οικισμός αυτός της Χίου υπήρξε για μεγάλο χρονικό διάστημα πατριαρ
χική εξαρχία, της οποίας ή ιστορία ταυτίστηκε με εκείνη της Βολισσοΰ.
Στο σχετικό λήμμα παρατίθενται αναλυτικά όλες οι γνωστές πληροφορίες.

ΡΙΖΑΙΟΝ
Ό οικισμός αυτός τής Λαζικής υπήρξε τον 17ο αιώνα ή απώτατη πατριαρ
χική εξαρχία στην περιοχή του Πόντου, δπου αφθονούσαν τα πατριαρχικά
δίκαια.
Το Ρίζαιο, επισκοπή αρχικά τής Νεοκαισαρείας, είχε προαχθεί σέ
μητρόπολη άπο τήν ύστερη βυζαντινή εποχή 1 . Στην 'ίδια τάξη τή βρίσκου
με και το 1476, άφοΰ σέ συνοδικό κείμενο μέ αυτή τή χρονολογία αναφέ
ρεται ή ύπαρξη μητροπολίτη «Ροιζαίου» 2 . Μητρόπολη φαίνεται ότι παρέ
μεινε ώς τα τέλη του 16ου αιώνα, άφοΰ σέ γράμμα τοϋ 1588 υπέρ τής μο-

1. Βλ. DARROUZÊS, Notitiae, Notitia 20, 418, 47 (19).
2. Σέ κείμενο συνοδικής αποφάσεως τοϋ 1476 αναφέρεται πώς ό μητροπολίτης
Ριζαίου (οι γραφές ποικίλλουν άπαντα και μέ -υ-) πήγε στην Κωνσταντινούπολη και
ζήτησε τήν παρέμβαση της συνόδου ώστε να τοϋ εξοφλήσει ό μητροπολίτης Τορνόβου το ποσό πού τοϋ είχε δανείσει. Σώζεται το πρωτότυπο τοϋ «παρασχεδίου» τής
πράξεως αυτής στο χφ V 48, φ. 224 Γ . Πρώτη έκδοση τοϋ κειμένου, MM, 2, 570-571,
νεότερη: ΠΑΤΖΗ, 'Ανεπίσημα, 94 έπ., δπου και τα σχετικά μέ τή χρονολόγηση τοϋ
κειμένου.
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νής Σουμελά πού εξέδωσε ό Θεόληπτος Β ' γίνεται λόγος για τον αρχιε
ρέα της μητροπόλεως «Ροιζαίου» 1 .
'Ωστόσο, ό Φίλιππος Κύπριος στο «τακτικό» πού συνέταξε την π ε 
ρίοδο 1639-1644 2 δίνει την πληροφορία δτι το Ρίζαιο είχε μετατραπεί σέ
εξαρχία. Συγκεκριμένα, καταγράφοντας τις επισκοπές πού κάποτε υπά
γονταν στη μητρόπολη Νεοκαισαρείας σημείωσε: «...ό Ριζαίου. Και τού
το εξαρχία». Κατά συνέπεια, ή απαρχή του έξαρχικοΰ καθεστώτος θα
πρέπει να τοποθετηθεί μετά το 1588 καί πρίν άπο το 1639-1644 3 . "Οσον
άφορα το τέλος του, δεν έ'χουμε στοιχεία για να μπορούμε να το προσδιο
ρίσουμε με ακρίβεια 4 .

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Ή μοναδική πληροφορία για το έξαρχικο καθεστώς του νησιού αύτοΰ
είναι ή πράξη της κατάργησης του: το 1646 το ως τότε «πατριαρχικον
νησίον» Σαμοθράκη εντάχθηκε, μαζί με τή Θάσο, στή μητρόπολη Μα
ρώνειας. Δεν είναι ωστόσο γνωστό αν ή απαρχή του καθεστώτος αύτοΰ
συμπίπτει με τήν οριστική υπαγωγή του νησιού στην οθωμανική κυριαρ
χία, αν δηλαδή ή Σαμοθράκη ήταν πατριαρχική σέ δλο το διάστημα άπο το
1479 ώς το 1646 5 .

1. Βλ. ΚΤΡΙΑΚΙΔΗΣ, 'Ιστορία Σουμελα, 86. Μέσα στον 16ο αιώνα έχουμε
δύο ακόμα μαρτυρίες για μητροπολίτες Ριζαίου: τον Μάιο τοΰ 1541 στή συνοδική
πράξη έπανιδρύσεως της μητροπόλεως "Αργούς καί Ναυπλίου αναφέρεται δτι «ό
πρώην Ροιζαίου» ήταν μεταξύ των «καθευρεθέντων αρχιερέων»* βλ. ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ,
Άνασνστασις,
203-207 καί ΔΕΛΗΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, "Εκκλησία ''Αργούς, 26-29. Το
1565 εξάλλου ό μητροπολίτης Ριζαίου 'Ιωακείμ μετείχε στή σύνοδο πού καθαίρεσε
τον πατριάρχη Ίωάσαφ Β'· βλ. Turcograecia, 170-174.
2. Περισσότερα για το «τακτικό» του Φιλίππου Κυπρίου βλ. στο λήμμα Ά τ τάλεια, σ. 143.
3. Ό ΓΕΔΕΩΝ, Σφάλματα, 138, γράφει δτι «το... Ρίζαιον κατά τόν Ι ζ ' ή τον
Ι Ε ' ΐσως αιώνα ήν εξαρχία». Καθώς ό Γεδεών δεν αναφέρει τις πηγές του, δεν μπόρε
σα να ελέγξω τήν πληροφορία του* σύμφωνα, πάντως, μέ δσα ανέφερα στο κείμενο,
πρόκειται μάλλον για lapsum calami.
4. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί πώς, στα τέλη τοΰ 17ου αιώνα, ό χριστια
νικός πληθυσμός του Ρίζαιου φαίνεται πώς είχε εξισλαμιστεί" βλ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ,
'Εκκλησία, 11, 124.
5. Για τήν πράξη του 1646 μέ τήν οποία καταργήθηκε το έξαρχικο καθεστώς
βλ. στο λήμμα Μαρώνεια.

ΣΑΜΟΣ
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ΣΑΜΟΣ
Ή Σάμος περιήλθε στην πατριαρχική δικαιοδοσία όταν χαρακτηρίστηκε
«πατριαρχικών σταυροπήγιον» έπί Μητροφάνους Γ'. Τήν πληροφορία π α 
ραδίδει ενα συνοδικό έγγραφο πού εκδόθηκε άπο τον Θεόληπτο Β ' τον
Μάρτιο του 1585 1 . Δεδομένου Ομως ότι ό Μητροφάνης Γ ' ανέβηκε στον
πατριαρχικό θρόνο δύο φορές, θα πρέπει να προσδιοριστεί αν ό χαρακτη
ρισμός του νησιού ώς πατριαρχικού έγινε στή διάρκεια της πρώτης π α 
τριαρχίας του (1565-1572) ή της δεύτερης (1579-1580).
Καθώς ή εκκλησιαστική οργάνωση της Σάμου συνδέεται με τον
άνασυνοικισμό της, πού τοποθετείται μετά τα μέσα τοΰ 16ου αιώνα, θα
πρέπει το πατριαρχείο να φρόντισε σύντομα, τήν Ι'δια περίπου εποχή, για
τήν εκκλησιαστική οργάνωση των χριστιανών πού εγκαταστάθηκαν στο
νησί. Ό Έ π . Σταματιάδης τοποθετεί τήν αρχή του άνασυνοικισμοϋ της
Σάμου στο 1562* εύλογο, επομένως, φαίνεται να χαρακτήρισε ό Μητρο
φάνης το νησί πατριαρχικό στή διάρκεια της πρώτης πατριαρχίας του 2 .
Ό 'Ιερεμίας Β ' , στή διάρκεια της πρώτης (1572-1579) ή της δεύτε
ρης πατριαρχίας του (1580-1584), εκχώρησε τήν πατριαρχική εξαρχία
της Σάμου στον όφφικιάλιο τοΰ πατριαρχείου πρωταποστολάριο Κων
σταντίνο, μαζί με τα «πατριαρχικά νησίδια τήν Ίκαρίαν, Άστυπάλαιαν
και τα Ψηρά». ΚαΙ αυτή τήν πληροφορία τή γνωρίζουμε έ'μμεσα, άπο το
γράμμα τοΰ Θεόληπτου, τοΰ 1585 3 .
Ό Παχώμιος Β ' μετέτρεψε τή Σάμο, στή διάρκεια της παράνομης
πατριαρχίας του (1584-1585), σε αρχιεπισκοπή και χειροτόνησε αρχιερέα
κάποιον Νεόφυτο. Ή ενέργεια αυτή τοΰ Παχωμίου θα ακυρωθεί άπο τον
Θεόληπτο Β'· ό Νεόφυτος θα χαρακτηριστεί «άνήρ ανάξιος» να ονομάζε

ι . Δεν σώζεται το πρωτότυπο τοΰ «συνοδικού εγγράφου» πού εκδόθηκε έπί
Θεόληπτου Β'. Το κείμενο του δμως έχει αντιγραφεί στο χφ Μ Π Τ 2, φ. 2 1 5 ν - 2 1 6 ν
και έχει δημοσιευθεί άπο τον ΣΑΘΑ, 'Ιερεμίας Β', 205-208 (βλ. περισσότερα στοι
χεία στο λήμμα Αστυπάλαια).
2. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Σαμιακά, 2, 5 έπ. Πρβ. τις πληροφορίες πού δίνει ό αρχι
επίσκοπος Σάμου το 1666 Ίο^σήφ Γεωργειρήνης στή μελέτη του, της οποίας σώζε
ται μόνο ή αγγλική μετάφραση (GEORGIRENES, Description' το μέρος τοΰ βιβλίου
πού αναφέρεται στή Σάμο μετέφρασε και εξέδωσε ό ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, στο ϊδιο,
34-58). Τή νεότερη βιβλιογραφία για το θέμα τοΰ άνασυνοικισμοϋ τοΰ νησιοΰ βλ.
στην ανακοίνωση πού παρουσίασα στο συνέδριο « Ή Σάμος άπο τα βυζαντινά χρόνια
μέχρι σήμερα» (28-30 'Απριλίου 1995) με θέμα (('Χριστιανοί ... τήν νήσον κατέλαβον'. Εκκλησιαστικές πηγές για τή Σάμο τοΰ 16ου αιώνα» (υπό εκτύπωση).
3. Βλ. πιο πάνω, τή σημ. 1 και δσα αναφέρονται στο λήμμα 'Αστυπάλαια.

224

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΈΣ ΕΞΑΡΧΙΕΣ

ται αρχιερέας και ή Σάμος, μαζί με τα άλλα τρία νησιά, θα αποδοθούν
πάλι στον νόμιμο έ'ξαρχο, τον πρωταποστολάριο Κωνσταντίνο, τον Μάρ
τιο του 1585 1 .
'Ωστόσο, ενα σιγιλλιώδες γράμμα πού εκδόθηκε άπο τον 'Ιερεμία Β '
προκειμένου να αποδοθεί ή σταυροπηγιακή αξία στη μονή Παναγίας Βρον
τά της Σάμου αναφέρει τή Σάμο ως αρχιεπισκοπή* σημειώνεται πώς λεί
ψανα παλαιών θεμελίων του ναού" της Θεοτόκου βρίσκονται «εν τή επαρ
χία της άγιωτάτης αρχιεπισκοπής Σάμου». Ό Σταματιάδης, πού εξέ
δωσε πρώτος το σιγίλλιο, αναγράφει ώς χρονολογία του «εν ετει ,ζρπ',
μηνί όκτωβρίω Ίνδικτιώνος η'» καί το χρονολογεί στο 1566 2 . Στο π ρ ω 
τότυπο δμως έγγραφο, πού σώζεται στο 'Αρχείο τής μητροπόλεως Σ ά 
μου και 'Ικαρίας, ή χρονολογία πού αναγράφεται είναι «εν ετει ,ζρβ^
μηνί όκτωβρίω, ίνδ(ικτιών)ος ζ*)?», δηλαδή 'Οκτώβριος 1593, έτος πού
συμπίπτει άλλωστε με τήν αναγραφόμενη έβδομη ίνδικτιώνα. Κατά συνέ
πεια, ή Σάμος ονομάστηκε αρχιεπισκοπή μετά τον Μάρτιο του 1585 καί
πρίν άπα τον 'Οκτώβριο του 1593 3 χωρίς ποτέ, έκτοτε, να αναβιώσει το
έξαρχικο καθεστώς πού είχε γνωρίσει - στή νεοϊδρυθείσα αρχιεπισκοπή
εντάχθηκε καί ή 'Ικαρία.
"Ας σημειωθεί, τέλος, δτι ή ορθή ανάγνωση τής χρονολογίας του σιγιλλιώδους γράμματος τοΰ 'Ιερεμία Β ' επιβάλλει να επανεξετάσουμε δύο
αναφορές πού υπάρχουν για τήν ίδρυση τής αρχιεπισκοπής Σάμου. Ή
πρώτη στηρίζεται στην υπογραφή πού υπάρχει στον συνοδικό τόμο πού
1. "Ας σημειωθεί δτι ή αποκατάσταση του έξαρχικοΰ καθεστώτος της Σάμου
έγινε τον πρώτο κιόλας μήνα τής πατριαρχίας τοϋ Θεόληπτου.
2. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Σαμιακά, 4, 282-283. Ό 'Οκτώβριος τοϋ 7180 συμπί
πτει με το 1671 καί οχι με το 1566, δπως λανθασμένα σημείωσε ό Σταματιάδης καί
αδιαμαρτύρητα δέχθηκαν δσοι τον ακολούθησαν πρβ. για παράδειγμα, ΙΩΑΝΝΗΣ
Σιδηροκάστρου, 'Εκκλησία Σάμου, 132.
3. Έ ν α καλό τεκμήριο θα ήταν ή χρονολογία θανάτου τοϋ έξάρχου ή τής τυχόν
απομάκρυνσης του άπο το αξίωμα πού κατείχε. Τα στοιχεία δμως αυτά δεν είναι
γνωστά. Εκδίδοντας μια επιστολή τοϋ 'Αντωνίου Βυζαντίου προς κάποιον πρωτα
ποστολάριο Κωνσταντίνο, ό ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Σνλλεκτα, 60-61, ταύτισε το πρόσω
πο αυτό με τον εξαρχο τής Σάμου καί παρέθεσε ώς πληροφορίες για τον Κωνσταντίνο
δσα στοιχεία περιέχονται στο γράμμα τοΰ 1585 τοΰ Θεόληπτου Β ' . 'Ωστόσο δεν πρό
κειται για το ίδιο πρόσωπο, άφοΰ ό 'Αντώνιος Βυζάντιος γεννήθηκε έναν α'ιώνα αρ
γότερα. Τήν αβλεψία αυτή τήν εντόπισε ό Σταματιάδης δταν πια εΐχε εκδοθεί το βι
βλίο του. "Ετσι, στο αντίτυπο πού βρίσκεται σήμερα στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη τής
Ελλάδας καί πού προέρχεται άπο τή βιβλιοθήκη Μαυροκορδάτου-Μπαλτατζή, ση
μείωσε με το χέρι του στην οικεία σελίδα: «Πλην δε τοΰ προς δν ή επιστολή αυτή καί
ετερός τις, προγενέστερος».

ΣΕΜΠΙΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ
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εξέδωσε ό 'Ιερεμίας Β ' το 1590 για να επικυρώσει τήν εκλογή του Ί ώ β
ώς πατριάρχη Μόσχας: «ό Σάμου αρχιεπίσκοπος Συμειών», διαβάζουμε
στο έγγραφο. Νεότερες έ'ρευνες απέδειξαν δτι οι υπογραφές πού υπάρ
χουν παρουσιάζουν προβλήματα γνησιότητας 1 . Ή υπογραφή λοιπόν και
ή χρησιμοποίηση του τίτλου «αρχιεπίσκοπος» δεν είναι ασφαλές τεκμή
ριο άλλα πιθανή ένδειξη δτι ή Σάμος είχε γίνει αρχιεπισκοπή ήδη άπο
το 1590. Ή δεύτερη αναφορά προκύπτει, καί αυτή, από μια υπογραφή
πού φέρεται δτι ύπηρχε σε γράμμα του Θεόληπτου Β ' , του Μαρτίου του
1585, το όποιο επέδειξε στον Μαρτίνο Κρούσιο ό Ά χ ρ ι δ ώ ν Γαβριήλ δταν
τον επισκέφθηκε το 1587 στην Τυβίγγη. Το κείμενο του γράμματος α
ντέγραψε ό Κρούσιος καί σημείωσε τα ονόματα εκείνων πού είχαν υπο
γράψει* ανάμεσα τους καί ό «Σάμου Σωφρόνιος» 2 . Το πρωτότυπο του
γράμματος δεν σώζεται ώστε να ελεγχθεί ή ορθότητα της ανάγνωσης της
υπογραφής* είναι δμως τουλάχιστον περίεργο ό Θεόληπτος, πού τον Μάρ
τιο του 1585 ακύρωσε τή μετάπτωση της Σάμου σε αρχιεπισκοπή, να
ακυρώνει πάλι, τον 'ίδιο μήνα, τήν επάνοδο της στο έξαρχικο καθεστώς.
Νομίζω πώς στην περίπτωση αυτή είναι εύλογο να δεχθούμε ώς ερμηνεία
αυτό πού έ'χει υποστηρίξει ό Ζερλέντης: ο'ι "Ελληνες πού επισκέπτονταν
τον Μαρτίνο Κρούσιο ήταν συχνά «κομισταί πλαστών γραμμάτων» 3 .

ΣΕΜΠΙΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ

Έ ν α πατριαρχικό γράμμα πού εκδόθηκε τον 'Απρίλιο του 1775 άπο τον
1. Βλ. τή σχετική μελέτη του FONKIC, Problemy στο λήμμα Ικαρία βλ. τα
σχετικά με τήν έκδοση του συνοδικού τόμου.
2. C R U S I U S , Annales Suevici, 803. Tò γράμμα τοΰ Θεόληπτου αναδημο
σίευσε, χωρίς δμως τις υπογραφές ό LEGRAND, Achride, 182-188 καί τμήμα τοΰ
γράμματος με τις υπογραφές, ό ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Σημειώματα, 22-23.
3. ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Σημειώματα, 3. Ό ΐδιος συγγραφέας, στη μελέτη του "Ερενναι, 25, υποστηρίζει δτι «κακώς άνεγνώσθη ή επαρχία τοΰ είρημένου ίεράρχου
Σωφρονίου». 'Ωστόσο ό ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Σαμιακά, 4, 184, ξεπερνά τή δυσκολία
δτι ό Θεόληπτος άλλαξε, τον ϊδιο μήνα, δύο φορές το εκκλησιαστικό καθεστώς της
Σάμου προτείνοντας μια ερμηνεία αρκετά τολμηρή: λόγω της αρχαίας της λαμπρό
τητας ή Σάμος παρείχε σέ ιεράρχες «τίτλον ψιλφ τω ονόματι επισκόπου». Τήν ϊδια
αύτη άποψη υιοθετεί καί ό ΙΩΑΝΝΗΣ Σιδηροκάστρου, Εκκλησία Σάμου, 5253, υποστηρίζοντας δτι «ή επισκοπή Σάμου μένει αρκετά ετη κενή 'Αρχιεπισκόπου
καί μόνον ώς τιτουλάριοι αναφέρονται οι επίσκοποι Γαβριήλ κατά το ϊτος 1585, Σ ω 
φρόνιος κατά το αυτό έτος καί Συμεών ολίγον βραδύτερον»· μέ άλλα λόγια, στεγάζει
υπό τον τίτλο τοΰ «τιτουλαρίου» τον παράνομο αρχιεπίσκοπο Νεόφυτο, τον εξαρχο
Κωνσταντίνο και τον άγνωστο Σωφρόνιο.
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πατριάρχη Σωφρόνιο Β ' αποτελεί τη μόνη σωζόμενη μαρτυρία για την
ύπαρξη πατριαρχικών χωριών στην περιοχή αυτή της Β Α Μικρας 'Ασίας.
Ε π ρ ό κ ε ι τ ο για τα χωριά του Σεμπίν Καραχισαρ, πού βρίσκονταν κοντά
στις πηγές του ποταμού Μελάνθιου (τουρκ. Μελέτ), τα χωριά «του Μελε
τίου» κατά μήκος τοϋ ποταμού, καθώς και τους «μαχαλάδες τοϋ Χαψάμανα» 1 . Στο γράμμα αυτό αναφέρεται δτι τα «έξαρχικά χωρία τοϋ Σεπίλ
Καραΐσαρι και οι μαχαλάδες τοϋ Χαψάμανα και τα χωρία του Μελετίου
λεγόμενα» προσηλώθηκαν στή μητρόπολη Νεοκαισαρείας προκειμένου να
ανακουφιστεί οικονομικά ό αρχιερέας της* «προς έλάφρωσιν και κυβέρνησιν μικράν» σημειώνεται στο κείμενο 2 .
Κατά συνέπεια, ή ύπαρξη έξαρχικοΰ καθεστώτος στα χωριά αυτά
της Μ. 'Ασίας πρέπει να αναχθεί πριν από το 1775. Καθώς μάλιστα το
γράμμα αυτό αποτελεί επιβεβαίωση της μετατροπής τών χωριών σε ενο
ριακά τοϋ μητροπολίτη Νεοκαισαρείας, ή λήξη τοϋ έξαρχικοΰ καθεστώ
τος στο Σεμπίν Καραχισαρ και στην περιοχή πρέπει να τοποθετηθεί πριν
άπό το 1775 3 .
"Οσον άφορα το γεγονός δτι τα χωριά στο γράμμα ονομάζονται έξαρ1. Το Σεμπίν Καραχισαρ, λίγο βορειότερα της αρχαίας Νικοπόλεως, οφείλει
το ονομά του στα μεταλλεία στυπτηρίας (τουρκ. σέπ) πού υπήρχαν εκεί. Το δεύτερο
ονομά του, Σαρκί (τουρκ. ανατολικό), το αντιδιαστέλλει προς το δυτικότερο Άφιον
Καραχισαρ. Για τα μεταλλεία πού υπήρχαν στην περιοχή αύτη τοϋ Πόντου άπο τα
βυζαντινά χρόνια βλ. τις μελέτες τοϋ VRYONIS, Mines και Decline, 22. Βλ. ακόμα
ΣίΔΕΡΟΠΟΤΛΟΣ, Καρά Χισάρ, 134-143. Τα χωριά τοϋ Μελετίου ήταν χωριά χρι
στιανικά και ελληνόφωνα πού, στο β' μισό τοϋ 19ου αιώνα, ήταν «τον αριθμόν οκτώ
και έβδομήκοντα», σύμφωνα με τη μαρτυρία τοϋ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, Φυγάδες, 73.
Βλ. ακόμα ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γεωγραφία, 115 και ΐΩΑΝΝΙΔΗΣ, Τραπεζούντα, 199
και 208. ΒΔ τών χωριών τοϋ Μελετίου βρίσκονταν οι μαχαλάδες τοϋ Χαψάμανα"
βλ. περισσότερα στο οικείο λήμμα.
2. Το γράμμα τοϋ Σωφρονίου Β' έχει δημοσιεύσει ό ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ, Χαλδία, 91-94.
3. Το έπιβεβαιωτήριο αυτό γράμμα εκδόθηκε για να διευκρινιστεί στους κα
τοίκους τών πρώην πατριαρχικών χωριών δτι τα εκκλησιαστικά εισοδήματα πρέπει
να τα εισπράττει ό νόμιμος πλέον αρχιερέας τους, ό μ. Νεοκαισαρείας 'Ιγνάτιος, και
οχι ό αρχιεπίσκοπος Χαλδίας, στον όποιο παραχωρείται, κατά παρέκκλιση, το δι
καίωμα να εισπράττει μόνο τα κανονικά. 'Αρχιεπίσκοπος Χαλδίας ήταν τότε ό Διο
νύσιος. Και αυτός άλλα και οι προκάτοχοι του, σε δλη τή διάρκεια τοϋ 18ου αιώνα,
είχαν επιδείξει τις ίδιες επεκτατικές τάσεις και για τα μεταλλοχώρια πού βρίσκον
ταν στην περιοχή τής Κερασούντας. Ό ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Χαλδίας
αρχιερενς,
49-60, περιγράφει τις μακρόχρονες διενέξεις μεταξύ τών αρχιερέων τής περιοχής
αυτής τοϋ Πόντου. Τα επίσημα σχετικά κείμενα έ'χει συγκεντρώσει ό ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
Τραπεζοΰντος, Τραπεζοϋς. Βλ. καΐ στο λήμμα Κεράσους τήν τελευταία σημείωση.

ΣΕΡΙΦΟΣ

227

χικά, μολονότι είχαν ήδη «προσηλωθεί» στή μητρόπολη Νεοκαισαρείας,
νομίζω π ώ ς με τον τρόπο αύτο ό πατριάρχης θέλησε να υπενθυμίσει στο
μητροπολίτη Χαλδίας δτι ή εκχώρηση των χωριών ήταν θέμα της από
λυτης δικαιοδοσίας του.
"Αλλες μαρτυρίες δεν σώζονται για τήν ύπαρξη πατριαρχικών χ ω 
ριών στην περιοχή αυτή, και έτσι το γράμμα του Σωφρονίου Β ' αποτελεί
τή μοναδική πηγή και ταυτόχρονα δηλώνει πώς το έξαρχικο καθεστώς
στο Σεμπίν Καραχισαρ και στην περιοχή έληξε πριν άπο το 1775.

ΣΕΡΙΦΟΣ

Ή πρώτη μνεία της Σερίφου ώς πατριαρχικής εξαρχίας υπήρχε σε γράμ
μα με το όποιο ό πατριάρχης Ματθαίος Β ' τήν εκχωρούσε, μαζί με τήν
'Αμοργό και τήν Κάλυμνο, στον πρωτοκανόναρχο της Ε κ κ λ η σ ί α ς Μιχαήλ.
Το γράμμα αύτο λανθάνει 1 και τήν ύπαρξη του γνωρίζουμε από το έπιβεβαιωτήριο «εύεργετικον» γράμμα πού εκδόθηκε το 1602 άπο τον Νεόφυ
το Β ' υπέρ του Μιχαήλ 2 .
Το έξαρχικο καθεστώς της Σερίφου φαίνεται δτι διατηρούνταν ώς
τον Φεβρουάριο του 1616, αφού ό Τιμόθεος Β ' απευθυνόμενος στον αρ
χιεπίσκοπο Τζίας και Θερμίων τον αποκαλεί καί «έπίτροπον της πατριαρ
χικής εξαρχίας Σερίφου», ένώ δεκαέξι χρόνια αργότερα ό Κύριλλος Αούκαρης απευθύνεται καί αυτός με πιττάκιο στους κατοίκους της Σερίφου*
στην προσφώνηση του διαβάζουμε: «Εντιμότατοι κληρικοί της πατριαρ
χικής εξαρχίας νήσου Σέρφου καί χρήσιμοι άρχοντες...» 3 . Το πιττάκιο
εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 1632 καί αποτελεί σαφή έ'νδειξη δτι ώς τότε
δεν είχε αλλάξει το εκκλησιαστικό καθεστώς του νησιού.
Ή απόφαση για τήν κατάργηση της εξαρχίας καί τήν έ'νταξή της στα
δρια μιας αρχιεπισκοπής ανήκει στον Παρθένιο Β'· τον Αύγουστο του

1. Για τήν έλλειψη πληροφοριών, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες δεκαετίες της οθω
μανικής κατάκτησης, σχετικών με τον τρόπο διοίκησης τοΰ νησιοΰ βλ. τήν πρόσφατη
μελέτη της ΛίΑΤΑ, Σέριφος, 26 καί 89. Στή μελέτη αυτή μπορεί να βρει κανείς τα
στοιχεία πού συγκέντρωσε ή συγγραφέας για το νησί, καθώς καί τή σχετική βιβλιο
γραφία.
2. Για τήν εκχώρηση τών τριών νησιών στον Μιχαήλ άπο τον Ματθαίο Β' καί
τήν ανανέωση τών έξαρχικών του δικαιωμάτων άπο τον Νεόφυτο Β' βλ. καί τα λήμ
ματα Αμοργός καί Κάλυμνος.
3. Τα γράμματα εκδίδει άπο το αρχείο της μονής Ταξιαρχών της Σερίφου ό
ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, "Ερενναι, 73-74 καί 74-75.
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1646 ιδρύθηκε ή αρχιεπισκοπή Σίφνου, στην οποία εντάχθηκε και ή Σέ
ριφος1.
ΣΙΔΗΡΟΤΣ

Βλ. το λήμμα Βολισσός.
ΣΙΚΙΝΟΣ
Ή Σίκινος, μικρό καί άγονο νησί του Αιγαίου πελάγους πού ή εκτασή
του δεν ξεπερνά τα 41 τχμ., φαίνεται πώς τον 17ο αιώνα συγκαταλεγό
ταν ανάμεσα στίς πατριαρχικές έξαρχίες άφοΰ στον συνοδικό τόμο του
1646, μέ τον όποιο ιδρυόταν ή αρχιεπισκοπή Σίφνου, ονομάζεται «πατριαρχικον νησίδιον», το όποιο υπάγεται πλέον στή νέα αρχιεπισκοπή2.
Το νησί αριθμούσε τότε μερικές μόλις εκατοντάδες κατοίκους3 καί ή
οικονομική του ευρωστία ήταν πολύ περιορισμένη· είναι εύγλωττο, νομί
ζω, το ποσό πού είχε οριστεί να καταβάλλει το νησί στον καπουδάν πασά
το 1681, σύμφωνα μέ το Mémoire του Sauiger: 660 ρεάλια, έναντι 3.000
πού οφείλε να καταβάλλει ή Κέα ή 2.000 ή Κύθνος4.
ΣΙΦΝΟΣ

Τήν αρχιεπισκοπή Σίφνου, ή ίδρυση της οποίας αποφασίστηκε το 1646,
τή συγκρότησαν «πατριαρχικά νησία» του Αιγαίου πελάγους, ανάμεσα
στα όποια, βέβαια, ήταν καί ή Σίφνος5.
1. Για τήν 'ίδρυση της αρχιεπισκοπής Σίφνου βλ. στο λήμμα 'Ανάφη.
2. Για τον συνοδικό αυτό τόμο βλ. στή σ. 135 τή σημ. 3.
3. Το νησί μετά τήν επέλαση των 'Οθωμανών στο Αιγαίο το 1537 ήταν έρη
μο, δπως αναφέρεται στο κείμενο της συνθήκης πού υπογράφηκε μεταξύ 'Οθωμανι
κής Αυτοκρατορίας καί Βενετίας (το κείμενο τής συνθήκης βλ. στην έκδοση του
LEHMAN, Friedensvertrag).
Για τον αποικισμό του φρόντισε ή οικογένεια των
Gossadini, πού εξασφάλισε άπο τους νέους κυριάρχους κάποια δικαιώματα επικυ
ριαρχίας. Μολονότι όμως θα περίμενε κανείς οι νέοι άποικοι να είναι καθολικοί, αν
τίθετα οι Gossadini αναγκάστηκαν να ζουν «alla greca» καί να ευνοούν το ορθόδοξο
πατριαρχείο, το μόνο νόμιμο άλλωστε για τους 'Οθωμανούς. Βλ. για τα θέματα
αυτά τις οξυδερκείς παρατηρήσεις του SLOT, Archipelagus,
27, 28, 113-115 καί
passim. Για τή Σίκινο βλ. τήν παλαιά μελέτη του ΓΑΒΑΛΑ, Σίκινος' στή νεότερη
έκδοση προσθέτει και τις εντυπώσεις των ξένων περιηγητών πού επισκέφθηκαν το
νησί (σ. 20-24).
4. Βλ. SLOT, Archipelagus,
291.
5. Βλ. τις σχετικές πληροφορίες στο λήμμα 'Ανάφη.
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Ή πρώτη πάντως ρητή μνεία του νησιού ώς πατριαρχικής εξαρχίας
ανατρέχει τρεις δεκαετίες νωρίτερα, όταν ό πατριάρχης Τιμόθεος ανάγ
γειλε, με πιττάκιο προς τους χριστιανούς της Σίφνου, ότι οί έξαρχοι του
νησιού όρισαν ώς επίτροπο τους τον μητροπολίτη Παροναξίας. Το πιττά
κιο έχει χρονολογία «εν μηνί αύγούστω ίνδικτιώνος ιβ'», δηλαδή εκδό
θηκε τον Αύγουστο του 1614 1 . Ε π ε ι δ ή , ωστόσο, άπο το κείμενο φαίνεται
οτι οί έξαρχοι κατείχαν ήδη το νησί ώς εξαρχία, το καθεστώς αυτό πρέπει
να είχε καθιερωθεί πριν άπο τή χρονολογία αυτή. Οί μνημονευόμενοι στο
πιττάκιο έξαρχοι είναι ό μέγας ρήτωρ του πατριαρχείου Μιχαήλ και ό
«μέγας διοικητής» Διαμαντής 2 .
Ή 'ίδρυση της αρχιεπισκοπής Σίφνου το 1646 σήμανε και το οριστι
κό τέλος του εξαρχικοϋ της καθεστώτος, άφοΰ έκτοτε το νησί παρέμεινε
έδρα αρχιερέα* οσο για τήν απαρχή του καθεστώτος αύτοΰ, θα πρέπει να
τήν τοποθετήσουμε μετά τήν έναρξη της Τουρκοκρατίας (1537) στο
νησί .

ΣΟΥΓΔΑΙΑΣ και ΦΟΥΛΛΩΝ ΧΩΡΙΑ
Δέκα χωριά της επαρχίας Σουγδαίας και Φούλλων χαρακτηρίστηκαν στα
μέσα του 16ου αιώνα πατριαρχικά καί εκχωρήθηκαν ώς πατριαρχική
εξαρχία άπο τον Μητροφάνη Γ ' στον παπα-Ίωάννη, σακελλάριο της μη
τροπόλεως Καφα. Οί πληροφορίες, οί μόνες πού σώζονται για το έξαρχικο καθεστώς τών χωριών αυτών, παραδίδονται σε πατριαρχικό γράμμα
πού εξέδωσε ό Μητροφάνης καί με το όποιο εφοδιάστηκε ό έξαρχος
'Ιωάννης 4 . Το γράμμα είναι άχρονολόγητο, σύμφωνα δμως με τον εκδότη
του Παπαδόπουλο-Κεραμέα, θα πρέπει να χρονολογηθεί στο «πρώτον
1. Κατά τή διάρκεια της πατριαρχίας του Τιμοθέου Β' (1612-1620) το 1614
συμπίπτει με τή δωδέκατη ίνδικτιώνα. Το πιττάκιο σώζεται ενσωματωμένο στο χφ
II C 35, φ. 9 2 v - 9 3 r της Εθνικής Βιβλιοθήκης Νεαπόλεως καί ε"χει εκδοθεί άπο τον
ΖΕΡΛΕΝΤΗ, "Ερενναι, 217.
2. Για το όφφίκιο του μ. διοικητού βλ. Οσα αναφέρω πιο πάνω, σ. 106 σημ. 1.
3. Βλ. γενικότερα τήν πρόσφατη μελέτη του SLOT, Archip eia gus, καί τήν
•ειδική μελέτη του ΣΤΜΕΩΝΙΔΗ, Σίφνος, 151 έπ.
4. 'Αντίγραφο του γράμματος σώζεται στο φ. 2 r ~ v του κώδικα 11 του Ε λ 
ληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. Το δημοσίευσε ό PAPADOPOULOS-KÉRAMEUS, Documents,
178-179* τμήματα του αναδημοσίευσε ή ΝΤΣΤΑΖΟΠΟΤΛΟΥ, Σονγδαία, 104. Τήν πηγή αύτη είχε προφανώς υπόψη ό ΓΕΔΕΩΝ,
Σφάλματα, 101, δταν σημείωνε ότι «κατά τα μέσα της IÇ' έκατονταετηρίδος ήσαν
ωσαύτως εξαρχία τα χωριά Σουγδαία καί Φοϋλλα».
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έτος της α*)? πατριαρχίας» του Μητροφάνη, δηλαδή στο 1565/1566 1 .
Στο κείμενο αναφέρεται πώς, δταν ερημώθηκαν οι επαρχίες των δύο
αρχιεπισκοπών2, «ταΐς... καιρικαΐς άνωμαλίαις προ χρόνων πολλών» τα
χωριά «κατεσχέθησαν αδίκως» άπο το μητροπολίτη Γοτθίας, μολονότι δεν
ανήκαν στην επαρχία του. Πρόσφατα, τα χωριά κατείχε ό μητροπολίτης
Καφα, αν και είχαν περάσει στη δικαιοδοσία τής Μ. Εκκλησίας ως σταυροπήγια. Τώρα, ό πατριάρχης Μητροφάνης Γ' αποκαθιστά την πατριαρ
χική εποπτεία και εκχωρεί τήν εξαρχία τών δέκα σταυροπηγιακών χω
ριών στον παπα-Ίωάννη. Κατά συνέπεια, αν δεχτούμε δτι το γράμμα του
Μητροφάνη Γ' εκδόθηκε στο διάστημα 1565/1566, ή αρχική υπαγωγή
τών χωριών στή δικαιοδοσία του πατριάρχη πρέπει να έγινε πριν άπο το
1563, επί Ίωάσαφ Β', άφοΰ ό μητροπολίτης Καφα τα κατείχε «ετη δύο
καί έπέκεινα», πριν εκχωρηθούν ως εξαρχία στο σακελλάριο τής 'ίδιας μη
τρόπολης. Για τήν τύχη τών δέκα αυτών πατριαρχικών χωριών, μετά τήν
εκχώρηση του 1565/1566, δεν σώζονται άλλα στοιχεία. Γνωρίζουμε μόνο
πώς δύο άπο αυτά, ό Βόσπορος καί το Άζάκιον, παρέμεναν πατριαρχικά
το 1666 καί ό μητροπολίτης Άμασείας, στον όποιο είχε πλέον υπα
χθεί ή μητρόπολη Καφα καί Φούλλων, υποχρεωνόταν να καταβάλλει

1. Το αντίγραφο πού σώζεται δεν φέρει χρονολογία, επειδή δμως το κείμενο
έχει αντιγραφεί ανάμεσα σε άλλα γράμματα του Μητροφάνη Γ ' πού είναι χρονολο
γημένα, ό Παπαδόπουλος-Κεραμέας διατυπώνει τήν άποψη πού αναφέρω στο κεί
μενο. Στην έκδοση τοϋ κειμένου σημειώνει ώς πιθανή χρονολογία το 1566/1567. Ή
ΝΤΣΤΑΖΟΠΟΤΛΟΤ, στο ϊδιο καί σημ. 171, προφανώς εκ παραδρομής αναφέρει δτι
«ή χρονολογία 1579/80 παρέχεται υπό τοΰ εκδότου Ά θ . Παπαδοπούλου-Κεραμέως
εν ύποτίτλω».
2. Στο κείμενο δεν μνημονεύεται αν ή νέα επαρχία, πού προήλθε άπο τήν ένω
ση τών δύο αρχιεπισκοπών καί ονομάστηκε «Σουγδαιοφύλλων», αποτέλεσε μητρό
πολη, δπως ρητά αναφέρεται στο τακτικό τοϋ τέλους τοϋ 14ου αιώνα: «ή δε Σουγδαία
καί αϊ Φοΰλλαι δύο ήσαν άρχιεπισκοπαί, ήνωθεΐσαι δέ έγένοντο μία μητρόπολις· διό
καί ό Σουγδαίας καί Φούλλων λέγεται» (πρβ. DARROUZÈS, Notìtiae, Notitia 20,
417 (46' 12)). "Ας σημειωθεί δτι, στή συνοδική πράξη τοϋ νεοεκλεγμένου μητροπο
λίτη Σερρών Μανασή, τοΰ μετέπειτα οικουμενικού πατριάρχη Μάξιμου Δ', πού εκδό
θηκε το Σεπτέμβριο τοΰ 1486, αναφέρεται δτι συμμετείχε στην εκλογή του καί «ό
Σουγδαίας καί Καφα καί Φούλου κΰρ Γεράσιμος» - το πρωτότυπο τοΰ εγγράφου σώ
ζεται στο 'Αρχείο τής μονής Βατοπεδίου καί είναι ανέκδοτο. Ή συνένωση τών τριών
αυτών επαρχιών σε μία είναι ενδεικτική τών πληθυσμιακών ανακατατάξεων πού
γνώρισε ή χερσόνησος τής Κριμαίας στή διάρκεια τοΰ 15ου αιώνα. Ειδικότερα για
τον Καφα βλ. τή μελέτη τής ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΤ, Καφάς, 280-292. Για τήν περιοχή βλ.
ακόμα τήν παλαιότερη μελέτη τοΰ Κ Α Λ Φ Ο Γ Λ Ο Τ , "Αποικος· για τον 16ον αιώνα, σ.
102 έπ.
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«κεχωρισμένως το έτήσιον» των δύο αυτών πατριαρχικών χωριών 1 .

ΣΟΥΜΟΤΤΛΗ
Βλ. το λήμμα Κεράσους.
ΣΠΑΡΤΟΤΣ
Βλ. το λήμμα Βολισσός.
ΣΤΡΤΜΩΝ
Για την πατριαρχική εξάρτηση τοΰ οικισμού αύτοΰ μας βεβαιώνει ενα πα
τριαρχικό έγγραφο τοΰ 1618" εκεί απαριθμείται ανάμεσα σε άλλα έπτα
«πατριαρχικά χωρία» πού παλαιότερα ήταν ενοριακά τής μητροπόλεως
Φιλίππων. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «έλαβε καί εκείνος [ό πατριάρχης]
τα χωρία ταΰτα..., τόν τε Στρυμόνα ποταμόν, ...καί σταυροπήγια πατριαρ
χικά έποίησε» 2 . Ό τρόπος με τον όποιο είναι διατυπωμένο το κείμενο
υποδηλώνει πώς πρόκειται για οικισμό πού βρισκόταν, προφανώς, κοντά
στον ποταμό Στρυμόνα. Οι βυζαντινές πάντως πηγές τοΰ 14ου αιώνα
μνημονεύουν χωριό με το όνομα αυτό 3 .

ΣΤΤΛΟΣ
Το έξαρχικο καθεστώς τοΰ χωριοΰ αύτοΰ τής Κρήτης συνδέθηκε άμεσα
με το χωριό Άνερικούρου. Τον 'Απρίλιο τοΰ 1654 μια ομάδα οικισμών
τής δυτικής Κρήτης, ανάμεσα στους οποίους καί ό Στύλος, χαρακτηρί
στηκαν πατριαρχικοί 4 . Λίγο αργότερα όμως ό Στύλος αντικαταστάθηκε,

1. Ή πληροφορία σώζεται σέ σιγιλλιώδες γράμμα πού εκδόθηκε το 1666 άπο
τον Παρθένιο Δ'- βλ. ΑΐΊΟΣΤΟΛΟΠΟΎΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική
Συναγωγή,
λήμμα 120.
2. Πρόκειται για ενα σιγίλλιο του Τιμοθέου Β', για το όποιο βλ. στο λήμμα
Άμφίπολις.
3. Το 1342 μαρτυρεΐται «άπογραφεύς Βολεροϋ, Στρυμόνος καί Θεσσαλονί
κης», δρος πού παραπέμπει βέβαια σέ αντίστοιχους οικισμούς· βλ. την πληροφορία
στο T A F R A L I , Thessalonique,
60. "Αλλες πηγές τοΰ 14ου αι. όταν αναφέρονται σέ
οικισμό κοντά στον Στρυμόνα μνημονεύουν το χωριό Προβίστα (σημ. Παλαιοκώμη)'
βλ. Actes de Zogrophou, 37, 49, 50, 58· πρβ. καί Paysages, 2 3 1 : λήμμα Probista.
4. Για τήν πράξη αύτη καί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της βλ. στο λήμμα Ά τ σ ι τσόπουλον, σημ. 2.
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στην ομάδα αύτη των πατριαρχικών χωριών, άπο το χωριό Άνερικούρου.
Το σημείωμα πού σώζει την πληροφορία δεν αναγράφει χρονολογία,
ώστε να γνωρίζουμε για πόσο διάστημα ό Στύλος διατήρησε το έξαρχικό
του καθεστώς· φαίνεται, πάντως, πιθανό δτι παρέμεινε υπό την πατριαρ
χική εξουσία για σύντομο διάστημα 1 .

ΣΦΑΜΕΝΟΣ
Ή αρχαιότερη μνεία για το δτι το χωριό αύτο ήταν πατριαρχικό ανάγεται
στον Μάιο του 1 5 8 1 : ό 'Ιερεμίας Β ' με έγγραφο του πού εκδόθηκε τή
χρονιά εκείνη βεβαίωνε δτι ή αθωνική μονή της Σιμωνόπετρας κατείχε
μετόχι «αντικρύ Ζυχνών» και προσδιόρισε ειδικότερα: «εις το ήμέτερον
πατριαρχικον χωρίον του Σφαμένου» 2 . Είναι πολύ πιθανό το χωριό αύτο
να είχε χαρακτηριστεί πατριαρχικό λίγα χρόνια πριν και να άνηκε στην
ομάδα τών «δεκατεσσάρων κωμών του πατριαρχείου» πού υπήρχαν στην
περιοχή τών Φιλίππων πριν άπο το 1577, σύμφωνα με τή μαρτυρία του
Γαβριήλ ΚαλωνάΛ Βέβαιο, πάντως, είναι δτι το έξαρχικό του καθεστώς
λήγει το 1721, δταν το χωριό υπάγεται στή μητρόπολη Ξάνθης, μαζί με
τήν πατριαρχική εξαρχία της Καβάλας, στην οποία ως τότε ύπέκειτο 4 .

ΤΖΑΝΟΤ

Το χωριό αύτο ήταν πατριαρχικό και υπαγόταν στην εξαρχία Καβάλας 5 .
Το έξαρχικό του καθεστώς έληξε το 1721, δταν ενώθηκε ή Καβάλα με τή
μητρόπολη Ξάνθης. Βλ. περισσότερα στα λήμματα Καβάλα και Μοκοσύλου.
1. Πρβ. δσα αναφέρω και στο λήμμα Άνερικούρου σχετικά με τή χρονολογία
του σημειώματος. Στον Στύλο άπο τα βυζαντινά χρόνια υπήρχε μετόχι της μονής
'Ιωάννου Θεολόγου της Πάτμου - βλ. ΜΑΛΤΕΖΟΤ, Λατινικά έγγραφα, 349 έπ.
2. Το έγγραφο του 'Ιερεμία παραμένει ανέκδοτο - περίληψη του έχει δημοσιεύ
σει ό ΒΑΜΒΑΚΑΣ, Σιμωνόπετρα, 111. Ό σ ο ν άφορα τή θέση του χωρίου, βρισκόταν
2,5 χμ. βόρεια της εξαρχίας Πισιλινιοϋ (σημ. Πεθελινός). Βλ. και δσα αναφέρονται
στο Paysages, 147: λήμμα Fadie.
3. Για τον Γαβριήλ Καλωνά και τή μαρτυρία του αύτη βλ. στο λήμμα 'Αμφίπολις.
4. Για τήν πράξη με τήν οποία επικυρώθηκε ή υπαγωγή αύτη βλ. το λήμμα
Βασιλάκιον.
5. Για τή γεωγραφική θέση του οικισμού αύτοϋ βλ. Paysages, 252: λήμμα

Tsanos.

TOMAPOBON

233

TOMAPOBON
Ό οικισμός αυτός, κοντά στην πόλη Βράιλα ή Προΐλαβο, αποτέλεσε, για
κάποιο σύντομο διάστημα μέσα στον 17ο αιώνα, πατριαρχική εξαρχία.
Το κείμενο μιας συνοδικής απόφασης, πού εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του
1664 προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή ένωση του Τομαροβου στή μητρό
πολη Προϊλάβου, μας πληροφορεί δτι «κατά καιρούς ανωμάλους» το Τομάροβο ονομάστηκε πατριαρχική εξαρχία, μολονότι αποτελούσε πάντοτε
ενορία τής επαρχίας Προϊλάβου. Φαίνεται δμως, από τή διατύπωση του
κειμένου, πώς το εξαρχικο καθεστώς δεν διάρκεσε πολύ* διότι, «αύθις
άντικατέστη και ύπετάχθη αύτη [τή μητροπόλει] Προϊλάβου» 1 .
Ή αποκατάσταση του οικισμού ώς ενοριακού έγινε ύστερα άπο τις
ενέργειες τοΰ τότε μητροπολίτη Προϊλάβου Γερασίμου. ''Αν λάβουμε υπό
ψη πώς ό Γεράσιμος εκλέχθηκε αρχιερέας τής επαρχίας αυτής τον ' Ο κ τ ώ 
βριο τοΰ 1655 2 καί ύστερα άπο τρία χρόνια, τον Νοέμβριο τοΰ 1658, ε
κλέχθηκε μητροπολίτης Τορνόβου 3 , το εξαρχικο καθεστώς τοΰ Τομαροβου
πρέπει να έληξε μέσα στην τριετία αυτή.
"Εκτοτε το Τομάροβο παρέμεινε ενοριακό τής μητροπόλεως Προϊ
λάβου - τον 18ο, μάλιστα, αιώνα αναφέρεται καί στή φήμη τοΰ αρχιερέα 4 .

ΤΡΙΓΛΕΙΑ
Για το εξαρχικο καθεστώς τής πόλης αυτής τής Προποντίδας ή αρχαιό
τερη πληροφορία πού έχουμε ανάγεται στο 1580. Ή πληροφορία σώζε
ται σε πατριαρχικό γράμμα τοΰ Μητροφάνη Γ', δπου γίνεται λόγος για
συνοικέσια πού είχαν επιτραπεί επί των ημερών τοΰ Διονυσίου Β ' «εν ταΐς

1. Το κείμενο τής συνοδικής απόφασης σώζεται αντιγραμμένο στο χφ Μ Π Τ 2,
φ. 74 ν -75 Γ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 116)
καί τμήμα του έχει εκδώσει ό ΓΕΔΕΩΝ, Έξαρχίαι,
264-265. Το μεγαλύτερο
μέρος του έχει εκδώσει καί è Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Υ Σ , Βιβλιοθήκη,
4,
380-381.
2. Σώζεται το κείμενο τοΰ υπομνήματος τής εκλογής του στο χφ Μ Π Τ 2,
φ. 264ν (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 736).
3. Στο ϊδιο χειρόγραφο σώζεται καί το κείμενο του υπομνήματος εκλογής του
στή μητρόπολη Τορνόβου (στο ϊδιο, λήμμα 583)· τον Αύγουστο του 1673 ό Γεράσι
μος εκλέχθηκε οικουμενικός πατριάρχης (βλ. στο ϊδιο, λήμμα 760).
4. Το 1743 το υπόμνημα εκλογής τοΰ αρχιερέα Προϊλάβου ανέφερε: «Τής άγιωτάτης μητροπόλεως Προϊλάβου καί Τομαροβου απροστάτευτου μεινάσης...»· βλ.
το κείμενο στή μελέτη τοΰ RUSSOS, Studii, 292.
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πατριαρχικαΐς χώραις, Τριγλία και τοις Έλεγμοΐς» 1 . 'Από το κείμενο
του 1580 δεν είναι σαφές αν το πατριαρχικό καθεστώς Ι'σχυε στους δύο
αυτούς τόπους τήν εποχή πού εκδόθηκε το γράμμα του Μητροφάνη ή αν
ϊσχυε καί επί του Διονυσίου Β ' , δηλαδή στο διάστημα 1546-1556. "Ας
σημειωθεί πάντως δτι στην αναγραφή των πατριαρχικών τόπων και σταυροπηγίων της Μ. 'Ασίας πού γράφτηκε το 1577, μολονότι οί Έ λ ε γ μ ο ί
αναφέρονται ρητά ως «πατριαρχικόν», για τήν Τρίγλεια σημειώνεται:
«Εις τήν Τρίγλειαν σταυροπήγιον ό Χριστός ό Φιλάνθρωπος, έτερον ή
Παντοβασίλισσα» 2 . Ή διατύπωση αυτή μπορεί να ερμηνευθεί κατά δύο
τρόπους: ή ή Τρίγλεια υπήρξε πατριαρχική επί Διονυσίου Β ' άλλα πριν
άπο το 1577 έπαψε να είναι, ή έγινε πατριαρχική εξαρχία στο διάστημα
1577-1580.
Ή επόμενη μνεία για τήν «χώραν Τρίγλειαν» ανάγεται στο 1645*
τον Μάιο της χρονιάς εκείνης διευθετήθηκε μια διαφορά πού είχε ανακύψει
μεταξύ των ιερέων της Τρίγλειας καί σημειώθηκε στον ιερό κώδικα του
πατριαρχείου ή κατανομή των σπιτιών πού άνηκαν στην ενορία κάθε ιε
ρέα 3 . Στο σημείωμα δεν γίνεται ρητή αναφορά στο εκκλησιαστικό καθε
στώς πού είχε τή στιγμή εκείνη ή Τρίγλεια· ονομάζεται όμως «χώρα»,
δρος πού συχνά υποδηλώνει καθεστώς έξαρχικό. Το γεγονός, εξάλλου, δτι
οί ιερείς απευθύνθηκαν στο πατριαρχείο για το ζήτημα πού είχε ανακύ
ψει, καί οχι στον τοπικό μητροπολίτη, αποτελεί μία ακόμα ένδειξη δτι ή
Τρίγλεια ήταν, τον Μάιο του 1645, πατριαρχική εξαρχία.
Το καθεστώς αυτό δμως φαίνεται πώς καταλύθηκε λίγο αργότερα,
άφου το 1652 ό Π αίσιος Α ' , επαναφέροντας το έξαρχικό καθεστώς στην
Τρίγλεια, σημείωνε δτι λίγα χρόνια πριν κάποιος πατριάρχης «νόμους
καί κανόνας παριδών» ενέταξε τις πατριαρχικές έξαρχίες της Τρίγλειας
καί των Έ λ ε γ μ ώ ν στή μητρόπολη Προύσης 4 .

1. Περισσότερα για το γράμμα τοΰ 1580 καί τήν εκδοσή του βλ. στο λήμμα
Έλεγμοί.
2. Τήν απορία του για τήν αποσιώπηση τής πατριαρχικής εξάρτησης τής Τρίγλειας διατυπώνει καί ό εκδότης τής αναγραφής ΠΟΛΕΜΗΣ, 'Αναγραφή, 113. Π ε 
ρισσότερα για το κείμενο αυτό, τήν παράδοση του καί το χρόνο στον όποιο ανάγεται
βλ. στα λήμματα Έλεγμοί καί Κόληδα.
3. Το σημείωμα σώζεται στή σ. 407 του Κώδικα Α' του πατριαρχικού Ά ρ χειοφυλακίου - αντίγραφο του παραδίδεται στο χφ Μ Π Τ 2, φ. 3 2 9 ν (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 1040) καί είναι ανέκδοτο.
4. Μητροπολίτης Προύσης ήταν τότε ό Κλήμης. Για τις κακές σχέσεις του με
τον πατριάρχη Παΐσιο, καθώς καί για το σιγίλλιο τοΰ 1652 βλ. περισσότερα στο λήμ-
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Ω σ τ ό σ ο , ό Ι'διος ό Παΐσιος κατά τη δεύτερη πατριαρχία του αναγκά
στηκε να ακυρώσει την απόφαση του και να αποδώσει πάλι την Τρίγλεια
στον τότε μητροπολίτη Προύσης. Αιτία φαίνεται πώς ήταν ή δεινή οικο
νομική κατάσταση στην οποία περιήλθε το πατριαρχείο, δταν χρειάστηκε
να αποπέμψει άπο τον οικουμενικό θρόνο τον άναρριχηθέντα για δεκατέσ
σερις ήμερες, τον Μάρτιο τοΰ 1654, Κύριλλο Γ ' τον Σπανό. Περισσότερα
από εξήντα φορτία άσπρων κόστισε στην 'Εκκλησία ή πατριαρχία αυτή
και το χρέος έπρεπε να εισπραχθεί άπο τους μητροπολίτες. "Ετσι ό Παΐσιος Α ' , σε πιττάκιο πού έστειλε στους κληρικούς της μητροπόλεως Πρού
σης με χρονολογία 1655 1 , περιγράφει τή δεινή οικονομική κατάσταση της
Ε κ κ λ η σ ί α ς και τους προτρέπει να καταβάλλουν τα ποσά πού πρέπει «προς
τον ήδη χειροτονηθέντα μητροπολίτην υμών Προύσης και Τριγλίας και
ύπέρτιμον κύρ Παρθένιον» 2 . Δεδομένου δτι ό Παΐσιος Α' παρέμεινε στον
πατριαρχικό θρόνο ως τον Μάρτιο τοΰ 1655, ή Τρίγλεια έγινε ενοριακή
της μητροπόλεως Προύσης ως τήν ημερομηνία εκείνη, οπότε έχασε, τή
φορά αυτή οριστικά, το έξαρχικό της καθεστώς 3 . Μια σειρά μαρτυρίες το
επιβεβαιώνουν.
Το 1657 ό Προύσης Παρθένιος ήταν υποψήφιος για τον οικουμενικό
θρόνο* το υπόμνημα της εκλογής του τον αναφέρει ως «μητροπολίτην

μα Έλεγμοί. Για τΙς συνεχείς προσπάθειες των μητροπολιτών Προύσης να προσαρ
τήσουν τήν Τρίγλεια και τους γειτονικούς Έλεγμούς στην ενορία τους βλ. καΐ δσα
αναφέρει ό ΓίΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Ειδήσεις, 24. Οί προσπάθειες αυτές ϊσως να μην εΐναι
άσχετες με τα μέτρια εισοδήματα της επαρχίας αυτής, όπως τουλάχιστον διαφαίνε
ται άπο τα ποσά πού ήταν υποχρεωμένη να καταβάλλει στο πατριαρχείο, στα μέσα
του 17ου αιώνα (βλ. στο ϊδιο, 26-27). Ή κατάσταση, πάντως, φαίνεται πώς άλλαξε
τον επόμενο αιώνα άφοΰ, σε κατάστιχο τοΰ 1759 πού όριζε τα ποσά πού θα κατέβαλλε
κάθε μητρόπολη για τήν ενίσχυση της Πατριαρχικής Σχολής, ή Προύσα άνηκε στην
ομάδα της υψηλότερης καταβολής, δηλαδή 6.000 άσπρα. Το κατάστιχο έχει εκδώσει
ό ΧΑΜΟΤΔΟΠΟΤΛΟΣ, Πατριαρχική Σχολή, 237 έπ.
1. 'Αντίγραφο τοΰ πιττακίου αύτοΰ σώζεται στο χφ 315, φ. 274 r ~ v , της Βι
βλιοθήκης τοϋ πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας (ΜΟΣΧΟΝΑΣ, Κατάλογοι, 3, 341) και ε"χει
εκδοθεί άπο τον ΜΑΖΑΡΑΚΗ, Συμβολή, 205-207.
2. Το κείμενο τοϋ υπομνήματος εκλογής του στή μητρόπολη Προύσης σώζε
ται στο χφ Μ Π Τ 2, φ. 259^ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συ
ναγωγή, λήμμα 712).
3. Ό Πα'ί'σιος Α' αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον Μάρτιο τοΰ 1655, μην μπο
ρώντας να υποφέρει «τάς πολλάς οχλήσεις τάς καθημερινάς των χρεοφειλετών», ό
πως σημείωσε στην έγγραφη παραίτηση του, πού φέρει χρονολογία 8 Αυγούστου
1655 (βλ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 734).
"Εκδοση τοΰ κειμένου βλ. στο ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Συμβολή, 1, 138-139.
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Προύσης και Τριγλείας» 1 . Τον διαδέχθηκε στην Προύσα ό Μελέτιος, ό ο
ποίος στο υπόμνημα εκλογής του διατηρεί και αυτός την Τρίγλεια στη
φήμη του 2 . Τόν 'Ιούνιο του 1657 άλλη πηγή επιβεβαιώνει τήν ενσωμάτωση
της Τρίγλειας στή μητρόπολη Προύσης· ενα σιγίλλιο πού εκδόθηκε για
τή μονή των Α γ ί ω ν Πατέρων ανέφερε πώς το μοναστήρι βρισκόταν «εν
τοις όρίοις της χώρας Τριγλίας της υποκείμενης τή μητροπόλει Πρού
σης» 3 . "Εκτοτε δεν παρουσιάζεται αλλαγή στο καθεστώς αυτό* οι πηγές
παρουσιάζουν τήν Τρίγλεια ώς τμήμα τής μητροπόλεως Προύσης. Για
παράδειγμα, σέ τακτικό πού παρουσιάζει τους «νυν, κατά το ,αψι™ [1710]
έτος» αρχιερείς αναγράφεται «ό Προύσης, Μουντανίων καί Τριγλίας» 4 .
Σ τ ο Συνταγμάτων

του Χρύσανθου, του 1715, ή ίδια αναγραφή* ή 'ίδια καί

στο τακτικό πού σώζεται στο χ φ P a r i s . S u p p l . Gr. 1119, του έτους
1725 περίπου 5 . Κατά συνέπεια, το έξαρχικό καθεστώς τής Τρίγλειας έλη
ξε οριστικά τους τρεις πρώτους μήνες του 1655 6 .

1. Ό Παρθένιος εκλέχθηκε πατριάρχης τήν 1η Μαίου τοϋ 1657" για το κεί
μενο του υπομνήματος εκλογής βλ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική
Συναγωγή, λήμμα 598.
2. Εκλέγεται ώς «μητροπολίτης Προύσης καί Τριγλείας»· το κείμενο τοϋ
υπομνήματος εκλογής του σώζεται στο χφ Μ Π Τ 2, φ. 256 Γ " ν (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 697). "Ενα χρόνο αργότερα, στο
κείμενο τής καθαίρεσης του (στο ϊδιο, λήμμα 592), ονομάζεται «μητροπολίτης Πρού
σης, Μουντανίων καί Τριγλείας»· πρβ. καί δσα αναφέρω στο λήμμα Μουδανιά.
3. Το πρωτότυπο τοϋ σιγιλλίου σώζεται στή συλλογή Hase, πού βρίσκεται
στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων (Suppl. Gr. 704), καί ε"χει εκδοθεί άπο τον
ΖΑΚΥΘΗΝΟ, 'Ανέκδοτα, 161-164 καί άπο τον ΕΤΑΓΓΕΛΙΔΗ,
Βρύλλειον-Τρίγλεια,
64-66. 'Αντίγραφο τοϋ κειμένου τοϋ σιγιλλίου σώζεται στο χφ Μ Π Τ 2, φ. 271 ν -272 Γ
(ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 771). Είναι χ α 
ρακτηριστικό δτι ή ανάμνηση τοϋ έξαρχικοΰ καθεστώτος τής Τρίγλειας είναι ακό
μα νωπή στο κείμενο του σιγιλλίου, δπως φαίνεται άπο τή χρήση τοϋ δρου «χώρα»,
δρου πού συνήθως χρησιμοποιείται για τις πατριαρχικές έξαρχίες.
4. Το «τακτικό» σώζεται στο χφ 276, σ. 47-49, τής πατριαρχικής βιβλιοθή
κης Ιεροσολύμων ( Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Τ Σ , Βιβλιοθήκη, 1, 338).
5. Το «τακτικό» έχει εκδοθεί άπο τον Ο Μ Ο Ν Τ , Liste, 315.
6. Ή άποψη, επομένως, πού διατύπωσε ό ΕΤΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Βρύλλειον-Τρί
γλεια, 77, δτι «άπο των άρχων δμως τοϋ I Z ' αιώνος παντοιοτρόπως ένήργουν οι μητροπολΐται τήν άπ' αυτών έξάρτησιν τών πατριαρχικών χωρίων Τριγλείας καί Έ λ ε γ μών καί τήν μετατροπήν αυτών εις ενοριακά, τοΰθ' δπερ δεν έπέτυχεν ούδ' ό τετράκις
άπο τοϋ 1657-1675 πατριαρχεύσας Προύσης Παρθένιος Δ' ό Μογιλάλος ή Χουμχούμης», δεν ευσταθεί, υστέρα άπο δσα ανέφερα. Ό Κομνηνος-'Τψηλάντης στο «σημείω
μα» πού απομνημόνευσε το 1729 ανέφερε τήν Τρίγλεια ώς εξαρχία εκχωρούμενη κα
τά το ήμισυ στον μ. εκκλησιαρχη καί κατά το άλλο ήμισυ στον υπομνηματογραφο. Ή

TPIKEPA

237

TPIKEPA
Έ ν α πατριαρχικό πιττάκιο προς τους χριστιανούς κατοίκους «της χώρας
Τρικέρων» αποτελεί τη μοναδική π η γ ή πού μαρτυρεί δτι το οικιστικό
αυτό σύνολο, στο άκρο της χερσονήσου της θεσσαλικής Μαγνησίας, απο
τέλεσε πατριαρχική εξαρχία. Το πιττάκιο εκδόθηκε στις 6 Μαΐου 1 8 3 1 1
καί άπο το περιεχόμενο του φαίνεται οτι ή υ π α γ ω γ ή των Τρικέρων στην
πατριαρχική δικαιοδοσία προκλήθηκε ύστερα άπο σχετικό α'ίτημα

πού

υπέβαλαν οι κάτοικοι: άπο το κείμενο φαίνεται δτι «πρόκριτοι» άπο τ α
Τρίκερα πήγαν στην Κωνσταντινούπολη για να υποβάλουν στον πατριάρ
χη το σχετικό α'ίτημα.
Τή νέα εξαρχία ό πατριάρχης δεν τήν εκχώρησε σε κάποιον εξαρχο,
άλλα παραχώρησε τα εκκλησιαστικά της εισοδήματα στο σχολείο του
οικισμού 2 . Στο πατριαρχείο οι χριστιανοί της εξαρχίας θα κατέβαλλαν
μόνο 100 γρόσια ετησίως «υποταγής ένεκα».

πληροφορία πρέπει, προφανώς, να αναχθεί στο διάστημα πριν άπο το 1652, άφοΰ τότε
ό Παΐσιος Α' τήν εκχώρησε στον πρωτοκανόναρχο Δημήτριο καί άπο το 1655 έ'παψε
να είναι εξαρχία. Ό ΕΤΑΠΈΛΙΔΗΣ, Βρύλλειον-Τρίγλεια,
78, στηριζόμενος προ
φανώς στο «σημείωμα» τοΰ Κομνηνοΰ-Ύψηλάντη σημειώνει πώς ή Τρίγλεια «το
1732 εδόθη πάλιν ώς εξαρχία κατά το ήμισυ τ ω μεγάλω Έκκλησιάρχη Νικολάω Κρι
τία..., κατά δε το άλλο ήμισυ τ ω ύπομνηματογράφω οΰ το όνομα δέν άπαντα παρά
Γεδεών». Για τήν Τρίγλεια τοϋ 19ου καί τών άρχων του 20οϋ αιώνα βλ. ΚΛΕΩΝΥΜΟΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ, Βιβυνικά, 148-152. Βλ. ακόμα Ή μητρόπολις Προύσης,
'Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα, 190.
1. Το κείμενο τοϋ πατριαρχικοΰ πιττακίου δημοσίευσε ό 'Αλέξανδρος Ά σ τ έ ριος άπο το πρωτότυπο πού σώζεται ενσωματωμένο το χφ 99 («Κώδιξ παλαιών
εγγράφων») της «Φιλαρχαίου Εταιρίας "Οθρυς» τοΰ Άλμυροΰ (ΑΣΤΕΡΙΟΣ, 'Εξαρχία
Τρικέρων, 334-335). "Ας σημειωθεί δτι ή «πατριαρχική επιγραφή» πού ό εκδότης
δέν μπόρεσε, προφανώς, να διαβάσει είναι: «Κωνστάντιος ελέω θ(εο)ΰ αρχιεπίσκο
πος Κωνσταντινουπόλεως», δπως διαπίστωσα άπο αυτοψία.
2. Το σχετικό απόσπασμα είναι το ακόλουθο: «'Επειδή δε είθισται καί εΐνε
τεταγμένον το να προσφέρηται άφ' εκάστης εξαρχίας μία ετήσιος ποσότης προς το
Κοινον της καθ' ήμας τοϋ Χ. Μ. 'Εκκλησίας, λόγω υποταγής, δια τοϋτο άπεφηνάμεθα
μετά συγκαταβάσεως, τη συναινέσει καί ευχαριστώ υποδοχή τών ένταΰθα προκρίτων
συμπολιτών σας τών ήδη επιστρεφόντων, ϊνα άποστέλλητε κατ' έ'τος προς το Κοινον
της Εκκλησίας γρόσια 100, τα όποια θέλει γίνηται φροντίς να τα έμβάζητε εγκαί
ρως. Τα δε εισοδήματα καί δικαιώματα, άπερ μέχρι τοΰ νΰν ύπήρχον αρχιερατικά,
ταΰτα πάν[τα ά]ποφαινόμεθα καί διατάττομεν ώστε άπο τοΰ νΰν καί εις το έξης να
δίδωνται προς τήν εν τη πατρίδι σας κοινήν [σχολ]ήν...»."Ας σημειωθεί οτι το σχολείο
ενισχύεται καί μέ 400 γρόσια, τα όποια θα καταβάλλουν εξ ημισείας τα δύο μονα
στήρια της περιοχής, δπως αναφέρεται στο πιττάκιο.
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Ή τύχη της εξαρχίας αύτης μας είναι άγνωστη 1 ' οπωσδήποτε δμως,
και στην περίπτωση πού επέζησε το έξαρχικο καθεστώς, οί ρυθμίσεις των
Γενικών Κανονισμών θα το κατέλυσαν το 1862.
ΤΡΙΠΟΑΙΣ
Βλ. το λήμμα Κεράσους.
ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑ

Ή πληροφορία δτι ή Τρίπολη της 'Αρκαδίας ήταν πατριαρχική εξαρχία
ανάγεται στον 16ο αιώνα" ό μητροπολίτης Ναυπλίου και "Αργούς Διονύ
σιος σε επιστολή του προς τον Θεοδόσιο Ζυγομαλά τον ενημερώνει «περί
της υμετέρας εξαρχίας της Ύδροπολιτζας» και του αναφέρει τις ατασθα
λίες τις όποιες διαπράττουν οι εκεί κληρικοί 2 . Ή επιστολή δεν φέρει χρο
νολογία, το γεγονός δμως δτι το κείμενο της δημοσιεύθηκε άπο τον Μαρτίνο Κρούσιο στην Turcograecia καθιστά το 1584, το έτος δηλαδή εκδό
σεως τοϋ βιβλίου, ενα πρώτο t e r m i n u s a n t e q u e m για το έξαρχικο κα
θεστώς της Τριπολιτσας 3 . Το δριο αυτό μπορεί να μετατεθεί στο 1575,
δταν ληφθεί υπόψη το γεγονός δτι ό Διονύσιος προσφωνεί τον Ζυγομαλά
«νοτάριον της άγιωτάτης του Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας»* ό Ζυγομαλάς ήταν νοτάριος άπο το 1563 ως το 1575, οπότε έγινε πρωτονοτάριος
της Εκκλησίας. Σε αυτό, επομένως, το διάστημα θα πρέπει να χρονολογη
θεί ή επιστολή του Διονυσίου και, κατ' επέκταση, ή μαρτυρία π ώ ς ή Τριπολιτσά ήταν πατριαρχική εξαρχία, πού άνηκε στον Θεοδόσιο Ζυγομαλά 4 .

1. "Αγνωστη ήταν καί στον εκδότη τοϋ πατριαρχικού γράμματος 'Αλέξαν
δρο Άστέριο, ό όποιος το 1906 έκανε έκκληση στους αναγνώστες της
'Εκκλησια
στικής 'Αλήθειας να προσκομίσουν τυχόν άλλες πληροφορίες για την εξαρχία αυτή.
2. Για τα τοπωνυμικά της Τριπολιτσας, ή Ύδροπολιτζάς, βλ. στη μελέτη τοϋ
BEH, Τρίπολις, 612-613 και τοϋ ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΤ, Άμνκλαι,
348.
3. Το κείμενο τοϋ γράμματος βλ. στην Turcograecia, 320 έπ.· το έπανεξέδωσε ό Β Ε Η Σ , Τρίπολις, 611-612.
4. "Εχει υποστηριχθεί ή άποψη δτι ή Τριπολιτσα δόθηκε ως εξαρχία στον Ζυ
γομαλά το 1577, «οτε τω ετει τούτω μηνί σεπτεμβρίω, εστάλη άνα τας νήσους καί
την Μικράν 'Ασίαν πατριαρχικός εξαρχος». Την άποψη αυτή υποστήριξε πρώτος ό
ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Άμνκλαι,
14-15, καί έκτοτε λίγο πολύ καθιερώθηκε. Στηρίζεται,
δμως, σε μιαν άστοχη ταύτιση δύο σχετικών, άλλα δχι ταυτόσημων, ιδιοτήτων τοϋ
Ζυγομαλά: τοϋ καθολικοΰ έξάρχου της Τριπολιτσας και τοϋ πατριαρχικού έξάρχουάπεσταλμένου. Το 1577 ό Ζυγομαλας πραγματικά περιόδευε, μέ τη δεύτερη ιδιότη
τα του, στα νησιά και στη Μ. 'Ασία* το σχετικό, μάλιστα, πατριαρχικό γράμμα είχε
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H ύπαρξη έξαρχικοΰ καθεστώτος στην Τριπολιτσα τοΰ 16ου αιώνα
επιβεβαιώνεται άπο ένα σιγίλλιο τοΰ 1581. Το εξέδωσε ό Ιερεμίας Β '
προκειμένου να υπαγάγει στη μονή της Παναγίας της Ε π ά ν ω Χρέπας
ένα κοντινό μονύδριο - στο κείμενο τοΰ σιγιλλίου αναφέρεται δτι ή μονή
βρίσκεται «πλησίον Ύδροπολιτζάς, της πατριαρχικής και σταυροπηγια
κής χώρας» 1 .
Στην περίοδο τής ενετικής κατάκτησης (1687-1715) ό έλεγχος καί
οι εξουσίες τοΰ πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, δπως ήταν φυσικό,
ατόνησαν φαίνεται όμως δτι, αμέσως μετά τήν επικράτηση των 'Οθωμα
νών στην Πελοπόννησο, ή Τριπολιτσα αποκαταστάθηκε ως πατριαρχική
εξαρχία. Ή πρώτη πληροφορία σώζεται άπο τον Κομνηνό-'Υψηλάντη
στο «σημείωμα» του το σχετικό με τις πατριαρχικές έξαρχίες, πληροφο
ρία ωστόσο για τήν οποία πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί ως προς το
χρόνο στον όποιο ανάγεται 2 . Το 1749, δπως πληροφορούμαστε άπο επί
σημο έγγραφο, ή Τριπολιτσα ήταν ήδη πατριαρχική εξαρχία ώς τή στιγ
μή εκείνη, οπότε αποφασίζεται να ενωθεί με τή μητρόπολη Χριστιανουπόλεως 3 . Ή «ένωση» δμως αυτή δεν σήμαινε τήν πλήρη κατάργηση τοΰ
έξαρχικοΰ καθεστώτος, δπως συνήθως πιστεύουν4* ό μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως δεσμεύτηκε να καταβάλλει ετησίως στον έξαρχο Μάρκο,
«άρχοντα τών εκκλησιών», εφ' δρου ζωής, το ποσό πού άντιστοιχοΰσε στο
έτήσιό του. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει δτι ή Τριπολιτσα δεν μεταβλή
θηκε σε ενορία τής μητροπόλεως Χριστιανουπόλεως. Ή διατήρηση τοΰ
έξαρχικοΰ καθεστώτος στην Τριπολιτσα ώς τις αρχές τοΰ 19ου αιώνα δηέκδοθεΐ άπο τον 'Ιερεμία Β' το φθινόπωρο τοΰ 1576 (βλ. LEGRAND,
Zygomalas,
184-186). Οι δύο δμως αυτές ιδιότητες τοΰ Ζυγομαλα δεν πρέπει να συγχέονται.
"Οσο για τίς προσωπικές σχέσεις πού συνέδεαν τον Ζυγομαλα μέ το μητροπολίτη
Ναυπλίου καί "Αργούς καί μέ τον πατριάρχη Ίωάσαφ Β', βλ. το έ'ργο τοΰ ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΤ, Τριπολιτσα, 150-151. Γενικά για τήν πατριαρχική εξαρχία τής Τριπολιτσας βλ. τίς μελέτες TOT ΙΔΙΟΤ, Εξαρχία Τριπολιτζας, 381 έπ. καί
Εκκλησία,
116.
1. Το σιγίλλιο αυτό εξέδωσε άπο το πρωτότυπο ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, 'Επάνω
Χρέπα, 210-212.
2. Για το «σημείωμα» καί τίς επιφυλάξεις πού γεννά βλ. το λήμμα "Αγιος
Ευστράτιος.
3. Για τήν εκκλησιαστική κατάσταση κατά τήν περίοδο τής Ενετοκρατίας βλ.
ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Τριπολιτσα, 218 έπ. Το επίσημο έγγραφο είναι ενα σιγίλλιο τοΰ
Κυρίλλου Ε ' , πού το κείμενο του σώζεται στή σ. 90 τοΰ Κώδικα Ε ' τοΰ πατριαρχικοΰ
Άρχειοφυλακίου καί παραμένει, δσο γνωρίζω, ανέκδοτο- βλ. γι' αυτό ΓΕΔΕΩΝ,
Πίνακες, 643 καί ΚΝΗΤΗΣ, Χριστιανονπολις,
70.
4. Ή εντύπωση αυτή κυριαρχεί στις μελέτες πού αναφέρω πιο πάνω.
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Χώνεται ρητά σε πατριαρχικό γράμμα πού εξέδωσε ό Καλλίνικος Δ' τον
'Απρίλιο του 1804. Στο κείμενο ή Τριπολιτσά ονομάζεται πατριαρχική
εξαρχία, «μηδένα έχουσα τον εν αύτη άρχιερατικώς προϊστάμενον κυριαρ
χική εξουσία, άλλ' άπο καιρού εις καιρόν έπετρέπετο ή διοίκησις αύτης
και ή πνευματική επίσκεψις τών... χριστιανών ιερωμένων και λαϊκών
έ π ι τ ρ ο π ι κ ώ ς εκ τών αρχιερέων της Πελοποννήσου, ποτέ μεν τ ω
ίερωτάτω μητροπολίτη Χριστιανουπόλεως, άλλοτε δε τ ω Ώλένης, και
άλλοτε άλλω» 1 .
Πραγματικά, στο διάστημα πού μεσολάβησε άπο τήν «ενωσή» της
μέ τή μητρόπολη Χριστιανουπόλεως το 1749 ως το 1804 ή Τριπολιτσά
θα ανατεθεί σε αρκετούς αρχιερείς. Το 1763 αποφασίστηκε να αποσπα
στεί «ή εξαρχία Ύδροπολιτζας», δπως τήν αναφέρει το σχετικό κείμενο,
άπο τή μητρόπολη Χριστιανουπόλεως καί να ονομαστεί αρχιεπισκοπή 2 .
Ή λύση αυτή προκρίθηκε προκειμένου να εκτονωθεί ή έντονη δυσαρέσκεια
τών χριστιανών της Τριπολιτσάς κατά του μητροπολίτη Χριστιανουπόλεως Δανιήλ 3 . Στο κείμενο αναφέρεται πώς ή Τριπολιτσά ονομάζεται αρ
χιεπισκοπή υποκείμενη, δπως δλες οί αρχιεπισκοπές, στον οικουμενικό
θρόνο, επειδή υπήρξε πάντοτε υπό τή δικαιοδοσία του πατριάρχη: «ως
έξαρχικον δίκαιον αύτου ανέκαθεν διατελέσασαν» 4 . Πρέπει να σημειωθεί
πώς ακόμα και το κείμενο του υπομνήματος εκλογής του αρχιεπισκόπου
εξακολουθεί να ονομάζει τήν Τριπολιτσα εξαρχία: «εις εύρεσιν καί έκλογήν αξίου καί αρμοδίου προσώπου του άναδεξομενου τήν άρχιερατικήν
άξίαν καί πνευματικήν προστασίαν της ε ξ α ρ χ ί α ς ταύτης».
Το 1769 ή Τριπολιτσα ενώθηκε μέ τήν αρχιεπισκοπή Ώλένης καί
αποτέλεσαν μητρόπολη 5 . Τα επαναστατικά όμως γεγονότα του 1770 θα
1. Το πατριαρχικό αυτό γράμμα του Καλλίνικου Δ' εξέδωσε ό ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ,
Κονροντσεσμε, 537-541· πρβ. ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Άμνκλαι, 31-35.
2. Το κείμενο τοΰ υπομνήματος εκλογής τοΰ ιερομόναχου 'Ανθίμου ώς αρχιε
πισκόπου Τριπολιτσας έχει δημοσιεύσει άπο τον Κώδικα ζ', σ. 59, ό ΚΝΗΤΗΣ, Χριστιανονπολις, 71-72. Πρβ. καί Ζ Ε Ρ Λ Ε Ν Τ Η Σ , Άμνκλαι, 21-31 καί ΓΕΔΕΩΝ, Πίνα
κες, 658.
3. ΟΊ κάτοικοι της Τριπολιτσας έστειλαν στον πατριάρχη Σαμουήλ Χαντζερή
αναφορά στην οποία περιέγραφαν, μέ βαρύτατους χαρακτηρισμούς, τή συμπεριφορά
τοϋ μητροπολίτη Δανιήλ καί ζητούσαν τήν άμεση απόσπαση της Τριπολιτσας άπο τή
δικαιοδοσία του. Το κείμενο της αναφοράς έχει δημοσιεύσει ό ΚΝΗΤΗΣ, Χριστιανονπολις, 71" άπο έκεϊ, ό ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Άμνκλαι, 287-29 καί μεγάλο μέρος ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Τριπολιτσα, 317.
4. Για το κείμενο βλ. τήν προηγούμενη σημείωση.
5. Το κείμενο σώζεται στον Κώδικα Ζ ' , σ. 6, τοΰ πατριαρχικού Άρχειοφυ-
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επηρεάσουν καί την τύχη της νέας μητρόπολης, καθώς ό αρχιερέας της θα
θανατωθεί 1 . Θα ακολουθήσει ή υπαγωγή της και πάλι στη μητρόπολη
Χριστιανουπόλεως, αργότερα θα ενταχθεί στην επισκοπή 'Αμυκλών καί
το 1802 στή μητρόπολη Λακεδαιμόνιας 2 .
"Υστερα άπο αυτή τήν ταραχώδη εκκλησιαστική πορεία, ό Καλλίνι
κος Δ' το 1804 θα εκδώσει το πατριαρχικό γράμμα πού ανέφερα πιο πά
νω. « Ε π ε ι δ ή ούκ απέβησαν αισίως τα πράγματα», αναφέρεται στο κεί
μενο, ή Τριπολιτσά «ε'ίη καί λέγηται καί παρά πάντων γινώσκηται π α 
τριαρχική μεν εξαρχία, ως εκ παλαιού, ύπάρχη δε άείποτε ηνωμένη άναφαιρέτως καί άναποσπάστως καί συνημμένη τη... επισκοπή Α μ υ κ λ ώ ν » 3 .
Ή διατύπωση δέν διακρίνεται, βέβαια, για τήν ακριβολογία της - βρι
σκόμαστε όμως ήδη στον 19ο αιώνα, στην ορολογία δέν τηρείται ή παλαιά
αυστηρότητα καί τήν ουσία πρέπει να τήν αναζητούμε ανάμεσα στις γραμ
μές. Φαίνεται, λοιπόν, δτι ή Τριπολιτσά παρέμεινε δλα αυτά τα χρόνια
πατριαρχική εξαρχία, υπό τή δικαιοδοσία τοΰ πατριάρχη. Οι αρχιερείς
πού κατά καιρούς τήν ποίμαναν δέν είχαν κυριαρχική εξουσία έπ' αυτής
άλλα τους είχε ανατεθεί έπιτροπικώς ή εκκλησιαστική της διοίκηση, δπως
διαβεβαιώνει ό Καλλίνικος Δ ' . Το γράμμα τοΰ 1804 διευκρινίζει επιπλέον
δτι ό επίσκοπος 'Αμυκλών καί οι διάδοχοι του οφείλουν «έπιστατεΐν άρχιερατικώς, διοικεΐν τε καί οίκονομεΐν αξιοπρεπώς... τα της ε ξ α ρ χ ί α ς
ταύτης». Ό δρος «μετά» ή «άνευ της τοΰ ίεροΰ συνθρόνου εγκαθιδρύ
σεως» πού θα διαβεβαίωνε αν ή εξουσία παρέμενε στον πατριάρχη, δέν
λακίου- βλ. ΓΕΔΕΩΝ, Πίνακες, 658 καί ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Άμύκλαι, 16.
1. Για τις συνθήκες θανάτου του 'Ανθίμου σημειώνονται τα ακόλουθα μόνο
στο υπόμνημα εκλογής τοΰ διαδόχου του, πού φέρει χρονολογία 'Απρίλιος 1771:
«... τοΰ αρχιερατικούς προϊσταμένου κύρ 'Ανθίμου εν τω έπανέρχεσθαι ένταΰθα εις
βασιλεύουσαν το ζην έκμετρήσαντος και ταφέντος εν Τήνω». Το κείμενο τοΰ υπομνή
ματος σώζεται στή σ. 28 τοΰ Κώδικα Ζ' τοΰ πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου καί είναι,
οσο γνωρίζω, ανέκδοτο. Για τα γεγονότα δπως εξελίχθηκαν στην Πελοπόννησο βλ.
πρόχειρα ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Τριπολιτσά, 411 έπ. καί ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Επανά
σταση 1770, 64 έπ.
2. Για τις μεταλλαγές πού υπέστη ή Τριπολιτσά στην εκκλησιαστική της δι
οίκηση καί τις αλλεπάλληλες υπαγωγές της στους γύρω αρχιερείς βλ. ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ,
Άμύκλαι, 15 έπ. καί ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, 'Εξαρχία Τριπολιτσας, 383 έπ. καί Τριπο
λιτσά, 314 έπ.
3. Για το κείμενο καί τήν εκδοσή του βλ. στην προηγούμενη σελίδα τή σημ. 1.
"Ας σημειωθεί δτι καί στο πιττάκιο πού στέλνει ό πατριάρχης στους χριστιανούς τής
Τριπολιτσας για να τους γνωρίσει τήν «ενωσή» τους με τήν επισκοπή 'Αμυκλών,
μίλα για πατριαρχική εξαρχία. Το κείμενο αυτό έχει εκδώσει άπο το πρωτότυπο
ό ΓΡΙΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, Άμύκλαι,
354-356.
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μνημονεύεται πλέον με σχολαστικότητα στα έγγραφα της εποχής.
"Ετσι, το ιδιάζον αύτο καθεστώς παρέμεινε στην Τριπολιτσα ως τον
Μάιο του 1817, οπότε, με συνοδικό τόμο, δημιουργείται ή «μητρόπολις
Τριπολιτζας και Αμυκλών» 1 .
ΦΑΡΣΑΛΑ
Ό οικισμός αυτός της Θεσσαλίας, «άφοΰ περιέπεσεν εις την τάξιν τών
Πατριαρχικών Έξαρχιών, προήχθη έκ νέου εις άρχιεπισκοπήν και είτα
εις Μητρόπολιν». Τόσο αόριστα αναφέρεται στο έξαρχικό τους καθεστώς
ό Βασίλειος Ά τ έ σ η ς , στους επισκοπικούς καταλόγους πού συνέταξε για
τα Φάρσαλα 2 .
Ωστόσο, δταν τον 17ο αιώνα ό Φίλιππος Κύπριος κατέγραψε στο «τα
κτικό» του πώς τα Φάρσαλα «ύποκέκληνται... τη Λαρίσση της Ε λ λ ά 
δος», σχολίασε: «νυν εξαρχία εστί» 3 . Μπορούμε, επομένως, να θεωρή
σουμε το χρονικό διάστημα 1639-1644, το χρόνο δηλαδή γραφής του «τα
κτικού», ώς t e r m i n u s a n t e q u e m για το έξαρχικό καθεστώς τών Φαρ
σάλων.
Πόσο πίσω μπορεί να αναχθεί το δριο αύτο δεν είναι δυνατό να προσ
διοριστεί, τουλάχιστον με τις σωζόμενες σήμερα πηγές. Διαθέτουμε δμως
ενα κατά προσέγγιση χρονικό δριο για τή λήξη του έξαρχικου αύτοϋ κα
θεστώτος: το 1702 μαρτυρεΐται Ινας αρχιερέας, ό Φιλόθεος ώς «πρώην
Φερσάλων» 4 .
1. Σώζεται το κείμενο του υπομνήματος εκλογής του μητροπολίτη Διονυσίου"
άπα αύτο πληροφορούμαστε Οτι, εκδόθηκε πατριαρχικός και συνοδικός τόμος πού προ
ήγαγε την επισκοπή 'Αμυκλών: «την... τή Τριπολιτζα, τή πατριαρχική εξαρχία έκ
μακρού του χρόνου συνημμένην...», αναφέρει το κείμενο για τις 'Αμυκλές. Το ε*χει
εκδώσει ό ΜΤΣΤΑΚΙΔΗΣ, Κονροντσεσμε, 542-543· πρβ. και ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Άμνκλαι, 36-37.
2. ΑΤΕΣΗΣ, Κατάλογοι, 173.
3. Για το τακτικό αύτο και για το χρόνο πού γράφτηκε βλ. στολήμμα'Αττάλεια.
4. "Ηταν ένας άπα τους τρεις υποψηφίους για το θρόνο της Ούγγροβλαχίας την πληροφορία παραδίδει ό ΑΤΕΣΗΣ, Κατάλογοι, 174. Ό Κομνηνος-Ύψηλάντης
στο «σημείωμα» του, τοΰ 1729, σημείωσε πώς τα Φάρσαλα εκχωρούνταν ώς εξαρχία
στον μ. λογοθέτη. Με το δεδομένο, δμως, τοΰ «πρώην Φερσάλων» είναι φανερό πώς
ή πληροφορία τοΰ Κομνηνοΰ-'Τψηλάντη πρέπει να αναχθεί πριν άπο το 1702. Περισ
σότερα για το «σημείωμα» αύτο βλ. στο λήμμα "Αγιος Ευστράτιος. Ό ΓΐΑΝΝΟΠΟΤΛΟΣ, Κατάλογοι Θεσσαλίας, 288, εσφαλμένα αναφέρει πώς το τακτικό τοΰ
τέλους τοΰ 17ου αιώνα πού εξέδωσε ό Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ - Κ Ε Ρ Α Μ Ε Τ Σ (Τακτικον)
μνημονεύει τον Άνανία ώς αρχιερέα Φαρσάλων και Φαναριού- ή έκδοση αναφέρει
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H Φιλαδέλφεια της Λυδίας αποτέλεσε, για κάποιο διάστημα μέσα στον
17ο και τον 18ο αιώνα, πατριαρχική εξαρχία. Ω σ τ ό σ ο ή περίπτωση τής
Φιλαδέλφειας είναι εντελώς ιδιάζουσα, δεδομένου δτι άπο τα τέλη του
16ου και σε δλη τή διάρκεια του 17ου και του 18ου αιώνα οι μητροπολίτες
πού έ'φεραν το ονομά της ήταν εγκατεστημένοι στή Βενετία και πρόσφεραν
τις πνευματικές τους υπηρεσίες στους ορθόδοξους χριστιανούς τής Β . ' Ι 
ταλίας, χωρίς ποτέ να επισκέπτονται τήν επαρχία τους στή Λυδία 1 . Ύ π ό
τις συνθήκες αυτές, ή επαρχία τής Λυδίας χρειάστηκε να διοικηθεί «έκ
των ενόντων». Ω σ τ ό σ ο , προκειμένου να περιγράψω το εξαρχικο καθεστώς
πού γνώρισε τήν περίοδο αυτή ή Φιλαδέλφεια, είναι αναγκαίο να εκθέσω,
με τή μεγαλύτερη δυνατή συντομία, πότε οι μητροπολίτες Φιλαδέλφειας
εγκατέλειψαν τήν επαρχία τους και εγκαταστάθηκαν στή Βενετία.
Τον 'Ιούλιο του 1577 χειροτονήθηκε στην Κωνσταντινούπολη άπο
τον 'Ιερεμία Β ' ό Γαβριήλ Σεβήρος ώς μητροπολίτης Φιλαδέλφειας, διαδε
χόμενος τον Σωφρόνιο 2 . Ό νέος δμως μητροπολίτης «ουδέποτε θα μεταβή εις Φιλαδέλφειαν», όπως σημείωσε προφητικά στο ημερολόγιο του ό
παραστάς στή χειροτονία εκείνη Στέφανος Gerlach 3 . Πραγματικά, ό Σ ε -

μόνο « Ό Φαναριού Άνανίας» (σ. 472). "Ας σημειωθεί πώς στο Σννταγμάτιον του
Χρύσανθου τοΰ 1715 τα Φάρσαλα αναφέρονται ώς αρχιεπισκοπή.
1. Στή βιβλιογραφία είχε υποστηριχθεί ή άποψη δτι, μετά τήν εγκατάσταση
των μητροπολιτών Φιλαδέλφειας στή Βενετία, το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
εξέδωσε πράξη σύμφωνα με τήν οποία ή έδρα τής μητροπόλεως μεταφερόταν στη
Βενετία. Τήν άποψη αύτη αντικρούει ό ΜΑΝΟΤΣΑΚΑΣ στή μελέτη του Μητροπολΐται Φιλαδέλφειας, 187 και 204. Για το θεσμό αυτό των ορθόδοξων αρχιερέων τής Βε
νετίας ή βιβλιογραφία είναι πλούσια* είναι, συγκεντρωμένη στην πιο πάνω μελέτη, 170
σημ. 1 και passim.
2. Τα αρχικά σχέδια και τις φιλοδοξίες τοΰ Γαβριήλ Σεβήρου, τοΰ αρχιερέα
πού θα είναι ό πρώτος μητροπολίτης Φιλαδέλφειας πού θα εγκατασταθεί στή Βε
νετία, περιγράφει ό ΜΑΝΟΤΣΑΚΑΣ, Μητροπολϊται Φιλαδέλφειας, 193 έπ. καί, στη
ριζόμενος σε νεότερες πηγές, αναθεωρεί λάθη καί παραδεδεγμένες ως τότε απόψεις.
Ό Σωφρόνιος μαρτυρεϊται τον 'Ιούνιο τοΰ 1572 να υπογράφει, ώς μέλος τής συνόδου,
σε συνοδική πράξη πού εκδόθηκε για τήν επισκοπή Διαυλείας καί Ταλαντίου - ή πράξη
σώζεται στο φ. 1 9 r - 2 1 r τοΰ χφ 11 τοΰ Ελληνικού Φιλολογικοΰ Συλλόγου Κων
σταντινουπόλεως καί έχει εκδοθεί άπο τον Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ - K E P A M E A , "Εγγρα
φα, 226-229· πρβ. καί ΠΑΤΖΗ, Συνοδική πράξη, 77-80. Τον Σωφρόνιο μνημονεύει
το 1576 ώς μητρόπολη Φιλαδέλφειας καί ό Κρούσιος στην Turcograecia, 506.
3. GERLACH, Tagebuch, 366-367· πρβ. καί LEGRAND, Bibliographie
XVXVI, 165.
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βήρος μετά τή χειροτονία δεν θα πάει στην επαρχία του, τους χριστιανούς
της οποίας είχε εκλεγεί να ποιμάνει, άλλα θα οδηγηθεί τελικά στη Βε
νετία 1 .
Τον Νοέμβριο του 1590 ό πατριάρχης ανακοίνωσε στον Γαβριήλ Σ ε 
βήρο την εντολή της συνόδου να εγκαταλείψει τή Βενετία καί να εγκατα
σταθεί, μέσα σέ διάστημα εξι μηνών, στην επαρχία του τή Φιλαδέλφεια,
οι χριστιανοί της οποίας εδώ καί καιρό περίμεναν τον αρχιερέα τους 2 . Ό
Σεβήρος αρνήθηκε δμως να υπακούσει, το πατριαρχείο τελικά συναίνεσε
στην εκεί παραμονή του καί έτσι, από τότε, καθιερώθηκε να μένουν οι μη
τροπολίτες Φιλαδέλφειας στή Βενετία. Ή συνήθεια αυτή θα διακοπεί το
1712, δταν το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως θα καθαιρέσει το μητρο
πολίτη Φιλαδέλφειας Μελέτιο Τυπάλδο ως άναγνωρίσαντα τήν παπική
εξουσία 3 , χωρίς να χειροτονήσει διάδοχο του στή Βενετία 4 . Σ τ ή διάρκεια
λοιπόν της περιόδου 1577-1712, δταν οι φέροντες τον τίτλο του μητροπο
λίτη Φιλαδέλφειας έδρευαν στή Βενετία καί ποίμαιναν τους ορθόδοξους
χριστιανούς της Βόρειας 'Ιταλίας, ή Φιλαδέλφεια της Λυδίας διοικήθηκε
εκκλησιαστικά άλλοτε άπο το μητροπολίτη της κοντινής 'Εφέσου καί άλ
λοτε ως πατριαρχική εξαρχία.
Ή αρχαιότερη μνεία δτι ή Φιλαδέλφεια ονομάστηκε για κάποιο διά
στημα πατριαρχική εξαρχία σώζεται σέ κείμενο του 1655. Στο κείμενο
1. Ό LEGRAND, Bibliographie XV-XVΊ,
145-146, σημειώνει πώς τα πε
ριορισμένα εκκλησιαστικά εισοδήματα της Φιλαδέλφειας καί ό μικρός αριθμός των
χριστιανών καθιστούσαν τήν έκεΐ παρουσία του αρχιερέα οχι αναγκαία.
2. Το γράμμα τοΰ Ιερεμία Β' καθώς καί την αρνητική απάντηση του Σεβή
ρου, με χρονολογία 12 'Ιανουαρίου 1591, έχει εκδώσει ό L A M I U S , Gabriel Severus,
112-113 και 113-115. Για τή χρονολόγηση τοϋ γράμματος τοϋ 'Ιερεμία Β' βλ. ΜΑΝΟΤΣΑΚΑΣ, Μητροπολϊται Φιλαδέλφειας, 207 σημ. 4.
3. Βλ. ΜΑΝΟΤΣΑΚΑΣ, στο ϊδιο, 192. Βλ. ακόμα δσα απομνημόνευσε γι' αυ
τόν καί τή φιλοπαπική στάση του ό σύγχρονος του Νικόλαος Παπαδόπουλος-Κομνηνος σέ επιστολή του προς τον Χρύσανθο Νοταρά - τήν ε*χει εκδώσει ό ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ
ΛΟΣ, Παπαδόπουλος-Κομνηνός,
536. Τέλος, σέ σημείωμα πού σώζεται ανάμεσα
στην αλληλογραφία του "Αρτης Νεοφύτου Μαυρομμάτη καταγράφονται τα ((εγκλή
ματα» πού διέπραξε ό Μελέτιος Τυπάλδος κατά της εκκλησίας· βλ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Λ Α Τ Ρ Ι Ω Τ Η Σ , Πατριαρχικά, 297-298.
4. Μετά τήν καθαίρεση τοΰ Μελέτιου Τυπάλδου, το πατριαρχείο Κωνσταν
τινουπόλεως αναγνώρισε ώς αρχιερέα ιών ορθοδόξων της Βενετίας τον Σωφρόνιο
Κουτούβαλη μόλις το 1780" ό εκλεγείς το 1761 άπο τήν κοινότητα της Βενετίας Γρηγόριος Φατσέας δεν αναγνωρίστηκε ποτέ άπο το πατριαρχείο. Περισσότερα βλ. στή
μελέτη τοϋ Μανούσακα πού αναφέρεται πιο πάνω. Πρβ. καί δσα αναφέρει σχετικά ή
ΞΛΝΘΟΠΟΤΛΟΤ, Βενετία, 79-80.
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αύτο ό πατριάρχης Π αίσιος Α', έπικυρώντας την ένωση της Φιλαδέλ
φειας με τη μητρόπολη 'Εφέσου, δίνει μια πληροφορία πού μπορεί να χρο
νολογηθεί κατά προσέγγιση: δταν ό ίδιος ήταν μητροπολίτης Ε φ έ σ ο υ ,
ό τότε πατριάρχης Παρθένιος Α' αποφάσισε να ενώσει στη μητρόπολη του
την ως τότε πατριαρχική εξαρχία της Φιλαδέλφειας 1 . Δεδομένου δτι ό
Παίσιος εκλέχθηκε μητροπολίτης Ε φ έ σ ο υ στίς 16 Φεβρουαρίου του 1642 2
και ό Παρθένιος Α ' παρέμεινε στον πατριαρχικό θρόνο ως τις αρχές Σ ε 
πτεμβρίου του 1644, μέσα στο διάστημα αύτο θα πρέπει ή Φιλαδέλφεια,
πατριαρχική εξαρχία ώς τότε, να ενώθηκε με τή μητρόπολη Ε φ έ σ ο υ . Ή
απαρχή τοϋ έξαρχικοΰ καθεστώτος δεν πρέπει πάντως να αναχθεί πολλά
χρόνια πριν, δεδομένου δτι το 1636 ό τότε μητροπολίτης 'Εφέσου υπέ
γραφε ώς «ό ταπεινός μητροπολίτης 'Εφέσου Μελέτιος, ύπέρτιμος και
εξαρχος πάσης 'Ασίας και πρόεδρος Φιλαδέλφειας»' δηλαδή, ή Φιλαδέλ
φεια εϊχε παραχωρηθεί κατά προεδρία στον αρχιερέα της 'Εφέσου, επο
μένως δεν ήταν τότε πατριαρχική εξαρχία. Ό τρόπος ωστόσο πού υπο
γράφει ό ίδιος αρχιερέας εξι χρόνια αργότερα, το 1644: «ό Ε φ έ σ ο υ αρ
χιεπίσκοπος Μελέτιος ό Παντόγαλος, ύπέρτιμος καΐ εξαρχος πάσης Α 
σίας» 3 , δείχνει δτι στο μεταξύ είχε αποσπαστεί ή Φιλαδέλφεια άπο τή
δικαιοδοσία του, επιβεβαιώνοντας το γεγονός δτι πριν άπο το 1644 είχε
ονομαστεί πατριαρχική εξαρχία.
Στο ίδιο κείμενο, τοϋ 1655, υπάρχει ή πληροφορία πώς το έξαρχικο
καθεστώς αναβίωσε στή Φιλαδέλφεια. Ό Παΐσιος Α ' αναφέρει δτι, μετά
τήν έ'νωση της Φιλαδέλφειας με τή μητρόπολη 'Εφέσου, ένωση πού επι
κύρωσε «δια γράμματος σιγιλλιώδους» και ό Ίωννίκιος Β ' , ή Φιλαδέλ-

1. Το κείμενο τοϋ 1655 είναι ένα επικυρωτικό γράμμα τοϋ Πα'ίσιου, τοϋ ο
ποίου αντίγραφο σώζεται στο φ. 135 ν -136 Γ τοϋ χφ Μ Π Τ 2 και στον Α' κώδικα Κριτίου, σ. 632-633· βλ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική
Συναγωγή,
λήμμα 249. "Εχει εκδοθεί άπο τον ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, Φιλαδέλφεια, 621-623 και άπο
τον ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΤ, Φωτίειος, 1, 167-168. Τμήματα τοϋ κειμένου εξέδωσε και
ό ΓΕΔΕΩΝ, Έξαρχίαι, 264. Το γράμμα φέρει χρονολογία 1655, δεδομένου δμως
δτι ό Παίσιος Α' παραιτήθηκε άπο τον πατριαρχικό θρόνο τον Μάρτιο τοϋ έτους
εκείνου, ή έκδοση τοϋ γράμματος πρέπει να έγινε μέσα στο πρώτο τρίμηνο της χρο
νιάς εκείνης.
2. Σώζεται αντίγραφο τοϋ υπομνήματος εκλογής του στο φ. 125 v -126 r τοϋ
χφ Μ Π Τ 2 (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική Συναγωγή, λήμμα 214).
3. Καί οι δύο υπογραφές σώζονται αυτόγραφες σέ αντίστοιχες επιστολές τοϋ
Μελετίου. Βρίσκονται σήμερα ενσωματωμένες σέ χειρόγραφο της δημόσιας βιβλιο
θήκης της Γενεύης (Ms. gr. 37-38) και έχουν δημοσιευθεί άπο τον LEGRAND, Bi
bliographie XVII, 448 καί 521.
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φεια «εδόθη έξαρχικώς άλλοις». Για τον ακριβή δμως χρόνο πού έγινε
ξανά ή Φιλαδέλφεια πατριαρχική εξαρχία μόνον υποθέσεις μπορούν να
διατυπωθούν, καθώς δεν σώζεται το σιγιλλιώδες γράμμα του Ίωαννικίου
ώστε να γνωρίζουμε τουλάχιστον ενα t e r m i n u s post q u e m . Φαίνεται
πάντως πιθανό να έγινε μετά τήν πρώτη πατριαρχία του Παϊσίου Α ' (αρ
χές 'Ιουλίου 1652 - αρχές 'Απριλίου 1653), διότι αν είχε γίνει πρίν, θα
φρόντιζε να ακυρώσει τήν απόφαση, δπως έ'κανε και τώρα στή δεύτερη
πατριαρχία του, πού ένωνε τή Φιλαδέλφεια «μετά πάντων των χωρίων
αύτης» στή μητρόπολη 'Εφέσου.
Ωστόσο, και μετά τήν ένωση αυτή ή Φιλαδέλφεια μαρτυρεΐται πάλι
ως εξαρχία: το 1717 είχε εκχωρηθεί στον Δημητράσκο Χρυσοσκουλαΐο,
πρωτέκδικο πιθανότατα, τότε, του πατριαρχείου. Τήν πληροφορία διασώ
ζουν δύο επιστολές πού απηύθυναν προς τον Χρύσανθο 'Ιεροσολύμων τον
'Ιανουάριο της χρονιάς εκείνης ό μ. ρήτωρ της'Εκκλησίας Σπαντωνής και
ό γιος του Γεώργιος, λογοθέτης του γενικού. « Ό έμος σύγαμβρος κυρίτζης Δημητράσκος Χρησοσκουλαΐος», έγραφε ό Γεώργιος, «τήν Φιλαδέλφειαν έ'σχηκεν έξαρχίαν, ής εκατόν γρόσια το έτήσιον». Και διατύπωνε το
αίτημα, δταν πεθάνει ό Χρυσοσκουλαΐος, «το όφφίκιον του πρωτεκδίκου
και τήν Φιλαδέλφειαν έξαρχίαν δέομαι». Τρεις μέρες αργότερα, ή οικογέ
νεια Σπαντωνή επανερχόταν στο θέμα. Τή φορά αυτή ό πατέρας Σ π α ν τ ω 
νής έ'γραφε στον Χρύσανθο: «Να έδίδετο ή Φιλαδέλφεια τ ω υίω μου, και
το όφφίκιον, ως γέγραπται» 1 . Ά π ο τα δύο αυτά γράμματα φαίνεται π ώ ς
ή Φιλαδέλφεια είχε γίνει πάλι εξαρχία, ή οποία μάλιστα συνδεόταν με
τους κατέχοντες το όφφίκιο του πρωτεκδίκου. Ό πατέρας Σπαντωνής,
ωστόσο, ήταν πρωτέκδικος τουλάχιστον ως το τέλος 17ου αιώνα, χωρίς
δμως, άπο δσο γνωρίζουμε και άπο δσο διαφαίνεται άπο τα δύο γράμματα
προς τον Χρύσανθο, να του είχε ποτέ εκχωρηθεί ή εξαρχία της Φιλαδέλ
φειας. Είναι, λοιπόν, πιθανό να έγινε πάλι εξαρχία ή Φιλαδέλφεια τα π ρ ώ 
τα χρόνια του 18ου αιώνα. Το 1725 πάντως ή Φιλαδέλφεια της Λυδίας
είχε γίνει ξανά έδρα μητροπόλεως, άφοΰ μνημονεύεται «ό Φιλαδέλφειας
Ίωαννίκιος» 2 , ένώ γνωρίζουμε δτι τότε ή Βενετία ήταν χωρίς αρχιερέα.
1. Σώζονται τα πρωτότυπα των δύο γραμμάτων στο 'Αρχείο τοϋ Μετοχίου
τοϋ Παναγίου Τάφου, φάκελος Μ. 'Εκκλησίας· βλ. περισσότερα στο λήμμα Καβάλα.
Για τήν οικογένεια Χρυσοσκουλαίου βλ. Οσα σημειώνει ό ΓΕΔΕΩΝ, Χρνσοσκονλαΐος,
794-794.
2. Ό ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ στο Συνταγμάτων τοϋ 1715 αναφέρει τή Φιλαδέλφεια ώς
μητρόπολη, έχοντας δμως, προφανώς, στο νοϋ του τους μητροπολίτες της Βενετίας.
Το «τακτικό» τοϋ 1725 πού παραδίδει το όνομα τοϋ μητροπολίτη Φιλαδέλφειας σώ-
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ΦΛΩΡΙΟΝ
Βλ. το λήμμα "Αγιος Στέφανος.

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ ή ΠΟΛΤΚΑΝΔΡΟΣ
Ή πληροφορία ότι ή Φολέγανδρος συγκαταλεγόταν στους οικισμούς πού
έξαρτόνταν άπο τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως προέρχεται άπα το
κείμενο του συνοδικού τόμου πού εκδόθηκε τον Αύγουστο του 1646: ή
Φολέγανδρος, πού ήταν ως τότε «πατριαρχικον νησίδιον», εντασσόταν
πλέον στη νεοϊδρυόμενη αρχιεπισκοπή Σίφνου 1 . Ή περίπτωση πάντως
της Φολεγάνδρου μοιάζει με της Σίκινου: καΐ στα δύο νησιά ή πληθυσμια
κή σύνθεση και ή οικονομική κατάσταση ήταν παρόμοιες. Είναι ενδεικτι
κό το γεγονός δτι, σύμφωνα με το Mémoire του Sauiger, ή Φολέγανδρος
οφείλε να καταβάλλει και αυτή το ϊδιο ποσό με τή Σίκινο: 660 ρεάλια 2 .

ΦΤΤΑ
Βλ. το λήμμα Βολισσός.
ΧΑΨΑΜΑΝΑ
Ό οικισμός αυτός (σημ. Gölköy) βρισκόταν στον Πόντο, σέ απόσταση
35 περίπου χμ. Β Δ των χωριών του Μελετίου (πρβ. το σχετικό λήμμα) 3 .
Για τήν πατριαρχική τους εξάρτηση βλ. το λήμμα Σεμπίν Καραχισάρ.

ζεται στο χφ Paris. Suppl. gr. 1119 (βλ. Ο Μ Ο Ν Τ , Liste, 317: 34). 'Ακόμα, το 1733
μαρτυρεΐται στο βρέβιο της μονής Πάτμου δτι «έκειμήθη ό αρχιεπίσκοπος φιλαδελφίας Ιωσήφ»· βλ. ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, "Ερενναι, 182, ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ, Πατμιακή
Βιβλιοθή
κη, 534-542 και πρόσφατα ΦΛΩΡΕΝΤΗΣ, Βραβεΐον Πάτμου, 54. Πρόκειται για
τον πάτμιο αρχιερέα 'Ιωσήφ Μαστροκωνσταντακακη καί, δπως σημείωσε γι' αυτόν
ό ΑΤΕΣΗΣ {'Αρχιερείς, 242), «το πιθανότερον είναι, δτι θα διέμενεν εις τήν εν Μ.
'Ασία εδραν αύτοΰ». Ό ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, Μητρόπολις 'Εφέσου, 110 υποστηρίζει δτι,
μετά τήν καθαίρεση τοϋ Μελέτιου Τυπάλδου το 1712, «το πατριαρχεΐον εύρεν εύκαιρίαν να απόσπαση τήν εν Λυδία Φιλαδέλφειαν άπο της 'Εφέσου και να καταστήση
άνεξάρτητον θρόνον. "Ωστε να ε"χωμεν τοϋ λοιποΰ ανεξαρτήτους της 'Εφέσου μητροπολίτας Φιλαδέλφειας...».
1. Για το κείμενο τοϋ τόμου αύτοΰ βλ. στο λήμμα 'Ανάφη.
2. Πρβ. δσα αναφέρω στο λήμμα Σίκινος. Για τή Φολέγανδρο βλ. τή μελέτη
τοϋ Γ AB ΑΛΑ, Φολέγανδρος.
3. Τά σχετικά με τή γεωγραφική τους θέση βλ. στο BRYER, Pontos, 116.
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ΨΑΡΑ

Το νησί τών Ψαρών —στα πατριαρχικά κείμενα άπαντα και ως Ψηρά,
Ψιρρά καί Ψυρρα— είχε χαρακτηριστεί «πατριαρχικον νησίδιον» ήδη
τον 16ο αιώνα - στο συνοδικό έγγραφο πού εκδόθηκε επί Θεόληπτου Β ' τον
Μάρτιο του 1585 τα «Ψηρά» αποτελούσαν τμήμα τής πατριαρχικής εξαρ
χίας πού είχε εκχωρηθεί στον πρωταποστολάριο τής Μ. Ε κ κ λ η σ ί α ς Κων
σταντίνο 1 . Ή απαρχή ωστόσο του χαρακτηρισμού τών Ψαρών ώς π α 
τριαρχικής εξαρχίας πρέπει να αναχθεί λίγο πρίν, άφοΰ στο έγγραφο του
1585 αναφέρεται οτι ή αρχική εκχώρηση έ'γινε έπί 'Ιερεμία Β ' , ή πρώτη
πατριαρχία του οποίου άρχισε το 1572 καί ή δεύτερη έληξε το 1584 2 .
'Ωστόσο, μετά το 1584 καί στή διάρκεια τής παράνομης πατριαρχίας
του Παχωμίου Β ' τα Ψαρά, δπως καί τα άλλα τρία νησιά πού εκχωρήθη
καν στον πρωταποστολάριο Κωνσταντίνο, έχασαν για ένα μικρό διάστημα
το έξαρχικό τους καθεστώς καί εντάχθηκαν στην αρχιεπισκοπή Σάμου
πού τότε δημιουργήθηκε. Τον Μάρτιο δμως του 1585 καί τα τέσσερα νη
σιά ξανάγιναν πατριαρχικά καί έκτοτε θα έχουν τύχη κοινή ώς τη στιγμή
πού ή Σάμος θα μετατραπεί οριστικά σε αρχιεπισκοπή —στην οποία θα
ενταχθεί καί ή 'Ικαρία 3 — ενώ ή 'Αστυπάλαια θα ενταχθεί στην επισκοπή
Λέρνης 4 . Τότε φαίνεται πώς τα Ψαρά συνδέθηκαν με τήν εξαρχία Βολισσοϋ καί Πυργιού τής Χίου, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουμε τήν ακριβή χρο
νολογία τής ένταξης τους. Ή αρχαιότερη, πάντως, ρητή κοινή αναφορά
τους περιέχεται σε πιττάκιο του Καλλινίκου Β ' του 1701, δταν ό πατριάρ
χης οροθέτησε τή δικαιοδοσία του μητροπολίτη Χίου: εξαιρούνταν άπο
τήν αρμοδιότητα του «τα τρία χωρία τής πατριαρχικής εξαρχίας Βολισσοϋ, Πυργιού καί Ψυρρών» 5 .

1. Τήν εξαρχία αποτελούσαν τέσσερα νησιά, ή Σάμος, ή 'Ικαρία, ή 'Αστυπά
λαια καί τα Ψαρά. Το κείμενο του γράμματος του Θεόληπτου Β', δπου καί ό χαρα
κτηρισμός τών Ψαρών ώς «πατριαρχικού νησιδίου», σώζεται αντιγραμμένο στο χφ
Μ Π Τ 2, φ. 215ν-216ν (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Νομική
Συναγωγή,
λήμμα 531). Περισσότερα βλ. στο λήμμα 'Αστυπάλαια.
2. Το γράμμα αυτό τοϋ 'Ιερεμία δεν ϊγει σωθεί ώστε νά γνωρίζουμε τή χρονο
λογία του - βλ. περισσότερα στο λήμμα 'Αστυπάλαια.
3. Τις σχετικές πληροφορίες βλ. στα λήμματα 'Ικαρία καί Σάμος.
4. Στο λήμμα 'Αστυπάλαια παραθέτω τις σχετικές πληροφορίες.
5. Για το πιττάκιο αυτό τοϋ Καλλινίκου βλ. στή σ. 146-147, δπου καί ή επι
χειρηματολογία δτι ή σύνδεση τής εξαρχίας τών Ψαρών μέ τις έξαρχίες τής Χίου α
νατρέχει δέκα περίπου χρόνια πρίν.
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Τ α Ψ α ρ ά θα έχουν έκτοτε την 'ίδια τύχη με τους άλλους πατριαρχι
κούς οικισμούς της Χίου, την ιστορία των οποίων περιγράφω στο λήμμα
Βολισσός 1 .

1. "Ας σημειωθεί Οτι ό ΑΤΕΣΗΣ, Σκύρος, 22-23, σημειώνει δτι κατά την πε
ρίοδο 1817-1821 τα Ψαρά «υπήχθησαν έξαρχικώς» υπό τον επίσκοπο Σκύρου Γ ρ η γόριο, δπως μαρτυρεΐται άπο επιστολή του τελευταίου προς τόν 'Ιωάννη Καποδί
στρια. Ή διατύπωση δμως πού χρησιμοποιεί ό ίδιος ό Γρηγόριος είναι πώς έλαβε
«τήν των Ψαρρών Ε ξ α ρ χ ί α ν», πράγμα πού σημαίνει πώς ορίστηκε, κατά πάσα
πιθανότητα, επίτροπος του έξάρχου Θεοδώρου Ρίζου, για τον όποιο με ασφάλεια γνω
ρίζουμε (πρβ. το λήμμα Βολισσός) πώς ήταν εξαρχος τήν εποχή εκείνη.
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επίτροπος
ιερομόναχος
μητρόπολη, -ίτης

στους
μγ.
μν.
μνδ.
ν.
οίκ.
πατρχ.
σημ.

πίνακες
μέγας
μονή
μονύδριο
ναός
οικισμός
πατριάρχης
σημερινή ονομασία

Α' Γενικό ευρετήριο

Άβδούλ Μετζήτ 74
Άβώνου Τείχος· βλ. Οίνούπολις
'Αγγελόπουλος Ά θ . 12, 172
'Αγία Βαρβάρα, οίκ. στη Μάνη 155
'Αγία Μαύρα- βλ. Λεύκας
'Αγία Μελιτηνή, οίκ. στη Λήμνο 40
«άγίασμα» 124, 125
"Αγιο "Ορος 54
"Αγιοι Σαράντα 157
"Αγιος Γεώργιος (ό Καριγός)· βλ. Π ε λαδάριον
"Αγιος Γεώργιος, ν. στο Άτσιπόπουλο
142, 154
"Αγιος Γεώογιος, ν. στο Καστελόριζο
180
"Αγιος Ευστράτιος 61, 74, 121-122,
175, 190, 194, 215 (βλ. και Μετα
μορφώσεως Σωτήρος μν.)
"Αγιος 'Ιωάννης, οίκ. στην Τσακωνια
64, 65, 79, 85, 102, 122-123
"Αγιος Κωνσταντίνος· βλ. Μέγας Κων
σταντίνος
"Αγιος Στέφανος 69, 70, 82, 86, 88, 97,
102, 106, 123-126, 204, 247
'Αγίου Γεωργίου μν. (Περιστερεώτα)
13, 154
'Αγίου 'Ελευθερίου μν. στην Κρήτη 14
'Αγίου 'Ιωάννου Θεολόγου μν. στην
Πάτμο 41, 247" μετόχι 40, 232 (βλ.
καί βρέβιο)
'Αγίων 'Αποστόλων κανών λα' 80
'Αγίων Πατέρων μν. στην Τρίγλεια 26
'Αγκύρας μ. 214
'Αγυιά 100
'Αγχίαλος 214
Άδραμυττηνος κόλπος 207
Άδριανούπολη 192
Άδριανουπόλεως μ. 57, 105, 209, 210
(βλ. και Θεοφάνης, Μακάριος)

'Αετός, οίκ. στην 'Ακαρνανία 71, 82,
86, 126-127
'Αετού' έπ.· βλ. Διονύσιος, Ίωάσαφ
Άζάκιον, οίκ. στην Κριμαία 230
'Αθανάσιος, μ. 'Εφέσου 159. 189, 198,
216, 217
'Αθανάσιος, άρχπ. Σίφνου 136
ΑΊγαΐο πέλαγος 60, 61, 64, 67, 84, 98,
121, 132, 136, 144, 166, 180, 198,
212, 228
'Ακαρνανία 71, 82, 126
"Ακοβα (Ίάκωβα) 10, 11, 64, 94, 97,
100, 101, 106, 107, 108, 112, 127131, 141, 163, 191
Άκο')βο:>ν καί Ζαρνάτας άρχπ. 129, 163,
164
Άκροπόταμος· βλ. Μπομπλίανη
Άλάγια (άρχ. Κορακήσιον), οίκ. στη
Μ. 'Ασία 65, 84, 131-132, 144,
180, 194
Άλάγια (άρχ. Ροδόπολις), οίκ. στον
Πόντο 132
'Αλεξανδρείας πατριαρχείο 106
'Αλέξανδρος, γραμματικός του κοινού
108, 114, 203
'Αλέξανδρος, λογοθέτης 182
'Αλέξανδρος, ρήτωρ 108, 130, 131
'Αλέξιος Α' Κομνηνός 41
'Αλμυρός 100
Άλτομυριά, οίκ. στη Ζαρνάτα 164
"Αμαντος Κων. 11
Άμασείας μ. 64, 230 (βλ. καί Γρηγόριος Δ')
'Αμβρόσιος, μ. Ναυπλίου καί "Αργούς
(πρώην Ευρίπου) 123
'Αμβρόσιος, έπ. Δημητσάνης 130
'Αμοργός 61, 64, 67, 99, 105, 106,
132-134, 141, 164, 178, 213, 227
(βλ. καί βρέβιο)

Δέν αποδελτιώθηκαν οι όροι πού απαντούν συχνά, όπως: 'Εκκλησία, εξαρχία, £ξαρχος, Κωνσταντινούπολη, πατριαρχείο, πατριαρχικό μοναστήρι, —νησίον, — οικισμός,

— χωρίο, κλπ.
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'Αμυκλών έπ. 73, 241, 242
Άμφίπολις (Μαρμάριον) 134-135, 153,
212, 213, 215, 231
'Ανανίας, έπ. Καρυουπόλεως 97, 128
Άνανίας, έπ. Φαναριού 242
'Ανάφη 61, 67, 87, 135-136, 165, 170,
171, 212, 228, 247
'Ανδρεάδης Ί ω . 11
'Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος 40, 184
'Ανδρόνικος Γ ' Παλαιολόγος 41
'Ανδρόνικος, ρήτωρ 106, 168
Άνδρούβιστα· βλ. Άρδούβιστα
Άνερικούρου, οίκ. στην Κρήτη 69, 95,
106, 136, 232
Άνήλιον, οίκ. στο Μέτσοβο 137, 200204
"Ανθιμος Β' 146
"Ανθιμος Ç 152, 169
"Ανθιμος, μ. Τριπολιτσαο και Ώλένης
240, 241
Άντάνασο (σημ. Παντάνασσα), οίκ. στην
Κρήτη 71,137,142,161,180,191,217
'Αντώνιος Δ' 182
'Αντώνιος, νομοδότης 98, 108, 187
Άπάμεια 58, 208
«άπογραφεύς» 231
αποκοπή· βλ. εισοδήματα εκκλησιαστικά
'Απολλωνίας 199, 204
Άποστολόπουλος Δ. Γ. 95, 124, 219
Άραβαντινος Π. 199, 200, 201
'Αράχοβα, οίκ. στη Μάνη 155
Άρβανιτοχώριον 65, 80, 85, 137-139
"Αργούς και Ναυπλίου μ. 222 (βλ. και
'Αμβρόσιος, Διονύσιος)
Άρδούβιστα (Άνδρούβιστα) 155, 219
Άριστάρχης Σταυράκης, μγ. λογοθέτης
11, 75, 102, 108, 151, 152, 153,
169, 175, 214
'Αρκαδία 127, 238
"Αρτης μ. 127, 206 (βλ. και Ναυπάκτου
και "Αρτης μ., Νεόφυτος)
αρχείο
μν. Βατοπεδίου 230
Βενετίας κρατικό 123
μν. Καρακάλλου 121
'Ανδρέα Μάμουκα 180
Μετοχίου Παναγίου Τάφου 172, 173,
206, 246
μν. Πάτμου 40
Πύλης 57
μν. Ταξιαρχών Σερίφου 227
μ. Τραπεζοΰντος 183, 185, 186, 187
Αγγελικής Χατζημιχάλη 201
Αρχιστρατήγου "Ανω Δυνάμεων, μν.
στο Πτέρι 40
«άρχων» 106, 107, 108, 110, 111, 129,
136, 146, 207, 214

άρχων τών εκκλησιών βλ. Μάρκος,
όφφίκιο
«άστεα» 80
Άστέριος Αλέξανδρος 238
Αστυπάλαια 6 Î , 63, 64, 65, 67, 91, 105,
139-141, 166, 178, 223, 248
Ασώματος, οίκ. στη Μάνη 155
Άτέσης Βασίλειος 122, 242, 249
Άτζίχολος, οίκ. στην Αρκαδία 64, 128,
141
Άτσιπόπουλο(-ν) 69, 71, 137, 141-142,
154, 158, 194, 231 (βλ. και Ά γ ι ο ς
Γεώργιος, ν.)
Άττάλεια 65, 84, 131, 142-144, 170,
184, 196, 242
Αύλοποτάμου έπ. 194
«αύλΐται» 41
Άφιον Καραχισαρ 226
αφορισμός 53, 89 (βλ. καΐ έπιτίμια)
Άχίλλιος, μ. Μονεμβασίας 218
Α χ μ έ τ Β' 107
Α χ μ έ τ Γ ' 107, 124
Άχριδών μ.· βλ. Γαβριήλ
Βαζελών μν. 13
Βάλσαμων Θεόδωρος 80
«βάναυσοι» 55
Βάρνα 39
Βάρνης μ. 42, 43, 68, 95, 106, 174
Βαρούσι, οίκ. στη Ζαρνάτα 164
Βασιλάκι (-ον) 71, 144-145, 171, 173,
191, 207, 212, 216, 218, 220, 232
Βασίλειος Λούπου, ηγεμόνας Μολδαβίας
85, 138, 139
«βασιλικός ορισμός» 149
Βατοπεδίου μ ν βλ. αρχείο
βεζίρης μέγας 53
Βενετία 228, 243, 244, 246· 'Ενετο
κρατία 239" κατάκτηση 239* κυ
ριαρχία 59, 60, 191 (βλ. και αρ
χείο, Μοντσενίγος)
βεράτι 52, 53, 54, 55, 103, 148
Βησσαρίων, καρδινάλιος, πατρχ. λατίνος 69
Βιθυνία 58
βιλαέτι 54
Βισσίνου χωριά (σημ. Φισίνη), στη Λή
μνο 40
Βίτυλον (Οίτυλον) 155
Βλάσταοης Ματθαίος 80
Βλαχία 54, 108, 149, 206
Βογιατζίδης Ι. Κ. 133
Βολισσος 11, 56, 57, 61, 63, 64, 72,
75, 87, 106, 107, 108, 110, 114,
145-153, 158, 169, 175, 203, 218,
221, 228, 231, 247, 248, 249

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Βοντίτζης έπ. 127
Βοσορόμον (-πι, σημ. Μεσορόπη), ο'ικ.
στην Ά ν . Μακεδονία 71, 134, 144,
153, 171, 179, 220
Βουθρωτοΰ λίμνη 157
Βόσπορος, οίκ. στην Κριμαία 230
Βουτονόσι, οίκ. στο Μέτσοβο 199
Βράιλα - βλ. Προΐλαβο
βρέβιο μν. Α γ ί ο υ 'Ιωάννου Θεολόγου
Πάτμου 200, 247· μν. Χοζοβιώτισσας ' Αμοργού 133
Βυζάντιος 'Αντώνιος 224
Βυζίτσα - βλ. σχολείο
Γαβριήλ Γ ' 71, 137, 142, 154, 205
Γαβριήλ Δ ' 149
Γαβριήλ, μ. Άχριδών 225
Γαβριήλ Σεβήρος, μ. Φιλαδέλφειας 243,
244
Γαζής "Ανθιμος 100
Γαϊτάνου-Γιαννιοΰ 'Αθηνά 124, 126
Γαϊτσά (Γαϊτσές, Γιατζιτζά), οίκ. στή
Μάνη 64, 155-156, 161, 164
Γαλατάς, ο'ικ. στην Κοήτη 69, 141,
142, 154, 158
Γαλίαινα Πόντου 154-155
Γαργάενα, ο'ικ. στον Πόντο 155, 185
Γεδεών Μ. 10, 12, 108, 122, 124, 125,
128, 129, 131, 139, 142, 146, 152,
154, 160, 164, 165. 167, 173,176,
178, 179, 181, 208, 219, 222
Γενική Συνέλευση· βλ. 'Εθνική Συνέ
λευση
Γενικοί Κανονισμοί- βλ. 'Εθνικοί Κα
νονισμοί
Γεννάδιος, μ. Δρύστρας 205
Γεννάδιος, μ. Τραπεζοΰντος 155
Γενουάτες στην Κριμαία 48· στή Χίο
145
Γεράσιμος Β ' ' μ. Προϊλάβου 70, 233·
πατρχ. 233
Γεράσιμος, μ. Σουγδαίας, Καφά και
Φούλου 230
Γερμανός, μ. Σάρδεων 192, 193
Γερμανός, μ. Φιλίππων και Δράμας
95, 172, 216
Γεωργειρήνης 'Ιωσήφ, μ. Σάμου 223
Γεώργιος, μγ. πρωτοπαπάς 101, 106,
112, 127, 128
Γεώργιος (παπα-), επίτροπος Βολισσοϋ
151
Γεώργιος Σίφνιος, γραμματικός Άλεξ.
'Υψηλάντη 149
Γηρομερίου εξαρχία 13
Γιάλτα (Γιαλίτα, Ίαλίττα) 48
Γιαννόπουλος Ν. Ι. 242
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Γιατζιτζά" βλ. Γαϊτσά
Γκιουρτουνίου, μεταλλοχώρια στον Πόν
το 185, 189
Γοτθίας μ. 48, 49, 61, 86, 230
«γραικοί» 57
γραμματεία πατριαρχείου 39, 85, 88,
93, 94, 140
γραμματικός του κοινού- βλ. 'Αλέξαν
δρος, όφφίκιο
Γρηγόριος Δ' (πρώην μ. Άμασείας) 168
Γρηγόριος Ε' 200, 201
Γρηγόριος, μ. Μεσημβρίας 150
Γρηγόριος Φατσέας, μ. Φιλαδέλφειας
243
Γρηγόριος, έπ. Σκύρου 249
Γριτσόπουλος Τ. Ά θ . 11, 122, 128,
129, 134, 163, 168, 171, 179, 219
Δαδίαι (σημ. Δαδιά) 156, 196
Δανιήλ, μ. Χίου 151
Δανιήλ, μ. Χριστιανουπόλεως 240
Δανιήλ, έπίτρ. στην "Ακοβα 131
Δέλβινο, κώδιξ ν. Παναγίας 157
Δερβεντίστα (σημ. Άνθοχώρι), ο'ικ. στο
Μέτσοβο 156, 200
Δέρκων και Νεοχωρίου μ. 69, 70, 82,
86, 97, 123, 124, 125, 126 (βλ. και
Θεοφάνης, Νικόδημος)
Δέσμενα, οίκ. στον Πόντο 156, 185
Δημήτριος, πρωτοκανόναρχος 106, 160,
237
Δημητσάνης άρχπ. 127" Δημητσάνης
έπ.· βλ. 'Αμβρόσιος (βλ. και Μανουήλ οικονόμος, Σταμάτιος λογο
θέτης)
Διαμαντής, μγ. διερμηνευτής 107, 175
Διαμαντής, μγ. διοικητής 106, 229
Διαυλείαα και Ταλαντίου έπ. 243
Δίβρη 66, 157-158, 199
διδάσκαλος· βλ. Κριτίας, Φώτιος
Διδυμοτείχου μ. 196 (βλ. και Παφνούτιος)
Διευχά, ο'ικ. στή Χίο 148, 158
δίκαιο: βυζαντινό εθιμικό 82" κανονικό
53, 79" εκκλησιαστικό 79
δικαιοφύλαξ" βλ. Ράλλης, Σπαντωνής,
όφφίκιο
Διονύσιος Β' 159, 233, 234
Διονύσιος Γ ' 66, 70, 157
Διονύσιος Δ' (Μουσελίμης) 125, 126,
141, 154, 168, 194
Διονύσιος, τοποτηρητής πατρχ. θρόνου
183
Διονύσιος, μ. Ναυπλίου και "Αργούς 238
Διονύσιος, μ. Τριπολιτσάς και 'Αμυκλών
242
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Διονύσιος, μ. Χαλδίας 226, 227
Διονύσιος Σαμουρκάσης, μ. Χίου 56,
57, 72
Διονύσιος, έπ. 'Αετού 127
Δόκεια, οίκ. στην επαρχία Σεβάστειας
41
Δολοί, οίκ. στη Ζαρνάτα 164
Δοσίθεος, πατρχ. 'Ιεροσολύμων 49,
138, 154, 168, 213
Δουκάλο(-ν), οίκ. στην 'Αν. Μακεδονία
71, 144, 158, 171
Δράκος Ευστράτιος 207
Δράμας μ." βλ. Φιλίππων και Δράμας
μ. (βλ. και Γερμανός)
Δραπανιάδες, οίκ. στην Κρήτη 69, 141,
158
Δρυϊνουπόλεως και 'Αργυροκάστρου
έπ.' κώδιξ 157
Δρύστρας μ.· βλ. Γεννάδιος
Δουδεκάνησα 61
Εθνική (Γενική) Συνέλευση 74, 75, 152,
153, 175, 214
Εθνικοί (Γενικοί) Κανονισμοί 152, 175,
204, 214, 238
εισοδήματα εκκλησιαστικά 9, 60, 67,
70, 84, 89, 93, 94, 95, 111, 112,
123, 124, 131, 132, 162, 163, 165,
177, 196, 237, 244" αποκοπή 185·
έξαρχικα 100, 102· ετήσιο, 70, 71,
72, 73, 96, 97, 98, 101, 102, 112,
113, 114, 115, 128, 129, 130, 131,
142, 154, 163, 174, 176, 180, 185,
187, 194, 205, 206, 207, 208, 216,
246· ζητία 94· κανονικό 94, 95,
148, 226· πανηγύρεις 94· πρόσοδοι
91, 93, 96, 99, 101· σιτηρέσιον 74·
συνοικέσια 94, 103" τυχερά 74
(('Εκκλησίας κράτος» 51
Έλεγμοί 61, 68, 106, 159-160, 161,
189, 210, 216, 234, 235, 236
"Εμμων, οίκ. στη Βάρνα 42
'Ενετοκρατία - βλ. Βενετία
Έξάκουστος, λογοθέτης Κερασούντας
106, 182, 183
«έξαρχικώς» 45, 46, 47, 48, 49, 87,
185, 197, 206, 246, 249
εξαρχος καθολικός 91, 92, 203, 238
εξαρχος πατριαρχικός 92, 238
εξαρχος-άπεσταλμένος 91, 92, 238
«επίσκεψις» 188, 189
'Επισκοπή, οίκ. στην Κοήτη 71, 137,
142, 161
έπιτίμια 89 (βλ. και αφορισμός, καθαί
ρεση)
επίτροπος έξάρχου 92, 96, 97, 98, 101,

102, 105, 111, 112, 113, 114, 115,
128, 150, 151, 152, 162, 163, 164,
185, 202, 203, 206, 229, 249 (βλ.
και Δανιήλ)
έτήσιον βλ. εισοδήματα εκκλησιαστικά
Ευβοίας σαντζάκι 200
Εύξεινος Πόντος 213
Ευρίπου έπ.· βλ. 'Αμβρόσιος
"Εφεσος
244, 247
'Εφέσου μ. 61, 69, 189, 198, 245, 246
(βλ. και 'Αθανάσιος, Μελέτιος Παντόγαλος)
«έφ' ορού ζωήο) 9, 50, 72, 91, 176,
180, 187, 207, 208, 239
Ζαρνάτα (Σταυροπήγι) 1 1 , 64, 74,
106, 108, 111, 112, 129, 130, 155,
156, 161-164, 177, 198, 219, 220
(βλ. και Νεόφυτος, Νικηφόρος, Ά κώβων και Ζαρνάτας μ.)
Ζαχαριάδου 'Ελισάβετ 52
Ζερλέντης Περικλής 10, 162, 166, 225
Ζηβίνα, οίκ. στή Μάνη 155
ζητία" βλ. εισοδήματα εκκλησιαστικά
Ζιχνών (Ζυχνών) μ. 134, 150, 232
(βλ. και Θεοδόσιος)
Ζυγομαλάς Θεοδόσιος, νοτάριος 62,
105, 143, 198, 199, 238, 239
Ζυγοστοΰ, οίκ. στην 'Αν. Μακεδονία
144
«ζωάρκεια» 100, 105, 166, 172, 216
'Ηπείρου Β. χωριά 157
'Ηράκλεια (Ήρακλείτζα) 61, 67, 164
'Ηράκλειας μ. 45, 206
'Ηράκλειας και Ραιδεστού μ. 172 (βλ.
και Καλλίνικος)
'Ησαΐας, πατρχ. 44
Θάσος 41, 42, 44, 61, 68, 99, 106, 165166, 195, 222
Θεοδόσιος, άρχπ. Λιτίτζης 192, 193
Θεοδόσιος, «τιτουλάριος» Ζιχνών 151
Θεοδωρίδης 'Αθανάσιος· βλ. Κομνηνός -

Υψηλάντης
Θεόδωρος ό Βάλσαμων, πατρχ. 'Αντιο
χείας· βλ. Βάλσαμων Θεόδωρος
Θεόληπτος Β' 63, 86, 9 1 , 139, 140,
166, 222, 223, 225, 248
Θεοφάνης, μ. Άδριανουπόλεως 210
Θεοφάνης, μ. Δέρκων και Νεοχωρίου
123
Θεοφάνης, μ. Σερρών 127, 128
Θεραπεία 124

ΓΕΝΙΚΟ Ε Τ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο
Θεσσαλία 65, 242
Θεσσαλονίκη 100
Θράκη 45· 'Ανατολική 86, 123
«θυσιαστήρια ιερά» 49
Ίάκωβα - βλ. "Ακοβα
'Ιάκωβος, πατρχ. 70, 125, 168
Ίαλίτα - βλ. Γιάλτα
Ίαννούπολις· βλ. Οίνούπολις
'Ιγνάτιος Β' 187
'Ιγνάτιος, μ. Νεοκαισαρείας 226

«ιερά γη» 200
Ίεράπολις 45
'Ιερεμίας Α' 52, 53, 54
'Ιερεμίας Β' 54, 62, 81, 127, 135,139,
140, 178, 182, 183, 198, 223, 224,
225, 232, 239, 243, 244, 248
'Ιερεμίας Γ' 72, 110, 129, 144, 153,
162, 171, 175, 204, 206
'Ιερόθεος, μ. 'Ιωαννίνων 202
'Ιερόθεος, άρχπ. Κάσου 179
ιερός κώδιξ 39, 43, 46, 47, 48, 88, 92,
95, 96, 121, 126, 129. 136, 138,
167, 189, 196
'Ιεροσόλυμα 53
'Ιεροσολύμων πατρχ., Μετόχι Παναγίου
Τάφου - βλ. αρχείο (βλ. καί Δοσίθεος)
ιησουίτες 145
«Ίθυνταί χωρίων» 49
'Ικαρία (Νικαρία) 61, 63, 91, 139, 140,
166-167, 223, 224, 225, 248 (βλ.
καί Μεθόδιος)
"Ιμβρος 42, 43, 44, 50
'Ιμπραήμ πασάς 53
"Ινεον 64, 70, 71, 81, 88, 102, 107, 149,
150, 151, 152, 167-169, 175
"Ιος (Νηος) 61, 67, 134, 170
'Ιουλιανός Δημήτριος 172, 206
'Ιουλιανός Κωνσταντίνος, μγ. λογοθέ
της 172, 215
'Ισίδωρος Α' 41
'Ιωακείμ, μ. Ριζαίου 222
'Ιωάννης ΙΓ" Γλυκύς 44
'Ιωάννης, μ. Μύρων 181, 194
'Ιωάννης, λογοθέτης 214
'Ιωάννης, σακελλάριος Καφα 105, 229,
230
'Ιωάννης Σέψης, ιερέας 106
Ίωαννίκιος Α' 53
Ίωαννίκιος Β' 67, 68, 69, 84, 123, 124,
131, 141, 150, 151, 152, 165, 166,
192, 193, 218, 245, 246
Ίωαννίκιος μ. Φιλαδέλφειας 246
'Ιωαννίνων μ. 92, 114, 203 (βλ. καί Ι ε 
ρόθεος)
Ίωάσαφ Β' 222, 230, 239
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Ίωάσαφ, έπ. Άετοΰ καί Άγγελοκάστρου 127
Ίωάσαφ, ΐρμν. 59, 64, 94, 105, 177
Ί ώ β , πατρχ. Μόσχας 167, 225
Ίωνάς, έπ. Μαΐνης 64, 106, 162
Ίωνόπολις - βλ. Οίνούπολις
'Ιωσήφ, μ. Φιλαδέλφειας 247
'Ιωσήφ, άρχπ. Σάμου* βλ. Γεωργειρήνης
'Ιωσήφ
Καβάκος Μιχαήλ, άρχων 106, 110,
111, 146
Καβάλα 10, 62, 65, 66, 71, 95, 106,
107, 144, 158, 170-173, 191, 206,
207, 212, 215, 216, 218, 220, 232
Καβάρνα 43, 68, 75, 95, 106, 107, 108,
149, 150, 151, 152, 153, 169,
173-175, 206
καδής 124
καθαίρεση 89 (βλ. καί έπιτίμια)
καθολικοί 228
Καινούριον (Νέον Χωρίον), οίκ. στην
Κρήτη 71, 72, 73, 86, 107, 175-176
Καλαμάτα 59, 63, 94, 105, 162, 176177, 197, 204, 218 (βλ. καί Μονεμ
βασίας καί Καλαμάτας)
Καλλίνικος Β' 70, 71, 125, 126, 127,
146, 184, 248
Καλλίνικος Γ' 154
Καλλίνικος Δ' 73, 76, 240, 241
Καλλίνικος, μ. 'Ηράκλειας καί Ραιδε
στού 172
Καλλίνικος, μ. Μαρώνειας 196
Καλλίνικος, μ. Νικαίας 205
Καλλίνικος, έπίτρ. Ζαονάτας 112, 162,
163
Καλλιούπολις, οίκ. στον Πόντο 62, 106,
177, 1 8 2 , ' ΐ 8 8 , 189
«καλόγηρως» 47
Καλύβια Ρωσοπούλου (Ρουσοπούλιον),
οίκ. στή Λήμνο 40
Κάλυμνος 63, 65, 105, 132, 133, 141,
177-178, 227
Καλωνάς Γαβριήλ 62, 106, 215, 232
Κάμπος, οίκ. στή Ζαρνάτα 164
κανονικό- βλ. εισοδήματα εκκλησια
στικά
καντάρι 103
«καπνός» (σπίτι, οικογενειακή μονάδα)
95
καπουδάν πασάς 149, 228
Καποδίστριας 'Ιωάννης 249
Καρακάλλου μν.· βλ. αρχείο
Καρατζάς Γεώργιος (Σκαρλάτος), μγ.
λογοθέτης 56, 57, 72, 107, 148,
169, 175
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Καρατζάς Νικόλαος 159, 168
Καρίανη (Κέργιανη) 72, 134, 171, 178179
Κάρολος, δούκας Nevers 155,162, 198
Κάρπαθος 179
Καρυουπόλεως έπ.· βλ. Άνανίας
Καροοτή, οίκ. στην Κρήτη 71, 179180
Κάσος 179· (βλ. και Ιερόθεος)
Καστανιά Μάνης 155
«καστέλλιον», πατριαρχικό 9, 39, 40,
42, 43, 44
Καστελ(λ)όρι£ον (Μεγίστη) 65, 84, 89,
97, 98, 1Ö0, 108, 109, 131, 144,
180-181, 194 (βλ. και "Αγιος Γεώρ
γιος, ν.)
((καταγώγια ιερά» 80
κατάστιχο οθωμανικό 56" πατριαρχείου
197, 235
«κατ' έπίδοσιν» 46
Καφα μ. 61, 86, 105, 110 (βλ. και ' Ι ω 
άννης, Σουγδαίας, Καφα και Φούλου μ.)
Κέα 228
Κέργιανη" βλ. Καρίανη
Κελεφά, οίκ. στη Μάνη 155
Κερασούντα (Κεράσους) 62, 65, 70, 71,
73. 97, 98, 99, 100, 106, 107, 108,
155, 156, 177, 181-189, 190, 231,
238
Κέρκυρα 92
«κιβώτιον ελεημοσύνης» 152
Κιλικία 132
Κίος 47
Κίου μ." κώδιξ 205
Κισσάμου επαρχία 158
Κίτζιβας, οίκ. στη Βάρνα 42
Κλήμης, μ. Προύσης 160, 234
Κλήμης, μ. Φιλίππων 65, 153, 171,
172, 212, 215
κοίλο 100, 102
Κόληδα (Κόλιδα), οίκ. στη Μ. 'Ασία
45, 46, 61, 189-190, 198, 213, 217,
234
Κόμανα, οίκ. στην επαρχία Σεβάστειας
41
Κομνηνός-'Υψηλάντης Ά θ . (Θεοδωρί
δης Αθανάσιος), μγ. σκευοφύλαξ
10, 57, 88, 97, 100, 107, 113, 122,
125, 128, 138, 149, 161, 173, 174,
179, 180, 181, 190, 191, 194, 206,
207, 208, 213, 214, 236, 237, 239,
242
Κοραής 'Αδαμάντιος 104
Κορακήσιον βλ. Άλάγια
Κόραλα, οίκ. στον Πόντο 62, 73, 98,
106, 182, 185, 187-189, 190

Κορ(ο)μίστα (Χωρεμίστα), οίκ. στην
3
Αν. Μακεδονία 13
Κορώνη 59
Κοσίνιτσας μν. 13, 14
Κοσμάς, μ. Λιτίτζης 192
Κοσμάς, μ. Πισιδίας 185
Κοτυάειον 44, 45, 46, 190
Κουγέας Σωκράτης 11, 161, 162
Κουλά (-ς, Κοΰλα) 45, 46, 61, 89,
190
Κουρί (Κουρουτ£ού), οίκ. στην Ά ν . Μα
κεδονία 72, 144, 171, 190
Κουτσούφλιανη (σημ. Πλατάνιστος), οίκ.
στο Μέτσοβο 191, 200
Κοανέα, οίκ. στή Βάρνα 43
Κρήτη 69, 72, 86, 95, 106, 107, 136,
137, 141, 154, 175, 191, 194, 231
(βλ. και Νεόφυτος)
Κριμαία 61, 62, 86, 230
«Κριον Νερόν», οίκ. στή Μάνη 155
Κριτίας Νικόλαος, μγ. έκκλησιάρχης,
διδάσκαλος 97, 107, 112, 113, 128,
130, 185, 186, 187, 237
Κριτόβουλος "Ιμβριος 51
Κρούσιος Μαρτίνος 62, 127, 135, 215,
225, 238, 243
Κύθνος 228
&^coviac έπ. 154
Κυκλάδες 61, 170
Κυπριανός, πατρχ. 127, 184, 206
Κυριακίδης Έ π . 187
Κυριάκος, ιερεύς, εικονογράφος 133
Κυριάκος (παπα-), οικονόμος 180
Κυριάνα, ο'ικ. στην Κρήτη 71, 137, 142,
191
Κύριλλος Α' Λούκαρης 61, 64, 85, 87,
122, 123, 124, 146, 177, 220, 227
Κύριλλος Β' («λυμεών») 165
Κύριλλος Γ ' Σπανός 69, 235
Κύριλλος Δ' 71, 137, 142, 175
Κύριλλος Ε' 55, 56, 129, 148
Κύριλλος Ç 150
Κύριλλος, μ. Προύσης 211
Κύριλλος, ίρμν. 182
Κωνσταντινίτσι - βλ. Μέγας Κωνσταν
τίνος
Κωνσταντίνος Ζ ' Πορφυρογέννητος 213
Κωνσταντίνος, πρωταποστολάριος 91,
105, 139, 140, 167, 223, 224, 248
Κωνστάντιος, πατρχ. 238
Κωνστάντιος, μ. Χαλκηδόνος 172
Λαγκαδάς, ο'ικ. στην 'Αρκαδία 64, 128,
191
Λαγκαδιά, οίκ. στή Μάνη 155
Λαζική 132, 221

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
«λαϊκά πρόσωπα», «λαϊκοί» 90, 112,
147, 162
Λακεδαιμόνιας μ. 59, 128, 129, 164,
197, 241
Λαμπρίδης Ί ω . 200
Λαοδικείας μ. 45
Λάρισα 242
Λασκαράκης, πρωτέκδικος 171, 173,
216
Λασκαράκης Μουσελίμης· βλ. Μουσελίμης Λασκαράκης
Λεβαδείαα μεχκεμές 200
Λεόντιος, ίρμν. 64, 106, 133, 141
Λέρνης έπ. 63, 65, 139, 140, 177, 178,
248
Λέσβος 207* (βλ. και Μυτιλήνη)
Λεύκας ('Αγία Μαύρα) 191-192
Λεφτίνι, οίκ. στη Μάνη 164
Λήμνος 39, 40, 41, 44, 74, 121 (βλ.
και Μακάριος, Μακρεμβολίτης)
Λήτιτζα (Λίτιτζα) 66, 68, 99, 192193 (βλ. και Θεοδόσιος, Κοσμάς)
Λητίτζης άρχπ. 192
Λιάτα Ευτυχία 100
Λιβίσι (Λυβίσιον) 65, 84, 89, 97, 98,
100, 108, 113, 131, 144, 180, 181,
193-194, 195
λογοθέτης Μ. 'Εκκλησίας 122, 214
(βλ. και Αλέξανδρος)
λογοθέτης Δημητσάνας* βλ. Σταμάτιος
λογοθέτης Κερασούντας- βλ. Έξάκουστος
λογοθέτης του γενικού· βλ. Σπαντωνής
Λυδία 243, 244
Λυκία 65, 92, 194
«λυχνοκαΐ'α» 142, 154, 194
Λώτος Δημήτριος 104
Μα(ρ)γαρίτες, οίκ. στην Κρήτη 69,
141, 142, 158, 194
Μαγνησία Θεσσαλίας 237
Μαΐνη Μεγάλη 197
Μαΐνη Μικρά (Μικρομάνη) 59, 94,
105, 177, 204
Μαΐνης έπ.· βλ. Ίωνάς
Μακάριος, μ. Άδριανουπόλεως 210
Μακάριος, μ. Λήμνου 121
Μακεδονία 45, 62, 65
Μακραΐος Σέργιος 55, 181
Μακρεμβολίτης Μιχαήλ, δούκας Λή
μνου 40
Μάκρη, οίκ. στην Μ. 'Ασία 64, 193,
194—195
Μαλακάσιον, οίκ. στο Μέτσοβο 195,
200
Μαλευριάνικα, οίκ. στή Ζαρνάτα 164
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μαλικιανέ- βλ. φόρος
Μαλτίτζα, οίκ. στή Ζαρνάτα 164
Μανασής, μ. Σερρών βλ. Μάξιμος Δ '
Μάνη, -τες 11, 59, 106, 161, 162, 197,
218, 220 (βλ. και Μαΐνη)
Μάνος 'Αλέξανδρος, μγ. λογοθέτης
108, 149, 150, 169, 175
Μάνος Μανουήλ, μγ. λογοθέτης 57,
107, 149, 169
Μάνος Μιχαήλ, μγ. λογοθέτης 72, 147,
148
Μανουήλ, πρεσβύτερος, οικονόμος Δ η 
μητσάνας 128
Μανούσακας Μανοΰσος 243
Μαντίνια, οίκ. στην εξαρχία Ζαρνάτας 164
Μαντινείας μ.· βλ. Προκόπιος
Μανωλάκης, μγ. ποστέλνικος 108, 207,
208
Μανωλάκης Μουσελίμης' βλ. Μουσε
λίμης Μανωλάκης
Μάξιμος Γ' (Μανουήλ Χριστώνυμος) 52,
55, 58, 59, 83, 94, 197, 209
Μάξιμος Δ' (Μανασής, μ. Σερρών) 230
Μαρίνος Ευγένιος 191
Μάρκος, άρχων εκκλησιών 108, 239
Μάρκου, οίκ. στή Χίο 146, 147, 148,
195
Μαρμάριον βλ. Άμφίπολις
Μαρώνεια 41, 68, 99, 156, 165, 193,
195-196
Μαρώνειας μ. 222 (βλ. και Καλλίνι
κος, Παγκράτιος)
Ματθαίος Β' 62, 132, 133, 178, 227
Ματθαίος Βλαστάρης· βλ. Βλαστάρης
Ματθαίος
Μαυριωτίσσης μν. 14
Μαυρογένης Νικόλαος, ηγεμόνας Βλα
χίας 149
Μαυρογένης Στέφανος, μγ. λογοθέτης
107, 149, 150, 169
Μαυροκορδάτος 'Αλέξανδρος, μγ. λογο
θέτης 107, 114, 115, 147, 219
Μαυροκορδάτος 'Ιωάννης 107, 114,
115, 174, 205, 206
Μαυροκορδάτος Νικόλαος, μγ. λογο
θέτης 107, 147, 205
Μεγάλη του Γένους σχολή (Πατριαρχι
κή, Ακαδημία)' βλ. σχολή
Μεγάλου Ρεύματος σχολείο - βλ. σχο
λείο
Μέγας Ζυγός 59, 64, 177, 197-198,
218
Μέγας Κωνσταντίνος ("Αγιος Κων
σταντίνος, Κωνσταντινίτσι) - οίκ. στή
Μ. 'Ασία 61, 198-199
μέγας (διερμηνευτής, διοικητής, έκκλησιάρχης, λογοθέτης, ποστέλνι-
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κος, πρωτοπαπάς, ρήτωρ, σκευοφύλαξ, χαρτοφύλαξ) - βλ. όφφίκιο
Μεγίστη - βλ. Καστελόριζον
Μεθόδιος, άρχπ. 'Ικαρίας 167
Μελάνθιος ποταμός (Μελέτιος, Μελέτ)
73, 199, 226, 247
Μελέτιος Παντόγαλος, μ. Εφέσου 245
Μελέτιος Πηγάς, τοποτηρητής πατρχ.
θρόνου 178
Μελέτιος Τυπάλδος 244, 247
Μελέτιος, μ. Προύσης και Τριγλείας
236" μ. Προύση<:, Μουντανίων και
Τριγλείας 210, 211
Μελέτιος, έπ. Πέτρας 176
Μελετίου χωριά 199
Μελιτούπολις - βλ. Μιχαλίτζι
Μενεμένη 208
Μεραμπέλου επαρχία 71, 175
Μεσημβρίας και 'Αγχιάλου μ. 42, 43
(βλ. και Γρηγόριος)
Μεσοπόταμον, οίκ. στη Β. "Ηπειρο
66, 157, 158, 199
Μεσορόπη· βλ. Βοσορόμο
Μεσσηνία 176, 217
μεταλλεία στυπτηρίας 226
μεταλλοχώρια - βλ. Γκιουρτουνίου
Μεταμορφώσεως Σωτηρος μν. (Φω
τεινού) στον "Αγιο Ευστράτιο 121
Μέτραι 123
Μέτσοβο 12, 73, 74, 108, 113, 114,
137, 156, 191, 195, 199-204, 221
Μεχμέτ Β' 5 1 , 126
Μεχμέτ (Μωάμεθ) Δ' 107, 199, 200,
201
Μηλαία, οίκ. στη Μάνη 155
Μηλιαί (Μηλιές), οίκ. στο Μέτσοβο 200
Μητροφάνης Γ' 54, 61, 81, 85, 86, 94,
143, 159, 183, 223, 229, 230, 233,
234
Μικρά 'Ασία 11, 43, 44, 47, 61, 65,
131, 132, 159, 190, 198, 199, 204,
207, 208, 210, 213, 216, 226, 238,
247
Μικρομάνη· βλ. Μαΐνη Μικρά
Μικρόν Ζεϋγμα (Ρήγιον, Kiiçiik Çekmece) 69, 124, 204
μιρίον βλ. φόρος
μισθός δασκάλου- βλ. τιμές
Μιχαήλ, μγ. ρήτωρ, 106, 229
Μιχαήλ, πρωτοκανόναρχος 105, 132,
133, 178, 227
Μι(η)χαλίτζι (-ον, Μελιτούπολις) 107,
174, 204-206
Μοκοσύλου, οίκ. στην Ά ν . Μακεδονία
72, 171, 207, 232
Μολδαβία 54, 85, 138, 149, 205
Μονεμβασίας και Καλαμάτας μ. 63,

68, 162, 177, 218 (βλ. και Ά χ ί λ λιος, Σωφρόνιος)' κώδιξ 162, 177
Μοντσενίγος 'Ιωάννης, δόγης Βενετίας
55
Μοροζίνης Φραγκίσκος 191
Μόσχα· βλ. Ί ώ β
Μοσχονήσια 72, 108, 207-8
μουασελέ- βλ. φόρος
Μουδανιά (Μουντανεΐα) 58, 59, 70, 83,
89, 93, 94, 105, 208-211 (βλ. και
Μελέτιος)
μουκατάς· βλ. φόρος
μουλτεζίμ 101
Μουρνιές, ο'ικ. στην Κρήτη 14
Μουσελίμης Λασκαράκης 96, 106, 136
Μουσελίμης Μανωλάκης 106, 208, 219
Μουσταφάς Β' 107
Μπίλιοβα 155, 156, 164 (βλ. και Γαϊτσα)
Μπομπλίανη (σημ. Άκροπόταμος) 72,
134, 171, 211-212
Μποσιανός· βλ. Ποσιανα
Μπουγιούκντερε (Βαθυρρύαξ) 124
Μπρίντα 155, 156, 164 (βλ. και Γαιτσα)
Μύκονος 61, 67, 134, 212-213
Μύρων μ. 84, 92, 131, 132, 143, 144,
180, 181, 193, 194
Μυτιλήνη 100 (βλ. και Λέσβος)
Μυτιλήνης μ. 208
Μωάμεθ Δ'· βλ. Μεχμέτ Δ'
Νάξος 164, 166
Ναυπάκτου καί "Αρτης μ. 172 (βλ. και
Νεόφυτος Μαυρομμάτης)
Ναυπλίου καί "Αργούς μ. 85, 122, 123,
239 (βλ. καί 'Αμβρόσιος, Διονύσιος)
Νέα Φώκαια 208
Νείλος, πατρχ. 48
Νεκτάριος, μ. Τραπεζοϋντος 189
Νεοκαισαρείας μ. 70, 73, 168, 169,
199, 221, 222, 226, 227 (βλ. καί
Ιγνάτιος)
Νέον Χωρίον Κρήτης* βλ. Καινούριον
Νεόφυτος Β' 84, 94, 112, 140, 143,
178, 213, 214
Νεόφυτος Γ ' 92
Νεόφυτος ζ' 186
Νεόφυτος Ζ' 181
Νεόφυτος, μ. Κρήτης 69, 154, 158,
194
Νεόφυτος Μαυρομμάτης, μ. Ναυπά
κτου καί "Αρτης 172, 244
Νεόφυτος, άρχπ. Σάμου 223
Νεόφυτος, άρχπ. 'Ακώβων καί Ζαρνάτας 129, 130
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Νεοχώριον, οίκ. στην Ά ν . Μακεδονία
213
Νεοχώριον, οίκ. στη Μάνη 155
Νερίντα 155, 156, 164 (βλ. και Γαϊτσα)
Νευροκόπι 41
Νηός· βλ. "Ιος
Νηφάκης Νικήτας 198
Νήφων Α' 44
Νικαίας μ. 205
Νικαρία - βλ. 'Ικαρία
Νικήτας, ίρμν.· βλ. Μεταμορφώσεως
Σωτηρος μν.
Νικηφόρος Παράσχης,
τοποτηρητής
πατρχ. θρόνου 183
Νικηφόρος, μ. Μονεμβασίας καί Καλα
μάτας 177
Νικηφόρος, έπ. Ζαρνάτας 162
Νικηφόρος, έπ. Χιμάρας 157
Νικίσιανη· βλ. Νύσσα
Νικόδημος, μ. Δέρκων 126
Νικολοπούλου 'Αγγελική 11, 150
Νικόπολις 226
νομικό πρόσωπο 13, 50, 51, 203" φυ
σικό 50, 51, 203
νόμισμα: άσπρο 56, 57, 95, 102, 148"
γρόσι 75, 95, 97, 98, 99, 100, 102,
112, 114, 125, 130, 153, 181, 187,
189, 205, 214, 219, 235, 237, 246"
ρεάλι 228, 247" ύπέρπυρον 46· φλωρί
(και χρυσό) 54, 102, 143" χρύσινοι 52
Νομιτζή, ο'ικ. στή Μάνη 155
νομοδότης (νουμμοδότης) · βλ. 'Αντώ
νιος, οφφίκιο
νοτάριος· βλ. Ζυγομαλάς, Σπαντωνής
Νοτενών μν. στην 'Αχαία 127
Ντερβεντίστα - βλ. Δερβεντίστα
Ντόσια, «χωρίδιον» στή μ. 'Αγκύρας
214
Νύμφιος 61, 189, 213
Νύσσα (Νικίσιανη), οίκ. στην 'Αν. Μα
κεδονία 13
Ξάνθης μ. 71, 153, 158, 171, 172, 207,
212, 216, 218, 220, 232
Ξάνθης και Περιθεωρίου μ. 10
Ξενόπουλος Σεραφείμ 126
οθωμανική αυτοκρατορία, διοίκηση (δη
μόσιο), εξουσία, κράτος· 12, 50, 51,
52, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 69, 74,
75, 87, 99, 101, 123, 132, 141, 145,
166· αρχή 199, 201· θησαυροφυλά
κιο 54' κατάκτηση, κυριαρχία 9, 50,
51, 52, 53, 54, 87, 103, 170, 191,
222, 277
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'Οθωμανοί 87, 166, 170, 177, 179, 192,
194, 208, 209, 212, 228, 239
οικονόμος Δημητσάνας· βλ. Μανουήλ
οικονόμος Καστελόριζου - βλ. Κυριάκος
οικονόμος Τραπεζούντας· βλ. Πανάρετος
Οίνούπολις (Ίωνόπολις, Άβώνου Τεί
χος, Ίαννούπολις, Ίουνόπολις) 75,
108, 152, 213-214
όρλωφικά 129
Όρμάνκιοΐ 214
Όροβα 164 (βλ. καί Γαϊτσα)
Όρφάνι (Χρυσούπολις) 62, 72, 95, 134,
135, 171, 172, 173, 206, 215-216
'Οσμάν Α' 208
Ούγγροβλαχία 107, 242
όφφικιάλιοι (αξιωματούχοι) 10, 68,
105, 106, 161, 167, 168, 223
οφφίκιο 56, 106, 169, 172, 173, 175,
179, 187, 190, 191, 205, 206, 229,
246" αρχών των εκκλησιών' βλ. Μάρ
κος· γραμματικός του κοινοϋ' βλ.
'Αλέξανδρος· δικαιοφύλαξ 173, 179
(βλ. καί Ράλης, Σπαντωνής)· λογο
θέτης" βλ. 'Αλέξανδρος, Έξάκουστος· μγ. διερμηνευτής· βλ. Δια
μαντής· μγ. διοικητής· βλ. Διαμαν
τής· μγ. έκκλησιάρχης 236 (βλ. και
Κριτίας) - μγ. λογοθέτης 56, 72, 172,
206, 242, 214 (βλ. καί Άριστάρχης,
'Ιουλιανός, Καρατζάς, Μάνος, Μαυρογένης, Μαυροκορδάτος, Ρίζος)· μγ.
ποστέλνικος" βλ. Μανωλάκης· μγ.
πρωτοπαπάς βλ. Γεώργιος· μγ. ρήτωρ
βλ. 'Αλέξανδρος, Μιχαήλ, Σπαντωνής,
Φώτιος- μγ. σκευοφύλαξ 180, 181,
206 (βλ. καί Κομνηνος-'Τψηλάντης) μγ. χαρτοφύλαξ 194 (βλ. καί Σπαν
τωνής)· νομοδότης· βλ. Αντώνιος προ^ταποστολάριος· βλ. Κωνσταν
τίνος- πρωτέκδικος· βλ. Λασκαράκης,
Σοφιανός, Σπαντωνής, Χρυσοσκουλαϊος· πρωτοβεστιάριος 106, 125,
190 (βλ. καί Χουρμούζης) - πρωτοκανόναρχος" βλ. Δημήτριος· ρήτωρ"
βλ. 'Αλέξανδρος, 'Ανδρόνικος
Παγγαίο 211
Παγκράτιος, μ. Μαρώνειας 196
Παΐσιος Α' 68, 69, 160, 173, 174,
235, 237, 245, 246
Παίσιος Β' 56, 57, 72, 86, 147,
183, 186, 187, 208
Παλαιά Διαθήκη 82
Παλαιοκώμη (Προβίστα), ο'ικ.
Ά ν . Μακεδονία 231
Παλαιόκαστρον (Άγιος Γεώργιος·

234,
176,
στην
άρχ.
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Πιτάνη) οίκ. στη Μ. 'Ασία 61, 189,
216, 217
Παμφυλία 132, 142
Παναγίας Βρόντα μν. στη Σάμο 224
Παναγίας Ε π ά ν ω Χρέπας μν. στην
Τριπολιτσά 239
Πανάγιας Μεγάλης μν. στην Κρήτη
175
Πανάρετος Θεόδωρος, οικονόμος Τρα
πεζούντας 182
πανηγύρεις· βλ. εισοδήματα εκκλησια
στικά
Παντοβασίλισσα, μν. στην Τρίγλεια 234
Παπαγιαννόπουλος 'Αναγνώστης 130,
131
Παπαδόπουλος-Κομνηνος Νικόλαος 244
Παπαδόπουλος-Κεραμεύα Ά θ . 170,171,
172, 197, 229, 230
παπική εξουσία 244
«παρασχέδιον» 221
Παρθένιος Α' 65, 80, 85, 131, 137, 180
Παοθένιος Β', μ. 'Ιωαννίνων 157, 158·
πατρχ. 66, 67, 68, 84, 134, 157,
207, 212, 227
Παρθένιος Δ' (Μογιλάλος ή Χουμχούμης) 70, 82, 83, 87, 95, 121, 124,
125, 168, 172, 200, 216, 231, 236
Παρθένιος, μ. Προύσης και Τριγλείας
210, 211, 235
Παρθένιοι:, άρχπ. Άκώβων και Ζαρνάτας 164
Παρθένιος, άρχπ. Πλάτζας 218, 220
Παροναξίας μ. 229, 230
Πάτμος 12, 13 (βλ. και 'Αγίου 'Ιωάν
νου Θεολόγου μν., αρχείο, βρέβιο)
πατριαρχικά δίκαια 39, 42, 43, 44, 45,
48, 81·
Πατριαρχική Σχολή (Ακαδημία) στην
Κωνσταντινούπολη" βλ. σχολή
«πατριαρχικον κελλίον» 46
Παφνούτιος, μ. Διδυμοτείχου 156
Παχώμιος Β' 63, 91, 139" 140, 167,
183, 223, 248
Πέδημα - βλ. Πήδημα
Πεθελινός· βλ. Πισιλινιού
Πελαδάριον, οίκ. στή Μ. 'Ασία 61, 189,
216-217
Πελοπόννησος 11, 59, 64, 129, 130,
131, 150, 239, 240, 241
Περιβόλια, οίκ. στην Κρήτη 71, 137,
142, 217
περιηγητές 228
Περιθεωρίου μ. 14 - βλ. και Ξάνθης και
Περιθεωρίου μ.
Περιθεωρίου και Καβάλας μ. 212
Περιστερεώτα μν.· βλ. 'Αγίου Γεωρ
γίου μν.

Περφερίτζι, οίκ. στην 'Αγχίαλο 217
πεσκέσιον βλ. φόρος
Πέτρας έπ. 71, 72, 73, 175, 176
Πετρί (-ν), οίκ. στή Βάρνα 42
Πηγάδια, οίκ. στή Ζαρνάτα 164
Πηγάς Μελέτιος· βλ. Μελέτιος
Πήδημα (Πέδημα), οίκ. στή Μεσσηνία
59, 94, 105, 177, 204, 217-218
Πισιδίας μ. 97, 113, 143, 180, 181,
194 (βλ. και Κοσμάς)
Πισιλινιού (σημ. Πεθελινός), οίκ. στην
Ά ν . Μακεδονία 171, 218, 232
Πισπιλοΰς, οίκ. στή Χίο 147, 148, 218
Πιτάνη· βλ. Παλαιόκαστρον
Πλάτζα 68, 106, 155, 198, 218-219
Ποδογορίανη (σημ. Ποδοχώρι), οίκ.
στην 'Αν. Μακεδονία 72," 134, 144,
171, 220
Πολέμης Δημήτριος 11, 150, 159, 198,
199
Πολύκανδρος· βλ. Φολέγανδρος
Πολύστυλον, οίκ. στην 'Αν. Μακεδονία
72, 154, 171, 220
Πόντος 62, 64, 65, 70, 73, 154, 182,
183, 187, 221, 226, 247
Ποσιανά (Μποσιανός), οίκ. στην 'Αν.
Μακεδονία 13, 14
Ποστάλη Έ λ έ γ κ ω , σύζ. ΆλεΕάνδρου
ρήτορος 130, 131
Πραστεΐον 66, 155, 219, 220-221
Προβάτους, οίκ. στή Βάρνα 42
Προβίστα* βλ. Παλαιακώμη
Προΐλαβο (Βράιλα) 233
Προϊλάβου μ. 70 (βλ. καί Γεράσιμος)
προϊόντα: άχυρα 102, 103* βούτυρο
97· κριθή 102, 103· λάδι 96 (βλ. καί
τιμές)
Προκόπιος, πατρχ. 149, 181
Προκόπιος, μ. Μαντινείας 130
πρόκριτοι 237
Προποντίς 159, 217, 233
Προσήλιον, οίκ. στο Μέτσοβο 200, 204,
221
πρόσοδοι- βλ. εισοδήματα εκκλησιαστι
κά - προσόδων έκπλειστηριασμος βλ.
cpópoc
Προύσης μ. 54, 70, 160, 209, 211, 235
(βλ. καί Κλήμης)
Προύσης καί Τριγλείας μ.* βλ. Παρθένιος
Προύσης, Μουντανίων καί Τριγλείας
μ.· βλ. Μελέτιος
Πρόχορος, πατρχ. Άχρίδας 54
πρωταποστολάριος 190 (βλ. καί Κων
σταντίνος, όφφίκιο)
πρωτέκδικος 171, 213 (βλ. καί Λασκαράκης, Σοφιανός, Σπαντωνής, Χρυσοσκουλαΐος)

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
πρωτοβεστιάριος' βλ. Χουρμούζης, όφφίκιο
πρωτοκανόναρχος· βλ. Δημήτριος, Μι
χαήλ, όφφίκιο
πρωτονοτάριος· βλ. Φίλιππος Κύπριος
πρωτοπαπάς 101
Πτέρι, οίκ. στη Λήμνο 40, 41 (βλ. και
μν. 'Αρχιστρατήγου "Ανω Δυνάμεων)
Πύλη (Πόρτα) 52, 54, 55, 56, 57, 59,
103, 201 (βλ. και αρχείο)
Πυραμά, ο'ικ. στη Χίο 146, 147, 221
Πυργί 11, 56, 57, 61, 63, 64, 72, 75,
87, 106, 107, 108, 110, 114, 145153, 169, 175, 221, 248
«ραγιάδες» 57
Ραγκαβής 'Ανδρόνικος 106
Ράλης, δικαιοφύλαξ 168
Ραφαήλ Α' 58, 83, 209, 210
Ραφαήλ Β' 143
Ρεθύμνης έπ. 137, 142, 161, 217
Ρέθυμνο 179
Ρήγιον βλ. Μικρόν Ζεΰγμα
ρήτωρ· βλ. 'Αλέξανδρος, 'Ανδρόνικος
Ρίζαιον (Ροίζαιον) 62, 65, 73, 221222 (βλ. και Ιωακείμ)
Ρίζος Θεόδωρος, μγ. λογοθέτης 108,
169, 249
Ρίλας μν. 14
Ροδοοϊνος Ν. 192
Ροδόπολις· βλ. Άλάγια
Ρόδου μ. 65, 140, 177, 178
Ροίζαιον βλ. Ρίζαιον
Ρουσοπούλιον βλ. Καλύβια Ρωσοπούλου
«Ρωμαϊκον πατριαρχεΐον» 74
σακελλάριος Καφα - βλ. 'Ιωάννης
σακελλίου 47
Σαμοθράκη 68, 99, 165, 195, 222
Σαμοκοβίου έξαοχία 14
Σάμος 61, 62, 63, 81, 85, 91, 139, 140,
166, 167, 223-225 (βλ. και μν. Π α 
ναγίας, Βροντά)
Σάμου άρχπ. 248 (βλ. και 'Ιωσήφ, Νεό
φυτος, Συμεών)
Σάμου και Ικαρίας μ..' βλ. αρχείο
Σαμουήλ Χαντζερής, πατρχ. 73, 129,
164, 187, 240
Σαμουρκάσης· βλ. Διονύσιος Σαμουρκάσης
Σαρακίνιστα 14
Σάρδεων μ.· βλ. Γερμανός
Σεβάστειας μ. 41
Σεβήρος· βλ. Γαβριήλ
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Σέλιτζα, οίκ. στή Ζαρνάτα 164
Σεμπίν Καραχισάρ (Σεπίλ Καραΐ'σαρι)
73, 199, 225-227, 247
Σεραφείμ Α' 55
Σεραφείμ Γ ' 185
Σεραφείμ, έπ. Χιμάρας 157
Σέριφος (Zépq>oc) 6 1 , 67, 105, 132,
133, 134, 178, 227-228 (βλ. και
αρχείο)
Σερρών μ.· βλ. Θεοφάνης" κώδιξ 159
Σέψης 'Ιωάννης· βλ. 'Ιωάννης Σέοης
Σίδη 143
Σίδηρους, ο'ικ. στή Χίο 146, 147,148,
228
Σίκινος 61, 67, 134, 228, 247
σιμωνία 95
Σιμωνόπετρας μν. 232
Σινά έπ. 45, 46
σιτηρήσιον βλ. εισοδήματα εκκλησια
στικά
Σίφνιος Γεώργιος - βλ. Γεώργιος Σί
φνιος
Σίφνος 61, 67, 228-229
Σίφνου άρχπ. 67, 84, 87, 98, 134, 135,
141, 164, 170, 212, 213, 228, 247
(βλ. και Αθανάσιος)
Σκανδάλη χωριά, στή Λήμνο 40
Σκαρλάτος· βλ. Καρατζάς Γεώργιος
Σκουτάρεως καδής 54
Σκύρου έπ.· βλ. Γρηγόριος
Σμύρνη 104, 181, 207
Σμύρνης μ. 72, 208
Σουγδαίας και Φούλλων χωριά 61, 81,
86, 94, 106, 110, 229-231
Σουγδαίας μ. 48
Σουγδαίας άρχπ. 61
Σουγδαιοφύλλων μ. 230
Σουγδαίας, Καφά και Φούλου μ." βλ. Γε
ράσιμος
Σουλεϊμάν Α' 52, 60
Σουλεϊμάν Β' 107
Σουμελα μν. 13, 62, 154, 222
Σουμουτλή, ο'ικ. στον Πόντο 185, 231
Σοϋτζος Γρηγόριος 108, 164, 165
Σοϋτζος Δράκος 108, 110, 112, 162,
163, 164, 206
Σοΰτζος Μιχαήλ 108
Σοφιανός, πρωτέκδικος 165
Σπαντωνής, νοτάριος, δικαιοφύλαξ, πρωτέκδικος, μγ. ρήτωρ, μγ. χαρτοφύλαξ 97, 106, 107, 173, 185, 216,
246
Σπαντωνής Γεώργιος, λογοθέτης του
γενικού 246
Σπαρτούς, ο'ικ. στή Χίο 148, 231
σπαχήδες 126
Σπηλαιωτίσσης μν. 14
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Στάθη Πηνελόπη 172
Σταματιάδης Έ π . 223, 224, 225
Σταμάτιος, λογοθέτης Δημητσάνας 128
Σταυροπήγι - βλ. Ζαρνάτα
Στρύμων, οίκ. στην Ά ν . Μακεδονία
134, 231
Στύλος, οίκ. στην Κρήτη 69, 136, 141,
158, 231-232
Σύλβεστρος, άρχπ. Άκώβου 130
Συμεών Α' 52, 59, 94, 176, 197, 204
Συμεών (Συμειών), μ. Σάμου 225
Συμεών, μ. Χίου 145, 146
Σύναδα, οίκ. στη Μ. 'Ασία 45, 46
σύνθρονο 241
Σύνοδος πρωτοδευτέρα 53' Φλωρεντίας
197· του 1477 197" τοΰ 1524 53
συνοικέσια- βλ. εισοδήματα εκκλησια
στικά
συντεχνίες 55
Σφαμένος, οίκ. στην 'Αν. Μακεδονία
72, 144, 171, 232
σχολή Μεγάλη τοΰ Γένους (Πατριαρ
χική, 'Ακαδημία) 100, 106, 235
σχολείο: Βυ£ίτσας 100" Μεγάλου Ρεύ
ματος 100· Μετσόβου 108, 114, 203"
Τρικέρων 237· Χίου 152
Σωληνάριον, οίκ. στή Λήμνο 40
Σωτηριάνικα, οίκ. στή Ζαρνάτα 164
Σωφρόνιος Β' 73, 180, 226, 227
Σωφρόνιος, μ. Μονεμβασίας 219
Σωφρόνιος, μ. Σάμου 225
Σωφρόνιος, μ. Χίου 152, 169
Σωφρόνιος Κουτούβαλης, μ. Φιλαδέλ
φειας 244
«τακτικό» 44, 65, 88, 170, 177, 195,
196, 222, 230, 236
ταμείο πατριαρχικό 95
Ταξιαρχών μν. στή Σέριφο" βλ. αρχείο
Τάταροι 48
Ταυρική 48
Τζάνου, οίκ. στην 'Αν. Μακεδονία 72,
144, 171, 232
Τζερβενοϋ έπ. 85, 138
Τζίας και Θερμίων άρχπ. 227
Τήνος 241
τιμάριον 200
τιμές: άλογο 99" μισθός δασκάλου 99,
100 (βλ. και σχολή, σχολείο)· μισθός
υπαλλήλου πατριαρχείου 108· πρό
βατο 99· σιτάρι 100· σπίτι 100
Τιμόθεος Β' 64, 81, 86, 87, 133, 135,
143, 153, 167, 170, 212, 215, 227,
229, 231
τιτουλάριοι 225

Τολκισαρί, «χο^ρίδιον» στή μ. 'Αγκύ
ρας 214
Τομάροβο 70, 233
Τόρνοβο 65, 138
Τορνόβου μ. 221 (βλ. και Γεράσιμος)
τουρκικά φϋλα 43
Τραπεζούντα 181, 182
Τραπεζοΰντος μ. 70, 71, 73, 97, 98,
184, 185, 186, 187 (βλ. και αρχείο,
Γεννάδιος, Νεκτάριος)
Τραχανειώτης (Ταρχανειώτης), ποταμός
Μ. 'Ασίας 198, 199
Τριανταφυλλίδης Περικλής 187, 214
Τρίγλ(ε)ια 66, 68, 159, 160, 161, 211,
233-236 (βλ. και Προύσης και Τριγλείαc μ.)
Τρίκερα'ΐ08, 203, 237-238
Τρικότζοβα, οίκ. στή Ζαρνάτα 164
Τρίπολις Πόντου 62, 73, 98, 106, 167,
182, 195, 187, 188, 189, 238
Τριπολιτσ(ζ)ά ('Τδροπολιτζά) 10, 11,
62, 72, 73, 74, 108, 131, 238-242
(βλ. καί Παναγίας Ε π ά ν ω Χρέπας
μν.)
Τριπολιτσας μ. 10, 11, 62, 72, 73, 74
(βλ. καί "Ανθιμος)
Τριπολιτσας καί 'Αμυκλών μ. 241, 242
(βλ. καί Διονύσιος)
Τριπολιτσας καί Ώλένης μ. 240
Τρίτος Μιχάλης 12, 200
Τσακωνιά - βλ. Ά γ ι ο ς 'Ιωάννης
Τσιγαράς Ν. 202
Τσουγκαράκης Δ. 142, 175, 176
Τυβίγγη 225
Τυπάλδος· βλ. Μελέτιος
τυχερά" βλ. εισοδήματα εκκλησιαστικά
Τωμαδάκης Ν. Β. 141, 247
Ύδροπολιτζά - βλ. Τριπολιτσα
ύπομνηματογράφος 55, 236, 237
Φαναριώτες 55, 129
Φάρσαλα (Φέρσαλα) 65, 71, 242 (βλ.
καί Φιλόθεος)- Φαρσάλων καί Φα
ναριού- βλ. Άνανίας
«φατρία» 52
Φατσέας Γρηγόριος· βλ. Γρηγόριος
Φατσέας
φήμη (πρωτεία τιμής) 92, 143, 148,
160, 211, 233, 236
Φιλαδέλφεια 66, 69, 243-246, 247
Φιλαδέλφειας μ. 45, 46 (βλ. καί Γα
βριήλ Σεβήρος, Γρηγόριος Φατσέας,
Ίωαννίκιος, 'Ιωσήφ, Μελέτιος Τυ
πάλδος, Σωφρόνιος Κουτούβαλης)
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Φίλιπποι 215, 232
Φιλίππων μ. 62, 81, 86, 134, 135, 153,
170, 220, 231 (βλ. και Κλήμης)
Φιλίππων καί Δράμας μ." βλ. Γερμανός
Φίλιππος Κύπριος 65, 88, 89, 143, 170,
171, 172, 184, 193, 195, 196, 222,
242
Φιλιππούπολη 99
Φιλιππουπόλεως μ." κώδιξ 99
Φιλόθεος Κόκκινος 145
Φιλόθεος, μ. Φαρσάλων 242
φιρμάνι 54, 56, 74, 124, 199, 201
Φισίνη - βλ. Βισσίνου χωριά
Φλωρεντίας σύνοδος 197
Φλώρι (-ον) 69, 70, 97, 106, 124. 125,
126, 247
Φολέγανδρος (Πολύκανδρος) 61, 67,
134, 247
Φορόπουλος 'Ιωακείμ 145, 146
φόρος (φορολογικό σύστημα, φορολο
γικός μηχανισμός) 52, 53, 55, 103*
έκπλειστηριασμος φόρων 55, 70,
101· ετήσιος 52, 54· κυβερνητικά
δικαιώματα 57' μαλικιανέ 55, 70,
101, 102· μιρίον 55· μουασελέ 101·
μουκατάς 54, 55, 57, 101· πεσκέσιον 52, 55· χαράτζι 52, 54, 55, 59,
93, 99
Φούλλων (Φούλου) μ.· βλ. Σουγδαίας μ.
φραγκική κυριαρχία 132, 136, 166,
212
Φτέρη· βλ. Πτέρι
Φυτά, οίκ. στή Χίο 146, 147, 247
Φώκαια Μαγνησίας 199
Φωτεινού μν.· βλ. Μεταμορφώσεως
Σωτήρος
Φώτιος μγ. ρήτωρ ( = Φώτιος Κύπριος;)
107
Φώτιος Κύπριος διδάσκαλος 202" σχο
λάρχης 108, 114
Φωτοδότου Χρίστου μν. στή Νάξο 166
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Χαλδίας άρχπ. 186, 189
Χαλκηδόνος μ." βλ. Κωνστάντιος
χαράτζι - βλ. φόρος
χαριστικάριος, χαριστική (δωρεά) 50
χαρτοφύλαξ 47 (βλ. και οφφίκιο)
«χάσια» 70, 123, 126
Χασλάρ καζάς 124
Χατζηδάκης Γεώργιος 180
Χαψάμανα 73, 226, 247
Χιμάρας έπ. 66 (βλ. καί Νικηφόρος,
Σεραφείμ)
Χίος 11, 61, 64, 87, 203, 218, 221,
248
Χίου μ. 56, 57, 63, 64, 72, 248 (βλ.
και Διονύσιος)
Χοζοβιώτισσας μν. στην 'Αμοργό 64
(βλ. καί βρέβιο)
Χουρμούζης, πρωτοβεστιάριος 106
Χριστιανουπόλεως μ. 72, 239, 240, 241
(βλ. καί Δανιήλ)
Χριστός Φιλανθρωπινός, μν. στην Τρίγλεια 234
Χριστούπολις 170
Χριστουπόλεως μ. 42
Χρύσανθος Νοταράς, πατρχ. 'Ιεροσο
λύμων 172, 173, 174, 187*, 206, 211,
236, 244, 246
Χρυσόγονος, ακυρίτζης» 106
Χρυσοσκουλαΐος Δημητράσκος, πρωτέκδικος 246
Χρυσούπολις- βλ. Όρφάνι
Χώρα, οίκ. στή Μάνη 164
«χώρα» 80, 83, 234, 237, 239
Χωρεμίστα - βλ. Κορομίστα
Χώναι 44, 45, 46
Ψαρά (Ψηρά, Ψιρρά, Ψυρρά) 56, 57,
61, 63, 72, 75, 91, 167, 169, 175,
223, 248-249

Χαλδίας μ. 205 (βλ. καί Διονύσιος)

Ώλένης άρχπ. 240 (βλ. καί "Ανθιμος,
Τριπολιτσά)

Crusius M." βλ. Κρούσιος Μαρτίνος
Darrouzès J. 39, 40, 41, 47, 49, 106
Du Cange 92
Fonkiç ß. 167
Gacizza - βλ. Γιατζιτζά
Gémi kio'r βλ. Άμφίπολις
Gerlach St. 198, 243

G ö l k ö y βλ. Χαψάμανα
Inebolu· βλ. Οΐνούπολις
Kücük Çekmece· βλ. Μικρόν Ζεΰγμα
Melet - βλ. Μελάνθιος ποταμός
Mesudiye· βλ. Μελετίου χωριά
Nevers'δούκας 64, 155, 162, 198
Saulger R. 228, 247

IT Πηγές πού χρησιμοποιούνται

Συνοδικές και πατριαρχικές πράξεις
1315
'Ιούλιος

'Ιωάννης Ι Γ"

«έγγραφος συνοδική πραξις»

'Ιωάννης Ι Γ"

«πραξις συνοδική»

'Ισίδωρος Α'

συνοδική απόφαση

1318
'Οκτώβριος

1347
Μάιος

40

1365
'Ιανουάριος

Θεόφιλος Κόκκινος

«παρενταλτηριώδες γράμμα»

Φιλόθεος Κόκκινος

«προτρεπτήριον γράμμα»

Φιλόθεος Κόκκινος

«παρασημείωσις»

Φιλόθεος Κόκκινος

«ένταλτήριον γράμμα»

Φιλόθεος Κόκκινος

«πράξις συνοδική»

Φιλόθεος Κόκκινος

ένταλτήριο γράμμα

Φιλόθεος Κόκκινος

ένταλμα

Νείλος

σημείωμα

Νείλος

ένταλτήριο γράμμα

1365
'Ιούλιος

[1369]
'Απρίλιος

1370
Ιούλιος

1370
Νοέμβριος

1371
Μάρτιος

1371
Αύγουστος

1384
Αύγουστος

1384
Νοέμβριος
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1385
Μάρτιος

Νείλος

ένταλμα

46

Νείλος

ένταλμα

48

Νείλος

σημείωμα

45

'Αντώνιος Δ'

ενταλτήριο γράμμα

'Αντώνιος Δ'

έξαρχικο ένταλμα

'Αντώνιος Δ'

σημείωμα

47

'Αντώνιος Δ'

σημείωμα

49

'Αντώνιος Δ'

συνοδική πράξη

Ματθαίος Α'

πιττάκιο

45

Συμεών Α'

«άθώωσις»

52

[μεσοπατριαρχία]

πιττάκιο

58, 83, 89, 109,209

[μεσοπατριαρχία]

πιττάκιο

221

Μάξιμος Γ '

πιττάκιο

58, 8 3 , 9 4 , 209

Μάξιμος Γ '

πιττάκιο

55

Νήφων Β'

((συνοδικός τόμος»

95

1386
Μάρτιος

1386
Δεκέμβριος

1391
182

1394
Μάιος

45, 46

1394
'Ιούνιος

1395
Αύγουστος

1397
'Ιανουάριος

42, 43, 50

1400
Δεκέμβριος

1474
'Οκτώβριος

1476
1476
1476
1480
'Ιανουάριος

1497
'Ιούνιος

1541
Μάιος

'Ιερεμίας Α'

συνοδική πράξη

222
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1565
Μητροφάνης Γ '

καθαίρεση

Μητροφάνης Γ'

πιττάκιο

'Ιερεμίας Β'

συνοδική πράξη

243

'Ιερεμίας Β'

υπόμνημα εκλογής

243

γράμμα ελεημοσύνης

135

222

1565/1566
61,81,86,94,110,230

1572
'Ιούνιος

1577
1578
Αύγουστος

'Ιερεμίας Β'

1580
'Ιανουάριος

Μητροφάνης Γ '

«γράμμα»

'Ιερεμίας Β'

σιγίλλιο

232

'Ιερεμίας Β'

σιγίλλιο

239

159,233

1581
Μάιος

1581
Μάιος

1585
Μάρτιος

Θεόληπτος Β'

«συνοδικον εγγραφον» 63, 8 1 , 86, 9 1 ,
139,166,167,233,248

Θεόληπτος Β ' *

σιγίλλιο

'Ιερεμίας Β'

«συνοδικός τόμος»

'Ιερεμίας Β'

πιττάκιο

244

'Ιερεμίας Β'

«πατριαρχικον σιγιλλιώδες
γράμμα»

127

'Ιερεμίας Β'

σιγίλλιο

224

'Ιερεμίας Β'

«έπιβεβαιωτήριον γράμμα»

1588
221

1590
167, 224

1590
Νοέμβριος

1592/1593
1593
'Οκτώβριος

1595
62

* Το σιγίλιο, πού άφορα τή μονή Σουμελα, εξέδωσε ό Θεόληπτος Β ' στή διάρ
κεια περιοδείας του στην περιοχή της Τραπεζούντας, αν καί άπο τον 'Απρίλιο τοϋ
1587 είχε εκλεγεί στον οικουμενικό θρόνο ό 'Ιερεμίας Β ' .
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1602
Φεβρουάριος

Νεόφυτος Β'

ασυνοδικον καί εύεργετικον
γράμμα»
132,178, 227

Νεόφυτος Β'

«σιγιλλιώδες γράμμα»

Νεόφυτος Β'

«πατριαρχικον και συνοδικον
έπικυρωτικον γράμμα»

1610
'Απρίλιος

65, 140, 178

1610
Σεπτέμβριος

214

1611
Μάρτιος

Νεόφυτος Β'

πιττάκιο

64,94,112,127

Τιμόθεος Β'

απατριαρχικόν σιγιλλιώδες
γράμμα»

1613
Δεκέμβριος

133

1614
'Ιούνιος

Τιμόθεος Β'

ασυνοδικον σιγιλλιώδες
γράμμα»

144,212

1614
Αύγουστος

Τιμόθεος Β'

πιττάκιο

229

1616
Φεβρουάριος

227

Τιμόθεος Β'

1616
'Ιούνιος

Τιμόθεος Β'

ασυνοδικον σημείωμα»

64, 8 1 ,
102,167,170

Τιμόθεος Β'

((πατριαρχικον γράμμα»

Τιμόθεος Β'

«σιγιλλιώδες γράμμα»
8 1 , 86, 134,
153,212,215,220,231

Κύριλλος Α'

υπόμνημα εκλογής

Κύριλλος Α'

«συνοδικον σιγιλλιώδες
γράμμα»

Κύριλλος Α'

«συνοδικον γράμμα»

220

Κύριλλος Α'

«πατριαρχικον συνοδικον
εύεργετικον γράμμα»

146

1616
Δεκέμβριος

170

1618
Μάρτιος

1621
'Απρίλιος

155, 161, 218, 220

1622
Φεβρουάριος

61, 66,
87,110,146

1622
'Απρίλιος

1622
Αύγουστος
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1623
"Ανθιμος Β'

«πατριαρχικον συνοδικον
έπιβεβαιωτήριον γράμμα»

146

Κύριλλος Α'

υπόμνημα εκλογής

123

Κύριλλος Α'

((συνοδικον σιγιλλιώδες
βεβαιωτήριον γράμμα»

177

1624
Απρίλιος

1632
1632
Φεβρουάριος

Κύριλλος Α'

227

1636
Νεόφυτος Γ '

«εύεργετικον γράμμα»

157, 158

Κύριλλος Α'

«έπιβεβαιωτήριον και σιγιλ64, 79,
λιώδες γράμμα»
85,102,122

Παρθένιος Α'

γράμμα

180

Παρθένιος Α'

υπόμνημα εκλογής

245

Παρθένιος Α'

«πατριαρχικον σιγιλλιώδες γράμμα»

Παρθένιος Β'

σημείωμα

Παρθένιος Β'

«συνοδικός τόμος» 67, 84, 87, 98, 134,
1 3 5 , 1 4 1 , 165, 170, 212, 227, 228, 247

Ίωαννίκιος Β'

«συνοδικός τόμος»

67, 84, 165, 195

Ίωαννίκιος Β'

υπόμνημα εκλογής

84, 131, 193, 194

Ίωαννίκιος Β'

«σιγιλλιώδες γράμμα»

Ίωαννίκιος Β'

«συνοδικον έπικυρωτικον
σιγιλλιώδες γράμμα»

1638
Ιανουάριος

1640
1642
Φεβρουάριος

1642
'Απρίλιος

65, 80,
85, 137

1645
Μάιος

234

1646
Αύγουστος

1646
Δεκέμβριος

1646
Δεκέμβριος

1647
'Ιανουάριος

131, 193, 194

1647
'Ιούνιος

68,218
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1648
Δεκέμβριος

Παρθένιος Β'

«συνοδική καθαίρεσις»

165

Ίωαννίκιος Β'

«βεβαιωτήριον γράμμα
καί συγιλλιώδες»

165, 196

Ίωαννίκιος Β'

«συνοδικός τόμος»

124, 193

Ίωαννίκιος Β'

«πατριαρχικον συνοδικον
βεβαιωτήριον γράμμα»

1651
1651
1651
Αύγουστος

143

1652
'Ιανουάριος

Ίωαννίκιος Β'

68;,99, 192

συνοδικός τόμος

1652
Παίσιος Α'

«επικυρώσεως γράμμα» 68, 9C1,95, 173

1652
Σεπτέμβριος

Πα'ί'σιος Α'

68, 160

«σιγιλλιώδες γράμμα»

1653
Ίωαννίκιος Β'

«συνοδικον έπιβεβαιωτήριονι
γράμμα»

156

1654
Πα'ίσιος Α'

σημείωμα

95, 136

Πα'ί'σιος Α'

«έπικυρωτικον γράμμα»

69, 245

Παίσιος Α'

πιττάκιο

235

Πα'ί'σιος Α'

υπόμνημα εκλογής

235

Ίωαννίκιος Β'

«συνοδικός τόμος»

69, 123

[Παίσιος Α']

«παραίτησις»

235

Ίωαννίκιος Β'

υπόμνημα εκλογής

233

[Παρθένιος Δ']

υπόμνημα εκλογής

7 0 , 2 1 0 , 235, 236

1655
1655
1655
'Ιανουάριος

1655
'Ιούνιος

1655
Αύγουστος

1655
'Οκτώβριος

1657
Μάιος
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1657
'Ιούνιος

Παρθένιος Δ'

«έπικυρωτικον επιβεβαιωτήριον
γράμμα σιγιλλιώδες»

236

1658
Παρθένιος Δ'

«καθαίρεσις»

Παρθένιος Δ'

υπόμνημα εκλογής

Παρθένιος Δ'

«σιγιλλιώδες γράμμα»

Παρθένιος Δ'

«σιγιλλιώδες γράμμα»

125

Διονύσιος Γ'

«σιγιλλιώδες γράμμα»

66, 157, 158

Διονύσιος Γ'

αενωσις καί συνοδική άπόφασις» 70, 233

Παρθένιος Δ'

σιγίλλιο

Διονύσιος Δ'

απατριαρχικον αφιερωτικον
συνοδικον γράμμα»
142, 154, 194

Παρθένιος Δ'

σιγιλλιώδες γράμμα

Παρθένιος Δ'

«πατριαρχικον συνοδικον έπιβε70
βαιωτήριον γράμμα»
106, 125, 168

Καλλίνικος Β'

«πατριαρχικον συνοδικον σιγιλ70,
λιώδες γράμμα»
71, 97, 184, 188

Καλλίνικος Β'

σιγίλλιο

Καλλίνικος Β'

συνοδική απόφαση

210,236

1658
Νοέμβριος

233

1659
Ιανουάριος

69,82, 83,
86,88,124

1660
Μάιος

1664
1664
Σεπτέμβριος

1667
Μάιος

121

1672
'Οκτώβριος

1675
95, 172, 215

1684
'Ιούλιος

1698
'Οκτώβριος

1699
71, 82, 86,126

1699
'Ιούνιος

97,125

1701
146, 248

Καλλίνικος Β'

1705
Γαβριήλ Γ '

«πατριαρχικον συνοδικον
επιβεβαιωτήριον γράμμα»

147

ΠΗΓΕΣ

273

1706
'Απρίλιος

Γαβριήλ Γ'

σιγίλλιο

154

Κυπριανός

«συνοδικον γράμμα»

184

Κύριλλος Δ'

καθαίρεση

244

'Ιερεμίας Γ '

αεύεργετήριον γράμμα»

204

Ίερεμ-ίας Γ '

«εύεργετήριον γράμμα

'Ιερεμίας Γ '

«σιγίλλιον»

1708
1712
1717
'Ιούνιος

1720
Φεβρουάριος

110, 162

1721
Φεβρουάριος

71, 144, 1 5 3 , 1 5 8 , 212,
216,218,220,232

1730
Παίσιος Β'

«πατριαρχικον συνοδικον
γράμμα»

72,85,176

1731
Πα'ί'σιος Β'

183

['Ιερεμίας Γ']

163

Σεραφείμ Α ' *

185

1732/1733
1735
1743
[Παίσιος Β';]

υπόμνημα εκλογής

233

1744
Ιούνιος

Παίσιος Β'

183,186,187

1746
Παΐσιος Β'

σιγίλλιο

72,147

Κύριλλος Ε '

σιγίλλιο

72,239

Κύριλλος Ε'

σημείωμα

1749
1754
129,163

* 'Από τον Σεπτέμβριο του 1734 πατριάρχης ήταν ό Νεόφυτος S'. Την ανα
κολουθία δμως πού παρουσιάζεται μεταξύ της χρονολογίας και τοϋ Σεραφείμ δέν
μπορούμε να τήν ελέγξουμε, καθώς το πιττακιο σώζεται άπο αντίγραφο.
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1755
Μάρτιος

Κύριλλος Ε'

έξαρχικο ένταλμα

[Σαμουήλ]

σιγίλλιο

72,207

[Σαμουήλ]

υπόμνημα εκλογής

72, 240

56, 148, 175

1763
1763
'Ιούλιος

1764
Σεπτέμβριος

129,164

Σαμουήλ

1769
'Ιούλιος

Θεοδόσιος Β'

σιγιλλιώδες γράμμα

240

Θεοδόσιος Β'

υπόμνημα εκλογής

241

Θεοδόσιος Β'

υπόμνημα εκλογής

130

Σαμουήλ

σιγίλλιο

Σωφρόνιος Β'

έπιβεβαιωτήριον γράμμα

Σωφρόνιος Β'

σιγίλλιο

Γαβριήλ Δ'

«πατριαρχικον και συνοδικον
γράμμα»

149

Προκόπιος

γράμμα

149

Νεόφυτος Ζ'

«γράμμα.. .ενώσεως»

Νεόφυτος Ζ'

απατριαρχικον και συνοδικον
γράμμα»

150

«πατριαρχικον και συνοδικον
σιγιλλιώδες γράμμα»

73, 240

1771
'Απρίλιος

1772
Μάρτιος

1774
'Ιούλιος

73,100,187

1775
'Απρίλιος

73, 226

1778
89,97,100,180

1781
Νοέμβριος

1788
Μάιος

1790
181,194

1790
Μάιος

1804
'Απρίλιος

Καλλίνικος Δ'

1808
'Ιούνιος

Γρηγόριος Ε'

«πατριαρχικον καί συνοδικον
έπικυρωτικον γράμμα»
74,113,114
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1810
Αύγουστος

'Ιερεμίας Δ'

πιττακιο

Ιερεμίας Δ'

«πατριαρχικον και συνοδικον
σιγιλλιώδες γράμμα»

156,164

1811
Φεβρουάριος

1814

74,164

Κύριλλος S"'

υπόμνημα εκλογής

121

1817

Κύριλλος S"'

υπόμνημα εκλογής

242

1817

Κύριλλος S-'

Φεβρουάριος

150

'Απρίλιος

1817
Μάιος

Κύριλλος S-'

συνοδικός τόμος

Κύριλλος S'

«πατριαρχικον και συνοδικον
σιγιλλιώδες γράμμα»
114, 200, 202

Γρηγόριος Ε '

υπόμνημα εκλογής

74,242

1818
Φεβρουάριος

1821
Μάρτιος

151

1826
'Ιανουάριος

Χρύσανθος

151

Κωνστάντιος Α'

237

1831
Μάιος

1846
Δεκέμβριος

"Ανθιμος S"'

152

γράμμα

1847
Μάρτιος

"Ανθιμος ΣΤ'

«εκκλησιαστική επιστολή»

152, 169

1924
'Οκτώβριος

Γρηγόριος Ζ'

«πατριαρχικός και συνοδικός τόμος» 204

"Αλλες πηγές
['Αθανάσιος Εφέσου;] 'Αναγραφή πατριαρχικών δικαίων (1577)
61,159,189,
198, 210, 213, 216, 234
Άνανίας Καρυουπόλεως, «συμφωνητικον γράμμα» (1741)
97, 112, 128
'Αναφορά κατοίκων 'Αγίου 'Ιωάννη Τσακωνιας προς τον Κύριλλο Α' (1638)

122
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'Αναφορά κατοίκων Τριπολιτσας προς τον Σαμουήλ Χαντζερή (1763)

240

'Αναφορά Μανιατών προς τον δούκα του Nevers (1618)

64, 162, 197

'Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος, «'Ορισμός» [1321]

40

'Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος, αΧρυσόβουλλον σιγίλλιον» [1323]

40

«'Απογραφή... ειτουν κατάστιχον... τοϋ πατριαρχικού σχολείου» (1759)

235
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διάβαζε
62 σημ. 4

Μαρτίνο Κρούσιο, ό όποιος και τη
δημοσίευσε στην Turcograecia, 95
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(Μέγα Ρεϋμα)
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Μαρτίνο Κρούσιο.
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δυτικής Κρήτης

κεντρικής Κρήτης (ή σημε
ρινή Παντάνασσα)

169

Βολισσός, σ. 138

Βολισσός, σ. 152
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Ή Βολισσος της Χίου, μία άπο τις σημαντικότερες και μακροβιό
τερες πατριαρχικές έξαρχίες, όπως την απεικόνισε το 1638 ό
Francesco Lupazzolo στο ανέκδοτο έ'ργο του Breve Discorso
e Ipografia dell'Isole del Arcipelago. Την έκδοση τοΰ έργου
ετοιμάζει ό Στέρ. Φασουλάκης, τον όποιο ευχαριστώ θερμά και
άπο τή θέση αύτη για την παραχώρηση τοϋ σχεδίου της Βολισσοϋ.
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