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ΕΛΕΝΗ ΓΑΡΔΙΚΑ-ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗ 

Μ Ι Α Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ 

(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1912) 

Ενα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις 
αποτέλεσε τον 19ο αιώνα καί στις αρχές τ ο ύ 20ου ή σχέση του Πα
τριαρχείου μέ τή Βουλγαρική Εκκλησία. Μέ τήν αφύπνιση του βουλγά
ρικου εθνικισμού γύρω στα 1860 οί Βούλγαροι ζήτησαν να αποκτήσουν 
δική τους εθνική εκκλησία, αυτόνομη κάτω από τήν αιγίδα τ ο ύ Πατριαρ
χείου. Οταν οί διαπραγματεύσεις για τή διευθέτηση του προβλήματος 
κατέληξαν σέ ρήξη μεταξύ Πατριαρχείου καί Βουλγαρικής Εκκλησίας, ή 
Πύλη, στις 11 Μαρτίου 1871, εξέδωσε φιρμάνι μέ τό όποιο ιδρύθηκε ή 
αυτόνομη Βουλγαρική Εξαρχία. Σύμφωνα με αυτό ή Εξαρχία περιλάμ
βανε 17 μητροπόλεις- οποιαδήποτε όμως μητρόπολη μπορούσε να άπο¬ 
σπασθή από τό Πατριαρχείο καί να ύπαχθή στην Εξαρχία αν τό ζητούσε 
μέ ψήφο τό ενα τρίτο τών κατοίκων της. Τό φιρμάνι αυτό ήταν μεγάλο 
βήμα στην ανάπτυξη του βουλγάρικου εθνικισμού καί πλήγμα για τον 
ελληνισμό. Αφου απέτυχαν όλες οί προσπάθειες για συμφιλίωση, τό 
1872 ό Πατριάρχης Ανθιμος ΣΤ' ανακήρυξε τήν Εξαρχία σχισματική 
καί αφόρισε τον Έξαρχο 1 . 

1. Βραχυγραφίες : AYE : Αρχείον τ ο ύ Υπουργείου τών Εξωτερικών ΑΑΚ : 
φάκελος άνευ αριθμού κατατάξεως. 

Για το βουλγαρικό σχίσμα έχουν γραφή πολυάριθμα έργα, ελληνικά, βουλγα
ρικά καί σέ άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Αναφέρονται σχεδόν αποκλειστικά στην 
περίοδο της δημιουργίας της Εξαρχίας καί στην ανακήρυξη τού σχίσματος. Τα βα¬ 
σικώτερα είναι : D. Drossos Le Schisme ecclésiastique bulgare, Athènes 1919. 
A. I s c h i r k o f f La Macédoine et la constitution de l'exarchat bulgare, 
Lausanne 1918· Ε. Ι. Κ α ρ π ά θ ι ο ς , «Βουλγαρική Εκκλησία», Θρησκευτική 
καί Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια, τ. Β' σ. 628 - 686' Χρ. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς , 
«Βουλγαρική Εκκλησία», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. Ζ' σ. 672 - 682· 
L. S. S t a ν r i a n ο s , «L' institution de l'exarchat bulgare : Son influence 
sur les relations balkaniques», Les Balkans, XI (1939) 56-69, S. Ζ a n k ο v , 
Die Verfassung der bulgarischen orthodoxen Kirche, Zürich 1918' Βουλ-
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Ο ανταγωνισμός μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία εντάθηκε ιδιαίτερα μετά τή Βερολίνειο συνθήκη. Μετά το 
1878, όπως είναι γνωστό, το ελληνικό και το βουλγαρικό στοιχείο απο
δόθηκαν σέ αγώνα επικρατήσεως στή Μακεδονία και στή Θράκη. Οί 
εθνικοί αυτοί αγώνες είχαν σαν πνευματικό φορέα τήν εκπαίδευση καί 
τήν εκκλησία 2. Με τήν ανοχή καί τήν ενθάρρυνση της Πύλης ή Βουλ
γαρική Εξαρχία κατόρθωσε να έπεκτείνη τήν επιρροή της στους σλαβό
φωνους πληθυσμούς της Μακεδονίας. Το μοναδικό όπλο πού διέθετε το 
Πατριαρχείο για τήν καταπολέμηση της εξαρχικής προπαγάνδας - ιδίως 
σέ σλαβόφωνες ορθόδοξες περιοχές χωρίς αναπτυγμένη εθνική συνεί
δηση - ήταν ή ανακήρυξη του σχίσματος. 

Ως το 1908 οί εθνικοί αγώνες είχαν κυρίως τή μορφή ενόπλων συγ
κρούσεων ανάμεσα σέ ομάδες ανταρτών. από τήν κατάρρευση όμως τού 
Χαμηδ ικού καθεστώτος στα 1908 πήραν άλλη μορφή με έμφαση στην 
προπαγάνδα. Ό ένοπλος αγώνας μεταβλήθηκε σέ αγώνα, εξ ίσου αδυσώ
πητο για πολιτιστική υπεροχή 3. 

Παρ' ολα αυτά όμως τον χειμώνα του 1910-1911 στα πλαίσια της 
ελληνοβουλγαρικής προσεγγίσεως καί της συνεργασίας πού εγκαινιά
σθηκε ανάμεσα στις δύο εθνότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή 
οξύτητα αυτή χαλάρωσε, χωρίς εν τούτοις να έξαφανισθή εντελώς. Είναι 
στην προκειμένη περίπτωση χαρακτηριστικές της ανησυχίας του ελληνι
σμού οί οδηγίες της Αθήνας προς τα ελληνικά προξενεία τον χειμώνα 
αυτό, όταν σημειώθηκε ύφεση στον ελληνοβουλγαρικό ανταγωνισμό στή 
Μακεδονία καί στή Θράκη. Επειδή είχε χαλαρώσει καί ή αντίθεση με
ταξύ Πατριαρχείου καί Εξαρχίας, υπήρχε κίνδυνος να παρασυρθούν οί 
βουλγαρόφωνοι ορθόδοξοι από τήν βουλγαρική προπαγάνδα καί να ύπα-

γαρικά : Μ. A r n a u d o v , Kama istorjata balgarskata schizma, Sofija 1925, 
τ ο ύ α υ τ ο ύ , Ehzarh losif i balgaskata kulturna borba sled sazdavaneîo 
na Exzarhijata (Ό Εξαρχος Ιωσήφ καί ό βουλγαρικός πολιτιστικός αγώνας 
για τήν ίδρυση της Εξαρχίας) Sofija 1940. Τα έργα των Γ. Κ ο ν ι δ ά ρ η , Ή 
άρσις τ ο ύ βουλγάρικου σχίσματος, Αθήναι 1958 καί Β. Μ ο υ σ τ ά κ η , «Βουλ
γαρική εκκλησία», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, Αθήναι 1963. τ. Γ' , 
σ. 994 - 1016, μετά από μια εισαγωγή για το ζήτημα στον 19ο αιώνα καί για τις 
αρχές του βουλγάρικου εθνικισμού περνούν στην απόπειρα για αρση τ ο ύ σχίσμα
τος πού έγινε στα 1930 - 35 και στην τελική του άρση στα 1945 χωρίς να αναφέ
ρονται στην προσέγγιση της περιόδου 1911 - 1913. 

2. Για τους πολιτιστικούς φορείς στή Μακεδονία βλ. Σ τ έ φ . Π α π α 
δ ό π ο υ λ ο ς , Εκπαιδευτική καί κοινωνική δραστηριότητα τ ο ύ ελληνισμού της 
Μακεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970. 

3. Φ. Β ι ρ β ί λ η ς , «Ή νέα οψις τ ο ύ μακεδόνικου ζητήματος καί ή αναγ
καία πολιτική», Μακεδόνικον Ημερολόγιον, 2 (1909) 54 - 58. 
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χθούν στην Εξαρχία. Ή Ελληνική Κυβέρνηση λοιπόν συνιστούσε 
στους προξένους να διαφωτίσουν τους χωρικούς να μή παραπλανώνται 
από τή βουλγαρική προπαγάνδα γιατί δεν είχε αρθή το σχίσμα, ούτε 
και ήταν δυνατό νά άρθή 4. Ή θέση της Ελλάδας στο ζήτημα αυτό, μέ 
τήν οποία ήταν σύμφωνη και ή Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου, ήταν ή 
ακόλουθη : «Επιβάλλεται τω Πατριαρχείω ουχί να αρη το σχίσμα — πραξιν 
δυναμένην νά ηχήση κακώς παρά τοις ορθοδόξοις ξενογλώσσοις πληθυσμοίς 
καί νά εχη ώς αποτέλεσμα τήν προσχώρησιν τούτων εις τήν Εξαρχίαν — 
αλλά να διατηρή αγαθάς σχέσεις προς τήν Εξαρχίαν και νά συνεννοήται 
μετ' αυτής επί των κοινή ενδιαφερόντων τους χριστιανικούς εν γένει πληθυ
σμούς ζητημάτων εν Τουρκία ώς και επί των γεννωμένων τυχόν εν Θράκη 
καί Μακεδονία ζητημάτων μεταξύ ελληνικού και βουλγαρικού πληθυσμού». 
Επειδή δέ ένας από τους λόγους για τους οποίους οι Βούλγαροι επιθυ
μούσαν τή συνεννόηση πιθανό νά ήταν και ή άρση τ ο ύ σχίσματος 
"ενδείκνυται να ώμεν επιφυλακτικοί και πολιτικοί απέναντι των Βουλγάρων 
λέγοντες μεν αυτοίς ότι καί ημείς επιθυμούμεν τήν αρσιν τού σχίσματος μή 
αφίοντες δέ το Πατριαρχείον ίνα προβή εις τοιαύτην τινά πραξιν, και υπο
δεικνύοντες μεν τοις ημετέροις σλαυοφώνοις πληθυσμοίς νά φέρωνται καλώς 
προς τους Βουλγάρους άλλα μόνον μέχρι τον σημείου τού νά μή υπείκωσι 
εις δολίας αυτών εισηγήσεις και εγκαταλίπωσι τήν πάτριον αυτών θρη¬ 
σκείαν " 5. 

Αντίθετα ή Εξαρχία έκανε πολλές απόπειρες για άρση του σχί
σματος. από τις αρχές τ ο ύ 1911, μέ αφορμή τή σύμπραξη των Ελλήνων 
και Βουλγάρων βουλευτών και θρησκευτικών αρχηγών στην Κωνσταντι
νούπολη 6, αντιπρόσωποι τ ο ύ Πατριαρχείου και της Εξαρχίας ανέλαβαν 

4. Εγκύκλιος τ ο ύ Υπουργού προς τα Προξενεία, Αθήναι 1/14 Φεβρουαρίου 
1911 : AYE 1911 Β/53/2766. 

5. Υπόμνημα Ι. Δραγούμη, Ελληνοβουλγαρική Συνεννόησις, Αθήναι 15/ 
28 Φεβρουαρίου 1911 : AYE 1911 Α/6/ά. άρ. Ή προσωπική γνώμη του Πατριάρχη 
Ιωακείμ Γ' στο ζήτημα αυτό δέν είναι απόλυτα εξακριβωμένη καί πρέπει να ερευ¬ 
νηθή. Γεγονός είναι ότι ό ίδιος υποστήριζε τήν ελληνοβουλγαρική συνεννόηση 
καί πίστευε ότι τό σχίσμα ήταν επιζήμιο για τόν ελληνισμό. Στή λήψη όμως απο
φάσεων δεσμευόταν από τή γνώμη τής Ιεράς Συνόδου, πού ακολουθούσε τις υπο
δείξεις της ελληνικής πρεσβείας στην Πόλη. Οταν τό 1910 ό Ιωακείμ πρότεινε 
τήν αρση τ ο ύ σχίσματος ή Ιερά Σύνοδος αντιτάχθηκε στην πρόταση του. Βλ. Ρ. 
Ν i k o v , La renaissance bulgare à Varna et ses environs; le métropolite 
Joachim et sa correspondance, Sofia 1934, σ. 186 (βουλγαρικά). 

6. Οι εκλογές για τό πρώτο Οθωμανικό κοινοβούλιο έγιναν τό Νοέμβριο καί 
Δεκέμβριο τ ο ύ 1908 καί ή Βουλή άρχισε τις εργασίες της στις 17 Δεκεμβρίου. 
Στους 288 βουλευτές υπήρχαν 147 Τούρκοι 60 Αραβες, 27 Αλβανοί, 26 Έλλη
νες, 14 Αρμένιοι, 10 Σλάβοι καί 4 Εβραίοι. Βλ. F. A h m a d , The Young 
Turks, Oxford 1969, σ. 28 - 29. 

8 
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να μελετήσουν ενδεχόμενη άρση του σχίσματος, άλλα αποφάσισαν να 
αναβάλουν τη λύση του ζητήματος για αργότερα. 

Στα πλαίσια εξ άλλου της έλληνοβουλγαρικής πολιτικής συνεννοή
σεως ή Ελληνική Κυβέρνηση προσπάθησε νά εξασφάλιση τα δικαιώ
ματα τών ελληνικών κοινοτήτων της Βουλγαρίας, πού είχαν καταπατηθή 
κατά τή διάρκεια των διωγμών του 1906. Ή Βουλγαρική Κυβέρνηση 
όμως ζήτησε σαν αντάλλαγμα για την αποκατάσταση τών δικαιωμάτων 
τών ελληνικών κοινοτήτων τήν άρση του σχίσματος. Ή Ελληνική Κυ
βέρνηση απάντησε ότι αυτό αποτελούσε υπόθεση του Πατριαρχείου, στο 
οποίο ή Ελληνική Κυβέρνηση δεν είχε αρμοδιότητα να έπεμβαίνη, και 
έτσι καμιά πρόοδος δέν συντελέσθηκε7. 

Επίσης αργότερα, κατά τις διαπραγματεύσεις για τήν υπογραφή της 
ελληνοβουλγαρικής συμμαχίας, ô Βούλγαρος πρωθυπουργός Ι. Guesov 
παραπονέθηκε δριμύτατα στον Έλληνα πρεσβευτή Δ. Πάνα οτι ή Ελλη
νική Κυβέρνηση δέν ήταν εντελώς ανεύθυνη για τήν εμμονή του Πα
τριαρχείου στο ζήτημα του σχίσματος. Ό ίδιος ό Πατριάρχης το είχε 
ομολογήσει στον Έξαρχο. Ή Ελληνική Κυβέρνηση επανέλαβε, χωρίς 
νά γίνη πιστευτή, τήν αδυναμία της να επέμβη στο Πατριαρχείο και 
υποστήριξε οτι, όταν οί δύο κυβερνήσεις κατέληγαν σέ συμφωνία, τότε 
και οί διαπραγματεύσεις μεταξύ Πατριαρχείου καί Εξαρχίας θα είχαν 
μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας 8. 

Έκτος από τή Βουλγαρική Κυβέρνηση τήν άρση του σχίσματος 
υποστήριζε καί ή Ρωσία, επιθυμώντας καί αυτή τήν ελληνοβουλγαρική 
συνεννόηση. Γι' αυτό τον Φεβρουάριο του 1912 ό αρχιμανδρίτης Μό
σχας, είσηγούμενος τήν άρση τ ο ύ σχίσματος, ζήτησε νά μάθη τις διαθέ
σεις του Πατριαρχείου προκειμένου νά στείλη Ρώσο μεσάζοντα για τις 
διαπραγματεύσεις. Αλλά ή Ιερά Σύνοδος, συμμεριζόμενη τίς σκέψεις καί 
υποδείξεις της Ελληνικής Κυβερνήσεως, τήρησε στάση αναβλητική 9. 

Αλλα καί κάθε απευθείας προσπάθεια της Εξαρχίας για προσέγ
γιση τό Πατριαρχείο τήν αντιμετώπιζε με καχυποψία καί απαντούσε, 
σύμφωνα μέ τις υποδείξεις της Αθήνας, πάντα αρνητικά : τό πρόβλημα 
ήταν δυσχερέστατο καί ή στιγμή ακατάλληλη για τή λύση του, γιατί θα 

7. Δ. Πανάς (Σόφια) προς Ι. Γρυπάρη (Αθήνα), αρ. 1047, Σόφια 9/22 Αυ
γούστου 1911 : AYE 1911 Α/9/22176. 

8. Δ. Πανάς (Σόφια) προς Ι. Γρυπάρη (Αθήνα), ημιεπίσημος, Σόφια 28/12 
Μαρτίου 1912· Ι. Γρυπάρης (Αθήνα) προς Δ. Πανά (Σόφια), σχ. τηλ. Αθήναι 
2/15 Μαρτίου 1912 : AYE 1912 ΑΑΚ, ΙΑ' ιδ. πρωτ. 9. 

9. Ι. Αλεξανδρόπουλος (Κων/πολη) προς Ι. Γρυπάρη (Αθήνα), αρ. 769, 
Κων/πολις 16/29 Φεβρουαρίου 1912· έσωκλ. Ιάκωβος Β' Αρχιμανδρίτης Μόσχας 
προς Πατριάρχη, 24/6 Φεβρουαρίου 1912 : AYE 1912 ΑΑΚ ΙΑ' Β/35/5535. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρίας Μελέτης Νέου Ελληνισμού



Μία προσπάθεια για την άρση τον Βουλγάρικου σχίσματος 115 

επιβράδυνε τή λύση άλλων επειγόντων θεμάτων 10. Οί λόγοι όμως ήταν 
καθαρά εθνικοί. Ό μεν Έξαρχος ζητούσε τήν άρση του σχίσματος για 
να παραμεριστή κάθε εμπόδιο στην επεκτατική πολιτική της Βουλγαρίας 
στή Μακεδονία και στή Θράκη, το δε Πατριαρχείο φοβόταν ότι ή άρση 
ακριβώς του σχίσματος θα προκαλούσε σύγχυση στους μακεδόνικους 
πληθυσμούς, οί όποιοι κάτω από βουλγαρική πίεση θα γίνονταν έξαρχι¬ 
κοί. Μέ τήν άρνηση τού Πατριάρχη τό ζήτημα της επιρροής των δύο 
εκκλησιών στή Μακεδονία και στή Θράκη έμεινε μετέωρο. 

Τό ζήτημα αυτό, πού στην ουσία του ήταν εθνικό, συνδέεται στενά 
μέ τό καίριο ζήτημα των ζωνών επιρροής τ ο ύ Ελληνικού και του Βουλ
γάρικου κράτους στην Ευρωπαϊκή Τουρκία 11. Οί εδαφικές τους βλέψεις 
διέφεραν τόσο πολύ πού, για να έπιτευχθή συμφωνία, όταν υπογράφθηκε 
ή έλληνοβουλγαρική συνθήκη συμμαχίας στις 30 Μαΐου 1912, παραλεί
φθηκε ολότελα ό καθορισμός εδαφικών διεκδικήσεων. Οταν λοιπόν κη
ρύχθηκε ό Βαλκανικός πόλεμος στις 18 'Οκτωβρίου 1912, δεν υπήρχε 
σχέδιο διακανονισμού ούτε των ορίων της πατριαρχικής και της εξαρχι¬ 
κής επιρροής, ούτε τών εδαφικών διεκδικήσεων τών δύο κρατών. Ό ελ
ληνικός και ό βουλγαρικός στρατός απέσπασαν όσα εδάφη μπορούσαν 

από τή διαμελιζόμενη Ευρωπαϊκή Τουρκία. από εκκλησιαστική άποψη 
εξ άλλου οί πληθυσμοί τών εδαφών αυτών θα υπάγονταν τελικά στις αυ
τοκέφαλες εκκλησίες τών χωρών, στις οποίες θα επιδικάζονταν από τή 
συνθήκη ειρήνης. 

Τό Νοέμβριο του 1912, κάτω από συνθήκες δραματικές, ό Έξαρχος 
Ιωσήφ (1877 - 1915) 12 ανανέωσε τό αίτημα του για άρση του σχίσματος. 

Τό επεισόδιο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τήν πολιτική ιστορία, γιατί 
δείχνει καθαρά τή στάση τών δύο εθνοτήτων μπροστά σέ μια ενδεχόμενη 

10. Βλ. υπόμνημα Ι. Δραγούμη· αν. σημ. 5. 
11. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα 1867, στις διαπραγματεύσεις μεταξύ τού 

Πατριάρχη Γρηγορίου ΙΣΤ' και τ ο ύ Ignatiev για τή δημιουργία αυτοκέφαλης 
Βουλγαρικής εκκλησίας προβλέπονταν εδαφικά όρια ανάμεσα στή Nish, τον Εύ
ξεινο Πόντο, τον Αίμο και τό Δούναβη. Οί Βούλγαροι όμως απέρριψαν τα όρια 
αυτά· βλ. Stavrianos, ενθ' άν. σ. 62. 

12. Ό Ιωσήφ (1840 - 1915) ό δεύτερος Έξαρχος τής Βουλγαρικής Εκκλησίας 
μετά από σπουδές στο Παρίσι άρχισε τήν καρριέρα του σαν νομικός. Κληρικός 
έγινε στα 1872· στα 1876 έγινε μητροπολίτης Λόφτσε και τον επόμενο χρόνο 
Έξαρχος. Εγκαταστάθηκε στή Φιλιππούπολη από όπου διηύθυνε τα εκκλησιαστικά 
και στή Βουλγαρία και στην Αυτοκρατορία. Ήρθε σέ συχνές συγκρούσεις μέ τή 
Βουλγαρική Κυβέρνηση, ιδίως μέ τον Σταμπούλωφ, πάνω στις εξουσίες τής εκκλη
σίας στή Βουλγαρία. Όταν ξαναγύρισε στην Κωνσταντινούπολη επιδίωξε συνεν
νόηση μέ τον Πατριάρχη. Μετά τους βαλκανικούς πολέμους, τό 1913 εγκαταστά
θηκε στή Σόφια, όπου πέθανε τό 1915. 
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ακραία λύση του ανατολικού ζητήματος με τήν επικράτηση των βουλ
γαρικών όπλων και τήν κατάληψη της Κωνσταντινουπόλεως. 

Στις αρχές Νοεμβρίου ή πτώση της Κωνσταντινουπόλεως στα χέρια 
του βουλγάρικου στρατού φαινόταν ζήτημα ήμερων. Ή τουρκική αμυν
τική γραμμή στή Θράκη κατέρρεε και οί Βούλγαροι προχωρούσαν προς 
τήν Τσατάλτζα. Ό Φερδινάνδος της Βουλγαρίας έβλεπε το ονειρό του 
για τήν αναβίωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας νά ύλοποιήται και επι
θυμούσε να ψαλή δοξολογία στην Αγ. Σοφία13. 

Οί συνθήκες φαίνονταν κατάλληλες γιά τή διευθέτηση τ ο ύ σχίσμα
τος. Στις αρχές Νοεμβρίου ό Πατριάρχης Ιωακείμ Γ ' 1 4 δέχτηκε τήν επί
σκεψη του γραμματέα της Ρωσικής πρεσβείας στην Κωνσταντινού
πολη, του επιφορτισμένου μέ τα εκκλησιαστικά, ό όποιος άφου του 
εξέθεσε τα μέτρα πού θα έπαιρναν οί κυβερνήτες των πλοίων τών 
Δυνάμεων για να προλάβουν σφαγές τών χριστιανών καί να δια
σώσουν τό Πατριαρχείο, αν οί Τούρκοι ξεσπάσουν σέ βιαιότητες, του 
είπε ότι ό βουλγαρικός στρατός επρόκειτο να εισέλθη στην Κωνσταντι
νούπολη καί να οδηγήση τον Πατριάρχη στην Αγία Σοφία γιά να 
ιερουργήση. Στή συνέχεια του υπέδειξε οτι μέ τήν ευκαιρία αυτή έπρεπε 
να αρη τό σχίσμα. Στις 11 Νοεμβρίου έστειλε παρόμοιο μήνυμα στον 
Πατριάρχη καί ό Εξαρχος. Είπε στον απεσταλμένο του Ιωακείμ Ελληνα 
βουλευτή Ο. Χωναίο ότι σέ τρεις τέσσερες μέρες ό βουλγαρικός στρα
τός θα ήταν στην Πόλη καί θα ήθελε νά γίνη λειτουργία στην Αγία 
Σοφία15. Ό Εξαρχος αναγνώριζε ότι ή Κωνσταντινούπολη ήταν πόλη 

13. E. C. Helmreich, The Diplomacy of the Balkan Wars, 1912 ¬ 
1913, New York 1969 (1938) σ. 201. 

14. Ό Πατριάρχης Ιωακείμ Γ' (1878 - 84 καί 1901 - 1912), άπο τις σημαντι
κότερες μορφές πού ανέβηκαν στον Πατριαρχικό θρόνο ήταν ενεργητικός καί δρα
στήριος καί υποστήριξε μέ ζήλο τήν υπόθεση της ορθόδοξης εκκλησίας καί τού 
ελληνισμού σχεδόν πάντα σέ σύμπνοια μέ τήν Ελληνική Κυβέρνηση. Μητροπολί
της Βάρνας (1864 - 74) καί Θεσσαλονίκης (1874 - 78) μέ γνώσεις τουρκικής, βλά
χικης καί γερμανικής, είχε αγαθές σχέσεις μέ τή Ρωσική εκκλησία χωρίς όμως νά 
παραμελεί τα ελληνικά συμφέροντα. Επιχείρησε νά διαρρύθμιση καί νά βελτίωση 
τον ορθόδοξο κλήρο, άλλα ή οξύτητα του χαρακτήρα του τον έφερε σέ σύγ
κρουση μέ μεγάλη μερίδα των κληρικών. Τό 1884 παραιτήθηκε καί ιδιώτευσε στο 
Bogaz - Köy τ ο ύ Βοσπόρου. Στή δεύτερη φάση της Πατριαρχείας του ή κριτική 
εναντίον του ήταν έντονώτατη. Πέθανε στις 13/26 Νοεμβρίου 1912. 

15. Τήν είσοδο τ ο ύ βουλγάρικου στρατού στην Πόλη τήν περίμενε μέ συγκί
νηση καί ό Ιωακείμ Γ'. Δέν γνωρίζουμε τί σκεφτόταν γιά τις πολιτικές της συνέ
πειες καί γιά τήν τύχη τ ο ύ Πατριαρχείου στην περίπτωση αυτή, άλλα ή μαρτυρία 
τ ο ύ Μ. Ι. Γεδεών, (Μνεία τών προ εμού, 1800 - 1863 - 1913, Αθήνα 1934 σ. 283) 
οτι ό Πατριάρχης δεόταν μέ δάκρυα στα μάτια «Έτι δεόμεθα καί υπέρ τού κατα¬ 
ξιώσαι ημάς Κύριον τον Θεόν ημών ίερουργήσαι έν τη Αγία Σοφία», αυτό υπο-
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κατ' εξοχήν ελληνική και ότι έπρεπε ό Πατριάρχης να προΐσταται στή 
λειτουργία- για να μή δυσαρεστηθή όμως το βουλγαρικό Έθνος με τον 
παραγκωνισμό του Εξάρχου, θα επιθυμούσε να διαρρυθμισθή το ζήτημα 
του σχίσματος για να μπόρεση νά συμμετάσχη και αυτός στή λειτουρ
γία. Ό Χωναίος απάντησε οτι ή άρση του σχίσματος θα απαιτούσε 
χρόνο, άλλα θα μπορούσε νά παρευρέθη ό Έξαρχος χωρίς νά σύμπραξη. 
Ό 'Ιωσήφ όμως επέμεινε και υπέδειξε ότι ήταν διατεθειμένος νά μεταβή 
μέ τήν Ιερά Σύνοδο της Εξαρχίας στον Πατριάρχη λίγο πριν από τή 
λειτουργία καί νά ζητήση προφορική ή έγγραφη συγγνώμη, πράγμα πού 
θά αρκούσε. Τήν ίδια μέρα ό Πατριάρχης έφερε τήν πρόταση του Ρώ
σου γραμματέα στην Ιερά Σύνοδο, πού αποφάσισε νά άναβάλη τήν άρση 
του σχίσματος καί να ένεργήση στο μέλλον ανάλογα μέ τήν εξέλιξη 
των πραγμάτων16. 

Οί οδηγίες των Αθηνών προς τήν Κωνσταντινούπολη, διατυπωμένες 
από τον Υπουργό Εξωτερικών Λ. Κορομηλά 17, ήταν κατηγορηματικές : 
Ή Ελληνική Κυβέρνηση ήταν σύμφωνη μέ τον Πατριάρχη σχετικά μέ 
τήν άρση του σχίσματος. Αναφορικά ομως μέ τήν απαίτηση τ ο ύ Εξάρ
χου νά σύμπραξη στή λειτουργία, έπρεπε νά προσέξη ιδιαίτερα ό Πα
τριάρχης νά αποφύγη κάθε συμβιβασμό πού θά μπορούσε νά θεωρηθή 
σαν de facto αναγνώριση δικαιωμάτων στην Εξαρχία. Μόνο ό Πατριάρ
χης, σαν επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, είχε το δικαίωμα νά καθα
γίαση το ναό. Θα ήταν προτιμότερο, συνεχίζει ό Κορομηλάς, νά μπουν 
οί εξαρχικοί μέ τή βία στο ναό, παρά νά τους έπιτραπή ή είσοδος μετά 

δηλώνει. Ό Ιωακείμ ήταν ένθερμος οπαδός της ελληνοβουλγαρικής φιλίας καί ό 
θάνατος του θεωρήθηκε από τους εξαρχικούς σαν μεγάλη απώλεια. (Βλ. P. Nikov, 
ενθ' αν.). 

16. Ά. Τζαννέτος (Κωνστάντζα) προς Λ. Κορομηλά (Αθήνα), τηλ. Κων¬ 
στάντζα 31/13 Νοεμβρίου 1912' μεταβιβάζει τηλ. Ε. Κανελλόπουλου (Κων/πολη) 
προς Λ. Κορομηλά, Κων/πολις 29/12 Νοεμβρίου 1912 : AYE 1912 ΑΑΚ Γ 
Α/5/33323. 

17. Ό Λάμπρος Κορομηλάς (1854 - 1923) μετά από φυσικομαθηματικές καί 
πολιτικές σπουδές στή Γερμανία καί στή Γαλλία έγινε στην Αθήνα Διευθυντής 
τ ο ύ Εθνικού Τυπογραφείου, Γεν. Γραμματέας τ ο ύ Υπουργείου Οικονομικών για 
ένα διάστημα μέχρι τό 1888 δημοσιογράφησε. Ά φ ο ύ πήγε στην Κωνσταντινού
πολη, έμαθε τουρκικά καί μελέτησε τήν Οθωμανική διοίκηση, διορίσθηκε Γεν. 
Πρόξενος στή Θεσσαλονίκη το 1904. Στή πρώτη αυτή θέση της διπλωματικής του 
καρριέρας αναδείχθηκε σαν σημαντικός παράγων τ ο ύ Μακεδόνικου αγώνα. Τό 
1907 έγινε πρεσβευτής στή Washington άπ' όπου γύρισε το 1910 καί ανέλαβε το 
Υπουργείο Οικονομικών στην Κυβέρνηση Βενιζέλου, θέση στην οποία διέπρεψε. 
Στην κρίσιμη περίοδο από το Μάιο 1912 ώς τόν Αύγουστο 1913 ήταν Υπουργός 
Εξωτερικών. Από τό 1913 ώς τό 1920 ήταν Πρεσβευτής στή Ρώμη. Ά φ ο ύ παραι
τήθηκε πήγε στην Washington όπου πέθανε τό 1923, 
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άπο διακανονισμό πού θα τους αναγνώριζε δικαιώματα. Αν πάλι ό Πα
τριάρχης δέν μπορούσε να άποφύγη τον καθαγιασμό, καταλήγει ό Κορο¬ 
μηλας, και αν ό Έξαρχος, με τήν υποστήριξη των βουλγαρικών όπλων, 
επέμενε να σύμπραξη, θα ήταν σκόπιμο να προσκληθούν για να συμπρά
ξουν και όλοι οι προϊστάμενοι των Ορθοδόξων εκκλησιών πού βρίσκον
ταν στην Κωνσταντινούπολη 18. Οι οδηγίες όμως αυτές έφθασαν στον 
Έλληνα αντιπρόσωπο στην Πόλη Εύθ. Κανελλόπουλο καθυστερημένα, 
στις 5/18 Νοεμβρίου 19. Γι' αυτό στις μέρες πού προηγήθηκαν οΐ δια
πραγματεύσεις μέ τον Έξαρχο συνεχίσθηκαν κατά τήν κρίση του Πα
τριάρχη 'Ιωακείμ Γ'. Ό Πατριάρχης απέρριψε τήν αίτηση τ ο ύ Έξάρχου 
να σύμπραξη στή λειτουργία ά φ ο ύ προηγουμένως ζητήση συγγνώμη. Ό 
'Ιωακείμ δεχόταν να του στείλη ό Έξαρχος λίγο πριν από τή λειτουργία 
επιστολή, μέ τήν οποία να ζητή να παρακολούθηση τον Πατριάρχη στο 
ναό και νά μείνη για αργότερα ή επίλυση τ ο ύ ζητήματος 20. Ό Έξαρχος 
όμως επέμενε νά συμμετάσχη στή λειτουργία. Ό διερμηνέας της Βουλ
γαρικής πρεσβείας επεσήμανε στον Κανελλόπουλο ότι υπήρχε κίνδυνος 
νά μεταβή ό Έξαρχος νά ίερουργήση μόνος του, αν δέν επερχόταν συνεν
νόηση μεταξύ τών δύο εκκλησιών. Στην αμηχανία του ô Πατριάρχης ζή
τησε τή συμβουλή του Κανελλόπουλου, πού, μή έχοντας λάβει ακόμα 
οδηγίες άπο τήν Αθήνα, του συνέστησε νά μή πάρη άμεση ή έμμεση 
απόφαση για τήν άρση του σχίσματος, πριν νά διασαφηνισθούν τα εκ
κρεμή ζητήματα : ποια δηλαδή θά ήταν ή θέση του Έξάρχου μετά τήν 
ειρήνη ; θά ιδρυόταν αυτοκέφαλη Βουλγαρική Εκκλησία ; και πώς θά ρυθ
μιζόταν ή θέση τών μητροπολιτών στις επαρχίες πού, κατά τήν επικεί
μενη συνθήκη ειρήνης, επρόκειτο νά αποσπασθούν από τήν Οθωμανική 
Αυτοκρατορία ; Αν ό Πατριάρχης προχωρούσε σε άρση τ ο ύ σχίσματος, 
πριν διακανονισθούν τα βασικά αυτά θέματα, δεν θά τ ο ύ απέμενε κανένα 
όπλο για νά διεκδίκηση τα δικαιώματα τ ο ύ Οικουμενικού Πατριαρχείου 
στις βουλγαροκρατούμενες περιοχές 21. 

18. Λ. Κορομηλάς (Αθήνα) προς Α. Τζαννέτο (Κωνστάντζα) για Κανελλό
πουλο (Κων/πολη), επείγον τηλ. Αθήναι 1/14 Νοεμβρίου 1912 : AYE 1912 ΑΑΚ 
Γ Α/5/33323. 

19. Α. Τζαννέτος προς Λ. Κορομηλα, τηλ. Κωνστάντζα 7/20 Νοεμβρίου 
1912· μεταβιβάζει τηλ. Ε. Κανελλόπουλου προς Λ. Κορομηλα, Κων/πολις 5/18 
Νοεμβρίου 1912 : αυτόθι ΑΑΚ Γ Α/5/33913. 

20. Α. Τζαννέτος προς Λ. Κορομηλα, τηλ. Κωνστάντζα 2/15 Νοεμβρίου 1912· 
μεταβιβάζει τηλ. Ε. Κανελλόπουλου προς Λ. Κορομηλα, Κων/πολις 31/13 Νοεμ
βρίου 1912 : αυτόθι ΑΑΚ Γ Α/5/33368. 

21. Ά. Τζαννέτος προς Λ. Κορομηλα, τηλ. Κωνστάντζα 4/17 Νοεμβρίου 
1912· μεταβιβάζει τηλ. Ε. Κανελλόπουλου προς Λ. Κορομηλα, Κων/πολις 3/16 
Νοεμβρίου 1912 : αυτόθι ΑΑΚ Γ Α/5/33636, 
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Ό Έξαρχος Ιωσήφ έφτασε και αυτός από τή σκοπιά του σε παρό
μοιο συμπέρασμα. Κατάλαβε ότι ή βουλγαρική είσοδος στην Κωνσταν
τινούπολη δέν ήταν πια δυνατή. Ή Ρωσία μήνυσε στή Βουλγαρική Κυ
βέρνηση και στην Εξαρχία ότι, και αν ακόμη οί Βούλγαροι κατόρθωναν 
νά πάρουν τήν Πόλη, ή παραμονή τους θά ήταν προσωρινή, γιατί είχε 
αποφασισθή ότι ή Κωνσταντινούπολη θα παρέμενε τουρκική 22. Το ζή
τημα έκρινε τελεσίδικα ή ήττα του βουλγάρικου στρατού στή μάχη της 
Τσατάλτζας, στις 18 μέ 21 Νοεμβρίου. Λίγες μέρες πριν ό Εξαρχος είχε 
δηλώσει στο Πατριαρχείο ότι οί διαφιλονεικούμενες περιοχές θά διανέ
μονταν ανάμεσα στις δύο χώρες μετά το τέλος τ ο ύ πολέμου, άρα θα υπά
γονταν και στις εκκλησίες των χωρών αύτων. Το ζήτημα της πολιτικής 
επιρροής θα λυνόταν έτσι, επομένως ό ίδιος ό Εξαρχος δέν θά είχε 
λόγο υπάρξεως στην Αυτοκρατορία και ή τυπική πια άρση του σχίσμα
τος θά είχε δευτερεύουσα σημασία 23. 

Πραγματικά ό Ιωσήφ αποσύρθηκε στή Σόφια και ή Βουλγαρική 
Κυβέρνηση έπαψε πια να ενδιαφέρεται για τήν άρση τ ο ύ σχίματος. Στή 
συνδιάσκεψη του Βουκουρεστίου μετά τήν ήττα της Βουλγαρίας στο Β' 
Βαλκανικό πόλεμο ή ελληνική αντιπροσωπεία πρότεινε τήν προσωρινή 
λύση του εκκλησιαστικού προβλήματος στις προσαρτημένες περιοχές μέ 
βάση τό εκκλησιαστικό status quo και στή συνέχεια τήν ανάληψη δια
πραγματεύσεων για τον οριστικό διακανονισμό του εκκλησιαστικού οργα
νισμού. Ή βουλγαρική όμως αντιπροσωπεία δέν έκρινε τή στιγμή κατάλ
ληλη και τό ζήτημα έμεινε άλυτο 24. 

Ή συνθήκη τ ο ύ Βουκουρεστίου επέβαλε στή Βουλγαρία τους ορούς 
των νικητών. Τους ορούς αυτούς ή νέα αύστρόφιλη Βουλγαρική Κυβέρ
νηση 25 έθεσε σαν σκοπό νά άνατρέψη, πρώτα μέ τήν προσπάθεια να επι
τυχή αναθεώρηση της συνθήκης και αργότερα μέ τή σύμπραξη τής Τουρ
κίας και τής Τριπλής Συμμαχίας στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Για πολλά 
λοιπόν χρόνια ή πολιτική τής ελληνοβουλγαρικής προσεγγίσεως έγκατα-

22. Ά . Τζαννέτος προς Λ. Κορομηλα, τηλ. Κωνστάντζα 7/20 Νοεμβρίου 
1912· μεταβιβάζει τηλ. Ε. Κανελλόπουλου προς Λ. Κορομηλα, Κων/πολις 5/18 
Νοεμβρίου 1912 : αυτόθι ΑΑΚ Γ Α/5/33913· E. C. Helmreich, ενθ' άν. σ. 201. 

23. Ά . Τζαννέτος προς Λ. Κορομηλα, τηλ. Κωνστάντζα 4/17 Νοεμβρίου 
1912· μεταβιβάζει τηλ. Ε. Κανελλόπουλου προς Λ. Κορομηλα, Κων/πολις 3/16 
Νοεμβρίου 1912 : AYE 1912 ΑΑΚ Γ Α/5/33607. 

24. Πρακτικά συνδιασκέψεως Βουκουρεστίου' Πρακτικό συνεδριάσεως άρ. 
10. FO. 371/1836 , 37370/31950/12/44. 

25. Τις ρωσόφιλες κυβερνήσεις του Guesov και τ ο ύ Danev διαδέχθηκε στίς 
17 'Ιουλίου 1913 ή αύστρόφιλη του Radoslavov, πού έμεινε στην εξουσία μέχρι τον 
'Ιούνιο του 1918. 
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λείφθηκε και μαζί μέ αυτήν κάθε προσπάθεια για τήν άρση τ ο ύ σχίσμα
τος. Μόλις στα 1930 - 34 μέ τήν ευκαιρία της νέας συνεννοήσεως τών 
Βαλκανικών Κρατών ανανεώθηκε ή προσπάθεια αυτή χωρίς όμως αποτέ
λεσμα. Ή τύχη της άρσεως του σχίσματος ακολούθησε σε γενικές γραμ
μές τις διακυμάνσεις των ελληνοβουλγαρικων σχέσεων κατά τή διάρκεια 
τ ο ύ μεσοπολέμου. Αμοιβαία δυσπιστία εμπόδιζε τήν πραγματοποίηση της. 
Τελικά ή άρση επιτεύχθηκε μόλις το Φεβρουάριο τ ο ύ 1945, όταν ή Βουλ
γαρική Εκκλησία είχε πια πάψει να είναι φορέας εθνικής πολιτικής 26. 

26. Για τις σχετικές διαπραγματεύσεις βλ. Β. Μ ο υ σ τ ά κ η , «Βουλγα
ρική Εκκλησία», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. Γ' σ. 1019 και 
Γ, Κ ο ν ι δ ά ρ η , Ή αρσις τού Βουλγάρικου σχίσματος, Αθήναι 1958, 
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