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ΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ 
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΔΕΒΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΙΣΣΟΥ

(Δύο έγγραφα του μητροπολίτου Δεβρων καί Βελισσοϋ Παρθενίου από του 
’Οκτωβρίου 1908).

Ή δραστηριότης της σέρβικης διπλωματίας, όπως τοποθετηθη υπό 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου επίσκοπος Σέρβος εις τό τμήμα της Δίβρας 
τής μητροπόλεως Δεβρων καί Βελισσοϋ, έδημιούργησε τό επισκοπικόν ζή
τημα τής επαρχίας ταύτης, τό όποιον διήρκεσεν επί μίαν οκταετίαν (1902- 
1910).

Ή έπιβολή Σέρβου έπισκόπου εις την επαρχίαν ταύτην ύπήρξεν, ώς 
θά ίδωμεν κατωτέρω, έφαρμογή μέρους ενός γενικωτέρου σχεδίου τής σερ- 
βικής πολιτικής άπό του 1885 μέχρι τοϋ 1912 διά τάς ύπό τουρκικόν ζυγόν 
τελούσας περιοχάς τής Παλαιάς Σερβίας καί Μακεδονίας, αί όποϊαι εκκλη
σιαστικές ύπήγοντο εις τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον. ΔΤ αυτόν ακριβώς 
τον λόγον καί προς σαφεστέραν κατανόησιν τοϋ έπισκοπικοϋ ζητήματος 
Δεβρων - Βελισσοϋ, έν αρχή θά όμιλήσωμεν περί τής σερβικής εθνικής πολι
τικής έναντι των προαναφερθεισων περιοχών, κατά τήν υπ οψιν περίοδον, 
καί εν συνεχεία θά άναφερθώμεν εις τήν διαμάχην μεταξύ τοϋ σερβικοϋ καί 
τοϋ έλληνικοϋ στοιχείου εις τήν μητροπολιτικήν επαρχίαν Δεβρων καί Βε- 
λισσοϋ, βάσει των πληροφοριών αύτοϋ τούτου τοϋ μητροπολίτου τής επαρ
χίας Παρθενίου, ό όποιος κατέστη τό έπίκεντρον τής όλης διαμάχης (1908)* 
έν τέλει δημοσιεύομεν τά σχετικά έγγραφα τοϋ μητροπολίτου, άποκείμενα 
νϋν εις τό Άρχείον τής Σερβικής ’Ακαδημίας ’Επιστήμων τοϋ Βελιγραδιού.

Α. Η ΕΘΝΓΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ (1885 - 1912) ΕΝΑΝΤΙ 
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ή ϊδρυσις τής Βουλγαρικής έξαρχίας (1870) είχε δυσαρέστους έπιπτώ- 
σεις όχι μόνον έπί τοϋ έλληνικοϋ, άλλά κυρίως, ώς άπεδείχθη έκ των ύστέ- 
ρων, καί έπί τοϋ σερβικοϋ στοιχείου τής Παλαιάς Σερβίας καί Βορείου Μα
κεδονίας.'Η Σέρβική ’Εκκλησία, μή προβλέψασα τόνέπ’αυτής κρεμάμενον 
κίνδυνον έκ τής Βουλγαρικής έξαρχίας, έτάχθη άπ’ άρχής μέ τό μέρος αυ
τής εις τήν διαμάχην της μέ τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον. Ότε ό Οικου
μενικός Πατριάρχης Κωσταντινουπόλεως (1869, 1870) έζήτησε τήν γνώμην



του αρχιεπισκόπου Βελιγραδιού περί τής λύσεως του βουλγαρικού ζητήμα
τος, οδτος έτάχθη ύπέρ τής παραχωρήσεως αυτονομίας είςτήν Βουλγαρικήν 
εξαρχίαν1 εύθυγραμμισθείς προς τήν σερβικήνκαί ρωσικήν διπλωματίαν, 
ή οποία τότε ηύνόει τήν λύσιν ταύτην2.

Άλλα ή άναγνώρισις υπό τής τουρκικής, σερβικής καί ρωσικής δι
πλωματίας τής Βουλγαρικής εξαρχίας έπέπρωτο νά εχη ως άποτέλεσμα 
άφ’ ένός τήν καλυτέραν έδραίωσιν αυτής καί άφ’ έτέρου, όσον άφορμ εις 
τούς Σέρβους, τήν βαθμιαίαν ένσωμάτωσιν εις τούς κόλπους της μεγάλου 
μέρους (2/3) του σέρβικου στοιχείου τής Παλαιάς Σερβίας καί Βορείου Μα
κεδονίας, του υπολοίπου (1/3) έναπομείναντος πιστού είς τό Οικουμενικόν 
Πατριαρχειον3. Ό διά τής Βουλγαρικής εξαρχίας έκβουλγαρισμός τού σέρ
βικου πληθυσμού, δι’ ειρηνικών καί βιαίων μέσων, τεθείς είς έφαρμογήν 
κυρίως μετά τον σερβοτουρκικόν πόλεμον τού 1876/1877 καί άναπτυχθείς 
έπικινδύνως από τού 1897 καί εξής, εφερεν είς όξεΐαν σύγκρουσιν τούς δύο 
λαούς4, οί όποιοι από τότε μέχρι σήμερον έρίζουν διά τήν εθνικήν ύπόστα- 
σιν των κατοίκων των μερών αυτών.

Ή Σερβία, άφυπνισθείσα προ τού έπαπειλουμένου κινδύνου νά άπολέση 
όριστικως τήν επιρροήν της επί τής Παλαιάς Σερβίας καί τής Βορείου Μα
κεδονίας, ήρχισε νά σκέπτεται περί τού πρακτέου διά τήν κατοχύρωσιν 
των είς τάς περιοχάς ταύτας δικαιωμάτων της. Είς τό Βελιγράδιον έρρίφθη 
ή ίδέα τής άντιδράσεως διά τής ίδρύσεως Σερβικής έξαρχίας τής Παλαιάς 
Σερβίας καί Μακεδονίας, κατά τό σχετικόν προηγούμενον τής Βουλγαρι
κής. Επ’ αυτού, τό 1897, ότε ή αύξουσα δράσις τής Βουλγαρικής έξαρχίας 
έξηφάνιζε παν τό σερβικόν, διεξήχθη άπό τού ήμερησίου καί περιοδικού 
τύπου τού Βελιγραδιού ζωηρά κριτική, μέ άποτέλεσμα νά έγκαταλειφθή ή 
ιδέα τής Σερβικής έξαρχίας, ως έθνικως ασύμφορος, διότι ή έφαρμογή 
της θά έσήμαινε διχοτόμησιν τής έκκλησιαστικής σερβικής διοικήσεως 
καί θά προεκάλει νέον σχίσμα είς τάς μεταξύ τού Οικουμενικού Πατριαρ
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1. Pravoslavlje (’Ορθοδοξία) 1871, σ. 137-138 καί 235-236, ένθα δημοσιεύονται αί δύο 
έπιστολαί του προκαθημένου τής Σερβικής Εκκλησίας προς τον οίκουμενικόν πατριάρ
χην, ή μία άπό 10 Μαΐου 1869 καί ή άλλη άπό 14 Δεκεμβρίου 1870. Πρβλ. N. D u c i c, Va- 
seljenska Patrijarsija i srpsko crkveno pitanje (Τό Οίκουμενικόν Πατριαρχειον καί τό σερ
βικόν έκκλησιαστικόν ζήτημα), Beograd 1897, σ. 6.

2. Bugarska Eksarhija (Ή Βουλγαρική Εξαρχία), Beograd 1897. Πρβλ. N. D u c i c, 
6.ά., σ. 6.

3. K ο s t a d i n, Carigradska Patrijarsija i pravoslavlje u evropskoj Turskoj (Τό Οικου
μενικόν Πατριαρχειον καί ή ’Ορθοδοξία είς τήν Ευρωπαϊκήν Τουρκίαν), Beograd 1899, 
σ. 37

4. J. Potkozarac, Srbi u Proposti, τ. B' (Οί Σέρβοι κατά τό παρελθόν, τ. Β'), Beo
grad 1969, σ. 15-18. Πρβλ. καί βιβλιογραφικόν δελτίον ύπό ’Αθανασίου Ά. Άγ- 
γελοπούλουείς Δελτίον Σλαβικής Βιβλιογραφίας, 29(1970), σ. 73-76.
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χείου καί τής Σέρβικης Εκκλησίας σχέσεις1. Τελικώς, υίοθετήθη ή αρχή 
τής, διά των ένεργειών τής σερβικής διπλωματίας, άναγνωρίσεως σέρβι
κων σχολείων2 καί εκλογής Σέρβων κληρικών εις τούς μητροπολιτικούς 
θρόνους του Οικουμενικού Πατριαρχείου έν Παλαιό Σερβία (Ρασκοπριζρέ- 
νης, Σκοπιών) καί Βορείφ Μακεδονία (Δεβρών καί Βελισσοϋ, Άχρίδος 
καί Μοναστηριού)3 μέ άπώτερον σκοπόν τήν άνασύστασιν του Σέρβικου 
Πατριαρχείου Ίπεκίου4.

Ή σέρβική διπλωματία, συνεπικουρουμένη ύπό τής ρωσικής, έπέτυχε, 
διά των συνεχών ένεργειών της έν Κωνσταντινουπόλει καί Άθήναις από 
τοϋ 1885 μέχρι του 1912, νά υλοποιήση τό σχέδιόν της εις τό μητροπολιτι- 
κόν ζήτημα5. Ούτως, εις τήν μητροπολιτικήν περιφέρειαν τής Ρασκοπριζ- 
ρένης, μετά τον θάνατον τοϋ Έλληνος μητροπολίτου, οί τοπικοί παράγον
τες διώρισαν τοποτηρητήν τοϋ θρόνου Σέρβον ιερέα έκ Πριζρένης. Τελικώς, 
τό 1896 έτοποθετήθη υπό τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου μητροπολίτης 
Σέρβος6.

1. N. Du eie, ε.ά., σ. 35-36.
2. Ή ΐδρυσις σερβικών σχολείων έν Παλαις Σερβία καί Μακεδονία επετράπη τό 1895.
3. Κ ο s t a d i n, έ.ά., σ. 42. N. Duci e, ε.ά., σ. 36. Δ η μ. Φ ι λ ι π π ί δ ο υ, Τό φιρ- 

μιλιάνειον ζήτημα, Άθήναι 1903, σ. 4.
4. N. D u e i e, ε.ά., σ. 36. Δ η μ. Φιλιππίδου, ε.ά., σ. 50-51.
5. Αϊ βασικαί ένέργειαι τής σερβικής διπλωματίας έχουν χρονικώς ώς έξής: Τό 1885 

ό Σέρβος άντιπρόσωπος έν Κωνσταντινουπόλει διεπραγματεύθη μέ τό Οικουμενικόν Πα- 
τριαρχεΐον τήν συμπεφωνημένην ρύθμισιν τοϋ μητροπολιτικοϋ ζητήματος εις τάς έπαρ- 
χίας τής Παλαιας Σερβίας καί Βορείου Μακεδονίας. Τό 1887 ίδρύθησαν σέρβικά προξενεία 
εις Σκόπια, Μοναστήριον, Θεσσαλονίκην καί Πρίστιναν ταϋτα άνέλαβον τήν διεύθυνσιν 
τοϋ άγώνος τής προωθήσεως τής σερβικής σχολικής κινήσεως είς τάς περιοχάς ευθύνης 
των. Τό 1890 οί Σέρβοι αντιπρόσωποι έν Κωνσταντινουπόλει (Stojan Novakovic) καί έν 
’Αθήναις (Vladan Djordjevic) ελαβον όδηγίας έκ Βελιγραδιού, όπως διαπραγματευθοϋν 
τό θέμα τοϋ καθορισμού σφαιρών έπιρροής. Ύπό τήν σερβικήν έπιρροήν, τ. 6. διά τήν ϊδρυ- 
σιν σερβικών σχολείων καί έγκατάστασιν Σέρβων μητροπολιτών ύπό τό Οικουμενικόν 
Πατριαρχεϊον, θά έτίθεντο τά βιλαέτια Κοσσυφοπεδίου καί Μοναστηριού, ώς καί τό βό
ρειον τμήμα τοϋ βιλαετιού Θεσσαλονίκης (βλ. J. Potkozarac, ε.ά., σ. 20). Έν συνε
χείς διά τής έπισήμου έπισκέψεως τοϋ Σέρβου βασιλέως ’Αλεξάνδρου Obrenovic (’Ιούνιος 
1894) εις τήν Κωνσταντινούπολιν, άνεκινήθη έντονώτερον τό μητροπολιτικόν ζήτημα τής 
Παλαιας Σερβίας καί τής Μακεδονίας μέ τά γνωστά έπακολουθήσαντα άποτελέσματα διά 
τάς μητροπόλεις Ρασκοπριζρένης, Σκοπιών καί Δεβρών - Βελισσοϋ (βλ. Δ η μ. Φιλιπ
πίδου, έ.ά., σ. 3-4. J. Potkozarac, ε.ά., σ. 20. K ο s t a d i η, ε.ά., σ. 2). Τέλος, ή 
συμφωνία μεταξύ τοϋ έλληνικοϋ καί σερβικοϋ προξενείου είς τό Μοναστήριον (1901), ή 
όποια άφεώρα τόν καθορισμόν τών σφαιρών έπιρροής τών Ελλήνων καί Σέρβων έν Μακε- 
δονίς (βλ. K. B i t ο s k i, Dejnosta na Pelagoniskata Mitropolija (Ή δράσις τής μητροπό- 
λεως Πελαγονίας 1878-1912), Skopje 1968, σ. 159. Πρβλ. Ά θ. Άγγελοπούλου, 
Κριτική τής διατριβής τοϋ Krste Bitoski, Θεσσαλονίκη 1968, σ. 35-36) εθεσεν ύπό τόν 
άπόλυτον έλεγχον τών Σέρβων τήν παλαιάν Σερβίαν καί τήν Βόρειον Μακεδονίαν.

6. J. Potkozarac, έ.ά., σ. 20. Ν. Duci ό, έ. ά., σ. 18.
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Έν συνεχεία τον ’Οκτώβριον του 1899, έψηφίσθη ύπό τής 'Ιεράς Συνό
δου του Οικουμενικού Θρόνου ώς μητροπολίτης Σκοπιών ό Σέρβος αρχι
μανδρίτης Φιρμιλιανός, ό όποιος, μόλις μετά διετίαν, τον ’Ιούνιον του 1902, 
έχειροτονήθη εις επίσκοπον καί ενεθρονίσθη εις την πόλιν των Σκοπιών, 
λόγφ τής έν τω μεταξύ εντόνου κατ’ αυτού άντιδράσεως του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, των έλληνικών κοινοτήτων Σκοπιών καί Θεσσαλονίκης καί 
τής Βουλγαρικής έξαρχίας1.

Άλλα ή σέρβική διπλωματία, όπισθεν τής οποίας ιστατο ή ρωσική, 
διά συνεχών παραστάσεών της εις τήν Κωνσταντινούπολιν παρά τή Πύλη 
καί τω Οικουμενικά) Πατριαρχείφ καί εις ’Αθήνας παρά τω Υπουργεία) 
’Εξωτερικών, έματαίωσε τάς συνέπειας τής άντιδράσεως αυτής καί επέτυχε 
να καταληφθή υπό τών Σέρβων καί ό μητροπολιτικός θρόνος τών Σκοπιών. 
Καί έρχόμεθα νΰν εις τήν ερευνάν τού έν συνεχεία δημιουργηθέντος έπι- 
σκοπικοΰ ζητήματος τής έπαρχίας Δεβρών καί Βελισσοΰ, όπως παρουσιά
ζει τούτο εις δύο έγγραφά του, άπό τού 1908, ό οικείος μητροπολίτης Παρ- 
θένιος.

Β. ΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΔΕΒΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΙΣΣΟΪ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1908

Ή διαμάχη μεταξύ τού έλληνικοΰ καί τού σερβικοΰ στοιχείου τής μη- 
τροπολιτικής περιφερείας Δεβρών καί Βελισσοΰ2, χρονολογουμένη άπό τού 
19023, ελαβε διαστάσεις κατά τό 1908 έπί Παρθενίου.

Ή σέρβική προπαγάνδα εις τήν περιοχήν Δεβρών καί Βελισσοΰ, καθο- 
δηγουμένη ύπό τού Σερβικοΰ Προξενείου τών Σκοπιών, ώς έμφαίνεται έκ

1. Περί τοϋ μητροπολιτικοϋ ζητήματος τών Σκοπιών έν λεπτομερείς! από σέρβικης 
πλευράς, βλ. εις Ν. Duci ό, 6.ά., σ. 3-24, όπου γίνεται λόγος περί τής έπισήμου άλληλο- 
γραφίας (1896-1897) μεταξύ τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου καί τής ’Αρχιεπισκοπής 
Βελιγραδιού, έπ’ εύκαιρίςι τοϋ έκκλησιαστικοϋ ζητήματος τών Σκοπιών. Τάς άπό έλληνι- 
κής πλευράς άπόψεις βλ. εις Δ η μ. Φ ι λ ι π π ί δ η ν, Τό φιρμιλιάνειον ζήτημα, 'Αθήναι 
1903, σ. 1-51.

2. Μητροπολίτης «Δεβρών καί Βελισσοΰ». Ή σφραγίς αυτή τοϋ μητροπολίτου Παρ
θενίου άπό τοϋ 1907 υπάρχει καί εις τά ύπ’ άριθ. 1 καί 2 δημοσιευόμενα κείμενα (βλ. είκ. 
1 καί 2).

3. Οί Σέρβοι διδάσκαλοι Βελεσσών έπεζήτουν κατ’ άρχήν οί μαθηταί τών σερβικών 
σχολείων νά έκκλησιάζωνται εις τόν έλληνικόν μητροπολιτικόν ναόν, έν συνεχείοι τό 
αριστερόν άναλόγιον νά κατέχεται ύπό Σέρβου ιεροψάλτου. ’Αργότερον, έπί μητροπολί
του Πολυκάρπου (1903) καί τη συμπαραστάσει τούτου, έσχεδίαζον τήν μετατροπήν τοϋ 
οικήματος τών Σέρβων διδασκάλων εις «Σερβικήν Μητρόπολιν» διά τής μετακομίσεως 
έκεΐ τοϋ άρχείου τής έλληνικής μητροπόλεως· τό αίτημα άπεκρούσθη ύπό τής έλληνικής 
κοινότητος Βελεσσών. Βλ. Φιλιππίδου, ε.ά., σ. 60-61.
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των επιστολών του Παρθενίου, ήρχισε πολύ προ του 1908 σύντονον άγώνα 
καταλήψεως τής μητροπόλεως Δεβρών καί Βελισσοϋ1, κατά τό προηγούμε- 
νον των μητροπολιτικών θρόνων Πριζρένης καί Σκοπίων, ένέτεινε δε τάς 
προσπάθειας της διά τής προβολής, κατ’ ’Οκτώβριον τού 1908, τής άξιώ- 
σεως όπως τό Οικουμενικόν Πατριαρχειον προβή εις τον άμεσον διορισμόν 
Σέρβου χωρεπισκόπου εις τό τμήμα Λίβρας.

Ό μητροπολίτης Παρθένιος εις πολλαπλάς συναντήσεις μετά των άρ- 
μοδίων Σέρβων, κατ’ εντολήν τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, προσεπά- 
θησε να πείση τούτους, χωρίς να απόρριψη παντελώς τό αίτημά των, ότι, 
προς έκπλήρωσιν τής άξιώσεώς των αύτής, απαιτούνται ώρισμέναι μή συν- 
τρέχουσαι νΰν βασικαί προϋποθέσεις, μέχρις οτου δε έξασφαλισθοΰν αυται 
ύπέδειξεν εις τούτους να δεχθούν τήν έξής πρότασιν τού Οικουμενικού Πα
τριαρχείου, κατόπιν προηγουμένης Ιδικής του συγκαταθέσεως: «τόν διορι
σμόν αρχιερατικού έπιτρόπου εις τό τμήμα Λίβρας, γνώστου τής έλληνικής 
καί σερβικής γλώσσης καί μάλιστα αύτόχθονος Σέρβου καί μετά τήν προ- 
χείρισιν μέ τόν βαθμόν ’Αρχιμανδρίτου»2 να άποσταλή, εις διάστημα 2-3 
μηνών από τής έγκαταστάσεώς του, εις τήν Κωνσταντινούπολιν διά νά προα- 
χθή εις επίσκοπον3, υπό τόν μητροπολίτην Δεβρών καί Βελισσοϋ.

Ή πρότασις τού Οικουμενικού Θρόνου, περί διορισμού κατ’ άρχήν 
αρχιερατικού έπιτρόπου καί έν συνεχεία χωρεπισκόπου Σέρβου, άπερρίφθη 
ώς εμπεριέχουσα δόλον τινά υπό τών Σέρβων, προφασισθέντων ότι ό διορι
σμός άρχιερατικοΰ επιτρόπου θά άπέκλειεν έν τώ μέλλοντι τήν άνάγκην 
ύπάρξεως επισκόπου: «Κατ’ ούδένα τρόπον παραδέχονται τόν διορισμόν 
τοιούτου», γράφει ό Παρθένιος, «προφασιζόμενοι ότι τό Πατριαρχειον θά 
μάς άπατήση μέ τόν διορισμόν τοιούτου ώς μάς ήπάτησε καί δεν ήθέλησε 
νά ένδώση εις τήν παράκλησιν ένός Σερβικοΰ πληθυσμού, άπ’ αιώνων άφω- 
σιωμένου τη Μητρί Μεγάλη τού Χριστού ’Εκκλησία, προκειμένου περί τού 
Μητροπολιτικοΰ ζητήματος, ώς λέγουσιν...»4.

'Ως φαίνεται έκ τών έπιστολών, έν αρχή ό μητροπολίτης Παρθένιος

1. Ή μητρόπολις Δεβρων καί Βελισσοϋ συνεστήθη, άποφάσει της Ίερδς Συνόδου 
τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου τό 1890, έκ συγχωνεύσεως τών δύο έπαρχιών, ένεκα τής 
άποσπάσεως μεγάλου άριθμοϋ πιστών έκ τών δύο έπαρχιών ύπό τής Βουλγαρικής έξαρ- 
χίας. Τό 1920, βάσει τής άναδιοργανώσεως τής Σερβικής ’Εκκλησίας, αΰτη κατηργήθη, 
τοϋ τμήματος Βελεσσών ύπαχθέντος ύπό τόν μητροπολίτην Σκοπίων καί τής Δίβρας ύπό 
τόν μητροπολίτην Άχρίδος. Έπ’ έσχάτων (1967), άνεσυστήθη έντός τών κόλπων τής λε- 
γομένης «Μακεδονικής» ’Εκκλησίας τών Σκοπίων ή μητρόπολις Δεβρών καί Κιρτσό- 
βου (Debarskokicevska Eparhija).

2. Βλ. τήν ύπ’ άριθ. 2 έπιστολήν, σ. 281, στ. 5-8.
3. Βλ. τήν ύπ’ άριθ. 1 έπιστολήν, σ. 279, στ. 14-15.
4. Βλ. τήν ύπ’ άριθ. 2 έπιστολήν, σ. 281, στ. 9-13.



Tò έπισκοπικόν ζήτημα τής έπαρχίας Δεβρών καί Βελισσοϋ 277

ήχο άμεχακίνηχος εις χήν πατριαρχικήν πρόχασιν, διά χόν λόγον δε αύχόν 
οί Σέρβοι ήρχισαν νά xòv εκβιάζουν προς υποχώρησιν μέ διαφόρους χρό- 
πους. Τά υπό χών Σέρβων έλεγχόμενα 90 περίπου χωρία χής μηχροπολιχι- 
κής περιφερείας Δεβρών καί Βελισσοϋ έπαυσαν νά αναγνωρίζουν τούτον 
ώς άνωχάχην έκκλησιασχικήν αρχήν, οί ιερείς χων χωρίων χούχων δεν έμνη- 
μόνευον χό όνομά χου εις χούς ναούς καχά χάς ίεράς ακολουθίας καί οί δι
δάσκαλοι δεν άνεφέρονχο είς χοϋχον ώς επόπτην χων σχολείων, πλήν χων 
δύο έλληνικών κοινοχήχων χής μηχροπόλεώς χου Βελισσοϋ καί Κιρχσόβου1.

Περαιχέρω άπεκόπησαν: χό εκ χής άρχιεραχικής έπιχορηγήσεως επί
δομα χοΰ μηχροπολίχου, χό επίδομα προς χήν θεολογικήν καί ίεραχικήν 
σχολήν Χάλκης καί χά διάφορα χυχηρά (έμβαχίκια ιερέων, ένδεικχικά διδα
σκάλων, εξ άδειων γάμων, διαζεύξεων καί διαλύσεων)2 καί χέλος έδηλώθη 
είς χοϋχον όχι ή άρνηχική χου σχάσις θά ώδήγει χούχους είς χήν άνακίνησιν, 
όπου δει, μηχροπολιχικοϋ ζηχήμαχος, δηλ. χής άνχικαχασχάσεώς χου μέ 
μηχροπολίχην Σέρβον3.

Περιελθών είς λίαν δυσάρεσχον θέσιν ό Παρθένιος ήναγκάσθη είς 
υποχώρησιν. Συνεφωνήθη όπως ουχος είσηγηθή δι’ επισχολής χου προς χήν 
Ίεράν Σύνοδον χοΰ Οίκουμενικοϋ Παχριαρχείου χήν χοποθέχησιν χωρεπι- 
σκόπου Σέρβου είς χό χμήμα χής Λίβρας· προηγουμένως χό περιεχόμενον 
χής προς χό Οικουμενικόν Παχριαρχεϊον επισχολής θά εχίθεχο ύπό χήν κρί- 
σιν καί εγκρισιν χων Σέρβων4, οί όποιοι μέ χήν σειράν χων ύπεσχέθησαν 
«μετ’ εγγυήσεως χήν λαμπράν καί άξιοπρεπή διαχήρησιν χοϋ καχά καιρούς 
Μηχροπολίχου Δεβρών καί Βελισσοϋ, καθώς καί χήν διαχήρησιν καί υπα- 
κοήν χων θείων καί ίερών κανόνων χής Εκκλησίας καί χών παραδόσεων 
χων θείων παχέρων...»5.

Ό Παρθένιος, μή άρκεσθείς είς χάς άνωχέρω γενικάς ύποσχέσεις, έμή- 
νυσεν εις χούς άρμοδίους Σέρβους χών Σκοπιών χήν έκπλήρωσιν καί χινων 
πλέον συγκεκριμένων ύποχρεώσεών χων οικονομικής φύσεως, προ μιας 
ένδεχομένης ρυθμίσεως χοϋ θέμαχος, συμφώνως προς χάς αξιώσεις χων. 
Ύπέμνησε χήν έξόφλησιν χών όφειλών χων προς χόν οίκεΐον μηχροπολίχην 
(μηχροπολιχικόν επίδομα), χήν ρύθμισιν χών διαφόρων χυχηρών (έμβαχί
κια, ένδεικχικά, άδειαι γάμων, διαζύγια), χό προς χήν θεολογικήν καί ίερα
χικήν Σχολήν Χάλκης έπίδομα καί χέλος χάς όφειλάς προς χήν έλληνικήν

1. Βλ. τήν ύπ’ άριθ. 2 έπιστολήν, σ. 281, στ. 15-16.
2. Βλ. το ύστερόγραφον τής ύπ’ άριθ. 2 έπιστολής, σ. 282, στ. 2-7.
3. Βλ. τήν ύπ’ άριθ. 2 έπιστολήν, σ. 282, στ. 27-29.
4. Βλ. τήν ύπ’ άριθ. 1 έπιστολήν, σ. 279, στ. 16-21.
5. Βλ. τήν ύπ’ άριθ. 2 έπιστολήν, σ. 281-282, στ. 23-27.



278 ’Αθανασίου Ά. Άγγελοπούλου

’Ορθόδοξον κοινότητα των Σκοπιών διά τήν μή έξόφλησιν έπί τριετίαν όλην 
τοϋ έκ 2.000 φράγκων ετησίου επιδόματος1.

Ό μητροπολίτης, βάσει των συμπεφωνημένων, συνέταξε τήν ύπ’ άριθ. 
πρωτ. 168 καί άπό 13 ’Οκτωβρίου 1908 επιστολήν προς τό Οικουμενικόν 
Πατριαρχεΐον, τήν όποιαν άπέστειλεν εις τινα όνόματι Βικέντιον είς Σκό
πια2, διά νά τεθή προφανώς ύπ’ όψιν των αυτόθι σέρβικων προξενικών ορ
γάνων καί εν συνεχεία των έπισήμων άρχών τοϋ Βελιγραδιού3.

Ή νέα πρότασις δικαιολογείται ώς άποτέλεσμα άνάγκης, λόγω τής 
μεγίστης πλειοψηφίας του σέρβικης καταγωγής ορθοδόξου πληθυσμού 
τοϋ τμήματος τής Λίβρας. Είναι χαρακτηριστικά τά όσα άναφέρει είς τήν 
επιστολήν αύτήν: «Παναγιώτατε Δέσποτα, 'Αγία καί 'Ιερά σύνοδος, είναι 
μεν άληθές καί δίκαιον, κατά τήν έμήν ταπεινήν γνώμην, τό νά άναμείνω- 
μεν διά ζητήματα τοιαϋτα είς μέρη όπου ό ήμέτερος πληθυσμός νά ή κατά 
προσέγγισιν έφάμιλλος αύτοΐς, άλλα δυστυχώς ενταύθα μόνον δύο σμικραί 
κοινότητες Έλληνικαί υφίστανται εν άμφοτέροις τοϊς τμήμασιν, αΐτινες 
άπέχουσιν 30 ώρας ή μία άπό τής άλλης, καί ας ή Μήτηρ Μεγάλη τοϋ Χρι- 
στοϋ ’Εκκλησία δέον νά λάβη πρόνοιαν, όπως άσφαλίση προσηκόντως μετά 
τών κτημάτων αυτών, άπέναντι τών 90 χωρίων Σερβικών, υφισταμένων ήδη 
καί μή άναγνωριζουσών (sic) τόν ταπεινόν Της»4.

Έν τώ μεταξύ, ή έπιστροφή τής επιστολής, διά τά περαιτέρω, καθυ- 
στέρει- τοΰτο ήνάγκασε τόν μητροπολίτην νά άποστείλη επιστολήν σερβι- 
στί πρός τινα Σέρβον φίλον του είς Σκόπια, ώς φαίνεται, έγνωσμένου κύρους, 
είς τήν όποιαν επισυνήψεν άντίγραφον τής πρός τό Οικουμενικόν Πατριαρ- 
χείον μελλούσης νά άποσταλή επιστολής, ώς καί τι ύστερόγραφον.

Τά δύο ταΰτα κείμενα, τά όποια άναφέρονται άμέσως είς τήν διαμάχην 
περί τό έπισκοπικόν ζήτημα τής μητροπόλεως Δεβρών καί Βελισσοϋ5 καί 
έπί τών όποιων έβασίσθημεν είς τήν παροϋσαν έργασίαν, δημοσιεύομεν 
ένταϋθα, τό μέν πρώτον έν μεταφράσει, τό δε άλλο αύτούσιον.

1. Βλ. τό ύστερόγραφον τής ύπ’ àpt0. 2 έπιστολής, σ. 283, στ. 15-21.
2. Βλ. τήν ύπ’ άριθ. 1 έπιστολήν, σ. 279, στ. 4-5.
3. Βλ. τό ύστερόγραφον τής ύπ’ άριθ. 2 έπιστολής, σ. 283, στ. 10-12 «Καί ταΰτα παρα

καλώ καταστήσατε γνωστά τφ άρμοδίφ Π ροξένα) τάχιστα, ατε τό γε νυν έν Βελιγραδίιρ 
ύπάρχοντι, ίνα ύποβάλη καί ταΰτα ταϊς έπισήμοις άρχαϊς Βελιγραδιού πρός γνώσίν των».

4. Βλ. τήν ύπ’ άριθ. 2 έπιστολήν, σ. 282, στ. 30-38.
5. Τό έπισκοπικόν ζήτημα έληξε τό 1910 διά τής τοποθετήσεως, κατ’ επιθυμίαν τών 

Σέρβων, ύπό τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου τοϋ θεοφιλέστατου έπισκόπου Γκλαβνίτσης 
Βαρνάβα Rosie, ώς βοηθοΰ έπισκόπου τής ύπό τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον μητροπό
λεως Δεβρών καί Βελισσοϋ μέ έδραν τό Κίρτσοβον (σημ. Ricevo). Ό Γκλαβνίτσης Βαρνά
βας πρώτος καί τελευταίος βοηθός έπίσκοπος τής μητροπόλεως Δεβρών καί Βελισσοϋ, 
τό 1920, καταργηθείσης, ώς γνωστόν, τής μητροπόλεώς του, έξελέγη μητροπολίτης Σκο
πιών (1920) καί τέλος πατριάρχης τών Σέρβων (1930-1937).
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Γ. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ TOT ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΕΒΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΙΣΣΟΫ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ1

1
18 ’Οκτωβρίου 1908 ( άρ. 173) 

εν Βελισσω
’Αξιότιμε Κύριε2,

σννημμένως τώ παρόντι σάς αποστέλλω μίαν επιστολήν εις την ελληνικήν, την 
όποιαν άπηύθυνα προς τον κ. Βικέντιον είς Σκόπια3. Zita và δυνηθήτε và κατα- 
νοήσητε το περιεχόμενόν της, καλέσατε τον κ. ’Άρχοντα Κ. Σοφιανόν—οδός 
Πρίγκιπας Μιχαήλ, άρ. 19—ο όποιος θά σάς την μεταφράση είς την σερβικήν.

Οι ήμέτεροι εκ Σκοπιών4 απαιτούν από εμέ, ώς άλλωστε σάς επληροφό- 
ρησα μερικός φοράς είς αυτόν τον σταθμόν, όπως διορίσω αμέσως ώς Επίσκο
πον αυτής τής περιφέρειας5 6 7. Παρ’ όλην την άρνησιν καί την επιχειρηματολο
γίαν μου ότι τούτο δεν άγεται είς πέρας τοσούτον ταχέως κλπ., δλαι ai προσ
πάθειαν μου αύται ουδόλως ετελεσφόρησαν.

Λέγω είς τούτους νά μ οι εϋρονν προς το παρόν ενα Αρχιμανδρίτην, τον 
όποιον νά διορίσω οπού επιθυμούν καί μετά πάροδον 2-3 μηνών νά τον προα- 
γάγω είς ’Επίσκοπον άλλά και είς τούτο δεν συγκατετέθησαν.

’Εν τέλει, καί κατ’ επιθυμίαν καί αϊτησιν, άπέστειλα είς τούτους την επι
στολήν - έγγραφονβ, την όποιαν συνέταξα / διά το Πατριαρχεΐον, ένθα προτεί
νω δτι ή άνάγκη επιβάλλει νά τοποθετηθή Σέρβος ώς ’Επίσκοπος αυτής τής 
περιφέρειας1, διά νά ιδουν καί πεισθούν δτι καί εγώ επιθυμώ καί εργάζομαι 
διά τό κοινόν θέμα· άλλ’ ιδού, μέχρι σήμερον, ή επιστολή αϋτη, τ.ε. τό έγγρα
φον τούτο, δεν μοί έπεστράφη.

Κατά ταϋτα, ποϊαι σκέψεις καί ενέργειαι απασχολούν τούτους, μόνον ό 
Θεός γνωρίζει, αλλά προβλέπω δτι οϋτοι δεν θά επεθύμουν τό θέμα τούτο νά 
λάβη κάποιο τέλος.

Πώς είσθε σείς εκεί καί πώς πηγαίνουν τά πράγματα; Καί τώρα δεχθήτε 
τούς εγκαρδίους χαιρετισμούς.

Τ.Σ. f Ό Μητροπολίτης Δεβρων καί Βελισσοϋ8 
Παρθένιος

1 Είς τό Άρχεΐον τής Σερβικής ’Ακαδημίας Επιστημών έν Βελιγραδίφ, ή σέρβική 
ύπ’ άριθ. 12.819/3, ή δέ έλληνική ύπ’ άριθ. 12.819/8.

2. ’Ακριβής μετάφρασις τής σερβικής έπιστολής τοΟ μητροπολίτου Δεβρών καί Βε- 
λισσοϋ Παρθενίου- άλλος είναι ό συντάξας τήν επιστολήν, τήν οποίαν ύπηγόρευσε καί 
υπέγραψε σλαβιστί ό μητροπολίτης.

3. Πρόκειται διά τό άντίγραφον τής πρός τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον έπιστολής, 
τεθείσης ύπ’ οψιν των Σέρβων τούτο δημοσιεύεται ένταΰθα δεύτερον κατά σειράν.

4. Τό ύπό τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον σερβικόν στοιχεΐον τών Σκοπιών, όπισθεν 
τού όποιου ΐστατο τό αύτόθι Σερβικόν Προξενεΐον.

5. Τό τμήμα τής Δίβρας (σημ. Debar).
6. Τό άντίγραφον αυτής δημοσιεύεται ένταΰθα.
7. Τό τμήμα τής Δίβρας (σημ. Debar).
8. Είς τό σερβικόν κείμενον υπάρχει «Βελισσοϋ καί Δεβρών».
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Άρχείον Σέρβικης ’Ακαδημίας ’Επιστημών. Tò τέλος τοΰ νπ’ άριθ. 12.819/3 εγγράφου

Άρχεΐον Σέρβικης ’Ακαδημίας ’Επιστημών. Το τέλος τοΰ νπ’ άριθ. 12.819/8 έγγραφου
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2

Άντ ίγραφον
'Αρ. Πρωτ. 168

Παναγιά)τατε Δέσποτα,
Κατ’ εντολήν της Ύμετ. θ. και Προσκυνητής μοι Παναγιότητος προέβην 

πολλάκις νά έλθω εις συνεννόησιν μετά των αρμοδίων Σέρβων1 προς διορισμόν 
αρχιερατικού ημών επιτρόπου εν τώ τ μη μάτι Δίβρας, γνώστου τής 'Ελληνι
κής και Σερβικής γλώσσης καί μάλιστα αυτόχθονος Σέρβου καί μετά την προ- 
χείρισιν με τον βαθμόν 'Αρχιμανδρίτου ν' άποστείλω έκεϊσε.

Κατ' ονδένα τρόπον παραδέχονται τον διορισμόν τοιούτου, προφασιζό- 
μενοι δτι τό Πατριαρχείον θά μάς άπατήση με τον διορισμόν τοιούτου, ώς μάς 
ήπάτησε καί δέν ήθέλησε νά ενδώση εις την παράκλησιν ενός Σέρβικου πλη
θυσμού, απ' αιώνων άφωσιωμένου τή Μητρί Μεγάλη τού Χριστού 'Εκκλησία, 
προκειμένου περί τού Μητροπολιτικοϋ ζητήματος2, ώς λέγουσιν, άλλ' ούτε στέρ- 
γουσι καί εμε αυτόν ν' άναγνωρίσωσι, καθόσον τό όνομα τού ταπεινού Της εις 
ούδεν μέρος τής ταπεινής μου επαρχίας μνημονεύεται, εκτός των δύο 'Ελληνι
κών κοινοτήτων Βελισσοϋ3 καί Κιρτσόβον4.

Καί εφ' όσον εξακολουθοϋμεν συμβονλεύοντες αυτούς πνευματικώς, ϊνα 
άπέχωσιν από άνωτέρας αξιώσεις, τόσον αυτοί έπιμένονσιν εις τον διορισμόν 
υπό τής Μητρός 'Εκκλησίας Χορεπισκόπου (sic), δντινα εγκρίνω, αλλά Σέρ- 
βον την καταγωγήν εν τώ τμήματι Δίβρας, ύποτασσόμενον πάντοτε τώ Μητρο
πολίτη Δεβρών καί Βελισσοϋ, ώς ειθισται, κατά διαφόρους καιρούς καί περιστά
σεις καί εν αλλαις έπαρχίαις.

'Υπό τοιούτονς όρους πείθονται καί άναγνωρίζουν τόν υφιστάμενον Μη
τροπολίτην, υπόσχονται δε μετ' εγγνήσεως/τήν λαμπρόν καί άξιοπρεπή διατή- 
ρησιν τού κατά καιρούς Μητροπολίτου Δεβρών καί Βελισσοϋ, καθώς καί την

1. Τό Σερβικόν Προξενεϊον των Σκοπιών.
2. Τό μητροπολιτικόν ζήτημα των Σκοπιών έπί Φιρμιλιανοϋ (1899-1902).
3. Τά Βελεσ(σ)ά ή Βελεσ(σ)ός ή Βελασ(σ)ός ή Veles καί σήμερον Titov Veles· κεΐται 

εις τήν θέσιν τής αρχαίας παιονικής πόλεως Βυλαζωρα. Προ των βαλκανικών πολέμων 
(1912-1913) ήνθει ένταϋθα έλληνική κοινότης έξ 100 περίπου οικογενειών μέ μίαν αστικήν 
σχολήν καί εν παρθεναγωγεΐον. Βλ. Φιλιππίδου, Τό φιρμιλιάνειον ζήτημα, ε.ά., σ. 
56-59.

4. Πρωτεύουσα του ομωνύμου καζά (ύποδιοίκησις) εις τό βορειότερον τμήμα τοϋ σαν
τζακιού (διοίκησις) Μοναστηριού, δευτέρα έδρα τοϋ μητροπολίτου Δεβρών καί Βελισσοϋ 
μέ 300 "Ελληνας, 800 Βουλγάρους καί 3280 Μουσουλμάνους, κατά τήν ύπ’ δψιν περίοδον. 
Πρβλ. Α. Χαλκιοπούλου, Ή Μακεδονία - έθνολογική στατιστική τών Βιλαετίων 
Θεσσαλονίκης καί Μοναστηριού, Άθήναι 1910, σ. 82. Στ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, ’Εκ
παιδευτική καί κοινωνική δραστηριότητα τοϋ 'Ελληνισμού τής Μακεδονίας κατά τόν 
τελευταΐον αιώνα τής Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 152.
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διατήρησιν καί ύπακοήν τών θείων καί ιερών κανόνων της ’Εκκλησίας καί των 
παραδόσεων των θείων πατέρων, άλλως τε το γε νυν σκέπτονται νά το θέσω- 
σιν, εν καιρώ τω δέοντι, όπου δει, ά>ς ζήτημα καί άξίωσιν αυτών προς διορι
σμόν Μητροπολίτου Σέρβον1.

Παναγιώτατε Δέσποτα, 'Αγία καί 'Ιερά σύνοδος, είναι μεν άληθες καί 
δίκαιον, κατά την εμήν ταπεινήν γνώμην, το νά άναμείνωμεν διά ζητήματα 
τοιαϋτα εις μέρη όπου ό ήμέτερος πληθυσμός νά ή κατά προσέγγισιν εφάμιλλος 
αύτοις, άλλα δυστυχώς ενταύθα μόνον δύο σμικραί κοινότητες 'Ελληνικοί2 νφί- 
στανται εν άμφοτέροις τοΐς τμήμασιν, αϊτινες άπέχουσιν 30 ώρας ή μία από τής 
άλλης, καί ας ή Μήτηρ Μεγάλη τού Χριστού Εκκλησία δέον νά λάβη πρόνοιαν, 
όπως άσ<γαλίση προαηκόντως μετά των κτημάτων αυτών, απέναντι τών 90 
χωρίων Σερβικών, υφισταμένων ήδη καί μη άναγνωριζονσών (sic) τον τα
πεινόν της. ’Άρα τί ποιητέον; ’Επαφίεται το ζήτημα τούτο νά μελετηθή ώρί- 
μως υπό τής Μητρός ’Εκκλησίας καί νά άποφασίση το λνσιτελέστερον προς το 
συμφέρον πάντων.

’Επί τούτοις ύποδιατελώ τής 'Υμετ. θειότητος καί Προσκυνητής μοι Πα- 
ναγιότητος κατασπαζόμενος την Παναγίαν Αυτής δεξιάν ολοπρόθυμος τοΐς 
όρισμοις καί επιταγαΐς Αυτής.
Την 13ην 8/βρίου 
1908
εν Βελισσώ Τ.Σ.

'Ο Δ. καί Β. ΓΙαρθένιος 
άκολ.ουθεΐ3

(' Υστερόγραφον )
Υ.Γ. ’Έτι δε σημειώ προς γνώσιν τών κυρίων, ότι όφείλουσι καί τω οίκείω Μη
τροπολίτη Δεβρών καί Βελισσοϋ το επίδομα το άπορρέον εκ τής ’Αρχιερατικής 
αυτού επιχορηγήσεως καί τα διάφορα τυχηρά ήτοι εμβατίκια ιερέων4, το προς 
την θεολογικήν καί ιερατικήν σχολήν5, ενδεικτικά διδασκάλων, εξ άδειων γό
μων, διαζεύξεων καί διαλύσεων, εις όσας παρανομίας καί παρατυπίας προέβη- 
σαν οί διάφοροι ιερείς καί διδάσκαλοι εν τή επαρχία μου κλπ. κλπ.

1. Ή τακτική, ή άκολουθηθεΐσα εις τήν κατάληψιν τών μητροπολιτικών θρόνων Πριζ- 
ρένης (1896) καί Σκοπιών (1902).

2. ΒελισσοΟ καί Κιρτσόβου.
3. Προσθήκη είς το άντίγραφον, άναφερομένη εις τό υστερόγραφον τής έπομένης 

σελίδος, δημοσιευόμενον ένταΰθα.
4. Τά έμβατίκια ή έμβατοίκια (νεώτ.) ή μπατίκια (δημ.) τα ύπό τών ιερέων προαιρε

τικά φιλοδωρήματα πρός τόν οίκεΐον έπίσκοπον διά τόν διορισμόν είς ένορίαν.
5. Χάλκης.
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Τα άνήκοντα δικαιώματα εν έκάστη επαρχία εκάστω άρχιερεΐ, οϊτινες 
πληρώνονσι κατ’ έτος προς την Μεγάλην Εκκλησίαν τάς διαφόρους υποχρεώ
σεις των προς Αυτήν καί ταϋτα παρακαλώ καταστήσατε γνωστά τω άρμοδίω 10 
ΓΙροξένω1 τάχιστα, άτε το γε νυν εν Βελιγραδίω νπάρχοντι, ΐνα ύποβάλη καί 
ταϋτα ταΐς επίσημοις άρχαίς Βελιγραδιού προς γνώσίν των. Την επιστροφήν 
τής προηγούμενης επιστολής2 αναμένω τάχιστα, Iva άποστείλω ταντην, δπου3 
δει εγκαίρως διά την ενέργειαν των δεόντων.

Προσέτι δε φέρω εις γνώσιν υμών, ότι όφείλονσιν οι κύριοι καί προς την 15 
κοινότητα Σκοπιών, σνμφώνως τώ σνγκελίω γράμματι τής ’Εκκλησίας, τω 
όρίζοντι, όπως κατ’ έτος πληρώνωσιν εις την 'Ελληνικήν ταντην ’Ορθόδοξον 
κοινότητα το ώρισμένον ετήσιον επίδομα εκ 2000 φράγκων. ’ Οφείλονσι δε μίαν 
ολόκληρον τριετίαν καί τοϋτο παρεμβάλλει ζήτημά τι διά τήν νπόθεσιν τής 
προαποσταλείσης μοι (sic)4 προς τήν 'Υμετ. αγάπην επιστολήςδιάτήνΜεγάλην 20 
’Εκκλησίαν.

ό ’ίδιος Τ. Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟΣ

1. Σκοπιών.
2. Τ. ε. τής ύπ’ άριθ. πρωτ. 168/13.10.1908 προς τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον τε- 

θείσης ύπ’ οψιν των Σέρβων.
3. Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον.
Ί. Διάβαζε: όπ’ άμοϋ.



RÉSUMÉ

Athanase Angelopoulos La question épiscopale du diocèse 
Devrôn et Velissou.

L’auteur d’après deux documents qu’il publie du métropolite de Devrôn 
et Velissou, Parthenios datés du mois d’Octobre 19C8, présente la question 
épiscopale du diocèse de Devrôn et Velissou (1902- 1 910), soulevée par la 
diplomatie serbe pour que puisse être nommé un Serbe à l’évêché de Divra 
appartenant au diocèse de Devrôn et Velissou.

L’auteur fait d’abord un bref examen de la politique nationale des Ser
bes vis-à-vis de la vieille Serbie et de la Macédoine depuis 1885 jusqu’à 
1912; celle-ci visait à la reconnaissance des écoles serbes et à la prise des 
diocèses appartenants au Patriarchat Œcuménique en vieille Serbie (diocèses 
de Raskoprigrenis et te Skoplie) et à la Macédoine du Nord (diocèses de 
Devrôn et Velissou, Ochride et Monastir) par des clercs Serbes.

Les Serbes du diocèse de Devrôn et Velissou quidés par le Consulat 
Serbe de Skoplie, d’après les lettres de Parthenios, avaient demandé en 1908 
au Patriarchat Œcuménique de nommer un évêque Serbe à l’évêché de Di
vra. Au cours de pourparlers avec ses fidèles Serbes, le métropolite Parthe
nios avait proposé la nomination d’ un vicaire général et ultérieurement la 
nomination d’un évêque. La proposition fut rejetée et le métropolite fut ob
ligé d’accepter la nomination immédiate d’un évêque Serbe au diocèse de Di
vra. L’évêque en question fut Barnabé Rosie, le futur Patriarche des Serbes 
entre les années 1930 - 1937.
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