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Η προβληματική του θέματος 

 

Πριν προχωρήσουμε στην πραγμάτευση του κύριου θέματος, αξίζει με 

λίγα λόγια να καθοριστεί το ιστορικό υπόβαθρο του ζητήματος. Η αρχή 

της συγκρότησης της αρχιεπισκοπής Αχριδών ανάγεται στις αρχές του 

11ου αιώνα. Τότε ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β΄ Βουλγαροκτόνος, αφού 

προσάρτησε το κράτος του Σαμουήλ έπειτα από σκληρούς αγώνες, 

εξέδωσε τρία σιγίλια, με τα οποία καθόριζε τη δομή και τα όρια της 

αρχιεπισκοπής Αχριδών, ως συνέχειας της βουλγαρικής εκκλησίας. Τα 

όρια της νέας εκκλησίας ήταν αρκούντως εκτεταμένα και περιλάμβα-

ναν αρκετούς πληθυσμούς, όχι μόνο βουλγαρικής καταγωγής, με κύριο 

στόχο την εμπόδιση της ταύτισής της με τυχόν βουλγαρικές διεκδική-

σεις. Η αρχιεπισκοπή διατηρήθηκε για περισσότερο από επτακόσια 

έτη, με αρκετές εδαφικές απώλειες που την περιόριζαν στα εδάφη της 

Ηπείρου, Νότιας Αλβανίας και Μακεδονίας. Τελικά, το 1767 υπήχθη 

στο οικουμενικό πατριαρχείο επί πατριάρχου Σαμουήλ. 

Την ίδια περίπου ιστορία είχε και η αρχιεπισκοπή Πεκίου. Ιδρύθηκε 

το 1219 ως εκκλησία του κράτους των Νεμανιδών, έχοντας επικεφαλής 

τον Άγιο Σάββα, γιο του κράλη Στεφάνου Νεμάνια. Το 1376 αναγνω-

ρίστηκε ως πατριαρχείο ψιλώ ονόματι, το 1456 υποτάχθηκε στην Α-

χρίδα και το 1571 επαναλειτούργησε με ενέργειες του βεζίρη Μεχμέτ 

Πασά Σοκόλοβιτς, αδελφού του νέου αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Το 

1680 και το 1737 οι αρχιεπίσκοποί της (πατριάρχες κατά τη σερβική 

άποψη) Αρσένιος Γ΄ και Αρσένιος Δ΄ αντίστοιχα ηγήθηκαν πολυπλη-

θών μεταναστεύσεων σε εδάφη της Αυστριακής Αυτοκρατορίας, προ-

κειμένου να αποφύγουν τη μήνι των Οθωμανών για τις εξεγέρσεις στις 

οποίες αυτοί πρωτοστάτησαν. Στα νέα εδάφη σχηματίστηκε νέα εκκλη-

σιαστική διοίκηση, η μητρόπολη Καρλοβικίων, κατόπιν συνεννοήσεων 

με τους αυστριακούς βασιλείς. Σε λίγα χρόνια, το 1766, η αρχιεπισκοπή 

Πεκίου υποτάχθηκε στο πατριαρχείο, συμπαρασύροντας και την Α-

χρίδα μαζί της.1 

 
1 Γενικά περί της κατάργησης βλ. Β. Στεφανίδη, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι 

σήμερον (Ἀθῆναι: 1978)· Ιω. Ταρνανίδη, Ιστορία της Σερβικής Εκκλησίας (Θεσσαλο-

νίκη: 1985)· Δ. Γόνη, Ιστορία των Ορθοδόξων Εκκλησιών Βουλγαρίας και Σερβίας (Α-

θήναι: 1996)· Γ. Τσούπρα, «Η κατάργηση της Αρχιεπισκοπής Πεκίου (1766)» (Μετα-

πτυχιακή Εργασία, Αθήνα, 2003).  
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Τις επόμενες δεκαετίες, κάτω από την επίδραση των εξελίξεων στη 

Δυτική Ευρώπη και την ανάδυση της λεγόμενης «αρχής των εθνοτή-

των», άρχισαν να συγκροτούνται τα βαλκανικά κράτη με πρώτα το 

1830 το Βασίλειο της Ελλάδας και δεύτερο τη Σερβική Ηγεμονία. Ήταν 

η εποχή της επικράτησης των εθνικών Μεγάλων Ιδεών, με τις οποίες 

συμπλέχτηκαν και οι εθνικές εκκλησίες, που άρχισαν από τότε να συ-

γκροτούνται. Στο πλαίσιο των πνευματικών διεργασιών και ζυμώσεων 

εκείνης της εποχής, η κατάργηση των δύο αρχιεπισκοπών κατέχει πε-

ρίοπτη θέση στην ελληνική και ξένη ιστοριογραφία. Κάποιες φορές, 

μάλιστα, στις συζητήσεις και διαμάχες που προέκυψαν ανάμεσα σε α-

ντιτιθέμενες πλευρές, χαρακτηρίστηκε ως κεντρικό γεγονός για την ε-

ξέλιξη των βαλκανικών πραγμάτων, σε εκκλησιαστικό αλλά και εθνικό 

επίπεδο. Ειδικά στη σλαβική βιβλιογραφία, η κατάργηση των δύο εκ-

κλησιών θεωρήθηκε ως το απόγειο της ελληνικής διείσδυσης στα Βαλ-

κάνια και ως ορόσημο της επεκτατικής πολιτικής των Φαναριωτών ε-

ναντίον των δύο σλαβικών λαών, των Βουλγάρων και των Σέρβων.2 

Ως πρώτος που ασχολήθηκε με το ζήτημα και προκάλεσε αρκετές 

αντιδράσεις από τους αντιπάλους του, μπορεί να θεωρηθεί ο Θεόκλη-

τος Φαρμακίδης. Αυτός χρησιμοποίησε το παράδειγμα της Αχρίδας, 

στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει όσους υποστήριζαν το πατριαρχείο 

στο ζήτημα της ανακήρυξης του αυτοκεφάλου της ελλαδικής εκκλη-

σίας το 1833. Για το Φαρμακίδη, η ίδρυση της ιστορικής αρχιεπισκοπής 

Αχριδών από τον αυτοκράτορα Βασίλειο Β΄ το Βουλγαροκτόνο το 

1020, αλλά και η κατάργησή της από το σουλτάνο Μουσταφά Γ΄ το 

1767, αποτελούσαν ιστορική απόδειξη ότι η παρέμβαση της Πολιτείας 

στη διαμόρφωση εκκλησιαστικών διοικήσεων υπήρξε για αιώνες πα-

ράδοση στην ορθόδοξη εκκλησία και κανείς δεν είχε τολμήσει να την 

αμφισβητήσει.3 Έτσι, η μονομερής απόφαση της βαυαρικής αντιβασι-

λείας για το σχηματισμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, ήταν κατ’ ανά-

λογο τρόπο νομιμοποιημένη. 

Λίγο αργότερα, άρχισε να εμφανίζεται το αίτημα για επανίδρυση της 

αρχιεπισκοπής Αχριδών από πολλές πλευρές. Αν και η ιδέα πρωτοεμ-

φανίστηκε από τον Αχριδιανό Μαργαρίτη Δημίτσα, ο οποίος οραματι-

ζόταν μια «ελληνομακεδονική» Αχρίδα, κατά κόρον την ανακίνησαν οι 

Βούλγαροι,4 οι οποίοι για δύο περίπου δεκαετίες (1850-1870) τόνιζαν 

 
2 Βλ. Σοφία Βούρη, Πηγές για την Ιστορία της Μακεδονίας (1889-1905), Εκκλησία και 

Κράτος (Αθήνα: 1999), 20.  
3 Θ. Φαρμακίδου, Ο Συνοδικός Τόμος ή Περί Αληθείας (Εν Αθήναις: 1852), 215. 
4 Βλ. Ελ. Ναξίδου, «Εκκλησία και εθνική ιδεολογία: από την Αρχιεπισκοπή της Αχρί-

δας μέχρι την ίδρυση της αυτοκέφαλης “μακεδονικής εκκλησίας”» (διδακτορική δια-

τριβή, Θεσσαλονίκη, 1999), 93-98. 
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την ανάγκη της αποκαταστάσεως της αδικίας που υπέστησαν με την –

κατά την ερμηνεία τους– παράνομη και αντικανονική κατάργηση της 

«Εκκλησίας τους».5 Αλλά και αργότερα, παρά το γεγονός ότι το κέντρο 

βάρος του ενδιαφέροντός τους μετατοπίστηκε ανατολικότερα, μετά τη 

συγκρότηση της βουλγαρικής εξαρχίας και το σχηματισμό των δύο αυ-

τονόμων ηγεμονιών (Βουλγαρίας και Ανατολικής Ρωμυλίας), το ζή-

τημα της κατάργησης της αρχιεπισκοπής Αχριδών ήταν για αρκετά 

χρόνια σε πρώτο πλάνο στη βουλγαρική ιστορική διανόηση.6 

Μετά τους Βουλγάρους τη σκυτάλη της διεκδίκησης ιστορικών δι-

καιωμάτων πήραν οι Σέρβοι, οι οποίοι, επικαλούμενοι την κληρονομιά 

της αρχιεπισκοπής Πεκίου αυτήν τη φορά, επεδίωκαν να επεκτείνουν 

την ηγεμονία τους προς Νότο, στα τουρκοκρατούμενα τότε εδάφη της 

λεγόμενης Παλιάς Σερβίας (δηλαδή του Κοσσυφοπεδίου και της Ρά-

σκας). Αυτός ο γεωγραφικός χώρος υπήρξε το κέντρο του μεσαιωνικού 

σερβικού κράτους, του οποίου ιστορικά κατάλοιπα διασώζονται σε όλη 

την περιοχή, με κυριότερα τον πατριαρχικό ναό του Πεκίου (Peć) αλλά 

και τόσες άλλες εκκλησίες και ιστορικά μοναστήρια, που στέκονται ως 

ακλόνητο τεκμήριο της σερβικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Μια γενιά 

Σέρβων ιστορικών κατά το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα 

ασχολήθηκε με την κατάργηση της αυτοκεφαλίας του Πεκίου, με έναν 

και μόνο στόχο, την εμπέδωση ιστορικών εθνικών δικαιωμάτων των 

Σέρβων, που θα έφερνε γρηγορότερα επέκταση στις νότιες σερβικές ε-

παρχίες. 

Η σερβική διεκδίκηση, πάντως, είχε πιο περίπλοκη στόχευση, εκτός 

από τον έντονο αλυτρωτισμό και την αγωνία για εθνική ολοκλήρωση, 

που διακατείχε όλους τους λαούς της Βαλκανικής. Οι Σέρβοι της Σερ-

βικής Ηγεμονίας, που είχε ιδρυθεί το 1830 με κέντρο το Βελιγράδι, εί-

χαν να αντιμετωπίσουν και τη διαμάχη που υπέβοσκε ανάμεσα στη μη-

τρόπολη Βελιγραδίου και τη μητρόπολη Καρλοβικίων. Οι προκαθήμε-

νοι της τελευταίας, ενεργώντας αυτοβούλως αλλά με την κάλυψη των 

αυτοκρατόρων της Αυστροουγγαρίας, από το 1848 είχαν ανακηρυχθεί 

πατριάρχες, διάδοχοι των πατριαρχών του Πεκίου. Η εξέλιξη αυτή δεν 

είχε αναγνωριστεί από καμιά ορθόδοξη εκκλησία, ενώ είχε προκαλέσει 

 
5 Βλ. χαρακτηριστικά G. Krăstovič, Τά κατά τάς Ἀρχιεπισκοπάς Ἀχριδῶν καί Πεκίου 

(Ἐν Κωνσταντινουπόλει: 1869)· G. Krăstovič, Παράρτημα εἰς τήν πραγματείαν Τά κατά 

τάς Ἀρχιεπισκοπάς Ἀχριδῶν καί Πεκίου (Ἐν Κωνσταντινουπόλει: 1869). 
6 Βλ. ενδεικτικά Γεωργ. Μπαλάστζεφ, Περιληπτική Πραγματεία περί της οικονομικής 

καταστάσεως της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος και πάσης Βουλγαρίας (μετά προσθήκης ενός 

φιρμανίου) (Εν Σοφία: 1906), 24-28· I. Snegarov, Istorija na Ohridskata Arhiepiskopija-

Patriaršija (Ιστορία της Αρχιεπισκοπής-Πατριαρχείου Αχρίδας), τόμ. 2 (Sofija: 1995), 

147-155. 



38 Βαλκανικά Σύμμεικτα 19 (2019-2020) 

 

και την αντίθεση του Βελιγραδίου. Η προσπάθεια, λοιπόν, για ανασύ-

σταση της αρχιεπισκοπής Πεκίου υπό τον έλεγχο της Σερβίας θα έλυνε 

τις διαφορές. 

Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την εμφάνιση στο προσκήνιο 

των λεγομένων «Μακεδόνων» ως ξεχωριστού έθνους, η κληρονομιά 

της Αχρίδας χρησιμοποιήθηκε για να τεκμηριώσει τα «εθνικά» δίκαιά 

τους, σε μια προσπάθεια επιβεβαίωσης της εθνικής τους ταυτότητας 

έναντι των υπολοίπων λαών της περιοχής. Υπ’ αυτήν την έννοια, η αρ-

χιεπισκοπή Αχριδών έπρεπε να αναγνωριστεί ως εθνική μακεδονική 

εκκλησία, η οποία ως πνευματική μητέρα διέσωσε τους «Μακεδόνες» 

ανά τους αιώνες από την εθνική εξαφάνιση.7 Κατά συνέπεια, στην 

εθνοποιητική προσπάθεια των Σκοπίων εντάχθηκε και το αίτημα της 

ανασύστασης της ιστορικής αρχιεπισκοπής, στο πρόσωπο πλέον μιας 

«Μακεδονικής Εκκλησίας», ώστε να αποκατασταθεί η αδικία που υπέ-

στηκαν οι «Μακεδόνες» από την κατάργησή της. 

Στη σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία η κατάργηση των δύο εκκλη-

σιαστικών διοικήσεων κατέχει καίρια θέση. Ειδικά η ιστορική τάση 

που εμφανίστηκε κατά τον 20ο αιώνα και χαρακτηρίζεται από προσπά-

θεια ανακάλυψης μιας «αντικειμενικής» ιστορίας, απαγκιστρωμένης 

από εθνικιστικά πρότυπα του παρελθόντος,8 δίνει περισσότερη σημα-

σία στο πέρασμα από την οικουμενική ιδέα της Ρωμιοσύνης στην ε-

θνική ή κρατική ιδέα του ελληνισμού-ελλαδισμού, μεταβολή που συ-

ντελέσθηκε κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και κυρίως το 19ο 

αιώνα. Κυρίαρχο ρόλο σ’ αυτήν την εκδοχή της ιστορίας διαδραματίζει 

η εξέταση της δράσης και της πολιτικής της Εκκλησίας, ως πατριαρχείο 

και ιερατείο, αλλά και των Φαναριωτών γενικότερα.9 

Η εμφάνιση αυτής της ιστορικής σχολής προκάλεσε τη διαμόρφωση 

δύο παράλληλων «καναλιών» γνώσης, τα οποία κατέληξαν τελικά να 

 
7 Βλ. MANU («Μακεδονική» Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών), Makedonija I 

odnosite so Grcija (Η Μακεδονία και οι σχέσεις με την Ελλάδα) (Skopje: 1993), 25-30. 
8 Βλ. ενδεικτικά Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας (Αθήνα: 1976), 

53 κ.ε.· Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή, Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευ-

τικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922) (Αθήνα: 1977), 34· Χ. Εξερτζόγλου, «Το 

“προνομιακό” ζήτημα», Τα Ιστορικά 9, no. 16 (1992): 66· Π. Κονόρτα, Οθωμανικές 

θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Βεράτια για τους προκαθήμενους της Μεγά-

λης Εκκλησίας (17ος-αρχές 20ου αιώνα) (Αθήνα: 1998), 217-227· Μ. Κοππά, Η συγκρό-

τηση των κρατών των Βαλκανίων (19ος αιώνας), τρεις και μια περιπέτειες (Αθήνα: 2002), 

39 κ.ε., 45· Π. Ματάλας, Έθνος και Ορθοδοξία, Οι περιπέτειες μιας σχέσης, Από το «Ελ-

λαδικό» στο Βουλγαρικό σχίσμα (Ηράκλειο Κρήτης: 2003), 25 κ.ε. Σε αντιδιαστολή 

πρβλ. Γ. Κονιδάρη, Ἡ ἅρσις τοῦ Βουλγαρικοῦ σχίσματος ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς Καθολικῆς 

Ὀρθοδοξίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ (Ἀθῆναι: 1971), 2 κ.ε. 
9 Για τη νεώτερη ελληνική ιστοριογραφία περί πατριαρχείου βλ. Βούρη, Πηγές, 22-24.  
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μην επικοινωνούν μεταξύ τους, σαν να αγνοεί –ή να κάνει πως αγνοεί– 

το ένα τα πορίσματα του άλλου. Η μια πλευρά, η παραδοσιακή, εκφρά-

ζεται κυρίως από τους εκκλησιαστικούς ιστορικούς. Χαρακτηριστικό 

της είναι η συναισθηματική σύνδεση με το πατριαρχείο Κωνσταντινου-

πόλεως και η προσπάθεια ερμηνείας και δικαιολόγησης των ενεργειών 

των πατριαρχών και των εκκλησιαστικών ανδρών γενικότερα με θετικό 

πρόσημο. Τα κριτήρια, όπως τουλάχιστον αποκαλύπτει η κριτική με-

λέτη των γραπτών τους, εκτός των άλλων έχουν να κάνουν με την επι-

δίωξη αυτών των ιστορικών για διαφύλαξη των συμφερόντων του έ-

θνους, έστω και ευρύτερα ιδωμένο ως «ελληνορθόδοξο Γένος», σε μια 

περιοχή όπου ανθίζουν οι τοπικοί εθνικισμοί και όπου ο ελληνισμός 

διαρκώς είναι αναγκασμένος να αμύνεται εναντίον όλων. Η άλλη 

σχολή, έχοντας εκπροσώπους νεώτερους καθηγητές της νεοελληνικής 

ιστορίας, οι οποίοι, ομολογουμένως, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν να 

επιδείξουν αρκετά και σημαντικά ιστορικά έργα, επιδιώκει την αναθε-

ώρηση των ιστορικών θέσεων του παρελθόντος και την ανάδυση νέων 

ερμηνειών. Σ’ αυτές αναγνωρίζεται μια σαφής αντίθεση στην παραδο-

σιακή φιλοεθνική ιστορική οπτική του 19ου αιώνα, που απορρίπτεται 

ως στρατευμένη στην εθνική ιδέα του ελλαδικού κράτους. 

Η διάκριση των δύο σχολών σχετίζεται και με ιδεολογικά κριτήρια, 

από τη στιγμή που και οι δύο πλευρές εκκινούν από διαφορετική θεω-

ρητική βάση, την οποία επιδιώκουν να επαληθεύσουν. Στην πράξη, οι 

εκπρόσωποι της καθεμιάς από τις σχολές αυτές αγνοούν τα πορίσματα 

των εκπροσώπων της άλλης αλλά και απαξιούν να ασχοληθούν μ’ ε-

κείνους, ακόμη και να αντιδράσουν ή και να αναιρέσουν αυτά στα ο-

ποία δε συμφωνούν. Αυτή η κατάσταση φέρνει στο νου τις διαμάχες 

περασμένων αιώνων, που έχουν μείνει στην Ιστορία, όπως: διαφωτι-

σμένων κοραϊστών και παραδοσιακών, Κωνσταντίνου Οικονόμου και 

Θεόκλητου Φαρμακίδη, δημοτικιστών και καθαρευουσιάνων κ.ο.κ. πα-

ρατηρείται, όμως, μια σημαντική διαφορά· στην προκειμένη περί-

πτωση η εχθρότητα φαίνεται από την απαξίωση της μη αναφοράς στους 

«άλλους» και όχι από την επιστημονική αντίκρουσή τους. 

Σε αυτό το σημείο οφείλω να αναγνωρίσω τη δυσκολία του Έλληνα 

ιστορικού και μάλιστα του εκκλησιαστικού ιστορικού, ως προς την ερ-

μηνεία των γεγονότων που σχετίζονται με το πατριαρχείο της Κωνστα-

ντινουπόλεως. Ανάλογα με την τελική κρίση που θα εκφράσει, θα χα-

ρακτηριστεί έστω και άθελά του ως ακόλουθος είτε της μιας είτε της 

άλλης σχολής. Αν τα συμπεράσματα της εργασίας του καταλήγουν υ-

πέρ των θέσεων του πατριαρχείου, υπάρχει κίνδυνος να τύχει άμεσης 

απόρριψης και αγνόησης από την αναθεωρητική σχολή, με το σκεπτικό 

ότι επικράτησαν συναισθηματικά ή άλλα εθνικά κριτήρια στο έργο του. 
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Με αυτόν τον τρόπο τελικά θα ακυρωθεί η ερμηνεία του, έστω κι αν 

έχει κάτι να προσφέρει. Στην αντίπερα όχθη, αν δηλαδή τα συμπερά-

σματά του κριθούν από τους φιλοπατριαρχικούς ως αντίθετα προς την 

κρατούσα θεολογική αντίληψη, κινδυνεύει να χαρακτηριστεί από αυ-

τήν την πλευρά ως νεωτεριστής και ιδεολογικά αντίθετος με την Εκ-

κλησία και το πατριαρχείο,10 άρα να αγνοηθεί και να τεθεί στο περιθώ-

ριο. 

Για να κατορθώσει να ξεφύγει τόσο από τη «Σκύλλα» της αναθεω-

ρητικής πλευράς όσο και τη «Χάρυβδη» της συναισθηματικής αγκύλω-

σης σε ερμηνείες του παρελθόντος, οφείλει να εργαστεί χωρίς πνεύμα 

αντίθεσης και αποκλεισμού ούτε εμπλοκής ή υποστήριξης «δικαίων» 

κάποιας από τις δύο σχολές. Κατά τη γνώμη μου, η επιστημονική προ-

σέγγιση των πραγμάτων εξαρτάται από το βαθμό που ο ιστορικός θα 

μπορέσει να χρησιμοποιήσει κριτικά όλες τις διαθέσιμες πηγές και τα 

βοηθήματα από την ιστοριογραφία, χωρίς να παραθεωρήσει ή να αγνο-

ήσει εξ επί τούτου τις μελέτες των προγενεστέρων, όταν έρχονται να 

προσθέσουν έστω και το ελάχιστο στη γνώση της περιόδου και των γε-

γονότων που απασχολούν την έρευνά του. 

 

Διαφοροποίηση στις ερμηνείες Ελλήνων ιστορικών για την κατάργηση 

των δύο αρχιεπισκοπών  

 

Α) Παραδοσιακή ερμηνεία 

 

Οι Έλληνες συγγραφείς, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την κατάργηση των 

αρχιεπισκοπών της Βαλκανικής και προσπάθησαν να την ερμηνεύ-

σουν, ακολουθούν σε γενικές γραμμές τις τάσεις που αναπτύχθηκαν 

στην ελληνική διανόηση πριν και μετά την απελευθέρωση του ελληνι-

κού κράτους. Αν και είναι δύσκολο να ομαδοποιηθούν, δεδομένου ότι 

ο κάθε ένας διατηρεί την προσωπική του στάση και έχει τις δικές του 

καταβολές, είναι δυνατό να διακριθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες: α) 

σ’ αυτούς που πρόταξαν τη συναισθηματική αλλά και θρησκευτική 

σύνδεση με το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, β) σ’ αυτούς που ερ-

μήνευσαν τα γεγονότα με μια οπτική γωνία που θα μπορούσε να χαρα-

κτηριστεί εθνοκεντρική, και γ) σ’ αυτούς που προσπάθησαν να αναθε-

ωρήσουν τις προηγούμενες ερμηνείες με μια διεθνιστική διάθεση. Από 

χρονική άποψη, αυτοί που εξαρτήθηκαν από εθνικά αισθήματα έγρα-

ψαν κυρίως κατά το δέκατο ένατο αιώνα, αυτοί που δίνουν διεθνιστική 

 
10 Πρβλ. Δ. Σταματόπουλος, Μεταρρύθμιση και Εκκοσμίκευση, Προς μια ανασύνθεση 

της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα (Αθήνα: 2003), 362-367. 
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ερμηνεία είναι ιστορικοί του δεύτερου μισού του εικοστού αιώνα και 

έπειτα, ενώ φιλοπατριαρχικά αισθήματα επέδειξαν ιστορικοί και των 

τριών αιώνων που ακολούθησαν την κατάργηση. Τέλος, δε λείπουν και 

όσοι τήρησαν τη μεσότητα, τη νηφάλια στάση δηλαδή, προκρίνοντας 

στην ερμηνεία τους όχι ιδεολογικά προτάγματα αλλά κριτήρια ιστορι-

κής έρευνας. 

Οι συγγραφείς που ήταν σχεδόν σύγχρονοι με τα γεγονότα αλλά και 

ταυτόχρονα είχαν άμεση σχέση με το πατριαρχείο, είναι ο Σέργιος Μα-

κραίος και ο Αθανάσιος Κομνηνός Υψηλάντης. Και οι δύο ερμήνευσαν 

την κατάργηση των δύο αρχιεπισκοπών των Βαλκανίων ως αποτέλε-

σμα της κακοδιαχείρισης και της υπερχρέωσής τους, που είχαν φέρει 

στο χείλος της καταστροφής τους χριστιανούς των δύο αυτών κλιμά-

των. Ειδικά, ο Μακραίος σχεδόν αντιγράφει τις θέσεις του πρωταγωνι-

στή των γεγονότων πατριάρχη Σαμουήλ, τον οποίο δικαιώνει πανηγυ-

ρικά για τη στάση του γράφοντας:  

 

«οὕτως οὖν τελεσιουργὸς καὶ ἐν τοῖς μάλιστα λυσιτελεστάτη ἐδό-

κει καὶ τοῖς πόρρῳ ἡ τοῦ παναγιωτάτου κυρίου Σαμουὴλ προστα-

σία καὶ ἐπίσκεψις».11  

 

Ο Υψηλάντης στέκεται πιο κριτικός, χωρίς όμως να αφίσταται από 

την πατριαρχική σκοπιά. Στη μαρτυρία του Υψηλάντη12 εντυπωσιά-

ζουν η μη αναφορά της ημερομηνίας της κατάργησης της αρχιεπισκο-

πής Πεκίου (αναφέρει συνεκδοχικά μαζί με την κατάργηση της Αχρί-

δας γενικά  

 

«τῇ ιε΄ τοῦ Ἰανουαρίου»)  

 

 
11 Οι αρχιερείς του κλίματος Πεκίου, κατά το Μακραίο, αποφάσισαν μόνοι τους την 

υπαγωγή τους στο πατριαρχείο και «κοινὴν ἔχοντες ἀναφορὰν καὶ ἱκετείαν, τοιαύτην 

ὡμολόγουν τὴν ὑποταγὴν, καὶ ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐξητοῦντο τὴν προστασίαν, τὴν 

διαταγὴν, τὴν οἰκονομίαν καὶ συμπεριφορὰν καὶ κοινωνίαν ἐν ταῖς χρείαις…». Έτσι 

«ἐπεὶ δὲ ἐκλιπαροῦντες προέκειντο οἱ ἐκεῖθεν καταφυγόντες ἀρχιερεῖς, καὶ τῇ ἁγίᾳ καὶ 

ἱερᾷ συνόδῳ ἐδόκει μετακινητέα τὴν πρότερον τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ τούτου θρόνου 

ἔθη», Σ. Μακραίου, Ὑπομνήματα Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας (1750-1800) στο: Μεσαιω-

νική Βιβλιοθήκη, Κ. Ν. Σάθα (επιμ.), τόμ. 3 (Αθήναι: 1972), 250 κ.ε. 
12 «Ἐπεκυρώθη, κατὰ τὴν αἴτησιν ἐκείνων [των επισκόπων] μὲ Χάττι-σερίφι τὸ νὰ προ-

στεθοῦν ἐκεῖνοι οἱ δύο θρόνοι τῷ Οἰκουμενικῷ θρόνῳ τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Καὶ 

ἐγένετο εὐτυχώς τῇ ιε΄ τοῦ Ἰανουαρίου μὲ πολλὴν δόξαν καὶ κέρδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ 

θρόνου, μὲ τὸ ἀσφαλὲς καὶ ἀζημίωτον τῶν τοῖς δύο αὐτοῖς κλίμασι μητροπολιτῶν τε 

καὶ ἐπισκόπων», Αθ. Κομνηνού-Υψηλάντου, Ἐκκλησιαστικῶν καί πολιτικῶν τῶν εἰς 

δώδεκα βιβλίον Η΄, Θ΄ καί Ι΄ ἤτοι Tά μετά τήν Ἄλωσιν (1453-1789) (Ἀθῆναι:1972), 407.  
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αλλά και η παραδοχή ότι υπήρξε πολλή δόξα και κέρδος για το πα-

τριαρχείο απ’ αυτήν την κατάργηση. Ακόμη, η αναφορά στο  

 

«ασφαλές και αζημίωτον»  

 

των επισκόπων που ζήτησαν την κατάργηση φανερώνει την κριτική του 

ματιά, που την εστιάζει κυρίως στη στάση των εκκλησιαστικών αν-

δρών, η οποία πολλές φορές επηρεάζει την εξέλιξη της ιστορίας. 

Ο λίγο μεταγενέστερος Κωνσταντίνος Κούμας, έχοντας πάντοτε την 

πατριαρχική άποψη κατά νου, έδωσε τη δική του ερμηνεία στα γεγο-

νότα. Σύμφωνα με αυτή, σπουδαίο ρόλο διαδραμάτισε η προσπάθεια 

του Σαμουήλ να διορθώσει τα κακώς κείμενα της Εκκλησίας και να 

οδηγήσει τους χριστιανούς των δύο αυτοκέφαλων κλιμάτων να συμμε-

τάσχουν στα υπέρογκα χρέη του ίδιου του πατριαρχείου, κατ’ αναλο-

γίαν με τους πιστούς του πατριαρχικού κλίματος. Γράφει:  

 

«διὰ νὰ βασταχθῇ εὐκολώτερον τὸ βαρὺ χρέος [της Εκκλησίας 

Κωνσταντινουπόλεως] ἀπὸ περισσοτέρους, ἐκατήργησεν ὁ Σα-

μουὴλ τὰς αὐτοκεφάλους ἀρχιεπισκοπὰς Ἀχριδῶν καὶ Πεκίου, 

καὶ ὑπέταξεν εἰς τὸ Πατριαρχικὸν θρόνον τῆς Κωνσταντινουπό-

λεως ὅλας τὰς ἐπαρχίας αἱ ὁποῖαι ὑπέκειντο εἰς ἐκείνους».13  

 

Τον Κούμα αντιγράφει (στην κυριολεξία) και ο Ζαχαρίας Μαθάς, προ-

σθέτοντας ακόμη και τον παράγοντα της παπικής προπαγάνδας:  

 

«πρῶτον μεν, διότι εἰς ταύτας τὰς ἐπισκοπὰς παρεισδύοντες ἐκ 

τῶν συνόρων τῆς παπιζούσης Εὐρώπης ἄνθρωποι λατινισταὶ καὶ 

ἄλλοι κακόφρονες παντοῖοι, διέσπειρον τὰ ζιζάνια τῶν ἰδίων κα-

κοδοξιῶν, εὐκόλως ἀπατῶντες τὸν αὐτοκέφαλον Ἀρχιεπίσκοπον, 

ὅστις πολλάκις οὐδέν ἐκοινοποίει περὶ τούτων εἰς τὴν Μ. Ἐκκλη-

σίαν».14 

 
13 Κ. Κούμα, Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων από των αρχαιοτάτων χρόνων έως των 

ημερών μας, τόμ. Ι΄ (Βιέννη: 1831), 402.  
14 Συνεχίζει: «Δεύτερον δὲ, ἵνα καὶ αἱ δύο αὖται Ἀρχιεπισκοπαὶ μετάσχωσι τῆς τοῦ χρέ-

ους διανομῆς, καὶ οὕτως ὑποβασταχθῆναι εὐκολώτερον ὑπὸ πλειότερους τὸ βαρὺ φορ-

τίον τοῦ χρέους τῆς Ἐκκλησίας». Στην επανάληψη του Κούμα ίσως πρέπει να αποδοθεί 

και η ατελείωτη φράση που βρίσκεται στο κείμενο του Μαθά «ὑπέταξεν εἰς τὴν δικαι-

οδοσίαν τῆς μεγάλης Ἐκκλησίας τὰς τότε αὐτοκεφάλους Ἀρχιεπισκοπάς Πεκίου» (sic). 

Ζ. Μαθά, Κατάλογος ιστορικός των πρώτων επισκόπων και των εφεξής Πατριαρχών της 

εν Κωνσταντινουπόλει Αγίας και Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (Εν Αθήναις: 1884), 

156. 



Γεώργιος Β. Τσούπρας  43 

 

 

Αρκετές δεκαετίες αργότερα, δύο επόμενοι ιστορικοί, ο Κωνσταντί-

νος Παπαρρηγόπουλος και ο Ιωάννης Φιλήμων, έχουν περάσει σε άλλο 

πεδίο ερμηνείας, η οποία χαρακτηρίζεται από την εθνικιστική οπτική 

τους. Η μεταστροφή αυτή εξηγείται πολύ εύκολα. Έχει προηγηθεί η 

Ελληνική Επανάσταση και η δημιουργία του ελληνικού κράτους, το ο-

ποίο είχε ήδη αρχίσει να διαποτίζεται από την εθνική ιδέα της απελευ-

θέρωσης των αδούλωτων Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

και, γιατί όχι, από το διακαή πόθο για κατάκτηση της Πόλης και επα-

ναφορά της ελληνικής βασιλείας στην πρωτεύουσα του Βυζαντίου. 

Ταυτόχρονα, η ελληνική διανόηση είχε να αντιμετωπίσει τις προκλή-

σεις του αναδυόμενου εθνικισμού των βαλκανικών λαών αλλά και τις 

συνέπειες της απόσχισης της ελλαδικής εκκλησίας από το πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως. Ήταν η εποχή της μετάβασης από το «γένος» 

στο «έθνος» και μάλιστα στο «έθνος-κράτος».  

Οι δύο συγγραφείς δε συμφωνούν μεταξύ τους στην ερμηνεία των 

γεγονότων αλλά και οι δύο κινούνται με βάση το στενότερο ελληνικό 

εθνικό συμφέρον, που διαφεύγει από την οπτική του οικουμενικού γέ-

νους της Ρωμιοσύνης. Ο πρώτος, στην προσπάθειά του να υπερασπι-

στεί την εθνική ιδέα, κατηγορεί έντονα το πατριαρχείο ότι δεν εκμε-

ταλλεύθηκε τις δυνατότητες που του έδινε η τότε πολιτική κατάσταση 

και η ηγετική του θέση ανάμεσα στους ορθόδοξους λαούς και αμέλησε 

να προχωρήσει σε ένα κεφαλαιώδες για την εποχή έργο, να εξελληνίσει 

δηλαδή τους Σλάβους.15 Αντιθέτως, ο δεύτερος ερμηνεύει τις καταργή-

σεις των δύο αρχιεπισκοπών ως μέρος ενός σχεδίου εξελληνισμού των 

πληθυσμών των Βαλκανίων, του οποίου κύριοι φορείς ήταν ο Φανα-

ριώτης Ιωάννης Υψηλάντης και ο πατριάρχης Σαμουήλ.16  

Οι δύο ιστορικοί, όπως αναφέρθηκε, όταν συνέτασσαν τα έργα τους 

είχαν ενώπιόν τους το φλέγον ζήτημα της ανάδυσης των εθνικισμών 

στα Βαλκάνια και της σλαβικής αντίδρασης προς την πνευματική κη-

δεμονία του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Γι’ αυτό και ο δεύτε-

 
15 Κ. Παπαρρηγοπούλου, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων 

μέχρι τοῦ 1930, τόμ. 5 (Αθήνα: 1932), 80-82. 
16 Συγκεκριμένα «Υἱὸς τοῦ Ἀντιόχου ὁ Ἰωάννης Ὑψηλάντης… πρῶτος συνέλαβε τὸ 

σχέδιον, ὅπως διὰ τῆς διοικητικῆς ἑνότητος τῆς ἐκκλησίας συνδέσῃ μετὰ τοῦ ἑλληνικοῦ 

ἔθνους τοὺς Σλάβους, τοὺς περὶ τοῦ Πατριαρχείου τοῦ Ἰπεκίου καὶ τῆς Ὀχρίδος», «ἀλλ’ 

ὅμως, καὶ ἂν ὁ Ἰωάννης Ὑψηλάντης ἐσφάγη σκληρῶς, ἡ ἰδέα τούτου ἤρξατο εὐτυχῶς 

πραγματοποιουμένη μετ’ οὔ πολὺ, ἐπτὰ δὲ σλαβικαὶ ἐπισκοπαὶ ἡνώθησαν οἴκοθεν ὑπὸ 

τὸ οἰκουμενικὸν πατριαρχεῖον», Ιω. Φιλήμονος, Δοκίμιον Ἱστορικὸν περὶ τῆς Ἑλληνικῆς 

Ἐπαναστάσεως, τόμ. 2 (Ἀθῆναι:1859), 2. 
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ρος, ο Φιλήμων, αμέσως μετά από την εξιστόρηση των αιτιών που ο-

δήγησαν στην υπαγωγή των δύο εκκλησιών στη «Μεγάλη του Χριστού 

Εκκλησία», ασκεί σκληρή κριτική για τη στάση των Βουλγάρων εθνι-

κιστών, οι οποίοι την εποχή εκείνη είχαν αρχίσει να διεκδικούν εκκλη-

σιαστική αυτονομία, γράφοντας:  

 

«Τὶς ἄρα δαίμων κακὸς εἰσήγαγεν ἐπὶ τῶν τελευταίων ἤδη χρό-

νων τὸ λεγόμενον Βουλγαρικόν ζήτημα; Βεβαία, ἀλλὰ ματαία δυ-

στυχῶς, ἐπελεύσεται ἡ πολιτική μετάνοια τῶν ἀδελφῶν καὶ 

ὁμοιοπαθῶν Βουλγάρων, ἐὰν, ὃ μὴ γένοιτο!, ὐπερισχύσῃ ποτὲ ἡ 

εἰσδύσασα ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν ἀπάτη τοῦ διοικητικοῦ ἀποχωρι-

σμοῦ τῆς ἐκκλησίας, εἰς ἥν ἀνήκουσιν».17  

 

Η προσφορά του, όμως, στην Ιστορία δεν είχε την επιθυμητή γι’ αυ-

τόν συνέχεια. Η ερμηνεία του χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τους 

εκφραστές της αντίθετης από τη δική του άποψης και παρέσχε πρό-

σχημα σε Σλάβους και δυτικούς ιστορικούς να στηρίξουν μια άκρως 

επιθετική θέση, επιδιώκοντας να τεκμηριώσουν στο έργο του Φιλή-

μονα ότι η κατάργηση των δύο αρχιεπισκοπών τελέστηκε σύμφωνα με 

το σχέδιο του Υψηλάντη και την πολιτική του εξελληνισμού που αυτό 

επεδίωκε.18 

Χαρακτηριστικά του πνεύματος της εποχής είναι ακόμη τρία κεί-

μενα που είδαν το φως της δημοσιότητας την περίοδο 1859-1868, εν 

μέσω της ακμής του βουλγαρικού εθνικισμού και της διαμάχης για συ-

γκρότηση χωριστής βουλγαρικής εκκλησίας με κέντρο το αίτημα της 

ανανέωσης της αρχιεπισκοπής Αχριδών. Πρώτη είναι η Πραγματεία 

περὶ τῆς Κανονικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐπὶ τῶν ἐν 

Βουλγαρίᾳ Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν του Γρηγόριου Παυλίδη, τότε αρχι-

γραμματέως της συνόδου του πατριαρχείου. Δεύτερη είναι η Σύντομος 

ἱστορικὴ περιγραφὴ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελεγράδων του Άνθιμου 

Αλεξούδη τότε μητροπολίτη Βελεγράδων. Και τα δύο αυτά έργα ανή-

κουν στην αμιγώς φιλοπατριαρχική γραμματεία και στηρίζονται στην 

εξήγηση του πατριάρχη Σαμουήλ για τα γεγονότα. Υπερασπίζονται τα 

 
17 Φιλήμονος, Δοκίμιον Ἱστορικὸν.  
18 K. Novaković, Le Patriarcat de Constantinople et L’Orthodoxie dans la Turquie 

d’Europe (Paris: 1895), 28· [Ανωνύμου], Les Bulgares et le haute clergé grec, par un 

de Bulgares de Constantinople (Κωνσταντινούπολη: 1869), 35· K. Jireček, Istorija na 

Bălgarite (Ιστορία των Βουλγάρων) (Sofija: 1999), 449· Ακόμη G. Fr. Hertzberg, 

Geschichte Griechenlands, τόμ. 3 (Gotha: 1878), 205· A. D’ Avril, La Bulgarie Chré-

tienne, Étude Historique (Paris: 1898), 31· A.-P. Pechayre, “L’archevêché d’Ochrida de 

1394 à 1767,” Échos D’Orient 36 (1936): 196. 
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δίκαια του πατριαρχείου19 και αρνούνται κάθε κατηγορία για εθνικισμό 

που απευθύνεται εναντίον του. Φτάνουν στο σημείο να υποστηρίζουν 

ότι η ίδρυση της αρχιεπισκοπής αυτής αποτελούσε αντικανονική 

πράξη, συνεπώς, σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό,  

 

«ἡ προσάρτησις ἡ ἐπὶ Σαμουήλ γενομένη ἔστιν ἔννομος καὶ κα-

νονικὴ καὶ νόμῳ πολιτικῷ καὶ λόγῳ ἐκκλησιαστικῷ».20  

 

Το τρίτο έργο είναι η πραγματεία Περί τῆς Αὐτοκεφάλου ἀρχιεπισκο-

πῆς πρώτης Ἰουστινιανῆς Ἀχρίδος ἢ Βουλγαρίας του Μαργαρίτη Δημί-

τσα, καταγόμενου από την Αχρίδα και γυμνασιάρχη τότε στη Θεσσα-

λονίκη. Αυτός βλέπει τα γεγονότα με το ιδιότυπο πρίσμα ενός επιθυμη-

τού από τον ίδιο «ελληνομακεδονισμού». Ο Δημίτσας δε συμφωνεί με 

την πατριαρχική ερμηνεία και θεωρεί ότι η κατάργηση της αρχιεπισκο-

πής συνέβη εξ αιτίας της άπληστης φιλαρχίας και «δοξομανίας» του 

πατριάρχη Σαμουήλ.21 Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν ευνοϊκή αλλά, αντιθέ-

τως, έφερε δεινά στους κατοίκους της περιοχής (τους οποίους ονομάζει 

γενικά Μακεδόνες, ιδωμένους βέβαια σε στενή συγγένεια με το ευρύ-

τερο ελληνικό γένος). Για το Δημίτσα, χρειαζόταν η επανίδρυση της 

αρχιεπισκοπής Αχριδών ως μέσο τόνωσης των εθνικών αισθημάτων 

του «μακεδονικού λαού». Εντυπωσιάζει η ερμηνεία του, που θα μπο-

ρούσε να τον εντάξει στην εθνικιστική πλευρά, δεδομένου ότι σε επό-

μενη αναδημοσίευση απαλείφει κάθε αναφορά σε «μακεδονικό» λαό, 

«ελληνομακεδόνες» κλπ.22 Πάντως στην τελική πρότασή του για την 

 
19 «Τούτων γοῦν οὕτω γενομένων, ἡ κοινὴ αὕτη τῶν Ὀρθοδόξων μήτηρ Μεγάλη 

Ἐκκλησία ὀρέξασα χείρας βοηθείας, προὔλαβεν μὲν τότε τοὺς ἐπαπειλοῦντας κινδύ-

νους, ἐθεράπευσε δὲ ἁρμοδίως καὶ τὰς ἐπικειμένας ἀνάγκας τῶν χριστιανῶν τῶν ρη-

θεισῶν ἐπαρχιῶν, καὶ ἔως τοῦ νῦν ᾀείποτε μεριμνῶσα φιλοστόργως ὑπὲρ τῶν χρι-

στιανῶν, οὒ διαλείπῃ προστατεύουσα τὰς ἐκκλησιαστικὰς καὶ τὰς κοινὰς ἀπάντων ὑπο-

θέσεις». Ανθίμου [Αλεξούδη], Σύντομος Ἱστορική Περιγραφή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Βελεγράδων καί τῆς ὑπό τήν πνευματικήν αὐτῆς δικαιοδοσίαν ὑπαγομένης χώρας, Νῦν 

πρῶτον συνταχθεῖσα καί ἰδίοις ἀναλώμασι τύποις ἐκδοθεῖσα (Ἐν Κερκύρᾳ: 1868), 93. 
20 Γρηγόριου [Παυλίδη], Πραγματεία περί της Κανονικής δικαιοδοσίας του Οικουμενι-

κού Θρόνου επί των εν Βουλγαρία Ορθοδόξων Εκκλησιών (Εν Κωνσταντινουπόλει: 

1860), 99.  
21 Φτάνει μέχρι το σημείο να θεωρεί ότι ο Σαμουήλ κινήθηκε «ὡς ὑπὸ δαιμονίου τινὸς 

ἐλαυνόμενος»! Μ. Δημίτσα, Τὰ περὶ τῆς Αὐτοκεφάλου ἀρχιεπισκοπῆς πρώτης Ἰουστινια-

νῆς Ἀχρίδος ἤ Βουλγαρίας (Ἐν Ἀθήναις: 1859), 83. Για να τεκμηριώσει τις κατηγορίες 

εναντίον του Σαμουήλ χρησιμοποιεί όσα γράφει ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, Ὁ Συνοδι-

κὸς Τόμος ἤ περὶ Ἀληθείας (Ἐν Ἀθήναις: 1852), 215. 
22 Βλ. Ματάλας, Έθνος και Ορθοδοξία, 178. 
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ανανέωση της αρχιεπισκοπής συμφωνεί με τους Βούλγαρους εθνικι-

στές της εποχής, πλην όμως εκκινεί από την αντίθετη κατεύθυνση, έ-

χοντας ως κίνητρο την υποστήριξη των δικαίων του ελληνισμού στη 

Μακεδονία.  

Κατά τον 20ό αιώνα άρχισε να διαφαίνεται μεταβολή στην οπτική 

γωνία των ιστορικών. Έχει πλέον εκλείψει η ανάγκη για επιθετική υπε-

ράσπιση εθνικών δικαίων και έτσι οι ερμηνείες αποκτούσαν περισσό-

τερη επιστημονική εμβάθυνση. Στις αρχές του αιώνα δύο εκκλησιαστι-

κοί ιστορικοί, ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος και ο Βασίλειος Στεφα-

νίδης, έδωσαν τη δική τους εξήγηση στην προσπάθεια του πατριαρ-

χείου για επέκταση δικαιοδοσίας του σε όλη τη Βαλκανική, θεωρώντας 

την ως προσπάθεια προστασίας των εκεί χριστιανών από τις συνέπειες 

της κακής κατάστασης των δύο εκκλησιών.23 Βεβαίως ο πρώτος έχει 

μείνει στην ιστορία ως φιλοπατριαρχικός, θεωρώντας ότι πίσω από τις 

ενέργειες του πατριαρχείου πρέπει να δούμε την πατρική προστασία 

υπέρ των χριστιανών της Βαλκανικής,24 ενώ ο δεύτερος στάθηκε πε-

ρισσότερο κριτικός διαβλέποντας την προσπάθεια του πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως να υπερισχύσει όχι με εθνικά αλλά με διοικητικά 

κριτήρια σε ολόκληρη τη Βαλκανική.25  

Αυτήν την οπτική, λιγότερο ή περισσότερο φιλοπατριαρχική ή κρι-

τική, ακολουθούν και οι νεώτεροι εκκλησιαστικοί ιστορικοί Γεράσιμος 

 
23 «Οἱ προκαλέσαντες τὴν τυπικὴν ταύτην πράξιν λόγοι ὀφείλονται κυρίως εἰς ταὰς 

ἀνωτέρω γενικῶς ἐκτεθεῖσας φοβερὰς περιπετείας τῆς Ἀρχιεπισκοπής Πεκίου, ἥτις ἀπὸ 

πολλοῦ δὲν ὑφίστατο. Ἀλλ’ ἐπὶ Πατριάρχου Σαμουήλ… ὑπεβλήθη εἰς βαρύτατα χρέη, 

ὧν ἡ ἀπότισις κατέστη αὐτὴ ἀδύνατος. Δυστυχῶς εἰς τὴν αὔξησιν αὐτῶν συνετέλεσαν 

οἱ Ἀρχιεπίκοποι Πεκίου, οἵ τε Ἕλληνες καὶ οἱ Σέρβοι, οἵτινες ἐναλλὰξ διεδέχοντο ἀλλή-

λους, ἐν μέσῳ τῆς τυραννικῆς μανίας τῶν τούρκων, ἀπηνέστατα φορολογούντων τοὺς 

χριστιανοὺς καὶ ἀδιαλείπτως τὸν ἐξισλαμισμὸν αὐτῶν ἐπιδιωκόντων», Στ. Παπαδοπού-

λου, Αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι Σερβίας καί Ρουμανίας κατά τό ἱστορικόν αὐτῶν παρελ-

θόν καί τήν νέαν συγκροτησιν (Ἐν Ἱεροσολύμοις: 1923), 16. 
24 Θεωρεί ότι τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν στην εναλλαγή των αρχιεπισκόπων του 

Πεκίου, στη μετοικεσία των δύο Αρσενίων, στη σμίκρυνση των εδαφών και την εχθρό-

τητα των Τούρκων. Απ’ την άλλη αρνείται ότι υπήρχαν την εποχή εκείνη φυλετικά προ-

βλήματα, προφανώς ανάμεσα στους Έλληνες και τους Σέρβους, «ἅτινα λαβόντες ὑπό-

ψιν τινὲς τῶν νεωτέρων ἱστορικῶν παρεξήγησαν τὴν μετὰ τοῦ Πατριαρχείου ἕνωσιν 

τῶν δύο Ἀρχιεπισκοπῶν». Παπαδοπούλου, Αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι. 
25 Το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως «ἀνέκαθεν ποθοῦν τὴν προσάρτησιν αὐτῶν, 

ὑπεβοήθησεν τὴν τάσιν ταύτην, καθόσον μάλιστα ἡ κακὴ κατάστασις τῶν ἐκκλησιῶν 

ἐκείνων (Αχριδών και Πεκίου) ἐπέδρᾳ ἐπιζημίως καὶ ἐπ’ αὐτοῦ». Τελικά την κατάρ-

γηση πέτυχαν οι «παρὰ τῇ τουρκικῇ κυβερνήσει ἰσχύοντες ἕλληνες καὶ ὁ πατριάρχης 

Κωνσταντινουπόλεως Σαμουὴλ ὁ Χαντζερῆς», Β. Στεφανίδου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία 

ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι σήμερον (Ἀθῆναι: 1978), 745.  
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Κονιδάρης και Βλάσιος Φειδάς, που δίδαξαν στο Πανεπιστήμιο Αθη-

νών, καθώς και οι Αντώνιος Αιμίλιος Ταχιάος και Ιωάννης Ταρνανίδης, 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδικά οι «Αθηναίοι» ακολούθη-

σαν επακριβώς την πατριαρχική εξήγηση.26 Ο Κονιδάρης (πιθανόν 

λόγω της μετεμφυλιακής εποχής, κατά την οποία έγραψε για το θέμα) 

δε διστάζει να προσδώσει στην ερμηνεία του εθνικιστική χροιά. Για την 

αρχιεπισκοπή Αχριδών θεωρεί ότι είχε αμιγώς ελληνικό χαρακτήρα,27 

ενώ στο πρόσωπο του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως αναγνωρίζει 

την «ελληνική εκκλησία» που δρα εκπολιτιστικά ανά τους αιώνες υπέρ 

των Σλάβων.28 Οι «Θεσσαλονικείς» συνάδελφοί τους κρατούν σε γενι-

κές γραμμές φιλοπατριαρχική στάση,29 εμπιστευόμενοι κυρίως την ερ-

μηνεία του Αθανάσιου Κομνηνού-Υψηλάντη.30 Παρ’ όλα αυτά ο Τα-

χιάος φαίνεται πιο πειστικός στην ερμηνεία του. Αναγνωρίζει ότι στο 

κλίμα της Αχρίδας υπήρχε έντονο το σλαβικό στοιχείο,31 αποκλείει την 

 
26 Βλ. Γ. Κονιδάρη, Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία ὡς πολιτιστικὴ δύναμις ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῆς 

Χερσονήσου τοῦ Αἴμου (Ἐν Ἀθήναις: 1948), 137-139· Βλ. Φειδά, Εκκλησιαστική Ιστορία 

Β΄, Από την Εικονομαχία μέχρι την Μεταρρύθμιση (Αθήνα: 2002), 236. Πρβλ. Κ. Αμά-

ντου, Οἱ Βόρειοι Γείτονες τῆς Ἑλλάδος (Βούλγαροι-Ἀλβανοί-Νοτιοσλάβοι) (Ἐν Ἀθήναις: 

1923), 220 κ.ε.· Κ. Αμάντου, Ἱστορικαί σχέσεις Ἑλλήνων Σέρβων και Βουλγάρων 

(Ἀθῆναι: 1949), 75· V. Colokotronis, La Macédoine et l’ Hellenisme, Étude historique 

et ethnographique (Paris: 1919), 537. 
27 Βλ. Κονιδάρη, Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία 49-55. 
28 Το πνεύμα αυτό διακατέχει όλο το βιβλίο του. Κονιδάρη, ό.π. Συμφωνεί και ο Άμα-

ντος, Ἱστορικαί σχέσεις, 31-39. 
29 Βλ. Ιω. Ταρνανίδου, Ιστορία της Σερβικής Εκκλησίας (Θεσσαλονίκη: 1985), 89· Ιω. 

Ταρνανίδου, Τα προβλήματα της Μητροπόλεως Καρλοβικίων κατά τον ΙΗ΄ και ο Jovan 

Rajić (1726-1801) (Θεσσαλονίκη: 1972), 24· Αντ.-Αιμ. Ταχιάος, «Η Αρχιεπισκοπή Α-

χρίδος ως υπόδειγμα ελληνοσλαβικής συμβίωσης», στο: Χριστιανική Μακεδονία, Πε-

λαγονία - Μια άλλη Ελλάδα, Θεσσαλονίκη - Αχρίδα, Αθ. Αγελόπουλου (επιμ.) (Θεσσα-

λονίκη: 2004), 462. Ακόμη πρβλ. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1354-

1833 (Θεσσαλονίκη: 1969), 208-210· Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνι-

σμού, Τουρκοκρατία 1669-1821, Η οικονομική άνοδος και ο φωτισμός του Γένους, τόμ. 

4 (Θεσσαλονίκη: 1973), 292.  
30 «Νομίζομεν ὅτι αἱ εἰδήσεις περὶ τῶν οἰκονομικῶν … καὶ αἱ σχετικαὶ ἐπίσης πληρο-

φορίαι τοῦ Κομνηνοῦ Ὑψηλάντου εἶναι ἀρκεταὶ διὰ νὰ διευθετήσουν τὸ ὅλον θέμα ἐπὶ 

τῆς βάσεως, ἥτις θὰ ἀπέκλειε τὴν θεώρησιν τούτου ὑπὸ τὸ πρίσμα ἐθνικιστικῶν κριτη-

ρίων ἤ τάσεων ἐπιβολῆς τοῦ θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως», Αντ.-Αιμ. Ταχιάος, 

«Ο τελευταίος Αρχιεπίσκοπος Αχριδών», Μακεδονικά 12 (1972): 19-33· Αντ.-Αιμ. Τα-

χιάος, Greeks and Slavs, Cultural, Ecclesiastical and Literary Relations (Θεσσαλονίκη: 

1997), 144. 
31 «Η Αρχιεπισκοπή Αχρίδος καταργήθηκε το 1767, σε στιγμή που το θρόνο της κατείχε 

ένας αγράμματος Σλάβος αρχιεπίσκοπος, ο Αρσένιος, η ίδια είχε περιπέσει σε δυ-

σβάστακτα χρέη και οι συμμορίες των Αλβανών ληστών έπλητταν ανηλεώς την ανθηρή 

Μοσχόπολη και τα άλλα κέντρα ευμάρειας και πολιτιστικής ακμής», Ταχιάος, «Η Αρ-

χιεπισκοπή Αχρίδος», 462. 
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περίπτωση ύπαρξης εθνικιστικών κινήτρων στις ενέργειες των πρωτα-

γωνιστών,32 ενώ βλέπει το πατριαρχείο ως  

 

«μια πνευματική αυτοκρατορία, η οποία εξασφάλιζε τους ίδιους 

όρους ισότιμης συμβίωσης των εθνοτικών στοιχείων που περιέ-

κλειε».33 

 

Στη σύγχρονη ιστοριογραφία έχουν αναδειχθεί δύο συγγραφείς, οι 

οποίοι αποστασιοποιούνται από την ερμηνευτική παράδοση των προη-

γουμένων εκκλησιαστικών ιστορικών. Πρώτον (όχι μόνο λόγω προσω-

πικής εκτίμησης αλλά και διότι είναι εκφραστής της θεολογικής επι-

στήμης) οφείλω να αναφέρω τον καθηγητή μου στο Πανεπιστήμιο Α-

θηνών Δημήτριο Γόνη. Αυτός ελέγχει ως φανταστικά πολλά από τα αί-

τια που ανέπτυξαν κάποιοι από τους προηγούμενους ιστορικούς. Ανα-

φέρει:  

 

«Προσωπικά δέχομαι ότι το οικονομικό αδιέξοδο του Πατριαρ-

χείου Πεκίου αποτελεί την αφορμή για την κατάργησή του, ενώ 

τα αίτια της καταργήσεως πρέπει να συνδεθούν με την επιθυμία 

τόσο της Υψηλής Πύλης όσο και του Οικουμενικού Πατριαρ-

χείου για την κατάργηση του πατριαρχείου Πεκίου. Για τους 

Τούρκους η ιεραρχία του Πατριαρχείου Πεκίου, ως πνευματική 

ηγεσία των Σέρβων, ήταν ανεπιθύμητη, επειδή στο παρελθόν με 

τη συμμετοχή της σε επαναστατικά κινήματα μόνο προβλήματα 

δημιουργούσε στις αρχές. Απ’ την άλλη πλευρά, επειδή οι πιστοί 

του Πατριαρχείου Πεκίου και της Αρχιεπισκοπής Αχρίδας ανή-

καν στο Ορθόδοξο γένος, κατά το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν 

είχαν λόγο υπάρξεως, αφού σύμφωνα με την αρχή των μιλλετίων 

αρκούσε το ίδιο για ν’ ασκεί την Εθναρχία. […] Γι’ αυτό και η 

Υψηλή Πύλη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε αγαστή συνερ-

γασία έσπευσαν να εκμεταλλευθούν τα οικονομικά προβλήματα 

του Πατριαρχείου Πεκίου και να δρομολογήσουν την κατάργησή 

του».34  

 

 
32 Ταχιάος, «Ο τελευταίος», 144. 
33 Αντ.-Αιμ. Ταχιάος, Πηγές Εκκλησιαστικής Ιστορίας των Ορθοδόξων Σλάβων (Θεσ-

σαλονίκη: 1984), 104.  
34 Γόνης, Ιστορία των Ορθοδόξων Εκκλησιών, 230. Την ίδια γραμμή κρατάει και ο 

Σταυριανός, που κάνει λόγο για ανυποληψία των Σέρβων στα μάτια των Τούρκων και 

ταυτόχρονη άνοδο των Φαναριωτών. Βλ. Λ. Σ. Σταυριανός, Τα Βαλκάνια μετά το 1453 

(Θεσσαλονίκη: 2007), 235.  
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Αναφέρεται ακόμη και στην κριτική των Σέρβων περί σχεδίου εξελλη-

νισμού της Βαλκανικής, που οι Σέρβοι ιστορικοί θεωρούν καθοριστι-

κής σημασίας, γράφοντας:  

 

«Πάντως τα περί εξελληνισμού των Σέρβων και των Σλάβων γε-

νικότερα ως κυρίου αιτίου της καταργήσεως των αρχιεπισκοπών 

Πεκίου και Αχρίδας δεν αποδεικνύονται με τίποτε».35  

 

Με τις λίγες αυτές προτάσεις ο Γόνης διαχωρίζει κριτικά τις αφορμές 

από τις βαθύτερες αιτίες και δίνει μια πειστική εξήγηση, η οποία με 

καλύπτει σε επιστημονικό επίπεδο. 

Με αυτήν τη γραμμή συμφωνεί ένας ακόμη καθηγητής του Πανεπι-

στημίου Αθηνών, ο Πασχάλης Κιτρομηλίδης, ο οποίος, αν και ανήκει 

στην πολιτική επιστήμη και δίδασκε στη Νομική Σχολή, στην περί-

πτωση αυτή προσεγγίζει τη στάση που τήρησαν οι ιστορικοί του εκ-

κλησιαστικού χώρου.36 Στηρίζεται στην ερμηνεία των δύο σύγχρονων 

με τα εξεταζόμενα γεγονότα συγγραφέων, Υψηλάντη και Μακραίου 

και ερμηνεύει την κατάργηση των δύο αρχιεπισκοπών ως ποιμαντική 

πράξη της ορθόδοξης εκκλησίας για τη διαφύλαξη της ορθόδοξης πί-

στης37 σε μια περίοδο «παλίρροιας εξισλαμισμού» που σάρωνε τους 

απλούς κατοίκους της Βαλκανικής.38 Διαφωνεί με την κατηγορία ενα-

ντίον του πατριαρχείου, ότι δήθεν με την κατάργηση εκδήλωσε εθνικι-

στική προσπάθεια εξελληνισμού των λαών της Βαλκανικής. Την απορ-

ρίπτει με το σκεπτικό ότι δεν πρέπει να ερμηνεύονται γεγονότα που 

σηματοδότησαν μια προ-εθνικιστική περίοδο (το 18ο αιώνα) με όρους 

εθνικιστικούς (του 19ου αιώνα).39 Καυτηριάζει, μάλιστα, τους δυτικούς 

ιστορικούς και εθνο-ανθρωπολόγους, επειδή εγκολπώθηκαν πλήρως 

και αβασάνιστα τις θέσεις των Σλάβων εθνικιστών και κατηγόρησαν 

 
35 Γόνης, ό.π., 231. 
36 P. Kitromilides, “‘Balkan mentality’: history, legend, imagination,” Nation and Na-

tionalism 2, no. 2 (1996): 182· P. Kitromilides, “Ortodox culture and collective identity 

in the ottoman Balkans during the eighteenth century,” Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών 

Μελετών 12 (1997-1998): 90, υποσ. 19. κ.ε.  
37 “Measures of ecclesiastical administration such as those concerning the churches of 

Peć and Ochrid, formed components in the continuum of a concerted effort to sustain 

the Orthodox faith,” Kitromilides, “Ortodox culture,” 90.  
38 Ό.π., 90. Συμφωνεί μαζί του και ο G. Mihai, Ορθόδοξη Συνείδηση και «Εθνική» ταυ-

τότητα στα Βαλκάνια (1700-1821) (Αθήνα: 2004), 149.  
39 Kitromilides, ό.π., 93. 
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ανοιχτά το πατριαρχείο για σοβινιστική πολιτική εναντίον των σλαβι-

κών λαών.40 

 

Β) Αποδομητική ερμηνεία 

 

Στον αντίποδα των εκκλησιαστικών ιστορικών τίθενται κάποιοι νεώτε-

ροι ιστορικοί, οι οποίοι επεδίωξαν να ξεφύγουν από την προηγούμενη 

θεώρηση. Εκκινώντας συνήθως από τη μαρξιστική ιδεολογία, είχαν 

κατά νου σχεδόν δεσμευτικά την ερμηνεία δυτικών ιστορικών, οι ο-

ποίοι είχαν στραφεί υπέρ των σλαβικών θέσεων και εναντίον του πα-

τριαρχείου. Κυριότερος εκφραστής των «νέων» απόψεων41 είναι ο Νί-

κος Σβορώνος. Αυτός περιγράφει την κατάργηση των δύο εκκλησιών 

ως πράξη πατριαρχικού ιμπεριαλισμού εναντίον των σλαβικών λαών. 

Γράφει χαρακτηριστικά:  

 

«Άλλωστε ο εθνικισμός της ελληνικής εκκλησίας γίνεται ολοένα 

και πιο έντονος και το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως αρχίζει 

ν’ ασκεί ένα είδος ιμπεριαλισμού πάνω στους άλλους βαλκανι-

κούς λαούς. Το 1766 καταργεί τις αυτόνομες σλαβικές αρχιεπι-

σκοπές Ιπεκίου και Αχρίδας».42  

 

Με βάση αυτήν την ερμηνεία θα σχηματιστεί ολόκληρη σχολή στη 

σύγχρονη ιστοριογραφία, που θα επιδιώξει να απομακρυνθεί από την 

εκκλησιαστική οπτική.43 Οι εκφραστές αυτής της τάσης ουσιαστικά α-

κολουθούν την «αντιεκκλησιαστική» και αντικληρικαλιστική τάση που 

εκδηλώθηκε στην Ευρώπη μετά το Διαφωτισμό και επικράτησε κατά 

τη Γαλλική και τη Ρωσική Επανάσταση, μεταφερμένη στα ελληνικά 

 
40 “This claim has been advanced as a rule in nationalist Balkan historiography and from 

such sources it has been taken up by anthropologists and other modern scholars who 

pretend to pronounce on ethnic and national issues in the Balkans, past and present, with 

apparently little understanding of the historicity of both sources and issues,” ό.π., 90. 
41 Οι αντιπατριαρχικές θέσεις είχαν χρησιμοποιηθεί ευρέως από τους Σλάβους και τους 

Δυτικοευρωπαίους συγγραφείς, ενώ στην Ελλάδα είχαν γίνει γνωστές από το Γιάννη 

Κορδάτο και είχαν προκαλέσει αρκετή συζήτηση ανάμεσα στους Έλληνες διανοούμε-

νους της εποχής του Μεσοπολέμου. Βλ. Γ. Κορδάτος, Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, 

Τουρκοκρατία, τόμ. 1 (Αθήνα: 1957), 289-296.  
42 Σβορώνος, Επισκόπηση, 54. 
43 Με τον Σβορώνο συμφωνεί απόλυτα και ο Τσουκαλάς, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή, 

34. Ακόμη βλ. Th. Papadopoulos, Studies and Documents relating to the history of the 

Greek church and people under turkish domination (Brussels: 1952), 89-92· Εξερτζό-

γλου, «Ζήτημα», 66· Κοππά, Η συγκρότηση, 45.  
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δεδομένα μετά το 19ο αιώνα κυρίως από τον Κοραή και τον Κορδάτο,44 

επηρεάζοντας καίρια την ελληνική πολιτική και κοινωνική σκέψη από 

τότε και μέχρι σήμερα. 

Νέα κατεύθυνση στη μη εκκλησιαστική ιστοριογραφία της σύγχρο-

νης εποχής έδωσε ο Παρασκευάς Κονόρτας με το έργο του Οθωμανικές 

θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Βεράτια για τους προκαθη-

μένους της Μεγάλης Εκκλησίας (17ος- αρχές 20ού αιώνα). Σ’ αυτό, η κα-

τάργηση των αρχιεπισκοπών της Βαλκανικής κατέχει καίρια θέση, μιας 

και αναφέρεται συνεχώς στα βεράτια των πατριαρχών από το 1767 και 

μετά, τα οποία αποτελούν και το θέμα του βιβλίου του. Στο κεφάλαιο 

που αναφέρεται στην κατάργηση των δύο αρχιεπισκοπών, γράφει και 

τη δική του θέση, η οποία μπορεί να συνοψιστεί στα εξής:  

 

«Είναι σαφές ότι η άνοδος των Φαναριωτών, οικονομικά συμφέ-

ροντα των ιθυνόντων του Πατριαρχείου, καθώς και η πολιτική 

βούληση της οθωμανικής εξουσίας προώθησαν την υπαγωγή των 

δύο Αρχιεπισκοπών στο Οικουμενικό Πατριαρχείο».45  

 

Σε άλλο σημείο αναγνωρίζει ότι στην υπαγωγή βοήθησαν απ’ τη μια τα 

γνωστά προβλήματα παρακμής των δύο αρχιεπισκοπών που στερούσαν 

από το σουλτάνο τα έσοδα αλλά και από την άλλη η τάση του πατριαρ-

χείου να ελέγξει όλους τους ορθοδόξους της Οθωμανικής Αυτοκρατο-

ρίας. Στην πραγματικότητα, κατά τον Κονόρτα,  

 

«Ο Πατριάρχης φαίνεται να εξελίχθηκε αυτή την εποχή σε πραγ-

ματικό ηγέτη ολόκληρου του Ορθόδοξου millet»  

 

μετά την de jure κατάργηση των δύο αρχιεπισκοπών και την de facto 

υποταγή σ’ αυτόν των άλλων τριών πατριαρχείων της Ανατολής.46  

Μέσα στο βιβλίο του γίνεται φανερό πως ο Κονόρτας αναρωτιέται 

αν ο πατριάρχης κατείχε από την αρχή κάποια προνόμια που τον καθι-

στούσαν ένα είδος «εθνάρχη» όλου του ορθόδοξου millet. Θεωρεί ότι 

αυτό το πέτυχε το πατριαρχείο με την πορεία του χρόνου σε συνδυασμό 

με την πολιτική βούληση των Οθωμανών να χρησιμοποιούν την Εκ-

κλησία ως μέσο για τη διακυβέρνηση των «απίστων» υπηκόων τους. 

Γι’ αυτό και όλοι οι πατριάρχες και οι επίσκοποι διορίζονταν σύμφωνα 

 
44 Βλ. Κορδάτος, Τουρκοκρατία, 293. 
45 Κονόρτας, Οθωμανικές θεωρήσεις, 217. 
46 Ό.π., 227.  
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με τον τρόπο που διορίζονταν και οι υπόλοιποι αξιωματούχοι του ο-

σμανικού κράτους. Αυτό, που κάποιοι ιστορικοί ονομάζουν «εθναρ-

χία» του πατριαρχείου, δεν ήταν τίποτε άλλο, κατά τον Κονόρτα, από 

την παροχή από το σουλτάνο της κατάλληλης εξουσιοδότησης στον ε-

κάστοτε πατριάρχη να ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις σουλ-

τανικές διαταγές.47 Γι’ αυτόν το λόγο και εκδίδονταν τα βεράτια, ως 

νομιμοποιητικά έγγραφα από την πλευρά της οθωμανικής εξουσίας.  

Για την τεκμηρίωση αυτής της θέσης αξιοποιούνται έγγραφα της ο-

θωμανικής εξουσίας, καθιστώντας την άξια προσοχής, αφού αποκαλύ-

πτει την οπτική των Οθωμανών σχετικά με το πατριαρχείο και γενικό-

τερα τις ορθόδοξες εκκλησίες κατά την Τουρκοκρατία. Επίσης, η ιστο-

ρική αυτή θέση χαρακτηρίζει τη μετέπειτα βιβλιογραφία και γίνεται 

σημείο αναφοράς στα επόμενα έργα, σε ό,τι αφορά στη σχέση του πα-

τριαρχείου με τις άλλες εκκλησίες και την οθωμανική εξουσία.48 Αξί-

ζει, όμως, να τονιστεί ένα σημαντικό σημείο. Όπως και ο ίδιος ο Κο-

νόρτας παραδέχεται, είναι αναγκαίο να έχουμε κατά νου ότι η αποδοχή 

της οθωμανικής οπτικής δεν μπορεί να μεγιστοποιείται ως κύρια ερμη-

νευτική οδός για τα επίμαχα γεγονότα. Οφείλουμε, δηλαδή, να αναγνω-

ρίζουμε ότι όσα περιγράφονται στα βεράτια, τα οποία εξέδιδε η οθω-

μανική Πύλη, ήταν εφαρμόσιμα μόνο στο πεδίο της πολιτικής διακυ-

βέρνησης και, μάλιστα, ουκ ολίγες φορές αποτελούσαν αντικείμενο πα-

ραβίασης από την πλευρά του σουλτάνου.  

Με την αποδοχή αυτής της πραγματικότητας μπορεί να αξιολογηθεί 

σωστά, κατά τη γνώμη μου, το γεγονός ότι η ίδια η Εκκλησία τεκμηρί-

ωνε τις επιλογές της για όλες τις διοικητικές της πράξεις στην παρά-

δοσή της, βασιζόμενη στο δικό της τρόπο λειτουργίας, που αντέγραφε 

ουσιαστικά τον αντίστοιχο της βυζαντινής περιόδου.49 Η διαφορά των 

εκκλησιαστικών πράξεων από τα κατά καιρούς βεράτια των σουλτά-

νων είναι τεράστια. Τα βεράτια επαναλαμβάνονταν υποχρεωτικά κάθε 

φορά που ανερχόταν άλλος σουλτάνος στο θρόνο ή άλλαζε κάποιος 

φορέας της αντίστοιχης εξουσίας. Αντιθέτως, για την Εκκλησία οι θε-

σμοί υπάρχουν ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που την υπηρετούν και, 

μαζί με την υποχρέωση συμμόρφωσης στους εκάστοτε νόμους και τα 

διατάγματα της Πολιτείας, η Εκκλησία έχει την υποχρέωση να ακολου-

 
47 Ό.π., 365-371.  
48 Χαρακτηριστικά βλ. Σταματόπουλος, Μεταρρύθμιση και Εκκοσμίκευση, 356· Ματά-

λας, Έθνος και Ορθοδοξία, 25 κ.α.  
49 Βλ. Κονόρτας, Οθωμανικές θεωρήσεις, 365. 
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θεί την παράδοσή της, εφαρμόζοντας τους ιερούς κανόνες, που κατέ-

χουν αιώνιο και καθολικό κύρος. Βεβαίως, η εφαρμογή των κανόνων 

παραμένει συνεχώς ζητούμενο και όχι πάντοτε δεδομένο.  

 

Γ) Προσπάθεια συνθέσεως των απόψεων των ιστορικών 

 

Με την πρώτη ματιά καθίσταται εμφανές ότι στις ερμηνείες των Ελλή-

νων ιστορικών, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την κατάργηση της αρχιεπι-

σκοπής Πεκίου, δίνεται διαφορετική βαρύτητα στα γεγονότα και πα-

ρουσιάζονται διαφορετικές αιτίες για την κατάργηση. Απ’ τη μια 

πλευρά στέκονται αυτοί, που ακολουθώντας την εξήγηση του ίδιου του 

πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως βλέπουν την κατάργηση ως απο-

τέλεσμα εσωτερικών παραγόντων των δύο αυτοκεφάλων εκκλησιών 

(χρέη, δυσπραγία, οικονομική και ψυχική αποδυνάμωση). Θεωρούν, έ-

τσι, την επιλογή της υποταγής στην Κωνσταντινούπολη ως σωτήρια για 

την ορθόδοξη πίστη των υπολοίπων ορθοδόξων της Βαλκανικής. Σ’ αυ-

τήν την κατηγορία θα μπορούσαμε να εντάξουμε τους Έλληνες ιστορι-

κούς που είναι σύγχρονοι με τα γεγονότα, όπως ο Σέργιος Μακραίος 

και ο Αθανάσιος Κομνηνός-Υψηλάντης, ο οποίος σε σχέση με τον 

πρώτο βλέπει πιο ρεαλιστικά τα πράγματα. Ακόμη οι ιστορικοί του 19ου 

αιώνα Κ. Κούμας και Ζαχαρίας Μαθάς αλλά και οι νεώτεροι, οι Χρυ-

σόστομος Παπαδόπουλος, Γερ. Κονιδάρης, Βλ. Φειδάς, Αντώνιος-Αι-

μίλιος Ταχιάος και Ιωάννης Ταρνανίδης, έχουν την ίδια οπτική.  

Στον αντίποδα βρίσκονται όσοι ακολουθούν τη σλαβική εθνικιστική 

άποψη που θεωρεί την κατάργηση ως αποτέλεσμα εξωγενών παραγό-

ντων, που έχουν να κάνουν με την υποδούλωση των λαών της Βαλκα-

νικής πολιτικά στην οθωμανική εξουσία και εκκλησιαστικά στην ελλη-

νική εκκλησία. Σύμφωνα με αυτήν την ερμηνεία, τα δύο αυτά κέντρα 

είχαν παράλληλα συμφέροντα. Αφενός, οι Τούρκοι ήθελαν με κάθε 

τρόπο να κρατούν τους λαούς υποταγμένους και αφετέρου οι Φαναριώ-

τες του πατριαρχείου επεδίωκαν την προώθηση της εξελληνιστικής με-

γαλοϊδεατικής πολιτικής τους. Σ΄ αυτήν την κατηγορία, στην οποία α-

νήκουν κυρίως οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι και οι ιστορικοί των Σκοπίων, 

εντάσσονται και κάποιοι Έλληνες ιστορικοί, οι οποίοι, ακολουθώντας 

τη διεθνιστική γραμμή του Νικ. Σβορώνου, βλέπουν την Εκκλησία ως 

ένα μοχλό αφομοιωτικής πολιτικής που επεδίωκε να δέσει τους σλαβι-

κούς λαούς στο άρμα της ελληνικής «Μεγάλης Ιδέας». Σ’ αυτή τη διαί-

ρεση, η οποία εν πολλοίς εξηγείται από την εξέλιξη της ιστορικής πραγ-

ματικότητας και τις εθνικιστικές διαμάχες των προηγουμένων αιώνων, 

είναι πολύ δύσκολο κάποιος να τηρήσει μια νηφάλια γραμμή και να 
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ερμηνεύσει δίκαια τα γεγονότα και τις πράξεις. Η δυσκολία επεκτείνε-

ται ιδιαίτερα ανάμεσα στους Έλληνες ιστορικούς μια και υποκρύπτεται 

και μια πολιτική χροιά των ερμηνειών, με τους «συντηρητικούς» της 

εθνικιστικής ερμηνείας να αντιδιαστέλλονται από τους «εκσυγχρονι-

στές» της διεθνιστικής ερμηνείας..  

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναγνωριστεί ότι υπάρχει ένα παράδοξο. 

Οι ιστορικοί της τελευταίας πλευράς, ενώ αγωνίζονται να ανατρέψουν 

ελληνικές εθνικιστικές οπτικές του παρελθόντος, δε δείχνουν την ίδια 

ευαισθησία απέναντι στα επιχειρήματα της εθνικιστικής σκοπιάς της 

σλαβικής διανόησης του 19ου και 20ου αιώνα, αλλά τη δέχονται ασυζη-

τητί! Το παράδοξο μεγιστοποιείται από την παραδοχή ότι οι φορείς αυ-

τής της σλαβικής διανόησης κατά την εποχή της εμφάνισής της εξέ-

φραζαν ανοικτά το συντηρητικό και εθνικιστικό τους προσανατολισμό 

και η ιστορική τους ερμηνεία εξυπηρετούσε τα επεκτατικά σχέδια κά-

ποιων δυναστικών κύκλων, είτε βασιλικού είτε μαρξιστικού τύπου 

(Τσάροι–Βασιλείς–Τίτο). Στην πραγματικότητα, με αυτήν τους τη 

στάση οι Έλληνες «αναθεωρητές» ιστορικοί δε μάχονται τον εθνικισμό 

των βαλκανικών λαών κατ’ αντιστοιχία με την αντίθεσή τους προς τον 

ελληνικό εθνικισμό, με στόχο την εμπέδωση ειρηνικής συνύπαρξης και 

αλληλοαποδοχής ανάμεσα στους λαούς της περιοχής, όπως θα ήθελαν 

να φαίνεται ότι επιδιώκουν. Τελικά, δεν πετυχαίνουν τίποτε άλλο από 

το να δικαιώνουν την υπόθαλψη ενός αναχρονιστικού σλαβικού εθνι-

κισμού, που διατηρεί αλυτρωτικές φαντασιώσεις εναντίον των αείποτε 

«άλλων». Και ως γνωστόν, η δράση προκαλεί αντίδραση. Έτσι εμφα-

νίζεται το φαινόμενο σπειροειδούς ανακύκλωσης των εθνικιστικών θε-

ωριών του παρελθόντος, που λειτουργεί με τη σειρά της ως «αυτοεκ-

πληρούμενη προφητεία» για την αναθεωρητική πλευρά. Εμφανές πα-

ράδειγμα είναι η επί εικοσιπενταετία διασταυρούμενη διάσταση πολι-

τικών και ιστορικών θεωριών σχετικά με τις διεκδικήσεις των εθνικι-

στικών κύκλων της γειτονικής Βόρειας Μακεδονίας και την υιοθέτηση 

αλυτρωτικών βλέψεων για  

 

«ενοποίηση της μακεδονικής μητέρας πατρίδας»,  

 

όπως υποκρύπτεται στο προοίμιο του Συντάγματος του κράτους αυτού 

κ.α.50  

 
50 Βλ. σχόλια του Ευ. Κωφού στο Το ζήτημα των Σκοπίων, Απόπειρες για αναγνώριση 

και η ελληνική στάση, επίσημα κείμενα 1990-1994, Γ. Βαληνάκη και Σ. Ντάλη (επιμ.) 

(Αθήνα: 1994), 141. 
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Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να αναδυθεί κάποια στιγμή και η σλαβι-

κής καταγωγής αμφισβήτηση των εθνικιστικών ερμηνειών αυτής της 

πλευράς. Γιατί τα τελευταία έτη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και στις 

σλαβικές χώρες διανοούμενοι, οι οποίοι δεν αρκούνται στην ερμηνεία 

των προηγουμένων γενεών.51 Στην Ελλάδα, βεβαίως, είχαμε την ευκαι-

ρία εδώ και μια γενεά να ζήσουμε με δημοκρατία και έτσι να δοθεί η 

δυνατότητα να ακουστούν και φωνές αμφισβήτησης, προερχόμενες κυ-

ρίως από την πολιτική πλευρά που για δεκαετίες στέναζε κάτω από τη 

φοβέρα του εθνικού διχασμού. Στην πρώην Γιουγκοσλαβία και τη 

Βουλγαρία κάτι τέτοιο, παρόλο που έχει ξεκινήσει εδώ και εικοσιπέντε 

έτη, δε φαίνεται για αντικειμενικούς λόγους να εισέρχεται στον πυρήνα 

της διεθνούς επιστημονικής αναζήτησης πολύ σύντομα.  

Η ποικιλία των ιστορικών ερμηνειών μπορεί να ιδωθεί με μεγαλύ-

τερη κατανόηση σήμερα, που έχουν αναδυθεί στην επιφάνεια και έχουν 

τύχει κριτικής σε μεγαλύτερο βαθμό από το παρελθόν πηγές προερχό-

μενες από οθωμανικά ή άλλα αρχεία. Ακόμη, έχουν πλέον ξεκαθαρίσει 

σε γενικές γραμμές, μετά από πολλές συγκρούσεις, καταστροφές και 

εθνοκαθάρσεις, τα εθνικά σύνορα των κρατών και, εκτός της περίπτω-

σης των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου και των Σλαβομακεδόνων των 

Σκοπίων, οι αλυτρωτισμοί και οι εθνικισμοί των βαλκανικών λαών κι-

νούνται στο περιθώριο της κοινωνίας. Έτσι, μπορούν να ερμηνευθούν 

με περισσότερη νηφαλιότητα και να απαντηθούν με μεγαλύτερη ευκο-

λία οι εθνικιστικές οπτικές του παρελθόντος, προερχόμενες από κάθε 

πλευρά. Ίσως η εποχή μας ευνοεί την πορεία προς την αυτογνωσία, 

μέσω της ανακάλυψης της Ιστορίας και της εξαγωγής κρίσης πάνω στα 

γεγονότα, τα οποία καθόρισαν ανθρώπους και κοινωνίες.  

Ευτυχώς, υπάρχουν και οι πιο νηφάλιοι σε όλες τις ιστορικές σχολές. 

Αυτοί αρνούνται την απολυτοποίηση της γνώμης τους και προσπαθούν 

να περιορίσουν την εμβέλεια της έρευνας στα γεγονότα και την ερμη-

νεία της εποχής, ώστε να αποφύγουν την αναχρονιστική εμπλοκή σύγ-

χρονων ιδεολογιών και ερμηνευτικών σχημάτων. Με την ιστορική τους 

ματιά, μας βοηθούν να διεισδύσουμε περισσότερο στην αλήθεια και 

μας παρέχουν μια πιο ορθή ερμηνεία, ώστε να ξεφύγουμε από τη στενή 

αντίληψη του «άσπρο-μαύρο». 

 

 
51 Αναφέρω χαρακτηριστικά τα έργα του R. Daskalov, The Making of the Nation in the 

Balkans (Budapest: 2004) και του V. Perica, Balkan Idols. Religion and Nationalism in 

Yugoslav States (Oxford-New York: 2002).  


