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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Συνεχίζων τάς έρεύνας μου έπί του έν πολλοϊς άγνώστου θέματος τής 
ιστορίας του 'Αγίου Όρους, τοϋ ζητήματος των Ρώσων Όνοματολατρών1, 
εύρέθην προσφάτως προ ανεκδότων έγγράφων, φυλασσομένων εις τό 'Ι
στορικόν Άρχεΐον τοϋ Υπουργείου ’Εξωτερικών (Άθήναι) καί εις τό Άρ- 
χεΐον τής 'Ιερας Κοινότητος τοϋ 'Αγίου Όρους (Καρυαί), τα όποια κρίνω 
σκόπιμον να φέρω είς τό φως τής δημοσιότητος, διότι συμπληρώνουν μέ 
τάς πληροφορίας των τό δλον θέμα.

Διά νά ύπενθυμίσωμεν περιληπτικώς τα γεγονότα, θά άναφέρωμεν ότι 
οί Ρώσοι μοναχοί είς τό "Αγιον Όρος τό 1912-1913, οί όποιοι έπρέσβευον 
δτι ή έπίκλησις τοϋ ’Ονόματος τοϋ Θεοϋ ενέχει θείαν δύναμιν, έκλήθησαν 
ύπό τών αντιπάλων των «Όνοματολάτραι» (έκ τοϋ ρωσικοϋ Imjabozniki), 
ένώ οί ίδιοι αυτοαπεκλήθησαν «Όνοματόδοξοι» (έκ τοϋ ρωσικοϋ Imja- 
slavcy). Ύπό τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου άπεκλήθησαν «Όνοματο- 
θεΐται» καί «Ίη σουανοί»2. Ή έμφάνισις τών Ρώσων Όνοματολατρών μο
ναχών είς τό "Αγιον Όρος προυκάλεσε θεολογικάς συζητήσεις, διαμά- 
χας καί έριδας, αί όποΐαι άπησχόλησαν τήν 'Ιεράν Κοινότητα, τό Οικου
μενικόν Πατριαρχεΐον, τήν ’Εκκλησίαν τής Ρωσίας, τό Ρωσικόν καί τό 
Ελληνικόν Κράτος. Αί διαμάχαι τοϋ Αγίου Όρους (1912 1913) μετεφέρ- 
θησαν είς τήν Ρωσίαν (1913-1918) καί έκ τής Ρωσίας είς τήν ρωσικήν δι- 
ασποράν τής Δυτικής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής (1922 κ.έ.). Θά ύπενθυ
μίσωμεν είσέτι δτι οί Ρώσοι μοναχοί τοϋ 'Αγίου Όρους ήλαττώθησαν ού- 
χί μετά τήν έπανάστασιν τών μπολσεβίκων τοϋ 1917, ώς συνήθως γράφε
ται, άλλά μετά τήν μεταγωγήν είς τήν Ρωσίαν manu militari ύπό τοϋ ρω- 
σικοϋ πολεμικοΰ ναυτικοϋ 833 Όνοματολατρών μοναχών τό έτος 1913.

1. Βλ. τάς προηγουμένας μελέτας μου: Όνοματολάτραι. Έτεροδιδασκαλία Ρώσων 
μοναχών τοϋ 'Αγίου Όρους κατά τήν δευτέραν δεκαετίαν τοϋ 20οϋ αίώνος, «Μακεδονικά» 
11(1971)117-166. Aleksandr Ksaver’evic Bulatovic; sa participation parmiles Onomato- 
lâtres du Mont-Athos, «Balkan Studies» 16(1975)126-129. Οί Ρώσοι Όνοματολάτραι τοϋ 'Α
γίου Όρους, Θεσσαλονίκη 1977, σσ. 222+9 πίνακες (Τδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ 
Αίμου, άριθ. 173).

2. Διά πλείονα βλ. Κ. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η, Οί Ρώσοι Όνοματολάτραι τοϋ 'Αγίου 
Όρους, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 14 (έν συνεχεία: Κ. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η, Οί Ρώσοι...).
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Τέλος θά άναφέρωμεν δτι τό πρόβλημα των Όνοματολατρών δεν έλύθη, 
ώς έγραψε χαρακτηριστικούς ό άείμνηστος πρωτοπρεσβύτερος καί καθη
γητής Γεώργιος Florovsky, διά νά προσθέσωμεν ότι ύπήρξεν ή τελευταία, 
χρονολογικώς, θεολογική συζήτησις ή διαμάχη εις τό 'Άγιον Όρος, ή ό
ποια ένδιαφέρει τούς θεολόγους-ίστορικούς, τούς ίστορικούς-σλαβολό- 
γους καί τούς βαλκανιολόγους.

Έκ τών δημοσιευομένων έγγράφων πληροφορούμεθα κυρίως δτι ή 
Ρωσική ’Εκκλησία είχε προετοιμάσει τήν καταδίκην τών Όνοματολα- 
τρών (βλ. έγγρ. άριθ. 7)1, δτι ό μοναχός ’Αντώνιος Bulatovic συνελήφθη εις 
τό Προξενεΐον τής Ρωσίας έν Θεσσαλονίκη τόν Μάϊον τοϋ 1913, καί δεν 
«μετέβη είς τήν Ρωσίαν», ώς έγράψαμεν2, τόν Φεβρουάριον τού 1913 (βλ. 
έγγρ. άριθ. 8), δτι έδόθη άδεια άποβιβάσεως τών Ρώσων στρατιωτών καί 
ναυτών εις τήν μονήν του Αγίου Παντελεήμονος (βλ. έγγρ. άριθ. 11) καί 
τέλος δτι ή έλευσις ρωσικών πολεμικών πλοίων είς τό Άγιον Όρος ά- 
νησύχησε τόν Γενικόν Πρόξενον τής Αγγλίας εις τήν Θεσσαλονίκην 
(βλ. έγγρ. άριθ. 12).

Τά δημοσιευόμενα έγγραφα άνέρχονται εις δώδεκα- έξ ών τά ένδεκα 
είς τήν έλληνικήν καί εν είς τήν γαλλικήν γλώσσαν. Τά έγγραφα έκδίδον- 
ται ώς έχουν είς τό πρωτότυπον δλίγας μόνον μεταβολάς έπέφερον εις τήν 
στίξιν τών κειμένων, ιδιαιτέρως είς τάς περιπτώσεις, οπού τό νόημα ήτο 
δύσκολον. Κατά τήν έκδοσίν των ήκολουθήθη ή χρονολογική σειρά τής 
άποστολής των, ούτως ώστε τά γεγονότα νά έχουν άλληλουχίαν.

Δημοσιεύων τά έγγραφα ταϋτα έλπίζω δτι παρέχω χρήσιμον ύλικδν 
είς τήν διάθεσιν τών μελετητών τής ιστορίας τής έν Άγίω Όρει ρωσικής 
πολιτικής κατά τάς άρχάς τοϋ 20οϋ αίώνος.

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

1
Ό έν Πετρουπόλει "Ελλην έπιτετραμμένος πληροφορεί τήν Έλληνικήν Κυβέρνη- 

σιν περί τής μεταβάσεως εις τό Άγιον Όρος τοϋ διπλωματικού ύπαλλήλου τής Ρωσίας 
Mantzouroff.

Dépêche télégraphique chiffrée3 
Affaires Etrangères 
Athènes

1. Βλ. K. K. Παίϊοελίδη, Οί Ρώσοι..., σσ. 34 κ.έ.
2. Βλ. Κ. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η, Οί Ρώσοι..., σ. 22.
3. Άρχεΐον Υπουργείου Εξωτερικών (έν συνεχείς: ΑΥΕ), 1913, Φάκ. Α/5: ’Εμβά

σματα έκ Ρωσίας, Ψύχας πρός Ύπουργεΐον ’Εξωτερικών, Πετρούπολις 7/20 Φεβρουάριου 
1913.
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Ύπουργεϊον επί των ’Εξωτερικών 
Έμπιστεντικόν πρωτόκολλον 
Άριθ. Πρωτ.: 4346 
Έλήφθη τή 9-2-1913

J’ai l’honneur de vous informer que le Gouv/nt Impérial vient de confier à 
Mr Mantzouroff1 une mission au Mont Athos, qui consiste ostensiblement à e- 
xaminer incident provoqué dernièrement dans couvent Russe par moines soi di
sant illuminés. Mr Mantzouroff, qui est parti avant hier soir de Moscou, a sé
journé longtemps à Con/ple parle le Grec et est considéré ici comme philellène 
Il a été spécialement appelé à St Petersbourgpour être instruit des buts du Guouv/nt. 
Impérial sur question Mont Athos, car il doit profiter de son passage à Con/- 
ple pour s’entretenir à se sujet avec le Patriarche Oecuménique qu’il cornait per
sonnellement.

Psycha.2

2
Ή 'Ιερά Σύνοδος τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καλεϊ είς άπολογίαν τάν Ιερομό

ναχον ’Αντώνιον (Μπουλατόβιτς) καί τον άρχιμανδρίτην Δαυίδ διά τά έκτροπα, τά όποια 
συνέβησαν είς τήν Σκήτην τού 'Αγίου Άνδρέου τόν ’Ιανουάριον τού 1913.

Γερμανός ελεώ Θεόν ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώ
μης καί Ο’ικουμενικός Πατριάρχης3 4 
Άριθ. Πρωτ. 158

'Οσιότατοι επιστάται και αντιπρόσωποι της Κοινότητος τον Άγιον ’Ό
ρους, τέκνα εν Κνρίω αγαπητά της ημών Μετριότητος, χάρις ειη τη υμών όσι- 
ότητι και ειρήνη παρά Θεοϋ.

Έκ τής ληψθείσης εκθέσεως, άπό λ', τον παρελθόντος μηνάς*, τής όσιο

ί. Πρόκειται περί έκτακτου άπεσταλμένου διπλωματικού ύπαλλήλου τού Ρωσικού 
Κράτους. Διά πλείονα βλ. Κ. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η, Οί Ρώσοι..., σ. 100.

2. Πρόκειται περί τού Έλληνος έπιτετραμμένου έν Πετρουπόλει.
3. Άρχείον Ίεράς Κοινότητος τού 'Αγίου Όρους, Φάκελος τού έτους 1913, Οικουμε

νικός Πατριάρχης Γερμανός πρός τήν 'Ιεράν Κοινότητα τού 'Αγίου Όρους, Κωνσταντι
νούπολή, 13 Φεβρουάριου 1913· βλ. καί Κ. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η, Οί Ρώσοι..., σ. 30.

4. Τά δραματικά γεγονότα, τά όποια συνέβησαν είς τήν Βατοπεδινήν Σκήτην τού 'Α
γίου Άνδρέου, ένθα έξεδιώχθη ό κανονικός Δίκαιος 'Ιερώνυμος καί άνέλαβε τήν διαποί- 
μανσιν τής Σκήτης ό άντικανονικός Δίκαιος Δαυίδ (βλ. Κ. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η, Οί Ρώ
σοι..., σ. 28-29 καί 34) είχον ώς άποτέλεσμα τήν συνεδρίαν Ζ'/28-1-1913 (αύτόθι, σσ. 87- 
92) καί τήν συνεδρίαν Η'/29-1-1913 (αύτόθι, σσ. 92-93) τής 'Ιερός Κοινότητος τού Αγίου 
Όρους. Τήν 30ήν ’Ιανουάριου 1913, καθώς πληροφορούμεθα έκ τού δημοσιευομένου πα
τριαρχικού γράμματος, ή 'Ιερά Κοινότης ύπέβαλε σχετικήν εκθεσιν πρός τήν 'Ιεράν Σύν
οδον τού Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου, ή όποια έλαβε τήν άπόφασιν νά καλέση είς άπολο, 
γίαν τόν Ιερομόναχον ’Αντώνιον Bulatovic καί τόν Αρχιμανδρίτην Δαυίδ.
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τητος υμών, άναγνωσθείσης συνοδικώς, μετά λύπης έγνώσθησαν τα Συμβάν
τα εν τη 'Ιερά Βατοπαιδινή Σκήτη τοϋ Άγιου Άνδρέου έκτροπα καί εκθεσμα, 
περί ών εν αυτή διαλαμβάνετε. ’Επειδή τα ούτως εκτρόπως και εναντίον των 
Μοναστηριακών θεσμών άποτολμηθέντα ουδέποτε εστ'ι δυνατόν ha τύχωσι 
τής επιδοκιμασίας καί αποδοχής τής άνωτάτης Εκκλησιαστικής αρχής, χρέ
ος ιερόν εχούσης iva εποπτεύη επί τής άκριβοϋς τηρήσεως τής νομίμου τάξε- 
ως καί τής εκκλησιαστικής καί μοναχικής πειθαρχίας πανταχοϋ, διά ταϋτα, ά- 
ποδοκιμάζοντες αύστηρώς την στάσιν τών εις τα έκτροπα ταϋτα προβάντων 
καί διενεργησάντων βιαίως την έξωσιν τοϋ Δικαίου καί τών συν αυτά), δηλοϋ 
μεν οτι ή ’Εκκλησία ώς μάνας καί κανονικάς τής Σκήτης άρχάς εξακολουθεί 
θεωρούσα τάς τέως τοιαύτας νομίμως ύφισταμένας, ουδαμώς δε αναγνωρίζει 
τούς διά τοϋ κράτους τής βίας έκθέαεως είσπηδήσαντας καί καταλαβόντας την 
διοίκησιν τής Σκήτης. Θεωρούντες δε υπευθύνους διά την δημιουργηθεΐσαν 
εκνομον κατάστασιν εν τή διαληφθείση Σκήτη καί διά την εν γένει από τίνος 
παρατηρονμένην εν τώ άγιωνύμω υμών τόπω εξαψιν καί ταραχήν μεταξύ τών 
Ράσσων μοναστών τον ιερομόναχον Αντώνιον Βουλατόβιτς1 καί τον Αρχι
μανδρίτην Δαυίδ2, άξιοϋμεν, εξ άποφάσεως συνοδικής, ha άμα τή παραλαβή 
τής παρούσης Πατριαρχικής ημών επιστολής εντείλησθε εξ ονόματος τής ’Εκ
κλησίας τοΐς είρημένοις όπως αμέσως ελθωσιν εις Βασιλεύουσαν καί δώσιν λό
γον ενώπιον τής Πέρας Συνόδου περί τής διαδιδόμενης ύπ’ αυτών διδασκαλίας 
περί τοϋ ονόματος τοϋ , Ιησού, ήτις έδωκε την αφορμήν εις τά λυπηρά συμβάν
τα, καθ’ όσον άλλως ληφθήσονται αυστηρότατα υπό τής5Εκκλησίας μέτρα κατ’ 
αυτών. 'Η δε τοϋ Θεού χάρις καί το άπειρον έλεος εϊη μετά τής όσιότητος υ
μών.

1913 Φεβρουάριου ιε .
f'O Κωνσταντινουπόλεως διάπυρος προς Θεόν υμών ευχέτης

3

Ό έν Κωνσταντινουπόλει Έλλην πρέσβυς πληροφορεί τον 'Υπουργόν ’Εξωτερικών 
τής Ελλάδος περί τών έν Κωνσταντινουπόλει επαφών τοδ διπλωματικοΟ ύπαλλήλου τής 
Ρωσίας Mantzouroff καί τής έν Άγίφ Όρει ρωσικής πολιτικής.

1. Βλ. Κ. Κ. Παπουλίδη, Οί Ρώσοι..., σσ. 9, 17, 19,21-31, 34-35,46,49,51- 
55, 57-61, 64, 71, 76, 79-80, 83, 86-89, 93-94, 96,98-101, 109-110,115,117,161· βλ. καί Η ey- 
er Fr., Father Antonij Bulatovich, Russian Friend of the Christian People of Ethiopia, Ά* 
νάτμπον έκ τών «Zapiski Russkoj Akademiceskoj Gruppy v S.S.A. — Transactions of the 
Association of Russian - American Scholars in U.S.A.», vol. XII, (Νέα Ύόρκη) 1980.

2. Κ. Κ. Παπουλίδη, Οί Ρώσοι..., σσ. 29, 79-83, 85, 87-90, 96, 99-100.
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Έν Κωνσταντινουπόλει, τή 13η Φεβρουάριον 19131
Άριθ. 224
Προς τήν Α. ’Εξοχότητα τον Ύπουργεϊον επί των Εξωτερικών
Κύριον Λάμπρον Κορομηλ αν Άριθ. Πρωτ. 4987
Υπουργόν των Εξωτερικών της 'Ελλάδος Έλήφθη 18-2-1913

Κύριε 'Υπουργέ,
Έν σχέσει προς το άπό 8 Φεβρουάριου τηλεγράφημα της Υ.Ε. περί απο

στολής τον κ. Μανσούρωφ2 3 εις "Αγιον ’Όρος, έχω την τιμήν νά ανακοινώσω, 
δτι ή άνάμειξις αύτοϋ εις το δημιουργηθεν ζήτημα είναι γνωστή προ καιρού έν 
'Αγίω ”Ορει, ώς εξάγεται εκ τής εγκλείστου επιστολής*, ήτις άπηνΟύνΰη εκ 
Καρνών προς τον Άρχιγραμματέα τής 'I. Συνόδου, εικάζω δ’ δτι θά είχε πε- 
ριέλθη εγκαίρως καί εις γνώσιν τής Υ.Ε. διά τον έν Θεσσαλονίκη Επιτρόπου4 5 
τον Άγιον ’Όρους, δστις εις συχνήν έπικοινωνίαν προς τούς έν ’Άθω ευρισκό
μενος ενχερώς θά δύναται διά τών έν Θεσσαλονίκη αρχών νά τηρή την Υ.Ε. 
ένήμερον περί τών πραγμάτων του Άγιου ’Όρους και δη ενχερέστερον ή δαον 
οι έν Άγίω ’Όρει δύνανται νά τηρώσιν ένήμερον το Πατριαρχειον, ώς έκ τής 
δυσχερείας τής συγκοινωνίας.

Ό κ. Μανσούρωφ άφιχθείς ένταϋθα έπεσκέφθη τήν Α.Θ.Π. είπε δε προς 
Αυτήν δτι μεταβαίνει εις 'Άγιον ’Όρος έχων έπίσημον εντολήν νά διακανονίση 
το ζήτημα τής έν τή Ρωσσική Μονή διαδοθείσης αίρέσεως, ήτις έχει διαίρεση 
τούς έν αυτή Μοναχούς. Εις τούτο ό Οίκουμ. Πατριάρχης παρετήρησεν δτι το 
Πατριαρχειον έχει αρμοδιότητα έπ'ι τού ζητήματος. ’Ιδιαιτέρως προς γνωστόν 
πατριαρχικόν υπάλληλον ό κ. Μανσούρωφ εϊπεν δτι, πλήν τής έντολής ταύτης 
έχει επίσης εντολήν δπως άσχοληθή με το ζήτημα τού διακανονισμού τής τύ
χης τού Άγιου ’Όρους' καί προσέθηκε μάλιστα δτι ή Έλλην. Κυβέρνησις ά- 
νεγνώρισε συγκυριαρχίαν τής Ρωασίας έπι τού Άγ. ’Όρους. Ό κ. Μανσού-

1. ΑΥΕ, 1913, Φάκ. Α/5: Προβλήματα τοϋ 'Αγίου"Ορους, άριθ. 4.987, Κανελλόπουλος 
πρός Κορομηλάν, Κωνσταντινούπολή 13 Φεβρουάριου 1913.

2. Βλ. Κ. Κ. Παπουλίδη, Οί Ρώσοι..., σ. 100.
3. Ή άναφερομένη έπιστολή δέν εΰρέθη είς τόν φάκελον.
4. Πρόκειται περί έκπροσώπου τής Τεράς Κοινότητος τού ‘Αγίου "Ορους είς τήν Θεσ

σαλονίκην. Τήν έποχήν έκείνην Επίτροπος 'Αγίου "Ορους είς τήν Θεσσαλονίκην ήτο ό 
γνωστός συγγραφεύς ίεροδιάκονος Κοσμάς (Βλάχος) 'Αγιοπαυλίτης, τέως Ίβηρίτης. 
Διά πλείονα βλ. Κ. Κ. Παπουλίδη, Οί Ρώσοι..., σ. 82.

5. Είναι γνωστόν ότι τούς πρώτους μήνας τού 1913 συνεζητοϋντο ύπό τής διεθνούς 
διπλωματίας ή τύχη καί τό μέλλον τοϋ 'Αγίου "Ορους καί δτι ή Πρεσβευτική Συνδιάσκε- 
ψις τοϋ Λονδίνου (Νοέμβριος 1913), τή άξιώσει τής Ρωσίας, είχεν άποφασίσει τήν αύτο- 
νομίαν τοϋ 'Αγίου Όρους έναντι πάντων τών κρατών, συμπεριλαμβανομένης καί τής ά- 
σκούσης τότε occupatio bellica Ελλάδος. Διά πλείονα βλ. Κ. Κ. Παπουλίδη, Οί 
Ρώσοι..., σ. 41, ένθα καί εύρυτέρα βιβλιογραφία.
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ρωφ εΐπεν δτι θά άνεχώρει εις ’Αθήνας ένθα ήθελεν ελθη εις συνεννόησιν μετά 
της Υ.Ε. δτι εκεΐθεν θά μετέβαινεν εις "Αγιον ’Όρος και δτι θά επέστρεφε κα
τόπιν ενταύθα. ’Ανεχώρησε πράγματι την παρελθοϋσαν Κυριακήν κατευθυνό- 
μενος εις ’Αθήνας.

Έν σχέσει προς τά τον ’Αγίου ’Όρους άνακοινώ δτι, καθ’ ας ελαβον α
σφαλείς πληροφορίας, ό Ρώσσος Ιερομόναχος Πέτρος Βερουζέρης, προϊστάμε
νος τού κελλίον Άγιου Νικολάου τού θαυματουργού τής Μονής τού Χιλανδα- 
ρίον, εγραψεν από των πρώτων ημερών τής καταλήψεως τον Άθω υπό τού 
'Ελληνικού στρατού προς την ενταύθα Ρωσσικήν Πρεσβείαν δτι οι "Ελληνες 
έπίεζον τούς Ρώσσους μοναχούς, πολλά δ’ επίσης κατ’ επανάληιριν έγραφε 
κατά τής εν Θεσσαλονίκη πολιτείας των ήμετέρων.

’Ενδιαφέρουσαι πληροφορίαι περί τού δημιονργηθέντος διά το "Αγιον “Ο
ρος ζήτημα εκτίθενται εν τή συνυποβαλλόμενη επιστολή.

Ευπειθέστατος 
Ε. Κανελλόπουλος

4
Διαβιβάζεται έκ Θεσσαλονίκης προς τούς υπουργούς Δικαιοσύνης καί Εξωτερικών 

άντίγραφον έπιστολής τοϋ ’Επιτρόπου τοΟ 'Αγίου Όρους εις τήν Κωνσταντινούπολης 
πληροφορούσα τήν Ίεράν Κοινότητα ότι αί ρωσικαί άρχαί πρόκειται να άποστείλουν είς 
τό "Αγιον Όρος στρατιωτικήν δύναμιν.

Dépêche télégraphique chifrée1 Θεσσαλονίκη, 13/26 Απριλίου 1913
Affaires Etrangères
Athènes

Ύπουργεϊον επί των ’Εξωτερικών 
’Εμπιστευτικόν πρωτόκολλων 

Άριθ. Πρωτ. 12.389 
Έλήφθη τή 15-4-1913

Υπουργόν Δικαιοσύνης 
'Υπουργόν ’Εξωτερικών

Ταύτην τή στιγμήν ελαβον παρά Αστυνομικής διευθύνσεως Άγ. ’Όρους 
κατωτέρω άντίγραφον επιστολής προερχομένης προφανώς εκ τον εν Κων/πό- 
λει ’Επιτρόπου Άγ. ’Όρους2.

1. ΑΥΕ, 1913, Φάκ. Β/35: Εκκλησιαστικά 'Αγίου Όρους, άριθ. 12.389, Τσορμπατζό- 
γλους προς 'Υπουργόν Δικαιοσύνης καί Υπουργόν Εξωτερικών, Θεσσαλονίκη 13/26 
’Απριλίου 1913.

2. Πρόκειται περί τού έκπροσώπου τής 'Ιερός Κοινότητος τού 'Αγίου Όρους είς τήν 
Κωνσταντινούπολιν. Τό 1913 «’Επίτροπος Πόλεως» ήτο ό Ιερομόναχος Κυριάκός Ξηρο- 
ποταμηνός (Ζαχαριάδης). Διά πλείονα βλ. K. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η, Οί Ρώσοι..., σ. 95.
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«Άριθ. 102. Κων/πολις, τή 1 ’Απριλίου 1913.
Σεβαστή μοι Κοινότης. Προσανακοινώ xfj φιλαδέλφω μοι Πανοσιολο- 

γιότητι δτι καθ’ ας έχω εκ θετικής καί επίσημου πηγής πληροφορίας ή ενταύ
θα Ρωσσική Πρεσβεία σκοπεί να άποστείλη ’ίσως μετά το Πάσχα αύτόσε διά 
την αυτόθι παρά τοϊς άδελφοϊς Ρώσσοις κακοδοξίαν καθ’ & λέγουσιν ’ένα των 
άνωτέρων αυτής ενταύθα υπαλλήλων1 μετά στρατιωτικής δυνάμεως προς σνλ- 
ληψιν καί άπέλασιν των αυτόθι καί ίδια εν Σκήτη Σεραιου2 καί μονή Παντε- 
λεήμονος ταραχοποιών Ρώσσων, επειδή δε απαιτεί αυτή να συνοδεύηται ό εν 
λόγω άποσταλησόμένος καί υπό Πατριαρχικής εντεύθεν ’Εξαρχίας φρονώ δτι 
ή ’Εκκλησία δέον να μη άποδεχθή τήν εν λόγω α’ίτησιν τής Πρεσβείας άμε
σος, αλλά να άπαιτήση Iva γένηται αντη προς τήν 'I. Κοινότητα ίεραρχικώς 
διά τής Μονής Βατοπεδίου είς ήν άνήκει Σεραιου, καί τού Παντελεήμονος, συμ
φώνους τώ Γ. Κανονισμό τού ιερού τόπον. Προς τούτο εργάζομαι όση μοι δν- 
ναμις καί δσον μοί σθένος, δεν γνωρίζω όμως αν θά είσακονσθώ διότι δυστυ
χώς τό έδαφος έκλονίσθη, λόγος δ è φόβου καί δή λογικός καί ούχί άβάσιμος 
υπάρχει, μήπως ή εν λόγω αποστολή στρατού διά πολεμικού είς "Αγ. ’Όρος 
έχη απώτερους λόγους, ή δε κακοδοξία είναι άπλούν πρόσχημα, διότι εν τή 
προς βολιδοσκόπησιν ένστάσει πώς δυναται να είσέλθη ένοπλος στρατός είς τάς 
μονάς παρά τά καθεστώτα καί θέσμια τού ιερού τόπου, διέφυγε τού ερκους 
των όδόντων αυτών δτι εν Α. ’Όρει ύπάρχουσιν ήδη καί έτεροι στρατιώται στρα- 
τονισμένοι έντός τών μονών καί εν αυτή τή Ρωσσική3. Τό πράγμα είναι ανη
συχητικόν καί δειται μελέτης. Διαβιβάσατε παρακαλώ εγκαίρως τά άνωτέρω 
οπού δει προς γνώσιν αυτών, ϊνα μή καταληφθώμεν εξ απροόπτου)). Έν σχί
σει προς αυτήν καθ’ εαυτήν τήν έκνομον πρόθεσιν ή απειλήν τής Ρωσσικής 
Πρεσβείας περί άποστυλής πολεμικού πλοίου καί άποβιβάσεως στρατού, προς 
τάς ύπονοίας επιτρόπου περί άνωτέρω σκοπού Ρωσσίας τάς συναδούσας προς 
άρχικά ημών προαισθήματα νομίζω σκόπιμον άνακοινωθώσιν ήμιν άπο τούδε 
σκέψεις Β. Κνβερνήσεως καί εφοδιασθώσιν επειγόντως άρμόδιαι άρχαί διά κα
τηγορηματικών οδηγιών.

’Εντολή τού 'Υπουργού4 
Ό Γ. Γραμματεύς 
Τσορμπατζόγλους

1. Τόν ’Ιούνιον τοϋ 1913 μετέβησαν είς 'Αγιον Όρος έκ Κωνσταντινουπόλεως ό τό
τε Γενικός Πρόξενος τής Ρωσίας έν Κωνσταντινουπόλει Sebunin καί δύο διπλωματικοί 
υπάλληλοι, ό Serafimov καί ό Scerbiti. Διά πλείονα βλ. Κ. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η, Οί Ρώ
σοι..., σ. 38.

2. Πρόκειται περί τής βατοπεδινής σκήτης τού ’Αγίου Άνδρέου, ή όποια διά τόν όγ
κον τών κτισμάτων έκαλεΐτο «Σεράϊ».

3. Μάλλον δέν ύπήρχον Ρώσοι στρατιώται είς τήν Μονήν τοϋ 'Αγίου Παντελεήμο
νος τόν ’Απρίλιον τοϋ 1913.

4. Πρόκειται περί τοϋ ύπουργοϋ Δικαιοσύνης Κ. Δ. Ρακτιβάν, ό όποιος ήγεϊτο τής
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5
Ό Διοικητικός Επίτροπος προτείνει είς τον ύπουργόν Δικαιοσύνης τήν παραμονήν 

τών έλληνικών ένοπλων δυνάμεων, έξ ένός λόχου, εις το Άγιον "Ορος καί τήν έφαρμογήν 
τής άπαγορεύσεως του στρατωνισμού καθ’ ότι, άποχωρούντων τών έλληνικών ένοπλων 
δυνάμεων έκ τής Μονής τού Άγ. Παντελεήμονος, θά προσέλθουν ρωσικαί.

( άντ ίγραφον )1
’Αρ. πρωτ. 848 ’Εν Πολυγύρω, τή 20 ’Απριλίου 1913

'Ο Διοικητικός ’Επίτροπος 
Χαλκιδικής 

προς
τον κ. Υπουργόν της Δικαιοσύνης 

'Ως αντιπρόσωπον της Κυβερνήσεως
Κύριε 'Υπουργέ,

Πριν ή προκαλέσω την διά του σήμερον ληφθέντος νπ άρ. 619 νμετερου 
εγγράφου υποδεικνυόμενην άπόφασιν τής ' I. Κοινότητος, περί άπαγορεύσεως 
τού στρατωνισμόν εν ταΐς 'Ιεραΐς Μοναις καί τοις εξαρτήμασι τούτων, λαμ
βάνω τήν τιμήν νά υποβάλω είς τήν ύμετέραν κρίσιν τάς έξης παρατηρήσεις, 
οσον άφορά τήν σκοπιμότητα και το εκτελεστόν τής ώς είρηται άποφάσεως.

'Η νϋν εν Άγίω ’Όρει νπάρχουσα στρατιωτική δόνα μις, εξ ενός λόχου 
εδρεύει μεν εν Καρυαις, έχει όμως άποσπάσει ικανούς Ιίνδρας εν διαφόροις μο- 
ναις καί δή εν τή μονή τοϋ Ρωσσικοϋ κατ' αϊτησιν αυτής ταύτης, εν ταΐς μο- 
ναϊς Δοχειαρίου, Βατοπεδίου, Ίβήρων, Λαύρας κλ. ώς και εν τω επίνειο) τής 
Βουλγαρικής μονής Ζωγράφου, ήτις ύπεχρεώθη ακόυσα νά παραχωρήση το 
εκεί οίκημα αυτής προς στρατωνισμόν τών άνδρών. Και ετι μεν τών λοιπών 
μονών δύνανται ν' άνακληθώσιν οι άποσπασθέντες ουγκεντρούμενοι είς Κα- 
ρυάς, ν' άφεθώσι δε άνά εις στρατιώτης ή ύπαξκυματικός εν εκάστη τών πα
ρακτίων μονών, το μεν προς έκτέλεσιν καθηκόντων τελωνοφύλακος το δε προς 
πρόληψιν ή εγκρισιν τουλάχιστον αναγγελίαν επιχειρηθησομενών τυχόν απο
βάσεων μεμονωμένων στρατιωτών Βουλγάρων ή υπόπτων προσώπων. 'Η ά- 
νάκλησις όμως τής εν τή μονή τοϋ Ρωσσικοϋ και εν τώ επίνειο) τής Βουλγα
ρικής μονής υπαρχόντων άνδρών, δεν φαίνεται σκόπιμος. 'Εν μεν τή πρώτη 
περιπτώσει, διότι ai καθεστηκυιαι τής Ρωσσικής ’Αρχής άρχαί, απειλούμενοι

πρώτης έλληνικής διοικήσεως τής Μακεδονίας μέ έδραν τήν Θεσσαλονίκην καί μάλλον 
τήν έποχήν τής άποστολής τού έγγραφου εύρίσκετο είς τάς Αθήνας. Περί τοϋ Κ. Δ. Ρα- 
κτιβάν βλ. Κ. Δ. Κ ε ρ α μ έ ω ς, Ή άπελευθέρωσις τής Μακεδονίας καί ό Κωνσταντίνος 
Ρακτιβάν, «Άρμενόπουλος» 1978, τεύχ. 1, σσ. 1-2, ένθα καί εύρυτέρα βιβλιογραφία.

1. ΑΥΕ, 1913, Φάκ. Α/5: Εμβάσματα έκ Ρωσίας, άριθ. πρωτ. 848, Γ. Άγγελόπουλος 
(Διοικητικός Επίτροπος Χαλκιδικής) προς Ύπουργόν Δικαιοσύνης (Κ. Δ. Ρακτιβάν), 
Πολύγυρος 20 ’Απριλίου 1913.
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ηδη υπό τών εν αυτή κακοδόξων να εκβληθώσιν ή κακοπο ιηθώσιν, θά παρα- 
πονεθώσι διά την άπομάκρυναιν ή, δπερ επίσης πιθανόν, θά ζητήσωσι την διά 
τής ρωσσικής δννάμεως προοτασίαν αυτών. ’Εν δε τή δεύτερα περιπτώσει, δι
ότι ή εν τοϊς πέριξ τής βουλγαρικής μονής ϋπαρξις ισχυρός πως δννάμεως εί
ναι άναγκαιοτάτη διά τε την κατόπτευσιν των κινήσεων των εν τή βουλγαρική 
μονή έστρατωνισμένων Βουλγάρων στρατιωτών και διά την σνλληψιν τών έξ- 
ερχομένων εκ τον περιβόλου αυτής. Άφ’ έτερον ή άπόφασις τής ' I. Κοινό- 
τητος περί μη στρατωνισμού στρατιωτών εν ταϊς μοναις θά έκδοθή μεν άναμ- 
φιβόλως τή προθύμω συναινέσει και τών δέκα επτά τουλάχιστον μονών, άλλα 
δεν θέλει κατά πάσαν πιθανότητα ληφθή υπ οψιν υπό τής βουλγαρικής μονής 
καί τού εν αυτή μικρού βουλγαρικού αποσπάσματος. Το απόσπασμα τούτο 
προσκληθεν επανειλημμένως υπό τής Στρατιωτικής ’Αρχής από τής πρώτης 
αυτού άφίξεως, ΐνα άπέλθη τού Άγιου ’Όρους εντός τακτής προθεσμίας, πα- 
ρείλκυσε και παρελκύει ετι το ζήτημα επί τή ομοιομορφία πάντοτε απαντήσει 
δτι δεν έλήφθησαν ai αναμενόμενοι παρά τών προϊσταμένων στρατιωτικών 
βουλγαρικών αρχών διαταγαί. Άλλοιώς όμως εσται βέβαια ή λύσις, εάν υ
μείς κ. Υπουργέ, φρονήτε, ότι, εκδιδομένης τής ώς εϊρηται άποφάσεως τής
I. Κοινότητος, το Βουλγαρικόν Στρατηγεϊον θά διατάξη έπι τή βάσει τών πα
ραστάσεων τών ’Ελληνικών Αρχών το επί κεφαλής τού έν τή μονή Ζωγρά
φου βουλγαρικού αποσπάσματος, όπως έξέλθη τού ’Άθω.

Πλήν και οΰτω υπολείπεται κίνδυνος τής παραβιάσεως τής εν λόγω άπο
φάσεως τής I. Κοινότητος. 'Η διαμάχη μεταξύ τών δύο γνωστών εν τή μονή 
τού Ρωσσικοΰ και τή σκήτη τού Σεραγίου μερίδων είναι, ώς φαίνεται, αρ
κούντως δξεϊα, ώστε να προκαλή Ισχυρούς φόβους σοβαρών ταραχών παρά 
τοϊς Ιθύνουσι τα τής μονής και τής σκήτης. ’Εάν άρα ai πληροφορίαι, ας δ εν 
Κωνσταντινουπόλει αντιπρόσωπος τής I. Κοινότητος παρέχει προς ταύτην, 
περί έπικειμένης άποστολής Ρώσσων στρατιωτών εις την ρωσσικήν μονήν, 
εχωνται —καίπερ παρά πάσαν δόξαν— ακρίβειας, ή δ’ 'Ελληνική Κυβέρνησις 
δέν δυνηθή ν’ άρνηθή την άδειαν τής άποφάσεως, θά παραβιασθή άναγκαίως ή 
άπαγόρευσις τού στρατωνισμού και θά δημιουργηθή ’ίσως οϋτω κακόν προη- 
γούμενον παραβιάσεως κατηγορηματικών και προσφάτων αποφάσεων τής /· 
Κοινότητος.

’Επί πάσι τοντοις, φρονώ, ότι εάν ληφθώσιν υπό τής στρατιωτικής Αρ
χής πάντα τά κατάλληλα μέτρα προς ενδελεχή επιτήρησιν τών ακτών και τού 
λαιμού τής Χερσονησίδος τού Άγιου ’Όρους, το έν τή μονή τού Ζωγράφου 
βουλγαρικόν απόσπασμα, έάν έπιθυμή να μένη πολιορκούμενον έντός τής μο
νής, την μεν μονήν θά έπιβαρύνη διά προσθέτων δαπανών, εις δε τάς ελληνι
κός Άρχάς ούδεμίαν δύναται, φρονώ, νά παράσχη αφορμήν ανησυχίας.
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Ευπειθέστατος
'Ο Διοικητικός ’Επίτροπος Χαλκιδικής 

(Ύπ.). Θ. Γ. Άγγελόπουλος

6

Ό έν Κωνσταντινουπόλει "Ελλην πρέσβυς πληροφορεί τους υπουργούς Εξωτερικών 
καί Δικαιοσύνης ότι όπάλληλος τής έν Κωνσταντινουπόλει Ρωσικής Πρεσβείας άπε- 
λυψεν είς πατριαρχικόν ύπάλληλον περί τής έπικειμένης άφίξεως έν 'Αγίφ Όρει Ρώσου 
κληρικού καί ρωσικού πολεμικού πλοίου.

Κύριε Υπουργέ,
Άποκρινόμενος εις το ύπ’ άριθ. 12.389 έγγραφον τής Ύ. Ε. περί έπικει

μένης αποστολής άνωτέρον υπαλλήλου τής ενταύθα Ρωσσικής Πρεσβείας μετά 
στρατιωτικής δυνάμεως εις "Αγιον ’Όρος προς επαναφοράν τής τάξεως εν τή 
Ρωσσική μονή και ταϊς υπό Ρώσων μοναχών οίκονμέναις σκήτας, έχω την τι
μήν να ανακοινώσω οτι τάς περί τούτου πληροφορίας δ ενταύθα ’Επίτροπος 
τού 'Αγιον ’Όρους1 ήρύσθη παρά τού πατριαρχικού υπαλλήλων τον διατελονν- 
τος είς συνάφειαν προς την Ρωσσικήν Πρεσβείαν.

'Ως έτηλεγράφηοα τή Ύ. Ε. τή 1 ’Απριλίου καί έγραψα τή 3 ’Απριλίου 
διά τού ύπ’ άριθ. 411 εγγράφου μου ό κ. Μανσούρωφ είχε προτείνει την υπό 
τού Πατριαρχείου άποστολήν είς 'Άγιον ’Όρος ρωσσομαθοϋς Έξάρχου προς εξ
ακριβώστε τών κατά την έν τή έκεϊ ρωσσική μονή αιρεσιν, έπιβαίνοντος ρωσσι- 
κοϋ πολεμικού, έξεφράζοντο δ’ ύπόνοιαι περί μελετωμένης άποβάσεως ρωσσι- 
κών αγημάτων2 3.

Τοιαύτας προθέσεις έξεδήλωσεν ό έπί τών έκκλησιαστικών υπάλληλος 
τής Ρωσσικής Πρεσβείας κ. Σεραφείμωφ ε’ιπών προς τον πατριαρχικόν ύπάλ
ληλον όλίγας ημέρας προ τού Πάσχα, δτι ο'ι Ρώσσοι καλόγηροι δεν θά τολμή-

1. ΑΥΕ, 1913, Φάκ. Β/35: Εκκλησιαστικά 'Αγίου Όρους, άριθ. 14.252, Κανελλό- 
πουλος προς Κορομηλάν, Κωνσταντινούπολή 1 Μαίου 1913.

2. Πρόκειται, ώς άνεφέρομεν, περί τού έκπροσώπου τής Ίερας Κοινότητος τού 'Α
γίου Όρους είς τήν Κωνσταντινούπολης

3. Πραγματικώς τόν ’Ιούνιον τού 1913 άφίχθη τό ρωσικόν πολεμικόν Doneö καί τόν 
Ιούλιον τού αυτού έτους συνελήφθησαν 833 Ρώσοι μοναχοί, οΐ όποίοι, διά τών πλοίων 
Donee καί Herson, μετεφέρθησαν είς τήν ’Οδησσόν. Διά πλείονα βλ. Κ. Κ. Παπου- 
λ ί δ η, Οί Ρώσοι..., σσ. 38 καί 42.

’Εν Κωνσταντινουπόλει, τή 1η Μαίου 19131
Άριθ. 473
Προς τήν Α. ’Εξοχότητα τον 
Κύριον Λάμπρον Κορομηλάν 
'Υπουργόν τών ’Εξωτερικών τής Ελλάδος

'Υπουργειον έπί τών ’Εξωτερικών 
Άριθ. Πρωτ. 14252 
Έλήφθη τή 6-5-1913
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σωσι và προΟενεχθώσι προς αυτόν ώς εϊχον προσενεχθή προς τον εν Θεσσαλο
νίκη Πρόξενον της Ρωσσίας, διότι τον πλοίου ον θά επιβή iva μεταβή εις "Αγιον 
"Ορος θά επιβαίνη επίσης άγημα πεζοναυτών, δπερ θά ήδύνατο να άποβιβάση 
ϊνα συλλαβή τους απειθείς καλογήρους καί μεταφέρη αυτούς εις Σιβηρίαν.

Προ ημερών λόγου πάλιν γενομένου περί του ζητήματος ό κ. Σεραψεί- 
μωφ είπε προς τον πατριαρχικόν υπάλληλον δτι δύναται να παραλαβή τον πα
τριαρχικόν ’Έξαρχον επί τοϋ πλοίου, ού θά επιβαίνη καί Ρώσσος αρχιμανδρίτης 
απεσταλμένος υπό τής I. Συνόδου τής Ρωσσίας, εις παρατήρησιν δε τοϋ πατρι
αρχικού υπαλλήλου δτι τοϋτο δεν θά εγκριθή ίσως έκκλησιαϋτικώς, άπήντησεν 
δτι δεν επιμένει διότι ούδεν επιθυμεί và γείνη ίίνευ τής έγκρίσεως τής Μ. ’Εκ
κλησίας καί δτι δύναται ο πατριαρχικός έξαρχος và μεταβή μετά τοϋ Ρώσσον 
αρχιμανδρίτου διά τοϋ άτμοπλοίου τής γραμμής, αυτός δε χωριστά διά πολε
μικού. Προσέθηκεν ό κ. Σεραφείμωφ δτι ή αποστολή τοϋ πολεμικού θά γείνη 
προειδοποιουμένης τής 'Ελλην. Κυβερνήσεως.

Έν σχέσει προς την αποστολήν πατριαρχικού εξάρχον άνακοινώ δτι το 
Οίκου μ. Πατριαρχεΐον είχε δώσει εντολήν εις τον Μητροπολίτην Κασανδρεί
ας να μεταβή, προ τής έλεύσεώς τον ενταύθα ώς συνοδικού, εις "Αγιον "Ορος1 
προς εξέτασιν τών κατά τήν αίρεσιν, άλλ’ ο Μητροπολίτης Κασανδρείας, μή 
λαβών εγκαίρως γνώσιν τής εντολής, ήλθεν ενταύθα χωρίς và μεταβή εις "Α
γιον "Ορος. ’Ήδη κρατεί εν τώ Πατριαρχεία) ή γνώμη và μή άποσταλή ’Έξαρ- 
χος ϊνα οϋτω παρακαμφθώσιν ai άνωτέρω ρωσσικαί αξιώσεις.

Ευπειθέστατος 
Ε. Κανελλόπουλος

7

TÒ έν Μόσχςι Προξενεϊον τής Ελλάδος πληροφορεί τον ύπουργόν ’Εξωτερικών πε
ρί τής ευνοϊκής θέσεως τής ρωσικής κοινωνίας ώς πρός τούς Όνοματολάτρας Ρώσους μο
ναχούς τού 'Αγίου Όρους, καθώς καί περί τών δηλώσεων τού έπισκεφθέντος τήν Ελλά
δα Ρώσου διπλωματικού υπαλλήλου Manlzouroff.

Comulat 
Royal de Grèce 
Â Moscou2

1. Πραγματικώς τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον έπεθύμει τήν μετάβασιν ώς πατρι
αρχικού έξάρχου είς τό "Αγιον Όρος τού ρωσομαθούς μητροπολίτου Κασανδρείας Είρη- 
ναίου, άλλά ό ’Ελευθέριος Βενιζέλος έπεθύμει τήν μετάβασιν τού μητροπολίτου Κιτίου 
Μελετίου (Μεταξάκη). Διά πλείονα βλ. Κ. Κ. Παπουλίδη, Οί Ρώσοι..., σσ. 61- 
62.

2. ΑΥΕ, 1913, Φάκ. Β/35: ’Εκκλησιαστικά 'Αγίου Όρους, άριθ. 16.172, Προξενεϊον 
τής Ελλάδος έν Μόσχςι πρός τό 'Υπουργεϊον ’Εξωτερικών, Μόσχα 13 Μαίου 1913.
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Ύπουργεΐον επί τών ’Εξωτερικών 
Τή 13η Maîov 1913 Έμπιστευτικόν πρωτόκολλον

Άριθ. Πρωτ. 16172 
Έλήφθη τή 24-5-1913 

Προς το Σεβαστόν επί των ’Εξωτερικών 
Βασιλικόν Ύπουργεΐον

Έν σχέσει προς το ζήτημα τοϋ 'Αγίου ’Όρους και τής μελλούσης αυτού 
τύχης πολύς και αύθις ενταύθα γίνεται λόγος εν τώ τύπο), έν συνδυασμό) Ιδία 
προς την άναφανείσαν αυτόθι νέαν αϊρεσιν. Τής αίρέσεως ταντης πολλοί καί ι
σχυροί οπαδοί εύρίσκονται καί ένταϋθα καί δή παρά ταΐς άνωτέραις σφαίραις, 
ένθα άπό αρκετού ai μυστικιστικοί καί θρησκοληπτικαί τάσεις δλονεν έντείνον- 
ται. Τούτου ένεκα πολλοί καταβάλλονται προσπάθειαι, όπως μή κατακριθή ή 
αϊρεσις αϋτη, ουδέ καν χαρακτηρισθή ώς αϊρεσις, άλλα απλούς ώς ((δογματική 
γνώμη», ήν έκαστος εΐνε ελεύθερος νά δοξάζη ή ου’ άπερικαλύπτως δε δηλοϋ- 
ται δτι δ χαρακτηρισμός τής διδασκαλίας ταύτης ώς αίρέσεως συμφέρει μόνον 
τοϊς "Ελλησιν, οϊτινες προσπαθούν νά έξογκώνωσι το πράγμα Iva έπωφελη- 
θώσιν αυτού, κακίζεται δε εις ακρον ή διαγωγή τοϋ Αύτοκρατορικοϋ Πρεσβευ- 
τοϋ κ. Γίρς1, δστις διά τής άτέγκτον αυτού καί αυστηρός στάσεως κατά των 
((αιρετικών» ύποβοηθεΐ τά ελληνικά σχέδια καί υποσκάπτει έκ θεμελίων τήν 
ρωσσικήν επιρροήν επί τοϋ 'Αγίου ’Όρους. Υποδεικνύεται δε ώς απαραίτη
τος ανάγκη ή λήψις των καταλλήλων μέτρων, δπως ή υπό τοϋ Οϊκ. Πατριάρ- 
χου εξενεχθησομένη άπόφασις επί τοϋ ζητήματος τούτου ή σύμφωνος προς 
τάς ρωσσικάς βλέψεις καί συμφέροντα (((Νέος Χρόνος» τής 11 ’Απριλίου, 
«Ρωσσικδς Λόγος» τής 25 ’Απριλίου, ((Νέος Χρόνος» τής 10ης Μαΐου).

Έν δε τώ «Νέω Χρόνο)» τής 12ης τρέχοντος έδημοσιεύθη συνομιλία με
τά τοϋ κ. Π. Β. Μανσούρωφ επί τοϋ ζητήματος τοϋ 'Αγίου ’Όρους, τήν όποι
αν ώς έκ τής σπουδαιότητος τοϋ περιεχομένου θεωρώ καθήκον μου νά υποβά
λω εύσεβάστως έν αυτή μεταφράσει έχούση ώς εξής:

(('Η Ρωοσική πολιτική έν ’Άθωνι»
(Συνομιλία μετά τοϋ Π. Β. Μανσούρωφ)

Το διεγερθεν υπό των βαλκανικών γεγονότων ζήτημα περί τοϋ υπό τήν 
διοίκησιν τίνος θά διατελή δ ’Άθως, προέτρεψε το ήμέτερον έπί των Εξωτε
ρικών Ύπουργεΐον ν’ άποστείλη τή γνθύσει τής Άγ. Συνόδου, τον Π.Β. Μαν
σούρωφ αυτόθι, διατελέσαντα έπί δεκαπενταετίαν περίπου πρώτον γραμμα
τέα τής έν Κ/λει Πρεσβείας. ’Ήδη δ Π. Β. Μανσούρωφ υπέβαλε τώ υπουργώ 
τών ’Εξωτερικών Σ. Δ. Σαζόνωφ έκτενή εκθεσιν περί τών αποτελεσμάτων τής

1. Πρόκειται περί του Μ. N. Giers, πρέσβεως τής Ρωσίας εις τήν Κωνσταντινούπολιν 
μέχρι τής 1ης Νοεμβρίου 1914.

18



274 Κωνστ. Κ. Παπουλίδης

αποστολής. 'Ο κ. Μανσονρωφ λέγει: "Με άπέστειλαν είς τόν’Άθωνα, κυρίως, 
όπως διευκρινίσω το ζήτημα περί τής περαιτέρω αύτοϋ τύχης. Εντούτοις κα
τά τον χρόνον τής αποστολής μου ήρχισεν ή θρησκευτική κίνησις μεταξύ των 
Ρώσσων μοναχών, ήν καί κατέστη δυνατόν λεπτομερώς να γνωρίσω. Μέχρι 
τονδε, ώς γνωρίζετε, ό ’Άθως νπετάσσετο τω Οικουμενικά) Πατριάρχη. Με
τά την κατάληψιν αύτοϋ υπό των έλλ. στρατευμάτων προϋπετίθετο ή ενωσις 
τοϋ Άθωνος μετά τής Ελλάδος. 'Η ήμετέρα Κνβέρνησις δεν συνεφώνησε πε
ρί τούτου καί έξεπόνησεν ίδιον σχέδιον. Κατά το σχέδιον τοϋτο ό Άθως δέον 
νά ούδετεροποιηθή, αλλά συγχρόνως καί νά διατελή υπό την προστασίαν των 
εξ ορθοδόξων κρατών: Ρωσσίας, 'Ελλάδος, Ρωμουνίας, Βουλγαρίας, Σερβίας 
καί Μαυροβούνιου. 'Η 'Ελλάς εν τούτοις άπέφυγε νά έκφραση τήν συναίνεσίν 
της εις τήν πραγματοποίησιν τοϋ σχεδίου τούτου. Είς τοϋτο δέ ούχί μικρόν 
ρόλον έπαιξαν τά ελληνικά μοναστήρια, τά οποία προφανώς φοβούμενα υπερ
βολικήν επιρροήν τής Ρωσσίας επί τοϋ Άθωνος, εξέφρασαν διαμαρτυρίαν κα
τά τοϋ ήμετέρου σχεδίου. 'Η ρωσσική Κνβέρνησις είσήλθεν τότε είς διαπρα
γματεύσεις αμέσους μετ’ αύτοϋ τοϋ Βενιζέλου, ευρισκομένου τότε εν τή Σνν- 
διασκέιρει τοϋ Λονδίνου. 'Ο τελευταίος οϋτος έξέφρασε τήν προσωπικήν αύ
τοϋ συμφωνίαν προς τά σχέδια τής Ρωσσίας. Μετά τήν επιστροφήν του δε εις 
Αθήνας επεκύρωσε τήν συναίνεσίν του εξ ονόματος δλης τής ελληνικής Κυ- 
βερνήσεως. Δ ιερχόμενος διά Κων/λεως επεσκέφθην τον Πατριάρχην Γερμα
νόν. 'Ο ΙΊατριάιρχης ΚΙλεως εκ τών προτέρων συμφωνών προς παν δ,τι θ’ ά- 
ποφασίσωσιν ai μεγάλαι Δυνάμεις περί τοϋ Άθωνος, άνησύχει μόνον περί τοϋ 
ζητήματος κατά πόσον θά περιφρουρηθώσι τά δικαιώματα τοϋ Πατριαρχείου 
κατά τήν εφαρμογήν τοϋ προτιθεμένου σχεδίου. Το τελευταΐον τοϋτο περιστα
τικό)' sìvai Καν σπανδαΐαν, διότι ή 'Ελλάς, μή συμφωνοϋσα προς τά ρωσσικά 
σχέδια, έστηρίζετο εις τά δτι δήθεν δεν συμφωνεί προς αυτό καί ο Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως. Έν Άθήναις εΐχον σύσκεψιν μετά τοϋ Βενιζέλου... 
Δεν θά είσέλθω είς εκτίμησιν τής θρησκευτικής εν Άθω κινήσεως. 'Η Σύνο
δος Κωνσταντινουπόλεως κατέκρινεν ήδη τήν διδασκαλίαν τούτων. Κατ’ αυ
τός θά άκολουθήση ή κατάκρισις τής ήμετέρας Άγ. Συνόδου1, άποστελλομέ- 
νου προς νουθεσίαν τών Ρώσσων αγιορειτών τοϋ ’Αρχιεπισκόπου Νίκωνος,

1. Σημαντική τοποθέτησις, άλλα καί άποκάλυψις τοϋ Ρώσου διπλωματικού ύπαλλή- 
λου, ή όποια έπιβεβαιοΐ τά όσα έγράψαμεν περί τής κατακριτέας πολιτικής τής Ρωσικής 
’Εκκλησίας έν σχέσει προς τούς Όνοματολάτρας. Ό Μανσοόρωφ έγνώριζεν έκ τών προ
τέρων δτι ή Ρωσική Εκκλησία θά κατεδίκαζε τάς δοξασίας τών Όνοματολατρών. Δηλ. 
όλα είχον προετοιμασθή διά τήν καταδίκην. Πραγματικώς τό σχετικόν κείμενον τοϋ Μαν- 
σούρωφ έδημοσιεύθη τήν 12ην Μαΐου 1913 καί ή Ρωσική Έκκκλησία κατεδίκασε τούς 
Όνοματολάτρας τήν 18ην Matou 1913- βλ. Κ. Κ. Παπουλίδη, Οί Ρώσοι..., σσ. 
34 κ.έ.
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εάν εις τούτο θά συναινέση ο Οίκ. Πατριάρχης. 'Η λήψις καταθλιπτικών οί- 
ωνδήποτε μέτρων κατά των Ρώσσων μοναχών τοϋ ’Άθω θά ήτο ήκιστα άκίν- 
δυνος. Δεν πρέπει να λησμονώ μεν δτι ή θρησκευτική κίνησις επί τον ζητήμα
τος περί τον θείου ονόματος συνδέεται προς τάς δοξασίας τοϋ Ίωάννου τής 
Κρονστάνδης1. Τοιαύτη κίνησις θά ήδύνατο να διεγερθή και ενταύθα. Δέον να 
παρατηρήσω δτι αί ήμέτεραι άνώτεραι σφαίραι μετά τοϋ Αύτοκρ. ’Επιτρόπου 
B. Κ. Σάμπλερ διάκεινται προς το δλον περί Άθωνος ζήτημα λίαν επιφυλα
κτικών και διαφωνοϋσί πως πρός τινα ρεύματα των κυβερνητικών κύκλων, οΐ- 
τινες ύποθέτουσιν δτι την ρωσσικήν επιρροήν επί τοϋ ’Άθωνος είναι δυνατόν 
νά διατηρήση τις ούχί μόνον διά μέτρων εκκλησιαστικού χαρακτήρος».

Ευπειθέστατος 
δ Πρόξενος κ.α.α.

(υπογραφή δυσανάγνωστος)

Ό έν Θεσσαλονίκη υπουργός Δικαιοσύνης Κ. Ρακτιβάν πληροφορεί το Ύπουργεϊον 
Εξωτερικών περί της συλλήψεως τοϋ ιερομόναχου Αντωνίου (Μπουλατόβιτς) έντός τοϋ 
Προξενείου τής Ρωσίας έν Θεσσαλονίκη.

Dépêche télégraphique chiffrée2
Affaires Etrangères Θεσσαλονίκη, 21/4 Μαΐου 1913
Athènes

Ύπουργεϊον επί τών ’Εξωτερικών 
Έμπιστευτικόν πρωτόκολλον 

Άριθ. Τίρωτ. 13055 
Έλήφθη τή 24-4-1913

Άνακοινοϋται ήμϊν δτι αρχηγός αιρετικής Ρωσσικής Μονής Άγιου ’Ό
ρους μοναχός ’Αντώνιος3 4, πρώην αξιωματικός ανακτορικής φρουράς Τσάρου 
καί συγγραφενςβ έκδοθέντος άλλα κατασχεθέντος υπό ενταϋθα Γεν. Προξένου 
Ρωσσίας βιβλίου5 τών δοξασιών τής αίρέσεως ταύτης, μεταβάς προ ολίγων ή-

1. Βλ. Κ. Κ. Παπουλίδη, Οί Ρώσοι..., σσ. 52-53.
2. ΑΥΕ, 1913, Φάκ. Β/35: Εκκλησιαστικά 'Αγίου Όρους, άριθ. 13.055, Ρακτιβάν πρός 

Ύπουργεϊον ’Εξωτερικών, Θεσσαλονίκη 21 /4 Μαΐου 1913.
3. Πρόκειται περί τοϋ ίερομονάχου ’Αντωνίου (κατά κόσμον ’Αλεξάνδρου) Bula- 

tovié.
4. Περί τοϋ συγγραφικοϋ έργου τοϋ Α. Bulatoviö βλ. Κ. Κ. Παπουλίδη, Οί 

Ρώσοι..., σσ. 198, 201-202.
5. Αύτόθι, σ. 99.
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μερών είς το ενταύθα Ρωσσικόν Προξενειον, συνελήφθη καί άπεστάλη διά τον 
άτμοπλοίου της Ρωσαικής εταιρείας εις Ρωσαίαν1.

Ρακτιβάν

9

Ή 'Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου πληροφορεί τήν 'Ιεράν Κοινότη
τα περί τής άργίας τού ίερομονάχου ’Αρσενίου καί περί τής άπαγορεόσεως έπιστροφής 
εις τό "Αγιον "Ορος τού ίερομονάχου ’Αντωνίου (Μπουλατόβιτς).

Γερμανός ελέω Θεόν ’Αρχιεπίσκοπος Κωναταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καί 
ΟΙκονμενικός Πατριάρχης2 
Άριθ. Πρωτ. 3676

Όσιώτατοι επιστάται και αντιπρόσωποι τής Κοινότητος τον 'Αγίου ’Ό
ρους, τέκνα εν Κυρία) αγαπητά τής ημών Μετριότητος, χάρις εϊη τή 'Υμών ό- 
σιότητι και ειρήνη παρά Θεοΰ. Γνωσθέντος ήμϊν δτι ό άλλοτε εν Ρωσσία ηγού
μενος ’Αρσένιος3, δς εσχάτως διελθών διά Κωνσταντινουπόλεως παρέστη ή- 
μϊν και εδήλωσεν δτι μεταβαίνει είς τον άγιώνυμον υμών Τόπον, Iva εγκατα
σταθή και διέλθη το υπόλοιπον τον βίου αντον εν τή 'ιερά Μονή τον 'Αγίου Παν- 
τελεήμονος, ής ποτέ διετέλεσεν άδελψός, άντι τον οντω πράξαι μετέβη και εγ- 
καθιδρύθη παρανόμως εν τή 'ιερά Βατοπαιδινή Σκήτη τον 'Αγίου Άνδρέου και 
εγένετο ηγέτης τών οπαδών τής πρό τίνος αναφανείσης και σννταραττούσης 
τον τόπον υμών ασυστάτου καί αιρετικής διδασκαλίας περί τον ονόματος «’Ι
ησούς», πολλά και εκτός τής Σκήτης ενεργών καί άνευλαβώς άπαυθαδιαζόμέ
νος κατά τής ’Εκκλησίας, προαγόμεθα διά τής παρούσης Πατριαρχικής ημών 
έπιστολής, εξ άποφάσεως συνοδικής, πρώτον μεν άνακοινώσασθαι ύμίν καί δι 
υμών καί τώ είρημένφ ήγουμένφ Άρυενίω δτι καΟιστώμεν αντον αργόν πά- 
σης 'ιεροπραξίας καί άπαγορενομεν αντω το ίερουργεϊν, καθώς καί το άνα- 
μιγνύεσθαι είς τά τής διοικήσεως οίουδήποτε αυτόθι Σκηνώματος, εν ώ ου
δέ μίαν οΰτος δνναται έχειν νόμιμον Οέσιν, δεύτερον δε εντελλόμεθα iva αμέ
σως ελθη καί εμψανισθή ενώπιον τής περί ημάς αγίας καί 'Ιεράς Συνόδου προς 
απολογίαν διά τε τήν παράνομον αντον εγκαθίδρυσιν εν τή Σκήτη τοϋ 'Αγίου

1. Τούτο άποτελεΐ νέον στοιχεΐον είς τήν βιογραφίαν τού Ά. Bulatovic. Έγνωρίζο- 
μεν μέχρι τοΰδε δτι: «άνεχώρησεν έκ τού Άθω καί μετέβη είς τήν Ρωσίαν (είς τάς 13 Φε
βρουάριου 1913)...» (Κ. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η, Οί Ρώσοι..., σ. 22).

2. Άρχεϊον 'Ιεράς Κοινότητος τού Αγίου "Ορους, Φάκελος τού έτους 1913, Οικου
μενικός Πατριάρχης Γερμανός προς τήν 'Ιεράν Κοινότητα τού Αγίου "Ορους, Κωνσταν
τινούπολή 1 ’Ιουνίου 1913.

3. Τήν συνέχειαν περί τής πολιτείας τού ’Αρσενίου έν Άγίφ Όρει βλ. Κ. Κ. Π α- 
πουλίδη, Οί Ρώσοι..., σσ. 109-111: Συνεδρία ΜΓ'/5-6-1913, Συνεδρία ΜΔ'/7-6-1913 
καί Συνεδρία ΜΕ'/10-6-1913 τής 'Ιεράς Κοινότητος τού Αγίου Όρους.
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Άνδρέου καί διά την ασεβή αυτόν ενέργειαν κατά τής διδασκαλίας τής ’Εκ
κλησίας καί τον κύρους τώς εκκλησιαστικών αρχών. Προς τοντοις εντ ελλά μέ
θα όπως, τή έγκαιρα) φροντίδι τής όσιότητος υμών, άπαγορενθή καί προληφθή 
ή επάνοδος αύτόσε τοϋ εν Ρωσσία νυν άποδημοϋντος ίερομονάχου ’Αντωνίου 
Βουλατόβιτς, πριν ή, συνωδά τή περί αυτόν συνοδική άποφάσει, εμψανισϋή 
ούτος καί άπολογηθή ενώπιον τής ’Ιερός Συνόδου καί τύχη τής συγγνώμης 
καί άφέσεως αυτής. Ή δε τον Θεοϋ χάρις καί το άπειρον έλεος εϊη μεθ’ υμών.

1914 ’Ιουνίου a .
f Ό Κωνσταντινουπόλεως διάπυρος προς Θεόν υμών ευχέτης

10

'Ο Έλλην υπουργός των Εξωτερικών πληροφορεί τόν έν Κωνσταντινουπόλει Έλ
ληνα πρέσβυν περί προτάσεων αυτού προς τόν έν Άθήναις Ρώσον πρέσβυν σχετικώς με 
τούς Ρώσους Όνοματολάτρας μοναχούς τού ’Αθω (βλ. είκ. 1).

Ύπουργειον επί τών ’Εξωτερικών1 
Γενική Δ ιεύθννσις Πολιτικών 'Υποθέσεων 

Β’ Πολιτικόν Τμήμα
Άριθ. Πρωτ. 17.639 

Εν Άθήναις τή 12. VI. 1913
Κον Κανελλόπουλον 

Κων /πολιν
Κρυπτογράφημα

Παρεκάλεσα ενταύθα Πρεσβευτήν Ρωσσίας μεσολάβηση παρά Κυβερ
νήσει του όπως μή άποσταλώσιν οι 600 Ρώσσοι στρατιώται οίτινες έπρόκειτο 
άποβιβασθώσιν "Αγιον ’Όρος iva συλλ.άβωσιν άπειθοϋντας αιρετικούς Ρώσ- 
σους μοναχούς καί έπαναφέρωσι τάξιν.

Παρεπονέθην επίσης δι έξοδον 13 ναυτών καί παρεκάλεσα μή επαναλη- 
φθή τούτο. ’Επρότεινα αντίο άκόλουθα: Ρώσσος ’Επίσκοπος Νίκων σννεννο- 
ηθήσεται μετά Συνάξεως προς επαναφοράν τάξεως. Πατριάρχης διατάξη Σύν- 
αξιν διευκολύνη εργον επισκόπου. Σύναξις εκδώση άπόφασιν ήτις έκτελεσθή- 
σεται, τιθεμένης ελληνικής δημοσίας δυνάμεως υπό διαταγάς Συνάξεως καί 
Ρώσσου ’Επισκόπου προς εκτέλεσιν άποφασισθέντων.

[Λ. Κορομηλας]2

1. ΑΥΕ, 1913, Φάκ. Β/35: Εκκλησιαστικά Άγιου Όρους, άριθ. 17.639, Λ. Κορο- 
μηλάς πρός Κανελλόπουλον, ΆΟήναι 12 ’Ιουνίου 1913.

2. Παρόμοιον τηλεγράφημα ύπό τόν αύτόν άριθ. πρωτ., άλλά μέ ήμερομ. 11 /24 ’Ιου
νίου 1813, ώρα 8.25' μ.μ., έστάλη πρός τόν ύπουργόν Ρακτιβάν εις Θεσσαλονίκην.
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Ό έν Θεσσαλονίκη υπουργός Δικαιοσύνης Κ. Ρακτιβάν διαβιβάζει προς τό ύπουρ- 
γεϊον ’Εξωτερικών τηλεγράφημα της αστυνομίας Καρυών, πληροφορούν τήν άποβίβασιν 
ρωσικών ένοπλων δυνάμεων έν 'Αγίφ Όρει.

Dépêche télégraphique chiffrée1
Affaires Etrangères Θεσσαλονίκη, 15 j28 ’Ιουνίου 1913
Athènes

Ύπονργεΐον επί των ’Εξωτερικών 
Έμπιστευτικόν Πρωτόκολλον 

Άριθ. Πρωτ. 17953 
Έλήφθη τή 16 ’Ιουνίου 1913

Άνακοινώ νμΐν κατωτέρω χθεσινόν τηλεγράφημα αστυνομικής νποδιευ- 
θύνσεως Καρυών. «’Επιτραπείσης εξόδου κατόπιν τηλεγραφικών διαταγών 
καί άπομακρυνθείσης ήμετέρας στρατιωτικής δυνάμεως2 άπεβιβάσθησαν χθες 
μετά μέση μ. εις Ρωσσικήν μονήν 160 περίπου Ρώσσοι ναϋται καί στρατιώται 
ένοπλοι υπό άξιωματικους καί κατέλαβον θνρας καί επίκαιρα σημεία Ρωσ- 
σικης μονής. ’Αποστολή άσχολειται εις απλήν εξέτασιν μοναχών μη προβάσα 
εις συλλήψεις μέχρις εσπέρας σήμερον καίτοι γνωστοί τυγχάνουσιν οι ταρα- 
ξίαι. ’Επειδή εκ τοιαντης ενεργείας δύναται να γεννηθή υπόνοια δτι από σκο
πού αναβάλλονται τελεσφόρα μέτρα δπως παραταθή επ’ αόριστον ενταύθα πα
ραμονή Ρώσσων στρατιωτών, αν καί δικαιολογείται πως τοιαύτη βραδύτης 
λόγω προσπάθειας των προς επαναφοράν διά τής πειθοϋς εις ευθείαν οδόν τής 
πλειονότητος τών άντιδόξων ύπερβαινόντων 1000, θέλομεν υπόδειξη καταλ
λήλως εν καιρώ εάν έξακολουθώσι χλιαραί ενέργεια! των δτι δέον επισπευσθή 
οίαδήποτε τοιαύτη επί τώ τέλει ταχείας άναχωρήσεώς του. 'Ιερά κοινότης δί- 
δουσα προσοχήν εις φήμας περί παραμονής Ρωσσικοϋ στρατού καί προσεχούς 
σφίξεως νέου τοιούτου καί θεωρούσα καταπάτησιν προνομίων τοιαύτην ξένην 
επέμβασιν ετηλεγράφησεν εις αυτόθι επίτροπον Άγ. ’Όρους διαμαρτυρηθή 
δπου δει».

Ρακτιβάν

1. ΑΥΕ, 1913, Φάκ. Α/5: ’Εμβάσματα έκ Ρωσίας, άριθ. 17.953, Ρακτιβάν προς Ύπουρ- 
γεϊον ’Εξωτερικών, Θεσσαλονίκη 15/28 ’Ιουνίου 1913.

2. Είναι φανερόν ότι έδόθη ή άδεια διά τήν έπιβίβασιν Ρώσων στρατιωτών καί ναυ
τών είς τήν μονήν τού Αγίου Παντελεήμονος, πλήν όμως δέν διευρινίζεται ύπό τίνος έ
δόθη ή έν λόγφ άδεια. Μάλλον πρόκειται περί τής Ελληνικής Κυβερνήσεως.
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'Ο έν Θεσσαλονίκη ύπουργός Δικαιοσύνης Κ. Ρακτιβάν πληροφορεί τό 'Υπουργείον 
Εξωτερικών περί τών άνησυχιών τού έν Θεσσαλονίκη "Αγγλου Γεν. Προξένου σχετικώς 
μέ τήν άφιξιν έν Άγία> "Ορει ρωσικού πλοίου.

Dépêche télégraphique chiffrée1
Affaires Etrangères Θεσσαλονίκη, 15 /28 ’ Ιοννίον 1913
Athènes

'Υπουργείον επί τών ’Εξωτερικών 
Έμπιστεντικόν Πρωτόκολλον 

Άριθ. Πρωτ. 18067 
Έλήφθη τή 17-06-1913

’Επείγον. Ανριον απέρχεται, εντεύθεν διά Σκοπιών και Βελιγραδιού είς 
Λονδΐνον ενταύθα Γεν. Πρόξενος ’Αγγλίας κ. Λέμπ. Θεωρείται πιθανόν δτι 
πρόκειται περί Ιδιαιτέρας προσωρινής αποστολής τον σχετικώς προς Βαλκα
νικόν ζήτημα. Κ. Λέμπ άμα μαθών αφιξιν φυλακίδος είς "Αγ. ’Όρος επεδει- 
ξε πολλήν σνγκίνησιν. Είς επανειλημμένα εκτοτε ανεπίσημα καί έμμεσα προς 
ημάς ερωτήματα τον άπήντησα άορίστως.

Ρακτιβάν

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου 
τού Αίμου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΠΑΙΊΟΤΛΙΔΗΣ

RÉSUMÉ

Constantin Papoulidis, Documents inédits sur les Onoma- 
tolâtres du Mont-Athos.

L’auteur publie douze documents (un en français et onze en grec) tirés des 
Archives du Ministère des Affaires Etrangères de Grèce (Athènes) (=docu
ments No 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12) et des Archives de Iera Koinotis du 
Mont-Athos (Karyes) (=documents No 2, 9), qui donnent des éclaircissements 
et des précisions sur l’affaire dite des Onomatolâtres au Mont-Athos en 1913.

1. AYE, 1913, Φάκ. B/35: ’Εκκλησιαστικά 'ΑγίουΌρους, άριθ. 18.067, Ρακτιβάν προς 
'Υπουργείον Εξωτερικών, Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 1913.
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