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Η ΘΑΣΟΣ ΩΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ 

Μ ά χ η Π α ΐ ζ η - Ά π ο σ τ ο λ ο π ο ύ λ ο υ 

Είναι γνωστό πώς ή Θάσος στη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας της 

υπήρξε, άπο την άποψη της εκκλησιαστικής διοίκησης, και επισκοπή καί αρ

χιεπισκοπή και μητρόπολη. 'Ωστόσο, δύο φορές βρέθηκε υπό Ινα καθεστώς 

πού δέν εντάσσεται στο προηγούμενο, καθιερωμένο και καλά μελετημένο, 

σχήμα· υπήρξε και πατριαρχική εξαρχία. Σκόπιμο λοιπόν θεωρώ να περιγράψω 

πρώτα, με κάθε συντομία, τί ήταν ή πατριαρχική εξαρχία, ποια ήταν τα κύ

ρια χαρακτηριστικά και ποιος ό τρόπος πού λειτούργησε ό θεσμός αυτός ώστε, 

μιλώντας για τήν περίπτωση τής Θάσου, και τήν Ιστορία του νησιού νά συμ

πληρώσουμε και το θεσμό τής εξαρχίας να φωτίσουμε με μια ακόμα, αρκετά 

χαρακτηριστική όπως θά δούμε, περίπτωση1. 

'Από τη βυζαντινή εποχή ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως απέκτη

σε το δικαίωμα νά έχει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του κοινότητες μονα

στικές. Πρόκειται για τα πατριαρχικά ή σταυροπηγιακά μοναστήρια, τά 

όποια δεν υπάγονταν στον τοπικό αρχιερέα, άλλα μόνο στην εξουσία του πα-
τΡ ιάρχη· Κατά τους υστέρους δμως βυζαντινούς αιώνες ή πατριαρχική αυτή 

εξουσία άρχισε νά επεκτείνεται καί σέ μικρές γεωγραφικές περιοχές πού α

παρτίζονταν άπο έναν ή περισσότερους οικισμούς. 'Έτσι, έκτος άπό τά πα

τριαρχικά μοναστήρια, ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως άρχισε νά έχει 

στη δικαιοδοσία του καί «πατριαρχικά χωρία», «πατριαρχικά νησία», «πα

τριαρχικά καστέλλια», αυτό πού θά ονομαστεί πατριαρχικές έξαρχίες. 

Την ιστορική ωστόσο στιγμή πού άρχισε ή επέκταση τών πατριαρχικών 

δικαίων δέν μπορούμε νά τήν προσδιορίσουμε μέ ακρίβεια. Βέβαιο, πάντως, 

είναι δτι τήν τρίτη δεκαετία του Μου αιώνα υπάρχουν ήδη «πατριαρχικά χω

ρία», τά όποια μάλιστα έ'χουν καταγραφεί στον επίσημο κώδικα τοΰ πα

τριαρχείου. Πρόκειται για πατριαρχικά δίκαια πού υπήρχαν στη Αήμνο καί 

στην περιοχή τής Βάρνας· στην πρώτη περίπτωση, έκτος άπό τά σταυροπηγια-

1. Ρια το θεσμό τής πατριαρχικής εξαρχίας ετοιμάζω εκτενή μελέτη πού σύντομα 
θα δει το φως της δημοσιότητας. 
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κά μοναστήρια τοϋ νησιοϋ, αναφέρονται καί τά ονόματα πέντε τουλάχιστο χ ω 

ριών, ενώ άλλα έξι πατριαρχικά χωριά μνημονεύονται γύρω άπα τήν Βάρνα 2. 

Αύτη είναι και ή αρχαιότερη σωζόμενη καταγραφή πατριαρχικών χωριών. 

Π ώ ς απέκτησε ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως το δικαίωμα να α

ποσπά άπο τή δικαιοδοσία τοϋ αρχιερέα τοϋ τόπου οικιστικές μονάδες, νά τίς 

χαρακτηρίζει πατριαρχικές καί να τις θέτει υπό τήν αποκλειστική εποπτεία 

του είναι ένα ερώτημα πού ή απάντηση του δεν μπορεί νά είναι μονολεκτική, 

επειδή πρόκειται γ ια φαινόμενο πού το προκάλεσαν πολλαπλά αΐτια. "Εχει 

ασφαλώς να κάνει με την αποδυνάμωση τοϋ βυζαντινοϋ κράτους, τήν όποια 

προκάλεσαν 8χι μόνον οί έξωθεν επιδρομές άλλα καί οί εσωτερικές διαμάχες, 

πού συχνά εξελίσσονταν σε εμφύλιους πολέμους. Συνδέεται με τή συρρίκνω

ση της οικονομικής ευρωστίας τοϋ πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, συρ

ρίκνωση πού άπο τις αρχές τοϋ 14ου αιώνα οδήγησε στην απόφαση νά εισφέ

ρουν οί μητροπόλεις, αρχιεπισκοπές καί επισκοπές εισοδήματα στή Μ. Ε κ 

κλησία" «δια τήν στενότητα καί δφεσιν των προσόδων», αναφέρεται στην επί

σημη πράξη πού καθιέρωνε τις εισφορές αυτές 3. Σχετίζεται ακόμα μέ τήν αδ-

ξηση της πολιτικής επιρροής πού απέκτησε ή 'Εκκλησία καθώς άρχισε να 

συμμετέχει στην απονομή καί της πολιτικής δικαιοσύνης. Τέλος, δεν θά πρέ

πει να παραβλέψουμε το γεγονός δτι τον 14ο αιώνα βρέθηκαν στον οικουμενικό 

θρόνο ισχυρές προσωπικότητες, όπως δ 'Ιωάννης Γλυκύς καί ό Φιλόθεος Κόκ

κινος, πού συντέλεσαν στην αύξηση τοϋ κύρους, της δύναμης και της επιρροής 

τοϋ πατριάρχη. 
Τ Η τ α ν , βέβαια, αναμενόμενο ό νέος θεσμός να προκαλέσει τήν αντίδραση 

τών αρχιερέων, άφοΰ, αποσπώντας ό πατριάρχης άπο τήν επαρχία τους έναν 

οικισμό, τους στερούσε καί τά εκκλησιαστικά εισοδήματα πού τους απέφερε, 

τα όποια πλέον δεν θα εισέπρατταν εκείνοι. Προκειμένου νά αποσοβηθούν 

βίαιες αντιδράσεις, κρίθηκε άπο το πατριαρχείο σκόπιμο να ακολουθηθεί, 

τον πρώτο καιρό, μια πολιτική ήπια καί κατευναστική. "Ετσι, οί πατριαρχι-

2. Οί καταγραφές αυτές σώζονται στο φ. 47ν τοϋ «ίεροΰ κωδικός» της πατριαρχικής 
γραμματείας —σήμερα στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας ώς Vind. hist. gr. 47. To 
κείμενο έχει δημοσιευτεί άπο τους Fr. Miklosich-J. Müller, Acta et Diplomata graeca 
medii aevi, 1, Acta Patriarchatus Constantinopolitani, Βιέννη 1860 (στο εξής: MM), 
95 καί πρόσφατα άπο τους Η. Hunger - Otto Kresten, Das Register des Patriarchats 
von Konstantinopel, 1, Βιέννη 1981, άρ. 64. 

3. Tò απόσπασμα είναι άπο συνοδική πράξη τοϋ 'Ιουλίου τοϋ 1315" δημοσιεύτηκε 
άπο τους MM 1,3-6. Πρβ. /. Darrouzès, Les Regestes des actes du patriarcat de Con
stantinople, I. Les actes des Patriarches, 5, Les regestes de 1310 à 1376, Παρίσι 
1977, Ν. 2032, οπού καί οί άλλες εκδόσεις. Για τήν ενίσχυση τών εισοδημάτων τοϋ πα
τριαρχείου βλ. ακόμα Στο ?διο, Ν. 2010 και 2119 καί ακόμα Στ. Ίω. Κουρούσης, Ό λό
γιος οικουμενικός πατριάρχης 'Ιωάννης Τ Γ" ό Γλυκύς, 'Αθήνα 1975, 357-358. 
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κές έξαρχίες σε δλη σχεδόν τη διάρκεια τοΰ 14ου αιώνα εκχωρούνταν εΐτε 

στον τοπικό αρχιερέα εΐτε σε πλησιόχωρους αρχιερείς, όταν συνέβαινε να χ η 

ρεύει ή έδρα τοΰ τόπου, εκτονώνοντας με τον τρόπο αυτό πιθανές αντιδρά

σεις*. Σ τ ο πλαίσιο της ΐδιας, εξάλλου, πολιτικής ο'ι πατριάρχες απέφευγαν να 

χαρακτηρίζουν ρητά τις νέες κτήσεις τους «πατριαρχικές». "Ετσι, παρατηρεί

ται να υποκρύπτονται «πατριαρχικά δίκαια» σε παραχωρήσεις πού τίς χαρα

κτήριζαν «κατά προεδρίαν» και άλλοτε να ονομάζονται «κατ' έπίδοσιν» εκ

χωρήσεις μητροπολιτικών εδρών πού ουσιαστικά είχαν ήδη μετατραπεί σε 

πατριαρχικές έξαρχίες 5. 

Οι αντιδράσεις ωστόσο τών αρχιερέων φαίνεται π ώ ς δεν έλειψαν και ή 

στάση τους απέναντι στο νέο θεσμό έχει αποτυπωθεί εύγλωττα σε ενα σχόλιο 

πού πιθανώς ανατρέχει στην περίοδο εκείνη : «ουδέ γαρ είχε ό πατριάρχης κα

τά τόπους χωρία' ά δε νυν έχει, τών κατά τόπους αρχιερέων έσφετερίσατο»6. 

Σφετερισμός λοιπόν θεωρήθηκε ή επέκταση τών πατριαρχικών δικαίων και 

σε οικισμούς. Και ήταν φυσικό να προσπαθήσουν οι αρχιερείς να κερδίσουν 

δ,τι μπορούσαν μέσα σε αυτή τη διαμάχη" έτσι, έ'χουμε περιπτώσεις πού προ

σαρτούν στην επαρχία τους τόπους πατριαρχικούς εκμεταλλευόμενοι το γε

γονός δτι τους επόπτευαν με τήν ιδιότητα τοΰ έξάρχου. Μπροστά στην κατά

σταση αύτη ή πολιτική τοΰ πατριαρχείου θα αλλάξει" θα αναζητηθούν νέα 

πρόσωπα, περισσότερο έμπιστα καί λιγότερο ισχυρά. Τό πρώτο γνωστό δείγ

μα: ή πατριαρχική εξαρχία της Γιάλτας είχε δοθεί τό 1384 «έξαρχικώς» στον 

μητροπολίτη Γοτθίας" μετά όμως άπό τίς ενέργειες του να προσαρτήσει ναούς 

της εξαρχίας στή μητρόπολη του, ή Γιάλτα εκχωρείται τό 1386 σε έναν απλό 

ιερομόναχο7. 

4. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: στον μητροπολίτη Σεβάστειας εκχωρούνται το 1347 
«τα εντός της ενορίας αΰτοϋ... πατριαρχικά έξαρχικά δίκαια» (βλ. το κείμενο στο MM 1, 
257-258). 

5. Ό J. Darrouzès, Les Regestes..., Ν. 2543 Critique, παρατηρεί πώς, στην πε
ρίπτωση πού ή εκχώρηση γίνεται προς έναν μητροπολίτη, ή διαφορά μεταξύ της επιδόσεως 
καί της έξαρχικής εκχωρήσεως είναι μικρή. Θα πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ή ακόλουθη 
διαφορά: στην επίδοση τό σύνθρονο δεν παραχωρείται στον αρχιερέα, επειδή κατέχει ήδη 
κάποιο άλλο, τό σύνθρονο της αρχικής του έδρας. Στην περίπτωση δμως τών πατριαρχικών 
έξαρχιών δ λόγος πού δέν παραχωρείται τό σύνθρονο είναι δτι ανήκει στον πατριάρχη. 

6. Τό σχόλιο σώζεται στο φ. 53ν τοΰ χφ 2 τοϋ Μετοχίου Παναγίου Τάφου· βλ. έκ
δοση του Δ. Γ. 'Αποστολόπονλος - Π. Δ. Μιχαηλάρης, Ή Νομική Συναγωγή τοϋ Δοσι-
θέου. Μια πηγή καί ένα τεκμήριο, 1, 'Αθήνα 1987, λήμμα 75. Για τό χρόνο πού γράφτηκε 
τό σχόλιο βλ. δσα αναφέρω στή μελέτη μου: 'Ανεπίσημα άπό τό πατριαρχείο Κωνσταντι
νουπόλεως, Παρασχέδια καί μαρτυρίες τοϋ 1476, 'Αθήνα 1988, 66. 

7. Τά κείμενα πού αναφέρονται στην υπόθεση αυτή έχουν δημοσιευτεί στό MM 2, 
67-68, 74-75 καί 249. Πρβ. αντίστοιχα J. Darrouzès, Les Regestes..., 6. Les regestes 
de 1377 à 1410, Παρίσι 1979, Ν. 2779, Ν. 2797. 



158 Μάχης Παιζη-Άποστολοπούλου 

Mè τήν οθωμανική κατάκτηση ό θεσμός της πατριαρχικής εξαρχίας θά 

βρει τις συνθήκες ευνοϊκές δχι μόνο γ ια να επιβιώσει, άλλα και για να αναπτυ

χθεί περισσότερο. Ή νέα εξουσία, ή Υψηλή Πύλη, θά αναγνωρίσει στην ορ

θόδοξη εκκλησία το δικαίωμα νά αυτοδιοικείται. "Ετσι, ύπα το νέο καθεστώς 

θά διατηρηθεί ή παλαιά διοικητική διάρθρωση, στην οποία υπήρχε και ό θε

σμός της πατριαρχικής εξαρχίας. Ό θεσμός αυτός στή διάρκεια των δύο 

πρώτων αιώνων τής Τουρκοκρατίας θά αποκρυσταλλώσει τά χαρακτηριστικά 

του γιά νά φθάσει στην ακμή του το πρώτο μισό του 17ου αιώνα. 

"Ας έρθουμε τώρα στή Θάσο. Τον 14ον αιώνα, τον 'Ιούλιο του 1365 πιο 

συγκεκριμένα, ό πατριάρχης Φιλόθεος Κόκκινος ανέθεσε τά αέν τγ} νήσω Θά-

σω» πατριαρχικά δίκαια στον αρχιεπίσκοπο Μαρώνειας8. Η διατύπωση 

ωστόσο τοΰ κειμένου τής παραχώρησης δέν αφήνει νά διαφανεί σαφώς αν τά 

πατριαρχικά δίκαια κάλυπταν ολόκληρο το νησί ή αναφέρονταν μόνο σε μονα

στήρια πατριαρχικά. 'Υπάρχει δμως μία ένδειξη : ή παρότρυνση του πατριάρ

χη γ ιά υπακοή στον νέο έ'ξαρχο απευθυνόταν στους χριστιανούς τοΰ νησιού 

και δχι μόνο σε μοναχούς. Τήν ένδειξη αυτή, οτι δηλαδή πιθανώς ολόκληρο 

το νησί ήταν πατριαρχική εξαρχία, έρχεται νά επιβεβαιώσει ένα γράμμα του 

'ίδιου πατριάρχη εξι χρόνια αργότερα. Τ ή φορά αυτή ό πατριάρχης εκχωρεί σε 

ένα άλλο πρόσωπο, τον μητροπολίτη Χριστουπόλεως, «τήν έξαρχίαν και 

διοίκησιν τής νήσου Θάσου», δπως αναφέρεται στο κείμενο9. Είναι σαφές, 

νομίζω, δτι τά δίκαια πού κατείχε ό πατριάρχης στή Θάσο απλώνονταν σε 

ολόκληρο το νησί. "Ας σημειώσουμε δτι και στις δύο περιπτώσεις ή εκχώ

ρηση τής Θάσου έ'χει τά χαρακτηριστικά πού ανέφερα δτι επικρατούσαν στην 

πολιτική τής πρώτης περιόδου: νά δίνονται δηλαδή οι πατριαρχικές έξαρχίες 

στους πλησιόχωρους αρχιερείς 1 0 . 

8. Το κείμενο της εκχώρησης σώζεται στο φ. 244 τοϋ χφ Vind. hist. gr. 47. Πρβ. 
J. Darrouzès, Les Regestes..., 5, N. 2496· το κείμενο δέν έχει δημοσιευτεί άπό τους 
Miklosich-Müller. Ό J. Darrouzès στην Critique σημειώνει πώς ή παρουσία πατριαρ
χικού έξάρχου στο νησί δέν ήταν ασυμβίβαστη μέ τήν ταυτόχρονη ΰπαρξη τοπικού επισκό
που, διότι ό £ξαρχος θά άσχολεϊτο μόνο μέ τά πατριαρχικά δίκαια. Φαίνεται δμως δτι ή 
Θάσος δχι μόνο δέν είχε τή στιγμή εκείνη επίσκοπο, άλλα είχε μετατραπεί, γιά σύντομο 
έστω διάστημα, σέ πατριαρχική εξαρχία γιά τους λόγους πού αναφέρω αμέσως πιο κάτω 
στό κείμενο. 

9. Και αυτό το κείμενο δέν δημοσιεύτηκε άπο τους Miklosich-Müller· πρβ. δμως 
J. Darrouzès, Les Regestes..., 6, Ν. 2610. 

10. Στο χφ Vat. gr. 1858, στό φ. 4, σώζεται το κείμενο ενός ένταλτηρίου γράμματος 
μέ τό όποιο ό μητροπολίτης Δράμας «καί Ιξαρχος Θάσσου» ονομάζει πνευματικό τόν σα-
κελλάριο τής Θάσου Δημήτριο. Τό ανέκδοτο αυτό κείμενο παρουσίασε, στή διάρκεια τοϋ 
παρόντος συνεδρίου, ό Σωκρ. Καπλανέρης. Τό κείμενο ωστόσο αυτό, πού χρονολογείται 
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Τ η Θάσο τή βρίσκουμε πάλι να αποτελεί πατριαρχική εξαρχία, σύμφω

να πάντα με τις σωζόμενες πηγές, τον 17ο αιώνα. "Ενα επίσημο κείμενο του 

1646, ένας συνοδικός τόμος πού εκδόθηκε με χρονολογία «έν ετει σωτηρίω 

,αχμς' , έν μηνί Δεκεμβρίω, ίνδ. ιε'», αναφέρει ρητά π ώ ς ή Θάσος ήταν ώς τό

τε πατριαρχική εξαρχία. Τον Δεκέμβριο δμως της χρονιάς εκείνης ή σύνοδος 

αποφάσισε να αλλάξει το εκκλησιαστικό καθεστώς στην περιοχή - μετέτρεψε 

σε μητρόπολη τήν Μαρώνεια, ή οποία ήταν ώς τότε και αύτη πατριαρχική 

εξαρχία, καί προκειμένου να ενισχύσει τή νεοϊδρυθείσα μητρόπολη ενέταξε 

σ' αυτήν «τα δύο πατριαρχικά νησία», τή Θάσο καί τή Σαμοθράκη 1 1 . Πληρο

φορίες γ ια το πρόσωπο στο όποιο εϊχε εκχωρηθεί ή ώς τότε εξαρχία της Θά

σου μας παρέχει ενα άλλο κείμενο, του 1651. Δεν ήταν τώρα πια κάποιος 

πλησιόχωρος αρχιερέας ούτε ένας απλός 'ιερομόναχος, δπως στην περίπτωση 

της Γιάλτας τον 14ον αιώνα" ήταν αξιωματούχος του πατριαρχείου. " Η τ α ν 

πρωτέκδικος της Μ. Ε κ κ λ η σ ί α ς , ονομαζόταν Σοφιανός καί άπα τα εισοδή

ματα πού του απέδιδε ή εξαρχία εξασφάλιζε τα προς το ζην, «ζωάρκειαν παν

τός του βίου», δπως αναφέρεται στο κείμενο. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς 

γιατί, δταν ή Θάσος έπαψε να είναι εξαρχία καί υπάχθηκε στή μητρόπολη 

Μαρώνειας, ό Σοφιανός άρχισε έναν αγώνα διεκδικώντας τα εισοδήματα πού 

έχασε, αγώνα πού έ'ληξε αΐσια γ ι ' αυτόν πέντε χρόνια αργότερα, δταν ό π α 

τριάρχης του παραχώρησε «αντί της πρότερον αύτοΰ εξαρχίας Θάσου» τά 

εισοδήματα άπα το πατριαρχικό μοναστήρι τοΰ Φωτοδότου Χριστού στή Ν ά 

ξο 1 2 . 

Είναι γεγονός δτι, γ ι α τήν περίοδο των τριών πρώτων αιώνων της Τουρ-

στο 1440, δέν νομίζω δτι αποτελεί τεκμήριο πώς, το έτος εκείνο, ή Θάσος ήταν πατριαρχι
κή εξαρχία" διότι, σέ τέτοια περίπτωση, ό μητροπολίτης Δράμας, αν κατείχε τή Θάσο ώς 
εξαρχία, δέν θα ονόμαζε ό "ίδιος τον Δημήτριο σακελλάριο «της α ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ή ς » 
Θάσου. Πιστεύω, δπως άλλωστε έχει υποστηρίξει καί ό J. Darrouzès, Les Regestes..., 
6, Ν. 3034 Critique, δτι ή Θάσος το 1440 παρέμενε αρχιεπισκοπή —είχε μεταπέσει το 1397 
άπο εξαρχία σέ αρχιεπισκοπή. Φαίνεται όμως ότι ή έδρα χήρευε καί έτσι ή διοίκηση της 
αρχιεπισκοπής Θάσου δόθηκε «έξαρχικώς» στον μητροπολίτη Δράμας. Μέ άλλα λόγια, 
δέν νομίζω δτι άρκεϊ ό χαρακτηρισμός τοϋ μητροπολίτη Δράμας ώς «έξάρχου Θάσσου» 
γιά να θεωρήσουμε δτι ή Θάσος μετατράπηκε καί πάλι το 1440 σέ πατριαρχική εξαρχία. 

11. Ό συνοδικός τόμος της ιδρύσεως της μητροπόλεως Μαρώνειας σώζεται στο φ. 
142r-v τοϋ χφ 2 τοϋ Μετοχίου Παναγίου Τάφου καί έχει εκδοθεί άπο τον Γερμανό Σάρ
δεων, Επισκοπικοί κατάλογοι άνατολ. καί δυτ. Θράκης, «Θρακικά» 6 (1935), 85-87. 

12. Οί πληροφορίες παραδίδονται στο κείμενο της παραχώρησης της μονής προς τον 
Σοφιανό. Σώζεται στο φ. 237v-238r τοΰ χφ 2 τοΰ Μετοχίου Παναγίου Τάφου καί έχει δη
μοσιευτεί άπο τον Γ. Ζολώτα, 'Ιστορία της Χίου, 3. 2, Αθήνα 1928, 156-157" τμήμα του 
εϊχε δημοσιεύσει ό Μ. Γεδεών, Έξαρχίαι πατριαρχικαί πρ'ιν 180 ετών, «'Εκκλησιαστική 
Αλήθεια», 33 (1913), 265. 
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κοκρατίας, οι πηγές δέν μπορούν να χαρακτηριστούν άφθονες' μας επιτρέπουν, 

ωστόσο, να εντοπίσουμε το έξαρχικο καθεστώς της Θάσου καί ακόμα να αντι

ληφθούμε Οτι ή λήξη του συνδέεται με τις ανακατατάξεις πού παρατηρούνται 

στην 'Ανατολική Μακεδονία τήν εποχή εκείνη. Για τήν περιοχή αυτή τα συ

νέδρια πού έ'-μναν τα τελευταία χρόνια στην Καβάλα καί στή Δράμα έφεραν 

στο φως νέες πηγές καί διευκρίνισαν καλύτερα τήν εικόνα πού ε'ίχαμε για 

τήν περιοχή, εικόνα αστάθειας, με πληθυσμιακές ανακατατάξεις καί με αντί

στοιχες αλλαγές στην εκκλησιαστική διοίκηση: αυξομειώνονται τα δρια μη

τροπόλεων μέ προσαρτήσεις νέων περιοχών άλλα καί με τήν απόσπαση άλλων. 

Μέσα στή δίνη αύτη, ή ανασύσταση μιας μητροπόλεως της 'Ανατολικής Μα

κεδονίας, της Μαρώνειας, προκάλεσε καί τη λήξη του έξαρχικοΰ καθεστώ

τος του «πατριαρχικού νησιού» του βόρειου Αιγαίου. 

Ή περίπτωση πάντως της Θάσου ως πατριαρχικής εξαρχίας, είναι 

νομίζω αρκετά χαρακτηριστική, καθώς αγγίζει τα δύο αποφασιστικά χρο

νικά σημεία της 'ιστορίας του θεσμού: μας δίνει Ινα δείγμα από τον 14ον 

αιώνα, τον αιώνα δηλαδή πού πρωτοεμφανίζεται ό θεσμός καί ή περίπτωση 

της επαληθεύει τή θεωρία δτι, τήν πρώτη περίοδο, οι έξαρχίες εκχωρούνταν 

σέ πλησιόχωρους αρχιερείς. 'Ακόμα, ή Θάσος προσφέρει Ινα τυπικό δείγμα 

άπα τον 17ον αιώνα, δταν πλέον ό θεσμός έχει αποκρυσταλλώσει τα χαρακτη

ριστικά του καί έχει διαμορφώσει το οριστικό του σχήμα, σχήμα σύμφωνα 

μέ το όποιο ή εκχώρηση των έξαρχιών γινόταν κατά κύριο λόγο σέ αξιωμα

τούχους τοΰ πατριαρχείου, οι όποιοι καί καρποϋντο τα εκκλησιαστικά εισο

δήματα έναντι των υπηρεσιών τους προς τή Μ. 'Εκκλησία. 

Ό θεσμός αυτός, πού έχει ελάχιστα μελετηθεί, χρησιμοποιήθηκε άπο 

τους πατριάρχες γιά να ανταμείψουν προσφερόμενες υπηρεσίες ή για να δια

τηρήσουν λεπτές ισορροπίες. Δικαιολογημένα, νομίζω, ό Μανουήλ Γεδεών 

τόλμησε να χαρακτηρίσει τίς πατριαρχικές έξαρχίες ο>ς «εΐδός τι τιμαρίων 

εκκλησιαστικών»13. 

13. Τή διατύπωση αυτή χρησιμοποιεί στή μελέτη του Έξαρχίαι..., 266. 


