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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ό,τι συνέβη στο Άγιο Όρος από το δεύτερο μισό του 19ου έως τις 

πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα σε σχέση με την εθνική προσφορά 

των Μοναχών στους εθνικούς Αγώνες της πατρίδος μας είναι 

ελάχιστα έως καθόλου γνωστά. Η ιστορική λήθη θα συνέχιζε το έργο 

της, εάν η επέτειος των εκατό χρόνων από την απελευθέρωση του 

Αγίου Όρους δεν ανακινούσε μνήμες από αγώνες μοναχών και 

λαϊκών, ονόματα, τοποθεσίες και γεγονότα που σχετίζονται με την 

πολυπόθητη απελευθέρωση. Η παρούσα μελέτη καταθέτει τη δική 

της συμβολή στην αναβίωση της ιστορικής μνήμης για την ιστορία 

του Αγίου Όρους. Για πρώτη φορά επιδιώκεται να παρουσιαστεί 

αρχειακό πρωτογενές υλικό, που διαφυλάσσεται  στα Αρχεία των Ι. 

Μονών του Αγίου Όρους και των εξαρτημάτων τους, σχετιζόμενο με 

την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Το υλικό αυτό σχετίζεται με 

σημαντικά ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της 

Μακεδονίας έως την απελευθέρωσή της, όπως ο ελληνορωσικός 

ανταγωνισμός στο Άγιο Όρος, ο Μακεδονικός Αγώνας και οι 

Βαλκανικοί  Πόλεμοι. Με άλλα λόγια, δημιουργήσαμε μια Τράπεζα 

εγγράφων, προερχόμενων από τα αρχεία του Αγίου Όρους, που 

σχετίζονται με την εν λόγω χρονική περίοδο και παρουσιάζονται με 

χρονολογική παράθεση και θεματικό διαχωρισμό.  

Η παρούσα μελέτη διακρίνεται σε πέντε ενότητες: 

Το πρώτο κεφάλαιο, που αναπτύσσεται σε επιμέρους ενότητες 

και με συνοπτικό τρόπο η ιστορία του Άθω από την αρχαιότητα μέχρι 

τον 20ο αιώνα, επικεντρώνεται  στα έτη 1870-1900. Πιο συγκεκριμένα, 

περιγράφονται η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στη Χαλκιδική, οι 

επαναστάσεις του 1854 και 1878 στη Μακεδονία, τα γεγονότα του 

κινήματος του Πανσλαβισμού, η εμφάνιση της βουλγαρικής 

Εξαρχίας και οι συνθήκες του Αγίου Στεφάνου και του Βερολίνου. 

Γίνεται επίσης αναφορά στις σχέσεις μεταξύ Πύλης, Οικουμενικού 

Πατριαρχείου και Αγίου Όρους κατά το τρίτο τέταρτο του 19ου αιώνα. 

Εκτενής αναφορά γίνεται επίσης στον Οικουμενικό Πατριάρχη 

Ιωακείμ τον Γ΄, στη εξάπλωση των Ρώσων στη Χαλκιδική, στις 
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διαμάχες του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Ελληνική 

κυβέρνηση. Το πρώτο κεφάλαιο, που αναφέρεται στα γεγονότα του 

Αγίου Όρους και της Χαλκιδικής κατά την περίοδο του Μακεδονικού 

Αγώνα, τελειώνει με την παραίτηση του Οικουμενικού Πατριάρχη 

Ιωακείμ Γ΄ και την 12ετή παραμονή του ως υπερόριος στο 

Μυλοπόταμο Αγίου Όρους.  

Το δεύτερο κεφάλαιο, που καλύπτει τη χρονική περίοδο 1903-1912,  

αναφέρεται στο Άγιο Όρος και τη Χαλκιδική κατά την κύρια φάση 

του Μακεδονικού Αγώνα μέχρι την περίοδο των Βαλκανικών 

Πολέμων (παραμονές Απελευθέρωσης). Στα υποκεφάλαια που 

ακολουθούν περιγράφεται η προετοιμασία των Ελλήνων στη 

Μακεδονία μετά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο (1897) μέχρι το 1904, η 

κατάσταση στο Άγιο Όρος, στην Κεντρική Μακεδονία και τη 

Χαλκιδική κατά τον Μακεδονικό Αγώνα, ενώ εκτενώς εξαίρεται η 

προσφορά του Μητροπολίτη Κασσανδρείας Ειρηναίου στον Αγώνα 

των Ελλήνων της Χαλκιδικής.  Ακολουθεί η δράση των οπλαρχηγών 

στη Χαλκιδική και η θαλάσσια διακίνηση του πολεμικού υλικού με 

λεπτομερή αναφορά στις διαδρομές. Κατά την περίοδο 1904-1908 

αναλύονται τα θέματα που απασχολούν τον Άθωνα ήτοι το 

Κελλιώτικο Ζήτημα, το Γεωργιανό Ζήτημα και το θέμα των 

Ονοματολατρών, ενώ ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η Χαλκιδική και 

το Άγιο Όρος από το 1908 (επανάσταση Νεοτούρκων) μέχρι το 1912 

(απελευθέρωση).  

Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται έγγραφα από τα Αρχεία 

Μονών του Αγίου Όρους και συγκεκριμένα από τις Ι. Μονές Βατο-

πεδίου, Γρηγορίου, Διονυσίου, Δοχειαρίου, Ιβήρων, Ξηροποτάμου, 

Σίμωνος Πέτρας, και Χιλανδαρίου, και αφορούν την χρονική περίοδο 

1870-1913. Στο εισαγωγικό υποκεφάλαιο δίδονται διευκρινήσεις για 

τις συγκεκριμένη θεματική των εγγράφων και γίνεται αναφορά σε 

παλαιότερες προσπάθειες καταγραφής υλικού. Στη συνέχεια, μετά 

τη θεματική ομαδοποίηση των εγγράφων,  γίνεται χρονολογική πα-

ρουσίαση του υλικού. Η εν λόγω θεματική καταχώρηση συνίσταται α) 

στα ιστορικά έγγραφα με τρεις χρονολογικές υποδιαιρέσεις: Α (1852-

1908), Β (1908-λήξη Μακεδονικού Αγώνα τον Αύγ. 1912) και Γ (1912-

1913 Βαλκανικοί πόλεμοι-Απελευθέρωση-Διεθνοποίηση Αγίου 
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Όρους), β) έγγραφα που αφορούν την εκπαίδευση, γ) έγγραφα 

σχετικά με ενισχύσεις (κοινοτήτων, φορέων, ατόμων κλπ) δ) έγγραφα 

σχετικά με επισκέψεις στις Μονές του Αγίου Όρους  3) έγγραφα 

αφορώντα εκδόσεις-συνδρομές και στ) έγγραφα διαφόρου 

περιεχομένου. Το κεφάλαιο κλείνει με τις προσωπογραφίες μοναχών 

που συμμετείχαν στους ανωτέρω Εθνικούς Αγώνες και διακρίθηκαν 

για τον πατριωτισμό τους είτε ως Πνευματικοί, είτε ως οικονόμοι 

Μετοχίων και Κτήτορες Κελλιών, είτε ως απλοί αγωνιστές.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο και κυρίως στο Α΄ μέρος αυτού 

αναφερόμαστε στο μνημειακό απόθεμα του Αγίου Όρους, που μετά 

από την εισαγωγή γίνεται λόγος για την θεσμική οργάνωση και στη 

συνέχεια στις Τέχνες ήτοι αρχιτεκτονική, ζωγραφική, αγιογραφία, 

κεντητική, στους Αγιογραφικούς Οίκους του Αγίου Όρους με 

ιδιαίτερη μνεία στον Αγιογραφικό Οίκο των Ιωασαφαίων, στα 

χαρακτικά, τις φωτογραφίες, την μαρμαρογλυπτική, ξυλογλυπτική, 

μεταλλοτεχνία, τη βυζαντινή μουσική και την ψαλτική. Αξίζει σ’ αυτό 

το Α΄ μέρος του κεφαλαίου να γίνει γνωστή η Αθωνιάδα Σχολή.  

Στο Β΄ μέρος του ιδίου κεφαλαίου, μετά τον πρόλογο, εξετάζεται 

η συνεισφορά Μοναχών- Κελλιωτών κατά την περίοδο 1903-1913. 

Αναδεικνύεται η μέγιστη συνεισφορά των Πατριωτικών Συλλόγων 

(εντός και εκτός Μακεδονίας και Ελλάδος), η συμβολή του Καπετάν 

Γιαγλή και του ηρωικού Σώματός του, γίνεται η λεπτομερής αναφορά 

στους οπλαρχηγούς  που πολέμησαν στη Χαλκιδική και στο Άγιο 

Όρος, και τέλος αναφέρονται όσες προσωπικότητες, μοναχοί και 

λαϊκοί, έγραψαν και ανέδειξαν Αρχειακό υλικό του Αγίου Όρους και 

όσες (διέμεναν την εποχή αυτή στη Θεσσαλονίκη) προσέφεραν στον 

Αγώνα, στη Χαλκιδική και στο Άγιο Όρος.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο κλείνει η μελέτη με δύο επιμέρους 

αναφορές: Η πρώτη αναφέρεται στα γεγονότα και τα ιστορικά 

έγγραφα- εκθέσεις των προηγηθέντων της Απελευθέρωσης του 

Αγίου Όρους με όλες τις επιμέρους λεπτομέρειες. Η δε δεύτερη στις 

ανεπιτυχείς προσπάθειες διεθνοποιήσεως του Αγίου Όρους.  

Τέλος, θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω όλους εκείνους 

που συνέδραμαν στην ολοκλήρωση της παρούσας διατριβής, ιδιαι-

τέρως δε την τριμελή Επιτροπή, ήτοι την αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
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κ. Ελένη Γαβρά, σύμβουλο, τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Νιχωρίτη 

και τον ομ. καθηγητή κ. Αθανάσιο Καραθανάση. Και οι τρεις καθη-

γητές συμπαραστάθηκαν στον υπογραφόμενο, άλλοτε μεν με τις 

καίριες υποδείξεις τους, άλλοτε δε με τις ουσιαστικές συζητήσεις μαζί 

του που υπήρξαν γόνιμες σε κάθε περίπτωση για τη βελτίωση της 

διατριβής του. Τους ευχαριστώ και πάλιν ολοκάρδια. Το αντικείμενο 

της διατριβής αφορά το Άγιο Όρος, και κατά συνέπεια είχα την 

ευκαιρία να συνεργαστώ με λογίους μοναχούς που με βοήθησαν να 

ερευνήσω αρχεία Μονών. Ευχαριστώ, έτσι, ιδιαίτερα τον Γέροντα κκ. 

Μάξιμο Ιβηρίτη (Νικολόπουλο) για την πολύπλευρη στήριξή του, 

τους Μοναχούς Θεόκτιστο Δοχειαρίτη, Κοσμά Σιμωνοπετρίτη, και 

οπωσδήποτε τον νυν Πρωτεπιστάτη κ. Συμεών Διονυσιάτη, καθώς 

και τους σεβάσμιους Βατοπαιδινούς πατέρες. Οι Μονές τους και οι 

ίδιοι μου προσέφεραν την γνωστή αθωνική φιλοξενία και 

διευκόλυναν την έρευνά μου. Προσέθεσα, έτσι, ένα μεγάλο μέρος 

εμπειριών σ’ αυτές που είχα συσσωρεύσει στη συνείδησή μου από τις 

συχνές επισκέψεις μου στο Άγιο Όρος. Το νεώτερο αρχείο της Ι. Μ. 

Ξηροποτάμου ερεύνησα ως μέλος ομάδας υπό τον ομότιμο καθηγητή 

κ. Αθ. Καραθανάση την περίοδο 1986-1987 σε αλλεπάλληλες 

επισκέψεις μας σ’ αυτήν, στα πλαίσια προγράμματος της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Ευχαριστώ, ωσαύτως, τον κ. 

Κων. Κουρούδη, φιλόλογο-προϊστάμενο της Βιβλιοθήκης της 

Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τους υπευθύνους βιβλιοθηκών της 

Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργείου Εξωτερικών,  του ΓΕΣ/ΔΙΣ,  της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης, του Μουσείου Μπενάκη, της Γενναδίου 

Βιβλιοθήκης, της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος, του 

Φιλολολογικού Συλλόγου Παρνασσός, της Εταιρείας Μακεδονικών 

Σπουδών, του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης, του ΙΜΧΑ, της Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ., 

του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας, της Ιστορικής και Λαογραφικής 

Εταιρείας Χαλκιδικής, κατόχους ιδιωτικών συλλογών και τους 

ερευνητές Νικ. Μερτζιμέκη και Κων. Χιούτη για την στενή 

συνεργασία τους. Εννοείται ότι την ευθύνη για λάθη και παραλείψεις 

την έχω εγώ ο ίδιος.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

1. Ο Άθως από την αρχαιότητα μέχρι τον 20ο αιώνα 

 

Ο Άθως, όπως αποκαλείται το Άγιο Όρος από αρχαιοτάτων 

χρόνων, χαρακτηρίσθηκε από τον Ηρόδοτο ως όρος μέγα και 

ονομαστόν οικημένον εις θάλασσαν κατήκον υπό ανθρώπων…1. Η κατ’ 

άλλους καλουμένη Ακτή2 καταλαμβάνει όλη σχεδόν την Ανατολική 

Χερσόνησο της Χαλκιδικής και, με το φυσικό κάλλος που διαθέτει, 

προσέλκυσε μεγάλο αριθμό αναχωρητών (ερημιτών) στο πέρασμα 

των χρόνων. Πρώτος ερημίτης του Άθω –και πρόδρομος του 

μοναχισμού- θεωρείται ο Πέτρος ο Αθωνίτης (8ος αιώνας) και ακολου-

θεί ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης3, ο οποίος το 963μ.Χ. ίδρυσε, με 

την αρωγή του Αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά, τη Μονή Μεγίστης 

Λαύρας. Επίσης, στους πρώτους ερημίτες συγκαταλέγεται και ο άγιος 

Ευθύμιος ο Νέος, ο οποίος έφθασε στο Άγιο Όρος από τον Όλυμπο 

Βιθυνίας, όπου είχε ασκητέψει.  

Το 971 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Ιω. Τσιμισκής συνέταξε το α΄ τυπικό 

του Αγίου Όρους (ο πρώτος, θα ηδύνατο να λεχθεί, καταστατικός 

χάρτης του Αγίου Όρους) και το επικύρωσε με χρυσόβουλο που φέρει 

τον τίτλο Τυπικόν του ευσεβούς αυτοκράτορος Ιωάννου του Τζιμισκή. 

Το πρωτότυπο σώζεται στις Καρυές και αποκαλείται από τους 

μοναχούς ως  Τράγος, εξαιτίας του δέρματος πάνω στο οποίο 

καταγράφηκε. Στο τυπικό αυτό, ο Άθως αναγνωρίσθηκε ως 

αυτόνομη μοναχική πολιτεία, αποτελούμενη από κοινότητες, 

ερημητήρια και κοινόβια, παρά τινάς αντιρρήσεις ερημιτών. Η 

μοναστική πολιτεία, εφεξής, θα ρύθμιζε από μόνη της τις υποθέσεις 

της, έχοντας ως διοικητικό κέντρο τις Καρυές, καθεδρικό ναό το 

Πρωτάτο και ανωτάτη διοικητική αρχή τη σύναξη των Ηγουμένων, 
                                                           

1 Καλλιγάς, Αθωνιάς, σ.10. 
2 «Μονογραφία περί Ολύνθου»,  (1899),σ.151. 
3 Π. Μπρατσιώτης, Το Άγιον Όρος, σ. 574.  

- Π. Χρήστου, Το Άγιον Όρος, σ. 40.  

- Γ. Σωτηρίου, Το Άγιον Όρος,  σ. 21.  

- Βακαλόπουλος Α., Ιστορία της Μακεδονίας, σ. 164.  

-  Μαμαλάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 54. 

 - Λαυριώτης, Έγγραφα του Αγ. Όρους, σ. 53. 
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στην οποία θα προήδρευε ο Πρώτος (962). Η αθρόα προσέλευση 

μοναχών διαφόρων εθνικοτήτων στο Άγιο Όρος και ο οικουμενικός 

χαρακτήρας που έλαβε η Ορθοδοξία με τη διάδοση του χριστιανισμού 

στους Σλάβους, οδήγησαν στη σύνταξη β΄ τυπικού επί Κωνσταντίνου 

Θ΄ του Μονομάχου (1046).  

Η παρουσία σλαβικών φύλων τόσο στην περιοχή του Αγίου 

Όρους όσο και στη Χαλκιδική μέχρι το τέλος του 12ου αιώνα 

απορρίπτεται από ιστορικούς4. Το 1198 όμως, ο αυτοκράτορας Αλέξιος 

Γ΄ παραχώρησε στους Σέρβους ηγεμόνες, Στέφανο Νεμάνια και το 

γιο του Ράστκο, τη Μονή Χιλανδαρίου. Οι δύο ηγεμόνες 

χειροτονήθηκαν μοναχοί, έλαβαν τα ονόματα Συμεών και Σάββας 

και  προέβησαν στην ανοικοδόμηση νέων κτιρίων στην εν λόγω 

Μονή.    

Στις αρχές του 13ου αιώνα, οι 300 περίπου μονές και σκήτες του 

Αγίου Όρους, στις οποίες άκμαζε ο μοναχισμός, υπέστησαν πλείστες 

λεηλασίες από τις επιδρομές των Φράγκων (1204). 

Τον 14ο αιώνα, κατά την εισβολή Καταλανών τυχοδιωκτών στο 

Άγιο Όρος πολλοί μοναχοί φονεύθηκαν ή βίωσαν χείριστες 

βιαιότητες, και πλείστα μνημεία καταστράφηκαν κατά την εκεί 

διαμονή τους επί μια διετία (1307-1309). Μετά την αποχώρησή τους 

από το Άγιο Όρος το ηθικό των Αγιορειτών  μοναχών άρχισε σιγά 

σιγά να αναπτερώνεται χάρη στη στήριξη των Παλαιολόγων, οι 

οποίοι προέβησαν στο κτίσιμο νέων μονών στον Άθω. Περί τα τέλη 

του ιδίου αιώνος, οι υφιστάμενες μονές περιορίζονται σε 19, στις 

οποίες αργότερα προστέθηκε και η Ι. Μ. Σταυρονικήτα, ανεβάζοντας 

έτσι τον αριθμό των μονών, όπως ισχύει και σήμερα, στις 20. Εις την 

ανοικοδόμηση μονών στο Άγιο Όρος τον 14ο αιώνα συνέβαλε και ο 

υφιστάμενος πνευματικός στενός δεσμός των Ι. Μονών με το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κορυφαίο πνευματικό κίνημα στον Άθω 

τον ίδιο αιώνα απετέλεσε η ησυχαστική θεώρηση του Γρηγορίου 

Παλαμά, η οποία αποδεικνύει τη δυναμική θεολογική καλλιέργεια 

που επικρατούσε στον αγιορείτικο μοναχισμό την ύστερη βυζαντινή 

περίοδο.  

                                                           
4 Χρήστου, Το Άγιον Όρος,  σ. 37. 
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 Μετά την κατάκτηση της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας 

από τους Οθωμανούς, η μοναστική πολιτεία υποτάχθηκε στον 

σουλτάνο Μουράτ τον Β΄ το 14245, διατηρώντας τρόπον τινά την 

ανεξαρτησία της, υπό τον όρο καταβολής ετήσιου φόρου. Στο πρώτο 

μισό του 15ου αιώνα, το κύρος του Αγίου Όρους παρέμεινε υψηλό, 

παρόλο που η άλωση της Πόλης επηρέασε, έστω και σε θεωρητική 

βάση, τη σχέση της μοναστικής πολιτείας με το Πατριαρχείο.   

Τον 16ο αιώνα, οι Τούρκοι ενδιαφέρονταν μόνο για τη 

φορολόγηση των Μονών του Αγίου Όρους. Παράλληλα, άρχισε 

δειλά- δειλά να συντελείται η μεταβολή της κοινοβιακής οργάνωσης 

των Μονών σε ιδιόρρυθμη πρώτα από τις Μονές Μεγίστης Λαύρας 

και Βατοπεδίου. Την αυτή εποχή καταργείται ο θεσμός του Πρώτου, 

ωστόσο οι εκκλησιαστικές ακολουθίες δεν υπέστησαν αλλαγή ή 

κάποια αλλοίωση.  

Τον 17ο αιώνα, το κοινοβιακό σύστημα οργάνωσης άρχισε εκ νέου 

να επικρατεί στις μονές του Αγίου Όρους. Ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης από Καισαρείας Ιερεμίας ο Γ΄ (1716-26 και 1732-33), στην 

προσπάθειά του να περιορίσει τον ιδιόρρυθμο μοναχικό βίο, καθώς οι 

μονές ερημώνονταν, συνέταξε πέμπτο τυπικό. Με οθωμανικά 

φιρμάνια κατοχυρώθηκε το αναπαλλοτρίωτο των μονών του Αγίου 

Όρους. Όμως, λόγω της επικρατούσης ένδειας στο Άγιο Όρος, που 

οδηγούσε σε αδυναμία συντήρησης των μεγάλων μονών, και λόγω 

των λεηλασιών που υφίστατο από πειρατές, οι μοναχοί εγκατέλειπαν 

τις μεγάλες  μονές και ασκήτευαν σε μικρές σκήτες. Η πρώτη σκήτη 

που δημιουργήθηκε ήταν αυτή της Αγίας Άννης (το 1572) υπαγόμενη 

στην Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας. Σημειώνεται ότι την εποχή αυτή οι 

μοναχοί του Αγίου Όρους ανήρχοντο σε 6.000.  

Παρά το γεγονός ότι στο Άγιο Όρος επικρατούσαν  δύσκολες 

κοινωνικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα, δεν έπαψε να 

αποτελεί θρησκευτικό και πνευματικό “φάρο” των ορθοδόξων λαών. 

Από τους κόλπους του αναδείχθηκαν ισχυρές προσωπικότητες που 

διέθεταν  ευρύτατη μόρφωση (ίδετε Μάξιμον Τριβώλη, τον 

επονομασθέντα Γραικό). Ακόμη, εκείνη την εποχή ελάμβαναν χώρα 

                                                           
5 Μάξιμος Ιβηρίτης,  Το Άγιον Όρος επί Οθωμανικής κυριαρχίας, σ. 43. 
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οι δωρεές κτημάτων και χρημάτων, από τις Παραδουνάβιες 

Ηγεμονίες6, τη Ρωσία, καθώς και από την Ελλάδα, προς ενίσχυση των 

οικονομικά αδύναμων Αγιορειτών μοναχών.  

Τον 18ο αιώνα, στο Άγιο Όρος αναγεννήθηκαν τα ελληνικά και 

χριστιανικά γράμματα, συμβάλλοντας στην πνευματική και 

πολιτιστική άνοδο του έθνους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος 

Ε΄ ο Καράκαλος (1748-51 και 1752-57), με τη συμβολή της Μονής 

Βατοπεδίου, ίδρυσε το 1743 την Αθωνιάδα Σχολή. Στη θέση του 

σχολάρχη της Σχολής τοποθέτησε τον Ευγένιο Βούλγαρη, και 

εξαίρετοι διδάσκοντες και διδασκόμενοι, όπως ο Άγιος Κοσμάς ο 

Αιτωλός, συνέβαλαν, όλοι μαζί, στην άνθηση των Γραμμάτων κατά 

την περίοδο του 18ου αιώνα7. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 1755 ιδρύθηκε 

στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας τυπογραφείο. Το 1783, με 

πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Γαβριήλ Δ΄ (1780-1785), 

συντάχθηκε νέο τυπικό του Αγίου Όρους, το οποίο οριοθετούσε τις 

διοικητικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες των οργάνων του και 

καθόριζε τη δυνατότητα οι μονές να επανέλθουν στον κοινοβιακό 

τρόπο οργάνωσης. Κατά πληροφορίες, σ’ αυτό συνετέλεσε και ο 

εθνομάρτυρας Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ (1797-98, 1806-08, 1819-21).  

Κατά τον 19ο αιώνα στη Χαλκιδική και στο Άγιο Όρος ξέσπασαν 

επαναστάσεις που αποσκοπούσαν στην Απελευθέρωση της 

Μακεδονίας. Οι Μοναχοί του Αγίου Όρους συμμετείχαν σε όλα τα 

εθνικά προσκλητήρια (1821, 1854, 1878). Παρά τις καταστροφές που 

υπέστη ο τόπος από τις τουρκικές αντεκδικήσεις, το Άγιο Όρος 

παρουσίασε περίοδο ανάκαμψης από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα 

και μετά, μολονότι αυτή δεν επηρεάσθηκε από την οικονομική 

δυσπραγία που επέφερε η δήμευση των Μετοχίων του Αγίου Όρους 

στη Μολδαβία και στη Βλαχία από τη ρουμανική κυβέρνηση, το 1863.  

Το δεύτερο ήμισυ του 19ου αι. και οι αρχές του 20ού σημαδεύονται 

από γεγονότα που καθόρισαν την πορεία της Αγιώνυμης Πολιτείας. 

Αρχής γενομένης από την ανεπιτυχή προσπάθεια των Οθωμανών να 

επιβάλλουν μεταρρυθμίσεις που υποβάθμιζαν το διοικητικό ρόλο της 

                                                           
6 Βακαλόπουλος Α., Ιστορία της Μακεδονίας, σ. 334. 
7 Χρήστου, Πνευματική δραστηριότης , σ. 245-266. - Κουρνούτος, Το Άγιον Όρος. σ. 

4 κ.ε. 
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Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους (1860) και την ακολούθως 

εκκλησιαστική προσπάθεια να θεσπίσουν αυτοί Γενικό Κανονισμό 

του Αγίου Όρους επί Πατριαρχίας Ιωακείμ Β΄ (1877), που περιόριζε 

ουσιαστικά τα δικαιώματα των μοναχών του Αγίου Όρους.  

Παρά την επιβολή του Γενικού Κανονισμού στους Αγιορείτες από 

την Πύλη, τα 153 άρθρα αυτού ουδέποτε εφαρμόστηκαν από τη 

διοίκηση της Μοναστικής Πολιτείας. Όταν μάλιστα ανήλθε στον 

πατριαρχικό θρόνο ο Ιωακείμ Γ΄, ο οποίος είχε διαφορετικές επί του 

ζητήματος αντιλήψεις, εξαιτίας της ευρύτητας πνεύματος που τον 

χαρακτήριζε, ο Γενικός Κανονισμός καταργήθηκε τελείως.  

Μέχρι την Απελευθέρωση της Μακεδονίας, στο Άγιο Όρος 

συνέβησαν και άλλα γεγονότα εξ ίσου σημαντικά, όπως η ένταση 

στις σχέσεις Ελλήνων και Ρώσων Μοναχών, η έλευση πολλών Ρώσων 

Μοναχών στον Άθωνα και η κατασκευή πολλών οικοδομημάτων από 

αυτούς, που φέρουν τη ρωσική αρχιτεκτονική αισθητική παράδοση.  

Κατά την προσπάθεια να επιδείξουν την εθνική υπεροχή τους, οι 

Ρώσοι κατασκεύασαν κτήρια που χαρακτηρίζονται από μεγάλο όγκο 

και ύψος και άλλαξαν αισθητά τη φυσιογνωμία του δομημένου 

τοπίου στον Άθωνα. Επίσης, σημειώνουμε τις εντάσεις  που έλαβαν 

χώρα με τους Ονοματολάτρες, το Γεωργιανό και το Κελλιώτικο 

Ζήτημα και την έξαρση της δράσεως ληστρικών ομάδων στην 

ευρύτερη περιοχή. Στις αρχές του 20ού αιώνα λίγο πριν την 

Απελευθέρωση του Αγίου Όρους και την ενσωμάτωσή του στην 

Ελληνική Πολιτεία, συνέβησαν ανεπιτυχείς προσπάθειες από ξένες 

δυνάμεις για τη διεθνοποίησή του.  

Παράλληλα, το Άγιο Όρος ανέδειξε περίφημους διδασκάλους, 

Μάρτυρες και Ομολογητές, οίτινες εφώτισαν δέκα ολοκλήρους αιώνες 

με πυρσούς θρησκευτικής και εθνικής διδασκαλίας, αλλά και με 

φλόγας ολοκαυτωμάτων… το Γένος των Ελλήνων8. Από τους 

νεομάρτυρες της Τουρκοκρατίας …οι μισοί ανδρώνονται στο Όρος και 

χύνουν το αίμα τους σε όλα τα σημεία του τουρκοκρατούμενου χώρου, 

οπλίζοντας με δύναμη και πάθος την ψυχή του ραγιά. Στους βίους των 

νεομαρτύρων γίνεται μνεία  για τον αλείπτη, που είναι ο πνευματικός 

                                                           
8 Αρχιμανδρίτης Παύλος, Το σύγχρονον Άγιον Όρος,  σ. 31.  
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εκείνος γυμναστής, στον οποίο παραδίνεται εκούσιος ο νεομάρτυρας 

για να του δοκιμάσει τη σταθερότητα των λογισμών του και τη 

γνησιότητα του πόθου για το μαρτύριό του…9. Αλείπτες Αγιορείτες 

ήσαν μεταξύ άλλων οι: Άγιος Νήφων Β΄ Πατριάρχης Κωνστα-

ντινουπόλεως, Άγιος Ακάκιος Καυσοκαλυβίτης, Βησσαρίων Αγιο-

γιαννίτης, Ιάκωβος και Νικηφόρος Νεοσκητιώτες, Άγιος Μακάριος 

Νοταράς, Άγιος Γρηγόριος Ε΄, Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, 

Γερμανός Εσφιγμενίτης και ο Δικαίος της Σκήτης Τιμίου Προδρόμου 

Γρηγόριος10. 

Οι Μοναχοί της Αγιορείτικης μοναχικής πολιτείας ουδέποτε  

παρέμειναν απαθείς προ των ιστορικών περιπετειών του Γένους και 

της Εκκλησίας και περιφέρονταν στα πλέον απομονωμένα  χωριά της 

Μακεδονίας, ορμώμενοι από άκρατο πατριωτισμό,  για να εμψυ-

χώνουν τους σκλαβωμένους Έλληνες και  να τους υποκινήσουν σε 

εξέγερση ενάντια στους Οθωμανούς. Έτσι, η  αδιάλειπτη θρησκευ-

τική επιρροή που ασκούσε το Άγιο Όρος στον Ελληνισμό κατά την 

περίοδο της Τουρκοκρατίας συνδυάστηκε με την εθνική προσφορά 

των Μοναχών που σήκωναν πρώτοι το λάβαρο στους αγώνες του 

Έθνους για την ελευθερία και ανεξαρτησία του υπόδουλου Γένους, 

γεγονός που επισημάνθηκε νωρίς από πολλούς ιστορικούς και 

αγωνιστές, όπως ο Δ. Κόκκινος και ο υπασπιστής του Θ. 

Κολοκοτρώνη, Φωτάκος :  η επαναστατική διάθεση των Αγιορειτών δεν 

οφείλετο μόνον εις την καταθληπτικήν πίεσιν του δυνάστου. Το 

θρησκευτικόν αίσθημα το συνδεόμενον με τον πόθον της 

απολυτρώσεως του Γένους έπαιζε και εδώ τον ρόλον του όπως παντού 

εις την Ελλάδα μεταξύ των κληρικών11. Ο Ελληνικός κλήρος ήτο 

προωρισμένος άνωθεν διά να ευρεθή τόσον φιλόπατρις και να σώση  

ολόκληρον το Έθνος… Ο κλήρος εσυμβούλευε και ενουθέτει το 

απηλπισμένον Έθνος την καρτερίαν και την υπομονήν. Ο λαός εις την 

θρησκείαν του εύρισκε την ανάπαυσίν του, υποφέρων όλα τα δεινά της 

τυραννίας μαζύ με τον κλήρον του…12. 

                                                           
9 Δωρόθεος, Το Άγιον Όρος, σ. 96.  
10 Χατζηφώτης, «Η συμμετοχή», σ. 20.  
11 Δημητρακόπουλος, "Οι Εθνικοί Αγώνες", σ. 26.  
12Χρυσανθόπουλος, Απομνημονεύματα,  σ. 25. 
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Μετά την οργάνωση του Μοναχικού βίου, το Άγιο Όρος 

πλήττονταν  συχνά από ληστοπειρατείες. Τα μεγάλα κτηριακά 

συγκροτήματα κατά μήκος ολόκληρου της Χερσονήσου του Άθω, που 

φέρουν πύργους, κάστρα, επάλξεις, τείχη και  σιδερένιες θύρες 

φανερώνουν την ανάγκη υπεράσπισης των Ιερών Μονών. Παρά το 

γεγονός ότι οι επιδρομείς κατέφθαναν κατά εκατοντάδες στην 

περιοχή, ουδέποτε παρέστη ανάγκη το Βυζάντιο να ενισχύσει το 

Όρος με αποστολή στρατευμάτων, αφού την υπεράσπισή του 

ανέλαβαν οι ίδιοι οι μοναχοί. Μέχρι την Επανάσταση του 1821, στην 

υπεράσπιση συνέβαλαν οι αθρόα προσερχόμενοι για άσκηση 

Μοναχοί του Αγίου Όρους κυρίως από τη Χαλκιδική και τη 

Μακεδονία.  

Αργότερα η ευθύνη της ασφάλειας του τόπου μεταβιβάστηκε από 

τους μοναχούς στους οπλαρχηγούς, τους  Μπουλουκπασήδες, οι 

γνωστοί σερδάρηδες (=αρχηγοί του στρατεύματος), οι οποίοι 

συγκροτούσαν ένα δυναμικό Σώμα (Πότουρα). Αυτοί οργάνωσαν δύο 

Πότουρες, μία για κάθε πλευρά των ακτών του Άθω, και μια τρίτη 

στα χερσαία σύνορά του προς περιφρούρησή του. Μάλιστα δε, σε 

έκτακτες περιπτώσεις, προσλαμβάνονταν για συγκεκριμένο χρόνο 

και οργανωμένοι αρματολοί από τη Σιθωνία (Λόγγο) επί μισθώ.  

Ο Γέρων Αλ. Λαυριώτης αναφέρει για τις προσπάθειες του 

πρωτοσερδάρη Διονυσίου Κουτλουμουσιανού να οργανώσει τα τρία 

Καπετανάτα του Τόπου, Βορείου και Νοτίου Πλευράς και της Μεγ. 

Βίγλας, υπό των αρχηγών  του δε ησκήθηκαν και εξεπαιδεύθηκαν εν τω 

τόπω μεγάλοι οπλαρχηγοί, ως ο Κώστας Πολυγυρινός, ο Γιωβάννης 

Συκιώτης, ο Χαρίσης και άλλοι…. Αυτοί έφεραν τον τίτλο του  

Μπουλούκπασά  και του  Βιγλάτωρα  (ονομασία από την οριογραμμή 

της Χερσονήσου στη Μεγ. Βίγλα). Αναφέρεται, επίσης, στους 

οπλαρχηγούς του 1821 (που διαδέχθηκαν τους παραπάνω) Βασιλικό 

Γαλατσάνο και Γαρούφαλο Πολυγυρινό, τον Καπετάν Κανέλη, τον 

Καπετάν Χάιτα και το στρατηγό Ρήγα13.  

                                                           
13 Λαυριώτης, Το Άγιον Όρος, σ. 139 επ.  
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Σ’ αυτούς τους φρουρούς και πολεμιστές του Αγίου Όρους 

προσέρχονταν πολλοί που δεν άντεχαν τους δυνάστες. Οι μοναχοί 

περιέθαλπαν πολλούς καταδιωκομένους, απ’ όλες τις περιοχές της 

Μακεδονίας και της Χαλκιδικής14. 

Ο Σερδάρης διαφέρει από τον Σεϊμένη (αμφότερες τουρκικές 

λέξεις, σερ-δάρ και σεϊ-μέν αντίστοιχα),  αμφότεροι  ήταν χριστιανοί 

οπλοφόροι κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας και είχαν το καθήκον 

της προστασίας του Αγίου Όρους15. Η στολή τους περιελάμβανε τα 

εξής: Φουστανέλλα πολύπτυχος λευκή, μέχρι των γονάτων σφεδάν, 

περισκελίς λευκή, τσαρούχια γνήσια ελληνικά, σκούφος (φέσι) υψηλός 

κόκκονος πλατύς, με κυανήν ταινίαν εις την βάσιν του, υποκάμισο 

λευκό με πλατεά μανίκια, γιλέκο δεμένο με θυρεούς και ασημένια 

χαϊμαλιά, το σελάχι με τεραστίας μαχαίρας (γιαταγάνι), πιστόλας 

διηρότους, τα φυσεκλίκια, μανδήλι, μεταξωτό με τα ελληνικά χρώματα 

και πανύψηλο καριοφύλι16. 

Ο Σεϊμένης διοριζόταν αρχικά από τις Μονές Λαύρας, Βατοπεδίου 

και Ιβήρων και μετέπειτα από τους 20 αντιπροσώπους των Ι. Μονών 

μετά από πρόταση και εγγύηση μιας εξ αυτών Μονής. Πρόκειται για 

άτομο βαθειά προσηλωμένο στις αρχές του Αγίου Όρους και των 

μοναχών, που θεωρούσε υπερήφανο τον εαυτόν του για την 

προσφορά του στους εθνικούς αγώνες. Η στολή των σερδάρηδων 

είναι όμοια με αυτή των σεϊμένιδων. Η διαφορά έγκειτο ότι έφερον 

επί πλέον βραχείαν (κάπαν) λευκού άνευ χειρίδων μετά κουκούλας 

(καλύπτρας) δια την προστασίαν των, εν καιρώ βροχής και χειμώνος εκ 

των παγετώνων. Διότι όπως προαναφέρθηκε ζούσαν στην ύπαιθρο, 

                                                           
14Ροδοστόλου , Γράμματα και Άρματα, σ. 350.  
15 Σερδάρης: φύλακας στα όρια του Άθω. Διηρημένοι σε δύο ομάδες 

(=καπετανάτα) με αρχηγό κάθε ομάδος τον καπετάνο. Γενικώς φρουρούσαν τα 

περάσματα και τα δάση και αποτελούσε τρόπον τινά (αυτήν την εποχή ) τον 

χωροφύλακα του Άθω.  

Σεϊμένης (συνοδός του Πρώτου με έγκριση του Καϊμακάμη. Υπήρχαν τέσσερις 

σεϊμένες ή σεϊμένιδες που υπηρετούσαν στο κοινοτικό μέγαρο. Τα καθήκοντά του 

είναι να περιπολεί στις Καρυές και να συνοδεύει τον Πρώτον τιμητικώς,  τρόπον 

τινά ο αστυφύλακας του Άθω. Είναι τρεις και ένας απ’ αυτούς, ο πολιτάρχης είναι 

αρχηγός). Βλ. Μοναχός Δωρόθεος, Το Άγιον Όρος, Κατερίνη, Τέρτιος, 1985, σ. 75.  
16 Χατζηφώτης, "Η συμμετοχή ", σ. 284.  
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παρά το γεγονός ότι είχαν σε διάφορα μέρη κονάκια για την 

συντήρησή τους, με δαπάνες της Ι. Επιστασίας17.   

Ο μισθός που ελάμβαναν αυτές οι δυνάμεις ασφαλείας ήταν 

πενιχρότατος, ωστόσο πολλοί προσέρχονταν από κάθε πόλη της 

Ελλάδος και της Μακεδονίας, για να πολεμήσουν για την πατρίδα 

και για την ελευθερία. Όλες οι κοινότητες της Χαλκιδικής έχουν τους 

ήρωές των εις το Κατάστημα του Γένους εν τω Άθω και 

προετοιμάζονται δια την μεγάλην ημέραν της κοινώς εξεγέρσεως κατά 

του δυνάστου18.  

Ο Νικ. Παταράς (από τη Συκιά Χαλκιδικής) αφηγείται τη δούλεψή 

του για έξη χρόνια ως σερδάρης και σεϊμένης στις Ι. Μ. Ξενοφώντος 

και Παντοκράτορος και μετά στις Καρυές19:  …Σα σερδάρης 

εκτελούσα χρέη τοπικής χωροφυλακής και έμενα στο κτίριο της 

Επιστασίας…. Αναλάμβανα με άλλους σερδάρηδες την καθαριότητα, 

παίρναμε το ταχυδρομείο, συνοδεύαμε λιτανείες. Σε πράξεις κεκλει-

σμένων των θυρών παρευρίσκονταν για προστασία και για να κερά-

σουμε… Καθαρίζαμε τα χρυσόβουλα, φρουρούσαμε το κτίριο με τα 

κειμήλια, εκδίδαμε διαμονητήρια, ελέγχαμε αποσκευές των επισκε-

πτών…. Πέραν ακόμη αυτών των αρμοδιοτήτων, ο ίδιος διηγείται ότι 

επέβλεπαν την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, 

που παρέμεναν κλειστά την ώρα της Θείας λειτουργίας και του 

εσπερινού, ειδοποιούσαν για τις αγρυπνίες, τη Μ. Πέμπτη έβαφαν 

αβγά. Αναφορικά με την ενδυμασία αφηγείται ότι ήταν όπως 

ακριβώς του τσολιά (φουστανέλα, …με το έμβλημα Α.Ο. =Άγιο Όρος), 

τσαρούχια με φούντες, πουκάμισο, μεταξωτή ζώνη με τα χρώματα 

της Ελλάδος, γιλέκο και στο χέρι μπαστούνι. Επίσημα ντυνόμασταν 

μόνο το Πάσχα, στις επίσημες λιτανίες, στις εθνικές γιορτές, στις 

δεξιώσεις, στην αλλαγή επιστασίας. Τις καθημερινές φορούσαμε 

κανονικά τα ρούχα μας, … και κρατούσαμε μπαστούνι. Σήμερα 

διατηρείται στο Άγιο Όρος μόνο το Σώμα των Σερδάρηδων. Οι 

Σερδάρηδες φορούν σήμερα στο Άγιο Όρος την παραδοσιακή στολή, 

ένας εξ αυτών βρίσκεται αποκλειστικώς υπό την Υπηρεσία του 

                                                           
17 Λαυριώτης, Οθωμανική κατάκτηση, τόμ. Β΄, ό.π., σ. 143.  
18 Λαυριώτης, Το Άγιον Όρος ….ό.π., σ. 144.  
19 Μελισσίδης- Μαγαλιάς, Η Συκιά, σ. 63. 
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Πρωτεπιστάτη που τον συνοδεύει σε όλες τις μετακινήσεις του, πάντα 

όλοι με τις επίσημες στολές τους ακολουθούν την εικόνα του Άξιον 

Εστί, τόσο εντός όσον και εκτός Αγίου Όρους.20 

 

Από τα μέσα του 19ου αι. και μέχρι την απελευθέρωση, το Άγιο 

Όρος διοικούνταν από τον Καϊμακάμη, τον Τούρκο Υποδιοικητή κ.ά., 

που είχαν υπό τις διαταγές τους μια μικρή τουρκική δύναμη 

στρατιωτών. Παράλληλα όμως, κάτω από την επίβλεψη της Ιεράς 

Κοινότητος, δρούσε το Σώμα των Σερδάρηδων.  

Το 1860 είχε συνταχθεί από τον Χουσνή Πασά ο Καταστατικός 

Χάρτης του Αγίου Όρους, σύμφωνα με τον οποίο τη διακυβέρνηση 

του Όρους θα εκτελούσε η Αθωνική Τριανδρία, αποτελούμενη από  

δύο μέλη της Επιστασίας και τον Καϊμακάμη (κατά συνέπεια 

καταργούνταν ο θεσμός των Σερδάρηδων). Ο Χάρτης δεν έγινε 

αποδεκτός από την Ιερά Κοινότητα, αναγκάζοντας την τουρκική 

κυβέρνηση να υποχωρήσει και να τον ακυρώσει, φοβούμενη 

παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων21. Επανήλθε έτσι η προτεραία 

κατάσταση της συνύπαρξης των Σερδάρηδων με την τουρκική 

δύναμη (χωροφυλακή) που διήρκησε έως το 191222. Μάλιστα, αυτή τη 

χρονική περίοδο, συντελέσθηκαν και δύο ακόμη γεγονότα. Το πρώτο  

δημιουργήθηκε μετά από πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης, 

που ήθελε να αποσύρει την ελληνική στρατιωτική δύναμη από το 

Άγιο Όρος, αντικαθιστώντας την με δύναμη πολυεθνική, γεγονός 

που τελικώς δεν πραγματοποιήθηκε. Το δεύτερο ήταν ότι η ελληνική 

δύναμη αντικαταστάθηκε από απόσπασμα ελληνικής Χωροφυλακής 

η δράση της οποίας δεν καθορίζονταν από σαφείς αρμοδιότητες. Το 

όλο θέμα πέρασε από μια διελκυστίνδα που δυσχέρανε το έργο της 

ομαλότητας, ωστόσο, και παρά την επί διετία κατάργηση του 

Σώματος των Σερδάρηδων, το επανέφερε η Ιερά Κοινότητα με 

δαπάνες συντήρησης από την Ελληνική Πολιτεία23. Τέλος, μετά την 

απελευθέρωση του Αγίου Όρους και την απομάκρυνση των 

                                                           
20 Χατζηφώτης, "Η συμμετοχή ", σ. 284.  
21 Χρήστου, Το Άγιον Όρος, ό.π., σ. 276. 
22 Μουζάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 55 κε.  
23 Μουζάκης, "Το Άγιο Όρος", σ. 60.  
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Οθωμανικών διοικητικών αρχών λειτουργεί στις Καρυές ταχυδρομείο 

και τηλεγραφείο και τελωνείο στη Δάφνη Καρυών με Έλληνες 

υπαλλήλους.  

 

2. Οι εθνικοί Αγώνες στο Άγιο Όρος και στη Χαλκιδική 

τον 19ο αιώνα 

Μολονότι η οικονομική κατάσταση των Μοναχών του Αγίου 

Όρους παρέμεινε δυσχερής για πολλά χρόνια, λόγω των πολλαπλών 

φόρων και προστίμων που επιβλήθηκαν από τις οθωμανικές αρχές 

προς τις Μονές του Αγίου Όρους, το θρησκευτικό συναίσθημά τους 

παρέμενε ισχυρό, ο πατριωτισμός τους ακμαίος και  η  παιδεία τους 

άκμαζε λόγω της λειτουργούσης Αθωνιάδος Σχολής.  

Κατά την προεπαναστατική περίοδο του 1821, πολλοί Αγιορείτες 

μοναχοί που συμμετείχαν στους αγώνες του Γένους και έπεσαν στα 

πεδία των μαχών, συνελήφθησαν, βασανίστηκαν και θανατώθηκαν, 

με συνέπεια ο αριθμός των διαβιούντων μοναχών στο Άγιο Όρος να 

μειωθεί σημαντικά σε 2.395 σύμφωνα με την απογραφή του 1808. 

Την ίδια περίοδο στον Άθω είχαν συσταθεί ένοπλα Ελληνικά 

Σώματα που δρούσαν κατά των Τούρκων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί ο Καπετάν Βέργος, που παρέμεινε επί 7 έτη 

(1804-1811) εντός του Αγίου Όρους με μια  ομάδα Κελλιωτών και, 

έχοντας ως ορμητήριο την περιοχή, διεξήγαγε επιτυχείς στρατιωτικές 

επιχειρήσεις κατά τουρκικών δυνάμεων, συνεπικουρούμενος από τον 

Αγιορείτη παρατηρητή (βιγλάτορα) Χαρίση.  

Κατά την επανάσταση του 1821, οι Αγιορείτες Μοναχοί 

επισκέπτονταν συχνά τα χωριά της Χαλκιδικής και της Μακεδονίας, 

κήρυσσαν το λόγο του Θεού και εμψύχωναν με πανηγυρικούς λόγους 

το ηθικό των Ελλήνων,  αναπτερώνοντας τον πατριωτισμό τους. 

Κατά δε την επανάστασιν πρώτος ο κλήρος εφάνη εις τον αγώνα με τον 

σταυρόν και με την σπάθην εις τας χείρας διά να σώσῃ  το πλανημένον 

ποίμνιον και οδηγήσῃ αυτό εις την ελευθερίαν του φυσικώς, πολιτικώς 

και θρησκευτικώς∙ αυτός εφύλαξε τα γράμματα και την γλώσσαν…24. 

                                                           
24  Χρυσανθόπουλος, Απομνημονεύματα,  σ. 25. 



 21 

Παράλληλα,  οι μοναχοί του Αγίου Όρους συνέβαλλαν ποικιλοτρό-

πως στην επανάσταση. Με δικά τους καΐκια  μετέφεραν συχνά 

κανόνια και πολεμοφόδια για τα ελληνικά Σώματα25, ενώ η Ιερά 

Κοινότητα μερίμνησε για την τροφοδοσία του Ελληνικού στρατού του 

Εμ. Παπά που βρισκόταν στη Βίγλα, δίνοντας την εντολή στις Μονές 

του Αγίου Όρους να παρασκευάζουν άρτο26. Σε άλλα έγγραφα 

γίνεται λόγος για τον Διονύσιο Πύρρο τον Θεσσαλονικέα (Περιήγησις 

ιστορική, 1848) που έφτιαχνε πυρίτιδα κατά παραγγελία της Ιεράς 

Κοινότητος27. 

 

Στην εκτός του Άθω περιοχή, το πατριωτικό φρόνημα των 

κατοίκων της Χαλκιδικής διατηρούνταν υψηλό, γεγονός που 

συνέβαλε στην κήρυξη της Επαναστάσεως των Ελλήνων της 

Μακεδονίας στη χερσόνησο της Χαλκιδικής, μολονότι πολλά χωριά 

είχαν ερημωθεί εξαιτίας των επικρατουσών πολεμικών συνθηκών.  

Ο μεγαλέμπορος των Σερρών Εμμανουήλ Παπάς ορίστηκε από 

τη Φιλική Εταιρεία ως αρχηγός της Επαναστάσεως στη Μακεδονία, 

μετά από διαταγή του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Ο Εμ. Παπάς, που 

μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Κων. Παπαδάτο στην 

Κωνσταντινούπολη την 21/12/1819, συνεργάστηκε με μυημένους 

μοναχούς της Φιλικής Εταιρείας, που διέμεναν στο Άγιο Όρος όπως ο 

ηγούμενος της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Ευθύμιος και ο Ιβηρίτης 

Νικηφόρος Χαρτοφύλαξ28. Ο Εμ. Παπάς έφθασε στην Ιερά Μονή 

Εσφιγμένου με το μεγάλο μπρίκι  Καλομοίρα 29, που ανήκε στο ζεύγος 

Χατζή Αντωνίου και Δόμνας Βισβίζη από την Αίνο της Θράκης30, οι 

οποίοι ανέπτυξαν πλουσιότατη εθνική δράση κατά την Εθνεγερσία. 

                                                           
25 Λαυριώτης, Έγγραφα του Αγ. Όρου, σ. 44. 
26 Λαυριώτης, ό.π., σ. 48. 
27 Σμυρνάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 175. 
28 Μαμαλάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 426. – Αναφέρεται και ο οπλαρχηγός των 

Σερδάριδων του Αγίου Όρους, Βασιλικός, τον οποίο αναζητούσαν οι τουρκικές 

αρχές (βλ. Χρήστου, Το Άγ. Όρος, ό.π., σ. 272). - Μέξας, Οι Φιλικοί, 1937. – 

Μελετόπουλος, Η Φιλική Εταιρεία, 1967.  
29 Το ίδιο πλοίο μετέφερε τον Εμμ. Παπά στην Ύδρα, μετά το τέλος της 

Επανάστασης, και ο οποίος εν πλω υπέστη καρδιακή προσβολή και ετάφη στην 

αυτή νήσο με τιμές αρχιστρατήγου. 
30 Νικολαΐδης, «Η προσφορά», σ. 83. 
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Συνοδευόμενος από  τον  υπασπιστή Ιωάννη Χατζή-Πέτρου και τον 

Γραμματέα Δημ. Οικονόμου, ο Εμ. Παπάς συνάντησε τους 

προαναφερθέντες μυημένους στη Φιλική Εταιρεία μοναχούς του 

Αγίου Όρους, προκειμένου να οργανώσουν μαζί καλύτερα τον 

Αγώνα.  

Τα επαναστατικά κηρύγματα του Εμ. Παπά ενθουσίασαν τους 

Αγιορείτες Μοναχούς, οι οποίοι αθρόως  κατατάχθηκαν στον επανα-

στατικό στρατό του, γεγονός που έγινε αντιληπτό από τον Τούρκο 

στρατιωτικό διοικητή Γιουσούφ Μπέη. Αυτός εφάρμοσε αμέσως 

έκτακτα στρατιωτικά μέτρα στη Χαλκιδική και με σημαντικές 

δυνάμεις στρατοπέδευσε στην Ιερισσό, προκειμένου να εξακριβώσει 

την αλήθεια των πληροφοριών που ελάμβανε από τους 

πληροφοριοδότες του, ότι οι Έλληνες προετοίμαζαν επανάσταση. Ο 

Εμ. Παπάς χειρίστηκε διπλωματικά την παρουσία του Μπέη  στην 

περιοχή και έστειλε αντιπροσώπους του σ’ αυτόν, προκειμένου να 

κατευνάσουν τις υποψίες του με δώρα και τη διαβεβαίωσή του Παπά 

ότι παραμένει αφοσιωμένος προς το πρόσωπό του. Παράλληλα,  του 

υπενθύμισαν ότι ένα από τα διοικητικά προνόμια του Αγίου Όρους 

ήταν και η απαγόρευση εισόδου στρατευμάτων. Δια παν ενδεχόμενο, 

ο Μπέης εγκατέστησε στην περιοχή ικανό αριθμό στρατευμάτων και 

επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, αιχμαλωτίζοντας όμως από τα μετόχια 

των αγιορείτικων Μονών στη Χαλκιδική περί τους 80 μοναχούς. 

Παράλληλα, ζήτησε από τους προκρίτους της περιοχής να τους 

συναντήσει στη Θεσσαλονίκη31.   

Οι Κοινότητες όμως της Χαλκιδικής απέστειλαν στην 

καθορισμένη συνάντηση με τον Μπέη τους πλέον ακατάλληλους 

αντιπροσώπους τους, καθόσον οι μυημένοι προετοιμάζονταν για τον 

Αγώνα. Εν τω μεταξύ, ο Γιουσούφ Μπέης, μη ικανοποιηθείς απ’ τις 

υποσχεθείσες καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις των προκρίτων, ότι δεν 

προετοίμαζαν εξέγερση εναντίον των Τούρκων, απέστειλε στον 

                                                           
31 Ό.π. Μαμαλάκης, σ. 427. – Βακαλόπουλος Α., Ιστορία της Μακεδονίας, σ. 121, 

548 - Του ιδίου, Εμμανουήλ Παπάς,  σ. 37 επ. - Βασδραβέλλης, Οι Μακεδόνες εις, σ. 

65 επ. Του ιδίου Οι Μακεδόνες κατά, σ. 124 επ. - Παπαδόπουλος, Η προετοιμασία, σ. 

17-18 -  Σμυρνάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 173. 
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Πολύγυρο τον Χασά Αγά, προκειμένου να τιμωρήσει τον ελληνικό 

πληθυσμό για τη δράση του. 

Στις παραμονές της Επανάστασης ο αριθμός των Ελλήνων 

πολεμιστών ανέρχονταν σε 3.900, εκ των οποίων 1000 ήσαν μοναχοί. 

Την καθοδήγηση των Μοναχών ανέλαβε ο Χαρτοφύλαξ Νικηφόρος 

Ιβηρίτης 32. Οι  κάτοικοι της Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Χασικοχωρίων 

είχαν ως αρχηγούς για τις κατά τόπους πολεμικές δράσεις τους, πλην 

του Εμ. Παπά, τους ανδρείους Χάψα, Δουμπιώτη, Βασιλικό και 

Αγγέλου. 

Επίσημα, η Επανάσταση κηρύχθηκε περί τα τέλη Μαρτίου 1821, 

μετά από ιερά δοξολογία που τελέστηκε στο Πρωτάτο Καρυών 

λειτουργούντος του Μητροπολίτη Μαρώνειας Κωνσταντίνου, κατά 

την οποία ο Εμ. Παπάς ανακηρύχθηκε αρχιστράτηγος όλων των 

ελληνικών δυνάμεων και προστάτης όλης της Μακεδονίας33.  

 Η Επανάσταση στη Χαλκιδική ξεκίνησε από τον Πολύγυρο την 

17η Μαΐου του 1821, στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της 

Κοινότητος Κύρκος Παπαγεωργάκης και άλλοι πρόκριτοι. Οι κάτοικοι 

επιτέθηκαν εναντίον των Τούρκων, και το παράδειγμά τους 

ακολούθησαν και οι κάτοικοι των γύρω περιοχών. Ο Αγώνας στη 

Χαλκιδική γενικεύθηκε. Ο Παπάς, στις αρχές Ιουνίου, ξεσήκωσε τα 

Μαντεμοχώρια και την Ιερισσό, καταδίωξε τον τουρκικό στρατό και 

ανέκοψε την προέλαση του στρατού του Μπαϊράμ Πασά, που 

κινούνταν εναντίον των επαναστατών της Νότιας Ελλάδας. Χίλιοι 

ένοπλοι μοναχοί και κοσμικοί διασκορπίστηκαν στην περιοχή της 

Ρεντίνας, δίνοντας σκληρές μάχες. Ωστόσο, η έλλειψη επαρκών 

στρατιωτικών δυνάμεων και τροφίμων, η πολεμική απειρία των 

Ελλήνων, οι μεταξύ τους έριδες, και η ομαλή μορφολογία του 

εδάφους που καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη την ανάπτυξη ανταρτο-

πόλεμου, επέφεραν καταστροφικά αποτελέσματα στο ελληνικό 

στράτευμα.  

Μετά τις μάχες στην περιοχή της Ρεντίνας, που διήρκησαν επτά 

μήνες, ο Εμ. Παπάς κατεύθυνε το στρατό του από τον Πολύγυρο στην 

                                                           
32 Μάξιμος ο Ιβηρίτης, "Ο Χαρτοφύλαξ Νικηφόρος", σ. 156 επ. 
33 Πάππας, «Το Άγιον Όρος», σ. 126.  



 24 

Κασσάνδρα, όπου στα στενά της, στα τέλη Οκτωβρίου του ιδίου 

έτους, οι ελληνικές δυνάμεις  συνετρίβησαν από τον υπεράριθμο και 

καλά εκπαιδευμένο τουρκικό στρατό των 15.000 ανδρών του Βαλή της 

Θεσσαλονίκης, Αμπντού Λουμπούτ, στην σημερινή περιοχή Αγίου 

Παύλου- Ν. Φώκαιας Κασσάνδρας. Η  έλλειψη  στοιχειώδους οργά-

νωσης των Ελληνικών δυνάμεων, η απειρία στη στρατιωτική δράση, η 

κόπωση και η έλλειψη παντελούς στήριξης από την Ελληνική 

κυβέρνηση και τους νησιώτες, που  αρνήθηκαν να στείλουν  οικο-

νομική ενίσχυση και πολεμοφόδια όταν τους τη ζήτησε ο Εμ. Παπάς, 

ήσαν από τις κυριότερες αιτίες που οδήγησαν στην καταστροφή.  

(Ολοκαύτωμα  ή  Χαλασμός της Κασσάνδρας ).  

Μετά από σύναξη της Ιεράς Κοινότητας, πριν ακόμη ηττηθεί ο 

Εμ. Παπάς, οι αγιορείτες μοναχοί αποφάσισαν να δηλώσουν υποταγή 

στους Τούρκους, για να μην απωλεσθεί δι’ όλου και ελεεινώς ερημωθεί 

ο ιερός ούτος τόπος34. Ο ίδιος ο Παπάς, μετά την ήττα του, απέφυγε να 

μεταβεί στο Άγιο Όρος, προκειμένου να μη δώσει αφορμή στους 

Τούρκους να καταστρέψουν εκ νέου τον τόπο, και διέφυγε με λίγους 

εναπομείναντες μοναχούς και λαϊκούς στην Ύδρα, για να  συνεχίσει 

τον αγώνα του στο Νότο. Κατά τη διάρκεια όμως του ταξιδιού του με 

το μπρίκι Καλομοίρα35, η καρδιά του τον εγκατέλειψε και απέθανε 

στα χέρια του γιού του Ιωάννη.  

Η εξέγερση του Αγίου Όρους και της Χαλκιδικής  διήρκησε οκτώ 

μήνες. Παρά τις καταστροφές που υπέστη ο τόπος από τη δυσμενή  

έκβασή της, οι Τούρκοι διατήρησαν στην περιοχή της Μακεδονίας 

μεγάλο αριθμό δυνάμεων, απαραίτητων για την καταστολή άλλων 

επαναστατικών κινήσεων. Ωστόσο το κίνημα του Εμμ. Παπά 

καθυστέρησε την προέλαση των τουρκικών στρατευμάτων προς τη 

Νότια Ελλάδα.  Εδώ έγκειται η συμβολή της επανάστασης στον 

Αγώνα και η επιτυχία της, ότι δηλαδή πρόσφερε χρόνο στους 

Έλληνες της Νότιας Ελλάδος να προετοιμάσουν και να ανδρώσουν 

καλύτερα την εξέγερσή τους στη Νότια Ελλάδα.   

                                                           
34 Λαυριώτης, Έγγραφα του Αγ. Όρους σ. 53. 
35 Ο Εμμ. Παπάς μετέβη στο Άγιο Όρος με το ίδιο πλοίο. 
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Στις επακόλουθες διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν μεταξύ 

Ελλήνων και του Τούρκου στρατιωτικού διοικητή Μεχμέτ Εμίν, 

επιβλήθηκαν στους ηττημένους δυσβάσταχτοι όροι. Παρά τα 

συμπεφωνημένα, οι Τούρκοι εισέβαλαν στο Άγιο Όρος και το 

κατέστρεψαν, οι μοναχοί υπέστησαν πολλά δεινά, ενώ κατα-

στράφηκαν πολύτιμα κειμήλια36. Στη Χαλκιδική τα γυναικόπαιδα 

κατέφυγαν στο Άγιο Όρος, παραβιάζοντας το άβατο, και από εκεί με 

πλοία στις Βόρειες Σποράδες. Πολλοί μοναχοί διέσωσαν θησαυρούς 

και κειμήλια του Αγίου Όρους, μεταφέροντάς τα στην Ύδρα και σε 

άλλα νησιά.  

 Η πρόθεση των τουρκικών στρατευμάτων να εκδικηθούν 

μοναχούς και λαϊκούς που συμμετείχαν στην Επανάσταση37 

επιβεβαιώνεται από την αναφορά που συνέταξαν προς το Πα-

τριαρχείο οι ευρισκόμενοι στην Κωνσταντινούπολη Αγιορείτες, 

Ιλαρίων ο Ιβηρίτης και Θεοδόσιος ο Σταυρονικήτης,  και η οποία 

σώζεται  στον Κώδικα 4δ΄ της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους.   

Εκατό μοναχοί που ασκήτευαν στα αγιορείτικα μετόχια της 

Χαλκιδικής φυλακίστηκαν και κλείσθηκαν στα υπόγεια του 

τουρκικού Διοικητηρίου στη Θεσσαλονίκη μαζί με άλλους 300 

προκρίτους. Όλοι οι εν λόγω μοναχοί σφαγιάστηκαν, πλην του 

διαφυγόντος Γερμανού του Σταυρονικητιανού38. Οι καλόγεροι που 

συμμετείχαν στις μάχες κατά των Τούρκων  στη Χαλκιδική αιχμα-

λωτίστηκαν, σύρθηκαν στις φυλακές, βασανίσθηκαν ή φονεύθηκαν, 

ενώ πολλοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το μοναχικό σχήμα.  

Άλλοι επίσης εστάλησαν ως όμηροι στην Κωνσταντινούπολη και στη 

Θεσσαλονίκη. Από τους 63 μοναχούς που φυλακίσθηκαν εκεί, οι 33 

ξεψύχησαν από τα βασανιστήρια και τις κακουχίες39.   

Όπως προαναφέρθηκε, κατά την Επανάσταση της Χαλκιδικής 

θυσιάστηκαν και πρόκριτοι που έδρασαν υπό τις διαταγές του Εμ. 

Παπά, όπως ο Κύρκος Παπαγεωργάκης και τ’ αδέλφια του, ο 

                                                           
36 Βακαλόπουλος Α., Ιστορία της Μακεδονίας, σ. 551-552. 
37 Γ. Α. Λαυριώτη, ό.π., σ. 37.  

- Χατζηφώτης, «Η συμμετοχή» , σ. 36 
38  Βασδραβέλλης, Ο Αγώνας του 1821, σ. 49-50.  
39 Χρήστου. Το Άγιον Όρος, σ. 272 
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καπετάν Στάμος (Σταμάτιος) Χάψας, ο Ιωάννης  Χατζηχριστοδούλου, 

ο καπετάν Γιαννιός, ο Γ. Καραθανάσης, ο Γ. Κρήτος, ο Αν. Χυμευτός, ο 

Λ. Πασχάλης κ.ά). 

Στις αρχές του 1822 οι συνθήκες που επικρατούσαν στο Άγιο 

Όρος ήταν τραγικές. Μολονότι ο Μεχμέτ Εμίν είχε επιβάλει την τάξη 

στο Άγιο Όρος, αρκετοί καλόγεροι αντιστέκονταν, για το λόγο αυτό 

Οθωμανοί στρατιώτες συνέλαβαν και κρέμασαν περί τους δώδεκα 

απ’ αυτούς,  γεγονός που επιβεβαίωσε  σε έκθεσή του ο Γάλλος 

Πρόξενος στη Θεσσαλονίκη Bottú40.  

Επί 9 χρόνια οι τουρκικές φρουρές της Χαλκιδικής συμπερι-

φέρονταν ως άρπαγες. Οι καταστροφές που προκάλεσαν συνίσταντο 

σε πυρπολήσεις δασών, βεβηλώσεις ναών, αρπαγές περγαμηνών, 

σκευών, επίπλων κ.ά.41. Τις συνθήκες που επικρατούσαν στο Άγιο 

Όρος μετά την επανάσταση του 1821 περιγράφει ο ευρισκόμενος εκεί 

Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός. Κατά την … δεκαετή σχεδόν παραμονή 

των Τούρκων στο  Άγιο Όρος οι βεβηλώσεις των ναών, οι καταστροφές 

κι αρπαγές και τα δεινά των Αγιορειτών ήσαν πράξεις συνεχόμενες και 

αξιοδάκρυτες….42. Επίσης, στη μετεπαναστατική περίοδο, για τις  

περιοχές του Πολυγύρου, της Μεγάλης Παναγίας, του Αγίου Όρους 

και άλλων χωριών της περιοχής, ενδιαφέρουσες περιγραφές για  την 

κοινωνική ζωή, τις ενδυμασίες των κατοίκων, τα hane43, καθώς και 

για τις ληστείες μας παραδίδει ο διπλωμάτης Urquhart44. Παράλληλα, 

το Χρονικό της Ορμύλιας περιέχει, εν  είδει ημερολογίου, περιγραφές 

περί σφαγών, φορολογικών πιέσεων επιδρομών εν Χαλκιδική από 

του έτους 1821 μέχρι του έτους 1837 γραφείσαν υπ’ αγνώστου τινός, 

πιθανώς μοναχού ή κληρικού, μετρίας παιδεύσεως45.  

Οι μοναχοί που κατέφυγαν στα νησιά (Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, 

Ύδρα, και Ψαρά) κατά την επανάσταση επανήλθαν στο Άγιο Όρος 

μετά από δέκα χρόνια, μεταφέροντας όσα κειμήλια διέσωσαν από 

τους Τούρκους και δεν εκποιήθηκαν για τις ανάγκες του Αγώνα. 
                                                           

40 Καραθανάσης, "Thessaloniki pendant", σ. 391-396.    
41 Σμυρνάκης, ό.π., σ. 181-183. 
42 Μωυσής, Άγιον Όρος, σ. 191 κε.  
43Οικήματα που κατοικούσαν περισσότερες της μιας οικογένειες. 
44Urquhart, The spirit,  σ. 55 επ.  
45 Παπαστάθης, Το χρονικόν της Ορμύλιας,, σ.15.  
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Χαρακτηριστική είναι η κάτωθι περίπτωση των πατέρων της Ιεράς 

Μονής Διονυσίου του Αγίου Όρους, οι οποίοι, αφού διανυκτέρευσαν 

στη νήσο Αμμουλιανή και την επομένη στο λιμάνι της Συκιάς 

Σιθωνίας, διέφυγαν στη νήσο Πόρο στις 23 Δεκεμβρίου 1821 

μεταφέροντας τα κειμήλια της Μονής. Εκεί παρέμειναν στη μονή 

Ζωοδόχου Πηγής επί τριάμισι χρόνια, στη συνέχεια μετοίκησαν επί 

τετραετία στη Ζάκυνθο, μέχρι που τελικά εγκαταστάθηκαν στο 

Διονυσιακό μετόχι της Σκοπέλου, την Φανερωμένη, επί ενάμιση 

χρόνο. Τον Ιούνιο του 1830 επέστρεψαν στο Άγιο Όρος. Ο Πατριάρχης 

Κωνσταντινουπόλεως Κωστάντιος (30 Σεπτ. 1830) καυτηρίασε σε 

επιστολή του τη διαφυγή των εν λόγω μοναχών, εν αντιθέσει προς 

τους εναπομείναντας στην Ι. Μονή μοναχούς 46. 

Στις 13 Απριλίου του 1830, Κυριακή του Θωμά, οι Τούρκοι 

αποχώρησαν από το Άγιο Όρος, και το γεγονός εορτάσθηκε στη 

μοναστική πολιτεία ως απελευθέρωση. Κάθε χρόνο την αυτή μέρα 

καθιερώθηκε να ψάλλεται η επετήριος και ευχαριστήριος ακολουθία 

της εκ δεκαετούς καταδρομής του Όρους απαλλαγής47. Στο Άγιο Όρος 

επικράτησε πάλι ηρεμία, και η μοναστική ζωή ακολούθησε το δικό 

της ρυθμό, ενώ από το 1833 αλλογενείς μοναχοί (Βούλγαροι, 

Ρουμάνοι, Ρώσοι, Σέρβοι) ξαναγύρισαν στο Περιβόλι της Παναγίας. 

Οι Αγιορείτες μοναχοί, παρά τα δεινοπαθήματα που υπέστησαν 

και τα επαχθή μέτρα που τους επέβαλε  η τουρκική κυβέρνηση από 

το 1821 έως το 183048, διατήρησαν ακλόνητο το εθνικό τους φρόνημα 

και ήλπιζαν ότι κάποτε το Άγιο Όρος θα απελευθερωθεί και θα 

ενωθεί με το Ελληνικό κράτος.  

    

Τον Μάρτιο του 1854, Αγιορείτες Μοναχοί, μέλη μυστικής εθνικής 

οργανώσεως στις Καρυές του Αγίου Όρους, πληροφορήθηκαν ότι ο 

στρατηγός Δημήτρης (Τσάμης) Καρατάσος επρόκειτο να καταφθάσει  

                                                           
46 Καδάς, Κώδιξ Διονυσίου σ.  κδ΄-κε΄ 
47 Δωρόθεος, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 134 σημ. 40.  
48 Μαμαλάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 440.  Το 1835, ο Οικουμενικός Πατριάρχης 

Κωνστάντιος μετά από εντολή της Υψηλής Πύλης απέστειλε γράμμα  προς τους 

Αγιορείτες πατέρες, στο οποίο ζητούσε να εξακριβωθεί «εάν διατηρώνται τα του 

ρεαγιαδικού επαγγέλματος καθήκοντα, ώστε αναφανέντες οι περί ταύτα τυχόν 

αυτοβαίνοντες να αποβληθώσι…» (Πετρακάκος, Νέαι Πηγαί, σ. 100 αρ. 45). 
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στο Άγιο Όρος με 800 στρατιώτες, προκειμένου να ηγηθεί 

επανάστασης. Η επανάσταση αυτή είχε, αρχικά, τη υποστήριξη της 

ελληνικής βασιλικής κυβέρνησης, η οποία όμως αργότερα θέλησε να 

την αποτρέψει,  αφού πληροφορήθηκε τις αρνητικές αντιδράσεις των 

Μεγάλων Δυνάμεων. Οι ελπίδες των Αγιορειτών, ότι η Μακεδονία 

και το Άγιο Όρος θα ελευθερώνονταν, αναπτερώθηκαν από τη 

νικηφόρα υπέρ της Ρωσίας έκβαση του Ρωσοτουρκικού πολέμου. 

Πολλοί όμως μοναχοί, που ενθυμούνταν τις τουρκικές καταστροφές 

που προκάλεσε η εξέγερση του Εμ. Παπά, απέτρεψαν την ανάπτυξη 

της στρατιωτικής δράσης του Καρατάσου στο Άγιο Όρος, για να μην 

εκτεθεί ο αγιώνυμος τόπος σε νέους κινδύνους.  

Ο Καρατάσος, αφού ανακηρύχθηκε αρχιστράτηγος της Μακε-

δονίας από τους εξεγερμένους στρατιώτες του, απέπλευσε με τους 

άντρες του από τις Βόρειες Σποράδες προς τα παράλια της 

Χαλκιδικής. Όταν  έφθασε εκεί,  στρατολόγησε παλικάρια στη Συκιά 

και στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνίας (8-4-1854) και στη συνεχεία 

εγκαταστάθηκε στην περιοχή λιμένας Κορφού, όπου η ορεινή και 

δασώδης διαμόρφωσή της αλλά και η γειτνίασή της με το Άγιο Όρος 

προσέφερε, στρατηγικά, περισσότερη ασφάλεια. Παρ’ όλες τις 

επιφυλάξεις της μοναστικής κοινότητας για τη δράση του 

Καρατάσου, διακόσιοι Μοναχοί αλλά και σερδάρηδες και σεϊμένιδες 

του Αγίου Όρους συντάχθηκαν με το στρατό του. Πολλοί Μοναχοί 

προσέφεραν στο στρατηγό χρυσά νομίσματα και εφόδια, -μεταξύ των 

οποίων και ένα άλογο, δώρο του ηγουμένου της Ι. Μονής  

Καρακάλλου ιερομονάχου Δαμασκηνού-, προκειμένου να στηρίξουν 

τον αγώνα του. Στις τάξεις  του Καρατάσου κατατάχθηκαν πολλοί 

Αγιορείτες μοναχοί, ιδίως Αγιοπαυλίτες, Γρηγοριάτες, Εσφιγμενίτες, 

Ιβηρίτες κ.ά., φόρεσαν τις φουστανέλλες  και οπλισθέντες49 

συντάχθηκαν μαζί του στον κοινό Αγώνα.  

Σε μάχη που δόθηκε στην περιοχή της Συκιάς, ο Καρατάσος 

κατατρόπωσε τα τουρκικά στρατεύματα και αμέσως μετά ζήτησε από 

του Αγιορείτες Μοναχούς τη συμπαράστασή τους. Τον Απρίλιο του 

                                                           
49Στάμος, Η ηρωική Κασσάνδρα, σ. 71 επ.   

– Μαμαλάκης, Τα δραματικά γεγονότα, σ. 171 επ.   

– Βασδραβέλλης, Η επανάσταση του 1854, σ. 103. 
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1854, στο Βατοπεδινό Μετόχι πλησίον της Ορμύλιας, δυνάμεις του 

Καρατάσου, με πρωτεργάτες τον αξιωματικό Αθανάσιο Μαυρο-

μιχάλη και τον Αγιορείτη Καπετάν Γιώργη, έδωσαν σφοδρές μάχες 

με τους Τούρκους, προκαλώντας τους βαριές απώλειες. Μετά την 

επιτυχή έκβαση των πρώτων μαχών, ο Καρατάσος κατευθύνθηκε 

προς τον Πολύγυρο, όπου οι κάτοικοί της πόλης τον υποδέχθηκαν με 

ενθουσιασμό και ανεφοδίασαν το ένοπλο Σώμα του με τρόφιμα και 

πολεμοφόδια. Στη θέση Καβρόλακας του Πολυγύρου οι δυνάμεις του 

Καρατάσου, αιφνιδιαστικά κινούμενες, ανάγκασαν τους Τούρκους να 

υποχωρήσουν, όμως στη συνέχεια της μάχης δέχθηκαν αντεπίθεση 

από πολυάριθμο τουρκικό στρατό και ηττήθηκαν. Στην περιοχή 

Λιβάδι (στον χώρο όπου σήμερα, στο κέντρο του Πολυγύρου, έχει 

στηθεί το μνημείο πεσόντων)  σφαγιάσθηκαν από τους Τούρκους 

άτακτους, που δρούσαν υπό τις διαταγές του Χασάν Αγά και του 

Μαχμούτ Βέη, 27 πρόκριτοι του Πολυγύρου. Περί της σφαγής αυτής 

των προκρίτων γίνεται λεπτομερής αναφορά στην από 10 Μαΐου 1854 

έκθεση του Γάλλου προξένου στη Θεσσαλονίκη Louis De Mornard 

προς το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στη συνέχεια, το ένοπλο 

Σώμα του Καρατάσου, ανασυντασσόμενο, αποτελούμενο από 900 

άνδρες, στρατοπέδευσε  στην προ του Αγίου Όρους περιοχή της 

Ιερισσού Κουμίτσα. Μετά από  εντολή του Βαλή της Θεσσαλονίκης, ο 

τουρκικός στρατός, αποτελούμενος από 6.000 περίπου άντρες, 

συγκρούστηκε με τις  ελληνικές δυνάμεις των επαναστατών,  οι 

οποίες, έχοντας την ποικιλότροπη βοήθεια μοναχών του Αγίου 

Όρους50, επέδειξαν γενναιότητα. Τα πυρομαχικά όμως των επανα-

στατών εξαντλήθηκαν, και ο στρατός του Καρατάσου ηττήθηκε 

ολοσχερώς από τους Τούρκους στις 16 Μαΐου. Οι εναπομείναντες σ’ 

αυτόν 415 άνδρες κατέφυγαν στο Άγιο Όρος.   

Τον Ιούνιο του 1854, Αγγλογάλλοι διαμεσολαβητές επέστησαν 

στην προσοχή των Αγιορειτών ότι σε περίπτωση που αυτοί 

εξακολουθούσαν να υποστηρίζουν τον Καρατάσο, θα υφίσταντο τις 

τουρκικές συνέπειες. Μάλιστα, ο Γάλλος Πρόξενος στη Θεσσαλονίκη, 

εκτελώντας  άνωθεν εντολές, επεδίωξε με κάθε τρόπο να καταπνίξει 

                                                           
50 Βασδραβέλλης, ό.π., σ. 105-110.   
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την επανάσταση.  Αυτή η επέμβαση των ξένων δυνάμεων υπέρ των 

Τούρκων και η ήττα του Καρατάσου τον ανάγκασε να αποχωρήσει με 

το Σώμα του από την περιοχή. Μάλιστα, ο ίδιος Γάλλος πρόξενος 

ζήτησε από τον πλοίαρχο Roussen, κυβερνήτη του γαλλικού 

ανιχνευτικού Solon, να διευκολύνει με το πλοίο του την απομάκρυν-

ση των ελληνικών δυνάμεων  από την περιοχή, μεταφέροντας τα 

ελληνικά στρατεύματα οπουδήποτε.  Τελικά, τούτο επετεύχθη την 15 

Ιουνίου 185451, όταν, το ελληνικό Σώμα επιβιβάστηκε  απ’ το λιμάνι 

της Δάφνης του Αγίου Όρους στο Solon και σε κάποιο άλλο αιγυ-

πτιακό πλοίο και έπλευσε προς τη Χαλκίδα. Το γεγονός σηματο-

δότησε και την αρνητική έκβαση της Επαναστάσεως στη Χαλκιδική 

και στο Άγιο Όρος52.  

   

3. Το Άγιο Όρος και ο Πανσλαβισμός  

Μετά τη λήξη του Κριμαϊκού Πολέμου (1856), η εξωτερική πολι-

τική της Ρωσίας εφάρμοσε στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων τις 

αρχές του πανσλαβιστικού κινήματος, στηρίζοντας τις επιδιώξεις της 

Βουλγαρίας. Οι αρχές αυτές  διακηρύχθηκαν το 1850 από ομάδα 

Ρώσων, Τσέχων και Πολωνών διανοουμένων, και καθιστούσαν τον 

Πανσλαβισμό ως ένα κατ’ εξοχήν πνευματικό κίνημα, με στόχο να  

αναδείξει την ιδέα της ενότητας όλων των Σλαβικών Λαών της 

Κεντρικής Ευρώπης, της Ρωσίας και των Βαλκάνιων.  

Οι ιδέες του Πανσλαβισμού δεν άργησαν να διεισδύσουν και στη 

μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους και συνοδεύτηκαν από την 

αθρόα προσέλευση Ρώσων Μοναχών σ’ αυτήν, που είχε ως σκοπό τον 

εκρωσισμό ολοένα και περισσότερων Ιερών Καθιδρυμάτων. Ο σκοπός 

αυτός επιδιωκόταν  με τον εξής τρόπο: οι Ρώσοι εξαγόραζαν  υποτελή 

ιερά καθιδρύματα, εγκαθιστούσαν σ’ αυτά μεγάλο αριθμό Μοναχών 

και στη συνέχεια επιδίωκαν να ανεβάσουν το Ιερό Καθίδρυμά τους 

στη τάξη των Μονών του Αγίου Όρους53. Η ρωσική πολιτική στο Άγιο 

                                                           
51 Δωρόθεος Μοναχός. Το Άγιον Όρος,  σ. 48. 
52 Βασδραβέλλης, ό.π. σ. 110-115. 
53 Παπαστάθης, Το χρονικόν της Ορμύλιας, ό.π., σ.477. 
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Όρος προκάλεσε την αντίδραση της εθνικής συνείδησης των 

Ελλήνων μοναχών και όχι μόνο. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες δημοσιευμένες απόψεις που 

απηχούν το κοινό αίσθημα των Ελλήνων για την πανσλαβιστική 

πολιτική της Ρωσίας. Ο Ιωάννης Καλοστύπης, σε βιβλίο που εξέδωσε 

το 1886, προοιώνιζε τους σκοπούς της εξωτερικής πολιτικής της 

Ρωσίας στη χερσόνησο του Αγίου Όρους: Η μεγάλη φήμη και η επί του 

ορθοδόξου κόσμου μεγίστη επίδρασις του αγιωνύμου Όρους είναι 

τηλικαύτη, ώστε ο μέγας και ακοίμητος του Ελληνισμού πολέμιος, ο 

Σλαυϊσμός, υπεισήλθεν εκεί, μεγίστην και πλουσιοτάτην Μονήν 

ιδρύσας (την του Παντελεήμονος ελληνικήν ούσαν προ του 1875.Σ.Σ.) 

και εκ ταύτης ανακυκά και συνταράττει και επιβουλεύεται πολλαχώς 

και πολυτρόπως τα αυτόθι ελληνικά συμφέροντα. …54. 

Ο Νεοκλής Καζάζης αναφέρει στο βιβλίο του Δηνάριο της 

Ορθοδοξίας (1901) και σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 

Ελληνισμός (1903) τα εξής: Ακόμη μείζονα κίνδυνον διατρέχει  το Άγιο 

Όρος, δυστυχώς την ανοχή ημών, των αντιπροσώπων ημών. Είτε εν 

Κωνσταντινουπόλει, είτε εν Άθῳ, εισήλθον στοιχεία, επιβουλεύοντα 

την εθνικήν ημών και θρησκευτικήν άμα υπόστασιν.  Το Άγιο Όρος είναι 

η ακρόπολις της Μακεδονίας, όπερ εν ῃ περιπτώσει ήθελε καταληφθή 

υπό ξένων πληθυσμών, βεβαίως ου σμικρόν θα κινδυνεύσῃ η 

Μακεδονία, ακόμη περισσότερον παρ’ όσον κινδυνεύει σήμερον από 

τους αιμοδιψείς δολοφόνους…55. 

Ο Πανσλαυϊσμός από πολλού χρόνου έρριψε τους γαμψούς αυτού 

όνυχας επί των ειρηνικών φωλεών του αγιωνύμου ενδιαιτήματος 

ανθρώπων, αποτεξαμένων τω κόσμῳ τούτῳ, εν τη μονώσει και τη 

ερημίᾳ επιζητούντων ψυχικήν και ηθικήν ανάπαυσιν. Η τέως ειρηνική 

πολιτεία, η σπανιώτατα διαταραχθείσα από μακρών αιώνων υπό των 

εγκοσμίων περιπετειών, συγκυκάται ήδη κατά θλιβερόν τρόπον. οι εν 

Χριστώ και δη εν ορθοδοξία αδελφοί ανταγωνίζονται προς αλλήλους 

ήκιστα χριστιανικώς. Ξένοι επήλυδες, άλλοτε δίκην αδελφών 

φιλοξενούμενοι εν τω ιερώ όρει, διακεικούσι την κατάκτησιν αυτού διά 

                                                           
54 Γ.Σ.Ι.Ε. Ο Άθως και η Χαλκιδική.,  σ. 45. 
55Γ.Σ.Ι.Ε.  Ο Άθως και η Χαλκιδική.,  σ. 41. 
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της αδικίας. και μέχρι τινός ήρξατο συντελούμενον  το έργον της 

καταστροφής. Ευτυχώς από τινος χρόνου οι Έλληνες μοναχοί, 

κατανοήσαντες τον εθνικόν κίνδυνον, ήρξαντο αντιδρώντες κατά των 

φιλοκτημόνων ροπών της πανσλαυϊστικής πολιτικής….. Διά τον 

πανσλαυϊσμόν τοιαύτη είνε ουχί η θρησκευτική –αδιαφορεί ως προς 

τούτο- αλλ’ η πολιτική σημασία και δύναμις του Αγίου Όρους56. 

Ο Μητροπολίτης Πατρών και Ηλείας Ιερόθεος, περιοδεύων το 

1901 στο Άγιο Όρος, αναφέρει στο περιοδικό του εθνικοθρησκευτικού 

Συλλόγου Ο Απόστολος Ανδρέας (4-11-1901) σε άρθρο του με τίτλο Ο 

Σταυρός, μεταξύ άλλων τα εξής: Αλλ’ εκ της αδιαφορίας των 

ημετέρων ή της πολλής απλοϊκότητος εισήλασαν και ξένων 

εθνικοτήτων Μοναχοί και  το Άγιο Όρος,  το λέγω μετά λύπης, 

πολεμείται και κινδυνεύει πολλαχώς, εάν δεν φροντίσωμεν να 

διατηρήσωμεν αυτό. Έριδες και μάχαι δυστυχώς μεταξύ των Ελλήνων 

Μοναχών παρέχουσιν αφορμήν εις τους εχθρούς να καταλαμβάνωσιν 

έδαφος… Πολλαχώς ηδυνάμεθα να ενισχύσωμεν  το Άγιο Όρος, και 

υλικώς, αν είναι ανάγκη, αλλά μάλιστα ηθικώς, διότι μετά τον 

απαίσιον πόλεμον του 1897 οι Έλληνες εν Τουρκίᾳ έχασαν πολύ την 

ηθικήν δύναμιν, ην  είχον. Απεθαρρύνθησαν…57. 

 Οι κυβερνήσεις των νέων κρατών που δημιουργήθηκαν στα 

Βαλκάνια τον 19ο αιώνα απέβλεπαν στη ταύτιση της έννοιας έθνους 

και κράτους. Η επέμβαση όπως των Μεγάλων Δυνάμεων, τάχα προς 

εκτόνωση των εθνικών παθών των Βαλκανίων, στην πραγμα-

τικότητα στόχευε στην πάσης θυσίας διατήρηση εν ζωή της 

παραπαίουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας58.  

  

 

 

                                                           
56 Καζάζης, "Το μακεδονικόν πρόβλημα", σ.581. 
57 Ο Άθως και η Χαλκιδική, ό.π. σ. 43. Για τον Πανσλαβισμό βλ. επίσης: Λάσκαρις, 

Το Ανατολικόν Ζήτημα, 1978. Επίσης, για την πανσλαβιστική προπαγάνδα βλ. 

Βλάχος, Το Μακεδονικόν ως φάσις, σ. 210 επ.  
58 Παπαστάθης, «Πέντε έγγραφα» , σ. 476.  
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4. Η βουλγαρική Εξαρχία 

 

Το 1870, οι Βούλγαροι ζήτησαν από την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία την εκκλησιαστική αυτονομία τους και το δικαίωμα 

της  άμεσης τοποθέτησης  βουλγαρικής  ιεραρχίας στις σλαβόφωνες 

περιοχές που βρίσκονταν στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου59. Η Υψηλή Πύλη, υπό τις στρατιωτικές απειλές της 

Ρωσίας, εκδίδοντας φιρμάνι, δηλαδή κοσμικό διάταγμα του 

αλλοθρήσκου Σουλτάνου και χαλίφη του Ισλάμ60, ίδρυσε τη 

Βουλγαρική Εξαρχία, παρέχοντας το δικαίωμα στους Βουλγάρους ν’ 

αποκτήσουν την εκκλησιαστική διοικητική ανεξαρτησία τους από το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα εγκαθίστατο 

Βούλγαρος Έξαρχος στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος θα επε-

ξέτεινε την εκκλησιαστική δικαιοδοσία του, σε περιοχές πέραν του 

Βουλγαρικού κράτους, ήτοι σε ολόκληρη τη Μακεδονία, Θράκη, 

Μικρά Ασία και Ρωμυλία ως εθνικός και εκκλησιαστικός αντιπρό-

σωπος των σλαβοφώνων κατοίκων των ως άνω περιοχών, 

παράλληλα με αυτή του Οικουμενικού Πατριάρχη.  Ως εκ τούτου, 

τα εθνικά θέματα των Ελλήνων περιπλέχθηκαν περισσότερο και 

δημιουργήθηκε το Μακεδονικό Ζήτημα, που συν τω χρόνω αποτέλεσε 

μέρος του λεγομένου Ανατολικού Ζητήματος. Στα πλαίσια αυτού η 

Ρωσία εξυπηρέτησε  τα ιδιαίτερα μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα 

συμφέροντά της στα Βαλκάνια, που θα την καθιστούσαν κυρίαρχη 

δύναμη στην περιοχή και ιδιαίτερα στο Μακεδονικό χώρο. Από τότε, 

η πολιτική τής μέχρι τότε  Προστάτιδος Μεγάλης Δυνάμεως  έναντι 

των Ελλήνων έγινε σκληρή61. Προς αυτήν την κατεύθυνση συνέβαλε 

ομάδα πολιτικών και διανοουμένων όπως λχ. ο Πορφύριος 

Ουσπένσκυ, ο στρατηγός Ιγνάτιεφ (Ρώσος πρέσβης στην Κωνστα-

ντινούπολη)62, ο Θεόδωρος Ντοστογέφσκυ και ο συγγραφέας Δημη-

τριέβσκυ,  οι οποίοι, με μια μεγάλη ομάδα Πανσλαβιστών, επισκέ-

                                                           
59  Η σύσταση της Βουλγαρικής Εξαρχίας στην Κωνσταντινούπολη ανάγεται την 

10 Μαρτίου 1870. Βλ Σμυρνάκης. Το Άγιον Όρος, σ. 211.  
60 Μέρτζος, Μακεδονία, σ. 8.  
61 Μεταξάκης,  Το Άγιον Όρος, σ.59. 
62 Μεταξάκης,  Το Άγιον Όρος, σ. 37, 80 
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φτηκαν το Άγιο Όρος και μελέτησαν το υπάρχον υλικό στις 

βιβλιοθήκες και αξίωσαν στις μελέτες τους ιστορικά δικαιώματα για 

τους Ρώσους και απευθυνόμενοι προς το ρωσικό λαό ισχυρίζονταν ότι 

η ελληνική Ανατολή εφθάρη και ότι για το καλό της Ορθοδοξίας 

επιβάλλεται μια διάδοχη κατάσταση.  Μάλιστα, το 1848 επισκέφθηκε 

την Αθήνα ο μεγάλος δούκας Κωνσταντίνος (δευτερότοκος υιός του 

Τσάρου Νικολάου), ο οποίος κατόπιν επισκέφθηκε στο Άγιο Όρος την 

Ι. Μ. Παντελεήμονος, τη σκήτη του Προφήτη Ηλία και το Κελλί του 

Αγίου Ανδρέα (Σεράι)63. Την ίδια εποχή, ο αριθμός των Ρώσων 

μοναχών που διαβίωναν στη μονή Παντελεήμονος αυξήθηκε 

αισθητά, ενώ τα διακονήματα μοιράζονταν εξίσου μεταξύ Ελλήνων 

και Ρώσων μοναχών. Η  εξίσωση δικαιωμάτων  στους Μοναχούς 

διαφορετικών εθνοτήτων συντελέστηκε με νέο Κανονισμό (1869) που 

συνέταξε η Ιερά Κοινότητα, στον οποίο καθορίστηκε ότι οι δύο 

εθνότητες θα πρέπει να είναι εφεξής ισοδύναμες σε αριθμό μοναχών 

και να μοιράζονται τα διακονήματα. Από του 1874 όμως, οι Έλληνες 

μοναχοί στη Μονή Παντελεήμονος περιορίστηκαν σε 200, ενώ οι 

Ρώσοι ανήλθαν σε 400, γεγονός που έδωσε το δικαίωμα σ’ αυτούς να 

διεκδικούν τον έλεγχο της Μονής64. Τελικά, αυτός επιτεύχθηκε το 

1875, όταν  ο Ρώσος μοναχός Σούσκιν αντικατέστησε στην ηγουμενία 

της Μονής τον ικανό Έλληνα ηγούμενο Γεράσιμο, ο οποίος 

υπερασπίσθηκε τα εθνικά μας δίκαια στο μέτρο του δυνατού, 

έχοντας ως αντιπάλους τη σθεναρώς μαχόμενη εξωτερική πολιτική 

της Ρωσίας, τη συγκατάθεση της Υψηλής Πύλης στα ρωσικά σχέδια 

και την ανοχή του Οικουμενικού Πατριαρχείου65. Δύο υπομνήματα 

των εκεί διαβιούντων Ελλήνων μοναχών προς την Ιερά Κοινότητα, 

που απαιτούσαν τη μεταφορά των Ρώσων μοναχών της Ι. Μονής 

Αγίου Παντελεήμονος στη Σκήτη Μπογορόδιτσα (Αρ. Υπομν. Από 

28/9/1875), μαρτυρούν τις εκάστοτε επικρατούσες εκεί συνθήκες66. 

Από το 1870 (δημιουργία της Βουλγαρικής Εξαρχίας) οι μοναχοί 

των Ι. Μ. Ζωγράφου και Χιλανδαρίου, όπως και της Σκήτης 

                                                           
63 Χρήστου, Το Άγιον Όρος, σ. 287. 
64 Μυλωνάκος, Άγιον Όρος και Σλάβοι,σ. 81.  
65 Σωτηρίου, 1915, σ. 62 επ.  
66 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 2  θ-ε, χ.α.φ. 
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Βογοδόριτσα δεν έπαυσαν να τιμούν τον Βούλγαρο Έξαρχο, 

μνημονεύοντας το όνομά του στην προσκομιδή και τοποθετώντας τη 

φωτογραφία του στις αίθουσες των Μονών67.  

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρακολουθούσε με διακριτικότητα 

τις παράλογες αξιώσεις των Βουλγάρων και των Ρώσων, όπως αυτές 

εκφράζονταν από τον γνωστό πανσλαβιστή και πρεσβευτή της 

Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη Ιγνάτιεφ. Επίσης, το Πατριαρχείο 

αντιλαμβανόταν τις προθέσεις της Βουλγαρικής Εξαρχίας και 

προσπαθούσε, παντί τρόπω, να διατηρήσει σταθερή την  

επικρατούσα  εθνική και εκκλησιαστική κατάσταση στη Μακεδονία, 

θεωρώντας ως καθήκον την επέμβασή του, όταν τούτο θα καθίστατο 

επιβεβλημένο, προς αποτροπή των σχεδίων της Εξαρχίας68.  

 Και αυτή η αντίδραση του Πατριαρχείου δεν άργησε να 

εκδηλωθεί.  Το 1872 ο Πατριάρχης συγκάλεσε την Πανορθόδοξη 

Σύνοδο, η οποία καταδίκασε τη πολιτική της Βουλγαρικής Εξαρχίας, 

αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον Έξαρχο της Βουλγαρικής Εκκλησίας 

στην Κωνσταντινούπολη και κήρυξε επίσημα τη Βουλγαρική 

Εκκλησία ως σχισματική69, κατηγορώντας την  επί εθνοφυλετισμώ. 

Δηλαδή, ότι η Βουλγαρία, με τις ανωτέρω απαιτήσεις της, δεν 

επιδίωκε την εκκλησιαστική ανεξαρτησία της, αλλά την επέκταση 

των βουλγαρικών συνόρων, τουτέστιν ότι υφίστατο εθνική διαφορά 

και όχι εκκλησιαστική. Και όλα αυτά επιτυγχάνονταν με το να 

                                                           
67 Παπουλίδης, Αγιορείτικα, σ. 152. 

Σμυρνάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 211.  
68 Σε συνεργασία με ομογενειακούς παράγοντες και την Ιερά Σύνοδο, το 

Πατριαρχείο διαχειρίστηκε το εθνικό ζήτημα με σοβαρότητα και προσοχή. Προτού 

ο Αγώνας περάσει στην ένοπλη αναμέτρηση, το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

τοποθέτησε σε νευραλγικούς χώρους της Μακεδονίας αξιολογότατους Ιεράρχες, 

Ηγουμένους, Αρχιδιακόνους και Δασκάλους, αποφοίτους της Θεολογικής Σχολής 

της Χάλκης, πολλοί των οποίων είχαν μετεκπαιδευθεί στη Ρωσία και Ευρώπη. Η 

στελέχωση αυτή των μητροπόλεων και των σχολείων της Μακεδονίας στάθηκε 

μέγα εμπόδιο για την εξάπλωση της Πανσλαβικής Προπαγάνδας. Όταν άρχισε η 

φονική δράση των  Κομιτατζήδων κατά τα έτη 1902, 1903 και 1904 σκοτώθηκαν 

αντίστοιχα 184, 283 και 365 Έλληνες Ιερείς και Δάσκαλοι. Βλ. Άγιος Νικόδημος, 

(Περιοδικό), σ. 17.  
69 Άμαντος, Ιστορικές σχέσεις, 1949, σ. 45. – Εκκλησιαστική Αλήθεια, τόμ. 28 (1908) 

σ.521. – Γεδεών,  Έγγραφα Πατριαρχικά, 1908.  –Ζαφείρης, "Η συμβολή του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου", σ. 603 επ. –Στεφανίδης, Εκκλησιαστική Ιστορία, 1970.   
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ενεργεί η Βουλγαρία δια παντός μέσου, εθνοφυλετικού, ανθελ-

ληνικού και διαιρέσεως των Ορθοδόξων της Βαλκανικής Χερσονήσου. 

Το “μόρφωμα” του εθνοφυλετισμού, που εφεύρε η Ρωσία, ενίσχυε 

παντοιοτρόπως τη βουλγαρική εθνική συνείδηση, ευρύτερα το 

πανσλαβιστικό κίνημα. 

Από τη βουλγαρική πλευρά είχε γίνει αντιληπτό ότι το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο επεδίωκε την, όσο το δυνατόν, ειρηνική 

συνύπαρξη των λαών της Βαλκανικής, μέσω ενός πνεύματος 

αλληλεγγύης σε όλους τους τομείς του κοινωνικού βίου (πολιτικό, 

εκκλησιαστικό, πολιτιστικό, εθνικό κλπ). Και πράγματι, το Οικου-

μενικό Πατριαρχείο, με τον εναργέστερο τρόπο, είχε ασκήσει στα 

βαλκανικά κράτη μια πολιτική που περιελάμβανε όλα τα στοιχεία 

της οικουμενικής, εθνικής και ορθόδοξης καταξίωσης, η οποία 

επέφερε απτά αποτελέσματα.  

Το πρώτο θετικό αποτέλεσμα ήταν ότι το Πατριαρχείο  διατήρησε 

ακλόνητη την οικουμενική του θέση και τον πανορθόδοξο χαρακτήρα 

της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της οποίας πολέμιος ήταν το καθαρώς 

εθνικιστικό πνεύμα της Βουλγαρίας, καθώς και πάσα πολιτική που 

στηριζόταν στον εθνοφυλετισμό.  

Υπήρχαν και άλλα θετικά αποτελέσματα της πολιτικής του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον Ελληνισμό της Μακεδονίας. 

Όπως λόγου χάρη, η σθεναρή αντίδρασή του στη βουλγαρική 

προπαγάνδα που ασκούνταν και μέσω των Βουλγάρων 

μητροπολιτών στην επικράτεια των μητροπόλεών τους, καθώς και η 

απόρριψη των αιτημάτων Αλβανοφώνων και Βλαχοφώνων, που 

είχαν τη συμπαράσταση της Ρουμανικής Εκκλησίας κ.ά.  

 Οι θυσίες και οι αγωνίες της Μητρός Μεγάλης Εκκλησίας προς 

διαφύλαξιν της εκκλησιαστικής ευταξίας και της εθνικής 

ακεραιότητος του ποιμνίου των μητροπόλεων των σημερινών Νέων 

Χωρών, κατά την κρισιμωτέραν περίοδον διεισδύσεως των ξένων 

προπαγανδών, δηλαδή του Μακεδονικού Αγώνος, αποτελούν μίαν 

λαμπράν, εν πολλοίς δε και ανεξερεύνητον σελίδα της ιστορίας του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου70.   

                                                           
70 Αγγελόπουλος, "Το Οικουμενικό Πατριαρχείο", 16 (1976) 24-25. 
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Η ενότητα διοικήσεως και δράσεως των μητροπολιτών των Νέων 

Χωρών, που απαιτούσε η αποτελεσματική αντίσταση στις βίαιες 

μεθοδεύσεις των ξένων προπαγανδών, αντιμετωπίστηκε από το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο με τις εγκυκλίους που απέστειλε προς τους 

αρχιερείς, από Σεπτεμβρίου 1901 και Ιανουαρίου 1902, οι οποίες 

περιείχαν συστάσεις για συνετή διοίκηση, ανάλογη προς τη 

σοβαρότητα των καιρών και των περιστάσεων71. 

 Παρά το γεγονός ότι οι  διορθόδοξες σχέσεις δοκιμάστηκαν στη 

συνέχεια εκ νέου,  εξαιτίας της αυτοανακήρυξης των εθνικών 

Αυτοκέφαλων και αυτονόμων Ορθόδοξων Εκκλησιών σε 

Πατριαρχεία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο επέφερε τις δέουσες 

ισορροπίες με τη συνετή πολιτική του, διατηρώντας ξανά αναλλοίωτο 

τον πανορθόδοξο χαρακτήρα του. 

 

5. Οι Συνθήκες του Αγίου Στεφάνου, του Βερολίνου  και 

η Βουλγαρία 

 Οι ασκούμενες διπλωματικές πιέσεις των Βουλγάρων προς τις 

Μεγάλες Δυνάμεις αποσκοπούσαν στην εδραίωση των εδαφικών 

τους διεκδικήσεων στη Βαλκανική. Αυτές υλοποιήθηκαν μετά την 

έκβαση του Ρωσοτουρκικού πόλεμου υπέρ της Ρωσίας, η οποία 

καθόρισε  την ίδρυση του κράτους της μεγάλης Βουλγαρίας και τα 

εθνικά όρια των Βαλκανικών κρατών. Με τη  Συνθήκη του Αγίου 

Στεφάνου (Μάρτιος 1878),  έστω και επί χάρτου, οι Βούλγαροι 

ενισχύθηκαν σημαντικά. Το βουλγαρικό κράτος ορίστηκε ως 

πριγκιπάτο υποτελές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατά τα 

δυο πρώτα έτη της ιδρύσεώς του θα τελούσε υπό ρωσικό έλεγχο. Το 

άρθρο 6 της Συνθήκης καθόριζε ότι στα βουλγαρικά εδάφη θα 

εντάσσονταν η περιοχή μεταξύ Δουνάβεως και Αιγαίου πελάγους 

(εκτός της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής, της επαρχίας Κοζάνης και 

Σερβίων). Η συνθήκη αυτή παρέδιδε άνευ όρων όλο τον μακεδονικό 

Ελληνισμό στη Βουλγαρία και χαρακτηρίστηκε από τον Άγγλο 

                                                           
71 Αγγελόπουλος, Επίσημα έγγραφα, σ. xiii (Εισαγωγή στην επανέκδοση)  
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ιστορικό Ουίλιαμ Μίλερ ως Εξαμβλωτικόν έγγραφον και αυτόφωτος 

παραβίασις της δικαιοσύνης και της εθνολογίας. 

Η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου στην ουσία  επέφερε τη διάλυση 

της Τουρκίας. Από αυτήν επωφελήθηκαν αποκλειστικά η Ρωσία, 

εκπληρώνοντας το στόχο της εξωτερικής της πολιτικής, να 

καταστήσει τη Βουλγαρία κράτος υποτελές στην εξωτερική της 

πολιτική, ελέγχοντας τον Αίμο έως το Βόρειο Αιγαίο. Για το Ελληνικό 

Έθνος η συνθήκη ήτο  το δεύτερο μεγάλο χτύπημα  το οποίο εδέχετο ο 

Ελληνισμός… δεν είναι ζήτημα απώλειας ή διατηρήσεως δύο επαρχιών, 

αλλά πρόκειται περί αυτής ταύτης της ίδιας υπάρξεώς του72. Όπως 

ήταν αναμενόμενο αυτή ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στην 

ελληνική κοινή γνώμη73. 

 

Η ενδεχόμενη ρωσική κυριαρχία στην περιοχή των Βαλκανίων  

ανησύχησε την Αυστροουγγαρία και τη Βρετανία, οι οποίες 

προσπάθησαν να αναθεωρήσουν τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Η 

αναθεώρηση αυτή επιτεύχθηκε στο Συνέδριο του Βερολίνου, που 

επακολούθησε λίγους μήνες μετά (Ιούλιος του 1878), και η ομώνυμη 

υπογραφείσα συνθήκη περιόρισε την γεωγραφική έκταση της 

Βουλγαρίας σε πολύ μικρότερη περιοχή από την αρχικά ορισθείσα74.   

Η Αγγλία δεν είχε εκφρασθεί ευθαρσώς υπέρ της συμμετοχής της 

Ελλάδος σ’ αυτό, και οι Έλληνες αντιπρόσωποι δεν έγιναν δεκτοί ως 

συνομιλητές στο συνέδριο του Βερολίνου. Εν τούτοις επιτράπηκε 

στους αντιπροσώπους της να εκθέσουν την άποψή τους για την 

ενσωμάτωση της Κρήτης, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου στο 

βασίλειο…75, σε συγκεκριμένη, εκ των 24, συνεδρίαση76, για το άρθρο 

15 της Συνθήκης.  Τα άρθρα που  δημοσιεύτηκαν στον ξένο τύπο για 

                                                           
72 Νάλτσας, Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, σ.61.  
73 Γκαρπολάς, Πώς η Μακεδονία παρέμεινεν ελληνική, σ. 92.  
74 Glogg, Συνοπτική ιστορία της Ελλάδος, σ. 93, σημ. 21.  
75 Clogg, ό.π., σ.93. σημ. 21.  
76 (Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της 17ης/29ης Ιουνίου, οι αντιπρόσωποι της 

Ελλάδος ήταν ο υπουργός Εξωτερικών Θεόδ. Δηλιγιάννης και ο εν Βερολίνω 

πρεσβευτής Αλέξ. Ρ. Ραγκαβής). 
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τη συμμετοχή της Ελλάδος και για τις θέσεις που διατύπωσε στο 

Συνέδριο ήταν ευμενή77. 

 Με δύο λόγια, η Συνθήκη του Βερολίνου υπήρξε ο καταστατικός 

Χάρτης των Βαλκανίων και γενικά της ΝΑ Ευρώπης, ο οποίος 

διατηρήθηκε σταθερός μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέμους.  

Μετά την Συνθήκη του Βερολίνου, οι Βούλγαροι άρχισαν να 

επανασχεδιάζουν την εξωτερική τους πολιτική. Στη χώρα 

δημιουργήθηκαν δύο οργανώσεις: Η των Σεντραλιστών, η οποία 

ιδρύθηκε το 1893 στη Ρέσνα, (γνωστή το 1896 ως ΕΜΕΟ, Εσωτερική 

Μακεδονο-Αδριανουπολιτική Επαναστατική Οργάνωση, αρχικά 

ονομαζόταν Μυστική Μακεδονο–Αδριανουπολιτική Επαναστατική 

Οργάνωση), και απέβλεπε  στην αυτονόμηση της Μακεδονίας από 

την Οθωμανική Αυτοκρατορία και στη σταδιακή προσάρτηση της στη 

Βουλγαρία. Η δεύτερη οργάνωση  ονομαζόταν των Βερχοβιστών, 

ιδρύθηκε το 1894 και αποσκοπούσε στη βουλγαρική ένοπλη δράση 

στη Μακεδονία και τη Θράκη και στην άμεση ενσωμάτωση της 

Μακεδονίας στη Βουλγαρία. Οι δύο οργανώσεις καθόρισαν τη δράση 

των Κομιτατζήδων στον Μακεδονικό Αγώνα78. 

Μετά τη συνθήκη του Βερολίνου, οι Βουλγαρικές κυβερνήσεις 

θεωρούσαν ως νομική βάση των διεκδικήσεών τους προς το Αιγαίο 

Πέλαγος την προηγηθείσα συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Το 1885, η 

Ανατολική Ρωμυλία προσαρτήθηκε πραξικοπηματικά στη Βουλ-

γαρία, και ο  ηγεμών Αλέξανδρος Βάτεμβεργ  διπλασίασε εντελώς 

αναίμακτα την επικράτεια του κράτους του. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

Βούλγαροι ηγέτες (Βάτεμβεργ και Στέφανος Σταμπούλωφ) επέδειξαν 

τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας τους στηριζόμενοι στην 

αρωγή της Ρωσίας, ενώ η βουλγαρική τρομοκρατία εναντίον του 

Ελληνισμού της Ανατολικής Ρωμυλίας εντάθηκε.  

                                                           
77 Έτσι, τα «Daily News» (Λονδίνου) έγραφαν77: «Η υπό του λόρδου Ντέρμπυ 

γενομένη πρότασις, όπως η Ελλάς γίνει δεκτή στο Συνέδριο, είναι η μάλλον 

ευφρόσυνος των αποφάσεων της κυβέρνησης κατά τας αρχάς του πολέμου… Το 

Ανατολικό Ζήτημα δεν είναι δυνατόν να λυθεί άνευ του Ελληνικού Έθνους…», ενώ ο 

τύπος (Βιέννης): «Εν περιπτώσει πολέμου Ρωσίας και Αγγλίας η Ελλάς θα 

συμμαχήσει μετά της Μεγάλης Βρεττανίας …..θα είναι η ίδρυση μεγάλου ελληνικού 

κράτους…». 
78 Μάξιμος Ιβηρίτης,  "Ηλειακή Πρωτοχρονιά", 12 (2012).  
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Η προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας στη Βουλγαρία 

ανέδειξε τις αδυναμίες στην εξωτερική πολιτική των Δυτικών 

Δυνάμεων, αλλά και των Βαλκανικών κρατών, μια και η προσάρτηση 

αυτή θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εάν προηγούνταν συνεν-

νόηση ανάμεσα στις εμπλεκόμενες δυνάμεις. Πέραν των άλλων, η 

προσαρτηθείσα Ανατολική Ρωμυλία με τα εύφορα εδάφη της και την 

πλουσιότατη βλάστηση προσέδωσε στη Βουλγαρία μεγάλες παραγω-

γικές δυνατότητες.  

 Οι Βούλγαροι άσκησαν έντονη πίεση στις πατριαρχικές 

κοινότητες που κατοικούσαν σε μικτές περιοχές, προκειμένου αυτές 

να προσχωρήσουν στην Εξαρχία. Επίσης, το βουλγαρικό Κράτος, 

έχοντας την υποστήριξη της Ρωσίας, αφού έλαβε από τους Τούρκους 

την άδεια να τοποθετήσει επισκόπους στη Μακεδονία (Στρώμνιτσα, 

Μοναστήρι, Αχρίδα, Νευροκόπι κ.α.), ίδρυσε σ’ αυτήν σχολεία και 

οικοτροφεία με ιδίες δαπάνες79.  Στην προσπάθειά του να αποσπάσει 

από το Πατριαρχείο τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Μακεδονίας 

και να τους εντάξει στη βουλγαρική εξαρχία, οι Βούλγαροι χρησιμο-

ποίησαν  αρχικά έντονη προπαγάνδα (χρήμα, ίδρυση σχολείων και 

εκκλησιών, διορισμοί δασκάλων και εξαρχικών ιερέων, με την 

ταυτόχρονη διάδοση της βουλγαρικής γλώσσας), η οποία όμως δεν 

απέδωσε τους αναμενόμενους καρπούς. Η μεγάλη μάζα των 

κατοίκων της Μακεδονίας παρέμεινε πιστή στο Οικουμενικό 

Πατριαρχείο, υπερασπίζοντας το ελληνικό της φρόνημα. Το επιχεί-

ρημα των Βουλγάρων, ότι η ομιλούσα γλώσσα των κατοίκων αποτε-

λεί χαρακτηριστικό εθνικής συνείδησης, έπεσε επίσης στο κενό. Οι 

ντόπιες σλαβόφωνες κοινότητες της Μακεδονίας, οι οποίες μιλούσαν 

τη βουλγαρική, αρνήθηκαν να εκβουλγαριστούν. Αυτές εδώ και 

αιώνες διατηρούσαν την ελληνική τους συνείδηση και αισθάνονταν 

εθνικά πατριαρχικές. Μετά τον ατυχή πόλεμο του 1897, οι Βούλγαροι 

εκμεταλλεύτηκαν την ελληνική ήττα και ενέτειναν τις πιέσεις τους 

στον πληθυσμό της Μακεδονίας, προκειμένου αυτός να 

εκβουλγαριστεί,  αποστέλλοντας ένοπλα Σώματα στη Μακεδονία, 

τους λεγόμενους κομιτατζήδες. Αυτά διέτρεχαν την ύπαιθρο,  

                                                           
79 Κυριακίδης, Σύντομος επισκόπησις,  σ. 9. 
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καταπίεζαν το ντόπιο πληθυσμό και με εμπρησμούς,  λεηλασίες, 

βιαιοπραγίες και φόνους ενέσπειραν το φόβο και τον τρόμο στους 

πατριαρχικούς χωρικούς, επιδιδόμενα συστηματικά στον αφανισμό 

όλων των ελληνικών ηγετικών στοιχείων, ιδιαίτερα των εγκρίτων 

Ελλήνων. Για την επίτευξη των στόχων της εξαρχικής προπαγάνδας, 

ο Ελληνισμός της Μακεδονίας υπέστη όλες τις οδυνηρές συνέπειες 

της θηριωδίας τους (τρομοκρατία, σφαγές, λεηλασίες κλπ.). Κάποιοι  

ιστορικοί χαρακτήρισαν τους Έλληνες που υπέστησαν τις εν λόγῳ 

θηριωδίες ως  νεομάρτυρες 80. Η αποτυχία των βουλγαρικών 

προσπαθειών, να αποσπαστούν δια της βίας οι χριστιανικοί 

πληθυσμοί της Μακεδονίας από το Πατριαρχείο και να ενταχθούν 

στη βουλγαρική εξαρχία, οδήγησε τους Βούλγαρους στο να 

χαρακτηρίσουν τον ελληνικό πληθυσμό της Μακεδονίας ως 

Γραικομάνους. Πρέπει να τονιστεί, ότι η βίαιη προσπάθεια 

εκβουλγαρισμού της Μακεδονίας καθόρισε και το νόημα του 

Μακεδονικού Αγώνα. 

  

6. Οι σχέσεις της Πύλης και του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου με τη Μοναστική Πολιτεία και Αγίου Όρους 

στο τρίτο τέταρτο του 19ου αιώνα 

 

Από το 1860 και μετά, η Υψηλή Πύλη προσπάθησε να παρέμβει 

στον τρόπο διοίκησης του Αγίου Όρους, επειδή θεωρούσε ότι ο τόπος 

αποτελούσε  εστία εθνικιστικών τάσεων. Ο διορισμένος διοικητής της 

Μακεδονίας  Χουσνή Πασάς, κατά επιταγή της Πύλης, μετά από 

επίσκεψή του στην Αγιώνυμη πολιτεία, προκειμένου να εξετάσει τις 

επικρατούσες εκεί συνθήκες, συνέταξε νέο καταστατικό Χάρτη του 

Αγίου Όρους. Σε διάταξη αυτού καθοριζόταν ότι το Άγιο Όρος θα 

διοικούνταν από Καϊμακάμη, ο οποίος θα ασκούσε την αρμοδιότητα 

της εκδίκασης ποινικών και οικονομικών υποθέσεων. Οι μοναχοί του 

Αγίου Όρους αντέδρασαν σθεναρά στην εν λόγω διάταξη, και μετά 

από επέμβαση των Πρεσβευτών των Μεγάλων Δυνάμεων ο Κατα-

                                                           
80 Παπαδόπουλος, "Η παιδεία στη Μακεδονία", σ. 22. – Κ. Βακαλόπουλος, Ο 

Βόρειος Ελληνισμός, σ.20 κ.ε. - Αργυρός, Η μακεδονική, 1906. 
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στατικός Χάρτης του Χουσνή Πασά καταργήθηκε από την Πύλη, ενώ  

η παρουσία των Τουρκικών Αρχών στο Άγιο Όρος έγινε μικρή.  

Επί πατριαρχίας Κυρίλλου Ζ΄(1855-1860) η εξάρτηση των Μονών 

του Αγίου Όρους από το Πατριαρχείο εξομοιώθηκε με αυτή των 

άλλων Σταυροπηγιακών Μονών, γεγονός που προκάλεσε επίσης τις 

έντονες αντιδράσεις της Ιεράς Κοινότητας. Σε αναφορά της προς το 

Πατριαρχείο η Ιερά Κοινότητα επεσήμανε πως η εξομοίωση αυτή 

αποτελούσε καταπάτηση του δικαιώματος των μονών  και επέστρεψε 

συγχρόνως το σιγίλιο για διόρθωση κατά το σημείο τούτο, πράγμα που 

έγινε81. 

Επί  Πατριαρχίας Ιωακείμ Β΄ (1860-1878), οι σχέσεις του Οικουμε-

νικού Πατριαρχείου και της Μοναστικής Κοινότητας του Αγίου 

Όρους ήσαν τεταμένες,  επειδή ο Πατριάρχης επιδίωξε να υπαχθεί το 

Άγιο Όρος πνευματικώς και διοικητικώς στο Πατριαρχείο και να 

μειωθεί ο αριθμός των Μοναστηριών. Μάλιστα, ο Πατριάρχης, του 

οποίου οι σχέσεις με τον Ρώσο πρέσβη της Κωνσταντινουπόλεως 

κόμη Ιγνατίεφ ήσαν άριστες82, ζήτησε την καταβολή εκ μέρους των 

Ιερών Μονών83 του ποσού των 4.000 φλουριών. Η Ιερά Κοινότητα 

αρνήθηκε να καταβάλει το ποσό και κατήγγειλε την παρέμβαση του 

Πατριαρχείου στον τρόπο διοίκησης του Όρους,  απειλώντας να 

διαμαρτυρηθεί στην Πύλη και εις το ανήκον μέρος, εννοώντας τους 

Πρεσβευτές των Μεγάλων Δυνάμεων στην Κωνσταντινούπολη και 

περισσότερο τη Ρωσία. Το 1877, στη δεύτερη Πατριαρχία του Ιωακείμ 

Β΄ (1973-1878), ο Πατριάρχης συνέταξε νέο Κανονισμό διοίκησης του 

Αγίου Όρους με τον τίτλο Κανονισμός των εν Αγίω Όρει μοναστηρίων 

των υπαγομένων εις την πνευματικήν διοίκησιν του εν Κωνσταντι-

νουπόλει Ρωμαϊκού Πατριαρχείου, ο οποίος αποτελούνταν από 153 

άρθρα84. Ωστόσο, οι Αγιορείτες δεν εφάρμοσαν το νέο Κανονισμό, 

ισχυριζόμενοι ότι δεν ερωτήθηκαν περί αυτού. Οι σχέσεις 

                                                           
81 Ιωακείμ Ιβηρίτης, Αγιορειτική Πολιτεία, σ. 15  -   Χρήστου, Το Άγιον Όρος, σ. 279 
82 Μεταξάκης,  Το Άγιον Όρος, σ. 37.  
83 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 413. 
84 Χρήστου, Το Άγιον Όρος, σ. 280.  
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Πατριαρχείου και Αγίου Όρους ομαλοποιήθηκαν επί της πρώτης 

πατριαρχίας του Ιωακείμ Γ΄85. 

 

7. Η Χαλκιδική και η Επανάσταση του 1878 

 

Μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, στη Μακεδονία προετοιμά-

ζονταν νέα επαναστατικά κινήματα. Η εξέγερση των Ελλήνων της 

Μακεδονίας οργανώθηκε από τη Μακεδονική Επιτροπή, η οποία 

ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1878 από Μακεδόνες παρεπιδημούντες 

στην Αθήνα, όπως ο Κρουσοβίτης καθηγητής Πανεπιστημίου 

Αθηνών Ιω. Πανταζίδης,  ο στρατιωτικός ιατρός Γεώργιος 

Παπαζήσης, ο καθηγητής (Μακεδών) Νικ. Χαλκιόπουλος, ο 

δικηγόρος από τη Χαλκιδική Λεωνίδας Πασχάλης, και ο Στέφανος Ν 

Δραγούμης, (ψυχή της Επιτροπής)86. Στη Χαλκιδική την προετοιμασία 

της επανάστασης ανέλαβε το Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης υπό 

την καθοδήγηση του διπλωμάτη Κ. Βατικιώτη, με τη συνεργασία των 

Μητροπολιτών Κασσανδρείας Κωνσταντίνου και Ιερισσού και Αγίου 

Όρους Θεοκλήτου, οι οποίοι συγκρότησαν αντάρτικα Σώματα, 

επικεφαλής των οποίων τέθηκαν ο Βαβδινός Καπετάν Γιώργης και ο 

Αθανάσιος Σιποτνικιώτης.  

Παράλληλα, στα χωριά της Χαλκιδικής συγκροτήθηκαν  

Επιτροπές Αγώνος, οι οποίες ανέλαβαν το έργο της διακίνησης 

πολεμοφοδίων από την ελεύθερη Ελλάδα στον όρμο Πυργαδικίων 

Χαλκιδικής87. Τα αντάρτικα ελληνικά Σώματα εξορμούσαν κυρίως 

από τον Πολύγυρο και την  Αρναία της Χαλκιδικής. Επειδή επίκεντρο 

της επανάστασης στη Χαλκιδική ήταν ο Πολύγυρος, οι Τούρκοι, 

αντιλαμβανόμενοι τις επαναστατικές κινήσεις των Ελλήνων, 

συνέλαβαν τους Πρόκριτους της πόλης,   τους φυλάκισαν και τους 

καταδίκασαν σε θάνατο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ όμως 

                                                           
85 Σταυρίδης, Οικουμενικοί Πατριάρχες, σ.214.  
86 Μακεδονική Ζωή, τχ.9 (Φεβ.1967), εισαγωγικά («Στις Φλόγες»). 
87 Ζάγκλης, Χαλκιδική, σ. 221.  
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παρενέβη προς τον Σουλτάνο, και η ποινή των Προκρίτων 

μετατράπηκε σε ισόβια εξορία στα Άδανα της Ανατολής88.  

 Η Μακεδονική Επιτροπή αρχικά σκόπευε να αποβιβάσει τις 

ελληνικές δυνάμεις στη Χαλκιδική και στο Στρυμωνικό  κόλπο με 

σκοπό να δράσουν αυτές στην περιοχή των Σερρών89. Τελικά, το 

αρχικό σχέδιο τροποποιήθηκε, και η απόβαση αυτή πραγμα-

τοποιήθηκε στην περιοχή του Ολύμπου της Πιερίας, καθόσον η 

Χαλκιδική κρίθηκε από τους Έλληνες επιτελείς ως ακατάλληλη, γιατί 

βρίσκονταν κοντά στη Θεσσαλονίκη και απρόσφορη από απόψεως 

εδαφικής διαμορφώσεως90.  

Αρχηγός της Επαναστάσεως του Ολύμπου (1878) ορίστηκε ο 

Κοσμάς Στεργίου Δουμπιώτης, καταγόμενος από ιστορική οικογένεια 

(από το 1821) των Δουμπιών Χαλκιδικής91, έχοντας στις τάξεις των 

επαναστατών αρκετούς Χαλκιδικείς92, όπως  τους  Λεωνίδα Πασχάλη, 

Νικόλαο Χαρισίου Σταγειρίτη,  Ιωάννη Γεωργιάδη κ.ά.  Το 

εκστρατευτικό Σώμα του Δουμπιώτη μεταφέρθηκε με τα ατμόπλοια 

Ύδρα και Βυζάντιον από την Αττική στο Λιτόχωρο Πιερίας. Εκεί,  

σχηματίσθηκε η Προσωρινή Κυβέρνηση της Μακεδονίας με πρόεδρο 

τον Λιτοχωρινό Ευάγγελο Κοροβάγγο, και πρωτεργάτες τον 

επίσκοπο Κίτρους Νικόλαο, τον ηγέτη των Βλάχων του Βερμίου 

Πατραλέξη και των ληστανταρτών Χοστέβα και Καλογήρου, η οποία 

ζήτησε από τις Μεγάλες Δυνάμεις την υποστήριξή τους στο δίκαιο 

αγώνα των Ελλήνων και την προστασία των γυναικόπαιδων. 

Ολόκληρη η περιοχή, πλην της Κατερίνης, ελεγχόταν από τους 

Επαναστάτες93.   

Οι πρώτες επιτυχίες ενθάρρυναν στην αρχή τους εξεγερμένους, 

όμως, στη συνέχεια, κακοί χειρισμοί των επιτελών στο σχεδιασμό και 

                                                           
88Παπανικολάου, «Εικόνες από την επανάσταση, σ. 384-385. - Ζάγκλης, 

Χαλκιδική,  σ. 221. 
89 Την άποψη αυτή υποστήριζαν και οι Μακεδόνες της Αταλάντης, ταχθέντες 

υπέρ της απόβασης στη Χαλκιδική. Βλ. Βακαλόπουλος Κ., Νεώτερη ιστορία, σ. 110.  
90 Νοτάρης, Ανέκδοτα έγγραφα, σ. 41.  
91 Μακεδονική Ζωή, τχ. 9 (1967) 42, 54 (επιστολή δικηγόρου Ι. Παλαμήδη εκ 

Πολυγύρου Χαλκιδικής).  
92 Κότσιανος, "Η συμμετοχή της Χαλκιδικής", σ. 9.  
93 Βακαλόπουλος Α., Από τα προϊστορικά χρόνια, 1983, σ. 174.  
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στη δράση των ελληνικών δυνάμεων (μη έγκαιρη κατάληψη της 

Κατερίνης, διάσπαση των στρατευμάτων κ.ά.) επέφεραν την ήττα 

των Ελλήνων και την αποτυχία της Επανάστασης του Ολύμπου. Οι  

Τούρκοι ήταν καλά πληροφορημένοι για τις κινήσεις των 

επαναστατών και  έγκαιρα έλαβαν μέτρα εναντίον τους, με 

αποτέλεσμα η Επανάσταση του 1878 να κατασταλεί σύντομα. 

Μερίδιο ευθύνης σ’ αυτήν την αποτυχία επωμίζονται και οι 

Ελληνικές Κυβερνήσεις που, από το θέρος του 1875, δρούσαν κατα-

σταλτικώς εις πάσαν πρωτοβουλίαν διά την προετοιμασίαν του 

αγώνος94.   

Ως τα τέλη του 1878,  στις περιοχές του Ολύμπου και των Πιερίων 

συνεχίστηκε η δράση των ολιγομελών ομάδων ληστανταρτών που 

διεξήγαγαν συχνές συγκρούσεις με τον τουρκικό στρατό.  Στο χωριό 

Ρητίνη οι αντάρτες συναντήθηκαν με τον Πρόξενο Θεσσαλονίκης 

Βατικιώτη  και τον ρώτησαν εάν θα γίνει νέα επαναστατική κίνηση 

στη Μακεδονία. Ο Πρόξενος, που γνώριζε ότι η δράση των Σωμάτων 

εξύψωνε το ηθικό των χριστιανών κατοίκων, πίστευε πως έπρεπε 

αυτοί να ενισχυθούν. Όμως η κακοκαιρία του χειμώνα και η έλλειψη 

πολεμοφοδίων τους ανάγκασε να υποχωρήσουν στη Θεσσαλία και 

από εκεί στην ελεύθερη Ελλάδα. Ο Αγών στον Όλυμπο και στα 

Πιέρια είχε ουσιαστικά και τυπικά λήξει95. 

 Απεσταλμένοι της Υψηλής Πύλης στο Άγιο Όρος  διεξήγαγαν 

εκτεταμένες ανακρίσεις, προκειμένου να εξακριβώσουν εάν οι 

πληροφορίες που διοχέτευαν τοπικές αρχές ήταν αληθινές, ότι εν 

Αγίῳ Όρει εξεφορτώνοντο διάφορα πολεμοφόδια και πυρίτις διά την  

επανάστασιν της Χαλκιδικής… διά τον εξοπλισμόν των σωμάτων άτινα 

απεστέλλοντο εις Θεσσαλίαν και Μακεδονίαν…96, και προέβαιναν σε 

συλλήψεις και εξορίες μοναχών (Χριστόφορος Ι. Μ. Σταυρονικήτα, -

Δανιήλ Ξηροποταμινός κ.ά.). Παράλληλα, μεταξύ Ελλήνων και 

Ρώσων μοναχών του Αγίου Όρους υπήρχαν αντιπαλότητες που μπο-

ρούσαν να οδηγήσουν σε έκρυθμες καταστάσεις. Τα περιστατικά 

                                                           
94 Κωφός, Η Επανάσταση της Μακεδονίας,  σ. 35 επ. 
95 Παπαδόπουλος, Οι επαναστάσεις του 1854 και 1878, σ. 103. 
96Γκαρπολάς, Πώς η Μακεδονία, σ. 111-112. 
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όμως αυτά ήταν μεμονωμένα και δεν επεκτάθηκαν σ’ ολόκληρη την 

περιοχή.  

 

8. Ο Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄ 

Στις 4 Αυγούστου 1878 ο Πατριάρχης Ιωακείμ Β΄ απεβίωσε στη 

Χάλκη, αφήνοντας τις σχέσεις Πύλης και Οικουμενικού Πατριαρ-

χείου τεταμένες. Στο προσκήνιο της πατριαρχικής διαδοχής εμφα-

νίσθηκε ο Ιωακείμ Γ΄, ο οποίος δεν ετύγχανε αποδοχής από την 

Πύλη97, που εκτιμούσε ότι ο Ιωακείμ  δεν θα εκλεγόταν  Πατριάρχης, 

αν και αντιλαμβανόταν το ευνοϊκό κλίμα που επικρατούσε υπέρ του 

στη διεθνή διπλωματική σκηνή. Ωστόσο, η Πύλη προσπάθησε να 

κρατήσει ισορροπίες στις διπλωματικές σχέσεις με το Πατριαρχείο, 

προκειμένου να αποδείξει στις Μεγάλες Δυνάμεις ότι δεν επενέβαινε 

στα εσωτερικά του. Την υποψηφιότητα του Ιωακείμ  ως Πατριάρχη 

υποστήριζε με πάθος ο Μέγας ευεργέτης και οικονομικός παράγων 

της Ομογένειας Γεώργιος Ζαρίφης, ο οποίος συνέδραμε οικονομικά 

την Τουρκική κυβέρνηση προς αυτόν το σκοπό. Αρνητική στάση για 

την εκλογή του Ιωακείμ Γ΄ δεν κράτησε μόνο η Πύλη αλλά και η 

Ρωσία. Παρά τις όποιες μηχανορραφίες που στήθηκαν προς 

αποτροπή της εκλογής του Ιωακείμ, αυτή επετεύχθη την 4 Οκτωβρίου 

187898.  

Στην πρώτη Πατριαρχία του (1878-1884) ο Ιωακείμ Γ΄ ανέπτυξε 

αξιόλογο έργο: ίδρυσε εκκλησιαστικές σχολές, ανέπτυξε   φιλαν-

θρωπική δραστηριότητα, επαναλειτούργησε το Πατριαρχικό τυπο-

γραφείο, εξέδωσε το περιοδικό  Εκκλησιαστική Αλήθεια, ανακαίνισε 

τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και στήριξε τους κληρικούς, τους 

νέους καθώς και τους ανήμπορους ανθρώπους κ.ά.. Ένα όμως από τα  

σημαντικότερα πρόβλημα που αντιμετώπισε στη συγκεκριμένη 

                                                           
97 Ειρήσθω, ότι ο Ιωακείμ Γ΄ χαρακτηρίσθηκε από τον Πρέσβη στην 

Κωνσταντινούπολη Α. Κουντουριώτη ως ευτύχημα για την Εκκλησία και τον 

Ελληνισμό, ο οποίος έγραψε ότι: «Εγνώρισα αυτόν ιδιαιτέρως ενταύθα και 

εξετίμησα την τε ανεξαρτησίαν και τας ιδέας του υπέρ των συμφερόντων του 

Ελληνισμού». 
98 Σταυρίδης, Οικουμενικοί Πατριάρχαι, ό.π. – Νανάκης, "Ο Πατριάρχης Ιωακείμ 

Γ΄", σ. 20 
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περίοδο ο Ιωακείμ Γ΄, και εντάθηκε ιδιαίτερα τη διετία 1882-1883, ήταν 

η συνεχής αυξανόμενη δύναμη και επιρροή των Ρώσων στο Άγιο 

Όρος. Η Ρωσική διείσδυση στο Άγιο Όρος αυτή την εποχή επικεντρω-

νόταν στη Σκήτη του Προφήτη Ηλία της  Ιεράς Μονής Παντο-

κράτορος και στο γεωργιανό Κελλί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 

της Μονής Ιβήρων99. 

Η Κυβέρνηση Θεοτόκη εφάρμοσε στην πολιτική της για το εν 

λόγω πρόβλημα τις προτάσεις που υπέβαλε προς το Υπουργείο 

Εξωτερικών ο Γενικός Πρόξενος Θεσσαλονίκης Πέτρος  Λογοθέτης100, 

ο οποίος, αν και πατριώτης, δεν εξέτασε αντικειμενικά το πρόβλημα. 

Στις εκφρασθείσες ελληνικές θέσεις αντιτάχθηκε ο  Οικουμενικός 

Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄, ενώ ο Πρεσβευτής της Ελλάδος στην 

Κωνσταντινούπολη Ανδρέας Κουντουριώτης προσπάθησε να 

διατηρήσει ισορροπίες101.  

Κατά την Α΄ Πατριαρχία του ο Ιωακείμ Γ΄ επεδίωξε την ειρηνική 

διευθέτηση των διαφορών που υπήρχαν μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων 

μοναχών. Η πολιτική του πανσλαβισμού δεν επέφερε σε βάρος του 

Ελληνισμού θετικά αποτελέσματα για τους Σλάβους Μοναχούς που 

διαβιούσαν στο Άγιο Όρος, παρά τις επίμονες προσπάθειες που αυτοί 

κατέβαλλαν.  

 

9. Η εξάπλωση των Ρώσων στη Χαλκιδική και στο Άγιο Όρος 

 Στην πέριξ του Αγίου Όρους ευρύτερη περιοχή, στη 

Χαλκιδική, οι Ρώσοι επίσης επέκτειναν τους πολιτικούς σχεδιασμούς, 

που καθόριζε η πανσλαβιστική πολιτική τους. Το 1875 στη Μεγάλη 

Παναγία Χαλκιδικής εγκαταστάθηκε ομάδα Ρωσίδων Μοναχών, οι 

οποίες ίδρυσαν εκ του προχείρου γυναικεία Μονή, εξαρτώμενη από 

την Ι. Μονή Αγίου Παντελεήμονος. Στην αρχή των δραστηριοτήτων 

τους, οι Μοναχές προέβαιναν σε αγαθοεργίες προς τους κατοίκους 

της ευρύτερης περιοχής, συν τω χρόνω όμως θέλησαν να αγοράσουν 

                                                           
99 Ταχιάος, Το Γεωργιανικόν ζήτημα (1869-1918). – Βακαλόπουλος Κ., Temoignages 

historiques, σ. 372-375. - Καρδάρας, Η ρωσσική διείσδυση, σ. 96 επ.  
100 Καρδάρας, «Συμβολή», σ. 441-430. 
101 Καρδάρας, «Η ρωσική διείσδυση», σ. 95 επ.   
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εκτάσεις γης,  παρέχοντας μάλιστα στους Μεγαλοπαναγιώτες 

δελεαστικές τιμές. Τις προθέσεις, όμως, των οικονομικών προσφορών 

τους αντιλήφθησαν οι ντόπιοι κάτοικοι, και μετά την σθεναρή 

αντίδρασή τους οι Μοναχές εγκατέλειψαν τον τόπο. Την επόμενη 

χρονιά, το 1876, οι Ρώσοι  έστειλαν πάλι στην ίδια περιοχή μοναχό 

ονόματι Αγαθάγγελο, ως μέλος δήθεν μεγάλης ομάδος που θα 

προέβαινε σε έργα ευποιΐας. Λέγεται ότι ο Μοναχός αυτός διέθεσε 

περί τας 1000 λίρας για την αγορά ενός κατεστραμμένου Ναού που 

σωζόταν μόνο τα θεμέλιά του. Οι κάτοικοι της περιοχής αντέδρασαν 

και πάλι και ζήτησαν την παρέμβαση του Επισκόπου Ιερισσού 

Μελετίου, ο οποίος και απέλυσε τον Αγαθάγγελο από την περιοχή.  

Παρόμοιο περιστατικό συνέβη στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνίας, 

όπου Ρώσοι της Σκήτης Αγίου Ανδρέου, αφού  προσέγγισαν νωρίτερα 

τον Τούρκο Νομάρχη Θεσσαλονίκης και τους προκρίτους της 

περιοχής, αγόρασαν έκταση στην περιοχή της Βουρβουρού, 

προκειμένου να κατασκευάσουν εκεί εγκαταστάσεις. Όταν 

ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής, οι κάτοικοι αντέδρασαν άμεσα 

και δυναμικά, προκαλώντας καταστροφές στα έργα. Να σημειωθεί 

ότι ο τραπεζίτης Θεσσαλονίκης (Διευθυντής της Τραπέζης Μυτι-

λήνης, του εκεί Υποκαταστήματος), ο οποίος είχε εξασφαλίσει την 

ανοχή των Τούρκων, παρενέβη για τη διευθέτηση του θέματος. 

Ανάλογη ήταν και η παρέμβαση της Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας, η 

οποία προέβη σε ενέργειες διεκδίκησης των κτημάτων στη 

Βουρβουρού.   

Το τρίτο κρούσμα της ρωσικής πολιτικής να διεισδύσει στη 

Χαλκιδική εκτυλίχθηκε στην Ιερισσό. Οι  Ρώσοι προθυμοποιήθηκαν 

να κατασκευάσουν υδραγωγείο στην περιοχή, πρόταση που οι 

ντόπιοι κάτοικοι αρχικά καλοπροαίρετα δέχτηκαν. Όταν όμως είδαν 

να αναρτώνται επιγραφές γραμμένες στη Σλαβική,  αντιλήφθησαν 

τις πραγματικές προθέσεις των Ρώσων, κατέστρεψαν τα έργα και 

εξεδίωξαν τους τεχνίτες. Κάποιες παρόμοιες  προσπάθειες που 
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αποπειράθηκαν οι Ρώσοι στον Μαρμαρά Προποντίδας και στα Μύρα 

Λυκίας, στάθηκαν επίσης ανεπιτυχείς102.  

Τα κάτωθι έγγραφα, που πρωτοδημοσίευσε ο Χαράλαμπος 

Παπαστάθης103, προέρχονται από το αρχείο του Υπουργείου 

Εξωτερικών104 και αποτελούν εκθέσεις του προξένου Θεσσαλονίκης Γ. 

Λαγκαδά προς τον Υπουργό Εξωτερικών της κυβερνήσεως Βούλγαρη, 

Ιωάννη Δηλιγιάννη, που απεστάλησαν τις παραμονές του 

εκρωσισμού της Μονής Παντελεήμονος, το 1874. Τα έγγραφα αυτά 

μας ενημερώνουν για τις προσπάθειες εκρωσισμού της Ιεράς Μονής 

και σκιαγραφούν τη ρωσική  διείσδυση στο Άγιο Όρος.  

Το πρώτο έγγραφο αφορά τα προβλήματα που προέκυψαν για 

τους Έλληνες Μοναχούς της Μονής Αγίου Παντελεήμονος από την 

εκεί εγκαταβίωση Ρώσων Μοναχών, η οποία ξεκίνησε το 1849. 

Αρχικά εγκαταστάθηκαν στη Μονή πέντε Ρώσοι Μοναχοί, το 1860 

αυξήθηκαν στους 300 και το 1874 υπερέβαιναν τους 600. Ο πρόξενος 

Γ. Λαγκαδάς κατηγόρησε τον ηγούμενο της Μονής Γεράσιμο καθώς 

και τον Μοναχό Ιλαρίωνα105 ότι επέδειξαν ανεκτικότητα απέναντι 

στη διείσδυση Ρώσων Μοναχών στη Μονή106. Η Ιερά Κοινότητα, 

καθώς η Μονή κατέστη τελικά κτήση των Ρώσων Μοναχών, πρότεινε 

προς τη διοίκηση της Μονής τη σύνταξη νέου Κανονισμού που θα 

διέπει τη λειτουργία της. Μολονότι οι Ρώσοι απέρριψαν την πρότασή 

της, η Ιερά Κοινότητα συνέταξε νέο Κανονισμό αποτελούμενο από 22 

άρθρα107, από τα οποία στο πρώτο έγγραφο καταγράφονται τα 8. Το 

                                                           
 102 Μυλωνάκος, Άγιον Όρος και Σλάβοι, σ. 95-96.        

 103 Παπαστάθης, "Πέντε έγγραφα", σ. 476. 

 104 Πρόκειται για τα υπ’ αριθμ. Φ.76/1 (1874) 555, 769, 1230,1306 και 1453. 

 105 Το μοναδικό εμπόδιο για την ανάληψη της διοίκησης της Μονής από τους 

Ρώσους ήταν ο γηραιός ηγούμενος Γεράσιμος. Μετά το θάνατό του, οι Ρώσοι 

προέβησαν στην εκλογή του Μακαρίου Σούσκιν ως ηγουμένου της Μονής, ενώ οι 

Έλληνες αδελφοί  αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τη Μονή της μετανοίας των 

και να διασκορπιστούν σε άλλα αθωνικά Καθιδρύματα. 

 106 Μπασδέκας, "Η εν Άθω Μονή", σ. 594. -Ψυχάρης, «Ανάγνωσμα…», σ. 78 επ.  

 107 Ο Πρόξενος λανθάνει ως προς τον αριθμό των άρθρων που υπάρχουν στον 

κανονισμό της Μονής - αναφέρει 22 ενώ στην πραγματικότητα υπήρχαν μόνο 6 - 

καθώς και ως προς την περιγραφή του δευτέρου άρθρου, «Οι Ρώσοι να μη 

δύνανται να υπερβώσι το τρίτον των Ελλήνων αδελφών», το οποίο πουθενά στον 
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δεύτερο άρθρο του εν λόγω κανονισμού καθόριζε οι Ρώσοι να μη 

δύνανται να υπερβώσι το τρίτον των Ελλήνων αδελφών.  Από το 

έγγραφο πληροφορούμαστε την οικοδόμηση κτηρίων από τους 

Ρώσους επί των ερειπίων της παλαιάς Μονής Αγίου Παντελεήμονος, 

δηλαδή της Μονής Ξυλουργού ή Θεσσαλονικέως στη θέση Παλαιο-

μονάστηρον108. Ο Πρόξενος υπέθεσε λαθεμένα ότι οι Ρώσοι Μοναχοί 

προσπαθούσαν να αναβιβάσουν το νέο Καθίδρυμα, που 

οικοδομούσαν στα ερείπια παλαιών κτισμάτων,  σε Μονή, γιατί  η 

ανύψωση υποτελούς Καθιδρύματος στην τάξη των κυρίαρχων 

Μονών ήταν αδύνατο να συμβεί.  

Στο δεύτερο έγγραφο (16.7.1874) ο Πρόξενος Λαγκαδάς  ανα-

φέρεται στην επίσκεψη του Ρώσου Προξένου Κωνσταντινουπόλεως  

κόμη  Ιγνάτιεφ στο Άγιο Όρος και στη Μονή Παντελεήμονος, μαζί με 

τους ομόλογούς του της Πρωσίας και της Αμερικής, τον Ιούλιο του 

1874. Κατά την επίσκεψή του ο Ιγνάτιεφ εξέφρασε στον Επίτροπο του 

Αγίου Όρους τη δυσαρέσκειά του για την καταδρομή που υφίστανται 

οι Ρώσοι μοναχοί από τους Έλληνες, και ότι στο μέλλον θέλει ο ίδιος 

να προστατεύσει τους Ρώσους Μοναχούς.    

Στο τρίτο έγγραφο (21.10.1874) ο Λαγκαδάς αναφέρεται στις 

διαπραγματεύσεις που διεξήγαγαν οι προϊστάμενοι της Μονής 

Σταυρονικήτα με εκπροσώπους της ρωσικής Σκήτης Αγίου Ανδρέα ή 

Σεραγίου, προκειμένου να πωλήσει η Μονή μέρος των εκτάσεών της, 

που εκτείνονταν μέχρι τη θάλασσα, στους Ρώσους μοναχούς της 

Σκήτης,  για να αποκτήσουν αυτοί διέξοδο προς τη θάλασσα και ίδιον 

λιμένα. Το αντάλλαγμα της αγοραπωλησίας θα ήταν η εξόφληση 

χρεών της Μονής από τους Ρώσους, τα οποία ανέρχονταν στις 600 

χιλιάδες γρόσια109. Όταν διαδόθηκε η φήμη των μυστικών αυτών 

                                                                                                                                                                      
Κανονισμό δεν απαντάται. Στην πραγματικότητα, ο καθορισμός του αριθμού των 

Ρώσων αδελφών της Μονής εναπόκειται στην οικεία επιτροπή της Ιεράς 

Κοινότητος.  

 108 Βλάχος, Η χερσόνησος του Αγίου Όρους, σ. 322.  

 109 Δεδομένου ότι η Σκήτη Σεραγίου βρίσκεται στο κέντρο της ανατολικής 

πλευράς χερσονήσου και η Μονή Αγίου Παντελεήμονος στο μέσο της δυτικής 

πλευράς της, η αγορά των ενδιάμεσων εκτάσεων από Ρώσους Μοναχούς ενείχε 

τον κίνδυνο διχοτόμησης του Αγίου Όρους. Παρόλο που η οικονομική δυσπραγία 
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συνεννοήσεων, αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Ιεράς Κοινότητος, 

η οποία έπαυσε από τα καθήκοντά τους τούς προϊσταμένους της 

Μονής και τον Ηγούμενο Αβέρκιο. Η  αυτοπρόσωπη διαμαρτυρία του 

ιδίου στο Πατριαρχείο κατέληξε στην απόφαση του Πατριάρχη να 

διορίσει τον Επίσκοπο Σερβίων και Κοζάνης Ευγένιο ως Έξαρχο του 

Πατριαρχείου επί του εν λόγω θέματος, γεγονός που επέφερε την 

αποκατάσταση της προηγούμενης διοικητικής τάξης στη Μονή. Αυτή 

η απόφαση προκάλεσε  την έντονη αντίδραση της Ιεράς Κοινότητος.  

Στο τέταρτο έγγραφο (7.11.1874) ο Πρόξενος Λαγκαδάς αναφέρει 

ότι, όταν ο γραμματέας του Προξενείου μετέβη στον όρμο 

Βουρβουρού της Κασσάνδρας, προκειμένου να εξετάσει τα όσα 

προκλήθηκαν από το κάποιο ναυάγιο πλοίου, συνάντησε  εκεί 

Ρώσους Μοναχούς να διαπραγματεύονται με τις οθωμανικές Αρχές 

την αγορά του όρμου αυτού και τας περιχώρους γαίας και δάση. 

Το πέμπτο έγγραφο αναφέρεται στα διοικητικά προβλήματα που 

προέκυψαν από την εφαρμογή του Νέου Κανονισμού του Άθω. Ο 

Κανονισμός αυτός, αποτελούμενος από 19 κεφάλαια και 153 άρθρα, 

φέρει τον τίτλο Κανονισμός των εν Αγίῳ Όρει Μοναστηρίων των 

υπαγομένων εις την πνευματικήν διοίκησιν του εν Κωνσταντινουπόλει 

Ρωμαϊκού Πατριαρχείου  και δημοσιεύθηκε την 27η Δεκεμβρίου 1877. 

Τα άρθρα 8 και 10 του Κανονισμού αυτού, που μεταρρύθμισαν το 

άρθρο 4 του παλαιότερου ισχύοντος νόμου, αναφέρονταν στην 

απόκτηση της  οθωμανικής ιθαγένειας από τους δόκιμους και 

μοναχούς και όριζαν πως όλοι οι υποψήφιοι προς εγκαταβίωση στο 

Άγιο Όρος, μη Οθωμανοί υπήκοοι, παραιτούνται της ιθαγένειάς τους 

και λαμβάνουν παραχρήμα την οθωμανική υπηκοότητα. Αυτήν 

μπορούσαν να διατηρήσουν ακόμη και εάν εγκατέλειπαν το Άγιο 

                                                                                                                                                                      
της Μονής Σταυρονικήτα οδήγησε στην αποδοχή της ρωσικής προτάσεως, οι 

οφειλές της προς τρίτους αυξήθηκαν επικίνδυνα επί ηγουμενίας του μοναχού 

Καισάριου Αβερκίου. Το 1889 ο Ρώσος Μοναχός Ναθαναήλ υποσχέθηκε εκ νέου 

ολοσχερή εξόφληση των χρεών της Μονής Σταυρονικήτα, ο θάνατος όμως αυτού 

ματαίωσε  τα σχέδιά του. Η Μονή σώθηκε από την πλήρη καταστροφή το 1893, 

όταν ανέλαβε τη διοίκησή της ο ισόβιος επίτροπος Θεόφιλος και, μετά από χρηστή 

διοίκηση εννιά ετών, απέσβησε όλα τα χρέη της Μονής. 
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Όρος. Ο Πρόξενος Λαγκαδάς τάχθηκε υπέρ της ισχύος του 

Κανονισμού,  και αυτός εγκρίθηκε τόσο από την οθωμανική 

κυβέρνηση όσο και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1877. Οι 

Μονές του Αγίου Όρους όμως ουδέποτε τον αποδέχθηκαν, ούτε 

εφάρμοσαν φυσικά τον κανονισμό.  

 

9.  Η ρωσική πολιτική στο Άγιο Όρος και ο Ιωακείμ Γ΄ 

Ο Ιωακείμ Γ΄ ήταν πεπεισμένος ότι η Ρωσία εφάρμοζε στην   

επικράτεια του Αγίου Όρους επεκτατική πολιτική με σκοπό την 

επικράτηση των Ρώσων μοναχών σ’ αυτήν. Θεωρούσε, επίσης, ότι η 

συγκεκριμένη ρωσική πολιτική δεν υποκινούνταν από πολιτικά 

κριτήρια αλλά από θρησκευτικά, υπονοώντας εμμέσως ότι στόχευε 

στην υπονόμευση των δικαιωμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου.  

Κατά την πρώτη πατριαρχία του, ο  Ιωακείμ Γ΄ στράφηκε 

εναντίον μιας μερίδος Ελλήνων μοναχών του Αγίου Όρους, των 

οποίων η συμπεριφορά έθετε σε κίνδυνο τόσο τα εκκλησιαστικά όσο 

και τα εθνικά ζητήματα του τόπου. Οι ανησυχίες του Οικουμενικού 

Πατριάρχη  διατυπώθηκαν  σε επιστολές που απέστειλε προς τους 

αγιορείτες πατέρες, ήδη από το 1879, στις οποίες αναλύονται οι  

συνέπειες που υφίστατο το Άγιο Όρος, εξαιτίας κάποιων ενεργειών 

που δεν συνάδουν με τη μοναστική ιδιότητα των Μοναχών,  όπως: α) 

η μακροχρόνια μίσθωση και εκποίηση ιδρυμάτων του Αγίου Όρους σε 

αλλοδαπούς είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των ξένων μοναχών 

στην αγιώνυμη πολιτεία και την κυριαρχία αλλοεθνών σε σκήτες, 

καλύβες και Κελλιά. β) Η ανεξέλεγκτη χειροτονία μοναχών είχε 

καταστεί επικίνδυνη πρακτική, επειδή δεν ελεγχόταν η  διαγωγή και 

το ήθος των μοναχών, γ) ο μεγάλος αριθμός των διαβιούντων εκεί 

Μοναχών μπορούσε να αναβαθμίσει κελλιά  σε σκήτες.  Ο 

Πατριάρχης, επίσης, καυτηρίασε τη διαγωγή των μοναχών που 

πραγματοποιούσαν εράνους, χωρίς να λάβουν προηγουμένως την 

άδεια του Πατριαρχείου ή της Ιεράς Κοινότητος.  

 Οι Έλληνες μοναχοί που προέβαιναν στις ως άνω ενέργειες 

αρνήθηκαν την προτροπή του Πατριαρχείου να στείλουν αντιπρο-

σώπους στην Κωνσταντινούπολη,  προκειμένου να βρεθούν από 
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κοινού δίκαιες και νόμιμες λύσεις. Η ανάρμοστη συμπεριφορά 

Ελλήνων μοναχών ενάντια στον Πατριάρχη οφειλόταν εν πολλοίς 

και στην πολιτική της Κυβέρνησης Χ. Τρικούπη, που κατηγορούσε τον 

Πατριάρχη ως μεροληπτικό, ότι ασκούσε φιλορωσική πολιτική και ότι 

στρεφόταν εναντίον των Ελλήνων μοναχών, υποστηρίζοντας Ρώσους 

μοναχούς110. 

Παράλληλα,  διπλωματικοί υπάλληλοι και πρόξενοι του 

Ελληνικού κράτους παρενέβαιναν απροκάλυπτα στα εσωτερικά του 

Αγίου Όρους, ορμώμενοι από άκρατον πατριωτισμόν,  προκαλούντες 

τη μήνι των Ρώσων.  

 

Η διορθόδοξη οικουμενική πολιτική του Ιωακείμ Γ΄ ήταν η 

ενδεδειγμένη προς τις διεθνείς συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη 

την εποχή. Οποιαδήποτε πιθανή ενίσχυση των Ελλήνων μοναχών 

του Αγίου Όρους από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ή το Ελληνικό 

Κράτος θα αντέβαινε στη Συνθήκη του Βερολίνου, η οποία δεν 

διαχώριζε τους μοναχούς σύμφωνα με την εθνικότητά τους. Σε 

περίπτωση που θα εφαρμοζόταν μια τέτοια πολιτική άλλες 

ορθόδοξες Δυνάμεις (Ρωσία, Ρουμανία, Σερβία) θα προάσπιζαν τα 

δικαιώματα των ομογενών τους στο Άγιο Όρος, μέσω διπλωματικών 

πιέσεων που θα ασκούσαν προς την Υψηλή Πύλη που θα επέφεραν 

την κατάργηση των προνομίων του Αγίου Όρους. Άλλωστε, το 1883, ο 

Ρώσος πρέσβυς Α. Nelidov διαμήνυσε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, 

επικαλούμενος την ανωτέρω συνθήκη, ότι η Ρωσία θα επενέβαινε 

επισήμως,  προκειμένου να υποστηρίξει τα ρωσικά μοναστήρια και 

τις ιδιοκτησίες των Ρώσων μοναχών111. Οι ίδιοι φόβοι για επέμβαση 

ξένων δυνάμεων στο Άγιο Όρος εκφράστηκαν από τον Ιωακείμ Γ΄ σε 

συνάντησή του με τον πρόξενο Θεσσαλονίκης Γ. Δοκό στο Άγιο Όρος 

το 1887: ο Ιωακείμ Γ΄ μοι επιβεβαίωσεν ότι εξ επισήμου και 

ασφαλεστάτης πηγής γνωρίζει ότι η Υψηλή Πύλη και προσωπικώς ο 

εκτάκτου κατ’ αυτόν νοημοσύνης Σουλτάνος καραδοκούσι την 

                                                           
110 Καρδάρας, Οικουμενικό Πατριαρχείο, σ. 160. 
111 Βλάχος, Το Μακεδονικόν ως φάσις, σ. 208 κε. 
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κατάλληλον περίστασιν όπως επέμβωσι εις τα του Αγίου Όρους 

καταργούντες τα εν αυτώ εν ισχύει προνόμια…112.   

 Ο τρόπος αντιμετώπισης της ρωσικής διείσδυσης στο Άγιο 

Όρος δημιούργησε τριβές στις σχέσεις του Ιωακείμ Γ΄ με την 

Κυβέρνηση του  Χαρ. Τρικούπη.  

 

10.  Η εξέλιξη της διαμάχης  μεταξύ του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου και της ελληνικής Κυβέρνησης 

  

Εκείνη την περίοδο, ο Ελληνισμός αμφιταλαντεύτηκε ανάμεσα σε 

δύο ασκούμενες πολιτικές τακτικές. Την πρώτη εξέφραζε το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο - το κέντρο της Ορθοδοξίας και η 

μεγαλύτερη πολιτική και θρησκευτική δύναμη της εποχής – και τη 

δεύτερη η  Κυβέρνηση των Αθηνών, του νεοσύστατου και 

περιορισμένου εδαφικά Ελληνικού κράτους.  

Η πολιτική του Οικουμενικού Πατριαρχείου στόχευε στη 

δημιουργία μιας πανορθόδοξης δύναμης στα πλαίσια της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ η πολιτική της  Αθήνας απέβλεπε 

στην επέκταση των συνόρων του ελληνικού κράτους. Ο Χ. Τρικούπης,  

που εξελέγη πρωθυπουργός τρεις φορές113, πίστευε ότι οι ελληνικές 

Κυβερνήσεις, προκειμένου να πετύχουν την εδαφική  επέκταση της 

Ελλάδος, έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου για την ευόδωση των εθνικών στόχων. Κατά τον 

ιστορικό Κ. Παπαρρηγόπουλο Ο Χ. Τρικούπης ηξίου ίνα και  το 

Οικουμενικόν Πατριαρχείον καθοδηγήται εν τη πολιτείᾳ αυτού, την 

μην καθαρώς εκκλησιαστικήν, από των Αθηνών, αλλ’ η τοιαύτη 

πολιτική προσέκρουεν ακριβώς εις την πολιτείαν του πατριάρχου 

Ιωακείμ Γ΄, όστις εθεώρει εαυτόν ευλόγως ως αρρωγόν ουχί απλώς του 

κλήρου αλλά και εθνάρχην κηδόμενον των συμφερόντων σύμπαντος 

                                                           
112 Παπάγγελος (επιμ.), «Έκθεση του Προξένου», σ. 75. Απόσπασμα του υπ’ 

αρίθμ. 1051 εγγράφου από 24.8.1887 του εν Θεσ/νίκη Γενικού Προξένου της Α.Μ. 

προς το επί των Εξωτερικών Υπουργείο.    
113  (21/10/1878 έως 25/10/1878, 10/3/1880 έως 12/10/1880, 3/3/1882 έως 18/4/1885) 

αντίστοιχα 
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του ορθοδόξου ελληνικού λαού114. Η διαμάχη μεταξύ των δύο αυτών 

πολιτικών πόλων αποδείχτηκε αναπόφευκτη και ο Ελληνισμός 

διχάστηκε.  

Η διαφορετική πολιτική που άσκησαν ο Ιωακείμ Γ΄ και ο 

Τρικούπης αποτυπώθηκε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του 

αλύτρωτου Ελληνισμού της Μακεδονίας. Ο Πατριάρχης, για να 

στηρίξει τον Ελληνισμό, ακολούθησε μετριοπαθή πολιτική, απαλ-

λαγμένη από εθνικιστικές κορώνες, όπως αυτές εκφράζονταν από 

τον Σύλλογο προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων115, τους 

Έλληνες δασκάλους και προξένους.  Ο Ίων Δραγούμης, κρίνοντας τις 

πολιτικές ιδέες του Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄, συνέδεσε την προσω-

πικότητά του με την ασκούμενη απ’ αυτόν πολιτική: Έχει δικές του 

ιδέες μεγαλομανείς. Είναι Πατριάρχης των Ορθοδόξων, έχει όλη την 

ορθοδοξία δική του και  θέλει να την κάμη δική του πνευματικώς. Είναι 

Βυζαντινός Έλληνας116.   

Η αντιπαράθεση μεταξύ Πατριαρχείου και  Ελληνικής Κυβερνή-

σεως οξύνθηκε πολύ. Η ελληνική Κυβέρνηση απέστειλε στο 

Οικουμενικό Πατριαρχείο δύο καθηγητές της Θεολογικής Σχολής 

Αθηνών, τον Ν. Δαμαλά και τον Π. Παυλίδη,  προκειμένου να 

εκτιμήσουν αυτοί το πρόβλημα της διείσδυσης των Ρώσων στο Άγιο 

Όρος. Οι καθηγητές συνέταξαν έκθεση, την οποία και απέστειλαν 

στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία επικέντρωσαν την προσοχή 

τους στη χλιαρή αντίδραση του Πατριάρχη Ιωακείμ Β΄ (1860-1863 και 

1873-1878) απέναντι στο εν λόγω πρόβλημα, ενώ  ταυτόχρονα 

εξέφρασαν  την ανησυχία τους για τη διαφαινόμενη αύξηση των 

Ρώσων στο Άγιο Όρος, εν αντιθέσει προς την στασιμότητα που 

παρουσίαζε ο αριθμός των Βουλγάρων και Ρουμάνων μοναχών. Στην 

έκθεση των καθηγητών εμπεριέχονταν και προτάσεις αντιμετώπισης 

του προβλήματος, όπως η ενεργοποίηση της Αθωνιάδος Σχολής στις 

Καρυές, η τακτική επίσκεψη των Ελλήνων Προξένων στο Άγιο Όρος, 

                                                           
114 Καρδάρας,  Ιωακείμ Γ΄ -Χαρ. Τρικούπης, σ.32. - Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία, σ. 

13-14.  
115 Έγγρ. αριθμ. 74/6-10-1883  Ιωακείμ Γ¨ προς Ανδρέα Κουντουριώτη. Χρ. 

Καρδάρας, ό.π. σ. 33. 
116 Καρδάρας.  ό.π. σ. 34. - Ι. Δραγούμης, Ο Ελληνισμός και οι Έλληνες, σ. 120. 
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η ακτοπλοϊκή σύνδεση των Ιερών Μονών κ.ά. Για την αύξηση των 

Ρώσων μοναχών και για τις υποχωρήσεις των Ιερών Μονών απέναντι 

στις αξιώσεις της ρωσικής διπλωματίας οι δύο καθηγητές 

κατέστησαν αποκλειστικά υπεύθυνο τον Οικουμενικό Πατριάρχη 

Ιωακείμ Γ΄.  

Σε γενικές γραμμές, μέχρι το έτους 1884, η προπαγάνδα του 

πανσλαβισμού άφησε ανεπηρέαστη τη δύναμη του Ελληνισμού στο 

Άγιο Όρος117. Όσο όμως εξαπλώνονταν η ξένη προπαγάνδα στο Άγιο 

Όρος και στη Μακεδονία, και ο Οικουμενικός Πατριάρχης εμβάθυνε 

στους τρόπους αντιμετώπισής της, τόσο το χάσμα του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου με την Αθήνα έπαιρνε μεγαλύτερες διαστάσεις.  

Ο Πατριάρχης συνέστησε στην  Ελληνική Κυβέρνηση μια σειρά 

μέτρων που επιβάλλονταν  να ληφθούν άμεσα για την αντιμετώπιση 

του ζητήματος, όπως: την  προσέγγιση των τοπικών Οθωμανικών 

Αρχών από τους προξένους· την αποπομπή από τη θέση τους όσων 

προξένων κρίνονταν ακατάλληλοι· την αποπομπή των αδιάφορων  

απέναντι στα εθνικά θέματα δασκάλων, επειδή η εκκλησία και η 

παιδεία ήταν τα όπλα του Ελληνισμού ενάντια στις διαφαινόμενες 

βουλγαρικές βλέψεις. Ο Πατριάρχης υποστήριξε, παράλληλα, την 

ανάγκη ίδρυσης σχολείων στα μεγάλα κέντρα του Ελληνισμού, τη 

Θεσσαλονίκη και το Μοναστήρι, τη δημιουργία σχολαρχείων και  

διδασκαλείων, καθώς και το διορισμό εκπαιδευτικού προσωπικού με 

ικανότητες και πίστη στην πατρίδα. Για την τελευταία μάλιστα 

πρόταση, έφερε ως παράδειγμα την προσήλωση των Ρώσων 

προξένων απέναντι στην πατρίδα τους και παρότρυνε την Ελληνική 

κυβέρνηση να προωθήσει στη Μακεδονία προσωπικότητες με 

αποδεδειγμένες πολιτικές και εμπορικές ικανότητες, γνώστες της 

ελληνικής παράδοσης, των ηθών και των εθίμων του Ελληνισμού, 

υποδεικνύοντας εμμέσως, κατά κύριο λόγο, τους ομογενείς της 

Κωνσταντινούπολης που είχαν και την απαιτούμενη οικονομική 

ευχέρεια. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ θεωρητικά συντασ-

σόταν με τις πρωτοβουλίες και τις προτάσεις του Οικουμενικού 

Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄, στην πράξη μετέθετε την ανάληψη πρωτο-

                                                           
117 Καρδάρας, "Η ρωσική διείσδυση", σ.117 
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βουλιών και τις ευθύνες στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, αντιπρο-

τείνοντας την εθνική δραστηριοποίηση ιερέων στην περιοχή της 

Μακεδονίας, ζητώντας οι ιερείς να λάβουν πρωτοβουλίες για την 

εθνική πολιτική. 

Οι αρχιερείς του Οικουμενικού Πατριαρχείου έπρεπε να 

επιτελέσουν έργο δύσκολο στις περιφέρειες των Μητροπόλεών τους 

στη Μακεδονία,  διατηρώντας λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στις σχέ-

σεις των αλλόφωνων κατοίκων της, χωρίς αυτές να υπηρετούν 

εθνικές σκοπιμότητες και  προπαγανδιστικές  ενέργειες υπέρ της 

Ελλάδος, προκειμένου να μην κατακριθούν για φυλετισμό από 

αλλόφυλους ορθοδόξους και ως  επαναστάται  από τους Τούρκους118. 

Η πολιτική του  Ιωακείμ Γ΄ ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο της 

προάσπισης της Ορθοδοξίας και απευθυνόταν στον ορθόδοξο 

Οικουμενισμό. Ενώ η Ελληνική Κυβέρνηση με την ασκούμενη 

πολιτική της προασπιζόταν τα στενά ελληνικά συμφέροντα στη 

Μακεδονία119. Η διαφορά απόψεων μεταξύ των κύριων συντελεστών 

της υφιστάμενης κατάστασης είναι πασιφανής120.  

Οι δύο πλευρές, το Πατριαρχείο και η Ελληνική Κυβέρνηση, 

επιχειρούσαν να επιρρίψουν την πολιτική ευθύνη η μία πλευρά στην 

άλλη. Οι Έλληνες πρόξενοι κατηγορούσαν τους αρχιερείς για 

πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων τους (φιλοχρηματία, 

χειροτονία ακαταλλήλων προσώπων ως ιερέων κλπ). ενώ 

συγχρόνως, σύλλογοι που ελέγχονταν από την Ελληνική Κυβέρνηση, 

όπως ο Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, 

κατηγορούσαν τους Προξένους ότι υπεισέρχονται στις αρμοδιότητες 

                                                           
118 Καραθανάσης, "Ο Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄", σ. 162.  
119 Αγγελόπουλος, "Οι πηγές του βίου" , σ. 308 –Ιστορικό Αρχείο Εγγράφων του 

Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού, Φάκ. υπ’αριθμ.2 

«Αλληλογραφία Ιωακείμ  Γ΄ κατ’εκλογήν».  
120 Σε επιστολή που απέστειλε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στην 

Πρεσβεία Κωνσταντινουπόλεως αναφέρεται σχετικά(13/9/1883), ότι θεωρεί 

άσκοπη τη συνάντηση με την ΑΘΠ ως προς τα του Αγίου Όρους ζητήματα, εφ’ 

όσον «τα διδάγματα της συνέσεως εις ουδέν ωφελούν ημάς απέναντι της 

πολεμικής εχθρικής ημίν Δυνάμεως». (ΑΥΕ/ 1883/ ΠΚ Εκκλησιαστικά/ 1185/ 13-9-

1883).  
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του Πατριαρχείου και ταυτόχρονα επέκριναν το Πατριαρχείο για την 

ασκούμενη πολιτική του121. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών των δυσάρεστων και ανεπίτρεπτων 

καταστάσεων για την αποτελεσματικότητα των  διεκδικήσεων των 

δικαίων του Ελληνισμού της Μακεδονίας και της Θράκης ήταν η 

ανυπαρξία κοινού πεδίου πολιτικής δράσης μεταξύ Πατριαρχείου και 

Ελληνικής Κυβέρνησης. Η ανυπαρξία αυτή φανέρωνε την  έλλειψη 

κοινών στόχων και οραμάτων των Ελλήνων και είχε άμεσο 

αντίκτυπο στην εικόνα που παρουσίαζαν αμφότερες οι δύο πλευρές 

προς την Ευρώπη και προς τις Μεγάλες Δυνάμεις.   

Ο Πατριάρχης πληροφορούνταν συχνά ότι η Κυβέρνηση 

Τρικούπη τον αποκαλούσε ρωσόφιλο. Σχετική είναι η επιστολή του 

στον Α. Κουντουριώτη (ΑΥΕ/ 1883/ Εγκ. /Απόρ./ Εκκλησιαστική /1186 

/13.9.1883) … Είπον πολλά προς πολλούς όπως γίνηται χρήσις 

ερευνήσεως εις την διεξαγωγήν των τοιούτων υποθέσεων χάριν του 

δικαίου, του συμφέροντος ημών και υψίστων άλλων ελληνικών 

συμφερόντων εν Τουρκία. Αλλ’ οι εν Αθήναις τας τοιούτας προβλέψεις 

και συμβουλάς εχαρακτήρισαν ως φιλορωσσισμόν και ρωσσοφοβίαν, 

παράσχοντες ακρόασιν εις τας εκθέσεως του τυχόντος.   

 

11. Η παραίτηση του Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ 

Όταν ο Ιωακείμ Γ΄ αντιλήφθηκε το μέγεθος των διαβολών της 

ελληνικής Κυβέρνησης προς το πρόσωπό του, που αφορούσαν τη 

συμμετοχή του σε οικονομικές ατασθαλίες, αντέδρασε άμεσα  και 

στις 10 Μαρτίου 1883 ζήτησε από την ελληνική Κυβέρνηση να 

διεξάγει οικονομικό έλεγχο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για την 

ακριβή και αυστηρά εξέταση της διαχείρισης των χρημάτων που είχαν 

σταλεί στο Πατριαρχείο τα τελευταία τρία χρόνια122. Ο Οικουμενικός 

Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ επιθυμούσε σφόδρα να λάμψει η αλήθεια και 

πίστευε ότι  ο λόγος που διέρρεαν οι διαβολές εναντίον του οφειλόταν 

στο λεγόμενο προνομιακό ζήτημα, δηλαδή  να πεισθεί η Πύλη ότι ο 

Οικουμενικός Πατριάρχης εργαζόταν μόνο για τα συμφέροντα του 

                                                           
121 Καραθανάσης, "Ο Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄", σ. 168  
122 Καρδάρας, "Η ρωσική διείσδυση"., σ. 255.  
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Ελληνισμού. Μετά από την προτροπή του Οικουμενικού Πατριάρχη, 

τα οικονομικά του Πατριαρχείου ελέγχθηκαν από πρόσωπα που 

επέλεξε η  ελληνική Πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη. Το 

αποτέλεσμα του ελέγχου δικαίωσε πανηγυρικά τον Πατριάρχη. Η 

κυβέρνηση έκτοτε απέστελνε στο Πατριαρχείο κάποιο μικρό ποσό για 

τις τρέχουσες ανάγκες του Πατριαρχείου, το οποίο όμως  δεν κάλυπτε 

τις δαπάνες συντήρησής του.  

Ο Πατριάρχης διαδραμάτιζε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ρόλο 

όχι μόνον εκκλησιαστικό αλλά και πολιτικό. Η δικαιοδοσία του 

επεκτεινόταν εν γένει σε όλα τα νομικά ζητήματα (πλην των 

ποινικών που ανήκαν στα τουρκικά δικαστήρια), καθώς και σε  

θέματα οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου. Η δικαιοδοσία του 

Πατριάρχη ήταν κατοχυρωμένη από διεθνείς συμφωνίες, 

υπογεγραμμένες από την Πύλη, που κατοχύρωναν το θεσμό της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο σουλτάνος 

Αβδούλ Χαμίτ Β΄ όμως,  ενοχλημένος από την πολιτική του Ιωακείμ 

Γ΄ να ενώσει όλους τους χριστιανούς κάτω από τη σκέπη του 

Οικουμενικού Θρόνου,  περιόρισε τα προνόμια των χριστιανών μέσα 

στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, έχοντας ως απώτερο σκοπό τον 

υποβιβασμό του Πατριάρχη σ’ έναν απλό θρησκευτικό ηγέτη.  

Ο Ιωακείμ Γ΄, παρά την αποφασιστική διάθεσή του να αγωνισθεί 

μέχρις εσχάτων για τα προνόμια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 

αντελήφθη ότι ήταν απομονωμένος τόσο από την Κυβέρνηση Χ. 

Τρικούπη όσο και τα δύο Σώματα του Πατριαρχείου, την Ιερά Σύνοδο 

και το Μικτό Εθνικό Συμβούλιο, και ότι η αδιαλλαξία του Σουλτάνου 

ενισχυόταν από τη στάση των Βουλγάρων. Αμφότεροι, ο καθένας 

από τη δική του πλευρά, θεωρούσαν ότι ο Ιωακείμ Γ΄ έβλαπτε τα 

συμφέροντά τους, γεγονός που εξανάγκασε τον Πατριάρχη  να 

υποβάλει την παραίτησή του στις 30 Μαρτίου του 1884. Με αυτόν τον 

τρόπο  τερματίστηκε και η  αντιπαράθεση του Πατριαρχείου με την 

Κυβέρνηση Χαρ. Τρικούπη για το θέμα των προνομίων.  

Η πατριαρχία του Ιωακείμ Γ΄  ήταν κατά κοινή ομολογία δυνα-

μική και καθοριστική για την περαιτέρω πορεία των εθνικών 

ζητημάτων, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που η απουσία του δημιούρ-

γησε δύο παρατάξεις τόσο στο Πατριαρχείο όσο και στους ομογενείς 
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της Κωνσταντινουπόλεως123, τις επονομαζόμενες ιωακειμική παρά-

ταξη και αντιϊωακειμική. Για πολλά χρόνια δημοσιεύονταν συχνά  

στον ημερήσιο τύπο της Ελλάδος εκφρασθείσες γνώμες για την 

προσωπικότητα και τις  πατριαρχίες του Ιωακείμ Γ΄, που εξήραν  τις 

ποιμαντικές του ικανότητες και την εθνωφελή προσφορά του, όπως 

μαρτυρεί το κάτωθι δημοσίευμα της εφημερίδας Το Φως: 

… εξαιτούμεθα των εγνωσμένων άλλως τε και δεδοκιμασμένων 

αυτού φιλογενείαν και αυταπαρνησίαν, όπως μη παύσητε από της 

κορυφής της εκκλησιαστικής και εθνικής πυραμίδος, ως από σκοπιάς 

να επισκοπεί πλήρης συνέσεως, ως άλλος Μέντωρ, τας τύχας και το 

μέλλον της περί αυτόν στρατευομένης εκκλησίας, ίνα και ζων και μετά 

θάνατον θάλλη μετά μνήμης του τον αεί χρόνον υμνούμενος124. 

Το Πατριαρχείο κατά την πρώτη πατριαρχία του Ιωακείμ Γ΄ 

έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο για τον Ελληνισμό, που βαλλόταν συχνά 

από την πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων, με κυριότερο τις 

αποφάσεις του  Συνεδρίου του Βερολίνου125. 

 

12. Ο Ιωακείμ Γ΄ ως μοναχός στο Μυλοπόταμο  

του Αγίου Όρους 

Η έκβαση  των επίμονων διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν 

στο συνέδριο του Βερολίνου (Αύγ. 1881-Μάιος 1882) μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων μερών καθόρισε και την αντιπαράθεση μεταξύ 

Κυβέρνησης των Αθηνών και Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, 

για τους στόχους που έπρεπε να υπηρετήσει  η πολιτική των 

Ελλήνων.  Μολονότι η απόφαση   προσάρτησης της Θεσσαλίας και 

της Άρτας στην ελληνική επικράτεια σημάδεψε καθοριστικά τη 

μελλοντική εξωτερική πολιτική του Ελληνικού κράτους και της 

Κυβέρνησης του Χαρ. Τρικούπη, αυτή παρέμεινε ανυποχώρητη στις 

αξιώσεις του Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄, οδηγώντας τον σε παραίτηση126.  

                                                           
123. Καρδάρας, "Η ρωσική διείσδυση", σ. 282-283. - Σταυρίδης, Οι Οικουμενικοί 

Πατριάρχαι, σ. 54. 

124Β.Χ.Ν., «Η παραίτησις» , (17.12.1911)  
125 Καρδάρας, Οικουμενικό Πατριαρχείο, σ. 284  
126 Καρδάρας, Οικουμενικό Πατριαρχείο,  σ. 278. 
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 Τον Ιωακείμ Γ΄ διαδέχθηκε ο Ιωακείμ Δ΄, ο οποίος όμως σύντομα 

παραιτήθηκε  για λόγους υγείας (1886). Ανάμεσα στους διεκδικητές 

του Οικουμενικού θρόνου, στις εκλογές που διεξήχθησαν για την 

ανάδειξη Οικουμενικού Πατριάρχη το 1887, ήταν ξανά ο Ιωακείμ Γ΄. 

Ακολούθησε ένας προεκλογικός αγώνας με έντονο φανατισμό,  όπως 

τούτο προκύπτει από την αλληλογραφία του Στεφάνου Δραγούμη127. 

Από το τριπρόσωπο εξελέγη ο από Αδριανουπόλεως Διονύσιος, ο 

οποίος εξελέγη και πατριάρχευσε μέχρι την 13η Αυγούστου 1891128. Το 

1889, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Χ. Τρικούπη, ο Α΄ 

Γραμματέας της Ελληνικής Πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη Δ. 

Μεταξάς  συναντήθηκε με τον ηττηθέντα υποψήφιο Ιωακείμ Γ΄, στον 

οποίο έθεσε τους όρους της ελληνικής κυβέρνησης για την εκ νέου 

συνεργασία της  με τον ίδιο, σε περίπτωση επανεκλογής του στον 

Πατριαρχικό θρόνο. Ανάμεσα στους όρους ήταν η εξάπλωση της 

ελληνικής παιδείας στις επαρχίες της Τουρκίας όπου κατοικούσαν 

Έλληνες, ο σεβασμός των προνομίων και η διατήρηση του 

εκκλησιαστικού καθεστώτος στην Τουρκία. Τους όρους όμως αυτούς 

ο Ιωακείμ Γ΄ είχε ήδη υπηρετήσει επί της  πρώτης πατριαρχίας του. 

Στην συνάντηση αυτή, ο Ιωακείμ Γ΄ αναφέρθηκε στην άδικη αντιδικία 

του με τον Χ. Τρικούπη και στην πεποίθησή του ότι υπεράνω του 

εθνικού χρέους έμελε να θέτει αυτός την πανορθόδοξη οικουμενική 

αποστολή της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Η θέση της 

Ελληνικής Κυβέρνησης διατυπώθηκε επιγραμματικά ως εξής: θέλω 

επί του Οικουμενικού θρόνου Έλληνα Πατριάρχην,  αφοσιωμένον εις τα 

ελλαδικά εθνικά συμφέροντα. Τελικά ο Ιωακείμ Γ΄ με μεγάλη πείρα 

πλέον περί τα του Πατριαρχικού θρόνου αισθανόμενος μεγάλη πικρία 

αποσύρθηκε στον Μυλοπόταμο του Αγίου Όρους.  

Σχετική είναι η επιστολή του 107/6.4.1884 …Ο βίος μου άπας εν 

είχεν αείποτε προγράμματα, την εξυπηρέτησιν του Ελληνισμού. Ένεκα 

τούτου εσύρθην άλλοτε εκ Θεσσαλονίκης εις τα δικαστήρια∙ ένεκα 

τούτου δυσαρέστησα τοσάκις την ρωσσικήν κυβέρνησιν. Εν τω ζητήματι 

τούτω (προνομιακό) εκ της πρώτης στιγμής ουδέν έπραξα άνευ γνώμης 

                                                           
127 Νικολάου, Εκ του Αρχείου, σ. 215 επ.  
128 Σταυρίδης, ό.π., σ. 317-320. 
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της ελληνικής Πρεσβείας. Ότε δε τας τελευταίας ταύτας ημέρας 

πανταχόθεν κατηγορούμην, η μόνη μου ελπίς και παρηγορία ην η 

εμπιστοσύνη και συναντίληψις της ελληνικής Κυβερνήσεως. Ταύτην 

ηδυνάμην να επικαλεσθώ πάντοτε μάρτυρα περί των αγνών μου 

τουλάχιστον προθέσεων. και όμως από 15 ημερών μετ’ επιτάσεως 

εβεβαιούτο ότι η ελληνική Κυβέρνησις αφήρεσεν απ’ εμού την 

εμπιστοσύνην της 129.  

 

 Ο Ιωακείμ Γ΄ επέστρεψε στην οικία του στο Βαφεοχώρι 

Κωνσταντινουπόλεως και παρέμεινε εκεί επί μια τριετία. Τον 

Φεβρουάριο του 1887 επισκέφθηκε του Αγίους Τόπους, στη συνέχεια 

την Αντιόχεια και την Αλεξάνδρεια, σ’ ένα ταξίδι που διήρκεσε επί 

πεντάμηνο. Επέστρεψε και πάλι στο Βαφεοχώρι και τον Μάιο του 

1889 αναχώρησε για το Άγιο Όρος, εγκατασταθείς επί τρίμηνο στην Ι. 

Μονή Ιβήρων130, την 1η Ιουνίου κατά την τελετή εγκαθιδρύσεως της 

τότε Ιβηριτικής επιστασίας. Η βραχεία παραμονή του Ιωακείμ Γ΄ στην 

Ι. Μ. Ιβήρων διακρινόταν από ταπεινότητα, καθώς ζήτησε να 

επιτελέσει το πλέον ασήμαντο διακόνημα, ενώ στα Αρχεία της 

Μονής διασώζεται ικανή αλληλογραφία του.  Το 1889 μετέβη στο 

Βαφεοχώρι και επέστρεψε πάλι στο Άγιο Όρος, αυτή τη φορά 

παραμένοντας επί μία συνεχόμενη δωδεκαετία στο λαυριωτικό κελλί 

του Μυλοποτάμου131.  

Ο Ιωακείμ Γ΄ συγκαταλέγεται στους Αγιορείτες μοναχούς που 

διατέλεσαν Οικουμενικοί Πατριάρχες ή και το αντίστροφο132, κάτι που 

μαρτυρά τις στενές σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του 

Αγίου Όρους, οι οποίες  χρονολογούνται από αρχαιοτάτων χρόνων. 

Οι πατριάρχες που έζησαν κατά διαστήματα ή αναπαύθηκαν στο 

Άγιο Όρος ανέρχονται σε δεκάδες133.  

                                                           
129 Νικολάου, Εκ του Αρχείου, σ. 221 –Αθηναγόρας, Ο Μέγας Πατριάρχης 

Ιωακείμ, σ. 8.  
130 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 415. 
131 Σπανούδης,  Ιστορικαί,  σ. 183 κ.ε..  
132 όπως οι: Αθανάσιος Α΄, Ισίδωρος ο Θεσσαλονικεύς, Κάλλιστος ο Α΄, Φιλόθεος 

ο Κόκκινος, Κάλλιστος ο Β΄, Νήφωνας ο Β΄, Αθανάσιος ο Γ΄ και ο Γρηγόριος ο Ε΄. 

Βλ. Μανούσακας, «Οικουμενικοί Πατριάρχες», σ. 177-185. 
133  Μοναχός Μωϋσής, Κωνσταντινούπολη-Άγιον Όρος, σ. 227.  
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 Ο Μυλοπόταμος βρίσκεται πλησίον των Καρυών,  το ησυχα-

στήριό του αποτελείται από απλά οικήματα και περιβάλλεται από 

πλήθος ελαιώνων και αμπελώνων. Κατά την εκεί παραμονή του, ο 

Ιωακείμ Γ΄ μετέβαινε συχνά για εκκλησιασμό στην Ι. Μ. Ιβήρων αλλά 

και  σε γειτονικά μοναστήρια χωρίς προειδοποίηση και αρέσκονταν 

σε συνομιλίες με απλοϊκούς πνευματικούς πατέρες, έχοντας ως 

προσφιλές προσκύνημα τη Σκήτη των Καυσοκαλυβίων. Οι μοναχοί 

της Σκήτης μαρτυρούσαν τη συμμετοχή του Ιωακείμ στις πολύωρες 

λειτουργίες και αγρυπνίες στο Πρωτάτο, στις οποίες παρίσταντο 

μεγάλος αριθμός ιερέων και διακόνων και πλήθους προσκυνητών. 

Όπως περιγράφει ο Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ Διονυσιάτης134, Και ότε 

πλέον επέστη η ώρα να τεθή ο λύχνος επί την λυχνίαν και ο 

Οικουμενικός θρόνος να δεχθή τον εκλεκτόν του,  το Άγιο Όρος 

συνεκλονείτο από συναισθήματα χαρμολύπης και αι Καρυαί 

επλημμύρισαν από τους Πατέρας των Μονών, Σκήτεων και κελλίων, 

ερχομένων και από τα ακραιότερα σημεία, ίνα προπέμψωσι 

(ξεπροβοδίσουν) τον στοργικόν αυτών πατέρα και λάβωσι την ευλογίαν 

του Οικουμενικού Πατριάρχου.   

Ο Μητροπολίτη Αγχιάλου Βασίλειος αναφέρει για τον  Ιωακείμ Γ΄ 

ότι είχε πολλούς φίλους, ιδιαίτερα από τις τάξεις των λαϊκών, αλλά 

και μεγάλους εχθρούς, τους πλείστους αρχιερείς.  Με την άποψη 

αυτή ο Μητροπολίτης Κορυτσάς Ευλ. Κουρίλας δεν συμφωνούσε. 

Αντιθέτως έλεγε πως ο Ιωακείμ Γ΄ ην αξιοπρεπέστατος και 

επιβλητικώτατος, φιλόμουσος και εις άκρον φιλελεήμων, τύπος και 

υπογραμμός διά τον ασκητικόν βίον αυτού,…ηγάπα δέ περιπαθώς τους 

Αλβανούς, οίτινες πολυπληθείς ήσαν τότε εν Άθῳ ως κτίσται και 

υλοτόμοι. Εν τω Μυλοποτάμω ήτο λίαν φιλακόλουθος, πολλάκις 

ελειτούργει μόνος τους εις  το παρεκκλήσιον ως ιερεύς. Δι’ όλα αυτά 

γενικώς οι Αγιορείται εσέβοντο και ελάτρευον αυτόν. Οικειότατος ήτο 

πρός τους Ιωασαφαίους αγιογράφους των Καυσοκαλυβίων, οίτινες 

τόμον ολόκληρον έχουσι περί του Παναγιωτάτου 135.  

  

                                                           
134 Γαβριήλ  Διονυσιάτης, Λαυσαϊκόν, σ. 55.   
135 Κουρίλας, Πατριαρχική ιστορία, σ. 397-398. –Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ Γ΄ και 

Άγιον Όρος ». σ. 418, υποσ. 5 
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Ο Ιωακείμ Γ΄ ετύγχανε βαθύτατης εκτιμήσεως και σεβασμού από 

όλη τη μοναστική κοινότητα, ήταν φιλόξενος ο ίδιος στους τρίτους 

και πάντοτε –επί καθημερινής βάσεως- ενήμερος για τα 

τεκταινόμενα. Κάθε πρωί μελετούσε εφημερίδες, περιοδικά και την 

αλληλογραφία του.  Η παρουσία του σε κάποια Μονή, και μάλιστα 

την ημέρα που εόρταζε αυτή, προσέδιδε ιδιαίτερη αίγλη στον 

εκκλησιασμό, και πολύς κόσμος συνέρρεε από τις γύρω μονές 

προκειμένου να λάβει ευλογία από τον σεμνό ιεράρχη. Πολλοί 

μάλιστα κατέβαλλαν ιδιαίτερη προσπάθεια προκειμένου να 

συνομιλήσουν μαζί του και να διδαχθούν από τις συμβουλές του136. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136 Σπανούδης,  Ιστορικές, σ. 183 κ.ε.. Στο βιβλίο ο συγγραφέας καταγράφει 

λεπτομερώς την παραμονή του Ιωακείμ Γ΄ στο Άγιο Όρος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (Κύρια φάση) 

 

1. Η προετοιμασία των Ελλήνων στη Μακεδονία μετά τον 

Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 και μέχρι την επίσημη κήρυξη 

του ενόπλου Μακεδονικού Αγώνα 1904 

 

Όταν η Συνθήκη του Βερολίνου (Ιούλιος 1878) περιόρισε τη 

Βουλγαρία στα παλαιά σύνορά της και η κυριαρχία των Οθωμανών 

εδραιώθηκε ξανά στις περιφέρειες Θεσσαλονίκης, Αδριανουπόλεως 

και Κοσσυφοπεδίου, η βουλγαρική εξωτερική πολιτική επικεντρώ-

θηκε στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Εξαρχίας στη Μακεδονία. 

Οι Βούλγαροι μεταχειρίστηκαν κάθε μέσο πίεσης προς τον 

Ελληνισμό της Μακεδονίας137, προκειμένου να εξαναγκάσουν τις 

πατριαρχικές κοινότητες των μικτών κυρίως περιοχών να προσχω-

ρήσουν στην Εξαρχία, ισχυριζόμενοι  ότι  η ομιλούσα γλώσσα των 

σλαβόφωνων αυτών πληθυσμών καθόριζε και την  εθνική τους 

συνείδηση. Το επιχείρημα αυτό αποδείχθηκε  κενό γράμμα  για τους 

ίδιους, μια και η συντριπτική πλειοψηφία των δίγλωσσων κατοίκων 

της Μακεδονίας διατήρησε το ελληνικό φρόνημα, αρνούμενοι να 

εκβουλγαριστoύν. Οι Μακεδόνες Έλληνες, προσηλωμένοι επί αιώνες 

στον ελληνικό πολιτισμό τους, αντιστέκονταν σθεναρά στην προπα-

γάνδα των Βουλγάρων, όπως αυτή εξαπλώθηκε  μέσω της ίδρυσης 

σχολείων και εκκλησιών, του διορισμού δασκάλων και εξαρχικών 

ιερέων και της χρηματοδότησης των δράσεων των κομιτατζήδων στη 

Μακεδονία. Η προπαγάνδα τους αυτή εντάθηκε μετά το 1890, όταν 

είχε επισυμβεί η πραξικοπηματική προσάρτηση της Ανατολικής 

Ρωμυλίας (1885) στο Βουλγαρικό κράτος, και, κυρίως, μετά την ήττα 

του Ελληνικού στρατού στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. 

Το αποτέλεσμα της  πρώτης σύρραξης του ανεξάρτητου 

Ελληνικού κράτους με τους Οθωμανούς στον Ελληνοτουρκικό 

πόλεμο του 1897 προβλημάτισε έντονα τους Έλληνες και τους 
                                                           

137 Λαούρδας, Ο Μακεδονικός Αγών, σ. 9 επ.  
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Σέρβους, σχετικά με τις δυνατότητες που είχαν αυτοί να 

απελευθερώσουν αλύτρωτους πληθυσμούς στην επικράτεια της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο μικρός αριθμός Ελλήνων στρατιωτών 

που συμμετείχαν στον πόλεμο του 1897 και  η ελλιπής προετοιμασία 

της οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού καθόρισαν την έκβαση του 

πολέμου. Ωστόσο, τα μακροπρόθεσμα οφέλη που αποκόμισε η 

Ελλάδα  από τον πόλεμο ήταν μεγαλύτερα από τις ζημίες που 

υπέστη σ’ αυτόν. Η εθνική αφύπνιση των Ελλήνων που 

συντελέστηκε μετά τον πόλεμο καθόρισε την ενεργό συμμετοχή του 

Ελληνικού κράτους  στους μεταγενέστερους  επιτυχείς Αγώνες του 

Έθνους, τον Μακεδονικό Αγώνα (1904-1908) και τους Βαλκανικούς 

Πολέμους 1912-1913, που απελευθέρωσαν το μεγαλύτερο  μέρος της 

Μακεδονίας, της Ηπείρου και τα νησιά του βορειοανατολικού 

Αιγαίου138.  

Μετά από εντολή του  Ανώτατου Μακεδονικού Κομιτάτου  -

Βερχόβεν Κομιτέτ- (η επίσημη πολιτική οργάνωση των Βουλγάρων 

που αποσκοπούσε στο να ελέγξει την επαναστατική βουλγαρική 

πολιτική στη Μακεδονία) οι Βούλγαροι συγκρότησαν ένοπλα 

Σώματα, γνωστά ως  Κομιτατζήδες . Μέσα σε μικρό χρονικό 

διάστημα, βουλγαρικές συμμορίες ενόπλων διέτρεχαν όλη τη 

Μακεδονία και τη Θράκη και, από το 1895 και μετά, διέπρατταν  

φόνους αθώων Ελλήνων κοινοτικών στελεχών139. Οι Έλληνες πρόκρι-

τοι, -κυρίως ιερείς, δάσκαλοι και πρόεδροι Κοινοτήτων-, πλήρωναν 

συχνά με τη ζωή τους την προσήλωσή τους στο Οικουμενικό 

Πατριαρχείο και στον Ελληνισμό. Ως αποτέλεσμα της ασκούμενης 

βουλγαρικής τρομοκρατίας πολλοί Έλληνες εγκατέλειψαν τα χωριά 

και εγκαταστάθηκαν στις πόλεις140. Συν τω χρόνω, άπαντες οι 

Έλληνες αντιλήφθηκαν ότι η δράση του βουλγαρικού Κομιτάτου 

αποσκοπούσε στη  φυσική εξόντωση του ελληνικού πληθυσμού και 

στην καταστροφή των οικημάτων του.  

Μέσα σ’ αυτό το δυσμενές κλίμα, η Ελληνική Κυβέρνηση 

προσανατόλισε την εξωτερική της πολιτική προς τη διάδοση της 

                                                           
138 Μαυρουδής, "Μακεδονία και ο ακήρυκτος", σ.61 επ.  
139 Μαυρουδής, Μακεδονία και Μακεδονικός Αγών, σ. 15 επ. 
140  Νοτάρης, «Τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης», σ. 38.  
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ελληνικής παιδείας στον Ελληνισμό της Μακεδονίας, ιδρύοντας 

πολλά σχολεία. Περί το 1900, στα τρία Βιλαέτια της Μακεδονίας 

(Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου και Κοσσυφοπεδίου)141 λειτουργούσαν 

1.000 ελληνικά σχολεία, στα οποία μαθήτευαν  70.000 μαθητές, ενώ 

στα 590 αντίστοιχα βουλγαρικά μαθήτευαν 30.000 μαθητές. Οι 

Σέρβοι, παράλληλα, αντιδρώντας στα βουλγαρικά σχέδια επιβολής, 

ίδρυσαν στη Μακεδονία 226 σχολεία και 7 λύκεια142.  

Μολονότι οι Τούρκοι αδυνατούσαν να αποτρέψουν  στρατιωτικά 

τις ένοπλες συγκρούσεις στη Μακεδονία, οι διενέξεις μεταξύ των 

ομόδοξων λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Ελλήνων, 

Βουλγάρων, Σέρβων και Ρουμάνων) διευκόλυναν την πολιτική τους. 

Μέσα σ’ αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, ο Ελληνισμός καλούνταν 

πλέον μόνος του να αποσοβήσει τον επικείμενο κίνδυνο, 

προερχόμενο από τη βουλγαρική προπαγάνδα, χωρίς να έχει ακόμη 

αυτός την επίσημη στήριξη του Ελληνικού κράτους.   

Από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά,  η εθνική συνείδηση των 

λαών της Βαλκανικής διαφοροποιήθηκε. Ενώ μέχρι τότε αυτή 

περιστρεφόταν γύρω από την έννοια του ορθόδοξου γένους, που 

καθόριζε στους χριστιανούς υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρα-

τορίας την κοινωνική τους θέση, άρχισε σταδιακά να επικρατούν επί 

αυτής οι εθνικές αλυτρωτικές βλέψεις των ορθόδοξων λαών της 

Βαλκανικής143.  Η μεταστροφή αυτή εξηγεί  και την αλλαγή της  

πολιτικής που εφάρμοσε ο Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄ κατά τις δύο 

πατριαρχίες του. Στην πρώτη ο Πατριάρχης εξέφραζε την εθναρχική 

ιδέα, για την προάσπιση της οποίας μάλιστα παραιτήθηκε, ενώ κατά 

τη δεύτερη, ο Ιωακείμ Γ΄, επαρκώς ενημερωμένος -όπως και ο 

προκάτοχός του Κωνσταντίνος Βαλιάδης- από τις μητροπολιτικές 

εκθέσεις που υποβάλλονταν τακτικά προς το Πατριαρχείο, αντιλήφ-

θηκε τον κίνδυνο που διέτρεχε ο Ελληνισμός της Μακεδονίας  από τη 

δράση των Βουλγάρων και αντέδρασε σθεναρά. Ο Πατριάρχης  

                                                           
141 Dakin, Μακεδονικός Αγώνας, σ. 40.   
142 Μαυρουδής, "Μακεδονία και ο ακήρυκτος", σ. 18 

- Παπαδόπουλος, "Η παιδεία στη Μακεδονία", 1987. 
143 Νανάκης, «Οικουμενικό Πατριαρχείο», σ. 49 επ.  
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επάνδρωσε τις μητροπόλεις της Μακεδονίας με νέους δυναμικούς 

ιεράρχες, αποφασισμένους να σταθούν στο πλευρό των τρομο-

κρατημένων Ελλήνων144 και να αντιμετωπίσουν τη δράση της 

Βουλγαρικής Εξαρχίας145, επέχοντας αυτοί θέση τοπικού ηγέτη με 

θρησκευτικές και πολιτικές αρμοδιότητες στη μητροπολιτική 

περιφέρειά τους. 

Οι εμπνευσμένοι Μητροπολίτες που απεστάλησαν στη Μακε-

δονία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν: Καστοριάς Γερμανός 

Καραβαγγέλης, Μοναστηρίου Ιωακείμ Φορόπουλος, Δράμας Χρυσό-

στομος Καλαφάτης (μετέπειτα εθνομάρτυρας Σμύρνης), Αιμιλιανός 

Γρεβενών, Νευροκοπίου Θεοδώρητος, Μελενίκου (και μετέπειτα 

Χαλκιδικής) Ειρηναίος, Κορυτσάς Φώτιος Καλπίδης, Βοδενών 

(Έδεσσας) Στέφ. Δανιηλίδης, Θεσσαλονίκης Αλέξανδρος, Πρεσπών 

και Αχριδών Γερμανός Σακελλαρίδης.  

 Οι αρχιερείς επισκέπτονταν τα σχισματικά χωριά που ανήκαν 

στην  περιφέρεια των μητροπόλεών τους,   λειτουργούσαν στις 

εκκλησίες, μιλούσαν,  παρηγορούσαν και  χαλύβδωναν τις ψυχές των 

πιστών απέναντι στις άνευ προηγουμένου θηριωδίες των 

κομιτατζήδων και προέτρεπαν τους τρομοκρατημένους κατοίκους  ν’ 

απαντήσουν στη βία των Βουλγάρων με βία, στα όπλα με όπλα, ενώ 

συμμετείχαν και οι ίδιοι στην οργάνωση της αντίστασης του 

Ελληνισμού.  

Από τους εν λόγω αρχιερείς, ο Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμα-

νός Καραβαγγέλης, 34 ετών τότε, προκρίθηκε από την εθνική του 

δράση ως μία από  τις ηγετικές μορφές του  Μακεδονικού Αγώνα. 

Βοηθώντας υλικώς και ηθικώς την οργάνωση της ελληνικής 

αντίστασης κατά των Κομιτατζήδων146, συγκρότησε με ντόπιους 

ένοπλη άμυνα στην περιοχή της Φλώρινας και χρησιμοποίησε το 

σύνθημα  η καλύτερη άμυνά μας είναι η ένοπλος επίθεσις κατά του 

κομιτάτου 147. Κατά τη δράση του αυτή, έχοντας την παρότρυνση 

νεαρών Αξιωματικών προερχόμενων από τη διαλυθείσα Εθνική 

                                                           
144 «Πρακτικά θεολογικής ημερίδος», σ. 71-256. 
145 Νανάκης, Εκκλησία, Γένος, Ελληνισμός, σ. 63-79.  
146 Μαζαράκης Αινιάν, Ο Μακεδονικός Αγώνας, σ. 52.  
147 Κυριακίδης, Σύντομος επισκόπησις, σ. 12 επ.  
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Εταιρεία και συγκεκριμένα των Ανθυπολοχαγών Πυροβολικού 

Παύλου Μελά, Κωνσταντίνου Μαζαράκη, Αθανασίου Εξαδάκτυλου  

και Γεωργίου Τσόντου, ο Γερμανός συνεργάστηκε με το Υπουργείο 

Εξωτερικών, το Προξενείο Μοναστηρίου και με εμπειροπόλεμους 

πατριώτες από την Ελλάδα, - τους οπλαρχηγούς Καούδη, Δικώνυμο 

Μακρή, Βρανά, Πέρο, Περάκη, Σεϊμένη κ.ά. Η διεξαγωγή του αγώνα 

απαιτούσε πολλά χρήματα, τα οποία συν τω χρόνω συγκεντρώθηκαν 

από δωρεές. Μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγεται και η Γαλλίδα 

Λουΐζα ντε Ριανκούρ (Riencouré) 148, η οποία πολιτογραφήθηκε 

Ελληνίδα υπήκοος149 

Ωστόσο, δύο γεγονότα αφύπνισαν ακόμη περισσότερο την 

ελληνική κοινή γνώμη και έδωσαν το έναυσμα της πάνδημης 

συμμετοχής των Ελλήνων στον Αγώνα.  

Το πρώτο είναι τα γεγονότα του Ίλιντεν. Στις 20 Ιουλίου 1903 

Κομιτατζήδες  κατέλαβαν το Κρούσοβο της Πελαγονίας, με σκοπό να 

πείσουν τους Ευρωπαίους διπλωμάτες ότι ξέσπασε γενική εξέγερση 

στη Μακεδονία. Μολονότι αρχικά οι Βούλγαροι εκδήλωσαν τάσεις 

αντιτουρκικές και πανσλαβικές χρησιμοποιώντας το σύνθημα  η 

Μακεδονία στους Μακεδόνες , σύντομα ύψωσαν στα κεντρικά κτήρια 

του Κρουσόβου τη βουλγαρική σημαία και στράφηκαν εναντίον των 

Ελλήνων, αναγκάζοντάς τους να πληρώσουν φόρους και να μην 

ομιλούν την ελληνική γλώσσα150. Και ενώ ο ερχομός του τουρκικού 

στρατού στην περιοχή προοιώνιζε στους Έλληνες την τιμωρία των 

Βουλγάρων,  κομιτατζήδες δωροδόκησαν τους Τούρκους προκειμένου 

να στραφούν εναντίον των Ελλήνων και να καταστρέψουν την 

ελληνική συνοικία του Κρουσόβου. Η καταστροφή ήταν τόσο μεγάλη 

που συγκλόνισε ολόκληρο τον Ελληνισμό και επέφερε την εθνική 

αφύπνιση τόσο του Ελληνικού Κράτους όσο και του απανταχού 

Ελληνισμού151.  

                                                           
148 Μελά, Παύλος Μελάς,  σ. 186 
149 Dakin, Ο ελληνικός Αγώνας, 191. 
150 Βαβούσκος, Η συμβολή του Ελληνισμού, σ. 18-19. 
151 Πάππας, Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος, σ. 41 επ.  
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Η ψευδεπανάσταση του Ίλιντεν δεν επηρέασε μόνο την ελληνική 

κοινή γνώμη και την ελληνική Κυβέρνηση, αλλά και τον τρόπο 

οργάνωσης της Οθωμανικής διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, μετά τα 

γεγονότα του Κρουσόβου η οθωμανική Διοίκηση απεφάσισε τα εξής: 

1) Η αυτοδιοίκηση των τριών Βιλαετιών Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 

και Σκοπίων και ο διορισμός Γενικού Διοικητή της περιοχής, -όπου 

εξελέγη ο Χιλμή Πασάς-, θα γινόταν με την εποπτεία πρακτόρων των 

Μεγάλων Δυνάμεων. 2) Η οργάνωση της χωροφυλακής ανατέθηκε σε 

Ευρωπαίους αξιωματικούς, οι οποίοι θα επέβλεπαν και την τήρηση 

της τάξης στην περιοχή της Μακεδονίας. Τα Βιλαέτια διαιρέθηκαν σε 

ζώνες επιρροής. Οι Ρώσοι ανέλαβαν την περιοχή Θεσσαλονίκης, οι 

Γάλλοι των Σερρών, οι Άγγλοι της Δράμας, οι Ιταλοί του 

Μοναστηρίου και οι Αυστριακοί των Σκοπίων152.  

 

Το 1904, η Ελληνική Κυβέρνηση, πιεζόμενη από την κοινή γνώμη, 

απέστειλε στη Μακεδονία επιτροπή αξιωματικών - τους Αλέξη 

Κοντούλη, Παύλο Μελά, Αναστάσιο Παπούλια (μετέπειτα 

αρχιστράτηγο του Ελληνικού στρατού στη Μ. Ασία) και Γεώργιο 

Κολοκοτρώνη153- προκειμένου να εξετάσει τις εκεί επικρατούσες 

συνθήκες. Μετά τη γνωμοδότηση της επιτροπής προς το Υπουργείο 

Εξωτερικών, η Ελληνική Κυβέρνηση αντιλήφθηκε τον κίνδυνο που 

διέτρεχε ο Ελληνισμός της Μακεδονίας και ανέθεσε την πολιτική και 

στρατιωτική οργάνωση του Αγώνα σε τρία πρόσωπα: τον Παύλο 

Μελά (Γενικός Αρχηγός του Εθνικού Αγώνα μέχρι του θανάτου του), 

τον Λάμπρο Κορομηλά (Γενικός Πρόξενος στη Θεσσαλονίκη) και τον 

Ίωνα Δραγούμη (Γενικός Πρόξενος Μοναστηρίου). Με αυτόν τον 

τρόπο η Ελλάς  ενεπλάκη επίσημα στον Μακεδονικό Αγώνα 

αποστέλλοντας οργανωμένα ένοπλα Σώματα στη Μακεδονία154. 

Το δεύτερο γεγονός που συντάραξε το Ελληνικό Έθνος ήταν ο 

θάνατος του Παύλου Μελά (13 Οκτωβρίου 1904). Ο Μελάς πρώιμα 

διείδε την αναγκαιότητα του Μακεδονικού Αγώνα, μια και θεωρούσε 

τη Μακεδονία ως τον κορμό της Ελλάδος. Παντρεμένος με τη 

                                                           
152 Ταβουλάρης, Ο Μακεδονικός Αγών, σ. 6 ΑΙΜΧΑ/φ.22/έγγρ. ΑΖ 22 019 
153 Μαζαράκης Αινιάν, Ο Μακεδονικός Αγώνας, σ. 61.  
154 Μαζαράκης, Η Μακεδονία στις παραμονές, σ. 238-239.  
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Ναταλία Δραγούμη, είχε συνδεθεί με την ομώνυμη πολιτική 

οικογένεια, τόσο με τον Στέφανο όσο και με τον Ίωνα, που τη 

διακατείχε το  πάθος  για τη διάσωση της Μακεδονίας. Με άτομα που 

είχαν μυηθεί στην  Εθνική Οργάνωση , τους Τσόντο, Μαζαράκη, 

Εξαδάκτυλο κ.ά. έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη δημιουργία 

μικρών ενόπλων ομάδων που θα δρούσαν στη Μακεδονία. Από τα 

πρώτα σώματα που έδρασαν εκεί αρχικά κάτω από τις εντολές του 

Γερμανού Καραβαγγέλη ήσαν των Κρητών Καούδη, Δικώνυμου-

Μακρή, Βρανά, Περάκη, Σεϊμένη. Όμως σύντομα η δράση των 

Σωμάτων έγινε αντιληπτή από τους Τούρκους, γεγονός που τ’ 

ανάγκασε να επιστρέψουν στην Αθήνα155. Ωστόσο ο Αγώνας είχε 

πάρει το δρόμο του. 

Ο πολύς κόσμος δεν είχε πληροφορηθεί έως τον θάνατο του 

Παύλου Μελά τη συντελούμενη δράση των Βουλγάρων στη 

Μακεδονία. Η ψευδεπανάσταση του Ίλιντεν του 1903  δεν διέδραμε 

την κοινή γνώμην με όσης έπρεπε ευρύτητος 156. Λίγοι πρόσεξαν το 

ζήτημα και ελάχιστοι εννόησαν τη σημασία του. Ο απλός λαός δεν 

μπορούσε να φανταστεί ότι ένας αξιωματικός μιας τόσο μεγάλης 

οικογένειας, εύπορος, που απολάμβανε όλα τα αγαθά της 

μεγαλουπόλεως, εγκατέλειψε την ευμάρεια της ζωής του και  

ετρέπετο προς τη ζωήν των αρματωλών, διά την οποίαν εθεώρουν  

ικανοὺς τους ορεσιβίους 157. Ο θάνατος του Παύλου Μελά παρακίνησε 

πολλούς αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, στρατιώτες και πολίτες να 

ενταχθούν στη μυστική οργάνωση, για να συνδράμουν  τους σκοπούς 

της, και  έδωσε το έναυσμα για τη συνέχιση του Αγώνα από τους 

Έλληνες με πάθος και ηρωισμό. Το όνομα του Μελά πέρασε στη 

σφαίρα του θρύλου και μεταμορφώθηκε σε ιδέα. Ο Ίων Δραγούμης 

γράφει στο βιβλίο του  Μαρτύρων και ηρώων Αίμα  πως χρειάσθηκε ο 

θάνατος ενός παλληκαριού, για να δώσει πνοή ζωής στις πρώτες 

ένοπλες ενέργειες και στα πρώτα σχέδια δράσης στον Μακεδονικό 

Αγώνα.  

   

                                                           
155 Μαζαράκης Αινιάν, Ο Μακεδονικός Αγώνας, σ. 58 επ.  
156 Ταβουλάρης, Ο Μακεδονικός Αγών, σ. 9 ΑΙΜΧΑ/φ.22/έγγρ. ΑΖ 22 019 
157 Ό.π., σ.9 
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Από τη στιγμή που η ελληνική Κυβέρνηση αντιλήφθηκε τις 

τραγικές συνθήκες εξαναγκασμού που υφίστατο ο Ελληνισμός της 

Μακεδονίας από τους Κομιτατζήδες, ο Μακεδονικός Αγώνας πέρασε 

πλέον στην ένοπλη φάση του.  

 

2  Η κατάσταση στο Άγιο Όρος πριν από την επίσημη έναρξη 

του Μακεδονικού Αγώνα 

 

Στην από 20/1/1902 Έκθεση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος 

με αριθμ. πρωτ. 15, απευθυνόμενη προς τον τότε Πρωθυπουργό και 

Υπουργό Εξωτερικών Αλέξανδρο Ζαΐμη, ληφθείσα από το Υπουργείο 

Εξωτερικών  με αριθμ. πρ.  224/3.2.1902, δίδεται μια λεπτομερής 

περιγραφή  περί της καταστάσεως εν Αγίω Όρει  πριν από την 

επίσημη έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα158.  

Ο Ευγενιάδης αναφέρει ότι οι υποχρεώσεις της θωρηκτής μοίρας 

στον πόλεμο ελάχιστα επέτρεπαν στους Αξιωματικούς του  

ελληνικού Ναυτικού να ασχοληθούν με τη μελέτη των συνθηκών 

υπό τις οποίες διαβίωναν οι Έλληνες Μοναχοί του Αγίου Όρους και 

τη διερεύνηση των συναισθημάτων που τους διακατείχαν. Η μετά-

βαση  της μοίρας στο Άγιο Όρος –πιθανώς το 1901 - δημιούργησε 

συναισθήματα ενθουσιασμού, θαυμασμού και βαθιάς συγκίνησης 

στους εκεί μοναχούς, τα οποία εκδηλώθηκαν αυθόρμητα με τη θέασή 

της. Επίσης, τα συναισθήματα αυτά έδωσαν την αφορμή στους 

επιτελείς του Ναυτικού να εξετάσουν τη κατάσταση που 

επικρατούσε στο Άγιο Όρος, χωρίς  ν’ αναζητήσουν την ιστορία κάθε 

ελληνικής Μονής ούτε να επιδιώξουν τη συλλογή στατιστικών 

στοιχείων. Οι υπάρχουσες συνθήκες άλλωστε ήταν γνωστές στο 

Βασιλικό Υπουργείο εκ διαφόρων σχετικών δημοσιευμάτων,  όπως 

και εξ εκθέσεων του Γενικού  Προξενείου Θεσσαλονίκης, και η 

μελέτη τους, που απαιτεί πολύ χρόνο, θα προσέφερε λίγα στη 

διερεύνηση  των αιτιών που προκάλεσαν την εκεί νοσηρά κατάσταση 

                                                           
158 (Παραθέτουμε συνοπτικά τα κύρια σημεία της Έκθεσης που υπογράφεται από 

τον Γεν. Πρόξενο Ευγενιάδη).  
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και στην αναζήτηση των μέσων που μπορούν να αποσοβήσουν τους 

εκεί κινδύνους.      

Παρόλα αυτά, στη συνέχεια της έκθεσής του ο Γεν. Πρόξενος  

αναφέρει ότι το Προξενείο ενδιαφέρεται να γνωρίσει την αληθινή 

κατάσταση που επικρατεί στο Άγιο Όρος και τα μέσα που θα 

εξασφάλιζαν το εκεί καθεστώτος.  Διά τούτο δε μόνον εις την μελέτην 

των διά τούτων ζητημάτων κατέγραψα και περί τούτων εν συντομία 

θέλω διαλάβει εν τη παρούση εκθέσει μου.  

Ο Ευγενιάδης σημειώνει ακόμη ότι η επικρατούσα κατάσταση στο 

Άγιο Όρος δεν είναι ευχάριστη. Μέγα μέρος του εδάφους περιήλθε 

στην κυριότητα των Ρώσων,  διαφαίνονται αντιζηλίες μεταξύ των 

μονών, που συντελούν στην εξυπηρέτηση των ρωσικών σχεδίων. 

Όσον αφορά τη συμπεριφορά των Ρώσων, επισημαίνει ότι στην αρχή 

αυτοί επεδείκνυαν ευλάβεια υποτασσόμενοι στους Έλληνες μονα-

χούς. Σύντομα όμως οι διεκδικήσεις των Ρώσων εκδηλώθηκαν με το 

έντονο ενδιαφέρον τους να αγοράσουν κτήματα των Μονών. Συν τω 

χρόνω οι Ρώσοι έγιναν κύριοι των εξής:  1) της Ιεράς Μονής Αγ. 

Παντελεήμονος μετά των τριών μεγάλων εξαρτημάτων της, του 

Παλαιομοναστηρίου, της Νέας Θηβαΐδος και της Χουρμίντζας, έξι 

κελλιών και πέντε καλυβών, στα οποία συνολικά μονάζουν (μοναχοί 

και δόκιμοι) περί τους 1200, 2) της Σκήτης του Αγ. Ανδρέου (Σεράι) 

στις Καρυές, εξαρτημένης δε εκ της ελληνικής μονής Βατοπεδίου, 

στην οποία (σκήτη) κοινοβιούν περί τους 500. 3) της Σκήτης του 

Προφήτη Ηλία, εξηρτημένης εκ της μονής του Παντοκράτορος, στην 

οποία  κοινοβιούν περί τους 400. 4) Τριάντα εξ κελλιά στις 

Περιφέρειες των Ελληνικών Μονών και των Καρυών, όπου μονάζουν 

περί τους 700 και 5) εκατόν είκοσι καλύβες, στις οποίες μονάζουν  

περί τους 600. Έτσι συνολικά, οι Ρώσοι μόνιμα διαμένοντες 

ανέρχονται σε 3500. Ώστε αν συγκριθεί αυτός ο αριθμός με τον 

αντίστοιχο των 5000 Ελλήνων που μονάζουν, μπορεί να θεωρηθεί 

παράγων σοβαρότατος. Ωστόσο, το πλήθος των Ρώσων Μοναχών δεν 

αρκεί από μόνο του να μεταβάλει  το καθεστώς του Αγίου Όρους, 

ούτε να εξασφαλίσει την κυριαρχία τους στην περιοχή, εφ’ όσον δεν 

κατορθώσουν να καταλάβουν ελληνικές μονές. Ο φόβος κάποιων 

πατριωτών, ότι θα επιτευχθεί η αναγνώριση των δυο ρωσικών 
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σκητών σε μονές διά της επεμβάσεως της ρωσικής πολιτικής δεν είναι 

σοβαρός.  

Πέραν όμως αυτού, δεν είναι πιθανό να περιέλθουν άλλες 

ελληνικές μονές στους Ρώσους, διότι όλοι οι Έλληνες μοναχοί φέρουν 

βαρέως την κατάκτηση της Μονής Αγ. Παντελεήμονος, ρίχνοντας 

την ευθύνη στον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ Β΄. Αλλά και μονές 

που είχαν οικονομικά προβλήματα, όπως Εσφιγμένου και Φιλοθέου, 

προσπάθησαν με τις δυνάμεις των να σωθούν, η δε μονή 

Σταυρονικήτα πλήρωσε στο διάστημα της τελευταίας 8ετίας χρέος 

9.000 λιρών, αρνούμενη προσφορά αγοράς κτημάτων της από τους 

Ρώσους.  

Ο Ευγενιάδης αισιοδοξεί στη συνέχεια ότι μπορεί να υπάρχουν 

ελπίδες για το μέλλον, εφ’ όσον ληφθεί απόφαση ώστε του λοιπού να 

μη πωλούνται στους Ρώσους ελληνικά εδάφη, να μην επιτρέπεται 

από την οικεία κυρίαρχη μονή η επαύξηση των Ρώσων -όπως τώρα 

είναι δυνατή η διαμονή μείζονος αριθμού Ρώσων- και  η μετατροπή 

των αγορασθέντων κτηρίων σε μονύδρια. Φέρνει δε ως απτά 

παραδείγματα τις απόπειρες της ρωσικής πρεσβείας στην 

Κωνσταντινούπολη να επηρεάσει  χρηματίζοντας τις τρεις πρώτες τη 

τάξει μονές Λαύρας, Βατοπεδίου και Ιβήρων. Όπως και τις παρουσια-

σθείσες τάσεις παρακώλυσης της εξάπλωσης των Ρώσων, εκ των 

οποίων καταφαίνεται ότι άρχισε να γίνεται αντιληπτή η συναίσθηση 

του κινδύνου που διατρέχουν οι ελληνικές Μονές. Συγκεκριμένα, 

αναφέρεται στην αξιέπαινη στάση της μονής Ιβήρων, να προασπίσει 

τα δικαιώματά της διά της βίαιης κατεδάφισης των άνευ της αδείας 

της ανεγερθέντων ρωσικών παραρτημάτων, υπό μοναχών (Ρώσων 

Γεωργιανών) μοναζόντων σε κάποια κελλιά που της ανήκουν, όπως 

και στο παράδειγμα της μονής Καρακάλλου, να εκδιώξει από κελλί 

της τον Ρώσο  ιερομόναχο  Παντελεήμονα και των εν αυτώ μοναχών. 

Στο σημείο αυτό, κάνοντας τρόπον τινά την αυτοκριτική του, 

αναφέρει ότι πρέπει να ενδιαφερθούν για το εν λόγω θέμα τόσο το 

Πατριαρχείο όσο και η Ελληνική Πολιτεία, προκειμένου να αποφευ-

χθούν στο μέλλον δυσάρεστες καταστάσεις, (προερχόμενες από τις 

Ρωσικές επιδιώξεις) και ότι αισθάνεται  ευτυχής διότι διαπιστώνει την 
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ύπαρξη αυτού του άμεσου ενδιαφέροντος εκ μέρους της Α.Θ. 

Παναγιότητος.  

Πέραν όμως της Εκκλησίας, και η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να 

παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα γεγονότα, ότι χρειάζεται συνεχής 

επικοινωνία με μοναχούς που μπορούν να δράσουν ουσιαστικά, και 

να στέλνονται από την Πολιτεία ανελλιπώς επίσημοι, δυνάμενοι να 

επιβάλλονται και να επιδρούν, ως εκ της θέσεώς των, στους 

μοναχούς καθοδηγώντας τους διά συμβουλών. Επίσης θα πρέπει 

αυτά να έχουν την ικανότητα να συμβιβάζουν τις καταστάσεις και να 

επιφέρουν τη γαλήνη. Και ακολούθως μνημονεύει πρόσωπα και 

συμβάντα που τον εντυπωσίασαν, όπως ο  Έλληνας Πρέσβης στην 

Κωνσταντινούπολη, ο  Γενικός Πρόξενος Θεσσαλονίκης, ακόμη και η 

προσέγγιση του Ελληνικού στόλου στις ακτές του Άθω. Εστιάζει δε 

την αναφορά του στον Γενικό Πρόξενο Θεσσαλονίκης, που έχει τη 

δυνατότητα να δράσει εθνωφελώς υπέρ των Ελλήνων Μοναχών του 

Αγίου Όρους, δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τα 

προβλήματα του Αγίου Όρους. Ακόμη, οι επιτόπιες επισκέψεις του 

Γενικού Προξένου Θεσσαλονίκης στο Άγιο Όρος δεν είναι αρκετές 

για να την ευόδωση των εθνικών επιδιώξεων, αλλά θα πρέπει να 

υπάρχει συνεχής αλληλογραφία μετά των Ελλήνων αντιπροσώπων 

των Μονών, γεγονός που πιθανόν να δυσχεράνει το έργο του, της 

ανταπόκρισης δηλαδή του Προξένου στις αξιώσεις των Μοναχών του 

Αγίου Όρους. Στη συνέχεια της εκθέσεως αναφέρεται στις σχέσεις 

μονών και μοναχών και στο στόχο της επίτευξης απόλυτης 

συνεργασίας μεταξύ τους, προς επίλυση των κοινών προβλημάτων 

τους. Ιδιαίτερα ο Ευγενιάδης αναφέρθηκε στις καλές σχέσεις μεταξύ 

των Αντιπροσώπων των τριών πρώτων τη τάξει μονών ήτοι Λαύρας, 

Βατοπεδίου και Ιβήρων, και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα τις 

μιμηθούν και οι Αντιπρόσωποι των άλλων Μονών. Ο Ευγενιάδης 

αναφέρεται και σε πρόσωπα που, λόγω εμπειρίας και γνώσεων που 

διαθέτουν, θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα στην ευόδωση των 

εθνικών επιδιώξεων, όπως είναι ο διαρκής αντιπρόσωπος της Μονής 

Κουτλουμουσίου  Χαρίτων και ο Αλέξανδρος Ευμορφόπουλος Λαυ-

ριώτης, που αποδέχθηκε πρόταση να μεταβεί ως αντιπρόσωπος της 

Μεγίστης Λαύρας  στις Καρυές, προκειμένου να συνεργάζεται μετά 
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της Ιεράς Κοινότητος. Ήδη δε ο Αλεξ. Ευμορφόπουλος εξελέγη 

αντιπρόσωπος της μονής για το αρξάμενο έτος. Επίσης οι Ιβηρίτες 

απεδέχθησαν να αντικαταστήσουν τον Σλαβόφωνο εκπρόσωπό τους 

στις Καρυές, και επιπλέον εργαζόμενο υπέρ της προόδου των Ρώσων, 

και μάλιστα δήλωσαν  στο συντάκτη της Εκθέσεως ότι είναι 

αποφασισμένοι να εργασθούν κατά των ρωσικών συμφερόντων, 

όπως άλλωστε το απέδειξαν πράττοντας πολλά, προκειμένου να 

αποτρέψουν την περί της άνευ αδείας της Μονής προσπάθεια των 

Ρώσων ανεγέρσεως παραρτημάτων στο κελλί (κατεχόμενο υπό 

Ρώσων Γεωργιανών) και τα οποία κατεδάφισαν διά της βίας, ως 

ανωτέρω ανεφέρθη. Προσέτι διαβεβαιώνουν τον Ευγενιάδη ότι δεν 

πτοούνται από τον κίνδυνο να απολέσουν από κατάσχεση 240 

χιλιάδων φράγκων που αποφέρουν κάθε χρόνο τα κτήματα της 

μονής Ιβήρων στη Ρωσία, δηλώσαντες, ότι προτιμούν να χάσουν το εν 

λόγω ποσόν παρά να επιτρέψουν στους Ρώσους να πάρουν σπιθαμές 

ιεράς γης. Ο Άνθιμος Βατοπεδινός, παρά τα προβλήματα που είχε 

από τον αγώνα κατά του Χρυσάνθου και την αντιπαράθεσή του με 

τους πολεμούντας τη Μονή, ήταν πρόθυμος να συνεργασθεί με τους 

αντιπροσώπους των τριών πρώτων τη τάξει μονών. Στη συνέχεια της 

εκθέσεως εμμένει και πάλιν στην άποψή του, ότι πλέον ετέθησαν οι 

βάσεις της στενότερης συνεργασίας των Αντιπροσώπων των τριών 

πρώτων μονών, η οποία ανέδειξε την υψηλή αποστολή των 

συγκροτούντων την Ιερά Κοινότητα, για να καταλήξει ότι, εάν δεν 

έχουμε τα ευάρεστα αποτελέσματα που προσδοκούμε από τις 

ανωτέρω συνεργασίες από το αρξάμενο έτος για την κατανόηση της 

υψηλής αποστολής των, τότε η διατήρηση του καθεστώτος θα 

επιδιωχθεί παρά πάντων και οι απεμποληταί παρ’ ουδενός θα εύρουν 

χάριν. Στόχος, όπως επανέλαβε, είναι να επιτύχουν τη συντήρηση 

του εναπομείναντος εδάφους, εάν δε τούτο επιτευχθεί ουδείς 

κίνδυνος στο μέλλον έχει σοβαρότητα. 

 Το Άγιο Όρος ουδένα απειλεί, ουδ’ έχει και την δύναμιν να 

προχωρήσει αν εμείς πρώτοι δεν υποδείξωμεν την οδόν, ως μέχρι τούδε 

επράξαμεν. Οι φόβοι περί κατακτήσεως αυτού ένεκα λόγων πολιτικών 

δεν αποδεικνύονται αναμφισβήτητοι, και το γεγονός ότι ουδεμία ποτέ 

εξασκήθηκε βία εις παραχωρήσεις, αλλ’ αύται επετεύχθησαν ή διά του 
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χρήματος ή δι’ υπηρεσιών παρασχεθεισών προς κορεσμόν παθών ή 

εξυπηρέτησιν ατομικών συμφερόντων, γεννά τον δισταγμόν περί της 

αληθείας των λόγων, των προβαλλομένων προς απόδειξιν των 

πολιτικών σκοπών  αναφέρει στη συνέχεια ο συντάκτης εκφράζων 

προφανώς τις προσωπικές εκτιμήσεις του. 

Εν κατακλείδι, επανέλαβε την πρότασή του για συχνές 

επισκέψεις αξιωματούχων στο Άγιο Όρος, δυναμένων να 

επιβάλλονται στους μοναχούς, οι οποίοι θα λαμβάνουν γνώση άμεσα 

των γεγονότων που συνέβησαν στον τόπο. Και μετά την επάνοδό 

τους στην  Αθήνα να συνεργάζονται με Μοναχούς που ασκούν 

επιρροή στο Άγιο Όρος, εν γνώσει της Κυβέρνησης. Όσο αφορά την 

διατυπωθείσα στο παρελθόν άποψη περί αποστολής κληρικών στο 

Άγιο Όρος προς διευθέτηση των πραγμάτων, τη χαρακτηρίζει τελικά 

ότι δεν ευσταθεί.                                              

  

3.  Η κατάσταση στη Κεντρική Μακεδονία κατά τον 

Μακεδονικό Αγώνα  

Πριν το Ελληνικό Κράτος εμπλακεί επίσημα στον Μακεδονικό 

Αγώνα, τα όπλα που χρησιμοποιούσαν τα Ελληνικά αντάρτικα 

Σώματα και οι ντόπιοι Πατριαρχικοί στη Μακεδονία ήταν παλαιού 

τύπου159, όσα κυρίως είχαν εναπομείνει από παλαιότερες εξεγέρσεις 

στη Μακεδονία.  

Η οργάνωση του ελληνικού αγώνα στη Μακεδονία  έπρεπε να 

υπερβεί πολλά δύσκολα προβλήματα, προκειμένου να καταστεί 

αποτελεσματικότερη η δράση των ένοπλων ελληνικών Σωμάτων 

στην περιοχή. Τέτοια προβλήματα ήταν η στρατολόγηση των 

Σωμάτων,  ο ανεφοδιασμός τους,  η αντικατάσταση του παρωχη-

μένου οπλισμού με νέα τουφέκια τύπου Gras ή Mannlicher και η 

περίθαλψη των τραυματιών. Επίσης, η συγκρότηση ενός αξιόπιστου 

δικτύου πληροφοριών ήταν αναγκαία για τους επιτελείς, προκει-

μένου αυτοί να πληροφορούνται τις στρατιωτικές κινήσεις των 

κομιτατζήδων και του τουρκικού στρατού. Οι Έλληνες στρατιωτικοί, 

αξιοποιώντας την εξειδικευμένη εκπαίδευσή τους, καθοδήγησαν τη 

                                                           
159 Βλασιάδης, «Ο οπλισμός», σ. 91-101. 
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δράση των Σωμάτων με ευελιξία και αποφασιστικότητα στις 

επιχειρήσεις που εκτυλίχθηκαν στη Μακεδονία.  

Το Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης160, καθώς και τα υπόλοιπα 

Προξενεία (Μοναστηρίου, Καβάλας, Μοναστηρίου και Αλεξανδρού-

πολης) είχαν μετατραπεί σε Κέντρα του Μακεδονικού Αγώνα. Οι 

υπηρετούντες σ’ αυτά αξιωματικοί και υπάλληλοι (Λάμπρος 

Κορομηλάς, Φίλ. Κοντογούρης, Μαζαράκης, Κάκκαβος, Εξαδάκτυλος 

κ.ά.) ήσαν έμπειροι στρατιωτικοί και γνώστες των επικρατουσών 

συνθηκών στη Μακεδονία. Πολλοί από αυτούς είχαν εγκατασταθεί 

νωρίτερα ως πράκτορες σε πολλά μέρη της Μακεδονίας και, γνωρί-

ζοντας τον τρόπο αντιμετώπισης της βουλγαρικής προπαγάνδας,  

συντόνιζαν τις ενέργειες των Σωμάτων και των πρακτόρων, συγκέν-

τρωναν πληροφορίες και εφοδίαζαν τα Σώματα με τα αναγκαία 

πολεμικά εφόδια για τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων. Παράλ-
                                                           

160 Κατά τα έτη 1903-1908 στο Προξενείο Θεσσαλονίκης διατέλεσαν Πρόξενοι οι 

Ευγ. Ευγενιάδης (1897-1904) και Λάμπρος Κορομηλάς (1904-1907) με υποπρόξενο τον 

Φίλιππο Κοντογούρη. Έπειτα από δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών επί θητείας 

του Ανδρέα Συγγρού, το Προξενείο απέκτησε το δικό του κτήριο, το σημερινό 43ο 

δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Μητροπόλεως 

Θεσσαλονίκης. Στο κτήριο υπήρχε μυστικό πέρασμα προς τη Μητρόπολη. Κατά τη 

θητεία του ο Ευγενιάδης αντιμετώπισε την προπαγάνδα και την ωμή τρομοκρατία 

που ασκούσε το βουλγαρικό κομιτάτο στον ελληνικό πληθυσμό της Μακεδονίας. Οι 

εκθέσεις του Προξένου προς το Υπουργείο Εξωτερικών περιγράφουν λεπτομερώς 

την υπάρχουσα κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας.  Κατά τη 

θητεία του Προξένου Κορομηλά στη Θεσσαλονίκη το Προξενείο μετατράπηκε σε 

κέντρο του Αγώνα, κάτι που περιγράφεται λεπτομερώς στα απομνημονεύματα του 

Σουλιώτη – Νικολαΐδη για την Οργάνωση Θεσσαλονίκης.  Με την προαγωγή του 

Κορομηλά σε επιθεωρητή των Προξενείων της Μακεδονίας προέκυψαν νέα 

προβλήματα στην περιοχή (εγκατάσταση Ρώσων εκπαιδευτικών στη Θεσσαλονίκη, 

οργάνωση της τουρκικής χωροφυλακής από τις Μεγάλες Δυνάμεις, η αντίδραση του 

Χιλμή Πασά), και οι ενέργειες του Κορομηλά, που ακολουθούσαν τον προσα-

νατολισμό της εθνικής μας πολιτικής, επέφεραν τη ρήξη του με τον Χιλμή Πασά, ο 

οποίος απαίτησε από το Ελληνικό κράτος την απομάκρυνσή του από την 

Μακεδονία. Μετά από αυτήν, ο Κορομηλάς διορίστηκε Πρόξενος στην 

Ουάσινγκτον. Λίγο αργότερα, ο στενότερος συνεργάτης του Κορομηλά Θ. Ασκητής, 

δολοφονήθηκε (22/2/1908), πληρώνοντας την ενεργό συμμετοχή του στον Αγώνα.  

Βλ. Βασ. Λαούρδας, Το Ελληνικόν Γενικόν Προξενείον Θεσσαλονίκης (1903-1908). 

Θεσσαλονίκη, ΕΜΣ, 1961, σ. 5-24.  

-Χρ. Ε. Λαμπρινός, «Πότε εκτίσθη το Ελληνικό Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης», 

Μακεδονικά,  19 (1979) 401-408. 

-Αθ. Σουλιώτης-Νικολαΐδης, Ο Μακεδονικός Αγώνας. Η «Οργάνωση 

Θεσσαλονίκης» (1906-1908). Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ, 1959, σ. 163.    
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ληλα, εξαιτίας της θέσης που κατείχαν, ασκούσαν επιρροή στον 

ελληνικό πληθυσμό της υπαίθρου, τονώνοντας το εθνικό του φρό-

νημα. Πολλοί πράκτορες έδρασαν υπό την καθοδήγηση του Θεσσα-

λονικιού Αθ. Σουλιώτη,  διευθυντής  της ασφαλιστικής εταιρείας  

Αμοιβαία, που χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Νικολαΐδης161. 

Σε κάθε χωριό δημιουργήθηκε από ντόπιους κατοίκους ένα 

Κέντρο Εθνικής Άμυνας, το οποίο υποστήριζε τη δράση μικρών 

ένοπλων ομάδων. Παράλληλα με τη συμμετοχή των γηγενών Μακε-

δόνων σ’ αυτά, η καθολική συνδρομή των Ελλήνων σ’ αυτόν τον 

ιδιόμορφο Αγώνα υπήρξε σημαντική162. Η αθρόα οικειοθελής προσέ-

λευση αγωνιστών όχι μόνο από τις τοπικές κοινωνίες αλλά και από 

όπου υπήρχε Ελληνισμός της Διασποράς (Αμερική, Αυστραλία, 

Αίγυπτος κ.ά.)- πλημμύρισε τη δοκιμαζόμενη Μακεδονία από 

ελληνικά αντάρτικα Σώματα163. Από τους Μακεδονομάχους δεν έλει-

ψαν και οι κληρικοί, από τους οποίους πιο φημισμένος ήταν ο εξ 

                                                           

161 Ο Αθανάσιος Σoυλιώτης-Nικoλαΐδης (1878-1945) γεννήθηκε στη Σύρο από 
οικογένεια Σουλιωτών. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του παρακολούθησε αρχικά 
μαθήματα Νομικής (1894), αλλά τελικά γράφτηκε στη Σχολή Ευελπίδων (1895), απ' 
όπου και αποφοίτησε το 1900. Το 1906 μετέβη στη Θεσσαλονίκη, όπου έθεσε τις 
βάσεις, και διηύθυνε στη συνέχεια την Οργάνωση Θεσσαλονίκης, η οποία δρούσε 
ανεξάρτητα, αλλ' υπό την έγκριση του ελληνικού Προξενείου: η Οργάνωση στόχευε 
στη συστηματική δραστηριοποίηση των εθνικών δυνάμεων της πόλης και από την 
άποψη αυτή με το έργο της συνέβαλε ουσιαστικά στις εξελίξεις του Μακεδονικού 
Αγώνα. Ο Σουλιώτης συνέχισε την πατριωτική του δραστηριότητα στην Κωνστα-
ντινούπολη μέσα από την ίδρυση της Οργάνωσης Κωνσταντινουπόλεως, συνεργα-
ζόμενος με τον Ίωνα Δραγούμη, προκειμένου να πραγματοποιήσει το όραμά του,  
την ένωση των βαλκανικών λαών. Με την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων ο 
Σουλιώτης υπηρέτησε ως σύνδεσμος στο βουλγαρικό στρατό και μαζί με το γιατρό 
Φ. Νίκογλου ειδοποίησαν τον πρέσβυ Πανά, στη Σόφια, για τη σχεδιαζόμενη 
προέλαση των Βουλγάρων προς τη Θεσσαλονίκη. Το 1915 διορίστηκε νομάρχης 
Ιωαννίνων, αργότερα διετέλεσε πληρεξούσιος Θεσσαλονίκης (1920), νομάρχης 
Φλώρινας (1934), υπουργός γενικός διοικητής Θράκης (1935). Το 1931 είχε νυμφευτεί 
τη Σοφία Αρ. Προβελεγγίου. Ο στρατηγός Σουλιώτης, προσεκτικός παρατηρητής 
της εποχής του, άφησε αξιόλογες αναμνήσεις. 

Μαζαράκης Αινιάν, Ο Μακεδονικός Αγώνας, σ. 77.  

Dakin, Ο ελληνικός Αγώνας, σ.  265, 273.   
162 Ανεστόπουλος, Ο Μακεδονικός Αγών, Τόμ. Γ΄,  σ. 7 κε. 
163 Ανεστόπουλος, Ο Μακεδονικός Αγών, σ. 33.  

Πάππας, Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος, σ. 15 επ. 
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Ηρακλείτσας Θράκης Παπά Χρυσόστομος, που είχε το ψευδώνυμο 

Παπαδράκος, μετέπειτα εφημέριος του Α΄ Νεκροταφείου Αθηνών164. 

 Τέλη του 1904, εμφανίστηκαν στη Μακεδονία τα πρώτα 

αντάρτικα Σώματα, προερχόμενα από την Ελλάδα, και η δράση τους 

είχε ως στόχο ν’  αποθαρρύνει τους Βούλγαρους Κομιτατζήδες που 

δρούσαν σε πολλά μέρη της Μακεδονίας. Τα ελληνικά Σώματα (με 

αρχηγό τον Μπουκουβάλα, τον γνωστό Καπετάν Πετρίλο) συγκεν-

τρώνονταν στην περιοχή της Λίμνης Γιαννιτσών και από εκεί δια-

σκορπίζονταν σε διάφορες περιοχές της Μακεδονίας165. Στην περιοχή 

του Βερμίου αρχηγός ήταν ο Κων. Μπουκουβάλας (καπετάν Ακρίτας), 

στο διαμέρισμα Γουμενίσσης ο λοχαγός Μιχ. Μωραΐτης (καπετάν 

Ζήδρος), στο διαμέρισμα Καρατζόβας ο υπομοίραρχος Σπ. 

Σπυρομήλιος (καπετάν Μπούας), στο Μπέλες ο υπαξιωματικός 

Ιωάννης Νταφώτης, στη Χαλκιδική ο επιλοχίας Ανδρέας 

Παπαγεωργίου. Αρχές του 1905 διαμοιράστηκαν στους 

Μακεδονομάχους μεγάλες ποσότητες όπλων και πυρομαχικών. 

Σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς ο αριθμός τους ανήρχετο 

σε 1000 όπλα και πιστόλια με 200 φυσίγγια για κάθε όπλο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των μεγάλων ποσοτήτων όπλων που 

διακινήθηκαν στη Μακεδονία από τους Έλληνες αποτελεί το κάτωθι 

περιστατικό. Στη Θεσσαλονίκη. Μετά από τουρκική έφοδο στην οικία 

του εμπόρου Ζήση που εργάζονταν στην Τράπεζα Μυτιλήνης, 

βρέθηκαν 200 πιστόλια, 7500 φυσίγγια για όπλα και 4000 για 

πιστόλια166.  

Οι συγκρούσεις που διεξήχθησαν στη Λίμνη των Γιαννιτσών 

μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων αποδείχθηκαν καθοριστικής 

σημασίας για την έκβαση του Μακεδονικού Αγώνα. Μέσα στις 

αντίξοες συνθήκες που απαθανάτισε η Πηνελόπη Δέλτα στα 

Μυστικά του Βάλτου167 τα ελληνικά Σώματα των Μπουκουβάλα, 

Ρήγα, Δεμέστιχα, Σάρρου, Τόμπρα, Παπατζανετέα, Ζερβέα, 

                                                           
164 Κουρίλας, Πατριαρχικαί ιστορίαι, σ. 432.  
165 Κάκκαβος, Απομνημονεύματα, σ. 97. 
166 Dakin, Μακεδονικός Αγώνας, σ. 96-97.  
167 Dakin, ό.π., σ. 118.  
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Δουμπιώτη, Τσιπούρα, Σταυρόπουλου και του Σαράντου Αγαπηνού, 

γνωστού ως Καπετάν Τέλου Άγρα, πολέμησαν αποτελεσματικά τους 

Κομιτατζήδες.  

Στην περιοχή του Αλιάκμονα, ελληνικά Σώματα πληρο-

φορήθηκαν ότι Βούλγαροι εργάζονταν προσχηματικά ως ανθρακείς, 

ξυλοκόποι και ξυλουργοί, ενώ στην πραγματικότητα δρούσαν ως 

κατάσκοποι, οδηγοί και καταδότες των Ελλήνων στις Τουρκικές 

αρχές. Οι αρχηγοί των δύο Σωμάτων, Μαζαράκης και Σπυρομήλιος, 

αποφάσισαν να εκκαθαρίσουν την περιοχή από τους βουλγα-

ρίζοντες. Μόλις διαδόθηκε η πρόθεσή τους, 700 Βούλγαροι αναχώ-

ρησαν για την πατρίδα τους, απαλλάσσοντας οριστικά τον τόπο 

αυτόν από καταδότες168. 

 Οι Τούρκοι κατά την ένοπλη φάση του Μακεδονικού Αγώνα 

τηρούσαν απέναντι  στις εμπλεκόμενες πλευρές την αρχή του διαίρει 

και βασίλευε. Στην αρχή της αναμέτρησης, όταν οι Βούλγαροι 

κέρδιζαν έδαφος και υπεροχή απέναντι στους Έλληνες, οι Τούρκοι 

εδείχθησαν μάλλον ευμενώς προς ημάς169. Όμως μετέπειτα, όταν η 

ελληνική δράση ισορρόπησε την έκβαση του Αγώνα, αυτοί άρχισαν 

να μεταχειρίζονται και τις δυο εμπλεκόμενες πλευρές με τον ίδιο 

τρόπο και να υποστηρίζουν την αναλφαδόν νεωστί εμφανισθείσα 

ρουμανική ένοπλη δράση. Όταν αργότερα η ελληνική υπεροχή 

κατέστη εμφανής, οι Τούρκοι άρχισαν να καταδιώκουν τους Έλληνες, 

και αντιμετώπιζαν ευνοϊκώς  την κοινή δράση Βουλγάρων και 

Ρουμάνων εναντίον των Ελλήνων170.   

 

 

 

 

 

  

                                                           
168 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σ. 175.  

- Καραθανάσης, "Περάσματα και οδηγοί", σ. 157.  
169 Ταβουλάρης, Ο Μακεδονικός Αγών, σ. 13.  

- ΑΙΜΧΑ/φ.22/έγγρ. ΑΖ 22 019 
170 Ταβουλάρης, ό.π., σ. 13.  
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4. Η κατάσταση στη Χαλκιδική κατά την περίοδο του 

Μακεδονικού Αγώνα  

Κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα, όταν σ’ ολόκληρη τη 

Μακεδονία ελληνικά Σώματα πολεμούσαν εναντίον των ξένων 

επιδρομέων, στη Χαλκιδική εξέλειπε η σλαβική προπαγάνδα, και η 

δράση των Κομιτατζήδων αντιμετωπίστηκε έγκαιρα από τα Ελληνικά 

ένοπλα Σώματα. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στις εξής αιτίες. Η 

γεωγραφική θέση έθετε τη Χαλκιδική κάπως παράμερα από τον 

κύριο χώρο των συγκρούσεων. Η  αρραγής σύσταση του πληθυσμού 

της Χαλκιδικής, και η μη ύπαρξη αμιγώς σλαβικών κοινοτήτων εντός 

της, καθώς και η ιδιορρυθμία του εδάφους της με τα βουνά και τα 

αμέτρητα ακρογιάλια της βοηθούσαν τη διεξαγωγή ανταρτοπόλεμου. 

Πέραν όμως των παραπάνω, ο επεκτατικός χάρτης της Μεγάλης 

Βουλγαρίας, έτσι όπως τον καθόρισε η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, 

δεν περιελάμβανε στα όριά του τη Χαλκιδική. 

Ωστόσο, το ενδιαφέρον των Σλάβων για τη Χερσόνησο του Άθω 

ήταν προφανές. Σχετικό είναι το έγγραφο του Κεντρικού Κομιτάτου 

Πετρουπόλεως προς τον Γενικό Πρόξενο της Ρωσίας στη 

Θεσσαλονίκη (14 Νοεμβρίου 1872), που το αποκαλύπτει: Το Κεντρικόν 

Κομιτάτο Πετρουπόλεως λαμβάνει την τιμήν να αναγγείλει υμίν ότι 

Διαταγή της Αυτού Αυτοκρατορικής Υψηλότητος, του σεβαστού υμών 

Προέδρου, το Πρακτορείον Αγίου Όρους θέλει μετασχηματισθεί εις 

οργανωτικόν Κομιτάτον. Το Κομιτάτον τούτο θα έχει αποστολήν:  

1. Να συστήσει εν τω Μοναστηρίω τω λεγομένω Ρουμανικώ, 

αποθήκην όπλων και πολεμοφοδίων (εννοεί την προ ολίγου αρπαγείσαν 

υπό των Ρώσων από των Ελλήνων δι’ απάτης Μονήν Αγίου 

Παντελεήμονος). 

2. Να εκπέμψη εις Μακεδονίαν, Θράκην, Βουλγαρίαν και Παλαιάν 

Σερβίαν αποστόλους εντεταλμένους την διανομήν βιβλίων και 

χρημάτων και την Στρατολογίαν οπαδών της Σλαβικής υποθέσεως και 

εθελοντών διά το Πατριωτικόν κίνημα.  

3. Να ιδρύσει εν Χερσονήσω του ΑΘΩ, Ρωσικάς και Βουλγαρικάς 

αποικίας, επί τω σκοπώ της μεταμορφώσεως του μέρους τούτου εις 

χώραν ουσιωδώς Σλαβικήν. Επί τω σκοπώ τούτω, ουδενός μέσου 
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θέλουσι φεισθή προς αφαίρεσιν από των Ελλήνων εν διαστήματι ετών 

τινών όλων των γαιών των Μοναστηρίων του ΑΘΩ και των γαιών των, 

αίτινες μένωσι έτι εν τη κατοχή αυτών. 

4. Το οργανωτικόν Κομιτάτον θα έχει εις την διάθεσίν του το ποσόν 

των 50000 ρουβλίων ετησίως. Η διάθεσις δε αυτών ανατίθεται εις τον 

αυτοκρατορικόν Πρόξενον Θεσσαλονίκης, όστις θα έχει την 

υποχρέωσιν να διαμένει το ήμισυ έτος εν Αγίω  Όρει. Κατά την απουσί-

αν  αυτού, η Προεδρεία περιέρχεται εις τον Οσιότατον Ιερώνυμον παρ’ 

ω θα ώσι προσκεκολλημένοι εκ των Μοναχών των συστηθέντων υφ’ 

υμών εις την προστασίαν του Κομιτάτου, ήτοι οι Πατέρες Μακάριος 

(Ρουσικόν) Βενιαμίν και Στέφανος (της Λαύρας)171. 

Παρ’ όλες τις βουλγαρικές βλέψεις, οι γενναίοι και φιλοπάτριδες 

Χαλκιδικιώτες σ’ αυτήν την ιδιόμορφη αναμέτρηση δεν έμειναν 

αδρανείς. Πολλά παλικάρια συμμετείχαν ενεργά στις κατά τόπους 

Επιτροπές Αγώνα, δημιούργησαν ένοπλα Σώματα ανταρτών και 

ρίχθηκαν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους στις μάχες, 

αντιμετωπίζοντας τους Τούρκους τυράννους και τους Βούλγαρους 

κομιτατζήδες. Η στενή συνεργασία των οπλαρχηγών με τους 

κατοίκους της Χαλκιδικής, απαραίτητη για τον εφοδιασμό των 

Σωμάτων και για την ανταλλαγή πληροφοριών, έκανε 

αποτελεσματικότερη τη δράση των Σωμάτων. Τα χωριά της 

Χαλκιδικής λειτουργούσαν σαν μυστικές πύλες εισόδου αγωνιστών, 

που έρχονταν να συνεισφέρουν έμπρακτα στον αγώνα, αλλά και 

οπλισμού, ο οποίος μεταφέρονταν από τα νησιά του Αιγαίου στη 

Συκιά, στην Κασσάνδρα, στην Ολυμπιάδα, στην Ιερισσό, στον Άγιο 

Νικόλαο και στη συνέχεια προωθούνταν στην Κεντρική και 

Ανατολική Μακεδονία. 

Στα παράλια της Χαλκιδικής αποβιβάζονταν με ασφάλεια τα 

ελληνικά Σώματα που δρούσαν στην Κεντρική Μακεδονία, 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις βουλγαρικές επιβουλές και τη 

σλαβική προπαγάνδα που αναπτύχθηκε στο Άγιο Όρος.   

                                                           
171Γ. Α. Λ., Η εναντίον της Μακεδονίας, σ. 34. 
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Το Σώμα του Οπλαρχηγού Νταφώτη172, αφού επανδρώθηκε στην 

Αθήνα από τον Κ. Μαζαράκη με 130 περίπου άνδρες, αποβιβάσθηκε 

στην περιοχή της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής  (κόλπος Ορφανού)  στη 

θέση Γαβράδια, τον  Μάιο του 1905173. Αμέσως μετά την αποβίβασή 

του, ο πράκτορας Δημήτριος Μακρής από την Βαρβάρα Χαλκιδικής 

προσέγγισε τον Νταφώτη και τον ειδοποίησε ότι έπρεπε να 

μετακινηθεί μαζί με το Σώμα γρήγορα από εκεί, επειδή οι στρατιώτες 

του τουρκικού τελωνείου που βρισκόταν σε απόσταση 1500 μέτρων 

από τον τόπο επιβίβασης ήταν πιθανό να τους είχαν αντιληφθεί. 

Αφού ο Μακρής οδήγησε τον Νταφώτη στον οπλαρχηγό του  

Αθανάσιο Μινόπουλο174 κατέστρωσαν το σχέδιο της διαδρομής που 

                                                           
172 Ο Νταφώτης γεννήθηκε στο χωρίο Αβδού Λαγκάδος της επαρχίας Πεδιάδος 

του Ηρακλείου Κρήτης, το 1868. Ο πατέρας  του ήταν κληρικός και αγωνιστής του 

1821, ο παπά-Νταφώτης. Κατετάγη εθελοντής και έλαβε το βαθμό του Λοχία 

Ιππικού στην  Αθήνα, αποτάχθηκε και καταδικάστηκε ερήμην μετά από σοβαρό 

παράπτωμα. Διέφυγε στην Κρήτη και μετά στην  Γαλλία, καταταγείς στη «Λεγεώνα 

των Ξένων», μετείχε στον αγώνα υπέρ των Γάλλων. Κατά την Κρητική επανάσταση 

του 1896 επέστρεψε στην Κρήτη και πολέμησε στην περιοχή Αρχάνες, συγκροτήσας 

Τάγμα, ονομαζόμενο «Τάγμα των επιλέκτων Κρητών», για τη δράση του οποίου 

συνέγραψε μελέτη ο Ηλ. Βουτιερίδης. Αργότερα ο Νταφώτης έλαβε μέρος και στον 

Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Μετά τη λήξη του πολέμου εκείνου δικάστηκε για 

το παλιό παράπτωμα και αθωώθηκε λόγω της πολεμικής του δράσεως. Στη 

συνέχεια ξενιτεύτηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και διορίσθηκε στη Γαλλική 

Εταιρεία του Σουέζ. Κατατάχτηκε αρχικά στη  Λεγεώνα των Ξένων και αργότερα 

έλαβε μέρος στον πόλεμο των Μποέρς.  Τραυματίστηκε και επέστρεψε στο Σουέζ 

όπου τοποθετήθηκε σε υγειονομικό κέντρο  των Άγγλων. Απαλλάχθηκε  της υπηρε-

σίας μετά από αιματηρό επεισόδιο και επέστρεψε με πολεμοφόδια στην Κρήτη όπου 

και οργάνωσε   ανταρτικό σώμα. Το Πάσχα του 1905 αποβιβάστηκε με το Σώμα 

Κρητών στον κόλπο του Σταυρού και συγκρούσθηκε με τον τουρκικό στρατό στο 

χωριό Στεφανινά. Στις 23 Απριλίου  1905 συνεπλάκη σε μάχη στη Μονή της Αγίας  

Αναστασίας, όπου, αφού πολέμησε με γενναιότητα, αυτός και το από 100 άνδρες 

αποτελούμενο Σώμα του, περικυκλωμένος από μεγάλη δύναμη Τούρκων, ηττήθηκε. 

Το Σώμα του διαλύθηκε, άλλοι εξ αυτού έπεσαν μαχόμενοι, άλλοι τραυματίσθηκαν 

και συνελήφθησαν και άλλοι διέφυγαν. Ο Νταφώτης, αφού κρύφτηκε στο Προ-

ξενείο Θεσσαλονίκης,  αναχώρησε για τον Πειραιά ως  Γάλλος υπήκοος. Στη συνέ-

χεια επέστρεψε στο Σουέζ και διορίστηκε ξανά υπάλληλος της Γαλλικής Εταιρείας 

της Διώρυγας, όπου και υπηρέτησε μέχρι το θάνατο του το 1927. (Αρχείο Μακε-

δονομάχων Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα). Ιω. Σ. Αλεξάκης, Αι αδελφαί Κρήτη και 

Χαλκιδική, Αθήνα, 1980, σ. 23-27. 
173 Μινόπουλος, Ιστορία του οπλαρχηγού. Αρχείο ΙΜΧΑ.  
174 Για τη δράση του Χαλκιδικιώτη Οπλαρχηγού Αθ. Μινόπουλου βλ. το κεφ. Δ΄ 

«Άλλοι Οπλαρχηγοί από τη Χαλκιδική» 
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έπρεπε ν’ ακολουθήσει το Σώμα του Νταφώτη, προκειμένου να 

φτάσει αυτό ασφαλές στον προορισμό του, που ήταν  η οροσειρά του 

Μπέλες στο Κιλκίς. Επειδή ο Μινόπουλος πληροφορήθηκε ότι 

τουρκικά στρατεύματα που στάθμευαν στη Νιγρίτα κινητοποιή-

θηκαν προς τη Χαλκιδική, πρότεινε στον Νταφώτη να βαδίσουν όλη 

νύχτα, για να φτάσουν στη Βόλβη. Από εκεί, ο πράκτορας Θεοδωρής 

Θεοδώρου θα τους οδηγούσε στους πρόποδες του Σωχού χωρίς να 

γίνουν αντιληπτοί, ενώ ο πράκτορας Σεραφείμ Σουχαλής θα 

μετέφερε κρυφά τον εξοπλισμό τους. Γνωρίζοντας καλά την περιοχή, 

ο Μινόπουλος και ο Μπουκουβάλας θεώρησαν επικίνδυνο το σχέδιο 

του Νταφώτη  να ακολουθήσει τη διαδρομή από το Σταυρό στα 

Βρασνά και από το Μασλάρη στα Στεφανινά, γιατί θα συναντούσε τα 

τουρκικά στρατεύματα. Υπό τον κίνδυνο να γίνουν αντιληπτοί από 

τα τουρκικά στρατεύματα, ο Νταφώτης διέταξε τους άνδρες του να 

οπισθοχωρήσουν άτακτα προς την  περιοχή της Ρεντίνας, που είχε 

ορισθεί ως τόπος συνάντησης του Σώματος. Αφού το Σώμα συγκεν-

τρώθηκε στην εν λόγω περιοχή μέσα σε δύο μέρες,  ο Μινόπουλος 

μαζί με πράκτορες από τη Βαρβάρα Χαλκιδικής το οδήγησαν προς το 

βουνό, μέχρι να διέλθουν από την περιοχή τα τουρκικά στρατεύματα 

που τους αναζητούσαν.     

Οι ντόπιοι πράκτορες απείλησαν τον Νταφώτη ότι δεν θα  

αναλάβουν την επιχείρηση εάν δεν κάνει ό,τι λένε και τον έπεισαν 

τελικά ότι δεν μπορούσαν να φτάσουν  γρήγορα στους πρόποδες του 

Χολομώντα. Οι πρόποδες απείχαν 13 ώρες από το βουνό, και για να 

φτάσουν εκεί έπρεπε να βαδίσουν δύο νύκτες, προκειμένου  να μη 

γίνουν αντιληπτοί από τα οθωμανικά στρατεύματα. Όταν έφτασαν 

στον Χολομώντα, τους παρέλαβαν οι πράκτορες της περιφέρειας 

Παλιόχωρας, Ριζά και Αγίου Προδρόμου. Αυτοί, μαζί με τον πρώτο 

πράκτορα παπα Δημήτριο Οικονόμου, ανέλαβαν να οδηγήσουν το 

Σώμα του Νταφώτη στη Μονή της Αγίας Αναστασίας175. Το Σώμα 

έφερε μαζί του ικανό αριθμό πολεμοφοδίων, και για τη μεταφορά 

τους χρησιμοποιήθηκαν ζώα ντόπιων χωρικών, γεγονός που έγινε 

                                                                                                                                                                      
 
175 Μινόπουλος, Ιστορία του οπλαρχηγού. Αρχείο ΙΜΧΑ. χ.ε.σ. 
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αντιληπτό από τον τουρκικό στρατό. Μετά από τη συμπλοκή που 

ακολούθησε με τις τουρκικές δυνάμεις, έγινε η καταστροφή του176 

Σώματος του Νταφώτη, το οποίο αποσύρθηκε στην Ιερά Μονή Αγίας 

Αναστασίας και από εκεί στα Βασιλικά. Οι στρατιώτες του Σώματος, 

μεταμφιεσμένοι σε χωρικούς, διέφυγαν στη Θεσσαλονίκη και από κει 

στην Αθήνα, χρησιμοποιώντας πλαστά διαβατήρια177. Ο Νταφώτης 

κρυβόταν για ένα διάστημα στο Προξενείο της Θεσσαλονίκης.  

Την ίδια περίοδο δρούσε στη Χαλκιδική και το Σώμα του 

Οπλαρχηγού Κων. Μπουκουβάλα178. Όταν ο Μπουκουβάλας έπρεπε 

να επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη για τις ανάγκες του αγώνα, ο 

Μινόπουλος του συνέστησε να μεταμφιεστεί  σε παπά και να μεταβεί 

στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης συνοδευόμενος από άλλον ιερέα-

πράκτορα. Ο Μινόπουλος τον οδήγησε σε Μετόχι της Ν. Μαδύτου, 

όπου εκεί διαβιούσε ένας καλόγηρος πράκτορας του Κέντρου. Τον 

μεταμφίεσαν σε παπά και με οδηγό τον Βασίλειο Κολινούδη από το 

Ζαγκλιβέρι κατευθύνθηκαν προς τη Θεσσαλονίκη.   Όταν ο 

Μπουκουβάλας χαιρέτισε τον Μινόπουλο, του έδωσε για ενθύμιο το 

όπλο του Μάλινχερ, διότι εμείς τότε είχαμε όλοι κοντούς γράδες. Τότε 

ο Μινόπουλος του είπε για αστείο και παπάς έγινες Κώστα και αυτός 

του ανταπάντησε ότι έτσι τό’ φερε η κατάρα179.  

Η δράση του Σώματος του επιλοχία Ανδρέα Παπαγεωργίου 

(Βελίτσα)180, που εκτυλίχθηκε στη Βόρεια Χαλκιδική, εκπλήρωσε 

                                                           
176 Ό.π. 
177Κάκκαβος, Απομνημονεύματα, σ. 105, 110-111.  

– ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σ. 184 (111).  

– Dakin, Μακεδονικός Αγώνας, σ. 86.  
178 Ο Κ. Μπουκουβάλας (Πετρίλος) έδρασε ως αρχηγός Σώματος στη λίμνη των 

Γιαννιτσών συνεργαζόμενος με τους Κάλλα (Κωνσταντίνος Σάρρος), Π. Λύκα, 

Καψάλη (Χρήστος Πραντούνας), Άγρα (Τέλλος Αγαπηνός), Ι. Γκόνου κ.ά. Διεξήγαγε 

αλλεπάλληλες μάχες κατά των Τούρκων και κομιτατζήδων. Έπεσε ηρωικός 

μαχόμενος κατά των Τούρκων.   
179 Μινόπουλος, Ιστορία του οπλαρχηγού. Αρχείο ΙΜΧΑ. χ.ε.σ. 
180 Παπαγεωργίου Ανδρέας, (Βελίστα) Φωκίδος 1866. Εντάχθηκε στο στράτευμα 

στα  1887. Συμμετείχε στην εκστρατεία στην Κρήτη με το υπό τον Τιμολέοντα Βάσο 

στα  1897. Αρχηγός σώματος που συγκροτήθηκε το Μάρτιο  του 1905 στη Χαλκιδική, 

στο Δρυμό. Μέχρι τον Ιανουάριο του 1906 το σώμα  είχε εκκαθαρίσει την περιοχή 

νότια των λιμνών Λαγκαδά και Βόλβης από  βουλγαρικές συμμορίες, οι οποίες 

είχαν εγκατασταθεί ως ανθρακείς ενεργούντες κατασκοπεία σε βάρος των 
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επιτυχώς την αποστολή της. Μετά από πυρπολήσεις βουλγαρικών 

οικιών στην περιοχή Βόλβης και Λαγκαδά, το Σώμα εκκαθάρισε την 

περιοχή από βουλγαρίζοντες που εργάζονταν υπό κάλυψη ως 

ανθρακείς και ξυλουργοί, ενώ στην πραγματικότητα δρούσαν ως 

κατάσκοποι του βουλγαρικού Κομιτάτου. Σ’ αυτήν την περιοχή 

υπηρέτησαν ως οπλαρχηγοί οι: Δ. Κοσμόπουλος, ανθυπολοχαγός, 

Βασίλειος Παπακώστας, λοχίας, Π. Παπατζανετέας, λοχίας, Απόστ. 

Κώης, ανθυπασπιστής και Ηρ.  Πατίκας από τα Βασιλικά.  

Την 22 Απριλίου 1905, αναχώρησε από το Τσάγεζι (Στόμιο)  το 

Σώμα του Αναγνωστάκου για την  περιοχή του Λαγκαδά. 

Αποβιβάσθηκε στις Πόρτες (Κασσάνδρας) και, μέσω της διαδρομής 

Πορταριάς-Βάβδου-Βασιλικών, έφθασε στο Μελισσοχώρι (Μπάλτζα) 

λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου και έδρασε στην ευρύτερη 

περιοχή.  

Από επιστολή του Μοναχού Γερμανού Γ., που συντάχθηκε τα 

μεσάνυχτα της 15ης Φεβρουαρίου 1905 στο Άγιο Όρος, απευθυνόμενη 

προς τον Στέφανο Δραγούμη, πληροφορούμαστε πως το Σώμα του 

οπλαρχηγού Κατσαντώνη, στο οποίο υπηρετούσε ο έμπιστος του 

Μοναχού Χρήστος Ζαβαρίκας, αποβιβάσθηκε στο Άγιο Όρος. Το 

Σώμα, καθώς κατευθυνόταν στον προορισμό της αποστολής του, 

φαίνεται πως ενεπλάκη σε μάχη με τον οθωμανικό στρατό και 

αναγκάστηκε να επιστρέψει το πλείστον μέρος αυτού πάλι στο Άγιο 

Όρος. Οι στρατιώτες του Σώματος, προκειμένου να μη γίνουν αντιλη-

πτοί από του Τούρκους, αναγκάστηκαν να παραμείνουν εκεί 

ενδεδυμένοι υπό το ράσον επί μίαν εβδομάδαν ως και τη του σεισμού181.   

 

Το Φεβρουάριο του 1907, ο ανθυπολοχαγός πεζικού Κοσμόπουλος 

Δημήτριος (Κουρμπέσης)182 αντικατέστησε τον Μιχαήλ Παπαγεωρ-

                                                                                                                                                                      
Ελλήνων. Το Σώμα  του στο Λαγκαδά αποτελούνταν από 10 άνδρες και στη 

Χαλκιδική από 6. Αντικαταστάθηκε τον Φεβρουάριο 1906 από τον Δημ. Κοσμό-

πουλο. Έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους και στον  πόλεμο του 1917-22. 

Αποστρατεύτηκε στα 1922 με το βαθμό  του αντισυνταγματάρχη μηχανικού.   Βλ.   

ΓΕΣ/ΔΙΣ. Ο Μακεδονικός Αγών,  σ. 173, 184, 186, 229. 
181 Αρχείο Σ. Ν. Δραγούμη, 15.2.1905. 
182 Ο Κοσμόπουλος συμμετείχε στον πόλεμο του  1897. Από το Φεβρουάριο του 

1906 έδρασε στις παρυφές της Χαλκιδικής ως αρχηγός στην περιοχή Λαγκαδά-
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γίου (Βελίτσα) στη διοίκηση του Αγώνα στη Χαλκιδική. Μετά την 

ανάληψη των καθηκόντων του, ο Κουρμπέσης εκκαθάρισε όλη την 

περιοχή της Χαλκιδικής, της Νιγρίτας και του Λαγκαδά από τους 

πράκτορες των βουλγαρικών κομιτάτων. Το ένοπλο Σώμα του 

επιτέθηκε εναντίον του σχισματικού χωρίου Καρατζάκιοϊ 

(Μονοκλησιά) Σερρών και το κατέστρεψε, έχοντας ως συνεργάτη τον 

Καπετάν Γιαγλή, στον οποίο αποδόθηκε εσφαλμένα η ευθύνη της 

καταστροφής του χωριού183 και ο χαρακτηρισμός λήσταρχος184. Το 

Σώμα του Καπετάν Γιαγλή δρούσε στη Χαλκιδική από τον 

Σεπτέμβριο του 1906.  

Το έτος 1907, το σώμα του Ανθυπολοχαγού Δ. Κοσμόπουλου 

συνέχισε τη δράση του στην περιοχή της Χαλκιδικής, έχοντας ως 

οπλαρχηγούς τους λοχίες πεζικού Γ. Γαλανόπουλο185  και Β. 

                                                                                                                                                                      
Χαλκιδικής, αντικαθιστώντας τον επιλοχία Μηχανικού Ανδρέα Παπαγεωργίου 

(Βελίτσα),  και στην περιοχή Ελευθερουπόλεως Καβάλας. Κατέδωσε στις τουρκικές 

αρχές ομάδες κομιτατζήδων που την ημέρα δούλευαν ως υλοτόμοι και ανθρα-

κοποιοί και τη νύχτα ως κομιτατζήδες. Επίσης, εξόντωσε τη συμμορία του αρχικο-

μιτατζή Ντόνεφ Μάνεφ. Τον  Οκτώβριο του 1907 η ομάδα του επιτέθηκε εναντίον 

εκατό Βουλγάρων, που με  τη συνοδεία Τούρκων χωροφυλάκων διείσδυαν στη Χαλ-

κιδική. Συγκεκριμένα, την 23/10/1907 ο Κοσμόπουλος πληροφορήθηκε ότι 100 Βούλ-

γαροι, συνοδευόμενοι από Σοβάρηδες (=Τούρκοι έφιπποι χωροφύλακες) κατευθύ-

νονταν προς το Άγιο Όρος. Τότε ο Κοσμόπουλος κινητοποίησε το Σώμα του και τους 

ένοπλους πολιτοφύλακες της περιοχής εναντίον τους, στην Ασπροβάλτα τους 

αφόπλισε και εξουδετέρωσε τους Τούρκους σοβάρηδες, φόνευσε 27 σχισματικούς 

Βουλγάρους, αναγκάζοντας τους υπόλοιπους να γυρίσουν στην πατρίδα τους.  Το 

Φεβρουάριο του 1908 αντικαταστάθηκε από  το λοχία Παπατζανετέα Παναγιώτη. 

Έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους  του 1912-13 όπως και στην Μικρα-

σιατική εκστρατεία. Αποστρατεύτηκε στα  1923 με το βαθμό του υποστράτηγου. 

ΚΕΜΙΤ/ΙΜΜΑ/ Αρχείο Μακεδονομάχων – Βακαλόπουλος Α., «Ανέκδοτο 

μητρώο»,  19(1979) 40 επ. – ΓΕΣ/ΔΙΣ. Ο Μακεδονικός Αγών, σ. 229, 269 σημ.ε 
183 Πάππας, Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος, σ. 332-345. 
184 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σ. 229. 
185 Γαλανόπουλος Γεώργιος. Γεννήθηκε στον Δίλοφο Φθιώτιδος. Αρχηγός της 

περιφέρειας Χαλκιδικής και Γευγελής.  Πραγματοποίησε αιφνιδιαστικές επιθέσεις 

κατά των Βουλγάρων και είχε φονεύσει πολλούς. Κατά τη δράση του συνεργάστηκε 

με τον Κων. Μαζαράκη (Ακρίτα), Καραπάνο Χρ. κ.ά. 
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Παπακώστα186. Σ’ ολόκληρη την περιοχή και πέριξ του Αγίου Όρους 

εισήλθαν  Βούλγαροι Κομιτατζήδες, οι οποίοι δήθεν εργάζονταν στην 

περιοχή ως δήθεν ανθρακείς και ξυλοκόποι, και συγκρότησαν  

βουλγαρική κοινότητα υπό την προστασία των τουρκικών αρχών. Τον 

Οκτώβριο του 1907, ο Κοσμόπουλος, αφού πληροφορήθηκε ότι 

περίπου 100 Βούλγαροι διέρχονταν την περιοχή Νιγρίτας συνοδεία 

Σοβάρηδων (έφιππων Τούρκων χωροφυλάκων) έχοντας ως κατεύ-

θυνση το Άγιο Όρος, επιτέθηκε με το Σώμα του εναντίον τους, 

αφόπλισε τους Τούρκους και φόνευσε τους περισσότερους 

Βουλγάρους, εξαναγκάζοντας τους υπόλοιπους να εγκαταλείψουν τη 

Χαλκιδική187.     

Λεπτομέρειες, για την εν λόγω προσπάθεια βουλγαρικού εποι-

κισμού πληροφορούμαστε από το Αρχείο του Υπουργείου Εξωτε-

ρικών188.  

Υπόθεσις επιθέσεως κατά Βουλγάρων έχει ως εξής. Από  τινός, 

ομάδες νεαρών Βουλγάρων εργατών κατέρχηται εκ βορείων 

διαμερισμάτων, επί σκοπώ εγκαταστάσεως Χαλκιδικήν και Άθω. Ούτω 

προ τριών εβδομάδων διήλθον περί 150 προς εύρεσιν εργασίας εν 

μεταλλείοις και αλλαχού Χαλκιδικής, λέγεται δε ότι δύο ή τρεις 

χιλιάδες τοιούτων Βουλγάρων απεφασίσθη να εγκατασταθώσι Άγιον 

Όρος και Χαλκιδικήν και αποτελέσωσιν ούτω σημαντικόν συνοικισμόν. 

Ομογενείς διαμερισμάτων εκείνων υποπτεύονται και φοβούνται ότι 

κακός ο σκοπός και ολέθριαι συνέπειαι τοιαύτης εγκαταστάσεως, 

                                                           
186 Παπακώστας Βασίλειος, Σελιάνη Φθιώτιδος, 1872-1932. Κατατάχθηκε στο 

στρατό στα 1893 και έλαβε  μέρος στον πόλεμο του 1897. Αρχικά υπήρξε μέλος στο 

σώμα του οπλαρχηγού  Μαζαράκη στα 1905, και μάλιστα τραυματίστηκε κατά τη 

σύγκρουση στα καλύβια Γραμματικού στις 5 Μαΐου. Οπλαρχηγός στη Χαλκιδική το 

διάστημα 1907-1908 παρέδωσε τη διοίκηση, το  Φεβρουάριο του 1908, στον Παπα-

τζανετέα.  Επικεφαλής σώματος προσκόπων έδρασε και πάλι στη Χαλκιδική κατά 

τους Βαλκανικούς Πολέμους. Αργότερα μετείχε στο κίνημα της Εθνικής Αμύνης ως 

διοικητής  του 1ου συντάγματος Σερρών. Αποστρατεύτηκε στα 1928 με το βαθμό του  

υποστράτηγου.        

187 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σ. 269 (169) – Αρχεία Μακεδονικού Αγώνος ΔΙΣ, Έκθεση 

δημάρχων Νιγρίτας (10/2/1959). 
188 Φ. 376 Α 

ΥΕ/Α΄ 1907/ΑΑΚ, Γ΄ 



 90 

δεδομένου όντως Βουλγαρική Μονή Αγίου Όρους υπάρχουσιν 

αποθηκευμένα όπλα και πολεμοφόδια. Ημέτεροι διατελούσιν εν 

μεγάλη ανησυχία και φρονούσιν ότι ρεύμα βουλγαρικής επιδρομής δέον 

να εμποδισθή. Ούτω σώμα 11 ανδρών επετέθη μεσημβρίαν 

παρελθούσης Τρίτης παρά θέσιν αρχαίων Σταγείρων, μεταξύ Βράστα 

και Λειψάσδας κατά ομάδος 125 νέων ανδρών εξ επαρχίας Ράζλοκ. 

Εφονεύθησαν 25 επληγώθησαν τρεις οι δε επίλοιποι κατέφυγον εις 

Σταυρόν. Δύο χωροφύλακες συνοδεύοντες Βουλγάρους ουδέν έπαθον.  

[Υπογρ.] Σακτούρης. 

 

Η τουρκική επικυριαρχία στο Άγιο Όρος ασκούνταν από έναν 

Καϊμακάμη και μερικούς χωροφύλακες. Οι Έλληνες μοναχοί που 

διαβιούσαν στις 17 από τις 20 μονές, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός 

τους έφθανε στο ήμισυ του συνόλου των μοναχών του Αγίου Όρους, 

εξαιτίας του μεγάλου αριθμού Ρώσων που διαβιούσαν στη μονή 

Παντελεήμονος, εκδήλωναν σθεναρά την εθνική τους καταγωγή. Ο 

υπολοχαγός μηχανικού Δημήτριος Κάκκαβος 189που υπηρετούσε στο 

Ελληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης από 1904 έως 1908,  συνεργάτης 

στενός του Μητροπολίτη Κασσανδρείας Ειρηναίου, αφού ορίστηκε 

από την Ελληνική Κυβέρνηση ως υπεύθυνος της οργάνωσης του 

Αγώνα στη Χαλκιδική, μετέβη στο Άγιο Όρος. Στα απομνημονεύματά 

του περιγράφει πόσο έκδηλη ήταν προς αυτόν η  επιθυμία των 

Ελλήνων μοναχών του Αγίου Όρους να συνδράμουν στον εθνικό 

                                                           
189 Δημήτριος Κάκκαβος (1870-1960). Γεννήθηκε στα Φιλιατρά Πελοποννήσου. 

Αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (1812). Υπηρέτησε στο Γενικό 

Προξενείο Θεσσαλονίκης με το ψευδώνυμο Δημήτριος Ζώης (Οκτώβριο 1904 μέχρι 

Ιανουάριο 1909). Κατά την κύρια φάση του Μακεδονικού Αγώνα συντόνιζε την 

ένοπλη δράση των Σωμάτων στη Μακεδονία. Παρακολουθούσε από κοντά τα 

γεγονότα του Αγώνα, συνομιλώντας με όλους τους αρχηγούς των ελληνικών 

Σωμάτων, και θαύμαζε τον λαό της Μακεδονίας για το πάθος με το οποίο 

διεξήγαγε τον αγώνα για την πατρίδα. Μετά από τους νικηφόρους Βαλκανικούς 

Πολέμους συνέγραψε την αυτοβιογραφία του, όπου χαρακτηριστικά αναφέρει: μετά 

τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821, είναι ο μόνος εθνικός αγών, όστις και υπό 

άποψιν ταχύτητος και υπό άποψιν διάρκεια και υπό άποψιν θυμάτων και υπό άποψιν 

αποδόσεως αποτελεσμάτων, δύναται να καταλάβει επίζηλον εν τη ελληνική ιστορία 

θέσιν.  
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Αγώνα, όταν επισκέφθηκε  το Πρωτάτο, τις Ιερές Μονές Βατοπεδίου, 

Λαύρας, Ιβήρων, Ξηροποτάμου, Κουτλουμουσίου και τη Ρωσική 

σκήτη του Αγ. Ανδρέου. Και ιδιαίτερα αυτών της Ι. Μ. Βατοπεδίου, οι 

οποίοι συντηρούσαν εκείνη την εποχή δύο οικοτροφεία (αρρένων και 

θηλέων) του Προξενείου Θεσσαλονίκης ευρισκόμενα στη Χαλκιδική. 

Σ’ αυτά συνετηρούντο και εξεπαιδεύοντο τα ορφανά των κατά τον 

αγώνα θυσιαζομένων ή τα τέκνα των διακρινομένων επί πατριωτική 

δράσει και αυταπαρνήσει ομογενών. Προς τον σκοπόν αυτόν είχε 

συντάξει ο τότε διευθύνων το Προξενείον Θεσσαλονίκης άριστος 

διπλωματικός υπάλληλος Φίλιππος Κοντογούρης μίαν εγκύκλιον 

επιστολών προς όλας τας Μονάς του Αγίου Όρους, δι’ ας εζήτει την 

χρηματικήν αρωγήν των ανέθηκεν δε έως εμέ την εκτέλεσιν της 

τοιαύτης εμπιστευτικής εθνικής αποστολής.  Κατά τον Κάκκαβο, 

διακρίνονταν για την εθνική τους δράση οι εξής μοναχοί: 

Χρυσόστομος ο Λαυριώτης, απόφοιτος της Σχολής της Χάλκης, 

Άνθιμος ο Βατοπεδινός, Σμυρνάκης ο Εσφιγμενίτης, Ιωακείμ ο Ιβηρίτης, 

Νίκανδρος ο Κουτλουμουσιανός, ιατρός επιστήμων και τινές άλλοι190. 

Τα ένοπλα Σώματα των Ελλήνων έδρασαν αποτελεσματικά στη 

Χαλκιδική και κατέστειλαν τη  δύναμη των Κομιτατζήδων πλήρως 

κατά το 1907 και 1908. Τα αποτελέσματα της δράσης τους 

περιγράφονται στην Έκθεση του Γενικού Προξένου Θεσσαλονίκης 

Κοντογούρη (1907)191 και στην Έκθεση για την κατάσταση των 

Γεγονότων στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης (1908) του Δαγκλή192.  

Η έκθεση του Γενικού Προξένου Θεσσαλονίκης Κοντογούρη193 

μας δίδει, πέραν των άλλων, τις συνθήκες που επικρατούσαν στη 

Χαλκιδική το 1907: 

                                                           
190 Κάκκαβος, Απομνημονεύματα, σ. 140-142.  
191 Έκθεση Γενικού Προξένου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη Κοντογούρη της 12-11-

1907 προς το επί των Εξωτερικών Β. Υπουργείον - Τμ. Α΄, σ. 793 (απόσπασμα), 

Αρχεία ΙΜΧΑ. 
192 Αρχείο Δαγκλή, ΑΙΜΧΑ/Ζ/Φάκ.17/Έγγρ. 341.  
193 Έκθεση του Γενικού Πρόξενου της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη Κοντογούρη της 

12-11-1907 προς το επί των Εξωτερικών Β. Υπουργείον – Τμήμα Α΄ σ. 793 

(απόσπασμα). Αρχεία ΙΜΧΑ. 
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Η Χαλκιδική μετά πολλούς κόπους απηλλάγη επί τέλους παντός 

κακοποιού στοιχείου. Ούτω το εν αυτή ημέτερον σώμα, μη έχον πλέον 

να ασχολήται με την καταδίωξιν των ληστών, θέλει του λοιπού 

αφοσιωθεί αποκλειστικώς εις την οργάνωσιν των χωρίων, άτινα 

επιθυμούμεν να συνδεθώσι στενώς προς άλληλα, λησμονούντα τας 

προοιωνίους έριδάς των, ίνα καταστώσι ικανά να συνδράμωσι εις πάσαν 

ημών ζήτησιν τον εν τη ξενοφώνη ζώνη –εις ολιγόωρον επ’ αυτών 

απόστασιν – διεξαγόμενον άνευ ουδεμίας μέχρι σήμερον εκ μέρους της 

συνδρομής τραχύτατον εθνικόν αγώνα. Η Χαλκιδική, καλώς 

οργανωμένη, δύναται όντως να παράσχει ημίν πολυτίμους υπηρεσίας. 

Ου μόνον άνδρας είναι δυνατόν να μας δώσει, άλλα και να χρησιμεύσει 

ως ασφαλές καταφύγιον και ορμητήριον των εν τη Περιφερεία Σερρών 

ενεργούντων ημετέρων σωμάτων. Μέχρι σήμερον, μόνον δια την 

μετακόμισιν όπλων και πολεμοφοδίων και δια την διάβασιν ελληνικών 

σωμάτων εβοήθησεν ημάς, ελπίζω όμως εν προσεχεί μέλλοντι να 

φθάσει εις το σημείον να παρέχει τας αυτάς υπηρεσίας, ως σήμερον 

παρέχουσιν ημίν δύο άλλα ελληνόφωνα της περιφερείας Θεσσαλονίκης 

διαμερίσματα, το του Ρουμλουκίου και το του Ολύμπου. 

Από χειρόγραφη επιστολή που υπάρχει στο Αρχείο του Π. 

Δαγκλή προκύπτει ότι στη δράση των ενόπλων Σωμάτων ήταν 

εντυπωσιακή η αλληλεγγύη, η ομοφωνία αποφάσεων, η αυστηρή 

ιεραρχική τήρηση εντολών καθώς και η στήριξη των αναξιοπαθούντων 

Ελλήνων κατά την διάρκειαν του Αγώνα194. 

Μέχρι τις αρχές του 1908 τη διοίκηση των ένοπλων ελληνικών 

Σωμάτων που δρούσαν στη Χαλκιδική ασκούσε ο Κοσμόπουλος, και 

υπό την εποπτεία του τελούσαν τα Σώματα των Στέργιου Βλάχμπεη, 

Αλέξανδρου Ευρυθιώτη (Αϊβαλιώτη), Κ. Μπουκουβάλα, Γ. Γαλα-

                                                           
194 Πάππας, Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος, σ. 99-105. Ένθα Αρχεία Στρατηγού 

Π. Δαγκλή (Αρχεία ΙΜΧΑ)- του Αρχηγού Σώματος Χαλκιδικής Αριστόβουλου Κώη, 

με το ψευδ.  Βάλτσας  προς κάποιο συνταγματάρχη, από τα οποία προκύπτει η 

δράση του λοχία Γεωργίου Γαλανόπουλου καθώς και έξοχες υπηρεσίες του 

οπλαρχηγού Αριστόβουλου Κώη στον Αγώνα (Αρχεία Αριστόβουλου Κώη, 

ΑΙΜΧΑ/Ζ/ Φ18/ έγρ. 99). 
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νόπουλου, Ηρ. Πατίκα και Παν. Τζανετέα και στο Λαγκαδά του Ιω. 

Ραμνάλη. Τον Β. Παπακώστα διαδέχθηκε ο Παπατζανετέας195.  

Το 1908 3.000 εξαρχικοί μετέβησαν αιφνίδια στο Άγιο Όρος και 

συγκρότησαν σώματα, τα οποία εφοδίαζαν με όπλα και τρόφιμα 

μοναχοί της Ι. Μονής Ζωγράφου. Η παρουσία βουλγαρικού στρατού 

στο Άγιο Όρος ανησύχησε έντονα την ελληνική Κυβέρνηση, η οποία 

διέκρινε ότι διέτρεχε κίνδυνο ο ανεφοδιασμός των ελληνικών 

στρατευμάτων που δρούσαν στη Μακεδονία, ο οποίος συντελούνταν 

μέσω Αγίου Όρους και Χαλκιδικής.  Το Μακεδονικό Κομιτάτο 

Αθηνών, για να αποτρέψει τον κίνδυνο αυτόν, αποφάσισε να 

αναδιοργανώσει την άμυνα των ελληνικών δυνάμεων στη Χαλκιδική, 

στέλνοντας εκεί περισσότερα Σώματα και νέο αρχηγό. Στις 2 Μαΐου 

του ιδίου έτους, νέος αρχηγός της περιοχής Χαλκιδικής ορίσθηκε από 

                                                           
195 Παπατζανετέας Παναγιώτης, Καρδαμύλη Μεσσηνίας 1874-1937. Έλαβε μέρος 

στον πόλεμο του 1897. Τον Μάρτιο του 1906 ανέπτυξε έντονη δράση στο Βάλτο των 

Γιαννιτσών μέχρι την παράδοση της αρχηγίας (Οκτ.1906) στον Άγρα. Σε δύο μήνες 

επέστρεψε στο Βάλτο και συνέχισε τη δράση του στην κεντρική Μακεδονία μέχρι το 

τέλος του 1907. Άρρωστος επέστρεψε στην Αθήνα στα τέλη του 1907. Τον 

Φεβρουάριο του 1908 ανέλαβε την αρχηγία του αγώνα στη Χαλκιδική έως την 

επανάσταση των Νεοτούρκων. Στο διάστημα αυτό προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες 

στον Αγώνα, διαδεχθείς τον λοχία Βασίλειο Παπακώστα. Πέτυχε δε να ξεκαθαρίσει 

τη Χαλκιδική από κακοποιά στοιχεία και από προδότες που την ελυμαίνοντο. Όταν 

τοποθετήθηκε στη διοίκηση του Αγώνα της Χαλκιδικής (Φεβρ.1908), φθάνοντας στο 

χωριό Βασιλικά, περικυκλώθηκε από Τούρκους στρατιώτες. Ο ίδιος και οι άντρες του 

φόρεσαν ενδύματα χωρικών και υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τους στρατιώτες 

κατά την είσοδό τους στο χωριό. Τον Οκτώβριο του 1908 διορίστηκε πράκτορας στην  

Έδεσσα, διευθύνοντας με τη σύζυγό του Καλλιόπη το ορφανοτροφείο αρρένων  της 

πόλης. Προδόθηκε από Βούλγαρο πράκτορα  και φυλακίστηκε το Μάιο του 1909 στη 

Θεσσαλονίκη για 3 ημέρες. Αποφυλακίστηκε με επέμβαση του Προξενείου (από τον 

Διαμαντόπουλο διάδοχο του Κορομηλά) και εγκατέλειψε τη Μακεδονία. Συμμετείχε 

στον πόλεμο του 1912 ως υπαρχηγός του σώματος προσκόπων του Κ. Μαζαράκη. 

Στα 1914 έγινε υπαρχηγός στο σώμα του Σπυρομήλιου  στη Χειμάρα κατά τον 

Ηπειρωτικό αγώνα. Έλαβε ακόμη μέρος  στις πολεμικές συγκρούσεις του  1917-22. 

Αποστρατεύτηκε στα 1922 με το βαθμό του αντισυνταγματάρχη.   Πέθανε τον 

Σεπτέμβριο 1937. Βλ. Αρχείο Μακεδονικού Αγώνα  

– Dakin, Ο ελληνικός Αγώνας, σ. 380 σημ. 48  

– Μπέλλου –Θρεψιάδη, Μορφές, σ. 182 επ. 
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το Μακεδονικό Κομιτάτο Αθηνών ο Ανθυπολοχαγός Αριστόβουλος 

Κώης (ψευδώνυμο Αριστ. Βάλτσας). 

Ο Κώης196 απέπλευσε από το Βόλο για τη Χαλκιδική με ιστιοφόρο 

πλοίο που κατά την πορεία του στάθμευσε στη  Σκόπελο και από εκεί 

κατέπλευσε στις νησίδες Κυρά Παναγιά και Ψαθούρα έναντι Συκιάς 

και Αγίου Όρους. Όταν αποβιβάστηκε στη Χαλκιδική, συνοδεία του Κ. 

Μπουκουβάλα και του μοναχού Μοδέστου από το μετόχι Αγίου 

Διονυσίου Αγίου Όρους, επισκέφτηκε τα Σώματα των Παναγιώτη 

Τζανετέα, του Γεωργίου Γαλανόπουλου (στην τοποθεσία Άγ. Παύλος 

μεταξύ Νικήτης και Παρθενώνος) και του Ηρακλή Πατίκα (στη 

Βάβδο)197. 

Ο Κώης έθεσε την αμυντική οργάνωση των κατοίκων της 

περιοχής σε νέες βάσεις. Με τη συνδρομή του Κέντρου 

Θεσσαλονίκης198, τη συμπαράσταση του μητροπολίτη Κασσανδρείας 

Ειρηναίου (Σεπτ. 1907-Αύγ. 1945), του  επισκόπου Ιερισσού και Αγίου 

Όρους Παρθενίου καθώς και του ηγούμενου της Ιεράς Μονής 

Γρηγορίου Ιάκωβου, ο Κώης, ενεργώντας πάντοτε κατά τις διατάξεις 

του οργανισμού Χαλκιδικής και του Κέντρου,  συγκρότησε σε κάθε 

κοινότητα ένοπλα Σώματα, αποτελούμενα από ντόπιους κατοίκους. 

Αφού έλεγχε επαρκώς τα πατριωτικά αισθήματα των κατοίκων που 

ήθελαν να συμμετέχουν στον Αγώνα199 στη συνέχεια τους εξόπλιζε 

κατάλληλα. Διοικητικά, διαίρεσε την περιφέρεια Χαλκιδικής σε τρία 

τμήματα και όρισε στη διοίκηση κάθε τμήματος έναν οπλαρχηγό, 

που  δρούσε υπό τις διαταγές του. Ο Κώης επέλεξε ως αρχηγούς των 

τριών τμημάτων της Χαλκιδικής τους Ηρακλή Πατίκα, Γεώργιο 

Γαλανόπουλο και Παπατζανετέα. Η δύναμη κάθε οπλαρχηγού, που  

αποτελούνταν από 10-15 αντάρτες, θα είχε τη σύμπραξη των 

κοινοτικών δυνάμεων της περιοχής, σε περίπτωση που παρίστατο 
                                                           

196 Κώης Αριστόβουλος (Βάλτσας), Χρυσόβιτσα Αγρινίου 1869. Έλαβε μέρος στον 

πόλεμο του 1897.  Από τις 5-5-1908 παραλαμβάνει από τον Παπατζανετέα  τη γενική 

αρχηγεία της Χαλκιδικής. Έλαβε μέρος σε όλους τους πολέμους της περιόδου 1912-

1922 οπότε και αποστρατεύτηκε με το βαθμό του αντισυνταγματάρχη πεζικού. Βλ.  

Έκθεση Κώη (ΙΛΕΧ, τόμ. 1) σ. 53 

197 Λαούρδας, «Έγγραφα εκ του Αρχείου», σ. 53-73. 
198 Κώης, Έγγραφα, 1961.  
199 Υπηρεσία του Αριστόβουλου Κώη, σ.220.  
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ανάγκη. Οι αρχηγοί των τριών τμημάτων της Χαλκιδικής εφάρμοσαν 

πιστά τις οδηγίες του και τον κανονισμό της στρατολογίας 

αγωνιστών. Στην αναδιοργάνωση των τοπικών Κέντρων συμμετείχε 

και ο κατώτερος κλήρος, οι ιατροί και οι δάσκαλοι της περιοχής. 

Ένα από τα πρώτα μέτρα της διοίκησης του Κώη ήταν η 

συγκρότηση  δικαστηρίων στις κατά τόπους κοινότητες, τα οποία 

διευθετούσαν τις διαφορές μεταξύ των Ελλήνων κατοίκων τους. Τα 

δικαστήρια αυτά εξέδιδαν και εκτελούσαν αποφάσεις, ενώ 

αποσκοπούσαν  στη ρητή απαγόρευση προσφυγής Ελλήνων στα 

τουρκικά δικαστήρια ή σε άλλες οθωμανικές αρχές. Οι αποφάσεις 

των δικαστηρίων διακρίνονταν σε ποινικές και αστικές. Οι ποινικές 

αφορούσαν τη δίωξη των προδοτών και όσων αντετίθεντο στο σκοπό 

των Σωμάτων.   

 Αποτέλεσμα της ως άνω ανασύνταξης ήταν η πλήρη καταστολή 

των βουλγαρικών δράσεων στην περιοχή της Χαλκιδικής και η 

εκκαθάριση παντός στοιχείου αντετιθεμένου εις τον σκοπόν τούτον200 

είτε ήταν Βούλγαροι είτε Ρουμάνοι.  

Η Έκθεση των γεγονότων και της καταστάσεως εν τη Περιφερεία 

Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1908, συνταχθείσα από τον Π. Δαγκλή, 

επιβεβαιώνει τις συνθήκες που επικρατούσαν στη Χαλκιδική και το 

Άγιο Όρος201: 

Η εν Χαλκιδική κατάστασις μέχρι της ανακηρύξεως του 

Συντάγματος ήτο λίαν ευάρεστος, χάρις εις την εύστοχον ενέργειαν 

του εκεί λειτουργούντος σώματος, όπερ βαθμηδόν υπεκάθαρε τα 

ανέκαθεν λυμαινόμενα τον τόπον κακοποιά στοιχεία, απεσόβησε την 

άλλοτε λαμβάνουσαν χώραν κάθοδον Βουλγάρων εργατών και 

ωργάνωσε κατά το δυνατόν τα ημέτερα χωρία. 

Διαλυθέντος του σώματος, τα κακοποιά στοιχεία ανεφάνησαν 

αύθις και πολλά κρούσματα εκβιασμών και ληστειών εσημειώθησαν. 

Ευχής έργον ήθελεν είσθαι η λειτουργία μικρού σώματος εν Χαλκιδική, 

όπως τηρήση την ασφάλειαν των ημετέρων πληθυσμών εκ μέρους 

οθωμανών και ημετέρων ληστών και συγκροτήση την οργάνωσιν του 

                                                           
200 Ό.π. σ.220. 
201 ΑΙΜΧΑ/Ζ/Φάκ.17/Έγγρ. ΑΖ 17001/σ. 692-693 
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τμήματος τούτου, μέλλοντος εν πάση μελλούση ενεργεία να 

χρησιμεύση ως βάσις των προς Β. διαμερισμάτων και εν μέρει της 

περιφερείας Σερρών. Το σώμα τούτο δεν πρόκειται να επιδιώξη 

πολιτικήν επέκτασιν επιρροής, ως εκ του αμιγούς ελληνικού 

φρονήματος των Χριστιανών κατοίκων. Συνεπώς, φρονούμεν ότι η 

λειτουργία αυτού καταλλήλως γενομένη, δεν θέλει δημιουργήσει 

πολιτικούς κινδύνους δι’ ημάς. 

Μείζων έτι εν Χαλκιδική παρίσταται η ανάγκη της εγκαταστάσεως 

εν Αγ. Όρει μικρού σώματος ως και καταλλήλου πράκτορος ημών. Η 

εγκατάστασις μόνο του Πράκτορος, όσον και αν είναι ούτος ικανός, ου 

δεν θα έχει αποτέλεσμα εφ’ όσον ούτος δεν θα έχη την δύναμιν να 

επιβάλλη συμφώνως προς το δίκαιον την θέλησιν ημών.  

Η λειτουργία τοιούτου σώματος και άλλοτε προετάθη, αλλ’ 

ανέστειλαν ταύτην οι πολιτικοί κίνδυνοι, οίτινες ηδύναντο εξ αυτής να 

προέλθωσι, διδομένης λαβής και εις την Κυβέρνησιν και τους 

Ευρωπαίους μεταρρυθμιστάς να υπεισέλθωσιν εις το απολαύον 

πλήρους σχεδόν αυτοδιοικήσεως Άγ. Όρος.... 

 

Μέχρι τις αρχές καλοκαιριού του 1908 επικράτησε στη Χαλκιδική 

ηρεμία, ενώ ο Τουρκικός στρατός δεν εμφανίστηκε καν στην περιοχή.  

Τον Ιούνιο όμως του ιδίου έτους  Βούλγαροι κομιτατζήδες εισήλθαν 

στη Λιαριγκόβη (Αρναία) προκειμένου να φονεύσουν τον Επίσκοπό 

της. Απεσταλμένοι του Επισκόπου ειδοποίησαν τον Κώη για τη δράση 

των Βουλγάρων, ο οποίος έσπευσε στην περιοχή με ισχυρή δύναμη 

και τους εξόντωσε.  

Λίγες μέρες αργότερα από το συμβάν στη Λιαριγκόβη,  δύο 

μπέηδες από τα Βασιλικά μίσθωσαν ενόπλους Βούλγαρους και 

Ρουμάνους και επιτέθηκαν σε ελληνικό Σώμα που δρούσε στην 

περιοχή. Στη μάχη που επακολούθησε, οι ελληνικές δυνάμεις 

εξόντωσαν τους μπέηδες, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση 

του τουρκικού Στρατού και την καταδίκη των ενόχων από τουρκικό 

δικαστήριο, χωρίς να κατορθώσουν τελικά οι Τούρκοι να συλλάβουν 

ενόχους.  Μέχρι το τέλος του 1908, τουρκικά καταδιωκτικά 

αποσπάσματα δεν εμφανίσθηκαν ξανά στη Χαλκιδική, μέχρι που ο 

Αγώνας έληξε λόγω της ανακήρυξης του Συνταγματικού 
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πολιτεύματος των Νεότουρκων. Ο Κώης παρέδωσε τη διεύθυνση του 

Αγώνα στο  δημοδιδάσκαλο Ηρακλή Πατίκα202, ο οποίος ως 

οπλαρχηγός που έδρασε στις διοικήσεις Γαλάτιστας, Κασσάνδρας και 

Λιαριγκόβης επέδειξε αντίληψιν, γενναιότητα, αυτοθυσίαν, ικανότητα 

και άκραν εντιμότητα εις πάντα τα στάδια του αγώνος203. Οι εντολές 

του Κέντρου προς τον Ηρακλή Πατίκα  ήταν να συναινεί για τις 

δράσεις του τόσο ο Κώης όσο και το Προξενείο Θεσσαλονίκης, να 

διατηρήσει μυστική τη δομή της υφιστάμενης διοίκησης  του Αγώνα 

και να συντηρεί τα ταμεία αρωγής υπέρ πτωχών και παθόντων.  

Ο Κώης, μετά την αποχώρησή του από τη διοίκηση του Αγώνα 

στη Χαλκιδική, συνέταξε αναφορά προς το Κέντρο του Αγώνος, στην 

οποία περιγράφει τις υπηρεσίες που προσέφερε προς την πατρίδα. Σ’ 

αυτήν αναφέρει την προσφορά των Μοναχών του Αγίου Όρους αλλά 

και των Χαλκιδικιωτών στο Μακεδονικό Αγώνα: ….Δηλούμεν ότι 

μεγάλας υπηρεσίας προσέφεραν οι μοναχοί του Αγίου Όρους δια μέσου 

των οποίων και εκ της νήσου Σκοπέλου εφοδιάζοντο τόσον τα σώματα 

όσον και τα διάφορα χωρία οπλισμού και πολεμοφοδίων. Επίσης ο λαός 

της Χαλκιδικής απέδειξε απαράμιλλον πατριωτισμόν και αφοσίωσιν 

προς τον αρχηγόν Βάλτσαν και εκτέλεσιν πάσης εντολής204. Σε άλλο 

σημείο της αναφορά του ο Κώης επαινεί τον ηγούμενο της Ι. Μονής 

Γρηγορίου Ιάκωβο και τον  μοναχό Γρηγοριάτικου Μετοχίου Στέφανο, 

οι οποίοι έσωσαν από βέβαια καταστροφή το Σώμα τού επιλοχία 

Τρούπη οδηγώντας το προς τα Σέρρας. Ο Κώης εξήρε τη συνεισφορά 

δι’ υπηρεσίας αξίας αμοιβής των Χαλκιδικιωτών ιατρών Ιω. Σαρρή 

(από Βάβδο), Ζήσ. Ζαφειρόπουλο (από Γαλάτιστα) Σπυρ. Αρσένη 

(από Άγ. Νικόλαο), Κων. Παπαγγέλου (εκ Λιαριγκόβης), Γ. Λιβανίδη 

(εξ Ορμυλίας) και τον Περ. Μάντζαρον (Κασσανδρεία) και ανα-

                                                           
202 Πατίκας Αναστάσιος, Βασιλικά Χαλκιδικής. Ανέπτυξε σημαντική δράση κατά 

τον Μακεδονικό Αγώνα τα έτη 1903-1912. Έλαβε μέρος στη δολοφονία του 

Βούλγαρου Προξένου. Επίσης συμμετείχε και στη διακίνηση πολεμοφοδίων. (από τα 

χειρόγραφα και δακτυλόγραφα με τίτλο Η Εθνική Δράσις των Μακεδόνων κατά 

πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά της Μακεδονίας κατά τον ένδοξον Μακεδονικόν Αγώνα 

1903-1909 της Αγγελικής Μεταλλινού- Τσιώμου από το αρχείο της ίδιας)   

203 ΑΙΜΧΑ/ Φ.18, Δ 106. 
204 Υπηρεσία του Αριστόβουλου Κώη,, σ.221.  
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φέρεται κολακευτικά δι’ όλους τους αρχηγούς Σωμάτων που έδρασαν 

στη Χαλκιδική (Δ. Ζώη, Γαλανόπουλο, Ηρ. Πατίκα, Γ. Αμπέση εξ 

Αγρινίου, Νέστ. Μακρυγιάννη, Αντ. Βλαχάκη, Δημ. Κοσμόπουλον, 

Δημ. Γαλάνην κ.ά.). Στη συνέχεια της έκθεσής του παραθέτει το 

κείμενο του Οργανισμού Χαλκιδικής, στο οποίο καταγράφει τον 

προορισμό των Σωμάτων, τα διαμερίσματα, τις ομάδες, τον τρόπο 

διακίνησης, τα καθήκοντα των τμηματαρχών, των ομαδαρχών, της 

επιτροπής, των χωρικών, τις εισφορές και τους όρκους205.  

Όταν έληξε η Νεοτουρκική Επανάσταση, το Σώμα του Κώη στη 

Χαλκιδική διαλύθηκε,  και οι μεν εκ της ελεύθερης Ελλάδος 

επέστρεψαν στον τόπο τους, οι δε ντόπιοι αντάρτες επανήλθαν στα 

χωριά τους206. 

 

5. Ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος  

(1863-1945) 

 

Η προσφορά του Μητροπολίτη Κασσανδρείας  Ειρηναίου στους 

εθνικούς Αγώνες κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα υπήρξε 

ανεκτίμητη. Ο Ειρηναίος γεννήθηκε στις 25-11-1863 στη Χάλκη 

Πριγκιποννήσων. Σε ηλικία εννέα ετών αφιερώθηκε στο Θεό κοντά 

στον γέροντα Αρσένιο, στη Σκήτη του αγίου Σπυρίδωνα στη Χάλκη. 

Μαθήτευσε στην Αστική Σχολή Χάλκης και φοίτησε στη Θεολογική 

Σχολή της νήσου, όπου και χειροτονήθηκε διάκονος. Το 1891 συνέχισε 

τις σπουδές στη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου. Από το 1895 

διατέλεσε καθηγητής στη Θεολογική Σχολή Χάλκης έως τις 23 

Οκτωβρίου 1903. Το 1903 ο αρχιμανδρίτης και καθηγητής στη Χάλκη 

Ειρηναίος κλήθηκε να υποβάλει στο Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ 

Γ΄ το ισχύον πρόγραμμα της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, ο 

Κανονισμός της οποίας εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη το αυτό 

έτος207. Το 1903 ο Ειρηναίος εξελέγη Μητροπολίτης Μελενίκου. Η 

                                                           
205 Λαούρδας, «Έγγραφα εκ του Αρχείου», 1 (1961) 53-73. 
206 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σ. 297 (195) 
207 Γλαβίνας, "Αρχιμανδρίτου Ειρηναίου", σ. 155-165. (όπου και πλούσια 

βιβλιογραφία περί του Μητροπολίτη Ειρηναίου). Γλαβίνας, «Αρχιερείς 

Κασσανδρείας», σ. 257. – Γκαβαρδίνας, Εκ των καταλοίπων, σ. 21. (Το κείμενο του 
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χειροτονία του έγινε στις 2 Νοεμβρίου 1903 στο ναό της Θεολογικής 

Σχολής και  παρέμεινε στη Σχολή μέχρι τις 11 Αυγούστου 1906.  

Στις 26 Ιουλίου 1907 εξελέγη μητροπολίτης Κασσανδρείας και 

εγκαταστάθηκε στον Πολύγυρο. Από τη θητεία του στο Μελένικο 

απέκτησε πείρα στη συγκρότηση αμυντικών Ταγμάτων. Τον Ιούλιο 

του 1907 εξελέγη μητροπολίτης Κασσάνδρειας και εγκαταστάθηκε 

στον Πολύγυρο  στις 7-9-1907. Στον Πολύγυρο μύησε στον Αγώνα 

επιφανείς προύχοντες και προκρίτους όλων των περιοχών της 

Χαλκιδικής και  κατάρτισε Επιτροπές Άμυνας σε κάθε χωριό, οι 

οποίες υποβοηθούσαν τη δράση των Σωμάτων, την περίθαλψη και 

την τροφοδοσία των. Τα ονόματα των συνεργατών του Μητροπολίτη, 

που συμμετείχαν στις Επιτροπές Μακεδονικού Αγώνα ή στα ένοπλα 

Σώματα που δρούσαν στη Χαλκιδική - ήταν γνωστά μόνο στον 

Μητροπολίτη και στους Αρχηγούς των Σωμάτων208-, σήμερα είναι 

καταγεγραμμένα209.  

Ο Ειρηναίος ανέπτυξε στη Χαλκιδική πλούσιο κοινωνικό, 

εκπαιδευτικό και εκκλησιαστικό έργο. Ενθουσιώδης από τα 

πατριωτικά του αισθήματα, ασκούσε στους λόγους του δριμύτατη 

κριτική κατά του βουλγαρικού Κομιτάτου, των Νεότουρκων και των 

τοπικών τουρκικών αρχών, που υπέθαλπαν τις λιμαινόμενες στην 

ύπαιθρο συμμορίες των Γκέκηδων. Στο λόγο που εξεφώνησε στο 

Μητροπολιτικό Ναό Πολυγύρου  (Πάσχα, 29.3.1909) αναφέρθηκε στα 

απατηλά συνθήματα των Νεότουρκων και  στη στάση που έπρεπε να 

τηρήσουν οι ομογενείς: Διανοίγονται σήμερον ενώπιόν μας δύο δρόμοι∙ 

ο εις άγει εις την φέρουσα τον Σταυρόν και διωκομένην Γαλανόλευκην, 

ο έτερος εις την άρπαγα των Νεότουρκων ημισέληνον, ήτις θέλει να 

μας αφαιρέσει ό,τι επί πεντακόσια έτη με θυσίες διετηρήσαμεν. Ποιον 

δρόμον θα λάβωμεν το γνωρίζετε, περιττόν να σας το είπωμεν. Το 

υποδεικνύει η ιστορία μας, αι θυσίαι των πατέρων μας, τα αίματα των 

                                                                                                                                                                      
Κανονισμού το εντόπισα στο Αρχείο του Ιδρύματος Πατερικών Μελετών της Ι. 

Μονής Βλατάδων. Κατά έγκυρη δε πληροφορία του ομ. Καθηγητή κ. Απ. Γλαβίνα, 

μέρος των καταλοίπων του Μητροπολίτη Ειρηναίου παρεδόθησαν από τον 

Πολυγυρινό Ιωάννη Παλαμήδη, στενό φίλο και συνεργάτης του Μητροπολίτη,  στο 

Ίδρυμα της Ιεράς Μονής) 
208 Στάμος, Ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας, σ. 58-59.  
209 Πάππας, Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος, σ. 97.  
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νεομαρτύρων μας, η πίστις μας210. Ο Μητροπολίτης συνεργάσθηκε 

στενά με τον Γενικό Αρχηγό του Μακεδονικού Αγώνος αξιωματικό 

Δημ. Κάκκαβο, ο οποίος εμφανιζόταν ως υπάλληλος του Ελληνικού 

Προξενείου Θεσσαλονίκης με το όνομα Ζώης, και με τους εν 

Χαλκιδική αρχηγούς των Σωμάτων Αριστ. Κώη, Βασ. Παπακώστα και 

Γ. Γαλανόπουλο211.  Η πολύπλευρη δράση του και οι αγώνες του 

εναντίον των Νεότουρκων προκάλεσαν αντιδράσεις από τους 

Τούρκους. Το Μάιο του 1907 εκδηλώθηκε δολοφονική απόπειρα 

εναντίον του. Όπως ο ίδιος ο Μητροπολίτης αναφέρει σε επιστολή 

του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ, απαντώντας στον 

πλήρη ανακριβιών και διαστροφών της αληθείας υπουργικό τεσκερέ 

περί της κατ’ εμού δολοφονικής αποπείρας, αυτή πραγματοποιήθηκε 

με τη συμμετοχή του εν Πολυγύρῳ Νεοτουρκικού Κομιτάτου, 

κατέχοντα διαφόρους θέσεις εν τῇ υποδιοικήσει  Κασσάδρας. Τούτο 

ωμολόγησαν αυτοί οι γκέγκηδες, ειπόντες εις ανωτέρα πάσης υποψίας 

ομογενή προσωπου , ότι διά την δολοφονίαν έλαβον 50 λίρας212. Τούρκος 

αξιωματικός στη Συνεδρίαση του Επαρχιακού Συμβουλίου 

(ιντεμεμεσλίς) κατηγόρησε ευθέως τον Ειρηναίο ως τον εκ του 

εμφανούς αρχηγό των αμυντικών Σωμάτων: Κτυπάτε τα Σώματα και 

τον αρχηγόν των έχομε εις το Συμβούλιόν μας213.  

Παρά την πολυσχιδή ποιμαντορική του δράση και τα πλείστα 

καθήκοντα που επιφορτίσθηκε από αυτήν, ο Ειρηναίος δεν έπαυσε να 

ενδιαφέρεται για τα καθ’ εκάστην προβλήματα του Αγίου Όρους. 

Εκείνη την εποχή, πλείστα προβλήματα ταλάνιζαν τη μοναχική 

Πολιτεία, αποδιδόμενα εν πολλοίς και στην έλλειψη Κανονισμού 

διοίκησης του Αγίου Όρους. Ο Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄, γνωρίζοντας 

τη σύνεση και τη μοναδική μόρφωση του Ειρηναίου, με Συνοδική 

διαγνώμη ανέθεσε τα καθήκοντα του Πατριαρχικού Εξάρχου Αγίου 

Όρους στον Μητροπολίτη Ειρηναίο, τοποθετώντας τον ως 

ποιμενάρχη πλησίον του Αγίου Όρους στη μητρόπολη Κασσανδρείας. 
                                                           

210 Στάμος, Ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας, σ. 58-59. 
211 Στάμος, Η ηρωϊκή Κασσάνδρα. Αθήνα, 1961, σ. 77.  
212 Αρχείο ΜΜΑ. Ο κώδικας αλληλογραφίας του Μητροπολίτη Κασσανδρείας 

Ειρηναίου, Αρ. εγγρ. 136/ 15.8.1909, σ.97. Βλ. και τη λιτή περίληψη του εγγράφου στο 

Κολτούκη, Ο κώδικας άλληλογραφίας, σ. 22. 
213 Στάμος, Ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας, σ. 57. 
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Το 1910, ο Ειρηναίος, αφού μετέβη στο Άγιο Όρος με την ιδιότητα του 

Πατριαρχικού Εξάρχου, έπειτα από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις της 

Ιεράς Κοινότητος, συνέταξε Κανονισμό, ο οποίος περιφρούρησε τον 

εθνικό χαρακτήρα των Μονών, αλλά και τις διακριτές σχέσεις μεταξύ 

Μονών, Σκητών – κελλίων και Καλυβών του Αγίου Όρους. Ο Ειρη-

ναίος με την πράξη του αυτή εδέχθη το σεβασμό, την εκτίμηση και 

την αγάπη των Αγίων Αντιπροσώπων των Μονών του Αγίου Όρους 

προς το πρόσωπό του.   Ο Κανονισμός αυτός, που εγκρίθηκε από την 

Μεγάλη Εκκλησία και επικυρώθηκε από τον Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄, 

έφερε τον γενικό τίτλο Γενικοί Κανονισμοί του Αγίου Όρους Άθωνος214 

και  ψηφίστηκε από τη διπλή Σύναξη των Αντιπροσώπων των Μονών 

του Αγίου Όρους. Δεν επακολούθησε έγκριση του Κανονισμού από 

τις Οθωμανικές Αρχές, καθόσον η ψήφισή του συνέπεσε με την 

έναρξη του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου. Οι Μοναχοί,  απαλλαγμένοι 

πλέον από κάθε πολιτική εξουσία, εφάρμοσαν τον κανονισμό επί 

15ετία. Με βάση αυτόν τον κανονισμό συντάχθηκε αργότερα ο 

Καταστατικός Χάρτης του Αγίου Όρους215.  

Ο Κώης, ως αρχηγός των εν Χαλκιδική Αμυντικών Σωμάτων εν 

έτει 1907-1908 (Καπετάν Βάλτσας) αναφέρει στην από 28.10.1908 

έκθεσή του προς το Κέντρο για την εθνική δράση που ανέπτυξε ο 

Ειρηναίος στη Χαλκιδική, από την ανάληψη των ιερατικών του καθη-

κόντων στην Μητρόπολη Κασσανδρείας μέχρι την ανακήρυξη του 

Συνταγματικού πολιτεύματος στην Τουρκία, τα εξής: ειργάσθη μετά 

παραδειγματικού ζήλου προς επιτέλεσιν του επιδιωκομένου εν γένει 

σκοπού εν τω λαώ της Χαλκιδικής∙ ουδόλως παρέλειψε να 

συνεργάζηται μετά των σωμάτων εκείνων άτινα παρετήρει ότι 

επετέλουν το καθήκον των. Ο Ιεράρχης ούτος είναι εκ των αξίων 

εκείνων, οίτινες δέον τα έθνη προς το συμφέρον του να εγκολπώνται 

και εν δέοντι να αμοίβωνται ηθικώς. Ιεράρχης της αξίας του…. ο εν 

Τουρκία Ελληνισμός δεν έχει πλην ελαχίστων….. Καθόσον ο Μητρο-

πολίτης Ειρηναίος μιλούσε τη ρωσική γλώσσα, ελάμβανε την εύνοια 

των ρωσικών Αρχών στη Θεσσαλονίκη, την οποία και 

                                                           
214 Γενικοί Κανονισμοί του Αγίου, 1912. 
215 Χρήστου, Το Άγιον Όρος, σ. 281.  

- Στάμος, Ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας, σ. 107-108. 
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χρησιμοποιούσε προς όφελος των εθνικών συμφερόντων, 

εκτελώντας ταυτόχρονα πιστά  τα ιερατικά του καθήκοντα216.  

Ο ιατρός Βασίλης Γ. Οικονόμου από τη Βάλτα Χαλκιδικής (την 

3.9.1973) αναφέρει για  τη δράση του Μητροπολίτη Κασσανδρείας 

Ειρηναίου κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα ότι ο Μητρο-

πολίτης συνεργαζόταν με τον οπλαρχηγό Παπακώστα και τους 25 

άνδρες του. Επίσης, ο Ειρηναίος διατηρούσε  καλές σχέσεις με τον 

διοικητή, τους δικαστικούς και άλλους Τούρκους υπαλλήλους που 

υπηρετούσαν στον Πολύγυρο, οι οποίοι εξέφραζαν πολλές φορές τις 

ευχαριστίες τους προς το πρόσωπό του. Ο Ειρηναίος καταλήγει  ο  

αφηγητής, συγκρατούσε τους αντάρτες που λίγοι ήταν…. Αν μια 

τουφεκιά έριχναν αυτοί, οι Τούρκοι ήσαν ες θέση να κάνουν μεγάλο 

κακό στον Πολύγυρο…. 

Από τον Κώδικα αλληλογραφίας της Ιεράς Μητροπόλεως 

Κασσανδρείας (1907-1925) σταχυολογήσαμε τα κάτωθι έγγραφα217: 

Πολύγυρος, 7 Νοεμβρίου 1903. Γράμμα του Μητροπολίτη 

Ειρηναίου προς τον Πατριάρχη Ιωακείμ τον Γ΄, περί της επικρατούσης 

ληστρικής καταστάσεως στη Χαλκιδική (αριθ. 173). Ο Μητροπολίτης 

αναφέρεται σε ληστές που δρούσαν στην περιοχή, που υποβάλλουν 

σε φρικτά βασανιστήρια τους ταξιδιώτες που πέφτουν στις ενέδρες 

τους, αφού τους αφαιρούν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Επειδή 

δε ούτοι μέχρι εκείνης της ώρας ληστεύουν μόνον χριστιανούς, αι 

μουσουλμανικαί αρχαί του τόπου δεν προβαίνουν εις καταδίωξιν αυτών 

και ουδέν μέτρου λαμβάνουν. Εκφράζεται η ελπίς, ότι το νέον 

προσωπικόν της υποδιοικήσεως Κασσάνδρας θα επιφέρῃ βελτίωσιν τινα 

εις την αφόρητον ταύτην κατάστασιν, ήτις ηνάγκασε τους καλυτέρους 

                                                           
216 Στάμος, Ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας, σ. 65  

– Η Έκθεση του Κώη, σ.59  

– Dakin, The Greek struggle, σ. 369.  
217 Τα έγγραφα ανευρέθησαν στο Αρχείο του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, 

δωρεά του Ιω. Παλαμήδη από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Ευχαριστίες οφείλω σε 

όλους τους συνεργάτες του Μουσείου για την συνεργασία μας στην μελέτη αυτή. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταπτυχιακή εργασία της Πελ. Γ. Κολτούκη, η οποία, 

αφού μελέτησε και κατέγραψε τον Κώδικα, εξέδωσε την καταγραφή του αρχείου 

από τις εκδόσεις του ΙΜΧΑ.  

- Κολτούκη, Ο κώδικας άλληλογραφίας, σ. 267.  
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του τόπου παράγοντας να εκπατρισθούν. Στο τέλος της επιστολής ο 

Μητροπολίτης αναφέρεται στην  εξόφληση της πατριαρχικής 

επιχορηγήσεως και το προς την γεραράν Θεολογικήν Σχολήν χρέος 

αυτού.  

Πολύγυρος, 26 Οκτωβρίου 1910. [Πολυσέλιδη έκθεση του 

Μητροπολίτη Ειρηναίου περί του Αγίου Όρους προς τον Πατριάρχη 

Ιωακείμ τον Γ΄ (αρ. 103). Κατόπιν της γενομένης επισκέψεως του 

Μητροπολίτη Ειρηναίου στο Άγιο Όρος με την ιδιότητά του 

Πατριαρχικού Εξάρχου, ενημερώνει την ΑΘΠ τον Πατριάρχη Ιωακείμ 

τον Γ΄ στην πολυσέλιδη έκθεση (αριθ.103) για τα προβλήματα που 

δημιουργήθηκαν στο Άγιο Όρος. Σχετικά με Ιβηριτικό ζήτημα (με 

τους Γεωργιανούς διεκδικητές218) αναφέρει τις προσπάθειες που 

κατέβαλλε αυτός να συμφιλιώσει τους επιστάτες της Ιεράς 

Κοινότητας, υποδείξας εις αυτούς τους κινδύνους τους οποίους 

διατρέχει το διοικητικόν σύστημα του Αγίου Όρους από τη διαιώνιση 

του προβλήματος. Οι λόγοι του επέδρασαν θετικά στους 

διαφωνούντες Μοναχούς, και η λειτουργία της Ιεράς Επιστασίας επα-

νήλθε ως και πρότερον. Ο Ειρηναίος αναφέρεται επίσης στον πόλεμο 

που κήρυξαν οι Νεότουρκοι κατά του Κλήρου και του Μοναχισμού, 

όπως και στις γινόμενες συζητήσεις με τους Αντιπροσώπους των 

Ιερών Μονών περί της κτηματικής περιουσίας των Αγιορείτικων Μο-

νών, ήτις ηπειλήθη πολύ εσχάτως υπό το επί το καταμετρήσεως των εν 

τῃ Χαλκιδικῄ Μοναστηριακών γαιών Κυβερνητικής Επιτροπής. Ένα 

άλλο ζήτημα είναι το Αγιαννανιτικόν φορολογικό ζήτημα που από 

πολλού συνταράσσον το Άγιο Όρος, δια την εξόφλησιν των 

καθυστερουμένων υπ’ αυτών ταβιλίων (φόρων). Ακολούθως, 

επισημαίνει το συμβιβασμό που επιτεύχθηκε στην ακανθώδη 

διαφωνία που υπήρχε μεταξύ των Ι. Μονών  Καρακάλλου και 

Σταυρονικήτα, ένεκα του παρ’ ενορίαν χειροτονηθέντος εν τῳ 

Σταυρονικητιανῴ Κελλίῳ της Αγίας Τριάδος Ρώσου ιερέως Γενναδίου. 

Αναφέρεται σε τρεις διενεργηθείσας παράνομες χειροτονίες (δύο 

ιερέων και ενός διακόνου) που έλαβαν χώρα στην Ι. Μονή 

Σταυρονικήτα. 

                                                           
218 Για το Γεωργιανό Ζήτημα βλ. κατωτέρω, σ. 128. 
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Επί πλέον, ο Ειρηναίος επισημαίνει τον συμβιβασμόν ον 

εξησφάλισεν εν τη Ι. Μονή του Παντοκράτορος μεταξύ των 

προϊσταμένων της Μονής, εις το θέμα των διαβιούντων αγενείων εν 

Αγίῳ Όρει, το ζήτημα της αγοράς των Καρυών, το διακανονισμό του 

ζητήματος της Βατοπεδινής Σκήτης του Αγίου Δημητρίου και της 

Προβάτας, στο ζήτημα του καθηρημένου Ρώσου Παντελεήμονος και 

στο ζήτημα της συντάξεως Γενικού Κανονισμού εν Αγίῳ Όρει, όστις 

θα περιφρουρῄ το αρχαίον Καθεστώς του Ιερού Τόπου. Εν κατακλείδι 

αναφέρεται στην επιτευχθείσα συνδιαλλαγή και αποκατάσταση των 

σχέσεων μεταξύ των Αντιπροσώπων της Ιεράς Συνάξεως του Αγίου 

Όρους.  

Πολύγυρος, 4 Απριλίου 1913. Αναφορά του Μητροπολίτη 

Ειρηναίου προς τον Νομάρχη Χαλκιδικής, περί των προβλημάτων 

που προκαλούν οι Ρώσοι Μοναχοί στο Άγιο Όρος (αριθ. 32). Σ’ αυτήν 

παρέχονται απαντητικαί πληροφορίαι, αρκούμεναι εκ σημειώσεων 

αυτού κατά τας τρεις εξαρχικάς αποστολάς του εις το Άγιο Όρος. 

Όπως, οι σταθερώς διαμένοντες εν Άθωνι  Ρώσοι ανέρχονται εις 3.500∙ 

όμως κατά την τελευταίαν 5ετίαν ο αριθμός αυτών ήρχισε να 

ελαττούται, ένεκεν της εχθρικής στάσεως ην έλαβεν εναντίον αυτών η 

διοικούσα εν Ρωσίᾳ Ιερά Σύνοδος, λόγῳ της ασυνειδήτου υπ’ αυτών 

αφαιμάξεως του απλού ρωσικού λαού και ιδία της διατάξεως αυτής 

περί μη αναγνωρίσεως των εν τῳ Άθωνι κειρομένων ως Μοναχών εν 

Ρωσίᾳ. Στο έγγραφο καταγράφεται ο αριθμός των εγκαταβιούντων 

Ελλήνων Μοναχών στο Άγιο Όρος καθώς και των ξένων Μοναχών 

στις Μονές Χιλανδαρίου και Ζωγράφου. Ακολούθως αναφέρεται στις 

υφιστάμενες διατάξεις περί των εν Αγίῳ Όρει εγκαταβιώσεων και εις 

τον τύπον των Ομολόγων, όπως διαλαμβάνου και τα πατριαρχικά 

συγίλλια. Υπενθυμίζει, ότι το τελευταίον εκδοθέν Σιγίλλιο (1909) 

θεσμοθετεί το πανάρχαιο Αγιορείτικο καθεστώς των Μονών, το 

οποίο περιστέλλει μόνο τας καταχρήσεις και τας αντιμοναχικάς και 

φιλοδόξους αξιώσεις των Ρώσων κελλιωτών, οίτινες λησμονούν ότι οι 

κελλιώται αποτελούν το ασκητικότερο και υψηλότερο προσωπικό 

των οικείων Ιερών Μονών. Επί το γενικότερον αναφέρει ότι κακοποιά 

στοιχεία, ανήκοντα σε διάφορες εθνικότητες, πάντοτε περιέκλειε το 

έδαφος του Αγίου Όρους. Εν κατακλείδι, αναφέρεται εκ νέου στο 
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Πατριαρχικό Σιγίλλιο του 1909 και επισημαίνει τον κίνδυνο 

προερχόμενο εκ της δυστροπίας των Ρώσων προϊσταμένων, που δεν 

ακολουθούν τη νόμιμη ανανέωση των Ομολόγων κελλίων ή 

Καλυβών και την εγγραφή έως τριών Μοναχών αντικαταστατών 

προς συμπλήρωση του προσωπικού των διαφόρων του Αγίου Όρους 

εξαρτημάτων.  

 

6. Η θαλάσσια διακίνηση πολεμικού υλικού 

(Διαδρομές) 

Στις Ελληνικές και Αγγλικές Προξενικές εκθέσεις έχει 

καταγραφεί από διπλωμάτες ότι η επιτυχία των Ελλήνων στον Μακε-

δονικό Αγώνα οφειλόταν  εν μέρει στην άρτια οργάνωση της 

μεταφοράς πολεμικού υλικού από την παλαιά Ελλάδα προς τη 

Μακεδονία. Αυτή επιχειρείτο με δύο τρόπους. Ο πρώτος ήταν δια της 

χερσαίας οδού, στην οποία τα Σώματα ακολουθούσαν μια 

προδιαγεγραμμένη από τους επιτελείς πορεία μέσα από δύσβατα 

μονοπάτια και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες. Περί της χερσαίας 

μεταφοράς πολεμικού υλικού έχουν γραφεί ελάχιστα, καθόσον 

μοναδικές, ίσως, πηγές δύνανται να χαρακτηρισθούν οι αφηγήσεις 

και τα απομνημονεύματα αγωνιστών του Μακεδονικού Αγώνα. 

Αφηγήσεις που, όμως, μετά το πέρασμα του χρόνου, απαιτούν 

ορθούς συσχετισμούς, διασταυρώσεις τοποθεσιών, ημερομηνιών και 

ονομάτων.  

Αξιοσημείωτη είναι η  μελέτη του καθηγητή Αθ. Καραθανάση219, 

στην οποία καταγράφονται τα χερσαία περάσματα των Ελληνικών 

Σωμάτων στη Μακεδονία.  Κατά τη διάρκεια του 1904, χερσαίες 

διαδρομές από το Βόλο προς τη Μακεδονία διήλθαν τα Σώματα των 

Ιω. Καραβίτη, Ευ. Καούδη και Τσόντου-Βάρδα και  τα έτη 1905 και 

1907 τα Σώματα των Κων. Μαζαράκη και  Β. Σταυρόπουλου220. 

                                                           
219 Καραθανάσης, «Περάσματα και οδηγοί», σ. 153-166.  
220 Σταυρόπουλος Βασίλειος (Καπετάν Κόρακας), Αρτοτίνα Δωρίδος 1876. 

Μακρινός συγγενής του Αθανασίου Διάκου, πολέμησε ως εθελοντής στον πόλεμο 

του 1897 και στη συνέχεια αποφοίτησε από τη σχολή Υπαξιωματικών. 

Πρωτοεμφανίστηκε στη Μακεδονία το φθινόπωρο του 1905 και πολέμησε με τα 
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Οι περισσότερες διαδρομές προς τη Μακεδονία είχαν αφετηρία το 

Τσάγεζι (Στόμιο), που βρίσκεται στις εκβολές του Πηνειού, και άλλες 

τον Βόλο. Συχνός προορισμός των Ελληνικών Σωμάτων που 

ακολουθούσαν πεδινές διαδρομές ήταν το Ρουμλούκι, νότια της 

λίμνης Γιαννιτσών, που είχε πληθυσμό αμιγώς ελληνικό. 

Η μεταφορά πολεμοφοδίων από τα Σώματα υποβοηθιόταν  από 

τα Κέντρα Άμυνας κάθε χωριού, τους Ιεράρχες, τον κλήρο και τους 

Μοναχούς κάθε τόπου. Το συντονισμό της μεταφοράς πολεμοφοδίων 

είχε αναλάβει το Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης (επί προξένου 

Λάμπρου Κορομηλά), το οποίο συνεργαζόταν στενά με το 

Μακεδονικό Κομιτάτο. Το έργο της διακίνησης, της φύλαξης και της 

παράδοσης του οπλισμού στους αποδέκτες Μακεδονομάχους 

ανατίθετο σε ομάδες υποδοχής, των οποίων οδηγοί σχεδίαζαν και 

προγραμμάτιζαν τη μεταφορά βάσει ακριβούς χρονοδιαγράμματος. 

Τα πρόσωπα που εντέλλοντο να φέρουν σε πέρας την παραπάνω 

αποστολή ήσαν έμπιστα, επώνυμα ή ανώνυμα, τηρούσαν κανόνες 

μυστικότητας, μολονότι δεν αποφεύχθηκαν και ακούσιες καταδόσεις 

                                                                                                                                                                      
σώματα των Πλατανιά και Βλαχάκη. Μαζί με τον συμμαθητή του Κ. Πούλο 

συγκρότησαν σώμα με το οποίο ανέλαβαν δράση στη Μακεδονία τον Ιούνιο του 

1906. Στα τέλη Μαρτίου 1907, το σώμα του ανακλήθηκε στην Αθήνα. Κατά την 

επιστροφή του, έδρασε στην Κεντρική  Μακεδονία, με ειδικό σώμα 15 ανδρών και 

στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1907 διορίστηκε αρχηγός στην περιφέρεια Βέροιας και 

Γιαννιτσών. Η νεοτουρκική επανάσταση ξέσπασε όταν βρισκόταν στην περιοχή 

Ολύμπου. Το Σεπτέμβριο του 1908 ανακλήθηκε, έγινε μέλος της "Πανελλήνιας 

Οργάνωσης" που ιδρύθηκε στην Αθήνα, και μετά  από ένα μήνα διατάχθηκε να 

μεταβεί στη Θράκη ως Γεώργιος Παπάζογλου και με την ιδιότητα του δασκάλου. 

Εγκαταστάθηκε στη Μαρώνια χωρίς διορισμό ως επιθεωρητής σχολείων, 

προκειμένου να παραλαμβάνει τα όπλα που έστελνε ο αξιωματικός Ναυτικού 

Δεμέστιχας. Συνελήφθη και αποφυλακίστηκε χάρη στην επέμβαση μερικών 

Ελλήνων. Το Μάρτιο ή Απρίλιο του 1909 αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη και από 

εκεί για την Ελλάδα. Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους πολέμησε ως 

ανθυπολοχαγός. Αργότερα διετέλεσε για 9 χρόνια, διευθυντής της  Στρατιωτικής 

Διεύθυνσης του Υπουργείου Στρατιωτικών και αποστρατεύτηκε το 1937, με το 

βαθμό του αντιστράτηγου. Αρχείο Μακεδονικού Αγώνα.  

– Ο Μακεδονικός Αγώνας, Απομνημονεύματα Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ, 1984, σ. 487 

επ. 
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στους Τούρκους. Πέραν της εξοικείωσης των οδηγών με το 

γεωγραφικό χώρο και της γνωριμίας τους με πρόσωπα που 

συμμετείχαν στα Κέντρα Άμυνας κάθε περιοχής, απαιτούνταν απ’ 

όλους ιδιαίτερη προσοχή και προφύλαξη, προκειμένου να μη γίνει 

αντιληπτή η διακίνηση των πολεμοφοδίων και των Σωμάτων από την 

εχθρική πλευρά. Μάλιστα, για να πετύχουν το στόχο τους, οι 

Μακεδονομάχοι ντύνονταν με απλά ρούχα χωρικών, εάν το 

απαιτούσαν οι περιστάσεις. Εφημερίδες της εποχής συχνά 

δημοσίευαν ειδήσεις για τη σύλληψη ομάδων που διακινούσαν πολε-

μοφόδια και τις συνέπειες που υφίσταντο οι αιχμάλωτοι αυτοί 

Μακεδονομάχοι. Εκτενή άρθρα σε εφημερίδες περιγράφουν τις 

ωμότητες Τούρκων και Βουλγάρων σε βάρος των συλληφθέντων 

Ελλήνων, με αποτέλεσμα τα θλιβερά γεγονότα να γίνονται  ειδήσεις 

στον ημερήσιο Τύπο.  

Οι Οθωμανοί γνώριζαν ότι το Ρουμλούκι  είχε καταστεί τόπος 

συγκέντρωσης Ελλήνων στρατιωτών, οι οποίοι κατέφθαναν με 

πλοιάρια από τις εκβολές του Πηνειού (Τσάγεζι) στις εκβολές 

Αξιού221. Φιλικοί δεσμοί που αναπτύχθηκαν μεταξύ Ελλήνων και 

ντόπιων Τούρκων συνέβαλλαν συχνά στην επιτυχή μεταφορά 

πολεμικού υλικού από τους Έλληνες στη Μακεδονία. Όπως επί 

παραδείγματι, η προσφορά στον Αγώνα του γιατρού Αντωνιάδη ή 

Αντωνάκη στην περιοχή του Ρουμλουκίου, που ήταν περιζήτητος από 

τους Τούρκους μπέηδες εξαιτίας της καλλιφωνίας του, γεγονός που 

του έδινε την ευχέρεια να καλύπτει τον εφοδιασμό των Σωμάτων από 

προμήθειες πολεμικού υλικού. Παρόμοιες φιλικές σχέσεις αναπτύ-

χθηκαν μεταξύ του ιατρού Δημητρίου Ζάννα και των πελατών του, 

του δημάρχου Χασάν Ταχσίν και του βαλή Χασάν Φεχμίμ. Ακόμη, ο 

Ζάννας μετέτρεψε το κτήμα του στην Παλατίτσα Βεροίας και την 

οικία του στη Θεσσαλονίκη σε τόπο συνάντησης των οπλαρχηγών 

που παρουσιάζονταν στο Προξενείο222. Ο Κων. Μαζαράκης223, 

                                                           
221 Κάκκαβος, Απομνημονεύματα, σ. 102.  
222 Dakin, Ο ελληνικός Αγώνας, σ. 280-284.  
223 Ο Κ. Μαζαράκης-Αινιάν (1869-1949) γεννήθηκε στο Ναύπλιο και μεγάλωσε 

στην Αθήνα σ' ένα οικογενειακό περιβάλλον, όπου σύχναζαν γνωστές προσω-
πικότητες της πνευματικής ζωής της πρωτεύουσας. Αποφοίτησε από τη Σχολή 
Ευελπίδων και επί δεκαετία εργάστηκε στη νεοσύστατη, τότε, Χαρτογραφική 
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προκειμένου να παρέχει στα ένοπλα Σώματα διευκολύνσεις και 

προστασία από συμμορίες Κομιτατζήδων, ανέπτυξε φιλικές σχέσεις 

με Τούρκους αξιωματούχους, όπως ο Νεότουρκος Ραχμέτ μπέη, 

φανατικός πολέμιος των Εξαρχικών, που τον γνώρισε μέσω του 

Έλληνα δικηγόρου Θεοδωρίδη. Όταν ο Γάλλος δημοσιογράφος M. 

Paillarés επισκέφθηκε τον Κ. Μαζαράκη στο Βέρμιο, ο Μαζαράκης του 

είπε …Η ελληνική συνεργασία με τους Τούρκους αποτελούσε 

στρατιωτική ανάγκη. Οι ελληνικές ομάδες, για να κερδίσουν έδαφος σε 

περιοχές όπου οι κομιτατζήδες ήταν γερά οχυρωμένοι, ήταν ανάγκη να 

χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που υπήρχαν…224. 

Οι Έλληνες υπάλληλοι των οθωμανικών σιδηροδρόμων ως 

ταχυδρόμοι μυστικής αλληλογραφίας και συλλέκτες πληροφοριών, 

προσέφεραν επίσης πολύτιμες υπηρεσίες στον Αγώνα, 

συμμετέχοντας στη μεταφορά όπλων και εφοδίων. Παράλληλα, τα 

πάσης φύσεως Σωματεία (φιλανθρωπικά, αθλητικά, εκπαιδευτικά 

κ.ά.) ενίσχυαν με τις δράσεις τους το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων. 

Ακόμη, άνθρωποι κοινωνικά επιφανείς, γιατροί, δικηγόροι, λόγιοι, 

αξιοποιώντας τους φιλικούς δεσμούς που διατηρούσαν με Τούρκους 

παράγοντες, παρέμβαιναν στις τουρκικές Αρχές προς όφελος του 

Αγώνα.   

Η Ελληνική Κυβέρνηση διατηρούσε στενές διπλωματικές σχέσεις 

με την τουρκική εξουσία. Γι’ αυτό και ανέστειλε την αποστολή 

                                                                                                                                                                      
Υπηρεσία. Το 1895 έλαβε ενεργό μέρος, μαζί με άλλους νέους αξιωματικούς, στην 
Οργάνωση της Εθνικής Εταιρείας και συνδέθηκε με τον Παύλο Μελά. Μετά την 
ταπείνωση του 1897 πρωτοστάτησε για την αποστολή των πρώτων Κρητών 
αγωνιστών στην Καστοριά (1903), ενώ το 1904 με το ψευδώνυμο Δήμος Στεργιάκης 
υπηρέτησε στο Προξενείο Θεσσαλονίκης περιοδεύοντας ταυτόχρονα σ' όλη τη 
Δυτική Μακεδονία. Το 1905 σχημάτισε δικό του σώμα και με το ψευδώνυμο Καπετάν 
Ακρίτας έδρασε στην περιοχή Βερμίου. Το 1906 και στη συνέχεια ασχολήθηκε, στο 
εθνικό κέντρο, με την οργάνωση και αποστολή σωμάτων στη Μακεδονία. Έλαβε 
μέρος στους βαλκανικούς πολέμους επικεφαλής ανεξάρτητων εθελοντικών 
σωμάτων συγκροτημένων από παλαιούς Μακεδονομάχους. Μετά το κίνημα της 
Εθνικής Άμυνας πολέμησε και διακρίθηκε ως ανώτατος αξιωματικός σ' όλη  
την περίοδο 1917-1920. Απομακρύνθηκε από το στράτευμα το 1920 και επανήλθε το 
1922 για να φυλακιστεί αργότερα και να αποστρατευτεί ως αντιστράτηγος. Το 1934 
εξελέγη βουλευτής Πέλλης. Κατά την Κατοχή συνέταξε υπομνήματα, που έθεσε 
υπόψη της ελεύθερης ελληνικής κυβέρνησης, τόσο για την κατάσταση στη 
Μακεδονία, όσο και για τις εθνικές μας διεκδικήσεις. Από το πλούσιο αρχείο του 
σώθηκε μόνον ένα τετράδιο της περιόδου 16 Απριλ.-15 Μαΐου 1905. 

224 Dakin, Μακεδονικός Αγώνας, σ. 81.  
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ενόπλων Σωμάτων από την παλιά Ελλάδα στη Μακεδονία και  

επιδίωκε μόνο την επάνδρωση ντόπιων Σωμάτων.  

Όταν όμως η Ελλάδα ενεπλάκη ενεργά στον Μακεδονικό Αγώνα, 

αποφασίσθηκε από τους επιτελείς η μεταφορά Σωμάτων, όπλων και 

πυρομαχικών στα παράλια της Μακεδονίας να γίνεται μόνο δια 

θαλάσσης225. Ως τόποι αποβίβασης των Σωμάτων επιλέχθηκαν ακτές 

του Θερμαϊκού κόλπου, της Κασσάνδρας, της Σιθωνίας Χαλκιδικής 

και του Αγίου Όρους, ανάλογα με τις εξυπηρετούμενες ανάγκες του 

Αγώνα. Στον κόλπο του Ορφανού, για παράδειγμα, ξεφορτωνόταν 

πολεμικό υλικό που προοριζόταν, κυρίως, για την Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη226.  

Σχεδόν όλες οι θαλάσσιες διαδρομές μεταφοράς όπλων και 

Σωμάτων είχαν ως αφετηρία το Βόλο ή το Τσάγεζι (Στόμιο), που 

βρίσκεται στις εκβολές του Πηνιού, με ενδιάμεσο προορισμό τα νησιά 

Σκόπελος, Αλόννησος, Σκιάθος και Θάσος, και από εκεί τα παράλια 

της Σιθωνίας (Συκιά, Άγ. Νικόλαος, Όρμος κλπ.), του Αγίου Όρους 

(Καυσοκαλύβια, Αγ. Άννα κ.ά.) και της Καβάλας (Καλαμίτσι, λιμάνι 

Ελευθερών κλπ.)227. Όταν ελληνικό πλοίο προσάραζε στην ακτή, τα 

όπλα και τα πυρομαχικά φορτώνονταν από τους οδηγούς σε ζώα με 

προορισμό τα χωριά της Μακεδονίας, υπό την επίβλεψη αξιωματικών 

των κατά τόπους Ελληνικών Προξενείων. Για την κρυφή εναποθή-

κευσή τους στα χωριά χρησιμοποιούνταν ξενοδοχεία, πανδοχεία 

(χάνια), οικίες και αγροικίες τσιφλικιών.  

Από τα Σώματα που κατέφθασαν στη Μακεδονία μέσω 

θαλάσσιων διαδρομών ήταν του Ιω. Νταφώτη (μέσα Απριλίου 1905), 

του Ανδρ. Παπαγεωργίου (Σεπτ. 1905) και του Αναγνωστάκου (22 

Απριλίου 1905), των οποίων τα πολεμοφόδια ξεφορτώθηκαν σε ακτές 

της Χαλκιδικής.  

Τα κάτωθι τάγματα ακολούθησαν τις εξής διαδρομές:  

1. Ο Ανθυπολοχαγός Πεζικού Τέλλος Αγαπηνός (Καπετάν 

Άγρα) με το 6ο Τάγμα και με τον Κ. Μαζαράκη ξεκίνησε από τον Τύρ-

ναβο προς το Τσάγεζι. Από κει με κωπήλατες βάρκες έφθασαν στην 

                                                           
225 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σ. 167.  
226 Καραθανάσης, Ο κόλπος του Ορφανού, σ. 103.  
227 Χιόνης, Η Θάσος και η δράση, σ. 73. 



 110 

ακτή της Κουλιακιάς, όπου τους ανέμεναν ψαράδες - πράκτορες του 

Κέντρου Θεσσαλονίκης228 και οι οποίοι στη συνέχεια τους οδήγησαν 

στην καλύβα Αγίας Μαρίνης της λίμνης Γιαννιτσών (αρχές Σεπτ. 

1906). 

2. Ο Ανθυποπλοίαρχος Ιωάννης Δεμέστιχας, ψευδώνυμο του 

Καπετάν Νικηφόρου,  ξεκίνησε από το Τσάγεζι στα μέσα Μαρτίου 

1907 με προορισμό το Θερμαϊκό κόλπο και από εκεί τη Λίμνη 

Γιαννιτσών229 [όπου παρέμεινε στην καλύβα Τσέκρι (Παραλίμνη) και, 

μετά τον τραυματισμό του Άγρα, στην καλύβα Κούγκα (μέσα 

Σεπτεμβρίου 1906)].   

Η πρώτη αποστολή του Άγρα στη Μακεδονία (18 Απριλίου 1905) 

πραγματοποιήθηκε με το ατμόπλοιο Κεφαλληνία που ακολούθησε τη 

διαδρομή  από τη Βουλιαγμένη στο Τσάγεζι και από εκεί  προς  τις 

ακτές του Θερμαϊκού. Η αποστολή αυτή  απέτυχε στο τέλος της, 

καθόσον οι φανοί που άναψαν οι Έλληνες οδηγοί επί ακτής του 

Θερμαϊκού, προκειμένου να την προσεγγίσει το ατμόπλοιο, τράβηξαν 

την προσοχή των τουρκικών καταδιωκτικών πλοίων, τα οποία 

ανάγκασαν τον Άγρα να επιστρέψει στο Τσάγεζι, και εκεί ν’ αναμένει 

νέα εντολή από την Αθήνα μέσω του Προξενείου Θεσσαλονίκης230. 

Στις 18 Απριλίου 1905, ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης αναχώρησε 

από τη Βουλιαγμένη για τη Μακεδονία με το ατμόπλοιο Κεφαλληνία, 

μαζί με 35 άνδρες και με υπαρχηγό τον Πηλιορίτη Κωνσταντίνο 

Γαρέφη. Τομέας δράσης του Σώματός του θα ήταν το Βέρμιο και η 

πεδιάδα Γιαννιτσών και αποστολή του μεταξύ άλλων να καθορίσει 

από ξηρά και θάλασσα τις διαδρομές των ένοπλων Σωμάτων από την 

ελεύθερη Ελλάδα προς τη Μακεδονία. Κατά τον πλου όμως του 

πλοίου τουρκικά καταδιωκτικά ανάγκασαν το Κεφαληνία να αλλάξει 

πορεία και να κατευθυνθεί προς τη βάση ανεφοδιασμού στο Τσάγεζι. 

Αφού το Σώμα παρέμεινε εκεί για λίγες ημέρες, επιβιβάστηκε στο 

                                                           
228 Μαζαράκης, Ο Αγών στο Βάλτο, σ. 53-55  

-Δεμέστιχας προς Ανωτάτη Διεύθυνσιν της Πανελληνίου Οργανώσεως. 

ΑΙΜΧΑ/φ. 23, έγγρ.12. Αρχείο Πηνελόπης Δέλτα, φ.23, έγγρ. 12 
229 Δεμέστιχας, Ο Μακεδόνας Καπετάν, σ. 112-113. 
230 ΓΕΣ/ΔΙΣ, ό.π., σ. 175 

- Μαζαράκης, ό.π., σ. 37-46. 
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μικρό ατμόπλοιο Αχιλλεύς και τα μεσάνυκτα της 27ης Απριλίου 

αποβιβάστηκε στις ακτές του χωριού Άγιος Ιωάννης, βόρεια του 

Κορινού, όπου εκεί τους περίμεναν οι οδηγοί, απεσταλμένοι του 

Προξενείου Θεσσαλονίκης, Εμμανουήλ Βατικιώτης και Αννίβας 

Παπαδόπουλος231.  

Το 1906,  η δράση των Κομιτατζήδων κάμφθηκε από την 

αντίδραση των ελληνικών δυνάμεων ενάντια στη βουλγαρική 

επιβουλή, οι οποίες ενισχύθηκαν σημαντικά από Σώματα Κρητών. 

Αυτά αποβιβάζονταν στο Βόλο,  κατέφθαναν στο  Τζάγεζι (Στόμιο) 

και από εκεί απέπλεαν με πλοία και αποβιβάζονταν στις ακτές της 

Κασσάνδρας και  της πεδινής Πιερίας εισερχόμενα στη Μακεδονία. 

Οι Τούρκοι γνώριζαν τη διαδρομή των ελληνικών ενόπλων Σωμάτων, 

ωστόσο η απειρία τους σε ναυτικές καταδιώξεις και τα 

απαρχαιωμένα πλοία που διέθεταν δεν απέτρεπαν τη δράση των 

Ελλήνων. Και εν πάσει περιπτώσει, τους έλειπε το κάρβουνο232. 

Ο πλοίαρχος Ιωάννης Δεμέστιχας (τότε Ανθυποπλοίαρχος και 

στη συνέχεια Αρχηγός του Στόλου)233 καταγράφει στα 

απομνημονεύματά του τις θαλάσσιες διαδρομές που ακολουθούσαν 

τα ελληνικά πλοία που μετέφεραν όπλα και πολεμοφόδια στη 

Μακεδονία, στη Θράκη και στις ακτές  της Χαλκιδικής, από  το Άγιο 

Όρος μέχρι και τον Έβρο ποταμό. Το Σεπτέμβριο του 1906 ο 

Δεμέστιχας ξεκίνησε την πρώτη αποστολή τους ως επικεφαλής 

Σώματος 18 ανδρών από το Τσάγεζι για τη Λίμνη Γιαννιτσών. Η 

δεύτερη, που πραγματοποιήθηκε μετά από το Κίνημα των 

Νεότουρκων και έπειτα από εντολή του Γενικού Προξενείου, είχε 

κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη και ως στόχο της την ανάπτυξη 

ελληνικής προπαγάνδας. Η τρίτη διαδρομή πραγματοποιήθηκε στις 

αρχές του 1909, όταν το Κομιτάτο Αθηνών που τελούσε υπό τις 

διαταγές του στρατηγού Παν. Δαγκλή απεφάσισε να ενισχύσει τις 

δυνάμεις που βρίσκονταν στη Μακεδονία και στη Θράκη. Η απόφαση 

                                                           
231 Αρχείο Ιδρύματος Μακεδονικού Αγώνα. Σχολιασμός της υπ. Αρίθμ.  271 

φωτογραφίας. 
232 Dakin, Ο ελληνικός Αγώνας, σ. 336-338.  
233Σημείωμα Ιω. Δεμέστιχα (Αιδηψός 22.7.1930) προς Αρχηγείο Πολεμικού 

Ναυτικού (λήψις εγγρ. 333/30.7.1930) 
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αυτή πάρθηκε από τους επιτελείς διότι μετά τη Νεοτουρκική 

επανάσταση, - στην οποία όπως προαναφέρθηκε οι αντιμαχόμενες 

ένοπλες ομάδες στη Μακεδονία παρέδωσαν τα όπλα τους με 

αντάλλαγμα την αλλαγή του πολιτεύματος και την ανακήρυξη 

Συντάγματος (1908) που θα διασφάλιζε την ισονομία και ισοπολιτεία 

όλων των Οθωμανών πολιτών-, οι ομοεθνείς παρέμειναν άοπλοι. 

Παρ’ όλες τις υποσχεθείσες  από τους Νεότουρκους διακηρύξεις, οι 

Τούρκοι προμηθεύονταν όπλα από τη Κυβέρνηση των Νεότουρκων 

και οι Βούλγαροι, που εκμεταλλεύονταν τη ρευστή κατάσταση που 

επικρατούσε στην Οθωμανική αυτοκρατορία, από τη χώρα τους234. 

Τότε, ο Ι. Δεμέστιχας, με πλήρωμα 12 Υπαξιωματικών και 

ναυτών, ανέλαβε να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο της μεταφοράς 

μεγάλων ποσοτήτων όπλων και φυσιγγίων από την ελεύθερη 

Ελλάδα προς τα παράλια της Μακεδονίας και της Θράκης, που 

εκτείνονταν από τον κόλπο της Ιερισσού (Ερεσού Χαλκιδικής), μέχρι 

τις εκβολές του Έβρου. Στην τρίτη αυτή αποστολή, που 

πραγματοποιήθηκε  με παλαιό Γαλλικό τορπιλοβόλο σε 5 πλόες και 

διήρκησε από τις 21 Ιανουαρίου έως τις 4 Απριλίου του 1909,  

μεταφέρθηκαν 9650 όπλα και 358.000 φυσίγγια. Η επιλογή του πλοίου 

όπως και του πληρώματος έγινε από τον ίδιο τον Δεμέστιχα. Αυτός 

επέλεξε ένα από τα δύο παλαιά γαλλικά τορπιλοβόλα που του 

υποδείχθηκαν, το οποίο παραλήφθηκε προς πλου δι’ εξαμήνου και  

του έδωσε το όνομα Κουρσάρος. Το εκάστοτε φορτίο στο πλοίο δεν 

υπερέβαινε τα 1500 όπλα,  150.000 φυσίγγια και  50  σάκους 

λιγνατανθράκων. Όπως ο ίδιος ο Ι. Δεμέστιχας διηγείται … Οι 

εντυπώσεις μου ήταν άριστες και γράφω προς το Κέντρον δεν 

παρέλειψα να διατυπώσω αισιόδοξες προβλέψεις. Με ενεθάρρυναν 

άλλωστε εκ τούτον η λαμπρή συμπεριφορά και το υψηλό ηθικό του 

πληρώματος, επίσης δε ο έκδηλος υπέρ της αποστολής μας 

ενθουσιασμός των εντοπίων…235. 

Στην αφήγησή του ο Ι. Δεμέστιχας εξιστορεί τους κινδύνους που 

διέτρεχαν  κατά τη δεύτερη και τρίτη πλόα πλησίον των ακτών του 

                                                           
234 Από 25.4.1909 Αθήνας επιστολή συνταγματάρχη Π. Δαγκλή της Πανελληνίου 

Οργανώσεως προς το Υπουργείο των Ναυτικών. 
235 Δεμέστιχας,  Ο Μακεδονομάχος, σ. 112 επ.  
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Αγίου Όρους από τις επιθεωρούσες στην περιοχή τουρκικές αρχές, 

την άριστη συνεννόηση που είχε με τον Ιερισσιώτη Καπετάν Γιαγλή 

και τους άντρες του κατά την παράδοση των πολεμοφοδίων, τις 

καλές στιγμές που είχε το πλήρωμά του με τους άντρες του Γιαγλή σε 

βραδινά γλέντια στη στεριά, αλλά και στην αυταπάρνηση  όλων 

προκειμένου να πετύχει η αποστολή. Επί 5 ½ ώρες επλέομεν (κατά 

τον νυκτερινόν τρίτον απόπλου προς Σκόπελον)  με πάσαν δυνατήν 

ταχύτητα τηρούμενοι πάντοτε πλησίον των ακτών του Αγίου Όρους. Τα 

μοναστήρια του, φωτισμένα όλα, μας εσυντρόφευαν και ηυλόγουν…236. 

Από τη δεύτερη Έκθεση του Υποπλοιάρχου Ιω. Δεμέστιχα 

συνάγονται στοιχεία που προσδιορίζουν τους τόπους αποβίβασης, το 

χρόνο πραγματοποίησης της μεταφοράς, και μαρτυρούν τις 

δυσκολίες (άστατες καιρικές συνθήκες, ανεπαρκή μέσα μεταφοράς, 

ελλιπή μέτρα ασφαλείας)  υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε το 

επικίνδυνο τούτο εγχείρημα237.  

Από την εν λόγω έκθεση προκύπτει επίσης ότι και στις πέντε 

πλόες του Δεμέστιχα προς τη Μακεδονία το πλοίο  στάθμευσε στη 

νήσο Σκόπελο (ορμίσκοι: Στάφυλος, Αγνώντας, Πάνορμος), και ως 

τόποι ξεφόρτωσης του οπλισμού στη Χαλκιδική και στην Ανατολική 

Μακεδονία αναφέρονται  ο κόλπος του Ορφανού, οι ακτές της 

Σιθωνίας (Συκιά, Κωφός), τα παράλια του Άθω, ο κόλπος της 

Ιερισσού, ο κόλπος του Πόρτο Λάγους (Καραγάτς), η νήσος Γιούρα, οι 

νησίδες Ψαθούρα και Λευθερίδα και μερικά παράλια της 

Σαμοθράκης και της Λήμνου. Η ελλιπής επικοινωνία των πλοιάρχων 

με το Κέντρο, οι κίνδυνοι να γίνουν αντιληπτοί από τα περιπολούντα 

τουρκικά πλοία που καιροφυλακτούσαν τις θαλάσσιες δράσεις των 

Ελλήνων, οι χαμηλές ταχύτητες που ανέπτυσσαν τα παλαιού τύπου 

πλοία των Ελλήνων, και μια σειρά άλλων εμποδίων (παρουσία 

Τούρκων στα όρη άνω των όρμων, όπως και Βουλγάρων ξυλοκόπων, 

ανθρακέων και κυνηγών), δυσχέραιναν εξαιρετικά το έργο των 

Μακεδονομάχων καπετάνιων. Ωστόσο, το ηθικό τους ήταν πάντα 

αναπτερωμένο, όπως δε σημειώνει χαρακτηριστικά ο Δεμέστιχας: 

                                                           
236 Ό.π. σ. 123. 
237 Δεμέστιχας προς Ανωτάτη Διεύθυνσιν της Πανελληνίου Οργανώσεως. 

ΑΙΜΧΑ/φ. 23, έγγρ.12. Αρχείο Πηνελόπης Δέλτα, φ.23, έγγρ. 12 
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Απεδεικνύετο ούτως, ότι η ευγενής αυταπάρνησις και οι υπέρ του 

Έθνους θυσίαι δεν αφήνουν την εθνικήν ψυχήν ασυγκίνητον, αλλ’ 

εξεγείρουν πάντοτε εις αυτήν ζωηράν συναισθήματα τιμής και 

σεβασμού238. 

Ως μέλη πληρώματος στο τορπιλοβόλο του Ιω. Δεμέστιχα, ο 

Μακεδονομάχος Χριστ. Τσόχας, υπαρχηγός του Σώματος του 

Καπετάν Γιαγλή από την Ιερισσό Χαλκιδικής, και ο Γρηγόριος Δημό-

πουλος, από την Επανομή Θεσσαλονίκης (άλλοτε Χαλκιδικής), μας 

παραδίδουν απομνημονεύματα, στα οποία καταγράφονται πολύτιμες 

πληροφορίες για τις θαλάσσιες διαδρομές μεταφοράς πολεμικού 

υλικού.  

Ο Τσόχας  διέμεινε για καιρό στην Ι. Μονή Σίμωνος Πέτρας του 

Αγίου Όρους και σε ηλικία 18 ετών, αφού πήρε την απόφαση να βγει 

στα εθνικά αντάρτικα Σώματα, ζήτησε την ευχή του ηγουμένου και 

ξεκίνησε τον Αγώνα (άνοιξη 1903). Σε κάποιο σημείο της εκτενής 

αφήγησης της παραπάνω αποστολής του Δεμέστιχα λέγει 239:  

 …Πήγαμε στη Σκόπελο ένθα ήταν η αποθήκη των όπλων, 

παρέλαβα 4 χιλ. όπλα και πολεμοφόδια και ξεκινήσαμε για το 

Μαρμάρι Ολυμπιάδος Χαλκιδικής, ένθα εκεί ανέμενον βάρκες από την 

Ιερισσόν. Τα παρέλαβον δια να διοχετευθούν στην περιοχή Χαλκιδικής. 

Κατά το τρίτο ταξίδι της μεταφορά των όπλων στο Μαρμάρι έκλεισε 

μεγάλη τρικυμία επί τρεις ημέρας, κινδυνεύοντας να προδοθούμε 

στους Τούρκους….  

Ο Ανεστόπουλος αναφέρει για τον Τσόχα240: Επίσης εις τον 

ένοπλον Αγώνα υπηρέτησεν και ο Χριστόδουλος Τσόχας… Ο 

οπλισμός…. ήρχετο εκ παλαιάς Ελλάδος. Επί το πλείστο τα μετέφερε ο 

Νικόλαος Χαλκοκονδύλης, ανθυποπλοίαρχος, δια πολεμικού πλοίου εις 

Σκόπελον και Σκιάθον εις Ιερισσόν… είχε έμπιστον  συνεργάτην τον 

Χρήστον Πάππα, εις τον οποίον, όταν ήρχετο, διέμεινε εις την οικίαν 

του. Εις την οικίαν του Χρήστου Πάππα υπήρχε μεγάλη μυστική 

                                                           
238 Δεύτερη Έκθεση του Δεμέστιχα προς Ανωτάτη Διεύθυνσιν της Πανελληνίου 

Οργανώσεως. ΑΙΜΧΑ/φ. 23, έγγρ.12. Αρχείο Πηνελόπης Δέλτα, φ.23, έγγρ. 12. 
239Πάππας, Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος, σ. 247. 
240 Ανεστόπουλος, Ο Μακεδονικός Αγών, 1969. 

– Πάππας, Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος, σ. 135. 
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αποθήκη, εις ην εφυλάσσοντο πολλά όπλα και φυσίγγια. Εκείθεν 

έπαιρνε ο Γ. Γιαγλής και ο Μπουκουβάλας (πρόκειται για τον λοχαγό 

Κων. Μπουκουβάλα (Πετρίλο) και άλλοι, διά τον εξοπλισμόν των 

ανταρτικών Σωμάτων…. 

Στα απομνημονεύματά του για το τορπιλοβόλο του Ιω. Δεμέστιχα 

ο Μακεδονομάχος Γρηγόριος Δημόπουλος επιβεβαιώνει την 

προαναφερόμενη διαδρομή μεταφοράς πολεμοφοδίων. Ο 

Δημόπουλος, που πολιτογραφήθηκε ως δημότης Αθηνών από τον 

Δεμέστιχα, υπηρέτησε τη θητεία του στο Ναυτικό και μετά 

εντάχθηκε στο Σώμα του καπετάνιου, συμμετέχοντας στις τρεις από 

τις πέντε πλόες του προς τη Μακεδονία. Από τον Δημόπουλο 

πληροφορούμαστε τα εξής: φόρτωσαν όπλα και φυσίγγια και πήγαν 

στη Σκόπελο, και αφού καιροφυλάκτησαν, ταξίδεψαν για το Άγιο Όρος, 

όπου τους περίμεναν καλόγεροι, με τους οποίους είχαν συνεννοηθεί. 

Αφού ξεφόρτωσαν το φορτίο επέστρεψαν στο ναύσταθμο, όπου 

ξαναφόρτωσαν και έκαναν δεύτερο ταξίδι για το Άγιο Όρος και 

επέστρεψαν και πάλι στο ναύσταθμο… Έκαναν και τρίτο ταξίδι 

μεταφέροντας τα όπλα στο Πόρτο Λάγο…. της Ξάνθης241. 

 

Πολλοί Νικητιανοί, που δούλευαν ως ψαράδες σε καΐκια 

συμπατριωτών τους, αναλάμβαναν να μεταφέρουν όπλα με αυτά. Ο 

γέρο Δημήτρης Τρ. Ξαριάς (1890-1974), από τη Νικήτη Χαλκιδικής, 

αφηγείται ότι την πρώτη φορά φόρτωσαν όπλα στο καΐκι του από το 

Βόλο,  για να τα μεταφέρουν μέσω της Σκιάθου στο Μπαλαμπάνι 

Χαλκιδικής (Νέος Μαρμαράς)242, προκειμένου να τα παραδώσουν 

στον οπλαρχηγό Βασίλη Παπακώστα. Ο Ξαριάς αναφέρει ότι 

Νικητιανοί που  εργάζονταν στην τράτα κάποιου ξενομερίτη, του 

καπετάν Αντώνη Αλήφουνα, είχαν λάβει μέρος σε επικίνδυνη 

αποστολή μεταφοράς όπλων από τη Σκιάθο στην Ασπροβάλτα, για τις 

ανάγκες του Μακεδονικού Αγώνα. Από άλλες δε προφορικές 

μαρτυρίες γίνεται γνωστό ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1910 

υπήρχαν στη Νικήτη άριστοι ναυτικοί-ψαράδες, που διέθεταν βάρκες 

                                                           
241 Τιμοθεάδης, Μακεδονικός Αγώνας, σ. 111, 113-119. 
242 Παπάγγελος, «Μια τράτα», σ. 14 
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με πανιά και κουπιά. Κάποιοι απ’ αυτούς αρμάτωσαν καΐκια 

προκειμένου να μεταφέρουν όπλα, από τις Σποράδες, το Βόλο, τη 

Χαλκίδα και στο Άγιο Όρος 243.  

Συναφή προς το χώρο και το χρόνο είναι και οι αφηγήσεις των 

Ιωάννη Αθ. Οικονόμου, δικηγόρου, και Κων. Ν. Οικονόμου, από την 

Κασσάνδρεια (Βάλτα) Χαλκιδικής244: Κατά τον Μακεδονικό Αγώνα, 

κάποιο μικρό καΐκι με την ονομασία Μαύρη μοίρα μετέφερνε όπλα στην 

Κασσάνδρα με σκοπό να εξοπλισθούν οι κάτοικοι για τον 

απελευθερωτικό αγώνα. Όταν τα όπλα ξεφορτώνονταν σε παραλιακή 

τοποθεσία Παπακυρίτσι αμέσως, για να μη γίνουν αντιληπτοί, 

κρύβονταν σε απόμερη καλύβα της Βάλτης. Επιτροπή δε του χωριού 

έρχονταν σε συνεννόηση με τις αντάρτικες ομάδες της Χαλκιδικής για 

την πληρωμή.  

Στην Ανατολική Μακεδονία τις θαλάσσιες μεταφορές όπλων και 

πολεμοφοδίων συντόνιζε το Προξενείο Καβάλας. Πολλές μεταφορές 

πραγματοποιούνταν από το Βόλο και το  Τσάγεζι προς τη νήσο Θάσο, 

και από εκεί τα όπλα μεταφέρονταν από τη Σκάλα του χωριού 

Καλλιράχης Θάσου προς την Καβάλα και το λιμάνι των Ελευθερών, 

χάρη  στη συμβολή του ιατρού Δημητριάδη. Αργότερα, ανάλογες 

αποστολές  πραγματοποιήθηκαν από τον όρμο του Μικρού 

Καζαβιτίου, -όπου υπήρχε εκεί και Μετόχι της Μονής Ξηροποτάμου-, 

προς περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας245.  

Οι τράτες που μετέφεραν όπλα από το Βόλο προσάραζαν 

ενδιάμεσα στη Σκιάθο και  από εκεί τα όπλα μεταφέρονταν στο 

Μπαλαμπάνι (Νέος Μαρμαράς Χαλκιδικής) που ήταν μετόχι της 

Ιεράς  Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους, όπως μαρτυρεί ως άνω και ο  

Δημήτρη Τρ. Ξαριάς. Άλλοι τόποι αποβίβασης ήταν στον Καυκουνά 

(νησάκι στην Ολυμπιάδα), στον κόλπο του Ορφανού και στον Άγιο 

Νικόλαο Χαλκιδικής. Αποβιβάζονταν εύκολα σώματα και όπλα στα 

ατέλειωτα παράλια της Χαλκιδικής, στον κόλπο του Ορφανού και σε 

πολλά άλλα παραθαλάσσια σημεία, όρμους και ορμίσκους. Ο Dakin 

αναφέρει την ανακάλυψη και κατάσχεση στην Καβάλα από Άγγλο 

                                                           
243 Μάντζιος, Νικητιανών θαλασσινές διαδρομές, σ. 47-48. 
244 Ματαυτσής, «Ιστορικές αφηγήσεις»,  σ. 117-120.  
245 Χιόνης, «Η Θάσος και η δράση», σ. 73. 
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αξιωματικό Χάμιλτον πολλών όπλων γκρα του ελληνικού στρατού. 

Αργότερα ο υποπλοίαρχος Δεμέστιχα με ειδικό μικρό πολεμικό 

ξεφόρτωσε πολλά τουφέκια και φυσίγγια σ’όλην εκείνη την 

περιοχή…246. 

 

 7. Ο Άθως κατά την περίοδο του Μακεδονικού 

Αγώνα. 

 

Οι Έλληνες που διαβιούσαν στο Άγιο Όρος διαισθάνονταν ότι η 

αθρόα εισροή των Σλάβων Μοναχών προπαρασκεύαζε την εθνική 

αποσύνθεση του τόπου. Κατά  πλειοψηφία οι Έλληνες Μοναχοί του 

Αγίου Όρους διακρίνονταν για τη φιλοπατρία τους, την αγνότητα 

των αισθημάτων και τη γενναία καρδιά τους. Υπήρχε όμως και μια 

μειοψηφία Ελλήνων Μοναχών που αδιαφορούσαν για τα εθνικά 

θέματα και για τη διατήρηση της εθνικής ομοιογένειας του ιερού 

αυτού τόπου.  

 Ο Εμμανουήλ Φωκάς υπηρέτησε ως μυστικός πράκτορας στο 

Άγιο Όρος από το 1905 έως το 1909. Από τη μακροχρόνια διαβίωσή 

του στον τόπο γνώριζε βαθιά τις συνθήκες που επικρατούσαν εκεί, 

και ο πατριωτισμός του τον ώθησε στο να αποτρέψει τον επικείμενο 

εκσλαβισμό της πολιτείας. Ο Φωκάς περιδιάβαινε τις Μονές του Άθω, 

επισκεπτόταν τα πλουσιότερα των μοναχών μέγαρα και τις 

πτωχότατες αυτών καλύβες, συναναστρεφόταν και συνδιαλεγόταν  

με μοναχούς, νέους και γέροντες, προκειμένου να ενδυναμώσει την 

εθνική τους εγρήγορση και να αντιληφθούν αυτοί τις υπάρχουσες 

εθνικές ανάγκες. Στην έκθεση που υπέβαλε ο Φωκάς προς τον 

Γραμματέα του Γενικού Προξενείου  Θεσσαλονίκης, Κυρ. Ταβουλάρη, 

αναφέρει πως ουδέν έτερον πράττεται εν τῇ Χερσονήσῳ ταύτῃ… ειμή 

η αποσύνθεσις των ημετέρων Μονών και συνεπώς η κατάληψις αυτών 

υπό των Σλάβων247. Ο Φωκάς πληροφόρησε επίσης τον Πρόξενο ότι 

                                                           
246 Μόδης, Ο Μακεδονικός Αγών, σ. 386. 
247 Εμμανουήλ Π. Φωκάς «Περί της εν Αγίῳ Όρει καταστάσεως από Εθνικής 

απόψεως». ΙΜΧΑ/Αντίγραφα ΥΠΕΞ/Φάκ.7/Β/Έγγ.1. Αρχείον Κυρ. Ταβουλάρη, 

Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΕΞ (1902-1910), αντίγραφα διπλωματικών εγγράφων.   
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προ ετών ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄, σε επιστολή που 

συνέταξε με Συνοδική διαγνώμη, υπέδειξε στην Ιερά Κοινότητα 

Αγίου Όρους την ανάγκη συστάσεως επιτροπής, η οποία θα 

επιφορτιζόταν με την αρμοδιότητα να ελέγχει  τους υπεράριθμους 

Σλάβους Μοναχούς που διαβιούσαν στις μονές και στα εξαρτήματα 

του Αγίου Όρους. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ο 

Πατριάρχης υπέδειξε τα εξής μέτρα: α) Εάν μετά από έλεγχο της 

επιτροπής αποδειχθεί ότι ο αριθμός των Ρώσων και Βλάχων 

Μοναχών που διαβιώνουν σε ένα κελλί υπερβαίνει το ορισμένο από 

την καθεστώσα τάξη των Μονών όριο, οι πλεονάζοντες μοναχοί  θα 

αποβληθούν, β) την ίδια αντιμετώπιση θα τύχουν επίσης  φυγόδικοι 

και φυγόστρατοι. γ) Ο Πατριάρχης προέτρεπε την Ιερά Κοινότητα να 

αποδέχεται προς εγκαταβίωση στο Άγιο Όρος μόνο όσους Ρώσους 

επιδεικνύουν σ’ αυτήν ενδεικτικό Επισκόπου επικυρωμένου από το 

Πατριαρχείο. δ) Το ίδιο πρέπει να πράττει  και με όσους Ρώσους 

μοναχούς χειροτονούνται ως ιερείς. Οι συστάσεις του Πατριάρχη 

αποσκοπούσαν στη θεραπεία των συμβαινουσών καταχρήσεων στο 

Άγιο Όρος, και στην επιστολή του αυτή επιφόρτιζε στην υπό σύσταση  

επιτροπή το καθήκον της εφαρμογής των προταθέντων μέτρων του, 

καθώς και το της υποβολής  στο Πατριαρχείο έκθεσης των εργασιών 

αυτής.  

Ο Φωκάς επισημαίνει  στην έκθεσή του επίσης πως για αρκετό 

καιρό τίποτε εκ των ανωτέρω απαγορεύσεων ετηρείτο και  

κατηγόρησε την Ιερά Κοινότητα για την ασκούμενη πολιτική της,  ότι 

δεν εφάρμοσε τα όσα όριζε η προτέρα πατριαρχική επιστολή. Τον 

Ιούλιο του 1904 όμως, η Ιερά Κοινότητα, διαπιστώνοντας την 

επιδείνωση της εν λόγω καταστάσεως,  αναγκάσθηκε να απολύσῃ την 

υπ’ αριθμόν 4 εγκύκλιον στον Κανονισμό διοίκησης του Αγίου Όρους, 

συνιστώσαν την περιστολήν του ατόπου των Μοναχών. Στην εγκύκλιο 

αυτή η Ιερά Κοινότητα επισύναψε την ως άνω μνημονευθείσα πα-

τριαρχική επιστολή248, προκειμένου να υπενθυμίσει στη διοίκηση των 

Μονών  τις Συνοδικές επιταγές.    

                                                           
248 Ό.π. Εμμ. Φωκάς, σ.4-5 
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Τον Δεκέμβριο του  1905 όμως η Ιερά Κοινότητα υποστήριξε και 

ενίσχυσε το φιλορωσικό βεσσαραβιανό κόμμα στην Βουλγαρική μονή 

του Ζωγράφου, απαγαγούσα δεσμίους τους αντιθέτους του κόμματος 

τούτου. Η Κοινότητα δεν αντιλήφθηκε ότι ούτω πράττουσα 

διηυκόλυνε την υπό των... Ρώσων κατάληψις της Μονής ταύτης που και 

πλουσία είναι και έκτασιν μεγάλην κέκτηται. Και ο Φωκάς σχολιάζει 

καυστικά το γεγονός πως οι Έλληνες, παρόλο που  σταμάτησαν να 

πουλούν κελλιά στους Ρώσους, βοήθησαν αυτούς να καταλάβουν 

ολόκληρη Μονή. 

Ο Φωκάς όμως αναφέρει και δράσεις της Ιεράς Κοινότητος που 

ικανοποιούσαν τους εθνικούς στόχους. Τον  Μάρτιο του 1906, 

καταγγέλθηκε στην Ιερά Κοινότητα ότι Ρώσος ιδιοκτήτης κελλιού 

έκτιζε σ’ αυτό  ένα  τεράστιο οικοδόμημα, προκειμένου να στεγαστεί 

ρωσικό νοσοκομείο. Ιατρική φροντίδα θα παρείχαν σ’ αυτό οι  άρτι 

αφιχθέντες στις Καρυές ιατροί, ο Ρώσος Μακάρωφ και ο Βούλγαρος 

Δερέκωφ. Η Ιερά Κοινότητα επιλήφθηκε του θέματος και εφάρμοσε 

τα θέσμια, καθώς συγκρότησε Επιτροπή, και, μετά την μετάβασή της 

στο κελλί και την επιβεβαίωση της καταγγελίας, διετάχθη υπό της 

Επιστασίας, δηλαδή η εκτελεστική Αρχή του τόπου, η παύση του 

έργου. Ωστόσο, υπήρξε μέλος της Ιεράς Κοινότητος που συνηγόρησε 

υπέρ του Ρώσου κατασκευαστού κατακρίνοντας την Ιερά Επιστασία 

ως αδίκως κωλύσασαν το έργον. 

Από έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών249 αλλά και  από το 

περιοδικό Ελληνισμός πληροφορούμαστε τη ρήξη που επήλθε μεταξύ 

Ελλήνων και Ρώσων μοναχών στη σκήτη του Σταυρού της Μονής  

Καρακάλλου,  την 5η Ιουνίου του 1905. Από το 1897 ιδιοκτήτης της 

σκήτης ήταν Ρώσος Μοναχός, ο οποίος, κατόπιν συνεννοήσεως με 

τον Ηγούμενο της Μονής, απέκτησε προνόμιο να φιλοξενεί 

περισσότερους από τρεις μοναχούς στη σκήτη αυτή. Το 1898 όμως, η 

Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου, αφού έλαβε γνώση της 

συνεννοήσεως μεταξύ Ηγουμένου και Μοναχού, προέβη στην 

ακύρωσή της, και ο ηγούμενος της Μονής μεταμέλησε. Το οθωμανικό 

                                                           
249 ΑΥΕ/Α 1905/ ΑΑΚ, Η (εκπαίδ.). Έγγραφο με τοποχρονολογία Θεσσαλονίκη, 

11/6/1905, Κορομηλάς προς ΥΠΕΞ, Αρ. 379.  – (Αρχείο Ευ. Κωφού) φ. 435 1905 ΑΥΕ. 

Τηλεγράφημα Προξένου Κορομηλά προς ΥΠΕΞ (αρ.379/11 Ιουνίου 1905). 
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Υπουργείο Θρησκευμάτων επικύρωσε την πράξη αυτή του 

Πατριαρχείου, υπό τον όρο ότι τα δύο μέρη θα εύρισκαν τρόπο 

συνεννόησης για τη δικαστική διαφορά. Αυτή βέβαια ουδέποτε 

επιτεύχθηκε, ενώ το ζήτημα παρέμενε εκκρεμές μέχρι το 1905, 

αρκούμενον μόνον εις ανακρίσεις εν Θεσσαλονίκῃ, εκ των οποίων 

επωφελούμενοι οι Ρώσοι εντείνονται εις οικοδομάς250, χωρίς να έχουν 

την απαιτούμενη άδεια. Οι Ρώσοι μάλιστα ζήτησαν από τις τουρκικές 

αρχές του Αγίου Όρους ανθρώπους διά να τους φυλάττουσι και τους 

εδόθησαν δύο στρατιώται, οι οποίοι έχουσι εντολών όστις προσβάλλει 

το κελλίον να τον φονεύσουν. Οι Καρακαληνοί ζήτησαν συμβιβασμό, 

τον οποίο οι Ρώσοι κελλιώτες απέρριψαν, και αντιπρότειναν η Μονή 

να παραχωρήσει σ’ αυτούς ό,τι  θέλουν, κερδίζοντας ως αντάλλαγμα 

την κατάργηση της δίκης.   

Ούτω την 5ην Ιουνίου συμπλοκή επήλθε προ της σκήτης ταύτης 

μεταξύ των Ρώσων κατόχων αυτής και των Ελλήνων, οίτινες 

ηναγκάσθησαν να προσφύγωσιν εις την βίαν διά ν’ ανακτήσωσι την 

σκήτην. Πλείστοι ετραυματίσθησαν εκατέρωθεν251. Από έγγραφο στο 

Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών πληροφορούμαστε τους 

συμμετέχοντες στη συμπλοκή: Ματθαίος και Γεράσιμος Σμυρνάκης 

(μέλος Επιστασίας) με άλλους καλογήρους μονής μετέβησαν εις 

κελλίον με πελέκεις. Εις των συμπλοκών επληγώθησαν 11 Έλληνες 

και 4 Ρώσοι μοναχοί252. 

Η διείσδυση των Ρώσων Μοναχών στο Άγιο Όρος θορύβησε τον 

Φωκά. Στη γρήγορη εξάπλωσή της  διέβλεπε τον κίνδυνο να πέσουν  

στα χέρια των Σλάβων και οι υπόλοιπες δεκαεπτά ελληνικές μονές 

του Αγίου Όρους. Και αυτό θα συντελούνταν, επειδή κάποιοι 

Έλληνες Μοναχοί, χωρίς να πράττουν από σκοπού, δεν κατανόησαν 

ή παρέμειναν αδιάφοροι για το μέλλον αυτού του τόπου, μη έχοντας 

την απαιτούμενη εθνική εγρήγορση. Ο Φωκάς διέβλεπε επίσης τον 

κίνδυνο ότι, σε περίπτωση που πραγματοποιούταν  το ως άνω σχέδιο,  

τα τριακόσια μετόχια του Αγίου Όρους που βρίσκονταν στην 

                                                           
250 Ολύμπιος Ζεύς (ψευδ.) Αναφορά στον Στέφανο Δραγούμη. Θεσσαλονίκη, 

20.7.1905. 
251 Ελληνισμός, 85 (1905) 541. 
252 ΑΥΕ/Α 1905/ ΑΑΚ, Αρ. 379.   
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Ανατολή και στην ελεύθερη Ελλάδα θα περιέρχονταν αυτοδικαίως 

στα χέρια των Σλάβων, και θα ιδρύονταν εν χώρᾳ Ελληνίδα τριακό-

σια σλαβικά κέντρα.  

Όταν οι Έλληνες Μοναχοί  σταμάτησαν να πωλούν κελλιά στους 

Σλάβους, πολλοί θεώρησαν ότι ο κίνδυνος της κυριαρχίας των 

Σλάβων στο Άγιο Όρος αποσοβήθηκε. Ο Φωκάς δεν συμφώνησε με 

την άποψη αυτή. Γνώριζε ότι η έλλειψη εθνικής εγρήγορσης από 

μερίδα Ελλήνων Μοναχών έθετε σε κίνδυνο τα προνόμια του  Αγίου 

Όρους.  Πιο συγκεκριμένα: α) Υπήρχε ο κίνδυνος να κυριαρχήσει στο 

Άγιο Όρος η σλαβική γλώσσα έναντι της ελληνικής, επειδή οι μισοί 

και πλέον των εν αυτή βιούντων Μοναχών ομιλούσαν τη σλαβική. β) 

διέβλεπε τον κίνδυνο να εξομοιωθεί ο αγιώνυμος τόπος με τις λοιπές 

επαρχίες του κράτους, επειδή, σε σύγκριση με άλλες εποχές, 

αυξήθηκε υπέρμετρα ο αριθμός των Τούρκων που συμμετείχαν στο 

διοικητικό μηχανισμό του τόπου και διαβίωναν μόνιμα εκεί. γ) Το 

παραχωρηθέν  δικαίωμα προς την Ιερά Κοινότητα να διορίζει ιδίαν 

χωροφυλακή, χωρίς αυτή να υπόκειται σε έλεγχο κανενός, δεν 

αξιοποιούνταν όπως έπρεπε από αυτήν, επειδή οι Σεϊμένιδες και οι 

Σερδάρηδες δεν απασχολούνταν για τη φρούρηση του τόπου αλλά 

για αλλότριες ασχολίες. δ) Κάποιοι  Μοναχοί, εξαιτίας της διαγωγής 

που επιδείκνυαν, εκχωρούσαν τα απορρέοντα δικαιώματα των 

προνομίων τους στους Τούρκους.  Χαρακτηριστικά είναι τα δύο 

κάτωθι περιστατικά που αναφέρει ο Φωκάς: 

Το 1907, κάποιος Έλληνας Μακεδόνας, κάτοχος συμβολαίου, 

προσήλθε στην Ιερά Επιστασία προκειμένου να επιβεβαιώσει το 

γνήσιο της υπογραφής. Επειδή η Επιστασία του ζήτησε πέντε 

οθωμανικές λίρες,   αυτός προσέφυγε στον καϊμακάμη, ο οποίος, για 

να του επικυρώσει το έγγραφο, του ζήτησε μόνο λίγα γρόσια για το 

χαρτόσημο.   

Τον Φεβρουάριο του 1907, Μοναχοί της Μονής Σταυρονικήτα 

περιφρόνησαν τα αρχαία θέσμια και αποτάθηκαν απ’ ευθείας στην 

οθωμανική πολιτική αρχή, τον καϊμακάμη. Σ’ αυτόν, κατήγγειλαν ότι 

αντάρτες απείλησαν την ύπαρξη της Μονής και προς επιβεβαίωση 

της καταγγελίας κατέθεσαν  την  απειλητική επιστολή που βρήκαν 

στον προαύλιο χώρο της. Μετά από ανακρίσεις που διεξήχθησαν από 
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τις οθωμανικές Αρχές, διαπιστώθηκε ότι κάποιος επιστάτης μοναχός 

της Μονής υπαγόρευσε την εν λόγω επιστολή σε κακοποιό στοιχείο 

για άγνωστους λόγους.  

Άλλο ένα περιστατικό που συνέβη την ίδια εποχή (Φεβρ. 1907) 

ήταν το εξής: Λέμβος ανήκουσα στο κελλί των Νταουτάδων βρέθηκε 

στην παραλία της Ιεράς Μονής Φιλοθέου χωρίς λεμβούχο. Ο 

ιδιοκτήτης από το κελλί ζήτησε να του επιστραφεί η λέμβος, η Μονή 

όμως αρνήθηκε να το πράξει, ζητώντας πιστοποιητικό της Ιεράς 

Επιστασίας που να επιβεβαιώνει την κυριότητα της λέμβου. Όταν ο 

ιδιοκτήτης αποτάθηκε προς την Ιερά Επιστασία για τη λήψη του 

πιστοποιητικού, αυτή του ζήτησε ως παράβολο τρεις λίρες. Τότε, 

αυτός αποτάθηκε προς τις τουρκικές Αρχές και,  πληρώνοντας ένα 

ευτελές ποσό, έλαβε το πιστοποιητικό και στη συνέχεια τη λέμβο 

του253. 

Οι Μοναχοί συχνότατα επικαλούνταν την επέμβαση της 

πολιτικής αρχής του Αγίου Όρους στις αναμεταξύ των έριδες και 

φιλονικίες. Πολλά τέτοια περιστατικά καλλιέργησαν στην πολιτική 

αυτή αρχή την άποψη ότι στο Άγιο Όρος υποθάλπονταν κακοποιά 

στοιχεία. Και ο Φωκάς καταλήγει στην αναφορά του πως με τη στάση 

τους αυτή οι μοναχοί, θέλετε πεισθή η πολιτική αρχή  του Αγίου 

Όρους ότι  επεμβαίνει καλουμένη και ότι δικαιούται να σκέπτηται περί 

της διοικήσεως και ασφαλείας τόπου. 

Οι Μοναχοί δεν κατανόησαν τη σημασία των προνομίων που 

τους χορηγήθηκαν από τους κατακτητές. Ούτε ότι η Ιερά Κοινότης κ-

ατανόησε ότι γυμνούμενη ολονέν των προνομίων τούτων θα υφίσταται 

ψιλώ ονόματι μόνον και πάσης αρχής και εξουσίας εστερημένη. 

Ο Φωκάς προτείνει στην αναφορά του τη λήψη μέτρων που θα 

βελτιώσουν την υπάρχουσα κατάσταση στο Άγιο Όρος. 1) Ο 

περιορισμός και κατάργηση της αγοράς των Καρυών θα περιορίσει τα 

τελωνεία και τις σχετικές με το εμπόριο αρχές, τους αστυνόμους και 

τους χωροφύλακες, όπως και τα κατά καιρούς παρεπιδημούντα 

κακοποιά στοιχεία που επωφελούνται από την ανθρωποπλημμύρα 

                                                           
253 ΑΙΜΧΑ, Αντίγραφο ΥΠΕΞ/Φάκ.7/Β/ΕΓΓΡ.17, σ. 9 (Περί της εν Αγίω Όρει 

καταστάσεως από εθνικής απόψεως) Μάρτιος 1909. Υπογραφή Εμμανουήλ Π. 

Φωκάς.  
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των Καρυών. Παλαιότερα, το Πατριαρχείο επεδίωξε και επέτυχε τη 

διάλυση της αγοράς με συνέπεια ν’ απομακρυνθούν οι κοσμικοί.  

Μετά όμως από πέντε χρόνια, άλλου ανέμου πνεύσαντος,  ανασυ-

στάθηκε  αυτή και εγκαταστάθηκαν πλείστοι Σλάβοι (βιβλιοπώλες, 

γιατροί κλπ.). 2) Η εντόπια χωροφυλακή που διορίζεται από την Ι. 

Κοινότητα ήτοι οι Σεϊμένιδες και οι Σερδάρηδες να αντικατασταθούν 

με παλαίμαχους χωροφύλακες του ελληνικού Κράτους, που να έχουν 

συναίσθηση του προορισμού τους, οπότε συν των χρόνω η τουρκική 

Αστυνομία θα αποβεί όλως περιττή στο Άγιο Όρος. Άλλωστε, οι 

αστυνομικοί αυτοί και εξασκημένοι είναι στα όπλα και 

αντιλαμβάνονται από μακριά τα κακοποιά στοιχεία και σίγουρα θα 

φέρουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, καθιστώντας άχρηστη την 

τουρκική Χωροφυλακή. 3)   Προκειμένου να επανακάμψει στο 

Ελληνισμό του Άθω ο εθνικός ζήλος, που χαλάρωσε πολύ σε 

ορισμένους μοναχούς, πρέπει να ληφθούν τα εξής μέτρα: Να 

υποδειχθεί στους Μοναχούς ότι κάθε ένας που θα παρεμβάλει 

προσκόμματα με τις ενέργειές του και δεν θα υπακούει στη φωνή του 

Έθνους θα τιμωρείται με την εσχάτη των ποινών. Πρέπει να δοθεί 

προσοχή στην εκλογή προσώπου στο Άγιο Όρος, το οποίο θα 

αντιπροσωπεύει την εθνική ιδέα και θα μεταβιβάζει τις διαταγές του 

Έθνους. 4) Αθετώντας οι Μοναχοί τις βουλήσεις βασιλέων και αυτό-

κρατόρων, όπως αυτές καταγράφονται σε βασιλικά χρυσόβουλα και 

σε ευσεβείς διαθήκες, τα εισοδήματα των Μονών καταναλίσκονται 

ασκόπως προς αλλότριους σκοπούς. Η μεγάλη αυτή εθνική 

περιουσία πρέπει να διατίθεται υπέρ της διατηρήσεως της Ιεράς 

Κιβωτού και του Έθνους. Γιατί ο πλούτος των Μονών είναι εθνικός 

και πρέπει να υποστηρίζει το ομογενές στοιχείο στον Άθω 

διατιθέμενος σε φιλανθρωπικά έργα, όπως η συντήρηση και 

αναδιοργάνωση της Αθωνιάδας Σχολής254.  Αν τα μέτρα που 

                                                           
254 Η Αθωνιάς Σχολή ιδρύθηκε το 1749 μετά από  ενέργειες του Αλέξανδρου 

Μαυροκορδάτου και του Πατριάρχου Κυρίλλου του Ε΄, οι οποίοι είχαν τη βοήθεια 

του Μελετίου Βατοπεδινού, ηγουμένου της Ι. Μονής Βατοπεδίου. Η ίδρυση της 

Αθωνιάδας Σχολής συνέβαλε στη  ανύψωση του πνευματικού επιπέδου των 

Ελλήνων στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, σε πολλές περιοχές της οποίας 

(Θεσσαλονίκη, Νάουσα, Καταφύγι, Πολύγυρος, Γαλάτιστα, Έδεσσα, Γενιτσά κ.ά.) 
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προτείνονται ληφθούν υπ’ όψιν και εφαρμοστούν στο Άγιο Όρος, 

τότε αυτό θα εκπληρώσει απρόσκοπτα τον εθνικό του προορισμό. 

Κλείνοντας ο Φωκάς  τους προβληματισμούς του, επισημαίνει ότι εν 

μέσω αυτών των προβλημάτων οι Αγιορείτες διατηρούν άσβεστη τη 

φλόγα της φιλοπατρίας τους, προσκρούοντες όμως στην αδράνεια 

τινών, αποχωρούν στη σιγή ή παρασύρονται υπό του πνεύματος των 

ισχυρών της ημέρας προς την έλξιν των περιστάσεων255.    

 

 

 

                                                                                                                                                                      
ήδη λειτουργούσαν Σχολές. Στους κόλπους της Αθωνιάδας Σχολής δίδαξαν 

σημαντικοί δάσκαλοι, όπως ο πρώτος διευθυντής της ο Ιεροδιάκονος Νεόφυτος 

Καυσοκαλυβίτης εκ Πατρών. Εκείνη την εποχή, η Ι. Μ. Βατοπεδίου βρισκόταν σε 

οικονομική δυσπραγία που δεν επέτρεπε την εξ ιδίων χρημάτων συντήρηση της 

Σχολής. Γι’ αυτό και η Μονή αφ’ εαυτής ζήτησε τη συνδρομή της Μεγάλης του 

Χριστού Εκκλησίας και την ανάληψη από αυτήν των υποχρεώσεων της Σχολής. 

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από τον Πατριάρχη,  λόγω της υψίστης σημασίας και 

του σκοπού που θα επιτελούσε η Σχολή στον Άθω. Η Μεγάλη του Χριστού 

Εκκλησία προήγαγε την Σχολή σε Ακαδημία και το 1753 μετακάλεσε εκ Κοζάνης 

τον Ευγένιο Βούλγαρη, προκειμένου να διδάξει στη Σχολή. Ο Βούλγαρης είχε 

στενούς συνεργάτες τους Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη και Παναγιώτη Παλαμά. Στη 

Σχολή φοίτησαν αρχικά 29 μαθητές ενώ στο τέλος της θητείας του Βούλγαρη 

αριθμούσε συνολικά εξακόσιους. Ο Βούλγαρης διοίκησε την Αθωνική Ακαδημία 

μέχρι το 1759, και τον διαδέχθηκε ο μαθητής του Νικόλαος Ζερζούλης, ο οποίος 

σύντομα παραιτήθηκε. Τα επόμενα έτη, η Σχολή παρέμεινε κλειστή, ενώ νέες  

απόπειρες λειτουργίας της έγιναν επί Πατριαρχίας Σεραφείμ Β΄, με διδασκάλους  

τον εκ Κοζάνης ιερομόναχο Κύριλλο και τον μαθητή του Ιω. Πέζαρο, και  επί 

Πατριαρχίας Γαβριήλ Δ. (1872), με Σχολάρχη τον Κυπριανό από την Κρήτη μέχρι 

το 1799. Το 1801, επί Πατριαρχίας Καλλινίκου Ε΄ επιχειρήθηκε ανεπιτυχώς η εκ 

νέου  λειτουργία της Σχολής. Την ίδια τύχη είχαν και οι επόμενες προσπάθειες, με 

αποτέλεσμα η Αθωνιάδα να υπολειτουργεί μέχρι το 1812, οπότε και έκλεισε ορι-

στικά.  

Μετά την απελευθέρωση του Αγίου Όρους, το άρθρο 182 του Καταστατικού 

Χάρτη, τον οποίον επικύρωσε το Ελληνικό Κράτος το 1926, έδωσε τη δυνατότητα 

στη νέα Ιερατική Αθωνιάδα Σχολή, να λειτουργήσει ως Ανώτερη Εκκλησιαστική 

Σχολή. Η Σχολή σήμερα εποπτεύεται από την Ιερά Κοινότητα.  

Βιβλιογραφία: Βακαλόπουλος Α., Ιστορία της Μακεδονίας, σ. 330-333. Αγγέλου,  

Το χρονικό, σ. 89-90. Παΐσιος Βατοπαιδινός, Η παρά την Ιεράν,  318-323. 

255 ΑΙΜΧΑ/Αντίγραφο ΥΠΕΞ/ΦΑΚ 7/Β/ΕΓΓΡ.17 
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8. Το Κελλιώτικο Ζήτημα 

 

Η διαχρονική συμμετοχή των Κελλιωτών στους Αγώνες του 

Έθνους ενάντια στους Οθωμανούς, οι οποίοι κατέληξαν στην 

Απελευθέρωση του Αγίου Όρους, δεν περνά  απαρατήρητη από τους 

ιστορικούς. Το Κελλιώτικο Ζήτημα δημιουργήθηκε από δύο λόγους: 

Πρώτον, από τον ασφυκτικό έλεγχο των Μονών επί των Κελλιωτών 

και δεύτερον από την προσπάθεια των Κελλιωτών να υπερβαίνουν 

τα δικαιώματα των έναντι των Μονών256. Το ζήτημα δημιούργησε 

προβλήματα στις σχέσεις των κυρίαρχων Μονών του Αγίου Όρους με 

τους Κελλιώτες, ανεξαρτήτως εθνότητας,  και απασχόλησε από πολύ 

παλιά κατά καιρούς  την Ιερά Κοινότητα και το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο. Έριδες προκαλούσε το ποσό που έπρεπε να πληρώσει ο 

προβιβαζόμενος σε Γέροντα κελλιώτης στην κυρίαρχη Μονή, το 

λεγόμενον τριμερίδιον, καθώς και τα δοσίματα, η καύση καυσοξύλων 

προς χρήση των κελλίων και τα κελλιώτικα όρια. Την εξεταζόμενη 

χρονική περίοδο (τέλη 19ου αιώνα –αρχές 20ού)  επειδή οι Ρώσοι 

προέβαιναν σε αγορές κελλιών, το ποσό των ομολόγων είχε αυξηθεί 

υπερβολικά και ήταν δυσβάστακτο για τους Έλληνες Κελλιώτες257. 

Αρκετοί  αντιπρόσωποι των Μονών θεωρούσαν το  Κελλιώτικο 

Ζήτημα ως μηδαμινό. Όμως στην πραγματικότητα, η φορολογική 

πολιτική κάποιων Μονών προς τους Κελλιώτες τους εξωθούσε στην 

πώληση των κελλίων προς τους Ρώσους, γεγονός που συνέδραμε στη 

ρωσική διείσδυση στο Άγιο Όρος. Πιο συγκεκριμένα, εάν ένας 

μοναχός αγόραζε ένα κατερειπωμένο κελλί μιας Μονής 100 λίρες και 

το ανήγειρε με έξοδα και κόπο, δεχόμενος κοντά του προς ασκητισμό 

άλλους Μοναχούς, η ιδιοκτησία του κελλιού μετά το θάνατό του 

μεταβιβαζόταν  στον διάδοχό του. Αυτός υποχρεωνόταν να πληρώσει 

το 1/3 της νυν αξίας (το λεγόμενο τριμεριδίου) του κελλιού στη Μονή, 

                                                           
256 Μουζάκης, "Το Άγιον Όρος", σ. 44.  
257 Κτενάς, Τα εν Αγίω Όρει, σ. 24.  

-Βλάχος, Η Χερσόνησος, σ. 135.  

-Μεταξάκης,  Το Άγιον Όρος, σ. 171-172.  

 –Πετρακάκος, Το μοναχικό Πολίτευμα, σ. 143.  
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η οποία την εκτιμούσε στο πενταπλάσιο ποσό της αρχικής αγοράς 

του. Εάν ο διάδοχος Γέροντας δεν είχε χρήματα να πληρώσει, επειδή 

ήταν φτωχός, όπως συνέβη σε κελλί της Μονής Κουτλουμουσίου, τον 

έδιωχναν από το κελλί υφαρπάζοντας τα κτήματα που είχε. Σ’ αυτές 

τις συνθήκες, εάν ευρεθή Ρώσσος προσφέρων Λίρας Ρωσσικάς το 

παραχωρούσιν χωρίς να σκεφθώσιν ότι καταπολεμώσιν το έθνος των 

και απεμπελώσιν αισχροκερδώς εκείνα τα οποία οι πρόγονοι και 

προπάτορες δι’ αιμάτων εγκαθίδρυσαν258. Οι κελλιώτες Μοναχοί, 

αντιδρώντας στην υπάρχουσα κατάσταση, συνέστησαν την αδελφό-

τητα Αγαθαεργός Αδελφότης των Κελλιωτών, με σκοπό να ορίζονται 

τα κτήματα μετά της εν τω ομολόγω τους περιοχής και να αφαιρεθεί 

αυτό το διαβατομήριον το οποίον εις ουδέν έθνος υπάρχει και να 

ονομασθεί ψυχομερίδιον προαιρετικόν. Οι κελλιώτες υπέβαλαν 

αναφορά στην Ιερά Κοινότητα, στην οποία, ο Αλέξανδρος Λαυριώτης 

έδωσε την απάντηση ότι η Κοινότης δεν είναι αρμόδια γι’ αυτήν την 

υπόθεση. Τότε, 14 αντιπρόσωποι Μονών, με πρωτοστάτη τον 

Σμυρνάκη, εξανέστησαν και ζήτησαν τη δημιουργία επιτροπής, η 

οποία θα εξέταζε τα δίκαια παράπονα των Κελλιωτών, επειδή 

επέρχεται ταραχή και βλάπτονται τα συμφέροντα του τόπου. Έξι 

αντιπρόσωποι μονών αντέδρασαν στα αιτήματα των Κελλιωτών, με 

αποτέλεσμα να μη συνεδριάζει για κάποιο χρονικό διάστημα η Ιερά 

Κοινότητα, αφήνοντας στην ουσία το Άγιο Όρος αδιοίκητο. Οι 

Έλληνες κελλιώτες Μοναχοί, γνωρίζοντας ότι εάν απορριφθεί η 

αναφορά τους αυτό το κακόν θα είνε μέγα διά τον Ελληνισμόν, 

δημιούργησαν κοινό ταμείο στην Αδελφότητα, ώστε κάποιος κελλιώ-

της, όταν παραστεί  ανάγκη, να μπορεί να δανείζεται  από αυτήν με 

τόκο 3%. Παράλληλα, όταν πωλούνταν κάποιο κελλί,  η αδελφότητα 

θα μπορούσε να το αγοράζει και να το πωλεί αποκλειστικά σε 

Έλληνες259.   

Έτσι λοιπόν, με διαιτητικό γράμμα του Πατριάρχη Σωφρονίου 

(1866) έγινε προσπάθεια επίλυσης της Κελλιώτικης διαδοχής. Το δε 

θέμα της εξάρτησης των κελλιών από τις μονές έγινε αιτία της 

                                                           
258 Ολύμπιος Ζεύς (ψευδ.) Αναφορά στον Στέφανο Δραγούμη. Θεσσαλονίκη, 

20.7.1905 
259 Για το Κελλιώτικο Ζήτημα βλ. Πατριαρχικόν Σιγίλλιον, 1913.  
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ίδρυσης της 70μελούς Ρωσσικής Κελλιώτικης Αδελφότητος με έδρα το 

Κελλί του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου και αντιπρόσωπο τον Γέροντα 

ιερομόναχο Κύριλλο, και επίτιμο μέλος τον Μητροπολίτη Σερβίας 

Μιχαήλ, που πέθανε πριν συνταχθεί το Καταστατικό. Η Αδελφότητα 

ιδρύθηκε το 1898 με σκοπό την προώθηση της πανσλαβικής ιδέας. 

Βέβαια όλες αυτές οι κινήσεις του Πανσλαβισμού (ευθύνεται για το 

Γεωργιανό ζήτημα και την έξαρση του βουλγαρικού εθνικισμού) και 

οι εθνικιστικές τάσεις καταδικάσθηκαν τον Σεπτέμβριο του 1872 στη 

Μεγάλη Σύνοδο Αρχιερέων στην Κωνσταντινούπολη με τη συμ-

μετοχή Πατριαρχών, Αρχιερέων και τη διπλή Αγιορειτών Επιτροπή. 

Ο Πανσλαβισμός άρχισε να φθίνει από το 1912 και μετά, συγχρόνως 

με την εμφάνιση του ζητήματος της διεθνοποίησης του Αγίου 

Όρους260. 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄ σε κείμενά του εφιστά 

την προσοχή της Ιεράς Κοινότητας προς εν λόγω ζήτημα, τόσον κατά 

την Α΄261 όσο και κατά την Β΄262 πατριαρχία του. Παρά ταύτα, σε λίγες 

δεκαετίες οι Ρώσοι, διαθέτοντας μεγάλο αριθμό χρημάτων, απέκτη-

σαν τη Μονή Αγίου Παντελεήμονος και τις σκήτες του Αγίου 

Ανδρέου και Προφήτου Ηλία, όπως και άλλα κελλιά που αντι-

μετώπιζαν οικονομικά προβλήματα εκείνη την περίοδο, και 

προέβαιναν στον εξωραϊσμό τους. Αποτέλεσμα αυτής της ρωσικής 

πολιτικής ήταν η απότομη αύξηση του αριθμού των Μοναχών του 

Αγίου Όρους (από 7432, τέλη 19ου αι, σε 9850, παραμονές απελευ-

θέρωσης)263.  

Η δημογραφική αυτή αλλαγή και η ανατροπή της αριθμητικής 

αναλογίας Ελλήνων και Σλάβων μοναχών συνοδεύτηκε και με 

αλλαγή στο ύφος της αρχιτεκτονικής βυζαντινής παράδοσης του 

Αγίου Όρους, στην οποία εισήχθησαν νέα χαρακτηριστικά. Υπήρξαν 

όμως και άλλοι παράγοντες αυτής της νεωτεριστικής αλλαγής. Οι 

                                                           
260 Δωρόθεος μοναχός, ό.π. σ. 187 επ.  
261 Ιωακείμ Γ΄ προς την Κοινότητα (1879) .  

-Δελικάνης, Περιγραφικός Κατάλογος, σ. 261. 
262 Ιωακείμ Γ΄ προς την Κοινότητα (1901)  

-Δελικάνης, ό.π., σ. 331.    

-Χρήστου, Το Άγιον Όρος, σ. 296.  
263 Χρυσοχοΐδης, Το Άγιον Όρος, σ. 34.  
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συχνά προκαλούμενες πυρκαγιές, η διαφορετική χρήση,  η επέκταση 

και η ανακατασκευή των χώρων, ώθησαν  στην εφαρμογή μιας νέας 

αρχιτεκτονικής αισθητική με πρωταγωνιστές τους Ρώσους264.   

Πολλοί Ρώσοι μοναχοί που ήθελαν να μονάσουν στο Άγιο Όρος 

ήταν ανυποψίαστοι για τους σκοπούς που υπηρετούσε η εξωτερική 

πολιτική της χώρας τους, που  ήταν η αριθμητική υπεροχή των 

Ρώσων έναντι των άλλων εθνοτήτων μοναχών στο Άγιο Όρος. Οι 

αρχιτεκτονικές προσπάθειες εντυπωσιασμού, τα μεγάλα κτήρια και 

το άφθονο χρήμα που υπήρχε οδήγησαν το ρωσικό μοναχισμό σε 

εκτροπή των αρχών του, όσο αφορά τους στόχους που υπηρετούσε η 

εγκαταβίωση των Μοναχών. Ανάμεσά τους παρεισέφρεαν ακόμη και 

κατάδικοι του ποινικού δικαίου, άτομα απόμακρα από την 

πνευματική ζωή, που προέβαιναν σε μεθοδεύσεις που κοινονοιο-

λογούνταν στις Εκκλησιαστικές Ειδήσεις της ρωσικής Ιεράς Συνόδου. 

Οι ίντριγκες του Ρώσου πρεσβευτή στη Κωνσταντινούπολη κόμη και 

στρατηγού Ιγνάτιεφ και του διαδόχου του στην Πρεσβεία… καθώς και 

των εκεί προξένων στη Θεσσαλονίκη, δεν είχεν τελειωμό265.  

Κατά την Πατριαρχεία του Ιωακείμ Γ΄ επήλθε ηρεμία στη 

διοικητική αποκατάσταση της τάξης στον Άθω. Μείζον θέμα 

αποτέλεσε η αθρόα, κατά μεγάλα διαστήματα, εγκατάσταση Ρώσων 

μοναχών, που διευθετήθηκε οριστικά μετά την απελευθέρωση του 

Αγίου Όρους, και δημιούργησε πολλές έντονες προστριβές μεταξύ 

Ελλήνων και Σλάβων μοναχών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί το κάτωθι περιστατικό, που περιγράφει ο Κορομηλάς σε 

έγγραφο266 που απέστειλε προς το Υπουργείο Εξωτερικών  :  

Ο Ρώσος Ιερομόναχος Παντελεήμων, κύριος του κελλίου Σταυρός 

της μονής Καρακάλλου προ 8 ετών, είχε κάνει συμφωνία με μονή κατά 

την οποία εδικαιούτο να εισαγάγει περισσότερο από 3 ιερομονάχους στο 

                                                           
264Κολώνας, "Η ακαδημαϊκή έκφραση", σ. 99.   
265 Δωρόθεος, Το Άγιον Όρος, σ. 183 επ.  

- Summer, "Ignatieu at Constantinople", σ. 341 επ.  

- Μεταξάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 68 επ.  
266 ΑΥΕ/Α 1905/ΑΑΚ. Αριθμ 379/11-7-1905 – ΑΙΜΧΑ/Αντίγραφα ΥΠΕΞ/Φάκ.3/ έγγ. 

93. Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΕΞ (1902-1910). Αντίγραφα διπλωματικών εγγράφων.  
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κελλί. Ένα έτος μετά η Ιερά Σύναξη ακύρωσε πράξη και το 

Πατριαρχείο συνεφώνησε. Ο Ρώσος Μοναχός αρνήθηκε να 

συμβιβασθεί, και ο αντιπρόσωπος της Μονής Ματθαίος, συνεννοήθη με 

την Επιστασία Καρυών να εκδιώξουν τους Ρώσους του Κελίου διά της 

βίας. Ο Ματθαίος και ο Γεράσιμος Σμυρνάκης (μέλη επιστασίας) με 

πολλούς καλογήρους μονής μετέβησαν εις κελλίον με πελέκεις, και 

επήλθε συμπλοκή κατά την οποία επληγώθησαν 11 Έλληνες και  4 

Ρώσοι μοναχοί. 

Αναφορικά με τον Μακεδονικό Αγώνα, η δυναμική και 

αποτελεσματική συμμετοχή των Κελλιωτών σ’ αυτόν συνέβαλε 

αποφασιστικά στη εθνοφελή έκβαση του Αγώνα. Αυτή η συμμετοχή 

των Κελλιωτών και των διαμενόντων στα υπόλοιπα εξαρτήματα των 

Ιερών Μονών (Σκήτες, Καλύβες, Καθίσματα, Ησυχαστήρια), στους 

Αγώνες του Έθνους οφείλεται στις σκληρές συνθήκες διαβίωσής 

τους, στις  δυσπρόσιτες περιοχές που βοηθούσαν την ευχερέστερη 

αντιμετώπιση του εχθρού και την κρυφή μεταφορά του πολεμικού 

υλικού.  

Θέλοντας να σκιαγραφήσουμε συμπερασματικά τη συμμετοχή 

των Ελλήνων Κελλιωτών στον Αγώνα, καταλήγουμε στο ότι αυτοί 

επέδειξαν αυταπάρνηση κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα 

και των Βαλκανικών Πολέμων, και οι πρωτοβουλίες που πήραν κατά 

της διεθνοποίησης του Αγίου Όρους ήταν αποτελεσματικότατες,  

μέχρι αυτό να υπαχθεί στο Ελληνικό κράτος.  

 

Το Γεωργιανό Ζήτημα   

Πρωτεργάτης των διενέξεων μεταξύ Μοναχών της Ι. Μονής 

Ιβήρων και Γεωργιανών Μοναχών υπήρξε ο ιερομόναχος Βενέδικτος 

(Βάχτα Μπαρκολάι). Η διένεξη ξεκίνησε όταν η Επιστασία της Μονής 

αρνήθηκε να εγκαταβιώσει ο εν λόγω ιερομόναχος στο Κελλί του 

Προφήτου Ηλιού που ανήκε στη Μονή και δέχθηκε ξαφνικά επίθεση 

από τους Γεωργιανούς Μοναχούς, επικουρούμενοι από τον 

ιερομόναχο της Ρωσικής Μονής Ιερώνυμο. Ήταν βέβαιο για την 

Επιστασία της Μονής ότι η ανακίνηση του ζητήματος της 
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επαναφοράς των Γεωργιανών Μοναχών εντός της Μονής θα ενίσχυε 

κατά πολύ τα Ρωσικά κατακτητικά σχέδια στο Άγιο Όρος. Ο 

Βενέδικτος, συνεχίζοντας τη συνεργασία με την Ι. Μ. Αγ. Παντε-

λεήμονος πέτυχε να του εκχωρηθεί δι’ ‘’ομολόγου’’ από τη Μονή το 

Κελλί Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου (30/12/1868). Παρά τις αντιρρήσεις 

δε της Μονής, ως οικιστής του Κελλιού, αφού το ανακαίνισε εκ 

βάθρων, οικοδόμησε μεγαλοπρεπή Ναό, τον οποίο ονόμασε 

αυθαίρετα Νεο-ιβηρική Μονή. Η ένταση συνεχίστηκε, όταν ο 

Βενέδικτος πέτυχε με διαφόρους τρόπους την παύση καταβολής στην 

Ι. Μ.. Ιβήρων των εσόδων εκ των κτημάτων της. Η Μονή 

επικαλέστηκε όρο του ομολόγου ότι το Κελλί παραχωρήθηκε σε τρία 

μόνο πρόσωπα, ενώ ο αριθμός των διαβιούντων εκεί Γεωργιανών 

πλήθαινε συνεχώς. Η Ρωσική Πρεσβεία διαμαρτυρήθηκε στην Υψηλή 

Πύλη για την εκ του γεγονότος τούτου αντίδραση της Μονής. Η 

Υψηλή Πύλη έδωσε εντολή στον Βαλή Θεσσαλονίκης να ματαιώσει 

τις αποφάσεις των Ιβηριτών Μοναχών και έτσι τα πνεύματα 

οξύνθηκαν περισσότερο. Οι αντιδικίες και οι παρεμβάσεις της 

Ρωσικής Πρεσβείας στα θέματα που προέκυψαν από το Ζήτημα, 

έφεραν σε δύσκολη θέση το Πατριαρχείο. Το 1882, οι προϊστάμενοι 

της Μονής Ιβήρων ομόφωνα συμφώνησαν σε ένα είδος πρωτοκόλλου 

τιμής, για να αντιμετωπίσουν σθεναρά το ζήτημα των αυθαιρεσιών 

των Γεωργιανών και Ρώσων Κελλιωτών, καθώς και την πολιτική που 

εφάρμοσε η Ρωσική Πρεσβεία στις σχέσεις της Μονής με τους εν 

λόγω Κελλιώτες.  

Μετά από πολλές διακυμάνσεις το θέμα επανήλθε για 

διαβούλευση το 1909. Οι Γεωργιανοί έλαβαν το Κελλί (εκτός της 

Μονής) του Τιμίου Προδρόμου υπό τον όρο της ανακηρύξεώς του σε 

Σκήτη, το δε Κελλί του Θεολόγου επιστράφηκε στη Μονή, τουτέστιν, 

η Μονή παραχωρούσε Σκήτη στους Γεωργιανούς, η οποία είχε τα ίδια 

προνόμια με τις λοιπές Ρωσικές Σκήτες του Άθω. Και ενώ το θέμα 

φαινόταν ότι έκλεισε’, τούτο συνεχίσθηκε, μια και οι Γεωργιανοί δεν 

αποχωρούσαν από το Κελλί του Θεολόγου, με απώτερο σκοπό τον 

εκρωσισμό της Μονής. Το γεγονός τούτο έθεσε πάλι το θέμα σε 

εκκρεμότητα, αφού οι Γεωργιανοί δεν επέτυχαν να ιδρύσουν δική 
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τους Σκήτη. Ήρθαν εν τω μεταξύ τα γεγονότα που καθόρισαν και 

την περαιτέρω πορεία του ζητήματος. Η απελευθέρωση του Αγίου 

Όρους (1912-1913), η έναρξη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και η 

Επανάσταση στη Ρωσία (1917) υπήρξαν το μέγα εμπόδιο για τους 

Γεωργιανούς να πετύχουν το σκοπό τους, παρά τις περαιτέρω 

ανεπιτυχείς αντιδράσεις τους. Το έτος 1919 υπήρξε καθοριστικό, 

καθόσον η Ι. Μονή Ιβήρων εφήρμοσε την απόφαση της Ιεράς 

Κοινότητος της 18/4/1918, βάση της οποίας έξωσε όλους τους 

Γεωργιανούς από το Κελλί, πλην τριών, οι οποίοι και με την πάροδο 

του χρόνου, αποβιώσαντες, δεν αντικαταστάθηκαν από άλλους267. 

Ονοματολάτρες 

Η διδασκαλία των Ονοματολατρών αναπτύχθηκε στον Καύκασο 

της Ρωσίας από τον Ρώσο μοναχό Ιλαρίωνα, ο οποίος δημοσίευσε το 

1907 το βιβλίο περί προσευχής υπό τον  τίτλο Επί των Ορέων του 

Καυκάσου. Το θέμα του περιστρέφεται γύρω από δύο γέροντες που 

συζητούν περί της καρδιακής προσευχής και τους καρπούς που αυτή 

επιφέρει. Αμφότεροι οι γέροντες καταλήγουν στη διαπίστωση ότι η 

καρδιακή προσευχή (η προσευχή του Κυρίου) λησμονήθηκε και ότι 

θα’ πρεπε να εφαρμοστεί από τους ορθόδοξους μοναχούς. Οι Ρώσοι 

μοναχοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συνεχής απαγγελία του 

ονόματος του Θεού σώζει τον άνθρωπο, καθ’ όσον ο Θεός συνυπάρχει 

στο Όνομά του. Οι Ρώσοι μοναχοί του Αγίου Όρους επειδή 

ισχυρίζονταν ότι η επίκληση του ονόματος του Θεού ενέχει θεία 

                                                           
267 Η ανωτέρω σύντομη παράθεση  των γεγονότων του Γεωργιανού Ζητήματος 

στηρίχθηκε στα όσα καταγράφει ο Μοναχός Μάξιμος Ιβηρίτης Νικολόπουλος στο 

βιβλίο του Τα περί της Ιεράς Μονής του Κλήμεντος (των Ιβήρων), Άγιον Όρος , 1989. 

Ο Μοναχός Μάξιμος στη σελ. 76 υποσ. 21 του βιβλίου του αναφέρει ότι ο ομ. 

Καθηγητής του ΑΠΘ κ. Αιμίλιος – Αντώνιος Ταχιάος πραγματοποίησε συστηματική 

έρευνα για το ‘’Γεωργιανό Ζήτημα’’ στα Αρχεία της Ι. Μονής Ιβήρων το 1959, με 

αποτέλεσμα το πόνημα του καθηγητή να αποτελεί πολύτιμο οδηγό στους 

ερευνητές του θέματος τούτου. (Το πόνημα φέρει τον τίτλο ‘’Το Γεωργιανόν Ζήτημα 

1868-1918»). 
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δύναμη, ονομάστηκαν Ονοματολάτραι (στα ρωσικά imjabozniki) και οι 

ίδιοι Ονοματόδοξοι (imjasavcy).  

Η θεωρία των Ρώσων Ονοματολατρών μοναχών  προκάλεσε 

έριδες, διαμάχες και έντονες συζητήσεις μεταξύ των Μοναχών του 

Αγίου Όρους και αποτέλεσε το κύριο θέμα συζητήσεων στις 

συνεδριάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Ιεράς Κοινότητας, 

της Εκκλησίας της Ρωσίας αλλά και της Ελλάδος. Όταν επισκέφτηκε 

τη Σκήτη του Αγίου Ανδρέα Αγίου Όρους ο ιερομόναχος Αντώνιος 

Bulatovic, γνωστός ονοματολάτρης, δημιουργήθηκε αναστάτωση. 

Μάταια ο καθηγούμενος της Ι. Μονής Παντελεήμονος Μισαήλ 

προσπαθούσε να καθησυχάσει την ένταση. Οι αλληλοκατηγορίες 

μεταξύ των Ρώσων δημιούργησαν προβλήματα και στην Αγιορείτικη 

Κοινότητα. Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι Έλληνες μοναχοί 

συμμετείχαν στη διαμάχη των Ονοματολατρών. Ακόμη και η δήλωση 

του Ρώσου καθηγητή I. Smolitsch ότι η ανάπτυξη της νέας διδασκαλίας 

συμπεριέλαβε βεβαίως Έλληνες μοναχούς και ανησύχησε πολύ την 

Κοινότητα του Αγίου Όρους δεν είναι εννοιολογικά ακριβής, καθόσον 

ανησυχία των Ελλήνων Μοναχών δεν σημαίνει υποχρεωτικά και 

ανάμειξή τους στη διαμάχη. Το 1913 η Ιερά Κοινότητα ζήτησε την 

επέμβαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο, πριν 

αποφασίσει περί της ετεροδιδασκαλίας των Ονοματολατρών, κάλεσε 

σε απολογία τον αρχιμανδρίτη Δαυΐδ και τον ιερομόναχο Αντ. 

Bulatovic και ζήτησε τη γνώμη του καθηγητού της Θεολογικής 

Σχολής Χάλκης για τα δύο βιβλία: του ιερομόναχου Ιλαρίωνος Επί 

των ορέων του Καυκάσου και του ιερομόναχου Αντ. Bulatovic 

Απολογία. Το 1913 στον Πατριαρχικό θρόνο βρισκόταν ο Γερμανός 

Β΄(1913-1918) και, στηριζόμενος αυτός στην πρώτη καταδικαστική 

απόφαση του Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ και στην απορριπτική έκθεση 

των καθηγητών της Χάλκης, απέστειλε στο Άγιο Όρος την δεύτερη 

απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου που, επίσης, καταδίκαζε 

την διδασκαλία των Ονοματολατρών. Τότε οι Ονοματολάτρες 

απευθύνθηκαν στη Ρωσική Εκκλησία, η οποία στήριξε την απόφασή 

της  σε τρεις εκθέσεις επισκόπων, που οι απόψεις τους συμπίπτουν με 

αυτή των καθηγητών της Χάλκης, και απέρριψε τη διδασκαλία τους. 
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Παράλληλα κάλεσε τους Ρώσους μοναχούς του Αγίου Όρους να 

σταματήσουν τις διαμάχες. Όταν και η απόφαση της Ρωσικής Εκκλη-

σίας δεν κατόρθωσε να κατευνάσει τις έριδες των Ονοματολατρών, η 

Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ρωσίας απέστειλε στο Άγιο Όρος τον 

Αρχιεπίσκοπο Νίκωνα. Όταν όμως όλες οι μεσολαβήσεις απέβησαν 

άκαρπες, αποφασίστηκε η μεταγωγή των Ονοματολατρών manu 

militari εις την Ρωσίαν. Συνολικά 833 μοναχοί μετήχθησαν στην 

Οδησσό, εξ αυτών άλλοι μεταφέρθηκαν σε μονές, άλλοι στις οικίες 

τους και σε άλλους (περίπου 40) απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Η βίαιη 

μεταγωγή αυτή των Ρώσων στην Οδησσό δημιούργησε μείζον 

πολιτικό και θρησκευτικό ζήτημα. Η Ρωσική Εκκλησία προκειμένου 

να δικαιολογήσει την απόφασή της ανακοίνωσε ότι το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο θα επεδίωκε να εκδιώξει τους αιρετικούς από το Άγιο 

Όρος. Ο εκκλησιαστικός τύπος υποβάθμισε το γεγονός,, και συν τω 

χρόνω επήλθε ηρεμία στο Άγιο Όρος. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 

μετά από ενέργειες της Ρωσικής Εκκλησίας και την μετάνοια και 

ομολογία των ήδη ονομασθέντων Ονοματολατρών, επέτρεψε την 

επανεγκατάστασή τους στο Άγιο Όρος στις 27 Αυγούστου 1913. Τα 

σχόλια του ρωμαιοκαθολικού τύπου ήταν ότι επήλθαν τριγμοί στις 

σχέσεις των δύο Εκκλησιών, ενώ πλείστα φυλλάδια που τυπώθηκαν 

καταφέρονταν εναντίον των  Ονοματολατρών.  Ακολούθησε μεταφο-

ρά της ετεροδιδασκαλίας από το Άγιο Όρος στη Ρωσία και εξ αυτής 

στη Δυτική Ευρώπη με τους αυτοεξόριστους Ρώσους Θεολόγους και 

φιλοσόφους. 268 

 

 

 

 

                                                           
268 Παπουλίδης, Αγιορείτικα, σ. 77 επ.  

- Παπουλίδης, "Το Άγιον Όρος στο επίκεντρο", σ. 77.  

- Παπουλίδης, "Ονοματολάτραι", σ. 117-166.  

-Παπουλίδης,"Ανέκδοτα έγγραφα", σ. 262-280.  

- Παπουλίδης, “Η Απελευθέρωση”, σ 80-81.  
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  8. Η κατάσταση στη Μακεδονία, στη Χαλκιδική και στο 

Άγιο Όρος από το κίνημα των Νεότουρκων (1908) έως και την 

απελευθέρωση (1912). 

Μακεδονία 

Κατά το 1908 τα επανδρωμένα από ντόπιους Μακεδονομάχους 

ελληνικά Σώματα είχαν ήδη συμβάλει τα μέγιστα στην αίσια υπέρ 

των Ελλήνων έκβαση του Αγώνα. Από τη μακρόχρονη αυτή δράση 

των Μακεδονομάχων στις πολεμικές συγκρούσεις αναδείχθηκαν τα 

κατάλληλα πρόσωπα για τη διεξαγωγή του Αγώνα,  που γνώριζαν τη 

γεωμορφολογία της περιοχής και πειθαρχούσαν στις διαταγές της 

Κεντρικής Αρχής. Για τους Έλληνες επιτελείς, η οργάνωση του 

ένοπλου αγώνα είχε φθάσει σε πολύ ικανοποιητικό σημείο269 και 

είχαν διάχυτη την πεποίθηση ότι με τη συνέχισή  του η εξουδετέρωση 

της βουλγαρικής δράσης θα ήταν ολοσχερής.      

Στις 11 Ιουλίου του 1908 έλαβε χώρα η μεταπολίτευση της 

Τουρκίας, γνωστή ως Επανάσταση των Νεότουρκων270. Άπασες  οι 

ένοπλες ομάδες Ελλήνων, Βουλγάρων και Ρουμάνων υποχρεώθηκαν 

να καταθέσουν τα όπλα, και δόθηκε από τους Νεότουρκους γενική 

αμνηστία στους συμμετέχοντες σ’ αυτές, προκειμένου να επιτευχθεί 

η συμφιλίωση των εθνοτήτων που διαβιούσαν στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία. Η εν λόγω επανάσταση ανέκοψε τον διεξαγόμενο 

ελληνικό αγώνα στη Μακεδονία, ο οποίος έχασε το σημαντικότερο 

μέσο επιβουλής του, την ένοπλη δράση των Σωμάτων. 

Δύο έγγραφα που εντοπίσαμε και μελετήσαμε στο Υπουργείο 

Εξωτερικών περιγράφουν γλαφυρά την επικρατούσα κοινωνική 

κατάσταση στη Μακεδονία κατά την εν λόγω περίοδο271. 

Παραθέτουμε εν συντομία μια σύντομη περίληψή τους: 

Η ένοπλη δράση των σωμάτων κατά τις πρώτες μέρες του μήνα 

Ιουλίου 1908 συνεχίστηκε έως και την 8η Ιουλίου, οπότε και σταμάτησε 

                                                           
269 Ταβουλάρης, Ο Μακεδονικός Αγών, σ. 13 ΑΙΜΧΑ/φ.22/έγγρ. ΑΖ 22 019. 
270 Χατζηκυριάκος, "Το άδοξον", σ. 172-176. 
271 (Αρχείον Ε. Κωφού – Διπλωματική αλληλογραφία ΑΥΕ 1908-1910/1908 307-320) 

- (ΑΥΕ/Α 1908/ΑΑΚ, ΙΑ΄, συνημ. τμ 790, 14/8/1908, Κανελλόπουλος προς ΥΠΕΞ). 
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κάθε ένοπλη δράση λόγω της μεταβολής του συντάγματος. Μόλις 

ανακηρύχθηκε το νέο Σύνταγμα, διατυπώθηκε από τους Νεότουρκους η 

αξίωση να διαλυθούν τα ένοπλα σώματα που δρούσαν στη Μακεδονία. 

Για να μη φανούν οι Έλληνες ότι αντιδρούν στην πραγματοποίηση της 

πολιτικής μεταβολής και εγείρουν οι Τούρκοι εναντίον τους τον 

φανατισμό τους,  συμμορφωθήκαμε προς αυτήν την αξίωση, και η 

αμνηστία που παραχωρήθηκε καθώς και η προσέλευση των συμμοριών 

των Βουλγάρων να παραδώσουν τα όπλα, μας εξανάγκασαν να 

διαλύσουμε και εμείς τα δικά μας σώματα. Σ’ αυτό βοήθησε και 

συνέτεινε έτι περισσότερο η στάση του κόσμου, ο οποίος με προθυμία 

δέχτηκε το νέο καθεστώς, καθόσον αισθανόταν κουρασμένος από τους 

επί σειρά ετών φόνους, πιέσεις και τρομοκρατίες. Κατά συνέπεια, το 

γεγονός της μη παραμονής των σωμάτων στην ένοπλη δράση, εφ’ όσον 

εξέλειπαν οι λόγοι που την επέβαλλαν, οδήγησε στη διάλυση αυτών. 

Αφού αποφασίσθηκε η διάλυση, διατάχθηκαν οι μεν εντόπιοι αρχηγοί 

και οπλίτες να παρουσιασθούν στις Αρχές, οι δε από την ελεύθερη 

Ελλάδα να κατέλθουν εντός των συνόρων της. Έτσι ώστε να βεβαιωθεί 

ότι οι άνδρες των σωμάτων ήσαν Μακεδόνες ως επί το πλείστον, 

παράλληλα δε να διαψευσθούν όσοι ισχυρίζοντο ότι η Ελληνική άμυνα 

ήτο ξένη προς τον τόπο και ότι εγένετο με ξένους. Η τακτική αυτή 

όντως ακολουθήθηκε. Εξαίρεση αποτέλεσαν κάποια τμήματα, όπου 

κάποιοι υπηρετούντες από την Ελλάδα οπλίτες παρουσιάσθηκαν με 

τους εντόπιους (η προσέλευσή τους επισπεύσθηκε λόγω της βιασύνης 

των κατοίκων). [Στη συνέχεια δίδεται αναφορά για την κατάσταση 

στον Όλυμπο, στη Βέροια, στον Λαγκαδά και καταλήγει η έκθεση για 

την κατάσταση στη Χαλκιδική και Άγιο Όρος, όπως ακολουθεί, 

κλείνει δε με γενικές κρίσεις, τις οποίες και συνοψίσουμε παρακάτω]. 

Στις γενικές κρίσεις που αναφέρονται εν κατακλείδι στην έκθεση 

διαλαμβάνονται τα εξής (εν περιλήψει):  

Η έκρηξη του νεοτουρκικού κινήματος και η επελθούσα 

απροσδόκητη και ραγδαία μεταβολή του καθεστώτος επέφερε 

ανατροπή ολοκλήρου του συστήματος της Ελληνικής αμύνης. Αυτή 

συγκροτήθηκε την εποχή που η Βουλγαρική επικράτηση και 

τρομοκρατία είχε καταπνίξει το ελληνικό φρόνημα, είχε αποσπάσει 

από τον Ελληνισμό ολόκληρα γεωγραφικά διαμερίσματα και έθετε δε 
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σε βέβαιο κίνδυνο  τη διατήρηση των έτι εμμενόντων εν τη ορθοδοξία 

πληθυσμών. Διά τετραετών αγώνων κατόρθωσε η ελληνική Άμυνα να 

συγκρατήσει τελείως τη Βουλγαρική προέλαση και ν’ ανακτήσει 

βαθμηδόν μέρος των απολεσθέντων εδαφών. Το εθνικό φρόνημα των 

Ελλήνων αναπτερώθηκε, δεσμοί μεταξύ των Μακεδονικών πληθυσμών 

και του ελευθέρου Κράτους δημιουργήθηκαν, απεδείχθη η ύπαρξη και 

η ζωτικότητα του Μακεδονικού Ελληνισμού στην τέως αρνουμένη ή 

αμφιβάλλουσα Ευρώπη, και η απόφαση αυτής όπως ληφθεί υπ’ όψει ως 

ουσιώδης παράγων εν τη λύσει του Μακεδονικού ζητήματος. Ατυχώς, 

το έργο δεν ολοκληρώθηκε κατά την εποχή ταύτη σε όλα τα 

γεωγραφικά διαμερίσματα του εσωτερικού, ευοίωνος παρετηρείτο 

πρόοδος της εργασίας, σε αντίθεση προς την οσημέραι χαλαρουμένη 

Βουλγαρική ενέργεια. Βούλγαροι αρχηγοί προσήλθαν ημίν και μετ’ 

άλλων διεξήγοντο διαπραγματεύσεις όπως προσέλθωσι. Ελληνικά 

σώματα ενήργουν  εν διαμερίσμασι όπου προ ολίγου εθεώρει το έτι 

τούτο αδύνατον, ως εν Στρωμνίτσῃ και Γευγελή. Εν γένει τε δύναται τις 

μετά πεποιθήσεως να βεβαιώσει ότι αν επί τινα έτι χρόνον υπό τας 

αυτάς συνθήκας εξηκολούθη το ημέτερον έργον και η ανάκτησις αυτή 

των ορθοδόξων πληθυσμών θα συνεπληρούτο και το φρόνημα των ήδη 

ανακτηθέντων ημετέρων ήθελε στερεωθεί. Πάντα ταύτα επετεύχθη-

σαν κατά μέγα μέρος δια της ενέργειας των σωμάτων. Ταύτης 

εκλιπούσης αφηρέθη αφ’ ημών το κυριώτατον και μάλλον τελέσφορον 

μέσον ενεργείας. Εκ των εν τω διαρρεύσαντι χρονικώ διαστήματι από 

της διαλύσεως των σωμάτων γεγονότων και ενδείξεων, άγεταί τις εις 

τον φόβον ότι ουδεμία υπάρχει εγγύησις περί διατηρήσεως των μετά 

τόσων κόπων, χρήματος και αίματος ανακτηθέντων. 

Η ειρηνική προπαγάνδα εν τοις σλαβοφώνοις διαμερίσμασι, διότι 

περί τούτων κυρίως πρόκειται, θέλει έχη αντιμέτωπον την 

βουλγαρικήν ενέργειαν πολύ πρότερον της ημετέρας ριζώσασαν και 

φανατίσασαν και έχουσαν βοηθόν τον  μέγαν της γλώσσης παράγοντα, 

πράκτορας και ιερείς και διδασκάλους μορφωθέντας επί τω σκοπώ 

τούτω. Παρά τοις λατινικοίς πληθυσμοίς θα έχωμεν να παλαίσωμεν 

προς την δια του ρουμανικού χρήματος εξαγοράν των συνειδήσεων. Και 

εν αυτοίς τέλος τοις νοτιωτέροις διαμερίσμασι εν οις είτε αμιγές είτε 

πλειοψηφούν ευρίσκεται το Ελληνικόν στοιχείον ως εν Θεσσαλονίκη, 
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Βερροία  Χαλκιδική, Ολύμπω, η φυσική τάσις των βουλγαρικών 

πληθυσμών των βορειοτέρων της Μακεδονίας διαμερισμάτων προς την 

θάλασσαν, η ανάγκη προς εύρεσιν εργασίας, η ενίσχυσις ην εις την 

μάχιν ταύτην θα παράσχη ασφαλώς η βουλγαρική οργάνωσις είναι 

πιθανώτατον ότι θέλη βαθμηδόν δημιουργήση βουλγαρικάς 

εγκαταστάσεις οίας άλλως εγένοντο ήδη προ ετών εν Θεσσαλονίκη, 

Δεδεαγάτς και είχον αρχίση γινόμεναι εν Καβάλα και Σέρραις. Ο δε 

κίνδυνος ούτος, αποσοβηθείς κατά τα τελευταία έτη εκ του φόβου της 

Ελληνικής αμύνης, εκλιπούσης ήδη ταύτης θέλει ανακύψη, ασφαλώς 

πολύ απειλητικώτερος, αν δεν ληφθώσι κατ’ αυτού σύντονα μέτρα. 

Τοσούτω μάλλον καθ’ όσον και αυτοί οι καθαρώς Ελληνικοί πληθυσμοί 

δυστυχώς, ανοργάνωτοι, μη έχοντες συναίσθησιν του επικρεμάμενου 

κινδύνου, αγόμενοι υπό μόνου του συμφέροντος και πλανόμενοι ότι η 

επελθούσα μεταβολή θέλει εξασφαλίση την ατομικήν αυτών εργασίαν, 

ουδεμίαν δεικνύουσι διάθεσιν να συνεχίσωσιν εν τω νέω ειρηνικώ 

σταδίω συνασπιζόμενοι και φανατιζόμενοι τον προς τους βουλγάρους 

ανταγωνισμόν, τουναντίον δε πολλαχού εξεδηλώθη η θέλησις αυτών να 

απόσχωσι πάσης τοιαύτης εθνικής εργασίας, πάσης θυσίας και πάσης 

υπό την διεύθυνσιν των ανωτέρων κέντρων συμπράξεως.  

Τοιούτοι είναι οι δημιουργηθέντες κίνδυνοι προς αποτροπήν των 

οποίων πολύ εντονωτέρα και ιδία τη συνδρομή πλειόνων στοιχείων 

επιβάλλεται η ειρηνική άμυνα, όπως πληρωθή το εκ της εκλείψεως 

των σωμάτων απομείναν κενόν. Περί του μέσου της εν τω μέλλοντι 

τοιαύτης εργασίας δι’ ειδικής εκθέσεως θέλει γίνη λόγος.  

 

Ο Μακεδονικός Αγώνας όμως συνεχίστηκε με ειρηνικούς 

τρόπους, και οι Μακεδονομάχοι χρησιμοποίησαν προπαγανδιστικά 

και οικονομικά μέσα για τους σκοπούς τους. Η δυνατότητα της 

ένοπλης δράσης των ελληνικών Σωμάτων στη Μακεδονία δεν 

αναστάλθηκε τελείως, ούτε ακόμη μετά την ανάκληση των Ελλήνων 

στρατιωτών που υπηρετούσαν στη Μακεδονία, τον Ιούλιο του 1909. Η 

υπάρχουσα στρατιωτική οργάνωση της υπαίθρου, αποτελούμενη από 

ντόπιους πολίτες και οπλαρχηγούς, παρέμεινε ακέραια και εάν παρί-

στατο η ανάγκη θα μπορούσε να αναφανή αύτη εν τω μέλλοντι.  
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Λίγο καιρό μετά την ανάκληση των αξιωματικών από τις θέσεις 

τους, την 20η Σεπτεμβρίου 1909, η Πανελλήνια οργάνωση του  Μακε-

δονικού Αγώνα εξέδωσε εγκύκλιο προς τους Μακεδονομάχους 

αξιωματικούς, στην οποία έλεγε τα εξής: Προς της τοιαύτης 

αποφάσεως της προκατόχου Κυβερνήσεως ευρεθέντες και 

επιθυμούντες  όπως περιορίσωμεν τας επί του διά τόσων θυσιών 

αποκτιθέντος εδάφους αναποφεύκτους εθνικάς απωλείας… μέχρι ου 

λυσιτελέστερον διαρρυθμισθώσι τας της εθνικής τούτης υποθέσεως 

επί τη βάσει των νέων συνθηκών, αφ’ ενός μεν παρακαλέσωμεν τους 

αρμοδίους όπως συνεχισθή κατά το δυνατόν η χαραχθείσα εθνική 

δράσις διά των… και των καταλληλοτέρω εκ των εγχωρίων οργάνων, 

αφ’ ετέρου δ’ επετύχομεν την διατήρησιν του ενταύθα Κεντρικού 

Γραφείου της Πανελληνίου οργανώσεως272. Για το λόγο αυτό, σε όλα τα 

γεωγραφικά διαμερίσματα της Μακεδονίας διατηρήθηκαν αρχηγοί 

και στελέχη Σωμάτων, ενώ, παρ’ όλες τις υπάρχουσες δυσκολίες, 

διαφυλάχτηκε ο πολεμικός εξοπλισμός των ημετέρων πληθυσμών. 

Δεν έλλειπαν όμως και οι δυσκολίες: Η μη χρήση του οπλισμού 

επέφερε την αχρήστευσή του. Μέρος αυτού του πολεμικού υλικού 

ανακάλυπταν οι τουρκικές αρχές, ενώ Έλληνες προέβαιναν σε 

εμπόριο όπλων του Αγώνα για προσωπικό όφελος. Παρόλα αυτά 

συνεχίστηκε βαθμηδόν και συνεχώς ο εξοπλισμός του πληθυσμού, 

ενώ καταβάλλονταν προσπάθειες να αποθηκευτεί αυτός σε ειδικές 

αποθήκες σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας, ώστε, στη 

δεδομένη στιγμή, τα σώματα να εξοπλισθούν στον τόπο δράσεώς 

τους273. Και πράγματι, όχι μόνο η συνοχή της οργάνωσης του αγώνα 

διατηρήθηκε αλλά και δράση σημειώθηκε: Οι επιτροπές αμύνης 

λειτουργούσαν, εκτελεστικά όργανα υπήρχαν, τιμωρώντας ακόμη 

και ημετέρους, οι οποίοι, θέλοντας να εφαρμόσουν δική τους 

πολιτική,   έφτασαν έως την προδοσία.  

Στο έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 588 και τοποχρονολογία  

Θεσσαλονίκη, 26 Νοεμβρίου 1912, που αποστάλθηκε από τον Υπουργό  

Δικαιοσύνης προς τον Δημ. Ι. Σταμπούλη, βεβαιώνεται  ως συγκαλυ-

                                                           
272 Ταβουλάρης, Ο Μακεδονικός Αγών, σ. 14 ΑΙΜΧΑ/φ.22/έγγρ. ΑΖ 22 019 
273 Δαγκλής, Έκθεσις των γεγονότων, ΑΙΜΧΑ/ φάκ.17/έγγρ. ΑΖ 17 002, σ.1054. 
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πτική της όλης ενέργειας της προμηθείας τους (των όπλων) η λήψη 

των συλλεγέντων δεκαεννέα χιλ. πεντακοσίων ογδοντήκοντα τριών 

γροσίων εξ εισφορών των Κασσανδρινών υπέρ των απόρων οικογενειών 

(δήθεν) των φονευθέντων στρατιωτών κατά τον πόλεμον… Ο 

καπετάνιος, τόλμησε να πωλήσει όπλα εξ αυτών και σε Τούρκους των 

Μαχαλάδων Χαλκιδικής. Όταν έγινε τούτο γνωστό, ανακρίθηκε από 

άτομα αντάρτικης ομάδας, θανατώθηκε και ρίχθηκε σε πηγάδι.  

Οι Τούρκοι, υποπτευόμενοι τους Έλληνες και έχοντας τις δικές 

τους πληροφορίες,  καθόσον στην ύπαιθρο δεν υπήρχαν κέντρα 

καθαρώς ελληνικά, ερευνούσαν τα σπίτια των Ελλήνων 

εξονυχιστικά. Ο ελληνικός πληθυσμός, στερούμενος τη δύναμη της 

επιβολής, επηρεασμένος από τις οικονομικές συνθήκες, τη φτώχια, 

την ανασφάλεια, τη δράση ληστών και άλλων κακοποιών στοιχείων, 

καθώς και από τη βουλγαρική προπαγάνδα, άρχισε να χάνει το 

φρόνημά του για την αναγκαιότητα του Αγώνα. Πολλοί 

υπαξιωματικοί, αρχηγοί και μόνιμοι πράκτορες που αγωνίστηκαν για 

μεγάλο χρονικό διάστημα στον Μακεδονικό Αγώνα, εκδήλωσαν 

τάσεις αποχής από αυτόν, εξαιτίας της αστοργίας που επέδειχνε η 

πολιτεία προς αυτούς να μην αποφασίζει την ηθική αμοιβή τους274. 

Μεταξύ των στρατιωτικών εκδηλώθηκαν πολλές αντεγκλήσεις και 

κινήματα αντιπειθαρχικά. Ο φόβος στους επιτελείς,  ότι το γεγονός 

αυτό θα στερήσῃ ημάς αρίστων οργάνων και θα απογοητεύσῃ τους 

εφιεμένους να εισέλθωσιν εις τον Μακεδονικόν αγώνα275 ήταν 

διάχυτος, γι’ αυτό και επισήμαναν την ανάγκη να αναδιοργανωθεί ο 

Αγώνας εκ βάθρων276.  

Παράλληλα, τα δεινοπαθήματα και οι κακουχίες του ελληνικού 

πληθυσμού επιδεινώθηκαν, όπως μαρτυρούν μητροπολιτικές εκθέ-

σεις που αποστάλησαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο 

Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος γράφει σχετικά στον Ιωακείμ 

Γ΄:  Γνωστά πάντοις τυγχάνουσι τη υμετέρᾳ λογία περισπουδάστου 

                                                           
274 Υπόμνημα Επιτροπής Αρχηγών Μακεδονικών Ενόπλων Σωμάτων κατά τα έτη 

1903-1909 περί επισήμου αναγνωρίσεως του εθνικού εκείνου Αγώνος και αμοιβής των 

συμμετασχόντων εις αυτόν . Αρχείο ΙΜΧΑ. 
275 Δαγκλής, Έκθεσις των γεγονότων, ΑΙΜΧΑ/ φάκ.17/έγγρ. ΑΖ 17 002, σ. 1055 
276 Δαγκλής, «Υπόμνημα περί του Μακεδονικού Αγώνος». ΓΕΣ/ΔΙΣ 17. 4.1908. 
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Πανοσιολογιότητι τα δεινοπαθήματα και αι κακουχίαι, ας εν τοις 

υστέροις τούτοις καιροίς υφίσταται το ευσεβές ημών γένος και ιδία οι 

δύσμοιροι κάτοικοι της δυστύχου Μακεδονίας. Και τους μεν 

Ορθοδόξους Έλληνας της Βορείου, Δυτικής και Ανατολικής 

Μακεδονίας καταβασανίζουσιν, ξυλοκοπούσι και αποδεκατίζουσιν οι 

αυτοχειροτόνητοι πολιτικοί της συνταγματικής ημών πατρίδος διά των 

συνοίκων αυτών Βουλγάρων ή Βλάχων ή και Μωαμεθανών277. 

 

Η Χαλκιδική 

Οι συνθήκες που επικρατούσαν στη Χαλκιδική μέχρι την 

ανακήρυξη του Συντάγματος ήταν ευάρεστες για τους Έλληνες, 

χάρις στη δράση των ελληνικών ένοπλων Σωμάτων που εκκαθάριζαν 

τα κακοποιά στοιχεία, απέτρεπαν την κάθοδο Βουλγάρων εργατών 

και οργάνωναν εθνικώς τα ημέτερα χωριά.    

Μετά την ανακήρυξη του Συντάγματος των Νεότουρκων τα 

ένοπλα σώματα της Χαλκιδικής278 συγκεντρώθηκαν στη Λιαριγκόβη 

(Αρναία) και διαιρέθηκαν σε δύο τμήματα. Το ένα που αποτελείτο 

μόνο από εντοπίους παρουσιάσθηκε στις αρχές του Πολυγύρου, και 

το άλλο, που αποτελείτο από επήλυδες  στάλθηκε πίσω στην Ελλάδα. 

Παρέμειναν μόνο ο αρχηγός και ένας εκ των υπαρχηγών του 

δευτέρου τμήματος.  

Στο Άγιο Όρος, μετά την ανακήρυξη του Συντάγματος, ανεκλήθη 

αμέσως το απόσπασμα Σώματος στη Χαλκιδική. Την 18η Ιουλίου 1908, 

κατά πληροφορίες ο καταδυναστεύον ληστρικώς το Άγιο Όρος 

Στεφάνης, εφονεύθη από τον Γιαγλή. 

Όμως, οι κοινωνικές συνθήκες στη Χαλκιδική μετά την 

ανακήρυξη του Συντάγματος, όπως και σ’ ολόκληρη τη Μακεδονία, 

επιδεινώθηκαν για τους Έλληνες. Το Νεοτουρκικό κομιτάτο 

προσπαθούσε να εξοντώσει κάθε ένοπλο Σώμα που δρούσε στη 

                                                           
277 Αρχείο ΜΜΑ. Ο κώδικας αλληλογραφίας του Μητροπολίτη Κασσανδρείας 

Ειρηναίου, Αρ. εγγρ. 137/ 15.8.1909, σ.101. 
278 (Αρχείον Ε. Κωφού – Διπλωματική αλληλογραφία ΑΥΕ 1908-1910/1908 307-320) 

- (ΑΥΕ/Α 1908/ΑΑΚ, ΙΑ΄, συνημ. τμ 790, 14/8/1908, Κανελλόπουλος προς ΥΠΕΞ). 
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Χαλκιδική, αλλά και τους εργασθέντες στον ελληνικό Αγώνα. Το 

γεγονός καθιστούσε αδύνατη τη συγκρότηση και την αποτελε-

σματική δράση ελληνικών Σωμάτων στην περιοχή,  μολονότι κάτι 

τέτοιο θα ήταν πιο εύκολο απ’ ό,τι σε άλλες περιοχές,  λόγω του 

αμιγούς ελληνικού πληθυσμού της Χαλκιδικής.  Ένοπλα κακοποιά 

στοιχεία, Ελλήνων, Τούρκων και Γκέκηδων, λήστευαν και 

τρομοκρατούσαν τον πληθυσμό, η διακίνηση του οποίου από χωριό 

σε χωριό κατέστη επικίνδυνη, και εκδηλώθηκαν σε βάρος του πολλά 

κρούσματα εκβιασμών. Οι επιτροπές Αγώνα προέβαιναν στην 

τιμωρία Ελλήνων κακοποιών και λαθρεμπόρων όπλων που 

πουλούσαν όπλα στους Οθωμανούς.  Ο Μητροπολίτης Ειρηναίος 

περιγράφει τις συνθήκες στη Χαλκιδική: Τον δε αμοιγέστατον 

Ορθόδοξον της Χαλκιδικής πληθυσμόν διακετέχουσιν υπό φοβεράν 

τρομοκρατίαν, τυφεκίζοντες, φονεύοντες, ληστεύοντες και 

ποικιλοτρόπως βασανίζοντες διά των μισθίων αυτών οργάνων, των 

αγρίων γκέγκηδων, οίτινες δυστυχώς δι’ οικονομικούς πάντως λόγους 

ευρίσκουσι σκέπην και φιλοξενίαν εν τοις ανά την Χαλκιδικήν 

Μετοχίοις των Ιερών ή δια αυτών του Άθωνος Μονών279. Και 

καταλήγοντας προτρέπει τους Πατέρες της Ιεράς Επιστασίας  διά 

καταλλήλου εγκυκλίου να συστήσουν στις Ιερές Μονές του Αγίου 

Όρους και διά αυτών τοις ανά την Χαλκιδικήν, οι νόμοις των Μετοχίων, 

όσους τουλάχιστον από του ενεστώτος έτους οπότε κρισίμους διατρέχει 

καιρούς η Ορθοδοξία της Ανατολής, μη προσλάβωσιν εις την υπηρεσία 

αυτών γκέγκηδες, οίτινες το ατελές του ημερομισθίου των 

δεκαπλασίως αναπληρούσι διά της καταδυναστεύσεως των Χριστιανών 

και της διαρπαγής της περιουσίας αυτών.  

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης καθίστατο αναγκαία η 

δράση ενός μικρού σώματος στη Χαλκιδική, προκειμένου αυτό να 

διατηρήσει την ασφάλεια των ελληνικών πληθυσμών από τις 

αυθαιρεσίες των οθωμανικών Αρχών και τους Έλληνες ληστές. 

Επίσης, για τους Έλληνες επιτελείς η περιοχή έπρεπε να χρησιμεύσει 

ως βάση για την εξάπλωση της δράσης του εν λόγω Σώματος στο 

                                                           
279 Αρχείο ΜΜΑ. Ο κώδικας αλληλογραφίας του Μητροπολίτη Κασσανδρείας 

Ειρηναίου, Αρ. εγγρ. 137/ Εν Πολυγύρῳ,  15 Αυγούστου 1909, σ.102. 
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βόρειο διαμέρισμα της περιφέρειας Σερρών. Ο Δαγκλής πρότεινε σε 

έκθεσή του280 ένα  άριστον ήθελεν είσθαι μέτρο, την αποστολή στο 

κέντρο της Χαλκιδικής, τον Πολύγυρο, ενός διακεκριμένου αξιω-

ματικού, που θα δρούσε ως πράκτορας με σκοπό να οργανώσει τον 

Αγώνα στη Χαλκιδική, συνεπικουρούμενος από   τον Μητροπολίτη 

Κασσανδρείας: Ο φρονηματισμός και η οργάνωσις της Χαλκιδικής 

μετά του εξοπλισμού αυτής εν συνδυασμώ και μετά της του Αγίου 

Όρους οργανώσεως δύναται να χρησιμεύ[ση] ημίν ως ασφαλές 

στήριγμα εν οιᾳδήποτε εθνική ενέργειᾳ. Οι δε Τούρκοι μετά δέους 

πάντοτε αποβλέπουσι προς την Χαλκιδικήν ως ούσαν αμιγή.  

 

 

Το Άγιο Όρος 

Μετά την ανακήρυξη του Συντάγματος, η κατάσταση στο Άγιο 

Όρος επιδεινώθηκε πολύ. Η αναρχία επικρατούσε,  διαμάχες, ως 

ελέχθη, συντελούνταν μεταξύ των Μονών και των μοναχών, οι 

οποίες κατέληξαν στη δολοφονία του μοναχού Χρυσοστόμου, 

αντιπροσώπου της Μεγίστης Λαύρας στη Ιερά Κοινότητα, ο οποίος 

έχαιρε βαθειάς εκτιμήσεως από την πλειοψηφία των Μοναχών λόγω 

της διακεκριμένης μόρφωσής του281. Το γεγονός επέφερε και 

σκόρπισε πανικό στους σημαίνοντες Μοναχούς. Προς στιγμή 

μάλιστα, οι διοικήσεις των Μονών, φοβούμενες τις αντεκδικήσεις 

σταμάτησαν να αποστέλλουν αντιπροσώπους στην Ιερά Κοινότητα, 

με αποτέλεσμα αυτή να μην ασκεί τα διοικητικά της καθήκοντα, 

αφήνοντας ακέφαλη την Αγιώνυμη Πολιτεία. Μετά από την επιμονή 

του Έλληνα πράκτορα στο Άγιο Όρος, Εμμανουήλ Φωκά, 

συγκροτήθηκε τελικά απαρτία στην Ιερά Κοινότητα, ενώ η μοναδική 

Μονή που αρνήθηκε να στείλει αντιπρόσωπο ήταν του Βατοπεδίου.  

Σύμφωνα με τον Δαγκλή, ο πράκτορας Εμμανουήλ Π. Φωκάς, 

που διαβιούσε στο Όρος για μεγάλο χρονικό διάστημα (1905-1909) 

παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες,   παρόλο που ήταν καλός και 

                                                           
280 Δαγκλής, Έκθεσις των γεγονότων, ΑΙΜΧΑ/ φάκ.17/έγγρ. ΑΖ 17 002, σ.32 [1024]. 
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δραστήριος και γνώριζε καλά τις εκεί επικρατούσες συνθήκες, 

στερούνταν επιβολής στους Μοναχούς. Γι’ αυτό και ο Δαγκλής 

συνέστησε στη διοίκηση του Αγώνα να εξευρεθή πρόσωπον, ιδίᾳ 

αξιωματικός νουνεχής και πεπειραμένος, όπως αναλάβῃ την οργάνωσιν 

εκείσε282, το οποίο να ενισχυθεί με εκτελεστικά όργανα που θα ζουν 

εκεί, προκειμένου να επιβάλει τις αποφάσεις του προς εθνική 

ωφέλεια. Η εγκατάσταση στο Άγιο Όρος ενός μόνο πράκτορος, που 

όσο ικανός και να ήταν δεν θα μπορούσε να έχει τη δύναμη να 

επιβάλλει τις εθνικές επιδιώξεις, καθιστούσε αναγκαία την 

εγκατάσταση στο Άγιο Όρος μικρού ενόπλου σώματος.  Ο Δαγκλής 

προειδοποίησε τη διοίκηση του Αγώνα για τους κινδύνους που 

διέβλεπε, εάν παραταθεί η υφιστάμενη κατάσταση στο Άγιο Όρος, 

ότι θα πουληθεί αυτό στους Ρώσους λόγω των αφειδώς παρεχομένων 

παρά των Ρώσσων χρημάτων και του φιλοχρημάτου των ημετέρων283. 

Παράλληλα, η παρουσία 6.000 Ρώσων μοναχών που διαβιούσαν σ ένα 

μοναστήρι, έναντι των 4.000 ημετέρων που διαβιούσαν σε δεκαεπτά, 

ανησυχούσε έντονα όλους τους Έλληνες στο Όρος. Για τη βελτίωση 

της εν λόγω καταστάσεως ο Δαγκλής απέστειλε εκτελεστικά όργανα 

στο Άγιο Όρος, προκειμένου να βοηθήσουν το έργο του  πράκτορα 

Εμμ. Φωκά. Η δράση τους στράφηκε και προς τον εκφοβισμό και την 

απέλαση από το Άγιο Όρος παντός είδους Ελλήνων εκμεταλλευτών 

της δράσεως του Εθνικού Κέντρου, που, παρουσιαζόμενοι ως 

πράκτορες ασφαλιστικών εταιρειών, αποσπούσαν χρήματα από τους  

Μοναχούς για τον Αγώνα.  Παράλληλα, η δράση τους στόχευε στην 

κατάπαυση της αναρχίας, των αντεκδικήσεων και των διαμαχών που 

συντελούνταν μεταξύ των Μοναχών, της τιμωρίας των εκείσε 

αλητών και εγκληματιών που χρησιμοποιούνταν από τους Μοναχούς 

για τις προσωπικές του διεκδικήσεις, την πάταξη του λαθρεμπορίου 

όπλων, αλλά και της δράσης που ανέπτυσσαν η ρωσική και η 

βουλγαρική μονή. Η επιβολή του εθνικώς ωφελίμου ήταν αναγκαία 

προκειμένου να δύναται να εξασφαλίσῃ και υλικούς πόρους διά τα 

ενταύθα φιλανθρωπικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

                                                           
282 Ό.π. σ. 33 [1085] 
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Με την από 4 9/βρίου 1908 εν Αγ. Όρει Άθω τετρασέλιδη επιστολή 

(φ. 430 - και 433), που στάλθηκε προς την Α. Βασιλική Υψηλότητα τον  

Κωνσταντίνο, διάδοχο του Ελληνικού Θρόνου και γενικό Διευθυντή 

του Παμμακεδονικού Κομιτάτου, κάποιος ονόματι Αγγελής περιγρά-

φει την υφιστάμενη κατάσταση στο Άγιο Όρος και σκιαγραφεί τις 

εσωτερικές έριδες που υπήρχαν μεταξύ των Ελλήνων που δρούσαν 

εκεί υπό τις διαταγές του Ελληνικού Κομιτάτου. Ο Αγγελής 

αναφέρεται στις συνθήκες που επικρατούσαν στο Άγιο Όρος (Μονές, 

Σκήτες, Κελλιά), σε πρόσωπα τα οποία με την συμπεριφορά τους δεν 

προάγουν την υπόθεση του Αγώνα, όπως ο Λαυριώτης Χρυσόστομος, 

που συνεχίζει την πολιτική του Γεράσιμου Λαυριώτου, και ο Καπετάν 

Γιαγλής, που απειλεί τη μια ότι θα ανατινάξει με βόμβες, την δε ότι θα 

καύσει κ.λ.π.. Στη συνέχεια ο Αγγελής, ως μέλος του Κομιτάτου, 

εκφράζει την επιθυμία να χρησθεί ως καπετάνιος και, ορκιζόμενος 

στο όνομα της Αγίας Τριάδος, να εργασθεί ευσυνειδήτως, 

συμβουλευόμενος πάντα το Κομιτάτο. Δηλώνει ότι δεν θα επιφέρει 

την παραμικρή ταραχή και ότι, βοηθούμενος από τους Μοναχούς 

πολλών Μονών και Κελλιών, θα αγωνισθεί για την πατρίδα. 

Μάλιστα, γι’ αυτήν του την πράξη λέγει ότι παρακινείται από 

πρόσωπα ελέγχοντα το Όρος, άτινα συνιστούν Αγιορειτικόν σύνδεσμον 

υπό το όνομα ένωσις δικαιοσύνης σκοπόν έχοντα να ενώσει και 

αδελφώσει τον Αγιορειτικόν κόσμον. Ακολούθως ζητά να στελεχωθεί 

το Σώμα του από άντρες που ήδη εργάζονται στον Αγώνα, να 

αποσταλούν 50 γκρα στη Σκήτη της Αγίας Άννης και πιο 

συγκεκριμένα στον Κάλλιστον Βλάσιον τον Εφέσιον, με την 

διεύθυνση Δανιήλ Σμυρναίον, Κατουνάκη 9 και την ένδειξη στον 

φάκελο τον αριθμ. 8. Προσθέτει τέλος, ότι δεν επιθυμεί μισθό ότι ως 

λέγει θα εργασθώ διά το έθνος μου διότι πονώ. Και καταλήγει ο ίδιος 

εισήλθαν αντάρτικα Βουλγαρικά σώματα εις το Όρος, όπερ είναι 

έρημον ημετέρων ανταρτών284. 

 

                                                           
284 Κέντρο Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Ιδρύματος Μουσ. 

Μακ. Αγώνα: ΚΕΜΙΤ/ΙΜΜΑ σ. 430-433 

ΑΥΕ 1908 ΑΑΚ/ζ Μακεδονικός Αγών    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ 

Καταγραφή εγγράφων από τα Αρχεία του Αγίου Όρους που 

αφορούν τη χρονική περίοδο από την έναρξη του Μακεδονικού 

Αγώνα έως και τους Βαλκανικούς Πολέμους (1870-1913) 

 

Εισαγωγικά 

Τα Αρχεία των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους παρέχουν 

στους ερευνητές τη δυνατότητα να διερευνήσουν ιστορικά 

γεγονότα, που έλαβαν χώρα στην Αγιώνυμη Πολιτεία και στην 

ευρύτερη περιοχή της κατά την περίοδο του Μακεδονικού 

Αγώνα και των Βαλκανικών Πολέμων, από μία άλλη οπτική. 

Όλος αυτός ο πλούτος των πληροφοριών που εμπεριέχεται στα 

έγγραφα των Ιερών Μονών τεκμηριώνει πολύπλευρα το θέμα 

της συμβολής των Μοναχών τον Αγίου Όρους στους εθνικούς 

Αγώνες, αλλά και τη στήριξη που παρείχαν αυτοί προς τον Ελλη-

νισμό, τους αγωνιστές και  τους φορείς κατά την εν λόγω χρονική 

περίοδο. Επίσης, τα μοναστικά αρχεία παρέχουν πολλές πλη-

ροφορίες για τη διερεύνηση του θέματος της εθνικής αφύ-

πνισης του μοναχικού κόσμου και του απαράμιλλου πατριωτι-

σμού που τον διακατείχε. Το πρωτογενές υλικό που υπάρχει, 

ιδιαίτερα στις Ι. Μονές Λαύρας, Βατοπεδίου,  Ιβήρων και Ξηρο-

ποτάμου, και η δημοσίευση του περιεχομένου των εγγράφων, 

που αποτελεί στόχο της παρούσας μελέτης, καθιστούν εφικτή 

την ιστορική έρευνα για την εποχή που εξετάζουμε. 

Ο κύριος στόχος της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή 

και η αξιοποίηση των πρωτογενών πηγών του Αγίου Όρους, που 

σχετίζονται με την  ιστορία του τόπου κατά τη χρονική περίοδο 

από τα τέλη 19ου αι.  έως και το 1913. Οι σχετικές βιβλιογραφικές 

καταγραφές, όσων εγγράφων εναπόκεινται στα μεταβυζαντινά 

Αρχεία του Αγίου Όρους και σχετίζονται με την εν λόγω 

περίοδο, είναι ελάχιστες, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την 

επιτόπια έρευνά μας στα Αρχεία των Ι. Μονών της Αγιώνυμης 

Πολιτείας. 

Το αποτέλεσμα της παρούσας έρευνας στα Αρχεία αυτά και 

η γενικότερη βιβλιογραφική μας ενασχόληση με το θέμα, μας 

οδήγησαν αφ’ ενός στη διαπίστωση της ύπαρξης βιβλιογραφικού 

κενού, - που σχετίζεται με την καταγραφή εγγράφων του Αγίου 

Όρους που συντάχθηκαν κατά τα χρονικά όρια που εξετάζουμε 
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στην παρούσα μελέτη-, και αφετέρου στην ιδέα της συμπλή-

ρωσής του. Στο παρόν κεφάλαιο  καταγράφουμε όσα έγγραφα 

εντοπίσαμε στα Αρχεία του Αγίου Όρους, αλλά και όσα δημο-

σίευσαν σε μελέτες σχετικές με την ιστορία της Αγιώνυμης 

Πολιτείας άλλοι ερευνητές. Στη δεύτερη περίπτωση, τα έγγραφα 

αυτά αναδημοσιεύονται όπως ακριβώς πρωτοπαρουσιάστηκαν.  

Όσα έγγραφα εντοπίσαμε κατά την πρωτογενή έρευνά μας 

παρουσιάζονται συνήθως περιληπτικά, ενώ αυτούσια παρουσιά-

ζονται όσα από αυτά περιέχουν σημαντικές ιστορικές πλη-

ροφορίες. Να διευκρινίσουμε ότι η ύπαρξη πολλών φθορών στα 

Αγιορείτικα έγγραφα συχνά απέτρεψαν την αναλυτική παρου-

σίασή τους, παρόλο που οι ιστορικές πληροφορίες που κατα-

γράφονται σ’ αυτά είναι σημαντικές. Με δύο λόγια, κύριο 

μέλημά μας κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας ήταν η κατα-

γραφή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εγγράφων, προερχό-

μενων από τα αρχεία των Ι. Μονών του Αγίου Όρους, 

προκειμένου να δημιουργηθεί μια παρακαταθήκη, την οποία οι 

ερευνητές θα μπορούν να συμβουλεύονται στο μέλλον.  

Στα μέσα του 19ου αι., το ενδιαφέρον των ερευνητών για τον 

πλούτο των αρχείων του Αγίου Όρους έγινε έντονο. Επιστημονικά 

Ιδρύματα ξένων χωρών, όπως η Ρωσική Ιστορική Σχολή και το 

Ρωσικό Αρχαιολογικό Κωνσταντινουπόλεως, απέστειλαν στο Άγιο 

Όρος πολλούς ερευνητές, προκειμένου να μελετήσουν τα αρχεία 

των Ι. Μονών. Οι ερευνητές αυτοί, (όπως οι Porfiri Uspenskiy, Piote 

Sevastianov, Ivan Pomyalovskiy, Antonin Kapustin285, Sergey 

Belokurov, Leonid Vavelin και Alksei Dmitrierskiy), που προσέφεραν 

πολλά στις αθωνικές σπουδές, υπέταξαν την επιστήμη τους στις 

επιδιώξεις  της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, υπηρετώντας τις 

ιδέες του πανσλαβισμού μέσω των δημοσιεύσεών τους στο 

περιοδικό Vizantiyskiy Vremennik (1894, Αγία Πετρούπολη)286. 

                                                           
285 Antonin Kapustin. Εξέχων εκπρόσωπος της ρωσικής  θεολογικής και 

ιστορικής σχολής του αιώνα. Γνωστό έργο του «Σημειώσεις προσκυνητού του 

Αγίου Όρους». Βλ. Κων Κ. Παπουλίδης, Ο ελληνικός κόσμος του Αντωνίνου Kapustin 

(1817-1894), Συμβολή στην πολιτική της Ρωσίας στη χριστιανική Ανατολή το 19ο 

αιώνα, Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ, 1993.  
286 Λιβανός, "Αθωνικές έρευνες", σ. 207-216.  

- Κουρίλας ‘’Τα αγιορείτικα αρχεία", σ. 180-222 και σ. 66-109  

– Παπουλίδης, Πορφυρίου Ουσπένσκι, σ. 78. 
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Το 1844-1845 επισκέφτηκε το Άγιο Όρος ο V. I. Grigorovič με 

συνεργάτες, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν αποκλειστικά για σλαβικά, 

και βυζαντινά χειρόγραφα που αφορούσαν τις ελληνοβουλγαρικές 

σχέσεις.287  

Ο P. Uspenskiy, μετά από δύο επισκέψεις του στο Άγιο Όρος (1845 

και 1858)  δημοσίευσε288 συλλογή αγιορειτικών εγγράφων (με τον 

Grigorevich), στο τρίτομο έργο του Ιστορία του Αγίου Όρους σε μια 

εποχή που ο Ελληνισμός ήταν τουλάχιστον ανυποψίαστος περί των 

επιδιώξεων του πανσλαβισμού. Καθώς έφερε μαζί του πολύν χρυσό, 

οι πύλες των αρχειοφυλακείων και συκευοφυλακείων των μονών που 

υπέφεραν από στερήσεις, λόγω της πτωχείας και των ακατάπαυστων 

πυρπολήσεων, άνοιγαν εύκολα289, με αποτέλεσμα να αφαιρέσει 

έγγραφα και βιβλία από το Άγιο Όρος, τα οποία σήμερα βρίσκονται 

στο Ιστορικό Μουσείο της Μόσχας290. Το έργο του Uspenskiy 

μεταφράσθηκε στη σερβική (Δ. Αβράμοβιτς), στη γερμανική (Muller 

και Miclosich) και στη γαλλική (V. Langlois).291 

Το 1873, η Ρωσική Σχολή, στην προσπάθειά της να  αιτιολογήσει 

την ακολουθούμενη πολιτική των Ρώσων στα Βαλκάνια292,  εξέδωσε 

στο Κίεβο έγγραφα της Ι. Μονής Παντελεήμονος. Η Ρωσική Σχολή 

με βάση την επεξεργασία των αγιορείτικων εγγράφων κατέληξε σε 

συμπεράσματα, τα οποία αντιστρατεύεται ο Ιωάννης Τανταλίδης293 

σε μελέτη294 (1874) που διερευνά  τα ίδια έγγραφα από το αρχείο της 

Μονής. 

                                                           
287 Παπουλίδης, Το Ρωσικό, σ.191. 
288 Χρήστου, Άγιον Όρος, σ. 445 

– "Ukazatel’ aktov", 55 (1847) 36-74, 169-200  

– Κουρίλας ‘’Τα αγιορείτικα αρχεία", σ. 66-109. 

– Grigorevich,  “Ockerk",  3 (1848). 
289Χρήστου,  ό.π.,  σ. 445. 
290 Χρήστου, ό.π.,  σ. 445. 
291 Langlois, Le Mont, σ.29-96. 
292 Λιβανός, "Αθωνικές έρευνες", σ. 210 . 

– Μανούσακας, "Ελληνικά χειρόγραφα" , σ. 408. 
293 Λιβανός, ό.π., σ. 210 . 
294  Τανταλίδης (Φιλαληθής), Περί του ζητήματος, 1874. 



 148 

Πολλοί καρποί της πανσλαβιστικής επιστημονικής έρευνας στο 

Άγιο Όρος, όπως  αναφέρει ο Κ. Παπουλίδης295, δημοσιεύτηκαν την 

δεκαετία 1880-1890 στις μελέτες των : E. Troickij (1832-1901), M.N. 

Katkov (1818-1889), N.P. Ignat’ev (1832-1908), K.P. Podadonoscev 

(1827-1908), P.A. Fadeev (1824-1883), F.M. Dostoevskij (1821-1881), N.J. 

Danilevskij (1822-1885), A.I. Nelidov, Κωνσταντίνος Ν. Leont’ev (1831-

1892) και I. Filippov (1825-1899).  

Το 1895 επισκέφτηκαν το Άγιο Όρος οι ερευνητές του Ρωσικού 

Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Κωνσταντινουπόλεως F. I. Uspenskij, O. 

F. Vul’f και B. A. Pančenko, με σκοπό να ερευνήσουν χειρόγραφα του 

Αγίου Όρους. Αυτοί εργάσθηκαν, κυρίως, στις Καρυές, στη Μονή 

Αγίου Παντελεήμονος, στη Μονή Αγίου Διονυσίου, στη Μονή 

Μεγίστης Λαύρας και στη Μονή Βατοπεδίου. Χρησιμότατη είναι και 

η έκδοση εγγράφων του Ph. Meyer,296 του οποίου τα έγγραφα κυρίως 

αναφέρονται στους θεσμούς του Αγίου Όρους, όπως βέβαια και 

άλλων ξένων λόγιων της εποχής.297 

Στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, το επιστημονικό ενδιαφέρον για 

τα αρχεία του Αγίου Όρους παρέμεινε αμείωτο. Μετά τη 

δημοσίευση εγγράφων της Ι. Μονής Παντελεήμονος, λόγιοι Ρώσοι 

και Γάλλοι ερευνητές κατέληξαν σε συνεργασία, η οποία  

επισφραγίσθηκε το 1894 από Γαλλορωσική Συμφωνία. Αποτέλεσμα 

αυτού ήταν η δημοσίευση εγγράφων των Μονών Ξενοφώντος (1903), 

Παντοκράτορος (1903), Εσφιγμένου (1906), Ζωγράφου (1907), 

Χελανδαρίου (σλαβικά 1910-  ελληνικά 1915) και Φιλοθέου (1913),  με 

πρωτοβουλία λογίων όπως L. Petit, B. Korablev, W. Regel, E. Kurtz.  

Το 1921, επιτροπή Μοναχών αποτελούμενη από αντιπροσώπους 

των Μονών Βατοπεδίου, Δοχειαρίου, Αγίου Παύλου, Σταυρονικήτα 

και Γρηγορίου, συνέταξαν κατάλογο τυπικών, χρυσοβούλλων, 

σιγιλλίων, φερμανίων και διαφόρων άλλων εγγράφων298 που 

εναπόκεινται στις εν λόγω Μονές. Το 1937 δημοσιεύτηκε στο Παρίσι 
                                                           

295 Παπουλίδης, Διαχρονικές σχέσεις, σ. 45-51. 
296 Χρήστου, Το Άγιον Όρος, σ. 446  

– Meyer, Die Haupturkunden, σ. 205 
297 Λιβανός, ό.π., σ. 211: Lake, Mordmann, Draxeke, Bezobrazov, Millet, Pargoire 

και Petit, υποσ. 32-36 και τα εξής έργα από μερικούς της άνω. 
298 Κατάλογος των εν τω Αρχείω, 1921.  
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ο πρώτος τόμος της σειράς Archives de l’Athos με τον τίτλο Actes de 

Lavra, με την οποία εγκαινιάζεται  το ενδιαφέρον ξένων Δυτικο-

ευρωπαίων ερευνητών για τα βυζαντινά αρχεία του Αγίου Όρους299 

υπό τη διεύθυνση του P. Lemerle. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω σειρά 

εκδίδεται έως τις μέρες μας.   

Σημαντικό έργο καταγραφής χειρόγραφων καταλόγων από τις 

βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους  παρήχθη από λογίους Αγιορείτες, 

μετά από  πρωτοβουλία των Ιερών Μονών.300 Πιο συγκεκριμένα ο 

Χαρίτων Κουτλουμουσιανός για τη Μονή Κουτλουμουσίου,301 ο 

Αλέξανδρος Λαυριώτης – Ευμορφόπουλος,302 ο Γ. Σμυρνάκης,303, Δ. 

Πετρακάκος,304 Χρ. Κτενάς305 και Κοσμάς Βλάχος.306 Μετά την 

απελευθέρωση, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Κορυτσάς Ευλόγιος 

Κουρίλας307 και  ο Σωφρόνιος Ευστρατιάδης δημοσίευσαν επίσης 

καταγραφές χειρογράφων κ.ά. 

Τα τελευταία χρόνια συντελέστηκαν και οι εξής καταγραφές: του 

νεώτερου αρχείου της Μονής Μεγίστης Λαύρας, του νεώτερου 

αρχείου της Μονής Βατοπεδίου (Κ. Χρυσοχοΐδης-δακτυλόγραφη 

έκδοση) και η καταγραφή του παλαιοτέρου τμήματος του αρχείου 

του 19ου αι. της Μονής Ιβήρων. Οι καταγραφές αυτές συντελέστηκαν 

από ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του 

Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Η καταγραφή του Αρχείου της Μονής 

Σιμωνόπετρας συντελέστηκε από τους Σ. Μπέζο, Κ. Pavlikinnov, «Η 

δομή του αρχείου της αθωνικής μονής Σίμωνος Πέτρας από 1809-

μέσα 20ου αι».  

                                                           
299 Χρήστου, ό.π., σ. 446 υπ.20 (ονόματα επιστημόνων όπως Barigic, Bompaire, 

Cirkovic, Dagron, Guillou, Laurent, Lefort, Mavromatis, Oikonomides, Papachry-

santhou, Svoronos, Zizica). 
300  Χρήστου, Το Άγιον Όρος, σ. 446. 
301 Μανούσακας, ‘’Ελληνικά χειρόγραφα’’, σ. 386. 
302 Viz. Vremenik 5(1898), 6(1899),  

- Χρήστου ό.π., (446 υποσ. 13). 
303 Σμυρνάκης, Άγιον Όρος,., σ. 214. 
304 Πετρακάκος,  Νέαι πηγαί, σ. 58. 
305 Κτενάς, Άπαντα τα εν Αγίω Όρει, 1935, σ. 58. 
306 Βλάχος Κ., Η χερσόνησος, σ. 54. 
307 Λιβανός, ό.π., σ. 215 σημ. 55  
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Κλείνουμε με τα λόγια του Μακαριστού Μωυσή Αγιορείτη, ο 

οποίος σε κείμενό του αναφέρει ότι  Ο αγιορείτικος πνευματικός βίος 

στις αρχές του 20ου αιώνα συνέχισε μια ζωντανή, δυνατή και πλούσια 

παράδοση που πάντοτε υπήρχε . Βεβαίως επικρατούσαν δυσκολίες 

και στο Άγιο Όρος.  Δεν άφησαν όμως εμπόδια στην υπάρχουσα 

ζωηρή πνευματικότητα. Τούτο αποδεικνύει περίτρανα μορφές ιερές, 

οσιότητος, αρετής και σοφίας που συνέχισαν ανδρεία οδό τελειώσεως 

και αγιασμού, μιας καταπληκτικής υψηλής πνευματικότητος… 308 

Μετά τα μέσα του 20ου αιώνα, το επιστημονικό ενδιαφέρον για 

την καταγραφή αρχειακού υλικού του Αγίου Όρους αναζωπυρώ-

θηκε. Η έκδοση των βυζαντινών εγγράφων του Αγίου Όρους 

έχει αναληφθεί από το Κέντρο Έρευνας της ιστορίας και του 

Πολιτισμού του Βυζαντίου C.N.R.S. της Γαλλίας σε συνεργασία 

με το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών. Δημοσιεύτηκαν επίσης 

κατάλογοι εγγράφων προερχόμενων από τα βυζαντινά και 

μεταβυζαντινά αρχεία που διαφυλάσσονται στις Μονές του Α-

γίου Όρους, όπως Καρακάλλου309, Σίμωνος Πέτρας310,  Πρωτά-

το311, Αγίου Παύλου312. 

Η δημοσίευση  εγγράφων του Αγίου Όρους, που συντά-

χθηκαν κατά τα μέσα του 19ου αιώνα και μέχρι το 1913 από 

Αγιορείτες, είναι σποραδική. Τα τελευταία χρόνια, η συμβολή 

του μοναχού Μάξιμου Ιβηρίτη, -σημαντικού λογίου της εποχής 

μας που στηρίζει την πρωτότυπη έρευνά του σε έγγραφα του 

Αγίου Όρους-, της δημοσίευσης ανέκδοτου αρχειακού υλικού 

προερχόμενου από τα Αγιορείτικα αρχεία, ανατρέπει την 

υπάρχουσα κατάσταση.  Με αφορμή την επέτειο της συμπλή-

ρωσης 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Μακεδονίας, 

ερευνητές προσέγγισαν τα αρχεία του Αγίου Όρους, και τα 

αποτελέσματα των ερευνών τους αποτυπώθηκαν σε δύο συλ-

                                                           
308 Μωυσής,  "Αγιορείτικος πνευματικός βίος",  σ. 109-116. 
309Χρυσοχοΐδης - Γουναρίδης. “Ιερά Μονή Καρακάλλου", 7-104. 
310 Βαμβακάς, "Ι. Μονή Σίμωνος Πέτρας" , 105-153. 
311 Το αρχείο φυλάσσεται στο δεύτερο όροφο του Πύργου  του Πρωτάτου, στο 

Κτηριακό συγκρότημα της Ιεράς Επιστασίας στις Καρυές. Βλ. Γάσπαρης, "Αρχείο 

Πρωτάτου", 2 (1991). 

- Χρυσοχοΐδης, Το ελληνικό αρχείο, 2000.  

- Marinescu, Ρουμανικά έγγραφα, Αρχείο Πρωτάτου, 2011. 
312 Marinescu, Ρουμανικά έγγραφα, 2012. 
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λογικούς τόμους που εξέδωσε η Αγιορείτικη Εστία. Αμφότερες 

οι δύο εκδόσεις, που τυπώθηκαν το 2012 και το 2013 αντί-

στοιχα, φέρουν τον τίτλο Το Άγιο Όρος στα χρόνια της απελευ-

θέρωσης. Πρόκειται για το Αφιέρωμα στη εκατονταετηρίδα της 

Απελευθέρωσης και για τα Πρακτικά του Ζ΄ Διεθνούς Συνεδρί-

ου. Ακόμη, αξιέπαινη προσπάθεια παρουσίασης εγγράφων του 

Αγίου Όρους κατέβαλαν οι συντάκτες του περιοδικού Χρονικά 

της Χαλκιδικής, στο πανηγυρικό διπλό τεύχος (αριθμ. 56-57) 

των ετών 2011-2012, που εκδίδει η Ιστορική και Λαογραφική Ε-

ταιρεία Χαλκιδικής.  

Όσο αφορά τις θεματικές ενότητες στις οποίες 

ομαδοποιήθηκαν τα έγγραφα που σχετίζονται με την εν λόγω 

χρονική περίοδο, επισημαίνουμε τις εξής: 

α) Τα  ιστορικά έγγραφα των Ιερών Μονών και των εξαρτη-

μάτων τους κατατάσσονται σε τρεις χρονολογικές περιόδους - 

η πρώτη (1852-1908), η δεύτερη (1908-Αύγ. 1912) και η τρίτη 

(Σεπτ.1912-13)-, ομαδοποιημένα σε θεματικές ενότητες, όπως:  

1) Έγγραφα αφορώντα εκκλησιαστικά θέματα, Σχέσεις και έριδες 

μεταξύ Ελλήνων, Σλάβων  Μοναχών και Οθωμανικής διοίκησης στο 

Άγιο Όρος, 2) Συλλήψεις μοναχών και ενόπλων, παράδοση ένοπλων 

Σωμάτων, απελάσεις στο Άγιο Όρος, τουρκική διοίκηση,  3) Παρουσία  

ενόπλων ομάδων, ατόμων και στρατού στο Όρος και στην ευρύτερη 

περιοχή, 4) Συμπλοκές ενόπλων σωμάτων, πολιορκίες Μονών, φόνοι, 

ληστείες στο Άγιο Όρος, 5) Εξαρχία. Ρωσική πολιτική, προπαγάνδα, 

6) Μακεδονικός Αγώνας, 7) Μετόχια Μονών Αγίου Όρους 8) Γεγονότα 

στην Ανατολική Ρωμυλία 9) Λήξη Μακεδονικού Αγώνα έως Αύγ.1912, 

10)  Βαλκανικοί Πόλεμοι. Απελευθέρωση (Σεπτ. 1912 – 1913)  

Ελληνοβουλγαρικός πόλεμος (27 Φεβρ.1913 - ), 11) Διεθνοποίηση του 

Αγίου Όρους. 

β) Εκπαίδευση.  

γ) Ενίσχυση Εκκλησιών, συλλόγων, αναξιοπαθούντων.  

δ) Επισκέψεις στο Άγιο Όρος.  

ε) Εκδόσεις – συνδρομές. 

στ) Διάφορα. 

Η κατάταξη των εγγράφων στις επιμέρους θεματικές 

ενότητες γίνεται χρονολογικά.  
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Οι πληροφορίες που αντλούνται από τα έγγραφα είναι ποι-

κίλες, και αναφέρονται ενδεικτικά σε: 1) Δωρεές επιφανών Ελ-

λήνων, Ρώσων ή άλλης υπηκοότητας, 2) επισκέψεις στο Άγιο 

Όρος (Ελλήνων, Ρώσων, Βέλγων κ.λ.π.), 3) οικονομική ενί-

σχυση σχολείων, εκκλησιών, αγωνιστών, ιδρυμάτων, συλλό-

γων,  4) πληροφορίες για κινήσεις στρατιωτικών σωμάτων, 5) 

σχέσεις Ελλήνων και Σλάβων μοναχών, 6) δολοφονίες, καχυ-

ποψία τουρκικών Αρχών, 7) συνδρομές μοναστηριών σε συλ-

λόγους, εφημερίδες, βιβλία, 8) συλλήψεις Βουλγάρων, συμπλο-

κές Ελλήνων και Σλάβων, 9) διακίνηση πολεμικού υλικού κ.ά..  

Η προσέγγιση των Αρχείων του Αγίου Όρους από τους 

ερευνητές είναι δυσχερής, γεγονός που οφείλεται σε λόγους 

εμπιστοσύνης, τακτικής, ελλιπούς ταξινόμησης και οργάνω-

σης αδυναμίας εύρεσης κ.ά. Ωστόσο, παρά τις υπάρχουσες 

δυσκολίες, η ανταπόκριση των Μονών και των Εξαρτημάτων 

τους στο αίτημά μας να ερευνήσουμε τ’ Αρχεία τους και να 

συγκεντρώσουμε έναν μεγάλο αριθμός υπαρχόντων εγγρά-

φων ήταν θετική. Γι’ αυτό και αισθάνομαι την ανάγκη να εκ-

φράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου εις πάντας. (Από τους 

Αγίους Ηγουμένους μέχρι τον ταπεινότερο μοναχό που μου 

έδωσε την παραμικρότερη πληροφορία). Επιθυμώ επίσης να 

τονίσω ότι χωρίς την άδεια, το έντονο ενδιαφέρον και τη βοήθεια 

των Αγιοπατέρων για την προσέγγιση του υλικού, η καταγραφή 

των εγγράφων θα ήταν ανέφικτη.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

κ.ά. 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

1. (1852-1908) 

Στα έγγραφα  των Αρχείων των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους 

καταγράφονται ποικίλα συμβάντα και γεγονότα που σχετίζονται με 

τις ιστορικές συνθήκες που επικρατούσαν στο Άγιο Όρος και στην 

ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής. Τα περισσότερα έγγραφα 

απεστάλησαν από τους αντιπροσώπους των Μονών στην Ιερά 

Επιστασία, που διέμεναν στις Καρυές του Αγίου Όρους για όσο 

διάστημα διαρκούσε η θητεία τους, προκειμένου να ενημερώνουν 

τους Ηγουμένους των Μονών για τις αποφάσεις που λάμβανε η Ιερά 

Επιστασία του Αγίου Όρους στις συνάξεις της.  

Οι πληροφορίες που περιέχονται στις επιστολές μαρτυρούν την 

τεταμένη επικρατούσα κατάσταση και τις ιδιαίτερες κοινωνικές 

συνθήκες στο Άγιο Όρος κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα 

και των Βαλκανικών πολέμων. Ένοπλες ομάδες διακινούνταν στην 

περιοχή, συμπλοκές ένοπλων σωμάτων λάμβαναν χώρα, οι 

τουρκικές Αρχές υποπτεύονται όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και 

προέβαιναν σε συλλήψεις Μοναχών, η καχυποψία κυριαρχούσε στις 

σχέσεις Ελλήνων και Σλάβων Μοναχών, και οι Έλληνες Μοναχοί, 

καχύποπτοι απέναντί τους, προειδοποιούσαν τις ελληνικές Μονές 

για ενδεχόμενες δολιοφθορές των Σλάβων.  

Μια ιδιαίτερη παράμετρος που παρουσιάζουν τα κάτωθι  

έγγραφα  είναι και οι πνευματικές σχέσεις Μονών του Αγίου Όρους  

με τους ορθοδόξους Σλάβους. Στην Ι. Μονή Διονυσίου βρίσκονται 

έγγραφα από τη Ρωσία και τη Μολδοβλαχία που παρουσιάζουν 

εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθόσον εμπεριέχουν πλείστες ειδήσεις που 

σχετίζονται με την πολιτική της Ρωσίας έναντι των υποδούλων 

Ελλήνων. Διαφαίνεται σ’ αυτά, ότι κατά την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας η Ρωσία βοηθούσε την Μονή Διονυσίου, καθόσον  δεν 

ήσαν λίγες οι φορές που Διονυσιάτες μοναχοί ακολουθούσαν τον δρόμο 

της ζητείας στη Ρωσία και έτσι δημιουργούσαν τους προσωπικούς τους 
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δεσμούς. Αυτό πιστοποιούν και τα πιο κάτω έγγραφα της Ιεράς Μονής. 
313  

Έγγραφα αφορώντα εκκλησιαστικά θέματα 

 

Αχρονολόγητο, Αριθ. πρωτ.  [Κων/πολις], Γράμμα του 

Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄.  (πρωτότυπο, ιδιόγραφο, 

μονόφυλλο, 260Χ200). 

 Ο Ναφούζ βέη – εφένδης… . 

Ο Πατριάρχης επεσκέφθη τον ανωτέρω υπουργόν εις την οικίαν 

του και τον ηρώτησε περί της υγείας του, ήτις ήτο ουχί καλή. Εκείνος 

ηυχαριστήθη πολύ και μόνον οπού δεν έκλαυσεν. Ο Πατριάρχης του 

ανέφερε την υπόθεσιν της Ι. Μονής Ιβήρων και εκείνος του 

απήντησε, ότι το κράτος απεφάσισε περί των δικαιωμάτων των Ι. 

Μονών του Αγίου Όρους. 314  

                                                           
313 Νιχωρίτης,  Η επίδραση , σ. 185 κ. επ. 

 - Νικολόπουλος – Οικονομίδης, "Ιερά Μονή Διονυσίου", σ. 257-328  

- Καδάς, Η Ιερά Μονή Διονυσίου, σ.117-120. 
314 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 426. Πρόκειται για μια 

επίπονη εργασία του γνωστού συγγραφέα Μοναχού, στην οποία διερευνάται 

ενδελεχώς το ενδιαφέρον του Πατριάρχη με το Άγιον Όρος και ιδιαίτερα με τη 

Μονή Ιβήρων. 

Η αλληλογραφία314 του Οικ. Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄ αρχειοθετήθηκε από 

συνεργάτες του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 

(Δ/ντής κ. Κρίτων Χρυσοχοΐδης). Η αλληλογραφία βρίσκεται σε δύο φακέλους, 

ταξινομημένη χρονολογικά, ο πρώτος περιλαμβάνει τα έτη 1879, 1883, 1885-1892, 

1894-1896, 1899-1902 και ο δεύτερος έγγραφα των ετών 1902-1912, συνολικά 169 

έγγραφα. Ως τόποι αποστολής αναφέρονται η Κωνσταντινούπολη, (Βαφεοχώριο) 

και ο Μυλοπόταμος (Ι. Μεγ. Μ. Λαύρας. Τα έγγραφα αυτά αφορούν, εν πολλοίς, 

θέματα των Ιβηριτικών Μετοχίων εκτός Αγίου Όρους, όπως λχ. περί του Γεωρ-

γιανού ζητήματος (του Ιβηριτικού Κελλιού Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου). 

Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι από την μέγιστη προσπάθεια που κατέβαλε ο 

Πατριάρχης προς επίλυση των Ιβηριτικών θεμάτων διαφαίνεται  ότι τα 

αντιμετώπιζε εν τω συνόλω τους ως προσωπικά ζητήματα. Βεβαίως υφίσταται και 

άλλη αλληλογραφία με την Ιερά Κοινότητα και τις Ι. Μονάς Βατοπεδίου, Κου-

τλουμουσίου και Σίμωνος Πέτρας. (σημ. 12 σ. 422 ανωτέρω εισηγήσεως Γέροντος 

Μαξίμου Ιβηρίτου Νικολόπουλου).  
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*** 

7-11-1842. Έντυπο δίφυλλο του Πατριάρχου Γερμανού από 1852 

Νοεμβρίου περί της ανάγκης διατηρήσεως της Xριστιανικής 

παραδόσεως και υπακοής εις την εξουσίαν 315 

*** 

28-9-1853. Έντυπο δίφυλλο του Πατριάρχου Aνθίμoυ με το ως 

άνω ίδιο περιεχόμενο316.  

*** 

14-9-1855. Έντυπο δίφυλλο του Πατριάρχου με ως άνω ίδιο 

περιεχόμενο. 317 

 

 

*** 

10-10-1860. Έντυπο δίφυλλο του Πατριάρχου με ως άνω ίδιο 

περιεχόμενο. 318 

*** 

22-2-1863. Έντυπο δίφυλλο του Πατριάρχου Γρηγορίου με ίδιο  

περιεχόμενο. 319  

*** 

31-10-1863. Έντυπο δίφυλλο του πατριάρχου Γρηγορίου με ίδιο 

περιεχόμενο. 320 

 

 

 

                                                           
315 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ.3 
316 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ.6 
317 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 7 
318 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 13 
319 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 14 
320 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 18 
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*** 

21-9-1871. Έντυπο δίφυλλο του Πατριάρχου Ανθίμου με ίδιο ως 

προς φύλλο  3 περιεχόμενο.  321 

*** 

3-12-1873. Πατριαρχικό μονόφυλλο του Aνθίμoυ με ίδιο ως προς 

το Φύλλο  3 περιεχόμενο 322 

*** 

15-10-1884. Έντυπο πατριαρχικό μονόφυλλο του Ιωακείμ με ίδιο 

περιεχόμενο του φύλλου 3. 323   

*** 

16.2.1887: Έντυπο μονόφυλλο Διονυσίου του Ε' από με ίδιο προς 

το φύλλο  3 περιεχόμενο. 324   

*** 

11-2-1889, Αριθ. πρωτ… Βογιατζή κιοϊ, Γράμμα του πρώην 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, ιδιόγραφο, δίφυλλο, 220Χ175, κυανή μελάνη).  

 Οσιώτατοι επίτροποι... Μονής των Ιβήρων . 

Απαντητικόν εις το παρά του Γέροντος Κυρίλλου Ιβηρίτου 

επιδοθέν Μοναστηριακόν Γράμμα. Υπό του Πατριάρχου εκφράζεται 

η ευαρέσκεια διά την επικρατούσαν αδελφικήν αγάπην και 

ομόνοιαν μεταξύ των πατέρων της Μονής. 325 

*** 

30-5-1890, Αριθ. πρωτ… Μυλοπόταμον (ή Μυλοπόταμος = 

Λαυριωτικόν Εξάρτημα), Γράμμα του πρώην Πατριάρχου Κων/πόλεως  

Ιωακείμ Γ΄ 

(πρωτότυπο, ιδιόγραφο, μονόφυλλον 270Χ210, κυανή μελάνη). 

 Πατέρες ουρανόφρονες! . 

                                                           
321 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 20 
322 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 25 
323 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 81 
324 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 43 
325 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 431 
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Γράφει:  Επιθυμώ η αγία Εικών της Θεομήτορος να τεθή εις την 

θέσιν, εις ην ήτο και πρότερον./ Επειδή ο οσιώτατος Αρχιμανδρίτης 

κυρ Κύριλλος, ότε μοι εδώρει τα επιστρεφόμενα σταυρόν και 4. 

Σμάλτα και μιαν βακτηρίαν, έλεγεν ότι τα δίδει, διότι μιαν ημέραν 

όλα ταύτα θα έλθουν και πάλι εις την Μονήν των Ιβήρων, και επειδή 

βλέπω ότι η ημέρα αύτη ήλθε, τα επιστρέφω πλην της βακτηρίας, ήτις 

προσεχώς θα σταλή . 326 

*** 

30-12-1889, Αριθ. πρωτ… Ι. Μονή Μεγίστης Λαύρας, Γράμμα 

του πρώην Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, ιδιόγραφο, δίφυλλο, 270Χ210, κυανή μελάνη). 

 Οσιώτατοι και τιμιώτατοι επίτροποι... Μονής των Ιβήρων . 

Ευχαριστήριον διά την τιμητικήν Μοναστηριακήν πρόσκλησιν, ίνα 

παραστή της Ιβηριτικής εορτής και πανηγύρεως την ημέραν των 

Θεοφανείων. 327  

 

*** 

15.11.1891.  Νεόφυτος, έντυπο μονόφυλλο ίδιο ως προς το φύλλο 

3 περιεχόμενο 328 

*** 

31-7-1892, Αριθ. πρωτ…Μυλοπόταμον, Γράμμα του πρώην 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, ιδιόγραφο, δίφυλλο, 273Χ207, κυανή μελάνη). 

 Πανοσιώτατοι επίτροποι...Μονής των Ιβήρων . 

Αναφέρεται εις αντίγραφον Γράμματος, σταλέντος εις 

εφημερίδα υφ’ ενός συκοφάντου Αγιορείτου Μοναχού, το οποίο και 

επισυνάπτεται. Ο Πατριάρχης προτίθεται να εκδώσει 

εκκλησιαστικόν επιτίμιον, το οποίον θα απαιτή να αναγνωσθή εν 

τω Ι. Ναώ του Πρωτάτου και τη Ι. Μονή Ιβήρων. 329 

                                                           
326 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 431 
327 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 431 
328 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 46 
329 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 433 
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*** 

3-8-1894, Αριθ. πρωτ…Μυλοπόταμον, Γράμμα του πρώην 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ (πρωτότυπο, ιδιόγραφο, 

δίφυλλο, 270Χ210, καστανόχρωμος μελάνη). 

 Πανοσιώτατοι προϊστάμενοι και επίτροποι...Μονής των Ιβήρων . 

Προτρεπτικόν δι’ αδελφικήν συνεννόησιν πρεσβυτέρας και 

νεωτέρας αδελφής (Μ. Λαύρας και Ιβήρων), λόγω προκυψασών 

διαφορών. Συνιστά εις την Ι. Μ. Ιβήρων να προσκληθή η 

πρεσβυτέρα αδελφή εις την επικειμένην πανήγυριν του 15 

Αυγούστου, ώστε να επέλθῃ η αναγκαία συνεννόησις διά τα γενικά 

του Τόπου αγαθά. 330 

*** 

1.3.1895. Μονόφυλλο Ανθίμου με ίδιο ως προς το φύλλον 3 

περιεχόμενο. 331 

*** 

2-12-1895, Αριθ. πρωτ…/αύξ. αριθ. 7. Μυλοπόταμον, Γράμμα του 

πρώην Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, ιδιόγραφο, δίφυλλο, 335Χ210, κυανή μελάνη). 

 Πανοσιώτατοι επίτροποι...Μονής των Ιβήρων . 

Εκφράζει ευχαριστίας διά την φιλόφρονα Μοναστηριακήν 

πρόσκλησιν προς κοινόν συνεορτασμόν εις τας αγίας εορτάς· 

απαντά δε, ότι  ατυχώς αδυνατούμεν να επωφεληθώμεν . 332 

*** 

10-3-1896, Αριθ. πρωτ…/αύξ. αριθ. 9. Μυλοπόταμον, Γράμμα του 

πρώην Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, ιδιόγραφο, δίφυλλο, 340Χ210, κυανή μελάνη). 

 Πανοσιώτατοι επίτροποι...Μονής των Ιβήρων . 

Απαντητικόν επί τη προσκλήσει της Ιβηριτικής Αδελφότητος 

προς κοινόν συνεορτασμόν καθ’ όλας τας ημέρας του Πάσχα. Ο 

Πατριάρχης, ομού μετά των ευχαριστιών, εκφράζει την δυσκολίαν 

                                                           
330 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 434. 
331 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 48 
332 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 434-435.  
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της αποδοχής της προσκλήσεως,  διά την παρ’ άλλων στέρησιν των 

χαρίτων τούτων . 333 

*** 

30-10-1899, Αριθ. πρωτ…/αύξ. αριθ. 18. Μυλοπόταμον, Γράμμα του 

πρώην Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, ιδιόγραφο, δίφυλλο, 330Χ215, κυανή μελάνη). 

 Πανοσιώτατοι επίτροποι...Μονής των Ιβήρων . 

Εις απάντησιν Μοναστηριακού Γράμματος, δι’ ου παρακαλείται 

ο Πατριάρχης να χειροθετήσει τον τέως Προηγούμενον Κλεόπαν 

Ιβηρίτην, προαχθέντα εις Αρχιμανδρίτην υπό της Μονής, ίνα σταλή 

εις το Μετόχιον των Καλυβίων (Ανατ. Θράκης), γνωρίζεται ότι η 

χειροθεσία του έλαβε χώραν εις τον ναΐσκον του Μυλοποτάμου 334. 

 

*** 

2-3-1900, Αριθ. πρωτ…/αύξ. αριθ. 19. Μυλοπόταμον, Γράμμα του 

πρώην Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

(πρωτότυπο, ιδιόγραφο, δίφυλλο, 275Χ221, κυανή μελάνη). 

 Πανοσιώτατοι επίτροποι...Μονής των Ιβήρων . 

Απαντητικόν και συλλυπητήριον διά την προς Κύριον εκδημία 

του Αρχιμανδρίτου Κυρίλλου Ιβηρίτου, πρώτου τη τάξει και κτίτορος 

της Μονής. Ο Πατριάρχης ενημερώνει την Μονήν, ότι θα 

ανταποκριθεί εις την αίτησιν αυτής όπως προστή της νεκρωσίμου 

ακολουθίας, αν και δεν έχει καλώς. 335 

*** 

22-6-1901, Αριθ. πρωτ…/αύξ. αριθ. 32.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

 (πρωτότυπο, διά γραφομηχανής με ιδιόγραφο υποσημείωσιν, 

δίφυλλο, 340Χ220). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί πατέρες...Μονής των Ιβήρων . 

                                                           
333 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 436. 
334 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 435.  
335 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 435.  
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Εκφράζονται αι ευχαριστίαι του Πατριάρχου διά την προς αυτόν 

επιδειχθείσαν αγάπην υφ’ όλων των πατέρων κατά την εν Άθω 

πολυετή διαμονήν του, καθώς και διά την αφοσίωσιν των Ι. Μονών 

εις την Μεγάλην του Χριστού Εκκλησίαν. Εγκάρδιοι ευχαριστίαι 

εκφράζονται και προς την Ι. Μονήν των Ιβήρων. Με ιδιόγραφον 

υστερόγραφον παρακαλεί την Ιβηριτικήν Αδελφότητα να προσφέρῃ 

μίαν στολήν ιερατικήν και μίαν διακονικήν τω Πατριαρχικώ Ναώ. 336  

*** 

1-12-1901, Αριθ. πρωτ.../ αύξ. αριθ. 35 Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 338Χ218). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι...Μονής των Ιβήρων . 

Απαντητικόν και συλλυπητήριον διά τον επισυμβάντα θάνατον 

του γηραιού Προηγουμένου Ιγνατίου, Προσμοναρίου της Ιεράς 

Εικόνος της Πορταϊτίσσης. 337 

*** 

18-9-1902, Αριθ. πρωτ. 4775/ αύξ. αριθ. 3.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Τοποτηρητού του Οικουμενικού Θρόνου Βελεγράδων 

Δωροθέου  

    (πρωτότυπο, χειρόγραφον, δίφυλλο, 340Χ210, κυανή μελάνη). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι...Μονής των Ιβήρων . 

Αναφέρεται εις την αίτησιν της Μονής διά την εκ Τενέδου 

παραλαβήν Εικόνος της Θεομήτορος επί τω μετενεχθήναι ταύτην 

εις την Μονήν. Τούτο ανεκοινώθη εις τον Πανιερώτατον 

Μητροπολίτην Μυτιλήνης κυρ Κωνσταντίνον· πλήν όμως εγένοντο 

ενέργειαι της Μονής απενθυνόμεναι ουχί προς τον κανονικόν της 

επαρχίας κυριάρχην, αλλ’ απ’ ευθείας προς τούς εφόρους και 

προεστώτας της εν Τενέδω Ορθοδόξου Κοινότητος, με αποτέλεσμα 

να ματαιωθούν τα αποφασισθέντα επί του ζητήματος της Εικόνος. 

Κατόπιν γενομένων επεισοδίων και ταραχών μερίδος τινών των 

κατοίκων, ο εν συνεχεία απεσταλμένος Ιερομόναχος Γρηγέντιος 

                                                           
336 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 437. 
337 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 440.  



 161 

Ιβηρίτης κατέλειπε την Εικόνα εις το εκείσε Ιβηριτικόν Μετόχιον, 

επί παραβάσει της υπό της Εκκλησίας ληφθείσης αποφάσεως. Και 

επειδή εξακολουθούν να τελούνται παρακλήσεις εις το Μετόχιον 

υπό τον Ιερέως Μελετίου, φέροντος και επιτραχήλιον άνευ της 

αδείας του κανονικού της επαρχίας κυριάρχου, εκδηλούται η απορία 

και η αποδοκιμασία της Εκκλησίας επί του ειρημένου 

αντιπροσώπου της Μονής. ΄Οθεν συνιστάται να ανακληθή ούτος εις 

τα ίδια και να αποσταλούν προς παραλαβήν της Εικόνος οι αρχικώς 

αποσταλέντες δύο Προηγούμενοι Διονύσιος και Δανιήλ, επ’ ονόματι 

των οποίων εξεδόθη και Πατριαρχικόν Γράμμα. 338 

 

*** 

27-8-1903, Αριθ. πρωτ. 5913/ αύξ. αριθ. 27.  Κωνσταντινούπολις, 

εγκύκλιος του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(αντίγραφον, χειρόγραφον, δίφυλλο, 260Χ205, κυανή μελάνη). 

 Οσιώτατοι επιστάται και αντιπρόσωποι κ.τ.λ. . 

Εφιστάται η προσοχή της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους, 

των τε ευαγών Μονών και των τε αυτόθι παρεπιδημούντων αγίων 

αρχιερέων, επί του σπουδαιοτέρου ζητήματος των χειροτονιών. 339 

*** 

10-9-1903, Αριθ. πρωτ.../ αύξ. αριθ. 30.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 335Χ220). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Ευχαριστήριον διά τα τηλεγραφικώς διαβιβασθέντα υιικά 

συγχαρητήρια, επί τη επετηρίδι του ονόματος του Πατριάρχου. 340  

 

*** 

                                                           
338 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 444.  
339 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 448-449. 
340 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 449.  
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31-3-1904, Αριθ. πρωτ.../ αύξ. αριθ. 35.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, με ιδιόγραφο υποσημείωσιν, 

δίφυλλο, 338Χ223). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι...Μονής των Ιβήρων . 

Εκφράζεται η ευαρέσκεια διά τα τηλεγραφικώς διαβιβασθέντα 

υιικά συγχαρητήρια επί τη αγία και μεγάλη εορτή της λαμπροφόρου 

Αναστάσεως του Κυρίου. Εν τη ιδιογράφω υποσημειώσει 

αναφέρεται, ότι εγένετο απάντησις εις τηλεγράφημα της Μονής, δι’ 

ου απεφάσισεν αύτη να διωρίση προσωρινώς τον εν Μόσχα 

Αρχιμανδρίτην της Μεγάλης Εκκλησίας Ιάκωβον υπεύθυνον του 

εκεί Ιβηριτικού Μετοχίου, ελπίζοντες προσεχώς την έλευσιν της 

αδείας του νέου Αρχιμανδρίτου, καθά εβεβαίωσεν την Εκκλησίαν 

προ ολίγων ημερών ο κ. Πρέσβυς. Τέλος, γνωρίζεται και η αποστολή 

συλλυπητηρίου τηλεγραφήματος την πρωΐαν της αυτής ημέρας επί 

τω θανάτω του μακαρίτου (πρώην ηγουμένου του Μετοχίου 

Αρχιμανδρίτου Γαβριήλ Ιβηρίτου).  341 

*** 

4-4-1904, Αριθ. πρωτ. 904.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Βατοπεδινού, ηγουμένου και διευθυντού 

του εν Μόσχα Ι. Μετοχίου του Οσίου Σεργίου    

(ακριβές αντίγραφον, Οικουμενικόν Πατριαρχείον/Α.΄ 

Πατριαρχικόν Γραφείον, χειρόγραφον, δίφυλλο, 270Χ210. Εις το 

τέλος: εν τοις Π/χείοις τη 21 Απριλίου 1904, ο Β΄ Γραμματεύς του Α΄ 

Πατριαρχικού Γραφείου Χρ. Παπαϊωάννου). 

 Την Υμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα ταπεινώς προσκυνώ . 

Γνωστοποιεί ότι διά ταπεινού τηλεγραφήματος ανήγγειλεν 

ευσεβάστως τον θάνατον του ηγουμένου του εν Μόσχα Γραικικού 

Μοναστηρίου της εν Άθω Ι. Μονής των Ιβήρων Αρχιμανδρίτου 

Γαβριήλ, συμβάντα τη Τρίτη της Διακαινησίμου. Είτα εξιστορεί την 

πορείαν των τελευταίων ημερών του, την κήδευσίν του, τον τόπον 

ταφής, τα περί του ευρεθέντος σημειώματος εν είδη Διαθήκης, και 

                                                           
341 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 451. 
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ότι τον θάνατόν του ανήγγειλε διά τηλεγραφήματος εις την Μονήν 

η συνοδεία του.342 

*** 

28-5-1904, Αριθ. πρωτ. 3570/ αύξ. αριθ. 33.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ (πρωτότυπο, διά 

γραφομηχανής, με ιδιόγραφο υποσημείωσιν, δίφυλλο,339Χ223). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Απαντητικόν εις το από 22 Μαΐου φθίνοντος συστατικόν της 

Μονής διά τον Αρχιμανδρίτην Αμβρόσιον Ιβηρίτην, αναλαβόντα 

καθήκοντα επιτρόπου του Αγίου Όρους εν Κωνσταντινουπόλει. Εν 

τη ιδιογράφω υποσημειώσει αναφέρει, ότι  ευφρόσυνα και 

παρήγορα είναι τα υπό του αρχιμανδρίτου Ιακώβου γραφόμενα περί 

τε της παρουσιάσεως του αρχιμανδρίτου εις τον Μητροπολίτην 

Μόσχας και των επαγγελιών αυτού . 343 

*** 

1907. Μονόφυλλο του Γρηγορίου του Ε' περί των Κολυβάδων . 344 

 

Σχέσεις και διαφιλονικίες μεταξύ Ελλήνων, Σλάβων  

Μοναχών και Οθωμανικής διοίκησης στο Άγιο Όρος. Το 

Κελλιώτικο ζήτημα. 

 

28-9-1875. Υπόμνημα δύο κληρικών του Αγίου Όρους περί της 

μεταφοράς των Ρώσων μοναχών της Μονής Παντελεήμονος στη 

Μονή Μπογορόδιτσα εξαιτίας προστριβών τους με Έλληνες 

μοναχούς της ίδιας Μονής 345.  (8φυλλο)  

*** 

Σεπτ. 1875. Επιστολές διάφορες του Κοσμά Αγιοπαυλίτου, 

                                                           
342 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 451.  
343 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 453.  
344 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 2 
345 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 2 θ΄-ε' [τχ. Β΄] 
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επιτρόπου Αγ. Όρους εις Θεσσαλονίκην. Σειρά εγγράφων που 

αφορούν τις διαμάχες μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων μοναχών στο 

Άγιο Όρος εξ αφορμής της εκλογής του Ρώσου Μακαρίου ως 

ηγουμένου της Μονής Παντελεήμονος (φύλλα 185-198)346.  

*** 

15-10-1879, Αριθ. πρωτ. 6205.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄   

(αντίγραφο, χειρόγραφο, δίφυλλο, 270Χ210). 

 Προς τους επιστάτας και αντιπροσώπους κ.τ.λ. . 

Αναφέρεται εις την εκλαΐκευσιν του Ιερού ημών Τόπου, εις την 

εκποίησιν Μοναστηριακών γαιών προς αλλοδαπούς επήλυδας και 

αγνώστους, εις την σύστασιν εν Καρυαίς οινοπνευματοπωλείου 

κ.λπ.347 

*** 

18-9-1880. Αντίγραφο πατριαρχικής επιστολής348 περί της 

διαφοράς επί των ορίων δικαιοδοσίας των Μονών Χιλανδαρίου και 

Εσφιγμένου στο Άγιο Όρος. Το Πατριαρχείο προτρέπει την Ιερά 

Κοινότητα για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος και σημειώνει 

τις πιέσεις που άσκησε η σερβική πρεσβεία  Κωνσταντινουπόλεως 

επ' αυτού (μονόφυλλο).  

*** 

25-9-1880. (ΙΓ 102). Σε απόσπασμα Πρακτικών της Ιεράς 

Κοινότητος Αγίου Όρους καταγράφεται η εντολή του Οικουμενικού 

Πατριάρχου να ορισθεί Επιτροπή, η οποία να ερευνήσει την 

παρουσία  Ρώσων και Ρουμάνων κελλιωτών εντός της Μονής (ΙΓ 102) 

349 

*** 

                                                           
346 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 14 θ΄-ε' [τχ.Α]. Αγιορειτικά, φ. 185-198.  
347 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 426-427. 
348 ΝΑΙΜΞ, Φάκ.3 θ΄-ε΄ [τχ.Γ΄] 
349 ΙΜΔοχ, ΙΓ102. (ντοσιέ χρώματος μπλε των Αρχείων της Μονής). 
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26-8-1883, Αριθ. πρωτ. 3008.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα 

του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄  (πρωτότυπο, χειρόγραφο, 

δίφυλλο, 340Χ215, κυανή μελάνη). 

 Οσιώτατοι επίτροποι και προϊστάμενοι... Μονής των Ιβήρων . 

Απαντητικόν διά την διαφοράν της  Μονής μετά του  Γεωργιανού  

Κελλιώτου Βενεδίκτου. Εν πρώτοις συνιστά την ειρηνικήν και 

αδελφικήν προσπάθειαν προς λύσιν και διακανόνησιν της 

αναφυείσης διαφοράς. Εν αποτυχία δε της τοιαύτης, προς ειρηνικήν 

λύσιν, απόκειται η υπό της Μονής χρήσις δικαστικών μέσων, κατά 

την τεθειμένην τάξιν. 350 

*** 

26-8-1883, Αριθ. πρωτ. 3008. Ακριβές αντίγραφον του ανωτέρω 

Πατριαρχικού Γράμματος,  

(χειρόγραφον, μονόφυλλον 270x205, μαύρη μελάνη)351 

*** 

17-10-1885, Αριθ. πρωτ…  

Βογιατζή κιοϊ, Γράμμα του πρώην οικουμενικού Πατριάρχου 

Ιωακείμ Γ΄ (πρωτότυπο, ιδιόγραφο, δίφυλλο, 300Χ205, κυανή μελάνη) 

 Οσιώτατοι προϊστάμενοι... Μονής των Ιβήρων . 

Απαντητικόν διά το προκύψαν ζήτημα με τους Γεωργιανούς, 

τους κατοικούντας το Ιβηριτικόν Κελλίον του Αγίου Ιωάννου του 

Θεολόγου. 352 

*** 

17-10-1885, Αριθ. πρωτ… Ακριβές αντίγραφο του ανωτέρω 

Πατριαρχικού Γράμματος. (χειρόγραφο, δίφυλλο, 270Χ205, κυανή 

μελάνη). 353 

*** 

17-10-1885, Αριθ. πρωτ…Ακριβές αντίγραφο του ανωτέρω 

Πατριαρχικού Γράμματος. (χειρόγραφο, δίφυλλο, 270Χ205, κυανή 

μελάνη). 354 

                                                           
350 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 427.  
351 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 427. 
352 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 428. 
353 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 428.  
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*** 

27-9-1888, (Αριθ. 1). Εγκύκλιος της Ιεράς Κοινότητος Αγίου 

Όρους Άθω 

(ακριβές αντίγραφον, χειρόγραφον, δίφυλλο, 270Χ210). 

 Προς τας είκοσιν ιεράς και ευαγείς Μονάς του Αγίου Όρους . 

Αναφέρεται εις την δημιουργίαν νέας κελλιωτικής καταστάσεως 

εν Άθω. 355 

*** 

21-9-1899. Ο επίτροπος Ευλόγιος γράφει στη Μονή Ξηροποτάμου 

ότι ο Πατριάρχης στηλιτεύει με επιστολή του τις ενέργειες των 

Ρώσων μοναχών που ανέγειραν κτήρια στο Άγιο Όρος. Άφιξη 

Γάλλου πρέσβεως. 356 

*** 

30-6-1892, Αριθ. πρωτ… Εξ Αγίου Όρους, ραβάσιον υπό στοιχεία 

Π:Θ:  (πρωτότυπο, χειρόγραφον, με τον αυτόν γραφικόν χαρακτήρα 

των Πατριαρχικών εγγράφων, δίφυλλο, 205Χ135, κυανή μελάνη). 

 Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν του γένους... . 

Λίαν επαινετικόν διά τον Πατριάρχην Ιωακείμ τον Γ΄,  όστις 

κατώρθωσεν εις το Άγιο Όρος να διαλύση ζητήματα διεθνή από 

τριάκοντα ετών και επέκεινα, κατορθώσας να φέρη εις πέρας (και) το 

ζήτημα της Μονής Παντοκράτορος και Σκήτης του Προφήτου Ηλιού 

των Ρώσων . Γίνεται δε αναφορά και διά τα παραχωρηθέντα 

δικαιώματα εις τους Ρώσους υπό των Παντοκρατορινών (εξαιρετέων 

τριών πατέρων), καθώς και διά την επιχειρηθείσαν δωροδοκίαν του 

Πατριάρχου διά ρωσικού χρυσίου εκ 2.000 λιρών. 357 

*** 

9-1-1903, Αριθ. πρωτ. 217/ αύξ. αριθ. 20.  Κωνσταντινούπολις, 

αντίγραφον αναφοράς των Εμμανουήλ Μιχαήλοβιτς και Κ. 

                                                                                                                                                                      
354 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 428.  
355 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 431 
356ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 19 θ΄-ε' [τχ.Α΄], φ. 182.  
357 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 433 
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Ιωαννίδη εκ της Επιτροπής της Ελληνικής Εκκλησιαστικής 

Κοινότητος εν Βρασσοβώ Ουγγαρίας    

(ακριβές  αντίγραφον, τη  22  Ιανουαρίου  1903, ο  Διευθυντής  του  Α  ́ Πατρ.   

Γραφείου Ιωαν. Δ. Τανταλίδης,  χειρόγραφον,  τετράφυλλον  270Χ215,  μαύρη 

μελάνη). 

 Παναγιώτατε Δέσποτα,  

Η κοινοποιηθείσα προς Μονήν αναφορά στρέφεται κατά των 

Ιερομονάχων Αλεξάνδρου Ιβηρίτου και Αμβροσίου Βατοπεδινού, 

κατηγορουμένων διά φιλαργυρίαν και διά ότι την ημέραν της 

περιτομής του Κυρίου και μνήμης ενός των πρωτίστων της 

Εκκλησίας Πατέρων δεν έκαμον Θ. Λειτουργίαν εις τον εκεί 

ιστορικόν Ι. Ναόν.  358   

*** 

1-2-1902, Αριθ. πρωτ.../ αύξ. αριθ. 6.  Κωνσταντινούπολις, Α΄ 

Πατριαρχικόν Γραφείον, Γράμμα του Μ.Β. Βασιλείδη.   

(πρωτότυπο, ιδιόγραφο, δίφυλλο, 210Χ135, καστανόχρωμος 

μελάνη). 

 Πανοσιολογιώτατοι επίτροποι...Μονής των Ιβήρων . 

Αναφέρει ότι κατά τα τελευταία έτη συμβάντα εν τη Μονή 

δυσαρέστησαν την Α. Θ. Π. εις μέγαν βαθμόν. Με διέταξε (λέγει) να 

σας γράψω όπως αποστείλητε εις τα ενταύθα κοινόν του Όρους 

επίτροπον, σχετιζόμενον προς την ιδιοκτησίαν των κτημάτων, των 

οποίων η εξασφάλισις επιδιώκεται προνοία της Εκκλησίας. 359 

*** 

15-10-1902, Αριθ. πρωτ. 7143 αύξ. αριθ. 18.   Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 335Χ220). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και προϊστάμενοι...Μονής των Ιβήρων . 

Αφορά την εις Μόσχαν μετάβασιν του προεκλεγέντος 

Αρχιμανδρίτου Ανθίμου, όστις εκκλησιαστικώς ου δύναται νομίμως 

                                                           
358 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 445.  
359 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 441.  
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επαναλαβείν τα της ιερωσύνης, παραιτησάμενος οικειοθελώς 

ταύτα. Όθεν συνιστάται η αποστολή άλλου προσώπου. 360 

*** 

16-4-1903, Αριθ. πρωτ. 2533/ αύξ. αριθ. 22.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 335Χ220). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Γνωρίζεται ότι παρέχεται κατ’ επιείκειαν η αιτουμένη άφεσις της 

εκκλησιαστικής ποινής εις τον Ιερομόναχον Αλέξανδρον Ιβηρίτην, 

υποβληθέντα εις αργίαν διά το  γνωστόν παράπτωμα, ει και διπλού 

πταίσματος ένοχος κατέστη, ως τολμήσας ίνα υπ’ αργίαν διατελών 

ιεροπράξη· επ’ ουδενί όμως όρω συγχωρείται αυτώ ίνα εν τω κλίματι 

του Οικουμενικού Θρόνου αναλάβη καθήκοντα ιερατικά, εκτός του 

Αγιωνύμου Όρους. 361 

*** 

19-4-1903, Αριθ. πρωτ. 2570/ αύξ. αριθ. 24,  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 338Χ223). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Γνωρίζεται ή διαβίβασις σχετικής εκθέσεως του εν Μόσχα 

Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Βατοπεδινού, περιγράφουσα τα κατά τον 

θάνατον και την περιουσίαν του μακαρίτου Αρχιμανδρίτου 

Γαβριήλ Ιβηρίτου, αντιπροσώπου του εκείσε Ιβηριτικού Μετοχίου 

Αγίου Νικολάου. 362  

*** 

25-6-1903, Αριθ. πρωτ. 4233.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ . αντίγραφον γ΄: 

                                                           
360 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 445.  
361 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 446. 
362 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 446-447. 
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 Οσιώτατοι επιστάται και αντιπρόσωποι της Κοινότητος του Αγίου 

Όρους . 

Αναφέρει, ότι  ως εξ ιδίας αντιλήψεως και πείρας έγνωμεν, κατά  

τινα απηρχαιομένην συνήθειαν, τοις Δικαίοις των Σκητών δίδοται 

περί την διαχείρισιν της κοινής περιουσίας πλήρης και απόλυτος 

εξουσία, ουδέν δε επιβάλλεται αυτοίς καθήκον λογοδοτήσεως προς 

την ενδιαφερομένην κοινότητα των πατέρων . Συνιστάται δε τη Ιερά 

Κοινότητι, ίνα θεσπισθή παρά ταις αυτόθι Σκήταις, τη επινεύσει 

των κυριάρχων Ι. Μονών, όπως οι κατά καιρόν Δικαίοι 

υποβάλλονται ετησίως εις έλεγχόν τινα ευπρεπή και νόμιμον 

ενώπιον της Συνάξεως των πατέρων και αρμοδίων απεσταλμένων 

της κυριάρχου Μονής, προς πρόληψιν ενδεχομένων διαφορών και 

άλλων σκανδάλων και περιπλοκών. 363  

*** 

28-7-1903, Αριθ. πρωτ. 5104/ αύξ. αριθ. 28.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 336Χ221). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Γνωρίζεται ότι η αναφορά της Μονής περί αδείας εισόδου εις το 

Ρωσικόν Κράτος του άρτι διορισθέντος εν Μόσχα αντιπροσώπου και 

η ταύτην συνοδεύουσα επιστολή προς την Ανωτάτην Διοικούσαν 

Σύνοδον της Εκκλησίας της Ρωσίας, ούπω απεστάλησαν. Ως κύριον 

λόγον και αίτιον της τοιαύτης αναστολής η Ρωσική Πρεσβεία 

προβάλλει την εκκρεμότητα του ζητήματος του υπό την Μονήν 

Κελλίου των Γεωργιανών. Κρίνεται απαραίτητον υπό της ειρημένης 

Πρεσβείας πρώτον η οικοδομή δωματίων αναλόγων προς τους εν 

αυτώ διαιτωμένους πατέρας και δεύτερον η παροχή αδείας προς 

διοχέτευσιν του αναγκαίου ύδατος. Επισημαίνεται υπό του 

Πατριάρχου, ότι εις περίπτωσιν χηρείας της θέσεως διά θανάτου του 

υπάρχοντος εν Μόσχα επιτρόπου της Μονής, το Μετόχιον ενδέχεται 

να περιέλθη εις κατοχήν διαχειριστικής επιτροπής εκ Ρώσων, διό  

                                                           
363 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 447-448.  
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άνευ θορύβου και πατάγου διασκεπτόμενοι εξεύρητε το μάλλον 

εύσχημον και συμφέρον, ου μην αλλά και ακίνδυνον τρόπον 

απαλλαγής από τε της παρούσης και από ενδεχομένης σοβαρωτέρας 

κρίσεως . 364  

*** 

22-1-1904, Αριθ. πρωτ. 561.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄.                                     

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 338Χ219). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Επισημαίνεται ότι η Μονή ουδέν εισέτι έγραψεν επισήμως τη 

Εκκλησία περί των αιτημάτων των Γεωργιανών Κελλιωτών, εξ 

αφορμής του πρότινος ανεπισήμως διαβιβασθέντος αντιγράφου της 

αιτήσεως αυτών προς την Μονήν. Όθεν αξιούται να παρασχεθούν 

αι αναγκαίαι πληροφορίαι περί του προκειμένου.365 

*** 

12-2-1904, Αριθ. πρωτ. 1169/ αύξ. αριθ. 32.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 338Χ219). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Αναφέρεται εις την οριστικήν διευθέτησιν της διαφοράς μεταξύ 

της Ι. Μονής Ιβήρων και Ι. Μονής Μεγίστης Λαύρας περί ορίων του 

Μυλοποτάμου, υφισταμένη απ’ αιώνος. Η Α.Θ.Π. αξιοί και ως 

προσωπικήν χάριν την υπ’ αυτού εγκρινομένην μεθόριον γραμμήν, 

διήκουσαν από της ανατολικής εισόδου του Μυλοποτάμου (ήτοι του 

καγκέλου), μέχρι του δρόμου, κακείθεν μέχρι του χειμάρρου.366  

*** 

                                                           
364 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 448.  
365 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 450.  
366 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 450.  
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28-5-1904, Χαράλαμπος Διονυσιάτης. Αναφέρει  μικρογεγονότα 

που έλαβαν χώρα μεταξύ Μοναχών που εγκαταβιώνουν σε 

διαφορετικά Μοναστήρια, τα οποία κατά τη γνώμη του οφείλονται 

εις τεχνάσματα του ενταύθα Ρωσικού Κομιτάτου δια να προσάψουν 

μομφάς και κατηγορίας προς τους δυστυχείς Ρωμαίους. 367 

*** 

4-9-1904, Χαράλαμπος Διονυσιάτης. Γίνεται αναφορά σε κάποια 

μικράς σημασίας διαφορά μεταξύ Βατοπεδίου και Ιβήρων, η οποία 

βαίνει προς συμβιβαστικήν λύσιν. Επίσης, γίνεται αναφορά στην 

παραλαβή του εντύπου υλικού (Φύλλα της Εκκλησιαστικής Αλήθειας 

και της Νέας Ημέρας), όπως και δύο σωμάτων του μουσικού Χρυσο-

γόνου αγιογράφου, δια τα οποία η Μονή είναι συνδρομητής. Ακόμη 

ακολουθεί ενημέρωση για προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων. 368 

*** 

13-11-1904. Ο Αντιπρόσωπος της Μονής Ευγένιος (1904-1905) 

πληροφορεί τη  Μονή Ξηροποτάμου (13.11.1904) ότι η Ρωσική κυβέρ-

νηση κάλεσε Ρώσους μοναχούς να πολεμήσουν. Από το Ρωσικό 

μοναστήρι θα μεταβούν στη Ρωσία περίπου 500-700 μοναχοί 369  

*** 

23-1-1905. Κορνήλιος Λαυριώτης προς Ιεροδιάκονο Άνθιμο Βατο-

πεδινό. Αλληλογραφία ενημέρωσης για ζήτημα παραχώρησης 

παραλίας στους Ρώσους, για ζήτημα παράνομης οικονομικής 

βοήθειας σε βουλγαρικά Κομιτάτα και για ζήτημα Καϊμακάμη Κων-

σταντινουπόλεως. 370 

*** 

25-1-1905. Γρηγόριος Αντιπρόσωπος Βατοπεδινός προς 

Επιτρόπους Βατοπεδίου. Οι αποστολείς απορρίπτουν την κατηγορία 

περί  κακομεταχειρήσεως του Σεραφείμ από τον Κελλιώτη και 

                                                           
367 ΙΜΔιον 
368 ΙΜΔιον 
369ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 21 θ΄-ε' [τχ.Γ΄] φ.259 
370 ΑΙΜΒατ 
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ζητούν ορισμό ημέρας για έρευνα από τον Καϊμακάμη για εύρεση 

εγγράφων από Κομιτατζήδες. 371  

*** 

29-4-1905. Καρυές. Χαράλαμπος Διονυσιάτης. Αναφέρεται εις το 

ζήτημα των φόρων. Ο Επίτροπος Κωνσταντινουπόλεως ζήτησε 

κατάλογο των 58 προνομιούχων μετοχίων  και πού κείνται  ταύτα. 

Επειδή δε εις τα Αρχεία της Ι. Κοινότητος δεν υπάρχει κατάλογος 

των τοιούτων Μετοχίων και επειδή δήλωσε ότι έχει επικυρωμένον 

αντίγραφον τούτων, παρακαλεί να του σταλεί από την Μονήν το 

ανεπίσημον Αντίγραφον μετά της μεταφράσεώς του, το οποίο 

βρίσκεται στο κιβώτιο του σκευοφυλακείου. Επίσης εγένετο 

ενημέρωση για την αλληλογραφία γραμμάτων και εφημερίδων 372 

Υπήρχε πληροφορία ότι εξήλθε σώμα ελληνικόν από 300-400 

αποτελούμενον και ευρόν αντίπαλον συνεκρότησε μάχην μετά του 

τουρκικού στρατού. Φονευθέντος του σημαιοφόρου Έλληνος και 15-

20 Τούρκων και διασκορπισθέντων των ανταρτών εις διάφορα μέρη, 

καταδιωκομένων υπό πλυπληθούς τουρκικού στρατού. Δίδει ακόμη 

την πληροφορίαν ότι ο Ζωγραφίτης Νικάνωρ ήλθεν εις Καρυάς εις 

τον Καϊμακάμην και εδήλωσεν ότι την μεσημβρίαν της παρελθούσης 

Τετάρτης πέντε Έλληνες αντάρτες, αποστελθέντες εκ του Ελληνικού 

σώματος, ενεφανίσθησαν οπλισμένοι δια δύσειραν φυσιγγίων, 

ήλθον εις την θύραν της Μονής ζητήσαντες να εισέλθουν. Ωστόσο, 

δεν τους επετράπη η είσοδος, έλαβαν τρόφιμα και ανεχώρησαν 

χωρίς να συμβεί άλλο τι εκατέρωθεν. Ακόμη πληροφορεί ότι 1500 

Τούρκοι στρατιώται πεζοί και έφιπποι ήλθον και περιέρχονται τα 

χωριά Λιαριγκόβης, Πολυγύρου κλπ. Έτερον σώμα από 200 Κρήτες 

λέγεται ότι απεβιβάσθη στα μέρη της Κασσάνδρας δια να μεταβεί εις 

τα ενδότερα και να δράσει κατά των Βουλγάρων Κομιτατζήδων. Τα 

περί των αντάρτικων σωμάτων και της συγκρούσεως αυτών μετά του 

τουρκικού στρατού, φονευθέντων πολλών Τούρκων κλπ. μας το 

επιβεβαίωσαν Κρημνιώται αυγουλάδες και Ιερισσιώτες ψαράδες, και 

ότι ο κόσμος έξω είναι άνω κάτω. Προτρέπει δε την Μονήν επί όσων 

                                                           
371 ΑΙΜΒατ 
372 ΙΜΔιον 
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προαναφέρθησαν να πράξει το φρονιμότερον και συμφερότερον. Και 

κλείνει την επιστολή με πληροφορίες σχετικά με την υγεία κάποιων 

Μοναχών του Αγίου Όρους, όπως επίσης για αγορά υλικών 

απαραιτήτων για επισκευές εντός της Μονής. 373 

*** 

3-5-1906. Καρυές. Υπογράφει ο Χαράλαμπος Διονυσιάτης και 

αναφέρει μεταφορά προϊόντων από μονή Κασταμονίτου. Αναφέ-

ρεται ο Καϊμακάμης. Μεγάλα περιουσιακά στοιχεία Βουλγάρων. 

Έρευνα από τον Καϊμακάμη σε κελλιά Βουλγάρων. Εύρεση 

δυναμίτιδας και φυτιλιών374.  

*** 

10-5-1905. Χαράλαμπος Διονυσιάτης. Αναφέρεται στις 

εντυπώσεις που είχε ο Βαλής Θεσσαλονίκης από το ταξίδι του στο 

Άγιο Όρος και  από τις συζητήσεις που διεξήχθησαν με Μοναχούς, 

καθώς και ότι αυτός υπεσχέθη τη λύση αρκετών προβλημάτων των 

Ιερών Μονών. Σημείωσε ιδιαίτερα την πληροφορίαν ότι κάθε μέρα 

ακούγονται αποβιβάσεις ελληνικών σωμάτων εις διάφορα μέρη του 

Νομού και ιδιαίτερα στη Χαλκιδική, αλλά και συγκρούσεις αυτών 

μετά του τουρκικού στρατού. Γίνεται επίσης λεπτομερής αναφορά 

περί ενός γεγονότος που συνέβη, όταν ο Ρώσος ιερομόναχος 

Θεοδόσιος εκ του Ιβηριτικού Κελλίου  Αγία Ζώνη  αποβιβασθείς εις 

Δάφνην έφερε μαζύ του ένα νεανίαν με ευρωπαϊκά  ρούχα και 

καπέλο λευκό, ηλικίας 22 ετών. Ενώ δε συνέλεγε τα πράγματα του 

γέροντός του δια να επιθεωρηθούν υπό του τελωνοφύλακος ηννόηθη 

υπό του Γιαγλή375 ότι είναι γυνή. Δια να αποκαλυφθεί δε πράγματι 

ότι είναι τοιαύτη εζήτησαν το διαβατήριόν του και επειδή δεν είχε 

την παρέλαβεν η αστυνομία. Εξετάσεις δε γενομένας απεδείχθη ότι 

                                                           
373 ΙΜΔιον 
374 ΙΜΔ. 1906, αρ.3 
375 Ο Γιαγλής εκείνη την εποχή, ο μετέπειτα Ιερισσιώτης Μακεδονομάχος και 

απελευθερωτής της Νιγρίτας Καπετάν Γ. Γιαγλής, υπηρετούσε ως Αρχισερδάρης 

(=αρχιφύλακας) του Αγίου Όρους.  

- Πάππας, Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος, 2012. 
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ήτο πράγματι γυνή, ονομαζόμενη Αικατερίνη376, ερωτηθείσα δι διατί 

ήρθεν ενταύθα ενώ εγνώριζεν ότι δεν είναι δεκτές γυναίκες, 

απήντησεν ότι είχε ευλάβειαν να προσκηνύσει το ιερόν τούτο έδαφος 

και μετά του ιδίου ατμοπλοίου να αναχωρήσει. Αλλά το ατμόπλοιον 

ανεχώρησεν ήδη του Αγίου Όρους. Μετά προσοχής ο Γιαγλής 

έσπευσε και τηλεγραφικώς και δι’ επιστολής να ειδοποιήσει περί 

τούτου την Ιεράν Επιστασίαν και ζήτησε διαταγάς περί του 

πρακτέου. Χθες δε συνάξεως γενομένης, απεφασίσθη ίνα ο 

πνευματικός μετά αντιπροσώπου του Καϊμακάμη κατέλθουν εις 

Δάφνην και μετά του εκεί αστυνόμου διαπιστώσουν και πάρουν 

κατάθεσιν, θα την αποπέμψουν δια του πρώτου ρωσικού ατμο-

πλοίου, τον δε Θεοδόσιον ιερομόναχον θα αποπέμψουν δια παντός, 

καταγγέλοντες αυτόν και εις το Πατριαρχείον και εις την εις Ρωσίαν 

Ιεράν Σύνοδον συνάμα. Τέλος εγένετο λόγος για κάποιες αψιμαχίες 

Κελλιωτών που κατά γενική εκτίμησιν θα λάβουν έκτασιν. 377 

*** 

11-5-1905, Αριθ. πρωτ. 1583/ αύξ. αριθ. 41.   Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 339Χ224). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Ευχαριστήριον διά τας αποσταλείσας υιικάς προσαγορεύσεις, επί 

τη επελθούση εσχάτως αισία του λυπηρού εκκλησιαστικού 

ζητήματος. 378 

*** 

23-5-1905. Ο Αντιπρόσωπος της Μονής Ξηροποτάμου στην Ιερά 

Επιστασία Κύριλλος αποστέλλει στη μονή αντίγραφο της 

διαμαρτυρίας Ζωγραφιωτών μοναχών που εστάλη στην Ιερά 

Κοινότητα, καθόσον ο φύλακας της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου τους 

                                                           
376  Ο Αντιπρόσωπος Χαράλαμπος Διονυσιάτης σε μεταγενέστερη επιστολή του 

αναφέρει το ορθόν όνομά της συλληφθείσας, Τατιάναν ή Τατιανήν (και όχι 

Αικατερίνη).  
377 ΙΜΔιον 
378 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 453  
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απαγόρευσε να διαμείνουν στη Μονή μετά το σούρουπο, με το 

σκεπτικό ότι στην Ιερά Μονή Ζωγράφου βρίσκουν κατάλυμα 

Βούλγαροι αντάρτες. Οι Μοναχοί περίμεναν τέσσερις ώρες έξω από 

την πόρτα και ανεχώρησαν λυπούμενοι379. 

*** 

30-6-1906. Επιστολή προηγουμένου Ξηροποτάμου Μερκουρίου  

περί τραυματισμού Ρώσου Μοναχού 380 

*** 

2-7-1905. Κύριλλος προς τη Μονή Ξηροποτάμου 2.7.1905, περί 

υποθέσεως Σμυρνάκη 381 

*** 

3-7-1905. Ο Λάμπρος Κορομηλάς σε επιστολή του προς τους 

επιτρόπους της Μονής Ξηροποτάμου ζητεί τη βοήθειά τους 

προκειμένου να παραμείνει στο Άγιο Όρος ο Γεράσιμος Σμυρνάκης 

που εργάζεται υπέρ του Έθνους και κατά των σλαβικών επιδιώξεων 

(3.7.1905, μονόφυλλο)382.  

*** 

13-7-1905. Κύριλλος προς τη Μονή Ξηροποτάμου επί υποθέσεως 

Σμυρνάκη για την οποία ενδιαφέρεται και ο Έλλην πρόξενος 

Θεοτόκης. Ο Κύριλλος δεν συμφωνεί με ενέργειες του Σμυρνάκη. 383 

*** 

17-9-1905. Στο 5681 έγγραφο ο Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄ αιτείται 

από τους επιστάτες των Ι. Μονών του Αγίου Όρους να καταβάλλουν 

κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά που 

υπάρχει μεταξύ της κυριάρχου Μονής Βατοπεδίου και της Βατο-

πεδινής Σκήτης Αγίου Δημητρίου. 

*** 

                                                           
379 ΝΑΙΜΞ, φάκ.21 θ-ε, φ.341 
380 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
381ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 21 θ΄-ε' [τχ.Γ΄], φ. 368 
382 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 10 θ΄-ε' [τχ.10/Α], φ. 103 
383ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 21 θ΄-ε' [τχ.Γ΄], φ. 372 
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14-12-1905, Αριθ. πρωτ. 8042.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

 (πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ226). 

 Ιερώτατε  Μητροπολίτα  πρώην  Νευροκοπίου...κυρ  Νικόδημε  (εν  άλλοις  

Νεόφυτε) . 

Επισημαίνεται, κατ’ επανάληψιν παρατηρηθέντος συνοδικώς, ότι δεν είναι 

κανονική ουδέ πρέπουσα η εν τοις εσχάτοις χρόνοις επικρατήσασα εν Αγίω Όρει 

τάξις της απονομής υπό των Ι. Μονών του εκκλησιαστικού οφφικίου του 

αρχιμανδρίτου, καθότι το δικαίωμα τούτο κέκτηται μόνος ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης ως κυριάρχης των ειρημένων Μονών. Συνιστάται εφεξής, ότι 

συνοδική διαγνώμη απαγορεύεται και εις τον ίδιον όταν προσκαλείται από των 

Ιερών Μονών να προβαίνη εις χειροθεσίαν αρχιμανδριτών άνευ γνώσεως και 

εντολής της Εκκλησίας. 384  

*** 

21-2-1906, Θεοφύλακτος Σιμωνοπετρίτης.  

Εν τῃ χθεσινή συνεδρία υπεγράφη το πρώτον Πρακτικόν της νέας 

περιόδου…. Δια να μη έλθομεν εν ίση μοίρα με τους Κελλιώτας και 

συζητούμεν περί του Κελλιωτικού ζητήματος απεφασίσθη τετραμελής 

επιτροπή εκ Προϊσταμένων των ιερών Μονών να συστήσει  επιτροπή 

εκ Προϊσταμένων των ιερών Μονών η οποία να αναλάβει τη 

συνεννόηση μετά Κελλιωτών, να τους ερωτήσει τι απαιτούν, να 

μελετήσει την υπόθεσιν επισταμένως και εκφέρει γνώμην, την οποίαν 

μετά ταύτα η Κοινότης θα παρατηρήσει. Και ή θα παραδεχθεί ή θα την 

τροποποιήσει και θα γράψει προς τα Πατριαρχεία. Συγχρόνως δε, 

εγένετο λόγος και περί του αγιαννανικού ζητήματος και απεφασίσθη 

επί τη βάσει του καθεστώτος και συγγιλίων να απαντήσωμεν προς την 

Εκκλησίαν ότι αγιαννανίται δεν έχουν δίκαιο. Εν τη ιδία Συνεδρία 

ελθών και ο Καϊμακάμης είπεν ότι έχει τηλέγραφον, ότι η ευρωπαϊκή 

επιτροπή απεφάσισε να κτισθώσι καζάρμαι εις όλα τα χωρία της 

Χαλκιδικής και εις το Άγιο Όρος δια την χωροφυλακήν, και ότι το Άγιο 

Όρος ως πρώτης τάξεως υπελόγισαν να εξοδεύσει 36 χιλιάδας γρι. Εις 

                                                           
384 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 454.  
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απάντησιν τω είπομεν ότι θα συνεννοηθώμεν με τας Μονάς μας και 

ακολούθως θα απαντήσωμεν. 385  

*** 

23-2-1904. Θεσσαλονίκη. Ο Θεοφύλακτος Ιωαννίκιος Ιερομονάχος 

Σιμωνοπετρίτης ενημερώνει τη Μονή ότι δεν μπόρεσε να συναντήσει 

τον Ταφήμ Εφένδη, ο οποίος έλειπε στην Κωνσταντινούπολη, στη 

συνδρομή του οποίου στήριζαν πολλές ελπίδες για συμφέρουσα 

επίλυση ζητήματος της Μονής. Ο Μοναχός αναφέρει ότι στις 22 

Φεβρουαρίου 1904 ο ελληνικός λαός, μετά τη θεία λειτουργία στον 

Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου και εγένετο χειροτονία 

Αρχιερέως, διαδήλωσε ενάντια στους Βουλγάρους που κατασφάζουν 

Μακεδόνες ομογενείς, διερχόμενος τις κεντρικότερες οδούς της 

Θεσσαλονίκης. 386  

*** 

28-2-1906, Θεοφύλακτος Σιμωνοπετρίτης.  

Ο απεσταλμένος όπλον δεν έφερεν, ειπών ότι δεν του έδωκαν, 

λέγοντες ότι έχουν εν και τους χρειάζεται. Θα έχετε την φροντίδα να 

στείλετε, έστω και παλιοντούφεκον. Και οι Σερδάροι μας απ’ αυτά 

έχουν. Επισήμως εζητήσαμεν παρά της Κυβερνήσεως εις αυτούς ανά εν 

και εστάθη αδύνατον. Προ δύο ετών, ελθών εις Ευρωπαίους αξιωμα-

τικούς, διοργανωτής της χωροφυλακής και παρ’αυτού εζητήσαμεν και 

υπεσχέθη να ενεργήσει και μας δοθώσι ως αναγκαία. Και από εκεί 

αποτυχία. Τι να ειπεί τις με αυτούς τους Τούρκους, αφού τοιαύτα όπλα 

σχεδόν όλα τα χωριά θα έχουν από 5-10, εις την ημετέραν 

χωροφυλακήν επί εγγυήσει τους δεν δίδουν. Έχετε δίκαιο να γράφετε 

εις τα έξω μέρη όσον υπάρχειν Στρατός, χωροφυλακή και Ευρωπαίοι 

αξιωματικοί καθημερινώς φόνοι γίνονται. Αλλά τι να κάμει κανείς με 

τους Ρώσους και τους κατηραμένους Βουλγάρους, οι οποίοι εχάλασαν 

τον τόπον, λέγοντες και επαναλαμβάνοντες ότι φοβούνται, χάριν 

καταχθονίων πράττουν τόσα κακουργήματα και φόνους, πάλιν 

υπερασπίζουν τα τέρατα και απογόνους του Κρούμου, ως είδατε εις 

                                                           
385 ΑΙΜΣΠ 
386 ΑΙΜΣΠ 
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την εφημερίδα Νέαν Ημέραν και κατηγορούν τον Πατριάρχην. Αλλ’ 

εστί Θεός δικαιοκρίτης, καθότι, οι μεν Ρώσοι δικαίως τιμωρούνται, 

αναστατωθέν το εσωτερικόν των, οι δε Βούλγαροι ελπίζουν να 

απολαύσουν και αυτοί τα επίχειρα της κακίας των εντός ολίγων. 387  

*** 

15-6-1906, Θεοφύλακτος Σιμωνοπετρίτης. Χθες γενομένης 

Συνεδρίας απεφασίσθη και εστάλησαν δύο Σερδαροί εις το Κελλίον να 

μείνουν εκεί, διετάχθη και ο οπλαρχηγός Ζαφείρης να περιφέρεται εις 

εκείνα τα μέρη με τους Σερδαρούς. Προς το εσπέρας ελθών ο Ρώσος 

Αντιπρόσωπος μ’ είπεν ότι ο Καϊμακάμης έλαβεν τηλέγραφον παρά 

του Νομάρχου και τον διατάσσει να αναχωρήσει με το αναμενόμενον 

πλοίο Δεστούνη (Ντιστούνη) εις Θεσσαλονίκην και ότι επειδή οι 

Σερδαροί δεν εξικανούν να φυλάξουν τον τόπον, θα έρθει Στρατός. Και 

τις οίδεν οποίας κατηγορίας θα είπει εις τον Νομάρχην δια τον ιερόν 

ημών τόπον. 388  

*** 

30-6-1906, Μάξιμος Σιμωνοπετρίτης (κατ’ εντολήν). Χθες σας 

εγράψαμεν ότι οι αιμοβόροι και κατηραμένοι απόγονοι του Κρούμου οι 

Βούλγαροι ότι εφόνευσαν εις Βάρναν και Φιλιππούπολιν 120 Έλληνες. 

Ο εν Θεσσαλονίκη Επίτροπος εκ βεβαίας πηγής πληροφορηθείς 

έγραψεν εις την Ιεράν Μετάνοιάν του ότι περί τους 6000 εφόνευσαν. Η 

εφημερίς Νέα Ημέρα δεν ήρθεν. Όταν έλθει βεβαίως θα 

πληροφορηθώμεν τα καθέκαστα. 389  

*** 

17-7-1906: ενημερωτική επιστολή του εν Καρυαίς Βατοπεδινού 

Αντιπροσώπου Γέροντος Γρηγορίου προς τους Επιτρόπους της 

Μονής, περί παρανόμων ενεργειών Κομιτατζήδων εν Αγίῳ Όρει. 

Γνωστοποιεί ότι ο Βεκίλης συνέλαβε τον πρώην Βατοπεδινόν 

Βούλγαρον Κελλιώτην Παχώμιον εις τα Γυφτάδικα, Καβιώτην 

μετέπειτα εις το εν Καρυαίς Σταυρονικητιανόν Κονάκιον μεθ’ ενός 

                                                           
387 ΑΙΜΣΠ 
388 ΑΙΜΣΠ 
389 ΑΙΜΣΠ 
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άλλου Βουλγάρου, εις τους οποίους εύρον εν τῳ δωματίῳ αυτών 

φυτίλιον και δυναμίτην και τους εφυλάκισαν. Εις τας γενομένας 

ανακρίσεις επρόδωσαν και άλλους Κομιτατζήδες. Ο εν λόγῳ 

Βούλγαρος είναι παπουτσής κοσμικός και επρόδωσεν ο ίδιος τον 

Μοναχόν Ιάκωβον Χιλανδαρινόν, όστις εγένετο έπειτα Ζωγραφίτης 

και απ’ ό,τι φαίνεται ενίσχυεν οικονομικώς το Κομιτάτον και είχε 

παράνομον δράσιν εν Αγίῳ Όρει μετ’ άλλων Κομιτατζήδων. Εις την 

επιστολήν δίδονται εκ παραλλήλου και άλλαι σχετικαί πληροφορίαι. 
390  

*** 

19-7-1906. Ο διατελών γενικός επίτροπος του Αγίου Όρους στην 

Κωνσταντινούπολη Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Ιβηρίτης,  με την 

επιστολή του πληροφόρησε την Ιερά Κοινότητα ότι στην Πόλη 

διαδιδόταν η φήμη ότι στα Μοναστήρια του Αγίου Όρους κρύβονται 

Κρήτες επαναστάτες. Συνέστησε δε τους μοναχούς του Αγίου Όρους 

να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μήπως οι Σλάβοι κρύψουν όπλα στα 

Μοναστήρια, προκειμένου να ενοχοποιήσουν τους Μοναχούς των  

στις τουρκικές Αρχές, ότι συμμετέχουν σε ένοπλη εξέγερση εναντίον 

τους.  Ο Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος πίστευε ότι η εν λόγω φήμη 

προερχόταν από συκοφαντίες των Σλάβων. 391   

*** 

19-7-1906 (έγγρ.296). Κωνσταντινούπολη. Επιστολή του 

Αμβρόσιου Ιβηρίτη. Αναφέρεται σε πληροφορίες για διενέξεις στο 

Άγιο Όρος μεταξύ Ελλήνων και Σλάβων μοναχών. Οι μεν 

κατηγορούν του δε και αντίστροφα για απόκρυψη ανταρτών. 

Συμβουλεύει οι μονές και οι κελλιώτες να είναι προσεκτικοί. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τους χαρακτηριζόμενους ως 

ασυνείδητους Σλάβους, για τους οποίους υφίσταται η προσοχή, 

μήπως ρίψουν όπλα, βόμβες κλπ. Προκειμένου να ενοχοποιήσουν τα 

Ελληνικά Μοναστήρια. Μάλιστα δε συνιστά να ενημερωθούν προς 

τούτοις όλα τα Ελληνικά Μοναστήρια διά των αντιπροσώπων τους. 

                                                           
390 ΑΙΜΒατ 
391 ΝΑΙΜΞ, φάκ.3 θ-ε, χ.α.φ. 
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Επίσης δε αι Ιεραί Μοναί να ειδοποιήσουν έγκαιρα και τους 

Κελλιώτες τους, προκειμένου να λάβουν τα δέοντα μέτρα. 392  

*** 

22-7-1906.  Καρυές. Υπογράφει ο Χαράλαμπος Διονυσιάτης. 

Αναφέρει ότι ο Διοικητής της Χωροφυλακής από Πολύγυρο θα 

επισκεφτεί το Άγιο Όρος με σκοπό να ερευνήσει κελλιά για 

απόκρυψη όπλων, πυρίτιδας κλπ. Ενημερώνει ότι χρειάζεται πολύ 

προσοχή διότι οι Σλάβοι μοναχοί είναι ικανοί να κρύψουν όπλα και 

άλλα ενοχοποιητικά στοιχεία σε κάποιο μέρος ελληνικής μονής και 

έπειτα να καταδώσουν το γεγονός στις Αρχές.  

*** 

29-7-1906, Μάξιμος Μ. Σιμωνοπετρίτης (κατ’ εντολήν) Επιβάτες 

τινές αφικόμενοι με το Ρωσικόν είπον ότι και εν Βάρνη και εν 

Φιλιππουπόλει οι καραταμένοι Βούλγαροι έβαλαν σπαθί εις τους 

Έλληνας και εις μεν την Βάρναν περί του 60 εφόνευσαν, ολιγότερους 

εις την Φιλιππούπολιν. Κατά πόσον αληθεύει αγνοούμεν. 393  

*** 

4-8-1906, Θεοφύλακτος Μ. Σιμωνόπετρας. Χθες ήρθε ο Ρώσος 

χιλίαρχος από Πολύγυρον, ο οποίος προτίθεται να περιφέρθει εις τας 

Μονάς να ίδει τας τοποθεσίας δια την Χωροφυλακήν. Η Κοινότης 

απέκρουσε την πρότασίν του, ειπούσα ότι ο ήδη ευρισκόμενος 

αυτοκρατορικός στρατός είναι αρκετός προς φύλαξιν. Και τούτο είπε 

δια να αποφύγει τα καταχθόνια σχέδια των Ρώσων. Εννοείται με την 

πρόφασιν της χωροφυλακής θα έρθει και ο χιλίαρχος. Προ τριών 

ημερών όπου ήτο εις το Ρωσικόν ηγκυροβολημένον εν γερμανικόν 

ατμόπλοιον έχον περιηγητάς, εξήλθεν ο Καϊμακάμης προς 

επίσκεψιν. Εκεί του είπον ότι εις τον Πειραιά ανέγνωσαν Ελληνικάς 

εφημερίδας ότι έκαμον απόπειρα δολοφονίας κατά του Σουλτάνου 

και ότι απεβίωσε. Τούτο ακούσας ελυπήθη και αμέσως 

ετηλεγράφησε προς τον Νομάρχην ζητών πληροφορίας, ο οποίος του 

                                                           
392 ΙΜΧΙ, έγγρ. 296 
393 ΑΙΜΣΠ 
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απήντησεν ότι η αυτού Μεγαλειότης εκρυολόγησεν ολίγον και δεν 

επήγεν εις το προσκύνημα και ότι κακόβουλοι τα διαδίδουν αυτά. 394  

*** 

9-8-1906. Καρυές. Υπογράφει ο Χαράλαμπος Διονυσιάτης. 

Αναφέρει ότι μπροστά στην είσοδο της μονής Βατοπεδίου δύο 

άγνωστοι πυροβόλησαν με περίστροφο κατά Βουλγάρου μοναχού. 

Αναφέρεται εκ νέου στα γεγονότα της Αγχιάλου και στην φυλάκιση 

του Αγχιάλου Βασιλείου από τις Βουλγαρικές Αρχές395.  

*** 

4-9-1906396. Υπογράφει ο  Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος, Επίτροπος  

του Αγίου Όρους στην στην Κωνσταντινούπολη. Αναφέρει στην Ιερά  

Κοινότητα  ότι στην Κωνσταντινούπολη διαδίδεται φήμη ότι 

Έλληνες και  Ρώσοι μοναχοί συγκρoύoνται στο Άγιο Όρος.  

*** 

10-9-1906. Καρυές.Υπογράφει ο Χαράλαμπος Διονυσιάτης. 

Αναφέρεται στο κελλιωτικό ζήτημα και στα ομόλογα. 397  

*** 

14-10-1906. Καρυές. Υπογράφει ο Χαράλαμπος Διονυσιάτης. 

Αναφέρει ότι ο Καϊμακάμης τους συμβουλεύει να ζουν ειρηνικά 

χωρίς φόνους και φυλετισμούς και να μην ακούγονται εκτός του 

Αγίου Όρους άσχημα νέα γι’ αυτούς. Διαφορετικά η Κυβέρνηση είναι 

υποχρεωμένη να επέμβει. 398 

*** 

21-11-1906.  Καρυές. Υπογράφει ο Χαράλαμπος Διονυσιάτης. 

Αναφέρει ότι οι εχθροί τους (Σλάβοι;) τους κατηγορούν στην 

Κυβέρνηση ότι τα ελληνικά μοναστήρια και τα εξαρτήματά τους 

                                                           
394 ΑΙΜΣΠ 
395 ΙΜΔ. 1906, αρ.6 
396 ΝΑΙΜΞ, Φάκ.3 θ΄-ε΄ [τχ.Γ΄] 
397 ΙΜΔ. 1906, αρ.8 
398 ΙΜΔ. 1906, αρ.12 
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υποθάλπουν κακούς ανθρώπους. 399 

*** 

23-11-1906. Καρυές. Υπογράφει ο Χαράλαμπος Διονυσιάτης. 

Αναφέρει ότι η Σερβική Κυβέρνηση και ο βασιλιάς Αλέξανδρος 

ανέλαβε την εξόφληση του χρέους της μονής Χελανδαρίου (6.000 

λίρες). Κίνηση των Ρώσων να αναγνωριστούν οι Σκήτες του Προφήτη 

Ηλία και του Αγίου Ανδρέα ως μονές. 400 

*** 

23-10-1906: ενημερωτική επιστολή του εν Καρυαίς Βατοπεδινού 

Αντιπροσώπου Γέροντος Γρηγορίου προς τους επιτρόπους της 

Μονής, δι’ ής γνωρίζονται καταγγελίαι της Ι. Μονής Ζωγράφου δι’ 

απειλάς φυγάδων τινών εν Αγίῳ Όρει εναντίον της Μονής και δια 

μίαν δολοφονίαν ενός Μοναχού δια ροπάλου, δια την οποίαν 

γίνονται ανακρίσεις. 401 

*** 

27-1-1907. Επιστολή προηγουμένου Ξηροποτάμου Ευγενίου  περί  

εθνικής δραστηριότητος του Γερασίμου Κεφαλληνού, Κουρουτζή από 

τη Μονή Κουτλουμουσίου 402 

*** 

25-2-1907. Επιστολή προηγουμένου Ξηροποτάμου Ευγενίου  περί  

αναστατώσεως που επέφεραν οι πατέρες της Σκήτης της Αγίας 

Άννης403 

*** 

12-9-1907. Αναφορά για διένεξη στην Ι. Μονή Βατοπεδίου 

υφισταμένη προ τριετίας. Ευχή για επίλυση αυτής με αμοιβαία 

υποχώρηση 404 

                                                           
399 ΙΜΔ. 1906, αρ.14 
400 ΙΜΔ. 1906, αρ.15 
401 ΑΙΜΒατ 
402 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
403 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
404 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
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*** 

14-9-1907. Επίσκεψη στην Ι. Μονή Δοχειαρίου προς επίλυση 

εδαφικής διαφοράς 405 

*** 

16-11-1907. ενημερωτικόν σημείωμα (ραβάσιον) του εν Καρυαίς 

Βατοπεδινού Αντιπροσώπου Γέροντος Σπυρίδωνος προς τους 

Επιτρόπους της Μονής, δι’ου γνωρίζεται η διείσδυσις πολλών 

Βουλγάρων εις τό Άγιο Όρος. Είτα λέγει, ότι επειδή πρόκειται να γίνῃ 

σύσκεψις δια το θέμα τούτο εις το Κονάκιον της Μονής, θα 

ενημερώσῃ τη Μονή δια το πόρισμα της συσκέψεώς ταύτης. 406 

*** 

6-11-1907. Καταδίκη εις αειφυγία δώδεκα Ζωγραφιτών πατέρων 

υπό της Ι. Κοινότητος. Οι δώδεκα ζητούν τη δίκη τους υπό πολιτικών 

δικαστηρίων, για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Παρακαλούν 

την Κοινότητα να αναθεωρήσει την απόφασή της, για να μην 

περιφέρονται κακοχαμένοι. Η γνώμη του προηγουμένου είναι ότι 

αδίκως απελάθησαν, γιατί δεν ευρέθησαν ενοχοποιητικά στοιχεία 

όπως έγγραφα ή αλληλογραφία. 407 

*** 

14-11-1907. Διένεξη με την Μονή Σταυρονικήτα για ένα τείχος 

στη Δάφνη. Ανάθεση της υποθέσεως σε Δικηγόρο εκ Θεσσαλονίκης 

και προσφυγή σε πολιτικό Δικαστήριο σε περίπτωση μη επίλυσής 

του408 

*** 

21-11-1907. Ανάκριση 28 πατέρων για τους 12 απελαθέντες 

Ζωγραφίτες πατέρες. Αθώωση αυτών διότι δεν ευρέθησαν ενοχο-

ποιητικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είναι κομιτατζήδες  409  

                                                           
405 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
406 ΑΙΜΒατ 
407 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
408 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
409 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
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*** 

17-3-1908. Φήμες και ανησυχίες των Αγιορειτών γιατί οι Ρώσοι 

προσπαθούν να επιρρίψουν εις τους Γραικούς το φόνο του παπά 

Μωυσέως410 

*** 

4-6-1908. Καρυές (έγγρ. 12). Επιστολή του Ευγένιου Δοχειαρίτη. 

Αναφέρεται σε προβλήματα που έχει με τη μονή. Εργαζόταν σε 

μετόχι και μετά το πέρας της εργασίας του, δεν έγινε δεκτός στη 

μονή. 411 

*** 

7-7-1908. Δραστηριότητες του μοναχού Κυρίλλου εις Κωνστα-

ντινούπολιν μετά Ρώσων κελλιωτών διαβάλλοντος το Άγιο Όρος - 

Ανάγκη επεμβάσεως Πατριάρχου 412 

*** 

3-6-1909, Αριθ. πρωτ. 3532  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ220). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Γνωρίζεται η διαβίβασις επί επιστροφή εγκλείστου Γράμματος 

του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Μυριοφύτου και Περιστάσεως κυρ 

Φιλοθέου, καταγγέλλοντος την διαγωγήν και συμπεριφοράν του 

ηγουμένου του εν Ηρακλείτση της επαρχίας αυτού Μετοχίου της 

Μονής. Προτρέπεται συνοδική διαγνώμη, ίνα γένωνται τω 

διαληφθέντι ηγουμένω αι προσήκουσαι από μέρος της Μονής 

επιτιμήσεις και συστάσεις περί νομοταγενεστέρας πολιτείας εν τω 

μέλλοντι.  413  

*** 

                                                           
410 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
411 ΙΜΧΙ, έγγρ. 12 
412 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
413 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 457.  
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6-9-1909, Αριθ. πρωτ. 6492.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Μητροπολίτου Μυριοφύτου και Περιστάσεως Φιλοθέου  

(αντίγραφον, Οικουμενικόν Πατριαρχείον/Α.΄ Πατριαρχικόν 

Γραφείον, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 342Χ218. Το πρωτότυπο  

εγράφη εν Περιστάσει τη 6 Σεπτεμβρίου 1909). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Καταφέρεται κατά του Ιβηρίτου ταξιδιώτου Προηγουμένου 

Γερασίμου, δι’ αναρμόδιον επέμβασιν αυτού εις τα εκκλησιαστικά 

και κοινοτικά της εν Ηρακλείτση κοινότητος, εφ’ ω και θερμώς 

παρακαλεί την Α.Θ.Π. όπως διατάξη και αύθις την διενέργειαν των 

δεόντων, προς καθησύχασιν των σκανδαλιζομένων συνειδήσεων 

των Χριστιανών της ταπεινής παροικίας του. 414 

*** 

12-9-1909, Αριθ. πρωτ...  Κωνσταντινούπολις, ιδιαιτέρα επιστολή  

του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής με ιδιόχειρον σημείωσιν άνω 

δεξιά:  πατρική , δίφυλλο, 341Χ220). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Αναφέρεται εις τα αιτήματα των Γεωργιανών Κελλιωτών της 

Μονής, καθώς και εις το ζήτημα του ύδατος του Ιβηριτικού Κελλίου 

των Αγίων Πέτρου και Ονουφρίου, διά το οποίον συνιστά να γίνη η 

αιτούμενη παραχώρησις. Προσέτι αναφέρεται πατρικώς και διά το 

εξής: Επειδή ο Ίμβριος ιερεύς, τέως εκ της Ιβηριτικής Αδελφότητος, 

απηρνήθη την Αγίαν του Χριστού Πίστιν και ησπάσθη τον 

μωαμεθανισμόν, νυν μεταμεληθείς ζητεί ίνα επανέλθη μετά της 

συζύγου αυτού, εξωμότιδος και ταύτης Ιουδαίας, και των τέκνων 

αυτού εις τους κόλπους της Εκκλησίας, διό και προτίθεται ίνα 

μεταβή εις Αθήνας. Επειδή όμως διά την τοιαύτην μετοικεσίαν 

απαιτούνται έξοδα, ων στερείται ούτος, αξιούται να συντρέξη και η 

Μονή, φιλευσπλάχνως κινουμένη υπέρ της σωτηρίας αυτού και 

τοσούτων άλλων ψυχών, αποστέλλουσα εις τον Πατριάρχην υπέρ 

                                                           
414 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 459. 
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αυτού 2000 γρόσια ως βοήθειαν και δη δι’ έργον τα μάλιστα 

θεάρεστον και φιλάδελφον. 415 

*** 

17-9-1909, Αριθ. πρωτ. 6492.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 341Χ219). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Γνωρίζεται η αποστολή εγκλείστου αντιγράφου Γράμματος του 

Ιερωτάτου Μητροπολίτου Μυριοφύτου και Περιστάσεως κυρ 

Φιλοθέου, υποδεικνύοντας την ανάγκην της αντικαταστάσεως του 

εν Ηρακλείτση της επαρχίας αυτού αντιπροσώπου της Μονής 

Προηγουμένου Γερασίμου ως μη πολιτευομένου καλώς. Όθεν, 

συνοδική διαγνώμη συνιστάται να ανακληθεί ούτως και να 

αντικατασταθεί δι’ άλλου καταλλήλου προσώπου, χάριν της 

ησυχίας της Ιεράς Μητροπόλεως και των εκεί Χριστιανών. 416 

*** 

17-9-1910, Αριθ. πρωτ. 8508.   Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ224). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Απαντητικόν περί του ζητήματος της αναφυείσης εν τη Μονή 

οξείας διαφοράς και διαστάσεως. Η Εκκλησία ανέθεσεν εις τον 

Πατριαρχικόν Έξαρχον την εφαρμογήν του κοινού Πρακτικού των 

πατέρων της Μονής, εν ώ εμπεριέχονται οι όροι τοις προς αλλήλοις 

τελείας συνδιαλλαγής και περιφρουρήσεως της ειρήνης εν τω 

μέλλοντι.417  

*** 

9-10-1910, Αριθ. πρωτ. 8852.   Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

                                                           
415 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 459.  
416 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 459.  
417 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 461.  
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(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ225). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Προς διαβεβαίωσιν προγενεστέρου τηλεγραφήματος, καθ’ ο η 

Εκκλησία ενετείλατο τους εκ των πατέρων της Μονής Νεκτάριον, 

Αλέξανδρον και Γαλακτίωνα, όπως συμμορφωθούν εντός οκτώ 

ημερών από της ημερομηνίας του τηλεγραφήματος προς την 

απόφασιν της Μονής περί αναχωρήσεως αυτών εις τα ωρισμένα 

ταξίδια, καθόσον εν περιπτώσει απειθείας καθαιρεθήσονται, 

αξιούται, συνοδική διαγνώμη, να γίνη εκ νέου η σύστασις και 

υπόδειξις εις τους ρηθέντας πατέρας προς συμμόρφωσιν, 

διαφορετικώς θα επιβληθή αυτοίς κατ’ ανάγκην η ποινή της 

καθαιρέσεως.418  

*** 

9-10-1909. Πατριαρχική σύσταση περί ομονοίας των 

αντιπροσώπων 419 

*** 

18-8-1910. Συνάντηση εκπροσώπων της Ξηροποτάμου στις 

Καρυές με τον Άγιο Καστορίας. Τον πληροφορούν ότι κάποιος άγνω-

στος έχει καταγγείλει την Μονή στο ελληνικό προξενείο ότι 

παραχωρεί τα οικήματά της στη Δάφνη με σκοπό να γίνει ρωσική420 

*** 

22-10-1910, Αριθ. πρωτ. 9202  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ225). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Γνωρίζεται η αποστολή επί επιστροφή εγκλείστου αναφοράς 

προς την Εκκλησίαν των υπογεγραμμένων πατέρων της Μονής, και 

                                                           
418 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 462.  
419 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.3]. 
420 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.3]. 
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αξιούται όπως υποβληθούν απολογητικώς πληροφορίαι περί των εν 

αυτή διαλαμβανομένων, διά τα περαιτέρω. 421 

*** 

10-11-1910, Αριθ. πρωτ. 9936.   Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ225). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Αναφέρεται εις προκύψασαν διαπάλην μεταξύ της αδελφότητος 

της Μονής. Η συμφιλιώσις των διαμαχομένων δύο μερίδων εν τη 

αδελφότητι ανατίθεται εις τους ηγουμένους των Ι. Μονών 

Διονυσίου, Καρακάλλου και Ξενοφώντος. 422 

*** 

8-1-1911, Αριθ. πρωτ... .  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 337Χ223). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Ευχαριστήριον διά τας διαβιβασθείσας υιικάς συγχαρητηρίους 

προσρήσεις και ευχάς επί ταις διαγενομέναις αγίαις των 

Χριστουγέννων εορταίς και τω νέω έτει. Ανταπονέμονται ευχαί και 

ευλογίαι.423 

*** 

15-3-1911, Αριθ. πρωτ... Θεσσαλονίκη, Γράμμα του Μητροπο-

λίτου Θεσσαλονίκης Ιωακείμ  

(πρωτότυπο, ιδιόγραφο, δίφυλλο, 268Χ215). 

 Πανοσιώτατοι επίτροποι της Ιεράς Μονής των Ιβήρων . 

Αναφέρει ότι την απάντησιν εις το υμέτερον τηλεγράφημα 

διαβιβάζομεν υμίν προφορικώς διά των πατέρων Προηγουμένων 

Δανιήλ, Αμφιλοχίου και Ανθίμου,  και προτρέπομεν υμάς, όπως 

                                                           
421 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 462.  
422 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 463.  
423 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 463.  
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συμμορφωθήτε προς την γνώμην ταύτην, ήτις είναι ου μόνον ημών, 

αλλά και πάντων των εδώ .424  

*** 

13-4-1911, Αριθ. πρωτ...  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄            

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ225). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Ευχαριστήριον διά τας αποσταλείσας υιικάς συγχαρητηρίους 

προσρήσεις και ευχάς επί τη λαμπροφόρω εορτή της του Κυρίου 

Αναστάσεως. Αντιχαιρετίζει εν αγάπη η Α.Θ.Π. με το  Αληθώς 

Ανέστη .425  

*** 

7-9-1911, Αριθ. πρωτ. 8056.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄        

(αντίγραφον, χειρόγραφον, δίφυλλο, 255Χ200). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής του 

Χιλιανδαρίου . 

Διαμηνύει ότι εις αποσταλέν τηλεγράφημα υπό ημερομηνίαν 20 

παρελθόντος μηνός προς την Ιερά Κοινότητα, ηξιώθη η 

παρεμπόδισις της υπό του Ιερομονάχου Γερασίμου μελετωμένης 

ανεγέρσεως εν τω Κελλίω του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 

δυσαναλόγου προς τον χαρακτήρα του Κελλίου εκκλησίας, καθώς 

και η περαιτέρω εξακολούθησις των εργασιών της οικοδομής του 

Κελλίου της Αγίας Ζώνης, την οποίαν αναγείρει παρανόμως ο 

Γέρων του Κελλίου Νύφων. Διά την μη συμμόρφωσιν αυτών 

καυτηριάζει την υπό της Ι. Μονής Χελανδαρίου δοθείσαν άδειαν εις 

Κελλιώτας αυτής δι’ ανέγερσιν κολοσιαίων οικοδομών, έχοντας 

όψιν Μονυδρίων και Μονών. Επιδηλούται, ότι διά τας 

διαπραχθείσας παρανόμους οικοδομάς εις αμφότερα τα ειρημένα 

                                                           
424 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 465.  
425 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 466-467.  
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Κελλία, επεβλήθη συνοδικώς εκκλησιαστική αργία, απαγορευμένης 

της τελέσεως εν αυτοίς πάσης ιεροπραξίας. 426 

*** 

8-10-1911. Καρυές. Υπογράφει ο Κυριακός Διονυσιάτης. Αναφέρει 

ότι ο αρχιγραμματέας του πατριαρχείου εστάλη ως έξαρχος στο Άγιο 

Όρος, για να ερευνήσει το θέμα των κατακτητικών διαθέσεων των 

Ρώσων κελλιωτών μοναχών427.   

*** 

20-12-1911, Αριθ. πρωτ. 11550.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ (πρωτότυπο, διά γραφομη-

χανής, δίφυλλο, 337Χ223, καρμπόν κυανή μελάνη). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Γνωρίζεται η διαβίβασις εγκλείστων περιλήψεων συνεντεύξεων, 

μεταξύ της Α.Θ.Π. και του Ρώσου Πρεσβευτού, διά την υπόθεσιν των 

Γεωργιανών Μοναχών του Ιβηριτικού Κελλίου του Αγίου Ιωάννου 

του Θεολόγου, με την αξίωσιν να μελετηθούν προσεκτικώς και να 

υποβληθή η γνώμη της Μονής επ’ αυτών. 428 

*** 

12-1-1912, Αριθ. πρωτ...  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄                        

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 337Χ225). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Ευχαριστήριον διά τας αποσταλείσας υιικάς προσρήσεις και 

ευχάς επί ταις διαγενομέναις αγίαις και κοσμοχαρμοσύνοις εορταίς. 

Ανταπονέμονται ευχαί και ευλογίαι. 429 

*** 

                                                           
426 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 466-467. 
427 ΙΜΔ. 1911, αρ.1  
428 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 467.  
429 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 467.  
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7-2-1912, Αριθ. πρωτ. 780.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄       

(αντίγραφον, χειρόγραφον, δίφυλλο, 270Χ210, καστανόχρωμος 

μελάνη). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Αναφέρεται εις την υπό της Μονής δοθείσαν λύσιν εις τούς 

Γεωργιανούς πατέρας του Ιβηριτικού Κελλίου του Αγίου Ιωάννου του 

Θεολόγου προς δημιουργίαν Σκήτης, αποδεκτής γενομένης ταύτης και 

υπό της εν Κωνσταντινουπόλει Ρωσικής Πρεσβείας. Συνιστάται η 

μεταξύ Μονής και Ιεράς Κοινότητος διευθέτησις του θέματος.430 

*** 

7-2-1912, Αριθ. πρωτ. 780.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 337Χ225). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των Ιβήρων 

. 

Κατόπιν και της τηλεγραφικής αναγγελίας προς την Μονήν, 

γνωρίζεται ότι αποδεκτής γενομένης υπό της εν Κωνσταντινουπόλει 

Ρωσικής Αυτοκρατορικής Πρεσβείας της εις το ζήτημα των 

Γεωργιανών πατέρων του Κελλίου του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 

δοθείσης υπό τής Μονής λύσεως διά την δημιουργίαν Σκήτεως, ως 

αύτη καθορίζεται εις το από 31 Δεκεμβρίου παρελθόντος έτους 

πρακτικού της Μοναστηριακής Συνάξεως, εδόθη αρμοδίως η 

απαιτουμένη άδεια περί αμέσου επικυρώσεως των διαβατηρίων 

προς μετάβασιν εις Μόσχαν της νέας συνοδείας της Μονής, επίσης 

δε αποδεκτά εγένοντο και τα λοιπά διαλαμβανόμενα εν τω 

πρακτικώ αιτήματα της Μονής. Επειδή προς έκδοσιν του 

Πατριαρχικού και Συνοδικού Σιγιλλίου περί της νέας Σκήτης 

απαιτείται κατά την τάξιν και η της Κοινότητος συγκατάθεσις, 

συνιστάται να γίνη φροντίς περί τούτου διά τα περαιτέρω.—

Σημειωτέον, ότι η δημιουργία Γεωργιανικής Σκήτης επετράπη να γίνη 

                                                           
430 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 467-468.  
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εις το Κελλίον του Τιμίου Προδρόμου, τοποθεσίαν Κομμένους παρά 

τας Καρυάς.431 

 *** 

7-3-1912, Κοσμάς Αγιοπαυλίτης.  

Αριθ. 368 Εν τη Θεσσαλονίκη 1912 Μαρτίου 7 

Σεβαστή Ιερά Κοινότης, 

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και άλλοι εκ των αρμοδίων και προκρίτων 

ομογενών παρακαλούσιν όπως εν τω γραφείω της Υμετέρας Πανοσιολογιότητος και 

κατά τμήματα ανά τας Ι. Μονάς εγγράψητε εις τούς εκλογικούς καταλόγους οίτινες 

εστάλησαν εις τον αυτόσε Καϊμακάμην άπαντας τους εν Αγίω ΄Ορει υπάρχοντας 

κοσμικούς έλληνάς τε και σλαύους ανεξαιρέτως και κατόπιν εν τακτή ημέρα 

προσέλθωσιν αύθις και εκλέξωσιν ένα εκλέκτορα εάν γίνωσι 500, ή δύο, εάν θα ώσι 

πλείονες.- Οι άνω ρηθέντες φρονούσιν ότι καθ’ ον χρόνον αι μη τουρκικαί εθνότητες 

αγωνίζονται τον αγώνα της αυτοσυντηρήσεως, είνε έλλειψις ν’ αφήνωμεν δυνάμεις 

αχρησιμοποιήτους, άλλως τε φρονούσιν ότι αν υπάρχωσι λόγοι κωλύοντες τους 

μοναχούς να ψηφίσωσι, δεν συμβαίνει το αυτό διά τους κοσμικούς τους βιούντας 

αυτόσε. 

 Ωμίλησα τη Παναγιότητί του και τοις λοιποίς τα δέοντα, αλλ’ αυτοί επιμένουσι 

και σφόδρα παρακαλούσι, τινές μάλιστα φρονούσιν ότι έπρεπε και οι μοναχοί να 

ψηφίσωσι! Διότι έχουσι προνόμια και κτήματα να υπερασπίσωσιν εν τη Βουλή. 

Εσωκλείω Υμίν τεύχος περί του εκλογικού νόμου και ως εγκρίνει η Υμετέρα 

Πανοσιολογιότης ας πράξη, παρακαλώ μόνον να έχω υμετέραν απάντησιν. 

Ανυπομόνως περιμένω υμετέραν απάντησιν εις την προηγουμένην επιστολήν 

μου περί του τι απέγεινε διά την κατασχεθείσαν κομπάνιαν του οίνου ίνα αναλόγως 

πράξω. 

Μετά σεβασμού εν Χ(ριστ)ώ αδελφός 

Ι(εροδιάκονος) Κοσμάς Αγιοπαυλίτης 

(Υ.γ.) Αρμοδίως παρεκλήθην να υπομνήσω τη Υμετέρα Πανοσιολογιότητι την 

οφειλομένην συνδρομήν της εις το γαλλικόν φύλλον  Ηχώ της Ανατολής   καθώς και 

τας της Μεγίστης Λαύρας και του Γέροντος Κορνηλίου Λαυριώτου. 

Τον εκλογικόν νόμον πέμπω Υμίν Ιδιαιτέρως. 432  

                                                           
431 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 468. 
432  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177.   
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*** 

26-4-1912, Αριθ. πρωτ...  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ (αντίγραφον, Οικουμενικόν 

Πατριαρχείον/Α.΄ Πατριαρχικόν Γραφείον, διά γραφομηχανής, 

δίφυλλο, 337Χ225). 

 Ο κ. Κοχμάνσκης, κατ’ εντολήν της Α. Εξοχότητος του Πρεσβευτού, 

ανεκοίνωσε τα ακόλουθα . 

Γνωστοποιεί ότι οι Γεωργιανοί Μοναχοί του Ιβηριτικού Κελλίου του 

Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου εδήλωσαν δι’ αναφοράς των εις την προς 

την Ρωσικήν Πρεσβείαν, ότι τοις είναι απολύτως αδύνατον να 

αποχωρισθούν του νυν Κελλίου αυτών και να απομακρυνθούν 

εκείθεν, παρακαλούν δε την Πρεσβείαν να μη επιμείνη πιέζουσα 

αυτούς να δεχθούν την τελευταίαν λύσιν, μηδέ να στερήση αυτούς διά 

την άρνησίν των της ευνοίας και προστασίας αυτής. Προ της τοιαύτης 

επιμόνου δηλώσεως και παρακλήσεως ο κ. Μιχαήλ Νικολάγεβιτς Γίρς 

δεν εθεώρησε δυνατόν να πιέση αυτούς περισσότερον η Πρεσβεία, 

ενέκρινε δε όπως τα πράγματα μείνουν ως είχον πρότερον. Επί τούτω 

η Α. Εξοχότης ελπίζει ότι η Μονή δεν θα θελήση να προβή ένεκα τούτον 

εις μέτρα καταθλιπτικά κατά του Κελλίου ή εις αποφάσεις τεινούσας 

εις την έξωσιν αυτών. Ταύτα ανεκοινώθησαν προφορικώς προς την 

Α.Θ.Π. Επί του παρόντος η Α. Εξοχότης ετόνισεν ότι η Πρεσβεία δεν 

έχει λόγους παρά να είναι ευχαριστημένη διά την συνδιαλλακτικήν 

στάσιν της Μονής, τα Βεσσαραβιακά όμως χρήματα δεν είναι δυνατόν 

να δοθούν εις την Μονήν, διότι η απόδοσις αυτών σχετίζεται προς την 

οριστικήν λύσιν του ζητήματος, ήτις νυν ναυαγεί. Ανακοινούται 

                                                                                                                                                                      
Στην εν λόγω έρευνα στους φακέλους αλληλογραφίας της Ιεράς Κοινότητος του 

Αγίου Όρους των ετών 1912-1913, που  πραγματοποίησε ο γνωστός αρχαιολόγος, 

και συγγραφέας δρ. Ιωακείμ Παπάγγελος, σχολιάζονται οι επιστολές του 

ιεροδιακόνου Κοσμά Αγιοπαυλίτη, Επίτροπος του Αγίου Όρους στη Θεσσαλονίκη. 

Ο συγγραφέας σχολιάζει τις επιστολές του ιεροδιακόνου, την ποιότητα της 

γλώσσας κ.ά. και τις παραθέτει κατά χρονολογική σειρά, αναδεικνύοντας 

ενδιαφέροντα στοιχεία για το ρόλο του επιτρόπου του Αγίου Όρους στη 

Θεσσαλονίκη. Τέλος, όπως ο ίδιος αναφέρει, παρεμβάλλει και περιλήψεις 

επιστολών που συνέταξε ο επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Ιστορικού 

Ερευνών – Τμήμα Βυζαντινών Ερευνών Νικόλαος Λιβανός. Στο κείμενο της 

εισήγησης επισυνάπτονται έγγραφα και φωτογραφικό υλικό της εποχής. 
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επίσης ότι προ ολίγου μετέβη εις Μόσχαν η νέα αντιπροσωπεία 

της Μονής διά το Μετόχιον. Προσέτι αναφέρονται και έτερα 

θιγέντα σημεία, αφορώντα τους  ειρημένους Γεωργιανούς 

Μοναχούς.433 

*** 

6-6-1912, Αριθ. πρωτ. 5081.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄                 

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 337Χ225). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Επληροφορήθημεν (λέγει) έναγχος, ότι ο εκ των Κελλιωτών του 

αυτόθι Κελλίου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου κυρ 

Κωνσταντίνος Καζάκος, επί τω λόγω απολυμάνσεως δήθεν τάφου 

ευλογιώντος, εν τη περιοχή του Κελλίου κειμένου, εάν και έλαβε 

παρά της Ιεράς Κοινότητος 30 οθωμανικάς λίρας, απετάθη εσχάτως 

και  εις την Ρωσικήν Πρεσβείαν, εκ της οποίας έλαβεν ετέρας 40 διά τον 

αυτόν σκοπόν. Επειδή διά την υπόθεσιν ταύτην απητούντο 100 

μόνον γρόσια, αποδοκιμάζεται  η πράξις του ειρημένου Κελλιώτου 

και αξιούται να προτραπή ίνα επιστρέψη εις την Ιεράν Κοινότητα 

τας ληφθείσας 30 λίρας, διότι εν εναντία περιπτώσει  ουκ 

αξιωθήσεται της ευλογίας ημών .434 

*** 

19-6-1912 (ν.η.), Αριθ. πρωτ... Κων/πολις, τηλεγράφημα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄        

(μονόφυλλο 270Χ210, καστανόχρωμος μελάνη) 

 Κοινότητα Αγίου Όρους . 

Αναφέρει:  Δικαζομένης ενταύθα αναιρέσεως Κελλίου Αναλή-

ψεως κατά Μονής Φιλοθέου, εντελλόμεθα Συνοδικώς αναστείλαι 

πάσαν οικοδομικήν εργασίαν εν ειρημένω Κελλίω μέχρι πέρατος δίκης 

.435  

*** 

                                                           
433 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 468-469. 
434 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 469.  
435 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 470. 
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31-8-1912, Αριθ. πρωτ. 4682  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 335Χ225). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των Ιβήρων 

. 

Καταγγελθέντος υπό της Ιεράς Κοινότητος προς την Εκκλησίαν, 

ότι ο εκ του Ιβηριτικού Κελλίου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 

Γέρων Κωνσταντίνος Κοζάκος παρά την γενομένην προς αυτόν 

προειδοποίησιν εκόμισεν εκ Ρωσίας μεγάλων διαστάσεων κώδωνα και 

τον μετήνεγκεν εις το Κελλίον του, και ότι κατόπιν ενεργειών του 

εκρατήθησαν 40 λίραι παρά του Ρωσικού Προξενείου Θεσσαλονίκης, 

εκ χρημάτων των Βεσσαραβιακών εισοδημάτων προωρισμένων υπέρ 

του Ι. Ναού του Πρωτάτου, δι’ έξοδα γενόμενα δήθεν υπ’ αυτού διά την 

απολύμανσιν του τάφου ενός προ διετίας ταφέντος αυτόθι 

ευλογιώντος, ενώ τα διά την απολύμανσιν ταύτην γενόμενα έξοδα 

κατέβαλε τότε το ταμείον της Κοινότητος, αξιούται να δηλωθή εις 

τον ειρημένον Κελλιώτην, ότι από μέρους τής 'Εκκλησίας ουχ υπάρχει 

ευλογία και οφείλει ίνα μη αναρτήση αυτόν· περί δε των 

κατασχεθεισών 40 λιρών, ότι οφείλει ίνα καταβάλη αυτάς εις 

Κοινότητα.-Σημειωτέον, ότι ο ρηθείς κώδων, κατά τον Γέροντα Μάξιμον 

Ιβηρίτην, μετεφέρθη αργότερον εις την κυρίαρχον Ι. Μονήν Ιβήρων, 

μάλιστα το 1997 εκόσμησε και την εν Θεσσαλονίκη έκθεσιν 

Αγιορειτικών κειμηλίων. 6436 

 

*** 

6-10-1912, Κοσμάς Αγιοπαυλίτης.  

Αριθ. 393 Εν τη Θεσσαλονίκη 1912  Οκτωβρίου 6 

Σεβαστή  Ιερά  Επιστασία, 

Την από 19 του παρελ. μηνός επιστολήν της Υμετέρας Πανοσιολογιότητος 

έλαβον ομού μετά της ετέρας αυτής υπό ημερ. 1 Οκτωβρίου, μόλις προχθές. 

Εν τη πρώτη μετ’ απορίας είδον ότι παραπονείσθε διά την σιωπήν μου εις το 

Ζωγραφιτικόν ζήτημα και τας ήκιστα φιλαδέλφους όσω και αινιγματώδεις λέξεις ότι 

                                                           
436 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 470. 
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η σιωπή μου εκείνη αμφιβάλλετε εάν προέρχεται εξ ολιγωρίας μάλλον ή έξ άλλων 

λόγων ους δεν θέλετε να πιστεύσητε. 

Ομολογουμένως δεν έγραψα Υμίν και έχετε δίκαιον και εξαιτούμαι συγγνώμην. 

Αν και έγραψα και ετηλεγράφησα εις τούς αμέσως ενδιαφερομένους ικανά, έπρεπε  

να γράψω κατά καθήκον και εις την Υμετέραν Πανοσιολογιότητα, καίτοι το πρώτον 

τηλεγράφημα Αυτής έλαβον κατόπιν εορτής, ήτοι, ότε έληξεν η ενέργειά μου. 

Το ζήτημα εκείνο είχεν ως εξής: Μόλις έλαβον το τηλεγράφημα του 

αντιπροσωπεύοντος την Μονήν του Ζωγράφου κατά του Καϊμακάμου, μετέβην εις τον 

προσωρινόν Βαλήν και εις τους αρμοδίους στρατιωτικούς οίτινες εξεπλάγησαν διότι 

ουδεμίαν είδησιν σχετικήν είχον, ουδέ διαταγήν τινα έδωκαν, εξέφρασαν δε την 

υπόνοιαν, ην και εγώ και οι δικηγόροι είχομεν ότι πρόκειται περί παρεξηγήσεως, ουχ 

ήττον ο βεκίλ βαλής μοι υπεσχέθη ότι θα τηλεγραφήση τα δέοντα εις τον 

Καϊμακάμην. Ούτως ενώ ανέμενον νέας και πληρεστέρας ειδήσεις αυτόθεν διά να 

ενεργήσω περισσότερον, είδον σιωπήν και επί τέλους έλαβον το β́ τηλεγράφημα της 

Υμετέρας Πανοσιολογιότητος όπερ κατέληγεν εις το να παύσω τας ενεργείας μου. 

Τα υπόλοιπα διδακτικά βιβλία όπερ εζητήσατε θα πέμψω Υμίν σήμερον αν εύρω 

επιβάτην, άλλως θα μείνουν διά την 8ην του μηνός αν έχη ατμόπλοιον Χ(ατζή) Δαούτ, ή 

με το Ρωσσικόν τής 10ης. . 

Ο Μουσλή εφένδης, ένεκα της στρατολογίας του υιού του μετέβη εις Κ/πολιν και 

μόλις έλθη θα φροντίσω να κανονίσω μετ’ αυτού την αμοιβήν της υποθέσεως του 

Κοινού Ύδατος και θα υποβάλω Υμίν το αποτέλεσμα. 

Παρακαλώ να μοι γράψητε εάν συνεδριάζη η  Ιερά Κοινότης. 

Η πολιτική κατάστασις έφθασεν εις το άκρον της οξύτητος και παρακαλώ να 

εύχεσθε υπέρ ημών.  

Μετά σεβασμού εν Χ(ριστ)ώ αδελφός 

Ι(εροδιάκονος) Κοσμάς Αγιοπαυλίτης437 

 

*** 

16-10-1912, Αριθ. πρωτ. 5446.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 337Χ225) 

                                                           
437  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
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 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Γνωρίζεται ή διαβίβασις επί επιστροφή εγκλείστου Αιτήσεως του 

Κελλιώτου Γέροντας Μακαρίου (εκ του Ιβηριτικού Κελλίου των Αγίων 

Πέτρου και Ονουφρίου), και αύθις ανενεχθέντος τη Εκκλησία και 

παρακαλούντος ίνα χορηγηθή ευμενώς υπό της Μονής μέρος 

τουλάχιστον του εγγύθεν των ορίων του Κελλίου αυτού ρέοντος 

ύδατος. 438 

*** 

16-10-1912, Αριθ. πρωτ. 5446.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 337Χ225) 

 Οσιώτατοι επιστάται και αντιπρόσωποι της Κοινότητος του Αγίου 

Όρους... . 

Γνωρίζεται η αποστολή της εν συνεχεία εγκλείστου Αιτήσεως 

προς την Ι. Μονήν Ιβήρων (υπ’ αριθ. 168), με την προτροπήν να 

διαβιβασθή ασφαλώς εις τον προς ον όρον, διά τα περαιτέρω.439 

*** 

16-10-1912, Αριθ. πρωτ. 5446, Άγιο Όρος, Αίτησις Κελλιώτου 

Γέροντος Μακαρίου περί εκδόσεως σεπτής Πατριαρχικής 

επιστολής προς την εν Αγίω 'Ορει Ιεράν Μονήν των Ιβήρων 

 (πρωτότυπο, ιδιόγραφο με επισημείωσιν άνω ότι ελήφθη εν τοις 

Πατριαρχείοις  

τη 16η Ιουνίου 1912 και ότι ανετέ0η εις την Ιεράν Σύνοδον, δίφυλλο, 337Χ225,  

καστανόχρωμος μελάνη). 

 Πρός την Αυτού Θειοτάτην Παναγιότητα και Οικουμενικόν 

Πατριάρχην... . 

Ο Κελλιώτης Γέρων Μακάριος, από 32 ετών κάτοχος του εις την 

Ιεράν Μονήν των Ιβήρων υποκειμένου Κελλίου, του κειμένου εν τη 

θέσει καλουμένη Μαγουλά και επονομαζομένου των Αγίων Πέτρου 

και Ονουφρίου, γνωρίζει ότι αι άλλοτε αγαθαί αυτού σχέσεις μετά της 

                                                           
438 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 471.  
439 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 471. 
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Μονής διεκόπησαν από 26 ετών, ένεκα ζητήματος ύδατος. Καθώς 

αναφέρει, εις απόστασιν μικράν από του Κελλίου του ευρίσκεται 

ύδωρ, κείμενον όμως εν τή περιοχή της Μονής, όπερ ρέει 

άχρηστον χανόμενον εις το δάσος, ούτινος ύδατος την χρήσιν 

πολλάκις εζήτησε παρά της κυριάρχου Μονής, δυστυχώς όμως 

πάντοτε εύρισκεν άκαμπτον και άνευ λόγου αντίστασιν. Όθεν 

επικαλείται την πατρικήν προστασίαν της Θειοτάτης Παναγιότητος, 

καθικετεύων ταύτην ίνα μεσολαβήση διά Πατριαρχικής επιστολής 

προς τας αρχάς της Μονής διά την παροχήν του ύδατος τούτου, αν μη 

καθ’ ολοκληρίαν, τουλάχιστον του ημίσεως αυτού, ίνα ούτω 

εξοικονομηθούν αι ανάγκαι αυτού, αποκατασταθή δε και η μεταξύ 

της Μονής και της συνοδείας του ομόνοια και ησυχία.  

*** 

31-12-1912, Κοσμάς Αγιοπαυλίτης 

Αριθ. 389 Εν τη Θεσσαλονίκη 1912 Αύγ. 31. 

Σεβαστή Ιερά Κοινότης, 

Εγκαίρως μετέβην παρά τω βεκίλ βαλή, όστις είνε ο κατής, άνθρωπος 

αντιπροσωπεύων την προ 100 ετών Τουρκίαν, της αμαθείας και απολυταρχίας. 

Τω ανέφερα ότι πρέπει να σταλώσιν αυτόσε δέκα χωροφύλακες και να 

οπλισθώσιν οι σερδάραι, οίτινες πάντοτε αναλαμβάνουσι την επικίνδυνον καταδίωξιν 

των κακοποιών με όπλα του προπαρελθόντος αιώνος και διά να τον παρακαλέσω να 

λύση το ζήτημα των σερδαρών, εξέθηκα εις αυτόν τα λαβόντα χώραν αυτόσε κατά 

τους τελευταίους μήνας και την κατάστασιν εις ην περιήλθεν η δημοσία ασφάλεια. 

Αφού μας ήκουσε, μας συνέστησε να μεταβώμεν και παρά τω αρχηγώ της 

χωροφυλακής, όπερ αμέσως επράξαμεν. 

Ούτος ο αξιωματικός, ο αντίπους του κατή, ευγενέστατος, εφάνη πρόθυμος και 

μας εζήτησεν επειγόντως κατάλογον των σερδαρών, διά να οπλισθώσι τη εγγυήσει 

της Υμετέρας Πανοσιολογιότητος. 

Τότε αμέσως ετηλεγράφησα Υμίν όπως τηλεγραφικώς μοι διαβιβάσητε τα 

ονόματα και ευθύς ως έλαβον το υμέτερον τηλεγράφημα μετέφρασα τουρκιστί αυτά 

και έδωκα τον κατάλογον εις τον αρχηγόν της χωροφυλακής όστις την αυτήν 

προθυμίαν επιδειξάμενος, μας είπε να μεταβώμεν την επιούσαν, διότι πρέπει 

απαραιτήτως να συνεννοηθή μετά του βεκήλ βαλή. 



 199 

Άμα ήκουσα τούτο εφοβήθην αποτυχίαν και έσπευσα να ιδώ πάλιν τον βεκίλην 

και να τον παρακαλέσω εκ νέου, αλλ’ εκ των φανατικών λόγων του επείσθην περί 

της αποτυχίας, πράγματι δε την επιούσαν ο αρχηγός της χωροφυλακής μοι είπεν ότι 

η Νομαρχία σκέπτεται να κάμη κάτι άλλο, όπερ θα μοι ανακοινώση κατόπιν, επί του 

παρόντος δε πρέπει ν’ αρκεσθώμεν εις τους εκ Πολυγύρου σταλέντας 5 

χωροφύλακας και το εν Χαλκιδική καταδιωκτικόν απόσπασμα όπερ διετάχθη να 

έλθη αυτού. 

Επανειλημμένως έγραψα Υμίν τι να πράξω διά την αμοιβήν των δικηγόρων, ίνα 

μη κατόπιν γίνηται φιλονικεία, και ουδεμίαν απάντησιν της Υμετέρας 

Πανοσιολογιότητος έλαβον μέχρι τούδε και η υπόθεσις του Κοινού Ύδατος μένει 

ανενέργητος! Μήπως επιθυμεί η Υμετέρα Πανοσιολογιότης να πέμψω Αυτή το 

πληρεξούσιον προς υπογραφήν και να προχωρήσωμεν αφήνουσα το ζήτημα της 

αμοιβής των δικηγόρων εις μέλλοντα χρόνον; Ας διάταξη τέλος ό,τι εγκρίνει. 

Μετά σεβασμού εν Χ(ριστ)ώ αδελφός 

Ι(εροδιάκονος) Κοσμάς Αγιοπαυλίτης440 

*** 

4-2-1913. Αποκήρυξη της σκήτης Αγ. Ανδρέου ως φωλέας 

παρανόμου και κακοδόξου αιρέσεως441 

*** 

9-2-1913. Αναχώρηση Eλληνικού στρατού από Δάφνη - 

αντίγραφο Πατριαρχικής Επιστολής αναφορικώς με ρωσική 

κακοδοξία ονόματος Ιησού442 

*** 

13-2-1913. Προβλήματα Μονών με μετόχια των εις Mακεδoνίαν – 

καταδικάζεται και πάλι με συνεδρία η Ρωσία για την κακοδοξία443 

*** 

24-2-1913.  Ρώσοι κακόδοξοι κυκλοφορούν φυλλάδια αιρέσεώς 

των444 

                                                           
440  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
441 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
442 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
443 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
444 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
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*** 

1-5-1913. Προβλήματα σχετικά με την Μονή του Ρωσικού445  

*** 

16-5-1913. Πρόθεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να σταλεί 

στην Ι. Κοινότητα, με ενέργειες του εν Κωνσταντινουπόλει επιτρό-

που Γέροντος Κυριάκου, ο πρώην επίσκοπος Βολογδίσκη κ. Νίκων 

μέλος της Ρωσικής  Συνόδου προς καταπολέμηση της αιρέσεως των 

Ρώσων. Παραινέσεις στους Έλληνες στρατιώτες, αν υπάρχουν στη 

Ρωσική μονή, να μην λάβουν ενεργό  μέρος 446 

*** 

10-6-1913. Περί εμμονής Ρώσων εις κακοδοξίαν των 447 

*** 

26-4-1913. Αποστολή πατριαρχικής επιστολής και  εκθέσεως 

καθηγητών Σχολής Χάλκης περί κακοδοξίας Ρώσων448 

*** 

29-4-1913. Αίτηση της Μονής του Ρωσικού όπως κατέλθει στην Ι. 

Κοινότητα να εξετάσουν μαζί το ζήτημα της κακοδοξίας449 

*** 

21-11-1913. Επιστολή του Αντιπροσώπου της Μονής 

Ξηροποτάμου Μερκουρίου περί παραπόνων Αγιορειτών έναντι του 

Φαναρίου θεωρουμένου ότι ακολουθεί φιλορωσική πολιτική 450 

*** 

17-12-1913. Επιστολή του Αντιπροσώπου της Μονής 

Ξηροποτάμου Μερκουρίου περί νέων προβλημάτων από Ρώσους 

                                                           
445 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
446 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
447 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
448 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
449 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
450 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
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αιρετικούς 451 

*** 

7-10-1914. Επιστολή του Αντιπροσώπου της Μονής Ξηροποτάμου 

Μερκουρίου περί δημοσιεύσεως υπό Ρώσων αιρετικών των θέσεων 

τους εις εφημερίδα  Ρωσικός Λόγος (Πετρούπολις) και ενημέρωση 

γενικού διοικητού Μακεδονίας κ. Σοφούλη452 

 

Συλλήψεις μοναχών και ενόπλων, παράδοση ένοπλων 

Σωμάτων, απελάσεις στο Άγιο Όρος, τουρκική διοίκηση 

9-8-1900. Περί της απελευθερώσεως των συλληφθέντων 

Βατοπεδινών από τον Καϊμακάμη. 453 

*** 

Οι Τούρκοι, συνδυάζοντας  πληροφορίες για συμμετοχή Κρητών  

στο Μακεδονικό Αγώνα, συνέλαβαν στο Σιδηροδρομικό Σταθμό 

Θεσσαλονίκης τον Γέροντα Διονύσιο Πολυγερινό, ηγούμενο της 

Ιεράς Μονής Ιβήρων, καθώς επέστρεφε από τη Σιάτιστα, επειδή 

κατείχε έγγραφο με ποιήματα για την Κρήτη454. 

*** 

22-7-1906. Στο κονάκι της Μονής Ζωγράφου συνελήφθησαν από 

τις τουρκικές αρχές δύο μοναχοί, ο  Παχώμιος και ο Κύριλλος, και 

ένας λαϊκός, ονόματι Δημήτριος, οι οποίοι κρίθηκαν ύποπτοι ως 

δυναμιτιστές455. Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 17-7-1906 συνελήφθη στο 

Κονάκι της ιδίας Μονής δάσκαλος της βουλγαρικής γλώσσας456. 

*** 

17-7-1906. Επιστολή προηγουμένου Ξηροποτάμου Μερκουρίου  

περί συλλήψεως Λουκά, διδασκάλου βουλγαρικής γλώσσης στο 

                                                           
451 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
452 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
453 ΑΙΜΒατ 
454 ΝΑΙΜΞ, φάκ.22 θ-ε, υποφ. 1, χ.α.φ 
455 ΝΑΙΜΞ, φάκ.22 θ-ε, υποφ. 1, χ.α.φ 
456 Μάξιμος Ιβηρίτης, Το Αγιον Όρος... ό.π., σ. 7  
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κονάκι της Μονής Ζωγράφου457  

*** 

22-7-1906. Σύλληψη των μοναχών Παχωμίου, Κυρίλλου  και του 

κοσμικού Δημητρίου εις την Μονήν Ζωγράφου ως υπόπτων 

δυναμιτιστών458 

*** 

15-8-1906. Καρυές. Υπογράφει ο Χαράλαμπος Διονυσιάτης. Οι 

Τουρκικές αρχές επιθυμούν να εγκαταστήσουν μεγαλύτερη δύναμη 

χωροφυλάκων στις Καρυές, αλλά αυτός ενημερώνει ότι δεν πρέπει 

να το δεχτούν, διότι είναι αρκετοί οι σερδάρηδες και οι 6 υπάρχοντες 

χωροφύλακες. 459  

*** 

23-10-1906. Η Μονή Ζωγράφου παρακαλεί την Ιερά Κοινότητα 

όπως εκδιωχθούν από το Άγιο Όρος καταδικασμένοι μοναχοί Ζω-

γραφίτες που κυκλοφορούν στις Καρυές. (Αναφέρεται σε περιστα-

τικό τινός, το πτώμα του οποίου ευρέθη σε δωμάτιο κελλιού).  460 

*** 

26-11-1906. Καρυές. Υπογράφει ο Χαράλαμπος Διονυσιάτης. 

Αναφέρει ότι ο ενταύθα στρατός αναχώρησε και αντικαταστάθηκε 

από άλλον ισάριθμον. 461 

*** 

19-12-1906. Καρυές. Υπογράφει ο Χαράλαμπος Διονυσιάτης. 

Αναφέρει ότι ένεκα των ανωμαλιών στην Μακεδονία αναβλήθηκαν 

οι διαπραγματεύσεις! 462 

*** 

11-2-1908. Νομάρχης και Ρώσος πρόξενος κατά της Ι. Κοινότητος 

                                                           
457 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
458 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
459 ΙΜΔ. 1906, αρ.7 
460 ΙΜΧΙ, εγγρ. 323 
461 ΙΜΔ. 1906, αρ.16 
462 ΙΜΔ. 1906, αρ.17 
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δι' αθώωσιν Βουλγάρων κομιτατζήδων - Βούλγαρος και Ολλανδός 

αγνώστου επωνύμου ύποπτος συνεργασίας με Βουλγάρους Ι. Μονής 

Ζωγράφου463 

*** 

1-4-1908. Σύλληψη και αποστολή υπόπτων φόνου Ρώσων και 

Βουλγάρων εις την Θεσσαλονίκη464 

*** 

11-2-1908. Οι συλλήψεις Βουλγάρων στο Άγιο Όρος. Στο έγγραφο 

αναφέρεται το περιστατικό κατά το οποίο ο Νομάρχης Χαλκιδικής 

και ο Ρώσος Πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη ζήτησαν από την 

Ιερά Κοινότητα να αθωώσει τους δύο συλληφθέντες (ένας 

Βούλγαρος και ένας Ολλανδός) που κρίθηκαν ύποπτοι για τη 

συμμετοχή τους στο Κομιτάτο465.  

*** 

16-5-1912, Κοσμάς Αγιοπαυλίτης. 

Εν   Θ/νίκη 1912 Ιουνίου 16 

Σεβαστή Ιερά Επιστασία 

Ο κ. Ιωάννης Μαυροθεόδωρος καβάσης του ενταύθα Γενικού Προξενείου της 

Ελλάδος έρχεται αυτόσε διά να συλλάβη τον περίφημον βυζαντινολόγον 

Παρασκευάν και τον προσαγάγη ενταύθα. 

Ο Βαλής θα τηλεγραφήση εις τον αυτόσε καϊμακάμην όπως παράσχη την 

δέουσαν συνδρομήν εις τον Καβάσην. 

Ο κύριος Γενικός Πρόξενος παρακαλώ την Ιεράν Κοινότητα και την Υμετέραν 

Πανοσιολογιότητα όπως παράσχητε εις τον Καβάσην πάσαν συνδρομήν και βοήθειαν 

προς επιτυχίαν της συλλήψεως του ήρωος! και εάν προς ώραν διαφύγη αποστείλητε 

τους σερδαρέους προς ανεύρεσίν του. Μετά σεβασμού εν Χ(ριστ)ώ αδελφός  

Ι(εροδιάκονος)  Κ(οσμάς) Αγιοπαυλίτης 

(Στο αριστερό περιθώριο σημειώνει:  εν βία). 466  

 

                                                           
463 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
464 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
465 Μάξιμος Ιβηρίτης, Αγιορείτικη Εστία, ό.π., σ. 8 
466  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
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*** 

18-10-1912. Προς τους Πανοσιολογιωτάτους Επιτρόπους της Ιεράς 

Μονής Βατοπεδίου 

Πανοσιολογιώτατοι,  

Χθες ενώ ηρχόμην εδώ συνελήφθην από απόσπασμα ενός σώματος 

και παρέδωκα τον οπλισμόν μου. Επειδή δε είναι ανάγκη να μεταβώ εις 

Λιαριγκόβην και παρουσιασθώ εις τον Γ. Αρχηγόν κ. Βασίλειον 

Παπακώσταν, παρακαλώ θερμά υμάς, όπως ευαρεστηθήτε να 

διατάξητε να σφραγισθώσι το δωμάτιόν μου και επιτηρείται έως ότου 

έλθω μόνος μου.  

 Εν Ιερισσώ τη 18 Οκτωβρίου 1912.  

 Ο υμέτερος Σοφικώς Τελωνοφύλαξ467 

*** 

25-3-1913, Καρυές. Επιστολή των Επιστατών της Ιεράς Κοινότητος 

Αγίου Όρους Άθω προς τας Ιεράς και Σεβασμίας Μονάς του Αγίου 

Όρους Άθω. Με εγκύκλιο της Ιεράς Επιστασία προς τας Ι. Μονάς Αγ. 

Όρους (προ τριημέρου) αναγγέλθηκε η εμφάνιση στο Άγιο Όρος 

κακοποιών στοιχείων και τα μέτρα που ελήφθησαν προς καταδίωξίν 

των. Με την παρούσα και προς αποτελεσματικώτερη καταδίωξη και 

σύλληψη αυτών αποφασίσθηκε οι λέμβοι των Ιερών Μονών και των 

εξαρτημάτων τους όπως ανελκυθούν εις τα νεώριά των, 

ειδοποιούσαι και τα εξαρτήματά των να πράξουν το ίδιο, συγχρόνως 

δε να αποκρύψουν επιμελώς και τας κώπας των λέμβων. 468  

*** 

18-6-1913. Παράδοση βουλγαρικού αγήματος Αγίου Όρους 469 

*** 

19-6-1913. Λήψη μέτρων δια φύλαξη Ι. Μονών - πιέσεις για 

παράδοση Βουλγαρικού αγήματος470 

                                                           
467 ΑΙΜΒατ. ΒΤΠ177.011 
468 ΑΙΜΣΠ 
469 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
470 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
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*** 

20-6-1913.Πιέσεις στην Ι. Μ. Ζωγράφου για παράδοση Βουλγάρων 

471 

*** 

21-6-1913. Περί της παραδόσεως Βουλγάρων  472 

*** 

22-6-1913. Παράδοση Βουλγάρων 473 

*** 

25-6-1913. Πληροφορίες απελάσεως Ρώσων αιρετικών παρά 

ρωσικού στρατού 474 

*** 

4-7-1913. Γεγονότα περί της συλλήψεως των Ρώσων αιρετικών475 

*** 

8-7-1913. Απέλαση, 190-195 Ρώσων αιρετικών,  οι λοιποί ομολο-

γούν πίστη στην Ορθοδόξη Εκκλησία 476 

*** 

16-7-1913. Σύλληψη και άλλων Ρώσων αιρετικών από την σκήτη 

Αγίας Άννης 477 

*** 

16-7-1913. Και περί απελάσεως Ρώσων και Βλάχων 478 

*** 

17-7-1913. Ρωσικόν. Περί της απελάσεως ανταρτών εκ της Μονής 

                                                           
471 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
472 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
473 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
474 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
475 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
476 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
477 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
478 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
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Ξηροποτάμου και ειρηνεύσεώς της. 479 

*** 

29-7-1913. Και πάλιν περί απελάσεως Ρώσων μοναχών 480  

 

Παρουσία  ενόπλων ομάδων, ατόμων και στρατού στο Όρος 

και στην ευρύτερη περιοχή  

 

11-10-1904. Ο Αντιπρόσωπος της Μονής Ευγένιος (1904-1905) 

καθιστά προσεκτικούς τους μοναχούς της Μονής Ξηροποτάμου για 

την είσοδο Βουλγάρων στο Άγιο Όρος, που πιθανώς είναι μυημένοι 

στο Κομιτάτο. Αυτοί διαμένουν εις Χουρμίτσα (Θηβαΐδα) και σε 

βουλγαρικά ή ρωσικά κελλιά. 481 

*** 

11-12-1904. Χαράλαμπος Διονυσιάτης. Αναφέρεται σε κάποια 

αναβολή συζητήσεως επί ζητημάτων των Ιερών Μονών και στη 

συνέχεια του εγγράφου σε Κομιτατζήδες. Επισημαίνει ότι από την 

προσεχή άνοιξη οι συγκρούσεις θα πολλαπλασιαστούν, διότι ολοέν 

έρχονται πληροφορίες ότι συναθροίζονται στη Μακεδονία πολλοί 

Έλληνες Κομιτατζήδες, προκειμένου να δράσουν κατά Βουλγάρων. 

Ενταύθα δε Βούλγαροι, υπό το πρόσχημα επαίτου και εργάτου ήλθον 

πολλοί και διασκορπίσθησαν στα σλαβικά Μοναστήρια και Κελλιά. 

Εφιστάται δε, κατόπιν τούτου, εις τους θυρωρούς ων Μονών να 

επαγρυπνούν και να μην επιτρέπουν την είσοδον εις τας Μονάς 

υπόπτων και αγνώστων προσώπων, ίνα μη συμβεί περιστατικόν τι, 

διότι οι Βούλγαροι δεν φοβούνται Θεόν. 482 

*** 

20-12-1904, Δομέτιος Διονυσιάτης. Εκτενής αναφορά σε 

προμήθεια τροφίμων και λοιπών εμπορευμάτων. Παρέχεται επίσης η 

                                                           
479 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 48 θ΄-ε'.  
480 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
481ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 21 θ΄-ε' [τχ.Γ΄] φ.283 
482 ΙΜΔιον 
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πληροφορία ότι αντάρτικα εξ Ελλάδος σώματα εξήλθον εις 

Μακεδονίαν ως και έτερα τοιαύτα διοργανώνονται εν Ελλάδι. 

Σκοπός αυτών είναι η αντεκδίκηση των Βουλγάρων, καθημερινώς 

και με όλα τα μέσα. 483 

*** 

16-5-1905.  Ο Αντιπρόσωπος της Μονής Ξηροποτάμου στην Ιερά 

Επιστασία Κύριλλος, που διαδέχθηκε τον Ευγένιο,  ενημέρωσε τους 

Μοναχούς της Μονής για την είσοδο Ελλήνων ανταρτών στο Άγιο 

Όρος484.  

*** 

16-5-1905. Κύριλλος προς τη Μονή Ξηροποτάμου, περί εισόδου 

Ελλήνων ανταρτών στο Άγιο Όρος. 485 

*** 

27-3-1905. Ο  Οικονόμος Μάξιμος του Μετοχίου Καπί Ποτιδαίας 

Κασσάνδρας ενημερώνει τη Μονή Δοχειαρίου ότι την ημέρα του 

Ευαγγελισμού δέχθηκαν επίθεση από ληστές. Παρόμοιες επιθέσεις 

έγιναν στα Μετόχια Σταυρονικήτα και Σιμωνόπετρας (στη περιοχή 

Κασσάνδρας) και ένας φόνος μυλωνά στον Άγιο Μάμαντα486. 

*** 

3-1-1906. Ενημερωτικόν σημείωμα (ραβάσιον) του εν Καρυαίς 

Βατοπεδινού Αντιπροσώπου Γέροντος Γρηγορίου προς τους 

Επιτρόπους της Μονής, περί διεισδύσεως κομιτατζήδων εις το Άγιο 

Όρος ως Ανθρακέων (καρβουναραίων) και εργατών. Η ανωτέρω 

πληροφορία ελήφθη υπό του Λαυριώτου Αντιπροσώπου εις το εν 

Καρυαίς Κονάκιον της Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας. Συνιστά εις την 

Μονήν του να ελέγξουν τα έγγραφα των εργατών αυτών και να τους 

χορηγήσουν εσφραγισμένην απόδειξιν, την οποίαν πρέπει να 

σφραγίσει ακολούθως ο Καϊμακάμης του Αγίου Όρους ή ο 

                                                           
483 ΙΜΔιον 
484 ΝΑΙΜΞ, φάκ.21 θ-ε, φ.338 
485ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 21 θ΄-ε' [τχ.Γ΄], φ. 338.  
486 Αρχείο Μονής Δοχειαρίου, έγγρ. ΛΓ 299. (Από το μαύρο βιβλίο του Αρχείου) 
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αστυνόμος. Επίσης να διορισθούν δύο Ζαπτιέδες και δύο Σερδαραίοι 

και να περιέρχονται ανά δύο εις Ζαπτιεύς και εις Σερδάρης εις τις 

Μονές και να εξετάζουν όποιον εργαζόμενον ευρίσκουν και εάν δεν 

φέρει τοιούτον χαρτίον να τον συλλαμβάνουν. Γνωστοποιεί επίσης 

προς την Ι. Μονήν του (του Βατοπεδίου) ότι εις εργαζόμενος εν αυτή 

είναι Αρχικομιτατζής και ενισχύει χρηματικώς τους κομιτατζήδες. 

Την πληροφορίαν ταύτην έχει εκ του Λαυριώτου Αντιπροσώπου, 

καθότι τούτου τον είχον προσλάβει παλαιότερον οι Λαυριώται εις το 

“Κωφόν Δάσος” να το εξανθρακεύσῃ επί εξ έτη, και μετά τέσσαρα 

έτη τον συνέλαβον να μεταφέρῃ όπλα εις τους σάκκους ανάμεσα εις 

τα κάρβουνα, τα οποία όπλα έκρυπτεν ακολούθως. Αυτός ο 

Αρχικομιτατζής ευρίσκεται ως “βρεγμένη γάτα”  εις την Ι. Μονήν 

Βατοπεδίου. Όμως συνεχίζει να συνάζῃ τους Κομιτατζήδες εις το 

Άγιο Όρος και λέγουν ότι είναι αντάρται. 487 

*** 

22-2-1906, Θεοφύλακτος Σιμωνοπετρίτης. Τα ιδιαίτερα όσον 

έγραφεν ο εν Θεσσαλονίκῃ Επίτροπος προς τον Αντιπρόσωπον 

Λαυριώτην είναι τα εξής: Ο Νομάρχης τον προσκάλεσε και προέβη 

εις παρατηρήσεις, ειπών ότι αντάρτικα Σώματα εισέρχονται εις το 

Άγιο Όρος και γίνονται δεκτά από τους Κελλιώτες, οι Προϊστάμενοι 

των Μονών δέον να είναι ενήμεροι, να κάμουν προσεκτικούς αυτούς 

και να ειδοποιούν την Κυβέρνησιν, ήτις δύναται στιγμιαίως, να 

αποστείλει στρατόν και να τους συλλάβη και έτερα άλλα, ο 

Επίτροπος τα διέψευσεν, αλλά συγχρόνως λέγει να κάμωμεν 

προσεκτικούς και τους Κουρουτζίδες μας. 488  

*** 

18-6-1906. Επιστολή προηγουμένου Ξηροποτάμου Μερκουρίου 

περί Γ. Γιαγλή και Ρώσων Κελλιωτών489 

*** 

21-7-1906. Επιστολή προηγουμένου Ξηροποτάμου Μερκουρίου  

                                                           
487 ΑΙΜΒατ 
488 ΑΙΜΣΠ 
489 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
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περί  Ρώσων εις Πολύγυρον490 

*** 

29-7-1906, Μάξιμος Μοναχός Σιμωνοπετρίτης (κατ’ εντολήν). 

Χθες το εσπέρας μας είπεν ο Κορνήλιος Λαυριώτης ότι του έστειλαν 

γράμμα από το Μοναστήρι του, στο οποίο αναφέρεται ότι από το 

Κελλί Π. Γεωργίου Κ. εδιώχθη εις εργάτης, ο οποίος επρόδωκεν ότι 

ευρίσκονται έξι άνθρωποι ύποπτοι εκεί και ένεκα τούτου μεταβαίνει 

ο Καϊμακάμης δια θαλάσσης, συνοδευόμενος και υπό του 

Χρυσοστόμου Λαυριώτη,  δια ξηράς δε στρατιώται μετά Σερδαρέων 
491 

*** 

16-8-1906 (έγγρ.308). Θεσσαλονίκη. Ο Βαλής Θεσσαλονίκης. 

Αναφέρονται προβλήματα με την χωροφυλακή και την ανάθεση της 

οργάνωσής της χωροφυλακής σε Ρώσο ταγματάρχη και της  

οργάνωσης νέων φυλακίων. 492 

*** 

28-9-1906 (έγγρ.319) Καρυές. Πρόσκληση έκτακτης Σύναξης από 

τον Καϊμακάμη προς φύλαξη και ασφάλεια των μοναχών λόγω των 

γεγονότων τα οποία συμβαίνουν στο Άγιο Όρος. Η Οθωμανική 

Κυβέρνηση αποφάσισε την αποστολή τακτικού στρατού, 100 

στρατιωτών και ενός εκατόνταρχου, οι οποίοι θα περιέρχονται τον 

τόπο. Ζήτησε και οίκημα για να διαμένει και του υποδείχθηκε το 

σχολείο. 493 

*** 

4-11-1906, ο  Αντιπρόσωπος της Μονής Ξηροποτάμου στην Ιερά 

Επιστασία Μερκούριος  αναφέρει την φιλοξενία του Καπετάν Γιαγλή 

και του Καπετάν Μητρούση (Γκογκολάκης) μαζί με ένοπλο Σώμα 40 

ανδρών στο Ιβηρίτικο Κελλί Γενέσιον Τιμίου Προδρόμου του Αγίου 

                                                           
490 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
491 ΑΙΜΣΠ 
492 ΙΜΧΙ, έγγρ. 308 
493 ΙΜΧΙ, έγγρ. 319 
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Όρους. Εκεί το Σώμα κατέφθασε μετά την καταστροφή του χωριού 

Καρατζάκιοϊ (Μονοκκλησιά) Σερρών494, διωκόμενοι από βουλγαρικά 

και τουρκικά ένοπλα σώματα. Το 1904 είχαν επίσης φιλοξενηθεί 

εδώ495. 

*** 

4-11-1906. Παρουσία του αντάρτικου σώματος του Γιαγκλή εξ 

επαρχίας Σερρών στο Άγιο Όρος .  

*** 

4-6-1907. Περί Κουρουτζή υπόπτου ως Βουλγάρου αντάρτη, ο 

οποίος διέφυγε από την Αθωνιάδα 496 

*** 

16-11-1907. Σπυρίδων Αντιπρόσωπος Βατοπεδινός προς 

Επιτρόπους Βατοπεδίου. Φήμες για άφιξη Κομιτατζήδων και 

καταγραφή καταλοίπων. 497  

*** 

18-11-1907. Σπυρίδων Αντιπρόσωπος Βατοπεδινός προς 

Επιτρόπους Βατοπεδίου. Διείσδυση Κομιτατζήδων και έλλειψη 

ενόπλων.498 

*** 

20-11-1907. Ελληνικά σώματα εφόνευσαν 25-30 Βουλγάρους στην 

περιοχή Βαρβάρας από 120 εισερχόμενους στην περιοχή εκ ξηράς και 

θαλάσσης. Καλούνται οι Μονές να μην τους δέχονται ως εργάτες499 

*** 

11-8-1908. Ο αντιπρόσωπος της Μονής Δοχειαρίου στην Ιερά 

Επιστασία Κύριλλος ενημερώνει τη Μονή: … Αι Καρυαί είναι 

                                                           
494 ΝΑΙΜΞ, φάκ.22 θ-ε, υποφ. 1, χ.α.φ 
495 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.1]. Βλ και Β. Πάππας, Ο Χαλκιδικιώτης 

Μακεδονομάχος, 2012. Μάξιμος Ιβηρίτης. Το Άγιον Όρος αγωνιζόμενον, σ. 28-29. 
496 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
497 ΑΙΜΒατ 
498 ΑΙΜΒατ 
499 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
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ανάστατοι από χθες το εσπέρας ένεκα της υποδοχής οπλαρχηγού Γ. 

Γιαγλή μετά των τριών οπαδών του από αντιπροσώπους, αξιωματικούς 

(…) και πλήθος όχλου, όπου ουδέ εις τον καλύτερον πασά θα έκαμναν. 

Συνάμα δε ανεκηρύχθη και το Σύνταγμα επισήμως και τόσες 

εκφωνήσεις έγιναν, οι πυροβολισμοί ήταν αδιάκοποι καθ’ όλην την 

νύκτα…500. 

*** 

24-5-1912, Κοσμάς Αγιοπαυλίτης. 

 

   Αριθ. 373                                                                                              Εν τη Θεσσαλονίκη 1912 

Μαΐου 24 

        Σεβαστή Ιερά Κοινότης 

  Προχθές μετέβην εις τον Νομάρχην ίνα κάμω παραστάσεις διά την εν 

Μελενίκω γενομένην υπό των Σανδασκικών δολοφονίαν του Ιερομονάχου Συνεσίου 

Ιβηρίτου και ζητήσω την σύλληψιν και τιμωρίαν των ενόχων και την προστασίαν της 

Εξοχότητός του επί του μονυδρίου της Ροζινούς της Ι. Μονής των Ιβήρων. Ο Νομάρχης 

επεδείξατο μέγιστον ενδιαφέρον και είπε λόγους, μετά λύπης άμα και σφοδρότητος, 

οίτινες διά πρώτην φοράν ακούονται εκ στόματος ανωτέρου υπαλλήλου και τιμώσιν 

αληθώς την νέαν Τουρκίαν, υπεσχέθη δε οτι θα δώση αυστηροτάτας διαταγάς προς 

ενέργειαν των δεόντων.- Κατόπιν μοι επέδειξε τηλεγράφημα του αυτόσε Καϊμακάμου 

περί της αδομένης ληστείας του Ιερομονάχου Γεωργίου Κερασιώτου και μοι έδωκεν 

εντολήν να παρακαλέσω εκ μέρους του την Υμετέραν Πανοσιολογιότητα όπως 

πέμψη προς αυτόν έκθεσιν περί της ληστείας ταύτης στηριζομένην είτε εις 

μαρτυρίας, είτε εις τας πε(ρια)δομένας φήμας και κυρίως να εκθέση την ιδίαν αυτής 

αντίληψιν, κρίσιν ή πεποίθησιν περί του αληθούς ή υπόπτου γεγονότος τούτου. 

Φρονώ ότι η Υμετέρα Πανοσιολογιότης δεν πρέπει να απομακρυνθή της γνώμης ην 

είπεν εις τον Καϊμακάμην. 

Παρακαλώ να έχω ταχέως σύντομον έκθεσιν της Υμετέρας Πανοσιολογιότητος 

επί τούτου απευθυνομένην προς τον Βαλήν, όστις με διεβεβαίωσεν ότι δεν πρόκειται 

να ενοχληθή τις των της  Ι. Συνάξεως Γερόντων εις μαρτυρίαν, αλλά την θέλει η 

Εξοχότης του διά να σχηματίση ιδίαν πεποίθησιν περί του προκειμένου. 

                                                           
500 Αρχείο Μονής Δοχειαρίου, έγγρ. ΜΓ 27. (Από το μαύρο βιβλίο του Αρχείου) 
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Και πάλιν παρακαλώ ίνα μη βραδύνη το πράγμα και το θεωρήση η Εξοχότης του 

ως περιφρόνησιν. Παρακαλείται αρμοδίως η Υμετέρα Πανοσιολογιότης εάν 

περιφέρηται αυτόσε άνθρωπός τις υπό το όνομα Παρασκευάς να με ειδοποιήση. 

Εσωκλείω ώδε αποδείξεις συνδρομών ας ελησμόνησα να στείλω μετά του 

καταστίχου μου.   Μετά σεβασμού εν Χ(ριστ)ώ αδελφός 

Ι(εροδιάκονος) Κοσμάς Αγιοπαυλίτης501 

*** 

20-8-1912.  

   163/20 Αύγουστος 1912 (της Ι. Κοινότητος) Επίτροπον Θεσσαλονίκης Κοσμάν 

Ληστοσυμμορία στήσασα την φωλεάν αυτής εν τω Ιερ(ώ) ημών τόπω λυμαίνεται 

αυτόν διαρκώς διαπράττουσα πλείστας όσας ληστείας εις τα διάφορα σημεία αυτού 

και τρομοκρατεί ημάς εις τρόπον ώστε εξέλιπεν ολοτελώς η ασφάλεια ζωής και 

περιουσίας εν αυτώ. 

Μετά την ληστείαν του ρώσσου Ιερομονάχου Γεωργίου εν Κερασιά απεπειράθη 

την δολοφονίαν του Ιερομ. Βικεντίου εν Προβάτα, τραυματίσαντες αυτόν επικινδύνως, 

προ ημερών ελήστευσαν τον Βατοπαιδινόν κελλιώτην Νικηφόρον Μοναχόν εκ του 

Κελλίου του αγίου Νικολάου, λαβόντες παρ’ αυτού λύτρα 500 λίρας, σήμερον δε 

ανηγγέλθη ημίν ότι συνέλαβον επιστρέφοντας εκ Καρυών πλησίον του 

Μυλοπόταμου περί ώραν 7ην της χθες τουρκιστί της ημέρας τέσσαρας Προβατιανούς, 

Γέροντας των εν Προβάτα Κελλίων του Αγίου Ανδρέου, του Αγίου Αθανασίου, του 

Αγίου Δημητρίου και των Αγίων Θεοδώρων και απήγαγον αυτούς εις παρακείμενόν τι 

δάσος του Μυλοποτάμου. Κρατήσαντες αυτούς εκεί μέχρι της α-ης ώρας της νυκτός, 

απέλυσαν τον ένα εξ αυτών ίνα κομίση επιστολάς εις τα κελλία των λοιπών τριών 

αιχμαλώτων δι’ ων εζήτουν ανά 1000 λίρας εξ εκάστου Κελλίου, επί ποινή κα-

τακρεουργήσεως των αιχμαλώτων. Τα περί ου [sic] ο λόγος Κελλία λαβόντα τας 

επιστολάς έπεμψαν το μεν του Αγίου Ανδρέου 125 λίρας, το του Αγίου Δημητρίου 50 

λίρας, το δε των αγίων Θεοδώρων ως μη έχον πλέον των 15 λιρών ουδέν απέστειλε. 

Οι κομισταί των χρημάτων φθάσαντες επί τόπου περί την 4 ή 5 ώραν της νυκτός 

παρέδωκαν ταύτα εις τους ληστάς όντας 4 τον αριθμόν, οίτινες ουδόλως ευχαρι-

στήθησαν εκ του μετρηθέντος αυτοίς ποσού. Διέταξαν όθεν αυτούς ίνα επιστρέψωσιν 

οίκαδε και φέρωσι την επαύριον μέχρι της 2-ας πρωινής το μεν Κελλίον του αγίου 

Ανδρέου 400 έτι λίρας, το του αγίου Δημητρίου 450 και το των αγίων Θεοδώρων 700, 

                                                           
501  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
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άλλως είπον θα κατακρεουργήσωσι τους αιχμαλώτους και να μεταβώσι να 

παραλάβωσι τα μέλη αυτών. Η καθ’ ημάς Ι. Κ. μετά προσοχής ενωτισθείσα τα κα-

ταγγελλόμενα, ανεκοίνωσεν αυτά τη α(υτού) Ενδοξότητι τω Καϊμακάμη του Ιερ. ημών 

τόπου διά τα περαιτέρω, όστις και έσπευσεν ίνα αποστείλη στρατιωτικόν απόσπασμα 

εκ 4 στρατιωτών και των ημετέρων Σερδαρέων προς καταδίωξιν των ληστών. Η 

οικτρά αυτή κατάστασις διακατέχει τον Ιερ. ημών τόπον εν φόβω και τρόμω και 

διαρκεί αγώνα εκλειψάσης, ως έφθημεν ειπόντες, της ασφαλείας ζωής και 

περιουσίας, διό αξιούμεν την Υμ. Πανοσιολογ(ιότητα) όπως άνευ αναβολής εκθέσητε 

τα λαβόντα χώραν τη Α. Εξοχότητι τω Βαλή όπως μεριμνήση περί της ασφαλείας του 

Ιερ. ημών τόπου και αποκαταστάσεως της ησυχίας ημών διατελούντων εν φρικτή 

αγωνία, ενισχύων την ενταύθα χωροφυλακήν διά 10 έτι στρατιωτών, και επιτρέπων 

εις τους Σερδαρέους τα επαναληπτικά όπλα. 

διατελούμεν Άπαντες. 502  

*** 

22-8-1912. 

165/22 Αύγουστος 1912 (της  Ι. Κοινότητος) 

Τω οσιωτάτω  Ιερομονάχω  Δανιήλ  Συνοδείαν του Κελλίου του Αγίου  

Δημητρίουεις  Προβάταν 

Εσωκλείστως ώδε πέμπομεν Υμίν αντίγραφον επιστολής των ληστών 

αποσταλείσαν ημίν σήμερον την πρωΐαν διά του Ηγουμένου της Ιερ. Μονής του 

Γρηγορίου, αφορώσα δε υμάς, όπως λάβητε γνώσιν του περιεχομένου της  εν λόγω 

επιστολής. Οι  Επιστάται κτλ. 

Η εν λόγω επιστολή αφέθη εις τον αρσανάν της Μονής Γρηγορίου. 

(Οι επιστολές με αρ. πρωτ. 166/22-8-12 και 167/22-8-12 της Ι.Κ. απευθύνονται προς 

τα κελλιά των Αγίων Θεοδώρων και του Αγίου Ανδρέου, της Προβάτας,). 503  

*** 

10-9-1912, Κοσμάς Αγιοπαυλίτης. 

Αριθ. 391 Εν  τη  Θεσσαλονίκη  1912  Σεπτ.  10 

Σεβαστή  Ιερά  Κοινότης. 

                                                           
502  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
503  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
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Ο διάσημος και πρωτότυπος λωποδύτης και εκβιαστής Παναγουλάκος - 

Ευρώτας - Παρασκευάς απέδρασεν εκ των φυλακών Συγγρού, διά τούτο 

παρακαλείται αρμοδίως η Υμετέρα Πανοσιολογιότης όπως επιμελώς ερευνήση 

μήπως ενέσκηψεν εις τον Ιερόν Τόπον ημών και να ειδοποιήση αμέσως την Κυβέρνησιν 

εάν ευρίσκηται αυτόσε, να λάβη δε αυστηρά μέτρα κατ’ εκείνων οίτινες ήθελον τον 

δεχθώσι ή συγκοινωνήσωσι μετ’ αυτού. Παρακαλείται συγχρόνως να μας ειδοποιήση 

εάν ευρέθη που αυτόσε ή ού, τηλεγραφικώς. - Αναμένω απάντησιν εις τόσας 

επιστολάς μου. 

Μετά σεβασμού εν Χ(ριστ)ώ αδελφός 

Ι(εροδιάκονος) Κοσμάς Αγιοπαυλίτης504 

*** 

20-10-1912, (Ησυχίου, αντιπροσώπου Μεγίστης Λαύρας στις Καρυές, πρoς την 

Μονή): Ο καϊμακάμης δεν απάντησε σε επιστολή της Λαύρας διότι  ευρίσκεται εις 

την θέσιν όπου πας τις εννοεί εκ των εκτυλισσομένων καθεκάστην πραγμάτων. 

Εντολή της Επιστασίας να συλλάβουν τον Κουρίλα στην Προβάτα. Ο 

αντιπρόσωπος συμφωνεί με επιστολή της Μονής προς την Ιερά Κοινότητα, με την 

οποία αποκηρύσσει τον Κουρίλα. Οι αντιπρόσωποι των Μονών σκέπτονται να 

στείλουν εγκύκλιο της Κοινότητας προς τις Μονές με την οποία να ζητούν γενναία 

συνεισφορά προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. 505 

*** 

21-10-1912, (Ησυχίου, αντιπροσώπου Μεγίστης Λαύρας στις Καρυές, προς την 

Μονή): Ο Κουρίλας απέδρασε με βάρκα προς Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχουν νέα. 506 

*** 

23-5-1913. Φήμη περί εισόδου Βούλγαρου αρχικομιτατζή εις 

Μακεδονία μετά 1000 συντρόφων - έκτακτα μέτρα εις Άγιον  Όρος507 

Διαμαρτυρία περί ελεύσεως Ρωσικού στρατού εις Άγιον  Όρος (12 

Ιουν. 1913) 508 

*** 

                                                           
504  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
505  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
506  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
507 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
508 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
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Σε επιστολή προς την Ιερά  Κοινότητα ο ηγούμενος της Μονής 

Ζωγράφου Θεοδώρητος εκφράζει τις ανησυχίες του για την 

παρουσία βουλγαρικού στρατού στη Μονή  Ζωγράφου και για τους 

κινδύνους που ενέχει  αυτή (χ.χ.)509.  

 

 Συμπλοκές ενόπλων σωμάτων, πολιορκίες Μονών, φόνοι, 

ληστείες στο Άγιο Όρος 

*** 

Φεβρουάριος Ινδ. ΙΑ΄ 1883, Αριθ. πρωτ. 56,  Κωνσταντινούπολις, . 

Επιτίμιο Πατριαρχικό Συνοδικό έγγραφο (πρωτότυπο, χειρόγραφο, 

μονόφυλλο 500Χ340, κυανή μελάνη). 

 Οσιώτατοι προϊστάμενοι και λοιποί πατέρες... Μονής των Ιβήρων 

. 

Αναφέρεται εις την υπεξαίρεσιν της χρηματικής 

περιουσίας του αποβιώσαντος Αρχιμανδρίτου Συνεσίου 

Ιβηρίτου υπό φιλοδίκων και Ιεροσύλων χειρών.  510 

*** 

1886, Αριθ. πρωτ…  Άγιο Όρος (;), ραβάσιον, (πρωτότυπο, 

χειρόγραφο, δίφυλλο, 220Χ135, καστανόχρωμος μελάνη). 

 Παρεννόησις . 

Αναφέρεται εις μίαν ρήξιν μεταξύ των οικονόμων και των 

κολλήγων εις το Ιβηριτικόν Μετόχιον της Καλλιάνδρας, κατά την 

οποίαν εφονεύθησαν δυο υπό των πρώτων, τους οποίους 

συλλαβόντες οι της αρχής μετέφερον εις Θεσσαλονίκην. 511 

*** 

27-9-1888, Αριθ. πρωτ… Βογιατζή κιοϊ, Γράμμα του πρώην 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄,  (πρωτότυπο, ιδιόγραφο, δίφυλ-

λο, 285Χ228, κυανή μελάνη). 

 Οσιώτατοι και τιμιώτατοι επίτροποι και λοιποί πατέρες... Μονής των 

Ιβήρων . 

                                                           
509 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 2 θ΄-ε' [τχ. Β΄] 
510 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 426-427.  
511 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 428.  
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Απαντητικόν επί τη αγγελία διά την παρά του εν Θεσσαλονίκη 

στρατοδικείου προσκλήσεως των Ιβηριτών Αρχιμανδρίτου Μελετίου 

τέως Πρωτεπιστάτου και του Γέροντος Κυρίλλου τέως επιτρόπου της 

Μονής προς εξέτασιν πραγμάτων, σχέσιν εχόντων προς τας του 

επαράτου μνήμης ληστοπραξίας Σαλονίκα. Καταλήγει ότι καλώς 

έπραξαν και δεν μετέβησαν εκεί, διότι θα γίνη και αρχή διά την 

διάλυσιν της Ιεράς Κοινότητος. – Σημειωτέον, ότι ο ρηθείς Σαλονίκας 

είναι εκείνος όστις ελήστευσε τους αγιογράφους Ιωασαφαίους εις τα 

Καυσοκαλύβια. 512 

*** 

11-11-1895, Αριθ. πρωτ… Μυλοπόταμον, Γράμμα του πρώην 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, ιδιόγραφο, δίφυλλο, 210Χ170, κυανή μελάνη). 

 Πανοσιώτατοι επίτροποι...Μονής των Ιβήρων . 

Συνιστά,  δι’ όνομα της Παναγίας , να δεχθούν οι Ιβηρίται εις το 

νοσοκομείον της Μονής ένα ορφανόν παίδα και να παρακληθή ο 

ιατρός Σπυρίδων Καμπανάος να τον περιποιηθή,  διότι τον 

εφόνευσεν ο άθλιος εκείνος Παντελής . 513  

*** 

17-12-1901, Αριθ. πρωτ.7100/ αύξ. αριθ. 1.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

(πρωτότυπο, χειρόγραφον, δίφυλλο, 338Χ220). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Εκφράζεται η λύπη του Πατριάρχου και της Ιεράς Συνόδου περί 

της θρασείας κλοπής, αποτολμηθείσης διά ρήξεως εν τοις δωματίοις 

δύο εκ των αδελφών της Μονής εν τη νυκτί της 25 Σεπτεμβρίου 1901. 

Συνιστά την προτροπήν, παραίνεσιν και συμβουλήν διά την 

επιστροφήν των κλαπέντων, άλλως θα επιβληθή η προσήκουσα 

πνευματική ποινή υπό της εκκλησίας κατά των αυτουργών της 

                                                           
512 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 431. 
513 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 434.  
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κλοπής και κατά των ειδότων, αλλά μη μαρτυρούντων, ει τι 

γινώσκουσι περί της εγκληματικής ταύτης πράξεως. 514 

*** 

16-9-1904, Αριθ. πρωτ. 5471.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄,                     

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ223). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Εις απάντησιν Γράμματος της Μονής, δι’ ου κατά παράκλησιν 

του Αρχιμανδρίτου Ανθίμου υποβάλλεται αίτημα όπως αρθή το 

εκκλησιαστικόν επιτίμιον διά την προ τριετίας διαπραχθείσαν 

θρασείαν κλοπήν, γνωρίζεται ότι εγένετο δεκτή η αίτησις, εφ’ ω και 

αποστέλλεται εγκλείστως το προσήκον συγχωρητικόν.  515 

*** 

17-2-1906. Ο Θεοφύλακτος Σιμωνοπετρίτης ενημερώνει τη Μονή 

περί διαφόρων προϊόντων που πρέπει να προμηθευτεί η Μονή για 

κάποιους Κελλιώτες. Μεταξύ άλλων αναφέρει για κάποιο 

δυστύχημα που επέφερε το θάνατο ζωγράφου από την Ιβηρική 

Σκήτη που ζωγράφιζε την εκκλησία του καθολικού.  Επίσης, στο 

έγγραφο γένεται αναφορά για τη δολοφονία του μητροπολίτου 

Κορυτσάς Φωτίου από 18 σφαίρες. Διατυπώνεται ο προβληματισμός 

ότι οι αντάρτες Έλληνες θα πάρουν εκδίκηση για τη δολοφονία του 

Μητροπολίτη. 516 Αναφέρεται επίσης στο ζήτημα του αγιανιτού.  

*** 

26-2-1906. Θεοφύλακτος Σιμωνοπετρίτης. Συνεπεία των φόνων 

των γενομένων εις τους Βορδουναρίους της Γουρουνοσκήτης και 

διότι τον εν Θεσσαλονίκη Επίτροπον προσκάλεσεν ο Νομάρχης και 

του είπε να γράψει εις την Κοινότητα να λάβει δραστήρια μέτρα και 

μη γίνονται φόνοι, σήμερον εγένετο έκτακτος Σύναξις και 

                                                           
514 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 440. 
515 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 453.  
516 ΙΜΣΠ/1906 
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απεφασίσθη να στείλουν αι Ιεραί Μοναί ανά ένα άνδρα οπλισμένον, 

τους οποίους θα διαιρέσωμε εις 2-3 σώματα να περιφέρονται και 

αυτοί προς φύλαξιν του ιερού ημών τόπου, θα σταλώσι 4 εγκύκλιοι, 

δια να έρθουν οι ειρημένοι άνθρωποι αμέσως. 517 

*** 

18-6-1906. Ο αντιπρόσωπος της μονής Ξηροποτάμου στις Καρυές 

και προηγούμενός της,  Μερκούριος518, ανέφερε συμπλοκή του Ιερισ-

σιώτη οπλαρχηγού  Καπετάν Γ. Γιαγλή  με Ρώσους Κελλιώτες. Η όλη 

δράση του Γιαγλή   στο Άγιο  Όρος αποτελούσε τον φόβο και τον 

τρόμο των Βουλγάρων και σχετιζόταν σε μεγάλο βαθμό με τις 

βουλγαρικές πολεμικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα στη διένεξη με 

την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου. 

*** 

17-7-1906. Γρηγόριος Αντιπρόσωπος Βατοπεδινός προς Επιτρό-

πους Βατοπεδίου. Ερώτημα του Ελληνικού Προξενείου για Μοναχό, 

καταγγελίες της Ζωγράφου για απειλές Κομιτατζήδων εναντίον της 

και δολοφονία Μοναχού. 519 

*** 

18-7-1906. Καρυές. Υπογράφει ο Χαράλαμπος Διονυσιάτης. 

Μετακίνηση μοναχού στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την κατάθεσή του 

για διαπραχθέντα φόνο520.  

*** 

10-8-1906, Θεοφύλακτος Σιμωνοπετρίτης. Ο Βελάτσικος 

χρησιμοποίησε την ξυλεία των δασών που ανήκουν στην Ιερά Μονή 

Βατοπεδίου προκειμένου να παράγει κάρβουνο. Απ’ όσα ακούσαμε, 

το Βουλγαρικό Κομιτάτο του ζήτησε 500 λίρες, άλλως απείλησε ότι 

θα τον φονεύσει. Τώρα, είτε δια τη διάδοση αυτή είτε δι’ άλλους 

λόγους μένει στη Μονή. Προ δύο ημερών εξελθών και πηγενάμενος 

                                                           
517 ΑΙΜΣΠ 
518 ΝΑΙΜΞ, φάκ.22 θ-ε, υποφ. 1, χ.α.φ 
519 ΑΙΜΒατ 
520 ΙΜΔ. 1906, αρ.2 
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εις το χαλκιαδείον, άγνωστοι δύο τον επηροβόλησαν, ο οποίος και 

έπεσεν εις την γην. Οι πλησίον έτρεξαν και τον εσήκωσαν εισέτι 

πνέοντα. Τον επήγον εις το νοσοκομείον προς περίθαλψιν. Η δε 

Μονή αμέσως ειδοποίησεν εις την Κοινότητα και τον Καϊμακάμην. Ο 

οποίος Καϊμακάμης μετά του Αστυνόμου και ενός επιστάτου 

μετέβησαν εις την Μονήν και τον εύρον ζώντα. Τον ανέκριναν κατά 

την τάξιν· εις απάντησιν είπεν, ότι ούτε από την Μονήν ούτε από 

τους ανθρώπους τους εργαζομένους εις την Μονήν έχω καμμίαν 

υποψίαν. Χθες το εσπέρας ήρθε ο Καϊμακάμης με την συνοδείαν του 

τον αφήκε μεν ζώντα, αλλά καθά είπεν σήμερον εις αύριον θα 

αποθάνη και ταύτα μεν ούτως. 521  

*** 

10-9-1906. Καρυές. Υπογράφει ο Χαράλαμπος Διονυσιάτης. 

Αναφέρει ότι μεταξύ των συνόρων Βατοπεδίου, Κασταμονίτου και 

Δοχειαρίου βρέθηκαν τρεις φονευθέντες νέοι 20-22 χρονών, 

Βούλγαροι στην καταγωγή. 522 

*** 

10-9-1906. Αναφέρεται στην δολοφονία τριών εργατών (δύο της 

Σκήτης Προφήτη Ηλία και ένας της Ιεράς Μονής Ζωγράφου) 523 

*** 

24-9-1906. Καρυές. Ο Ρώσος αντιπρόσωπος ενημερώνει την Ιερά 

Κοινότητα για την εξαφάνιση τριών εργατών στη Γουρουνοσκήτη. 

Στρατιώτες από τις Καρυές ανέλαβαν τις έρευνες για τον εντοπισμό 

τους. Τους βρήκαν δολοφονημένος στο δάσος της σκήτης. 524 

*** 

12-10-1906. Καρυές. Υπογράφει ο Χαράλαμπος Διονυσιάτης. Ανα-

φέρεται σε επίθεση εναντίον κελλιωτών μοναχών από Βούλγαρους 

                                                           
521 ΑΙΜΣΠ 
522 ΙΜΔ. 1906, αρ.9 
523 ΙΜΧΙ, έγγρ. 10-9-1906 
524 ΙΜΧΙ, έγγρ. 311 
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κοντά στην περιοχή του Μπουραζέρη στις Καρυές. 525 

*** 

23-10-1906. Γρηγόριος Αντιπρόσωπος Βατοπεδινός προς Επιτρό-

πους Βατοπεδίου. Ερώτημα του Ελληνικού Προξενείου για Μοναχό, 

καταγγελίες Μοναχών της Ζωγράφου για απειλές Κομιταζήδων 

εναντίον τους και δολοφονία Μοναχού. 526 

*** 

4-11-1906: ενημερωτική επιστολή του εν Καρυαίς Βατοπεδινού 

Αντιπροσώπου Γέροντος Γρηγορίου προς τους Επιτρόπους της 

Μονής, δι ής δίδονται πληροφορίαι δια συγκρούσεις ανταρτών και 

Κομιτατζήδων και δι’ επέμβασιν του οθωμανικού στρατού. 527 

*** 

5-2-1907. Επιστολή προηγουμένου Ξηροποτάμου Ευγενίου  περί  

συμμεθέξεως Ρώσων και Βλάχων μοναχών εις κοινά δoσίμαrα [;] 

(1.2.1907). Διένεξις σερβοβουλγαρικής Μονής Χιλανδαρίου με τον 

οπλαρχηγό Γιαγλή  528  

*** 

20-11-1907. Στην περιοχή Βαρβάρας φονεύτηκαν 25 από τους 120  

Βούλγαρους Εξαρχικούς που είχαν εισέλθει στο Άγιον  Όρος. Η Ιερά 

Κοινότης προέτρεψε τις Μονές να μη δέχονται ως εργάτες 

Βούλγαρους529. Ο Έλλην Υπουργός εξωτερικών Σ. Σκουζές δήλωσε 

ότι τα θύματα αυτά ανήκαν σε οργάνωση που μετέφερε όπλα στη 

βουλγαρική μονή Χιλανδαρίου. Ωστόσο, στις εκθέσεις του Γενικού 

Προξένου της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, τα παραπάνω θύματα 

χαρακτηρίσθηκαν ως εποχικοί εργάτες που δούλευαν στις μονές 

Αγίου Παντελεήμονος και Ζωγράφου. 

*** 

                                                           
525 ΙΜΔ. 1906, αρ.10 
526 ΑΙΜΒατ 
527 ΑΙΜΒατ 
528 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
529 Παπουλίδης, Αγιορείτικα, σ. 159  

- Dakin, The Greek struggle, σ. 313 σημ. 
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14-6-1908, Αριθ. πρωτ. 4560.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 335Χ218, καρμπόν 

κυανή μελάνη). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Συνιστάται όπως τα εγκλείστως αποστελλόμενα Γράμματα του 

Ιερωτάτου Μητροπολίτου Μελενίκου κυρ Αιμιλιανού, περί των 

διαπραχθέντων φόνων εν τω Ιβηριτικώ Μετοχίω Μελενίκου υπό 

των Βουλγάρων ληστών και των ληπτέων μέτρων προς φύλαξιν του 

Μετοχίου από πάσης εν τω μέλλοντι κακούργου επιθέσεως, 

διαβιβάζονται επί επιστροφή. Ταύτα προς γνώσιν του περιεχομένου, 

ίνα ενεργήση η Μονή ότι δυνατόν κατά τας υποδείξεις της αυτού 

Ιερότητος.  530 

*** 

30-8-1908. Διελύθη η πολιορκία της Δοχειαρίου και παρέμειναν 

εκεί λίγοι στρατιώτες προς φύλαξιν της ησυχίας531 

*** 

24-6-1908. Επίσκεψη Ρώσου επισκόπου Μόσχας με 25-30 

καθηγητάς και φοιτητάς καθώς και με αρχιμανδρίτη Μόσχας - 

Σύγχυσις περί της αιφνιδίας αυτής επισκέψεως532 

*** 

10-3-1908 και 12-3-1908. Φόνος παπά Μωυσέως, Ρώσου, εις 

Γιοβάντζα (πρόκειται μάλλον περί Ρώσου πράκτορος διότι εκεί 

κατέλυον Ρώσοι, και Βούλγαροι επίσημοι και ανεπίσημοι) και 

προσπάθεια επιρρίψεως ευθυνών εις Έλληνας533 

*** 

29-8-1908. Επιμονή Νυζαζίμη για πολιορκία της Μονής 

                                                           
530 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 456. 
531 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
532 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
533 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
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Δοχειαρίου παρά την διαταγή καϊμακάμη534 

*** 

23-4-1909. Περί της ανακαλύψεως του πτώματος του καπετάν 

Στεφανή υπό Αστυνόμου στο φρέαρ της Ι. Μονής Βατοπεδίου. 

Υποψίες για τον Αρχιγραμματέα και για  Βατοπεδινούς535 

*** 

31-7-1909, Αριθ. πρωτ. 1228.  Κωνσταντινούπολις, επιτίμιον του 

Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(αντίγραφον, χειρόγραφον, δίφυλλο, 334Χ220). 

 Πάσα μεν άλλη ανθρώπου κατά ανθρώπου αδικία... . 

Φρικτόν εκκλησιαστικόν επιτίμιον κατά των στυγερών 

δολοφόνων του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Λαυριώτου και των 

οιονδήποτε συνεργών αυτών. Έπονται αι υπογραφαί οκτώ 

Αρχιερέων.536  

*** 

18-12-1909. Ανακρίσεις για τον φονευμένο Ρώσο. Δεν 

ανακαλύφθηκε κανείς εκ των δολοφόνων 537 

 

Εξαρχία. Ρωσική πολιτική, προπαγάνδα 

 

Ο Γ. Χρυσίδης προς Διονύσιο Ξηροποταμινό (27.8.1863)538, 

Αναφέρεται στον μητροπολίτη  Αθηνών. Ζητεί πληροφορίες περί 

της ικανότητος του Κασσανδρείας που θρυλλείται ότι θα είναι ο 

μελλοντικός Πατριάρχης, ρωτά εάν έκτισε σχολεία και πώς διοίκησε 

εκκλησιαστικώς την επαρχία του. Αναφέρει ως μέγα κακόν την 

αποσκίρτηση των Βουλγάρων  έρμαιον γινομένων νυν μεν του 

Πανσλαυϊσμού, νυν δε του ιησουϊτισμού . Επιρρίπτει ευθύνες στους 

                                                           
534 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
535 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.3]. 
536 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 457-458. 
537 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.3]. 
538 ΝΑΙΜΞ, Φάκ.120. Παράρτημα Αρχιμ. Διονυσίου  Ξηροποταμινού 1825-1877 
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ηγέτες της Εκκλησίας (μονόφυλλον) 

Αντίγραφα δύο πατριαρχικών γραμμάτων (28.9.1872) και 

2.10.1872)539 περί της κηρύξεως των εξαρχικών ως σχισματικών  

(δίφυλλο)  

*** 

Σεπτ.1872.: Έντυπο μονόφυλλο περί της κηρύξεως ως σχισμα-

τικών των Βουλγάρων Εξαρχικών (1872 – Σεπτ.) από το Πατριαρχείο  
540 

*** 

Σεπτ. 1872. Έντυπο μονόφυλλο του Πατριάρχου Aνθίμoυ περί 

της ενίσχυσης υπό των Βουλγάρων του εθνοφυλετισμού (μονό-

φυλλο) 541 

*** 

21.9.1899. Ο επίτροπος Ευλόγιος πληροφορεί την Ηγεσία της 

Μονής Ξηροποτάμου ότι ο Πατριάρχης στηλιτεύει με επιστολή του 

τις ενέργειες των Ρώσων μοναχών που ανέγειραν κτήρια στο Άγιο 

Όρος. Επίσης αναγγέλλει την άφιξη Γάλλου πρέσβεως. 542 

*** 

Σεπτ.1875. Επιστολές διάφορες του Κοσμά Αγιοπαυλίτου, 

επιτρόπου Αγ. Όρους εις Θεσσαλονίκην. Σειρά εγγράφων που 

αφορούν τις διαμάχες μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων μοναχών στο 

Άγιο Όρος εξ αφορμής της εκλογής του Ρώσου Μακαρίου ως 

ηγουμένου της Μονής Παντελεήμονος (φύλλα 185-198)543. 

*** 

31-5-1913.  Ρωσική προπαγάνδα προωθεί σχέδιο εκρωσισμού της 

Μονής Χιλανδαρίου544 

                                                           
539 ΝΑΙΜΞ, Φάκ.3 θ΄-ε΄ [τχ.Γ΄], φ. 21 
540 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7] , φ. 23 
541 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7] 
542ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 19 θ΄-ε' [τχ.Α΄], φ. 182 
543 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 14 θ΄-ε' [τχ.Α]. Αγιορειτικά, φ. 185-198 
544 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
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*** 

6-6-1913. Συνέχεια υποθέσεως περιεχομένου προηγουμένης 

επιστολής περί Ρωσικής προπαγάνδας 545 

Αντίγραφο της συνεδρίας ΟΞ΄ (1913) της Ιεράς Κοινότητας, που 

την απασχόλησαν οι ενέργειες του Σεραφίμωφ και η επιδιωκόμενη 

πολιτική των Ρώσων στο Άγιο Όρος, όπως αυτή  διαφαίνεται από την 

χωρίς φειδώ διάθεση ρωσικών χρημάτων προκειμένου να διατεθούν 

για αγορά κελλίων και χωραφιών. Οι εκπρόσωποι της Ιεράς 

Κοινότητας διερωτώνται μήπως τα χρήματα αυτά προέρχονται εκ 

των εν Βεσσαραβία μετοχίων του Αγίου Όρους. 546 

 

Μακεδονικός Αγώνας 

 

Από το 1897 μέχρι το 1900 υπάρχει στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου 

ικανή αλληλογραφία, σχετιζόμενη με τη συνεργασία των Μοναχών 

της Μονής με Μακεδονομάχους.  

*** 

9-8-1900. Ο Καϊμακάμης του Αγίου Όρους Σαχίν Βέης ένεκα 

κατηγοριών προς αυτόν ότι η Μονή υποθάλπει κακοποιά στοιχεία 

συνέλαβε στις 9 Αυγούστου του 1900 στην αγορά των Καρυών δύο 

Μοναχούς της, τον Πατέρα Σπυρίδωνα και τον λόγιο της Μονής 

Αρκάδιο. Δεν αρκέστηκε όμως μόνο σ’ αυτό, αλλά με Τούρκους 

στρατιώτες της διοίκησης του Αγίου Όρους ο Καϊμακάμης 

πολιόρκησε τη Μονή για δεκαπέντε ημέρες, έχοντας ως σκοπό να 

εισβάλει σ’ αυτήν και να συλλάβει τα δήθεν κακοποιά στοιχεία. Στην 

πολιορκία της Μονής Βατοπεδίου ο Καϊμακάμης χρησιμοποίησε και 

τέσσερεις εκπεσόντες μοναχούς, οι οποίοι νωρίτερα, παράνομα 

οπλοφορώντας, κατέσχεσαν την αλληλογραφία της Μονής και την 

                                                           
545 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
546 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 2 θ΄-ε' [τχ. Β΄] 
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προσήγαγαν σ’ αυτόν547.  Η Ιερά Μονή απέστειλε στις Καρυές οκτώ 

προϊσταμένους της Βατοπεδίου προκειμένου να γνωστοποιήσει στην 

Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους 548 τα γεγονότα και με επιστολή της 

κατήγγειλε την αυθαίρετη και βίαιη σύλληψη των ανωτέρω 

Μοναχών, προϊσταμένων αυτής, και αιτήθηκε την παρέμβαση της 

Ιεράς Κονότητας προς τον Καϊμακάμη, προκειμένου να λυθεί η 

πολιορκία της Μονής και να ελευθερωθούν οι συλληφθέντες 

πατέρες Σπυρίδων και Αρκάδιος549. Επί τούτου συγκροτήθηκαν στις 

Καρυές Ιερή Σύναξη της Ιεράς Κοινότητος και έκτακτη Διπλή Ιερά 

Σύναξη, που καταδίκασαν τις ενέργειες του Καϊμακάμη, με το 

σκεπτικό ότι παραβίαζε το απ’ αιώνος αυτοδιοίκητο καθεστώς του 

Αγίου Όρους, σύμφωνα με το οποίο οι όποιες καταγγελίες θα έπρεπε 

να τεθούν υπόψη της Ιεράς Σύναξης, προκειμένου να κριθούν από 

αυτήν. Αλλά ο Καϊμακάμης ενήργησε αυτεπάγγελτα, γεγονός 

πρωτοφανές για τα δεδομένα του Αγίου Όρους. Η Ιερά Μονή 

απέστειλε τον Αρχιμανδρίτη Ιωσήφ Δικαίον, της κατ’ αυτήν Ρωσικής 

Σκήτης Αγίου Ανδρέου, στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου, αφού 

εκθέσει το ζήτημα στον Ρώσο Πρέσβη, μαζί να προβούν σε 

διαβήματα ενώπιον του Σουλτάνου ζητώντας την αντικατάσταση 

του Καϊμακάμη, γεγονός που τελικά επιτεύχθηκε.  

Επί της ουσίας, τα κακοποιά στοιχεία που ισχυριζόταν  ο 

Καϊμακάμης ότι διαβιούσαν στη Μονή ήσαν Μακεδονομάχοι, μονα-

χοί και λαϊκοί, με τους οποίους συνεργάζονταν οι μοναχοί της  

Μονής. Δεν επρόκειτο για κακοποιά στοιχεία που διέπραξαν 

αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, διότι δεν θα υποστηρίζονταν 

από  την Ιερά Σύναξη της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου,  την Ιερά 

Κοινότητα, την έκτακτη Διπλή Ιερά Σύναξη των Καθηγουμένων και 

των Αντιπροσώπων των 20 Ιερών Μονών. Προφανώς στην αλληλο-

γραφία δεν αναφέρεται ο όρος  Μακεδονομάχος , αφ’ ενός γιατί οι 

                                                           
547 Πρακτικά Συνεδρίου Ι. Κοινότητος ΛΓ΄/28-8-1900. Αρχείο Ι. Μονής 

Βατοπεδίου. Τετράγωνο Ι, έγγρ. Υπό στοιχεία 70ω. 
548 Αρ. πρωτ. 209/ 31.9.1900. Επιστολή προς την Ιεράν Κοινότητα Αγίου Όρους 

των Επιτρόπων και λοιπών προϊσταμένων της Μονής Βατοπεδίου.  
549 Βλ. Αρχείο Ι. Μονής Βατοπεδίου, τετράγωνο 1, έγγρ. υπό στοιχεία 69ω).  
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Έλληνες δεν επιθυμούσαν να προδοθούν και αφ’ ετέρου διότι ο 

Καϊμακάμης, ως Τούρκος, τους θεωρούσε κακοποιά στοιχεία. 550 

*** 

1-1-1904. Ενημερωτική επιστολή του Προηγουμένου Γερμανού 

Βατοπεδινού, Αντιπροσώπου της Μονής εις την Ιεράν Κοινότητα 

Αγίου Όρους, προς τον Προηγούμενον Άνθιμον Βατοπεδινόν, διά της 

οποίας παρέχονται ειδήσεις από τον διεξαγόμενο Μακεδονικό 

Αγώνα.551  

 

Μετόχια Μονών Αγίου Όρους  

Ο φάκελος περιέχει την αλληλογραφία με το μετόχι Κασσάνδρας 

(για ενοικιάσεις κτημάτων και  πωλήσεις προϊόντων) . Στο τέλος 

υπάρχουν και  ορισμένα τουρκικά έγγραφα 552 

*** 

20-8-1885, Αριθ. πρωτ… Βογιατζή κιοϊ, Γράμμα του πρώην 

Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄,  (πρωτότυπο, ιδιόγραφο, 

δίφυλλο, 285Χ207, κυανή μελάνη). 

 Οσιώτατοι Αρχιμ. κυρ Κύριλλε και κυρ Γαβριήλ επίτροποι... Μονής των Ιβήρων 

. 

Γνωρίζεται ότι ελήφθη διά του εν Κωνσταντινουπόλει επιτρόπου 

της Μονής Προηγουμένου Διονυσίου Ιβηρίτου Μοναστηριακόν 

Γράμμα, αφορών την κτηματικήν διαφοράν μετά των εν 

Θεσσαλονίκη αρχών. Εκφράζεται η διάθεσις του Πατριάρχου να 

συντελέση εις την επιλυσίν του απασχολούντος την Μονήν 

ζητήματος. 553 

 

 

 

 

                                                           
550 ΑΙΜΒατ 
551 ΑΙΜΒατ 
552 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 28 θ΄-ε'  
553 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 427.  
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*** 

29-6-1901, Αριθ. πρωτ. 3488.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του Α  ́

Πατριαρχικού Γραφείου, κοινοποιούντος έγγραφον του υπουργείου  του  

κτηματολογίου,  υπουργός  του  Δεφτερχανέ  Χασάν.   

 (αντίγραφο, χειρόγραφο, δίφυλλο, 270Χ210). 

 Προς την Α. Παναγιότητα τον Πατριάρχην των Ρωμαίων . 

Ζητούνται πληροφορίαι διά το αφιερωμένον οικόπεδον εις την Ι. 

Μονήν Ιβήρων εν τω χωρίω Αγίου Στεφάνου του Καζά Μικρού 

Τσεκμετζέ Κωνσταντινουπόλεως, καθότι οι κληρονόμοι του 

αποθανόντος Σπυράκη Κούπα, υπήκοοι Άγγλοι, εξητήσαντο την 

μεταβίβασίν του επ’ ονόματι αυτών.  554 

*** 

17-8-1901, Αριθ. πρωτ. 4548/ αύξ. αριθ. 30.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ220). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Συνιστάται η αναζήτησις εγγράφων εις το Αρχείον της Μονής, 

διά το αφιερωμένον οικόπεδον εις την Μονήν εν τω χωρίω Αγίου 

Στεφάνου του Καζά Μικρού Τσεκμετζέ Κωνσταντινουπόλεως. 555 

 

*** 

27-8-1901, Αριθ. πρωτ. 4920/ αύξ. αριθ. 27.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 337Χ218). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Αναφέρεται ότι εις το προσκυνητάριον του εν 

Κωνσταντινουπόλει οικήματος του Ιβηριτικού Κελλίου της Αγίας 

Ζώνης τελείται προς ταις λοιπαίς ακολουθίαις και η Θ. Λειτουργία. 

                                                           
554 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ.437.   
555 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 437-438.   
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Αξιούται να παρασχεθούν αι δέουσαι πληροφορίαι, εν σχέσει προς 

την συντήρησιν υπό των διαληφθέντων Κελλιωτών ιδίου οικήματος 

εν Κωνσταντινουπόλει και την τέλεσιν εν αυτώ της Θ. Λειτουργίας 

δι’ ανάλογον απόφασιν. 556 

*** 

8-10-1901, Αριθ. πρωτ. 5760/ αύξ. αριθ. 34  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 336Χ219). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Περί του εν Αγίω Στεφάνω Κωνσταντινουπόλεως  Μοναστη-

ριακού κτήματος και περί των επί παραβάσει του Αγιορειτικού 

Καθεστώτος ιδρυθέντος Μετοχίου εν Κωνσταντινουπόλει της Αγίας 

Ζώνης. Εντέλλεται όπως διαταχθεί ο Ιερομόναχος Ιωαννίκιος εκ του 

Ιβηριτικού Κελλίου της Αγίας Ζώνης να παύση να φέρηται 

αντεκκλησιαστικώς και απειθώς, ίνα μη εξαναγκασθή η Εκκλησία 

να προβή εις αυστηράν τιμωρίαν, θέτουσα εις παντελή αργίαν το εν 

Αγίω Όρει Κελλίον αυτού. 557 

*** 

4-7-1902, Αριθ. πρωτ.4451/ αύξ. αριθ. 12.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 337Χ220). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Απαντητικόν περί των αξιώσεων και των υποστηρικτών των 

αδελφών Μαρίνου (Ιερισσιωτών) εις την υπόθεσιν του μεταλλείου 

ασπρολίθου εν τω Μοναστηριακώ Μετοχείω. Ζητούνται 

συμπληρωματικαί και σαφείς πληροφορίαι διά τα περαιτέρω. 558 

*** 

                                                           
556 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 438.  
557 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 439.  
558 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 442.  
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12-7-1902, Αριθ. πρωτ.../ αύξ. αριθ. 13.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄    (πρωτότυπο, διά 

γραφομηχανής με χειρόγραφον υποσημείωσιν, δίφυλλο, 336Χ218). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και προϊστάμενοι...Μονής των Ιβήρων . 

Αναφέρεται εις την διαφοράν της Μονής μετά των αδελφών 

Μαρίνου Ιερισσού, περί του διορισμού ηγουμένου εις το εν Μόσχα 

Ιβηριτικόν Μετόχιον και εν χειρογράφω υποσημειώσει περί της 

υποθέσεως των εν Κασσάνδρα διαφιλονεικουμένων δασών της 

Μονής, διά τα οποία ζητούνται να αποσταλούν έγγραφα και άλλα 

σχετικά. 559 

*** 

9-9-1902, Αριθ. πρωτ. 6472.  Κωνσταντινούπολις, κοινοποίησις 

Γράμματος του Μητροπολίτου Μελενίκου Ιωακείμ 

(ακριβές  αντίγραφον, εν  τοις  Πατριαρχείοις  1902  Σεπτεμβρίου  21, ο  Διευθ.  

του  Α  ́ Πατρ.   Γραφείου Ιωαν. Δ. Τανταλίδης,  χειρόγραφον,  δίφυλλο, 270Χ210,  

μαύρη μελάνη).  

 Παναγιώτατε Δέσποτα,  

Γίνεται αναφορά περί σκανδαλώδους βίου των διεπόντων το 

Ιβηριτικόν Μετόχιον Ροζινού.  560 

*** 

21-9-1902, Αριθ. πρωτ. 6472/ αύξ. αριθ. 16.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, χειρόγραφον, δίφυλλο, 335Χ220). 

Οσιώτατοι Επίτροποι και προϊστάμενοι...Μονής των Ιβήρων . 

Γνωρίζεται η αποστολή εκθέσεως του Μητροπολίτου Μελενίκου 

κυρ Ιωακείμ, δι’ ης καταγγέλλεται ο σκανδαλώδης βίος των 

διεπόντων το Ιβηριτικόν Μετόχιον Ροζινού. 561 

*** 

18-6-1908, Αριθ. πρωτ. 4206.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

                                                           
559 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 443.  
560 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 443.  
561 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 444.  
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(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 335Χ219). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Γνωρίζεται η διαβίβασις επί επιστροφή εγκλείστου εκθέσεως του 

Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ηρακλείας κυρ Γρηγορίου, περί της 

καταστάσεως των εν Μαλγάροις και Κεσσάνη της επαρχίας αυτού 

Μετοχίων της Μονής, ως και περί της πολιτείας και του βίου των εν 

τοις Μετοχίοις ενδιαιτωμένων πατέρων, ίνα αύτη ενεργήση 

αναλόγως χάριν του γοήτρου και της αξιοπρεπείας αυτής.562  

 ***  

2-10-1908, Αριθ. πρωτ. 6950  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 338Χ220). 

 Οσιώτατοι οι τε Επίτροποι και οι λοιποί προϊστάμενοι...Μονής 

των Ιβήρων . 

Γνωρίζεται η λήψις απαντητικού υιικού Γράμματος περί των εν 

ταις επαρχίαις Ηρακλείας, Ραιδεστού και Μελενίκου Μετοχίων της 

Μονής, και ότι διαβιβάζεται εγκλείστως σχετικόν Γράμμα και 

επιστροφή του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ηρακλείας κυρ Γρηγορίου. 

Αφού εφιστάται η δέουσα προσοχή του περιεχομένου, συνιστάται 

προς τούτο η αποστολή εξάρχων ανά τας επαρχίας, ανδρών με βίον 

ενάρετον.563  

*** 

4-9-1909, Αριθ. πρωτ. 5898.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ220). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Γνωρίζεται ότι συνοδική διαγνώμη διαβιβάζεται επί επιστροφή 

έγκλειστων νεώτερον Γράμμα του Ιερωτάτου Μητροπολίτου 

Ηρακλείας κυρ Γρηγορίου, περί των εν τη επαρχία αυτού Μετοχίων 

                                                           
562 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 456.  
563 Ό.π. 
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της Μονής, απαντητικόν εις το τελευταίον σχετικόν διαβιβασθέν 

Μοναστηριακόν Γράμμα.564   

*** 

24-6-1910, Αριθ. πρωτ. 6308.  Κωνσταντινούπολις, έγγραφον του 

Υπουργείου της Δικαιοσύνης και των Θρησκευμ. (άτων)  

(αντίγραφον, Οικουμενικόν Πατριαρχείον/Α.΄ Πατριαρχικόν 

Γραφείον, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 220Χ153. Εις το τέλος: Εφ’ ω 

εγράφη ο παρών φιλικός τεσκερές τη 24 Ιουνίου 1326/1910, εξ 

ονόματος του Υπουργού, ο Υφυπουργός (υπογρ.) Νεδίμ). 

 Προς την Α. Παναγ. τον Πατριάρχην των Ρωμαίων . 

Η Διεύθυνσις του κτηματολογίου (Δεφτέρη Χακανή) διά τεσκερέ 

αυτής γράφει ότι, καθά εγνώσθη εξ ανακοινώσεων του εν Δεδέ 

Αγάτς κτηματολογικού Γραφείου, οι επίτροποι και οι ιερείς της εν 

τω χωρίω Καραμπουνάρ του Καζά Σουφλίου εκκλησίας κατέλαβον 

πλείστας γαίας αυθαιρέτους και νέμονται αυτάς, διισχυριζόμενοι 

ότι αύται είναι αφιερώματα (Εφκάφ) ανήκοντα τη εν λόγω εκκλησία 

και τη Μονή και ότι κατά τας δηλώσεις του αρχιερατικού επιτρόπου 

Σουφλίου τα επίσημα έγγραφα τα διαλαμβάνοντα ότι αι υπό την 

κατοχήν των επιτρόπων και ιερέων γαίαι είναι αφιερώματα 

(Βακούφ) της εκκλησίας και της Ι. Μονής Ιβήρων. Όθεν αξιούται να 

εξακριβωθή εάν υπάρχουν σχετικά επικεκυρωμένα αφιερωτήρια 

έγγραφα εις την Μονήν, ίνα καθορισθούν επακριβώς τα όρια, το 

ποσόν και αι θέσεις αυτών. 565 

*** 

22-7-1910, Αριθ. πρωτ. 6464  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄     

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ224). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Γνωρίζεται η διαβίβασις επί επιστροφή εγκλείστου Γράμματος 

του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Μελενίκου κυρ Αιμιλιανού, 

υποδεικνύοντος την ανάγκην διορισμού καταλλήλου ηγουμένου εν 

                                                           
564 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 458.  
565 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 460.  
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τω αυτόθι Μετοχίω της Μονής Ροζινού, ως παντελώς ακαταλλήλου 

και επιβλαβούς εις τα συμφέροντα του Μετοχίου. Αξιούται συνοδική 

διαγνώμη, ίνα η Μονή ενεργήση επειγόντως το προσήκον και 

παράσχη εις την Εκκλησίαν σχετικάς πληροφορίας. 566  

*** 

29-7-1910, Αριθ. πρωτ. 6308.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄                 

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 339Χ224). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Γνωρίζεται η διαβίβασις εγκλείστου αντιγράφου μεταφράσεως 

υπουργικού τεσκερέ, δι’ ου ζητούνται σχετικά αντίγραφα, δεόντως 

επικεκυρωμένα, εκ των επισήμων εγγράφων περί των κτημάτων και 

γαιών του εν χωρίω Καραμπουνάρ Μετοχίου της Μονής.567  

*** 

4-10-1910, Αριθ. πρωτ. 8730.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄          

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ225). 

 Οσιώτατοι επιστάται και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Γνωρίζεται η διαβίβασις εγκλείστου αντιγράφου Γράμματος του 

Ιερωτάτου Μητροπολίτου Μελενίκου κυρ Αιμιλιανού, καταγγεί-

λαντος ως απάδουσαν την διαγωγήν και πολιτείαν του εν τω αυτόθι 

Μετοχίου Ροζινού αντιπροσώπου της Μονής Γενναδίου. Αξιούται 

όπως ενεργηθή συντόμως το προσήκον. 568 

*** 

12-10-1910, Αριθ. πρωτ. 8938.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ225). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

                                                           
566 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 461.  
567 Ό.π. 
568 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 461-462.  
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Γνωρίζεται η αποστολή επί επιστροφή εγκλείστου Γράμματος 

του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Μελενίκου κυρ Αιμιλιανού, περί του 

εν Ροζινώ αντιπροσώπου της Μονής Γενναδίου, προς γνώσιν και 

ανάλογον ενέργειαν. 569 

*** 

29-10-1910, Αριθ. πρωτ. 9286.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ225). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Γνωρίζεται η διαβίβασις επί επιστροφή εγκλείστου Γράμματος 

του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Στρωμνίτσης κυρ Αρσενίου, περί της 

πολιτείας και συμπεριφοράς του εν τω χωρίω Ελεούση της επαρχίας 

αυτού Μετοχίου της Μονής Αρχιμανδρίτου Αμφιλοχίου. Επί των 

γραφομένων και εκ της αφορμής ταύτης, εφιστάται η προσοχή κατά 

την εκλογήν των εις τοιαύτα Μετόχια εν τοσούτω επικαίροις 

μέρεσιν αποστελλομένων προσώπων.570  

*** 

25-1-1911, Αριθ. πρωτ. 696.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ224). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Κατόπιν και των όσων διεμηνύθησαν προς την Μονήν, 

προτρέπεται και υποδεικνύεται πατρικώς η επείγουσα ανάγκη όπως 

ληφθεί η δέουσα φροντίς και τα κατάλληλα προνοητικά μέτρα προς 

περισυλλογήν των εν τω Μετοχίω Ροζινού κειμηλίων και περί 

εξασφαλίσεως από παντός ενδεχομένου των υπό των Βουλγάρων 

κατοικουμένων τσιφλικίων της Μονής, τα οποία εν ανάγκη δύναται 

ίνα και να εκποιήση αύτη. Συνιστάται επίσης να αποσταλή εν τάχει 

εις το εν Στρωμνίτση Μετόχιον της Ελεούσης ο Ιερομόναχος 

                                                           
569 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 462.  
570 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 462-463.  
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Γεννάδιος, ειρήνη δε, ομόνοια και ενότητα εν τοις ιδίοις και 

εσωτερικής, και πάσα προσοχή και πρόνοια εις την διαφυλακήν της 

πεπιστευμένης αυτοίς ιεράς παρακαταθήκης.571  

*** 

31-1-1911, Αριθ. πρωτ. 526.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄      

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής με ιδιόγραφο υποσημείωσιν, 

δίφυλλο, 340Χ225). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Γνωρίζεται η διαβίβασις εγκλείστου αντιγράφου τηλε-

ραφήματος του εν Μόσχα Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου, δι’ ου δηλοί 

ότι ένεκεν της εκρύθμου καταστάσεως της Μονής και της εγγράφου 

προς αυτόν διαμαρτυρίας ολοκλήρου ομάδος Προϊσταμένων και 

αδελφών, αναστέλλει την αποστολήν των περισσευόντων εκ της 

διαχειρίσεως του Μετοχίου εισοδημάτων, τα οποία κατατέθηκεν εις 

τινα Τράπεζαν επ’ ονόματι της Μονής και ζητεί την αποστολήν 

αντικαταστάτου αυτού μετά συνοδείας. Εν ιδιοχείρω υποσημειώσει:  

αξιώσει διατυπούται παρά τινών επισήμων προσώπων να διορισθή ο 

Προηγούμενος Δανιήλ εις την παρά το Μελένικον Μονήν του Ροζινού .  
572  

*** 

3-6-1911, Αριθ. πρωτ. 4556.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄    

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ225). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Λαβόντες (λέγει) απαντητικόν υπουργικόν τεσκερέν, δι’ ου 

δηλούται ότι αποστέλλεται το υφ’ ημών αιτηθέν αντίγραφον των εν 

τη διευθύνσει του Κτηματολογίου εγγραφών των κτημάτων και 

γαιών του εν Μελενίκω Μετοχίου του Ροζινού, προαγόμεθα, 

συνοδική διαγνώμη, διαβιβάσαι τη οσιότητι υμών, προς γνώσιν, 

                                                           
571 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 464.  
572 Ό.π.  
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αντίγραφα μεταφράσεως του τε τεσκερέ και του σημειώματος της 

διευθύνσεως του Κτηματολογίου.573  

 

 

Γεγονότα στην Ανατολική Ρωμυλία  

31-7-1906. Καρυές. Υπογράφει ο Χαράλαμπος Διονυσιάτης. 

Ενημερώνει ότι έχει πληροφορίες από Θεσσαλονίκη και αθηναϊκή 

εφημερίδα ότι η Βουλγαρία προσάρτησε την Ανατολική Ρωμυλία και 

προέβη σε σφαγές και λεηλασίες κατά των Ελλήνων574.  

*** 

5-8-1906. Καρυές. Υπογράφει ο Χαράλαμπος Διονυσιάτης. 

Αναφέρει ότι έχει πληροφορίες από τηλεγραφήματα που παρέλαβαν 

πρέσβεις σχετικά με την πυρπόληση της Αγχιάλου από τους 

Βούλγαρους, την εξαφάνιση του μητροπολίτη Βασιλείου. 575  

 

2. Λήξη Μακεδονικού Αγώνα έως Αύγ.1912 

 

11-7-1908 ο Ευγένιος ανακοινώνει στη Μονή την ανακήρυξη του 

Συντάγματος (χουριέτ) των Νεοτούρκων, με την οποία και έληξε η 

κύρια φάση του Μακεδονικού Αγώνα576. Η είδηση των πανηγυρισμών 

για τη συναδέλφωση των διαφορετικών εθνοτήτων που ζούσαν στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία έγινε γνωστή στη Μονή  στις 14-15 και 18 

Ιουλίου.  

*** 

11-7-1908. Πληροφορίες περί ανακηρύξεως συντάγματος υπό των 

Νεοτούρκων εις Μακεδονία 577 

*** 

                                                           
573 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 465.  
574 ΙΜΔ. 1906, αρ.4 
575 ΙΜΔ. 1906, αρ.5  
576 ΝΑΙΜΞ, φάκ.23 θ-ε, υποφ.1 , χ.α.φ 
577 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
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14-7-1908. Πανηγυρισμοί και επιπτώσεις συντάγματος εις Άγιο 

Όρος 578 

*** 

15-7-1908. Πληροφορίες περί πανηγυρισμού εις Θεσσαλονίκη και 

Μακεδονία για το σύνταγμα των Νεοτούρκων579  

*** 

18-7-1908. Πληροφορίες περί της συναδελφώσεως Ελλήνων και 

Βουλγάρων ανταρτών και σανδαστικών. Το κλίμα εις Θεσσαλονίκη 

εκ του συντάγματος και δυσχερής θέση πατριάρχου κατηγορήσαντος 

τους Νεοτούρκους 580 

*** 

28-7-1908 (έγγρ.25). Επιστολή του μητροπολίτη Ιερισσού και 

Αγίου Όρους προς τη μονή. Αναφέρεται στην ανακήρυξη του 

Συντάγματος των Νεότουρκων και στη γενική αμνηστία που δόθηκε 

σε όλους τους εμπλεκόμενους με τον πόλεμο πολίτες, ακόμη και 

στους μοναχούς. Στο πλαίσιο αυτό τους ενημερώνει ότι τώρα πια ο 

μοναχός Ιωακείμ μπορεί να επιστρέψει στη μετάνοιά του. 581 

*** 

11-8-1908. Επιστολή Κυρίλλου Δοχειαρίτη. Αναφέρεται στην 

ανακήρυξη του Συντάγματος των Νέοτούρκων. Οι Καρυές είναι 

ανάστατες από χθες το εσπέρας ένεκα της υποδοχής του 

οπλαρχηγού. 582 

*** 

11-12-1908. Επιστολή του προηγουμένου της Μονής Ξηροποτάμου 

Κυρίλλου περί Συλλαλητηρίου κελλιωτών που φώναζαν με κραυγές  

Ζήτω το Σύνταγμα εις Ι. Επιστασίαν 583 

                                                           
578 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
579 Ό.π. 
580 Ό.π. 
581 ΙΜΧΙ, έγγρ. 25 
582 ΙΜΧΙ, 11-8-1908 
583 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
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*** 

20-6-1910. Κυβερνητική διαταγή που απαγορεύει τη συναλλαγή 

με ρωσικά, ελληνικά και  γαλλικά χρήματα, χάρτινα και ασημένια. 

Εξαιρούνται χρυσά. Προβλέπονται για τους παραβάτες αυστηρές 

ποινές584 

*** 

11-7-1911. Ενημερωτική επιστολή του Αντιπροσώπου της Μονής 

στη Θεσσαλονίκη περί εξελίξεων εν σχέσει με τον Μακεδονικόν 

Αγώνα. 585 

*** 

26-9-1911.  Περί ιταλοτουρκικού πολέμου. 586 

*** 

24-2-1912. Καταγγελία του Καϊμακάμη στην Ι. Κοινότητα για 

ασυδοσία  18 προνομιούχων μετοχίων 587 

*** 

6-10-1912, (Ησυχίου, αντιπροσώπου Μεγίστης Λαύρας στις Καρυές, προς την 

Μονή): Οι Καρυές ερήμωσαν από ανθρώπους. Οι εξ Ελλάδος ανεχώρησαν για να 

υπηρετήσουν. Στα χωριά της Μακεδονίας έμειναν μόνο οι άνω των 50 ετών και οι 

γυναίκες, από φόβο στρατολόγησης. 588 

*** 

28-11-1912. Περί αφοπλισμού των χριστιανών της lερισσού από 

τουρκικό στρατιωτικό σώμα 200 ανδρών589 

 

 

 

                                                           
584 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.3]. 
585 ΑΙΜΒατ 
586 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 24 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
587 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 24 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
588  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
589 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 24 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
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3. Βαλκανικοί Πόλεμοι. Απελευθέρωση (Σεπτ.) 1912 – 1913 

 

1-9-1912. Καρυάις. Στην επιστολή τής Κοινής Σύναξης 

αντιπροσώπων και Προϊσταμένων των είκοσι Ι. Μονών του Αγίου 

Όρους προς την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας γίνεται αναφορά στην 

οικονομική δυσπραγία που διέρχεται το Κοινόν Ταμείον και στις 

μεγάλες και έκτακτες δαπάνες που υπεβλήθη αυτό για την 

αξιoπρεπή υποδοχή και φιλοξενία του Βασιλικού Στρατού. Επειδή 

λοιπόν το Κοινό Ταμείο αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ιερές 

υποχρεώσεις του και η δε Ιερά Επιστασία καθημερινά πιέζεται από 

τους πιστωτές της, παρακαλεί την Πανοσιολογιότητα, όπως τείνει 

χείρα βοηθείας εις το πάσχον Ταμείον δια ταχείας εξοφλήσεως των 

καθυστερουμένων ταβηλίων αυτής, άλλως θα αναγκασθούμε να 

συνάψωμεν δάνειον προσωρινόν, γεγονός που θα επιβαρύνει τις 

Ιερές Μονές. 590  

*** 

7-10-1912, (Ησυχίου, αντιπροσώπου Μεγίστης Λαύρας στις Καρυές, προς την 

Μονή): Ο Καϊμακάμης επιβεβαιώνει στους αντιπροσώπους την φήμη ότι η Ελλάδα 

κήρυξε τον πόλεμο στους Οθωμανούς. 591 

*** 

8-10-1912, (Ησυχίου, αντιπροσώπου Μεγίστης Λαύρας στις Καρυές, προς την 

Μονή): Οι ιερείς του Πρωτάτου διατάχθηκαν να ψάλλουν παράκληση κάθε μέρα 

μετά τον εσπερινό υπέρ των μαχομένων. 592  

*** 

8-10-1912. Επιστολή Αντιπροσώπου.  

Στις 8 Οκτωβρίου ο Καϊμακάμης του Αγίου Όρους  

 ετοιχοκόλλησεν είδησιν ότι ο Τουρκοσερβομαυροβουνιωτικός Πόλεμος 

ήρξατο εις τας 3 του μηνός ο δε Ελληνοτουρκικός εις τας 5, δηλ. την 

παρελθούσαν Παρασκευήν .593 

                                                           
590 ΑΙΜΣΠ 
591  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
592  Ό.π. 
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*** 

10-10-1912. Επιστολή Αντιπροσώπου. 

 Ουδέν θετικόν ουδέ βέβαιον δυνάμεθα ενταύθα να 

πληροφορηθώμεν περί της γενικής καταστάσεως, ευρισκόμενοι ως εν 

αποκλεισμώ. Οι Κυβερνητικοί υπάλληλοι εις ουδένα λέγουσί τι . 594 

*** 

11-10-1912. Επιστολή Αντιπροσώπου.  

 Σπεύδω διά της παρούσης να διαβιβάσω υμίν όσα προφορικά και 

βάσιμα επληροφορήθημεν ενταύθα ως εξής : Τα Νησιά όλα, πρώτον η 

Λήμνος και η Χίος, Μυτιλήνη κατελήφθησαν παρά του ελληνικού 

στόλου και εγένετο κατοχή αυτών, διά ξηράς δε ο ελληνικός στρατός 

εισήλασε μέχρι Κοζάνης, Ιωαννίνων και Αικατερίνης, ο δε Βουλγαρικός 

κατέλαβε το Μελένικον και ο Σερβικός μέχρι Κομόναβον . 595 

*** 

12-10-1912, (Ησυχίου, αντιπροσώπου Μεγίστης Λαύρας στις Καρυές, προς την 

Μονή):  Ρώσοι μοναχοί έφθασαν και ανέφεραν ότι ο ελληνικός στρατός είνε 1,5 

ώρα από τη Θεσσαλονίκη και ότι ο ελληνικός στόλος έχει καταλάβει τα νησιά 

Λήμνο, Ίμβρο, Τένεδο, Χίο, Μυτιλήνη. Επίσης, ανέφεραν ότι οι Τούρκοι 

συγκέντρωσαν 300.000 στρατό κοντά στην Αδριανούπολη για να επιτεθούν στους 

Βουλγάρους. 596  

                                                                                                                                                                      
593 Κύρου, «Η απελευθέρωση», 207-239. 

Η εν λόγω έρευνα παρουσιάζει 41 επιστολές και 2 έγγραφα που προέρχονται 

από το αρχειακό υλικό της Ι. Μ. Παντοκράτορος, και πιο συγκεκριμένα από τον 

ανέκδοτο  κώδικα αλληλογραφίας της Μονής (1907-1912), από την ανέκδοτη 

Αλληλογραφία της Μονής με τον Αντιπρόσωπό της στις Καρυές Αρχιμανδρίτη 

Συνέσιο (1912), και με τον αναπληρωτή του Ιεροδιάκονο Αθανάσιο, (8/10-23/12 του 

1912). Οι πληροφορίες που καταγράφει ο συγγραφέας αναφέρονται κυρίως στα 

ιστορικά γεγονότα της Απελευθέρωσης του Αγίου Όρους. Δύο μόνο έγγραφα 

αναφέρονται σε γεγονότα της Χαλκιδικής. Ο Δημ. Κύρου, καθηγητής, συγγραφέας 

και εκδότης της περιοδικής έκδοσης ‘’ΑΡΝΑΙΑ’’, προλογίζει την ανωτέρω έρευνά 

του με συνοπτική παρουσίαση των γεγονότων στη Χαλκιδική (τις κινήσεως προ της 

Απελευθερώσεώς της).  
594 Κύρου, «Η απελευθέρωση», 207-239. 
595 Ό.π. 
596  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
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*** 

13-10-1912, (Ησυχίου, αντιπροσώπου Μεγίστης Λαύρας στις Καρυές, προς την 

Μονή): Επιβεβαιώνεται μόνο η κατάληψη Ίμβρου και Τενέδου. Ο στρατός έχει 

καταλάβει  Ιωάννινα, Γρεβενά, Γιδά (Αλεξάνδρεια), Κοζάνη. Η Ιερά Κοινότης 

διακόπτει για κάποιον καιρό τις εργασίες της διότι εκκρεμούν πολλά ζητήματα, 

μεθοριακής κυρίως φύσεως, και δεν θεωρούν πρέπον να συζητούνται τέτοια 

θέματα όταν συμβαίνουν τόσα φοβερά πράγματα (πόλεμος). 597 

*** 

13-10-1912. Καρυαί, Κυριάκος Διονυσιάτης. Χθες ήρθε ο Γεώργιος 

Μιχαηλίδης με το Ατμόπλοιο Χ”Νταούτ, μας διηγείτο ότι, 

διερχόμενοι εκ της Νήσου Λήμνου, τους εγένετο νηοψία παρ’ ενός 

τορπιλοβόλου Ελληνικού, η δε νήσος Λήμνος κατελήφθη και 

κυματίζει εις το Κάστρον Ελληνική σημαία. Εις τη νήσον υπήρχον 

εκατόν στρατιώτες οθωμανοί, τους τεσσαράκοντα πέντε τους 

ηχμαλώτισαν, οι δε άλλοι εδραπέτευσαν, αλλά και αυτούς θα τους 

συλλάβουν. Εις την Αικατερίνην παρά τον Όλυμπον ύψωσαν τα 

ελληνικά στρατεύματα την σημαίαν την ελληνικήν. Σώματα 

ανταρτικά εν τη Χαλκιδική υπάρχουν άπειρα. 598 

*** 

16-10-1912. Ο Γενικός Αρχηγός Χαλκιδικής-Λαγκαδά-Σερρών Θ. 

Στ. Βασίλειος, αναλαμβάνοντας την αρχηγία της περιοχής κατά 

διαταγή της Ελληνικής Κυβερνήσεως προς προστασία των ανωτέρων 

μερών, παραγγέλλει στους αδελφούς του Αγίου Όρους, με την υπ’ 

αριθμ. 20 της 16.10.1912 επιστολή του, όπως αυτοί συντρέξουν στον 

ιερό υπέρ πίστεως και πατρίδος αγώνα, δια παντός μέσου,  ήτοι εις 

έκαστον Μετόχιον να έχωσιν από μίαν μεγάλην λέμβον και να 

χορηγήσωσιν άφθονα τα μέσα εις τους οικονόμους προς περίθαλψιν 

των σωμάτων και του Ελληνισμού. Η παρούσα να διαβιβασθεί δια της 

Μονής Γρηγορίου κατά σειράν σε όλας τας Ελληνικάς Μονάς. 599  

 

                                                           
597  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
598 ΙΜΔιον 
599 ΑΙΜΣΠ 
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*** 

16-10-1912. Επιστολή Αντιπροσώπου.  Από πέραν του 

μεσονυκτίου μέχρι της εβδόμης ώρας η Κοινότης ευρίσκετο επί ποδός 

διά τον εξής λόγον. Περί την ημίσειαν και πλέον ώραν οι υπάλληλοι 

της Κυβερνήσεως της Δάφνης ετηλεφώνησαν ενταύθα τω 

Καϊμακάμη ότι ο Ελληνικός στόλος ηγκυροβόλησεν εις Δάφνην, εκ 

του φόβου των δε απεσύρθησαν εκ των γραφείων του τηλεγραφείου 

και δεν ηδύνατο πλέον ο Καϊμακάμης να πληροφορηθή περιπλέον 

ενταύθα. Αυτοστιγμιαίως όμως μετεδόθη η πληροφορία αύτη 

τηλεφωνικώς και εις ημάς περί της αφίξεως του στόλου εν Δάφνη 

και κατά συνέπειαν συνήχθημεν εις την Κοινότητα και εγένετο 

σκέψις, όπως κληθή και ο Καϊμακάμης αμέσως και σκεφθώμεν ομού 

τί πρέπει να πραχθή η και τί σκέπτεται και ο Καϊμακάμης, αλλά ο 

Καϊμακάμης αμέσως άνευ προσκλήσεως ήλθε μόνος του εις την 

Κοινότητα μετά του αστυνόμου, όστις μας εδήλωσε τα ανωτέρω, ότι 

ηγκυροβόλησαν τα ελληνικά εις Δάφνην, εφέρθη δε η Κοινότης προς 

αυτόν φιλοφρόνως, όπως ακόμη το απαιτή η περίστασις, επρότεινε 

δε αυτός να μεταβή μία επιτροπή εις Δάφνην εξ Αντιπροσώπων και 

προτρέψη τους πλοιάρχους να μη αποβιβάσωσιν ενταύθα αγήματα, 

διότι ενταύθα ο Τόπος είναι  ήσυχος και λοιπά τοιαύτα. 

Κατελήξαμεν δε ότι το τοιούτον θα γίνη άμα ως πληροφορηθώμεν 

ότι εγένετο αποβίβασις, διότι πιθανόν να αναχωρήσουν τα πλοία. 

Αφού δε ανεχώρησεν ο Καϊμακάμης δηλώσας εν περιπτώσει και 

ανέλθουν στρατεύματα ελληνικά εις Καρυάς αυτός δεν εννοεί να 

παραδοθή, τη  συγκαταθέσει και αυτού ετέθη η συγκοινωνία του 

τηλεφώνου εις το γραφείον του Αντωνάκη και εγένετο η 

συνεννόησις μετά των υπαλλήλων αυτού. Αλλά τα πλοία δεν είχαν 

αγκυροβολήσει, ήσαν εις τον ατμόν, και μετά δύο τρεις ώρας 

ετηλεφωνήθη ότι τα μεν δύο τορπιλικά ετράβηξαν κατά την 

Αμμόλιανήν τα δε έτερα δύο ευρίσκονται εκεί εις το ακρωτήριον και 

ότι εκ της Μονής Ρωσσικού13 μετέβη λέμβος εις το ατμόπλοιον και 

παρέμεινεν εκεί πλέον της μιας ώρας και ότι εξήλθεν εις την Μονήν 

ταύτην και εις αξιωματικός. Βεβαιώνουσι δε εκ Δάφνης ότι εγένετο 

και αποβίβασις στρατού εις Λαύραν, κατ' εμέ όμως το τοιούτον δεν 
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συμβιβάζεται ότι εγένετο εις Λαύραν αποβίβασις και δεν θα είνε 

βέβαιον. Οι  δε στρατιώται ενταύθα καθ' όλην την νύκτα τρέχουν 

οπλισμένοι και φυλάττουσιν άνω κάτω φαίνεται να αντιταχθώσιν, 

εάν φανή πού στρατός ελληνικός. Ταύτα περί αυτών μέχρι της 

στιγμής ταύτης και ίδομεν κατόπιν τί γενήσεται. Απόψε το εσπέρας 

αναμένεται και το  ρωσικόν ατμόπλοιον εκ Κωνσταντινουπόλεως, 

αλλά ηκούσθη και εν ψεύμα, ότι τα στενά εκλεισαν. Ίδωμεν και δη 

αυτό. Ταύτα και διατελώ λίαν φιλαδέλφως. 

υ.γ. Μετά τα ανωτέρω γραφόμενά μου ερωτήθη ο αντιπρόσωπος 

Ρωσσικού, αν έχη καμμίαν είδησιν εκ της Μονής του, μας είπεν ότι 

κάποιος ελθών εκείθεν τον είπεν ότι δύο ατμόπλοια με ελληνικήν 

σημαίαν επλησίασαν εις την Μονήν και δύο μοναχοί εκ των εκεί 

Ελλήνων μοναχών ευρισκομένων μόνοι των εισήλθον εις το 

ατμόπλοιον άνευ της αδείας του Ηγουμένου και μάλιστα και ο εκεί 

τελωνοφύλαξ εθύμωσε. Επειδή εκ της εμφανίσεως των πλοίων και 

της αναχωρήσεως αυτών ήδη οι ενταύθα ευρισκόμενοι οθωμανοί 

είνε εξηγριωμένοι και ένοπλοι περιφέρονται ενταύθα και ανά τα 

κελλία, εκλήθη σήμερον ο Καϊμακάμης παρά της Κοινότητος, ίνα τω 

δηλωθή να ποιήση προσεκτικούς τους υπαλλήλους και στρατιώτας 

μη προβούν εις τι απευκταίον, διότι θα είνε κακόν δι' όλους καθώς 

και δι' αυτούς, διότι εν τοιαύτη περιπτώσει θα εξαγριωθούν και οι 

ημέτεροι. Προς τούτο εκλήθησαν μυστικώς και δύο κελλιώται 

γέροντες και ελέχθη αυτοίς να ειδοποιήσωσι και τους άλλους, ίνα 

ώσι προσεκτικοί και παρατηρώσι τα διαβήματα των στρατιωτών. 

Ελθών ο Καϊμακάμης εις την Κοινότητα εδήλωσεν ότι τα πλοία 

ανεχώρησαν χωρίς να εξαγάγωσιν τίποτε, εγένετο συνεξήγησις 

μετά του Καϊμακάμου και τω ελέχθη να ποιήση προσεκτικούς τους 

υπαλλήλους, όστις και υπεσχέθη. Ταύτα τα συμβάντα μέχρι της 

σήμερον . 600 

*** 

16-10-1912. Επικείμενη άφιξη ελληνικού στρατού και παράκληση 

Καϊμακάμη προς μοναχούς να ζητήσουν την προστασίαν αυτού και 

                                                           
600 Κύρου, «Η απελευθέρωση», 207-239. 
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των Τούρκων υπαλλήλων 601 

*** 

17-10-1912, (Ησυχίου, αντιπροσώπου Μεγίστης Λαύρας στις Καρυές, προς την 

Μονή):  Επλημμύρισεν η Ελλάς από εθελοντάς . Από Ιερισσό μαθαίνουν ότι 

διώχνουν τις τουρκικές αρχές και ονομάζουν τα χωριά ελληνικές κοινότητες. 

Επίκειται η πολιορκία της Θεσσαλονίκης. 602 

*** 

17-10-1912. Καρυαί, Κυριακός Διονυσιάτης.  

Την παρελθούσαν Δευτέραν εμάθαμεν ότι ήλθον εις Δάφνην 

τέσσαρα πολεμικά ελληνικά πλοία. Η Πολίχνη των Καρυών ήτο 

ανάστατος, περίμενον την κατάληψιν του Αγίου Όρους υπό των 

Ελληνικών στρατευμάτων, αλλ’ αίφνης εμάθομεν ότι τα πλοία 

ανεχώρησαν. Εκ των πλοίων ουδεμία λέμβος εξήλθεν εις την ξηράν 

ούτε εκ της Δάφνης επήγαν εις τα πλοία, δεν εγένετο καμμία 

συνεννόηση. Διερχόμενα τα πλοία ανά τας Μονάς μας είπον ότι 

εχαιρέτισαν. Τα καλώδια των τηλεγραφείων Θεσσαλονίκης, 

Πολυγύρου, Ισβόρου, Κωνσταντινουπόλεως εχαλάσθησαν από τα 

σώματα και δεν είναι δυνατόν η διόρθωσίς των. Ο παπα Μηνάς 

Ζωγραφίτης εδιορίσθη Αντιπρόσωπος της Μονής Ζωγράφου. Χθες 

εμάθαμεν ότι εσκότωσαν τον Οικονόμου της Μονής Παντοκράτορος εις 

το  Αζάπικο . Νέας ειδήσεις καθημέραν μανθάνομεν, αλλ’ αμφιβάλλω 

κι εγώ όπως και υμείς. Θετικάς πληροφορίας δεν έχωμεν. Προχθές 

εστείλαμεν τον Διονύσιον Αντιπρόσ. Δοχιαρείου εις τον Κασσανδρείας 

Ειρηναίον να συνεννοηθεί με τι μέσον δυνάμεθα να μαθαίνωμε 

νεώτερα, επειδή εδώ έχομεν αποκλεισμόν. Αλλά μόλις κατέβη εις την 

Μονήν του δια να αναχωρήσει με βάρκα δια μέσου Αγ. Νικολάου είδε 

τον Ελληνικόν Στόλον, αμέσως έστειλε γράμμα εις την Επιστασίαν τι 

να πράξει; Εσυνάχθημεν μερικοί, συνεννοήθημεν και του έγραψε η 

Επιστασία να αναβληθεί η αποστολή του, διότι ενομίσαμεν άλλα… 

αποβίβασιν Ελληνικού Στρατού, αλλά δυστυχώς τίποτε. Ευχόμεθα 

ίσως προσεχώς. Οι εδώ Οθωμανοί συνάζονται όλοι εις τριακονταπέντε, 

                                                           
601 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 24 θ΄-ε' [υποφ.3]. 
602  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
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απειλούν λέγοντας ότι δεν παραδίδονται εις τους Έλληνες, εις την 

Χαλκιδικήν και πέριξ υπάρχουν σώματα παμπληθή με αξιωματικούς, 

λέγεται δε ότι προχθές έγινε αποβίβαση στρατού Ελληνικού εις το 

μέρος της Ολυμπιάδος. Τα πολιτικά βαδίζουν πολύ ωραία….603 

*** 

18-10-1912, Κοσμάς  Αγιοπαυλίτης. 

Αριθ. 395 Εν τη Θεσσαλονίκη 1912 Οκτωβρίου 18 

Σεβαστή  Ιερά  Επιστασία, 

Παρακαλώ θερμώς την Υμετέραν Πανοσιολογιότητα όπως ευαρεστηθή και 

μετρήση εις την Ι. Μονήν των Ιβήρων γρόσια Αγίου Όρους δέκα και πέντε χιλιάδας 

και εκατόν τριάκοντα (αριθ. 15,130) και να χρεώση την μερίδα μου, εφ’ ω έσομαι 

ευγνώμων. 

Ευρισκόμεθα ενταύθα εις μεγίστην αγωνίαν, διότι ο εχθρός είνε επί θύραις και 

συνεσωρεύθησαν ενταύθα 30 χιλιάδες πρόσφυγες. Καταπληκτικώς εξελίσσονται τα 

γεγονότα προ ημών και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο γενναίος οθωμανικός στρατός θ’ 

αμυνθή κρατερώς . Ο Θεός σώζοι πάντας ημάς. 

Μετά σεβασμού εν Χ(ριστ)ώ αδελφός 

Ι(εροδιάκονος) Κοσμάς  Αγιοπαυλίτης604 

*** 

19-10-1912, (Ησυχίου, αντιπροσώπου Μεγίστης Λαύρας στις Καρυές, προς την 

Μονή): Έφθασε η είδηση ότι ο ελληνικός στρατός νίκησε τους Οθωμανούς στον 

Αξιό ποταμό και σκόρπισε στον εχθρό την πανωλεθρία. Ο Κωνσταντίνος έστειλε 

τελεσίγραφο να παραδοθή η πόλη και ο διοικητής με τους προξένους των 

Δυνάμεων αποφάσισαν να την παραδώσουν. Έρχεται είδηση ότι ο Κωνσταντίνος 

κατέλαβε την Θεσσαλονίκη. 605  

*** 

19-10-1912. Επιστολή Αντιπροσώπου.  

 Σήμερον λίαν πρωί αφίχθη και προσήγγισεν εις Δάφνην το 

ατμόπλοιον Χ(ατζή) Δαούτ εκ Θεσ(σαλονί)κης, αλλά Ταχυδρομείον δεν 

                                                           
603 ΙΜΔιον 
604  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
605  Ό.π. 
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έφερεν εκτός τινών επιβατών. Ο εις αυτών εκόμισε παρά του 

Επιτρόπου Κοσμά επιστολήν εις την Επιστασίαν εν η δηλοί ως εξής:  

Ευρισκόμεθα ενταύθα εις μεγίστην αγωνίαν, διότι ο εχθρός είνε επί 

θύρας και συνεσωρεύθησαν ενταύθα 30 χιλιάδες πρόσφυγες. 

Καταπληκτικώς εξελίσσονται τα γεγονότα προ ημών και δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι ο γενναίος οθωμανικός στρατός θα αμυνθή κρατερώς. Ο 

Θεός σώζει πάντας ημάς . Ταύτα του Επιτρόπου, όσον αφορά δε τα 

προφορικά, άνθρωπος του Πρακτορείου μετέβη εν Δάφνη εις 

συνάντησιν του Πλοιάρχου και έλαβε τας εξής πληροφορίας, ότι οι 

Έλληνες κατέστρεψαν την γέφυραν του ποταμού Βαρδαρίου μόλις είχε 

διέλθη εως 2.000 στρατός τουρκικός. Ο επίλοιπος στρατός μετά των 

πολεμοφοδίων, ίππων και αναβατών κατεποντίσθησαν. Ψες την νύκτα 

ο Διάδοχος Κωνσταντίνος έστειλεν εις την Θεσσαλονίκην 

τηλεσίγραφον, δι' ου διατάσσει ότι παρέχεται τρίωρος διωρία, όπως 

παραδοθή η Θεσσαλονίκη, ειδ' άλλως θα την καταλάβη εξ εφόδου. Εκ 

του ατμοπλοίου έβλεπον και τας κινήσεις του στρατού χθες. Την νύκτα 

λοιπόν οι εν Θ/κη, άμα έλαβον την είδησιν ταύτην, συνεκάλεσαν 

γενικόν συμβούλιον τί δέον να πράξωσιν, αλλά το ατμόπλοιον 

ανεχώρησεν και περαιτέρω δεν ξεύρομεν. Τώρα η παρεδόθη η 

αντηχούσι τα όπλα. Ταύτα και διατελώ λίαν φιλαδέλφως . 606 

*** 

22-10-1912. Επιστολή Αντιπροσώπου.  

 Χθες εσπέρας ο Καϊμακάμης εκάλεσε την Επιστασίαν και 

μετέβησαν δύο μέλη αυτής, εις τα οποία είπεν ότι φρονεί καλόν, όσον 

δύναται η Κοινότης να φροντίζη μη έλθη κανένα σώμα ανταρτών 

ενταύθα και γίνη απευκταίον τι και αύθις μετέβημεν εις τον 

Καϊμακάμην και εδηλώσαμεν αύτω ότι η Κοινότης προσπαθεί παντί 

σθένει, όπως μη διαταραχθή ενταύθα η ησυχία του τόπου, αλλά και 

αυτός να δώση αυστηράς διαταγάς μη και από αυτούς δοθή αφορμή τις 

διαταράξεως της ησυχίας και τότε τί δύναται να γίνη απέναντι του 

λαού, οπότε δεν θα ευθύνηται η Κοινότης, εδήλωσε δε ότι έχει 

αύστηροτάτας διαταγάς εις τους ιδικούς του να ήνε εις το άκρον 

                                                           
606 Κύρου, «Η απελευθέρωση», 207-239. 
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επιφυλακτικοί και μόνον ο Αστυνόμος με τον Τσαούσην θα 

περιφέρονται ολίγον την νύκτα διά την ησυχίαν, αλλά μας επρόσθεσεν 

ότι οι υπάλληλοι του τον βιάζουν, διά να αναχωρήσουν εντεύθεν αλλ' 

αυτός τους συγκρατεί. Και ημείς δε δίατάξαμεν τους Σερδαρούς να 

περιφέρωνται εν Καρυαίς και πέριξ την νύκτα. Από προχθες ελήφθη 

επιστολή εξ  Ιερισσού, ήτις παριστά τα της Θ/κης τετελεσμένα 

γεγονότα. Ταύτα όμως είναι αντιφατικά, διότι του Επιτρόπου24 η 

Επιστολή φέρει ημερομ(ηνία) 18 τρ. μ. και οι Ιερισσώται λέγουν ότι την 

ιδίαν ημέραν πρωί μάλιστα εγένετο η κατάληψις. Σαφείς και βεβαίας 

πληροφορίας μέχρις ώρας στερούμεθα και ως εκ τούτου χθες 

απεστείλαμεν πεζόν μέχρι Λαριγκόβης να μας φέρη ειδήσεις. Σήμερον 

εν Συνάξει απεφασίσθη να γίνη αγρυπνία εις τον Ι. Ναόν του 

Πρωτάτου την ημέραν του Άγιου Δημητρίου και Αρχιερατική 

Λειτουργία. Ταύτα και διατελώ λίαν φιλαδέλφως . 607 

*** 

23-10-1912. Καρυαί, Κυριακός Διονυσιάτης. 

 Το Ατμόπλοιον του Χ”Νταούτ ερχόμενο από Θεσσαλονίκη δεν 

έφερε μόνον επιβάτες. Έφερε και γράμμα από τον Κ. Επίτροπον 

Θεσ/νίκης προς την Κοινότητα, διαλαμβάνον ότι τα Ελληνικά 

στρατεύματα ευρίσκονται εις τα πρόθυρα της Θεσ/νίκης, τη δε 

Κυριακή μας έστειλαν γράμμα από Ιερισσό. Μας γράφουν ότι η 

Θεσσαλονίκη κατελήφθη υπό των Ελλήνων. Έκαμαν και αγιασμό εις 

τον Ναόν του Αγ. Δημητρίου, αλλά πόθεν τα έμαθαν δεν μας γράφουν. 

Χθες εστείλαμε τον Σεϊμένη εις Λιαριγκόβη να μας φέρει πληροφορίας 

αλλ’ ακόμη δεν ήλθε. Θετικάς πληροφορίας θα μάθομεν την Πέμπτην 

εάν έρθει το Ρωσσικόν από την Θεσ/νίκη. Εδώ διαδίδονται πολλά 

καθώς, άλλα είναι αβάσιμα, ούτω ή άλλως τα πολιτικά είναι λίαν 

ευχάριστα. Την εορτή του Αγ. Δημητρίου θα κάνωμεν αγρυπνία εις τον 

Ναόν του Πρωτάτου με Αρχιερατική λειτουργία υπέρ της νίκης των 

ημετέρων στρατευμάτων. Οι Αντιπρόσωποι ετοιμάζουν Ελληνικάς 

σημαίας δια τας Μονάς των προς υποδοχήν. Αν θέλετε να στείλω και 

προς υμάς, εγώ δια το Κονάκι έχω. Ο Ευλόγιος Κουρίλλας Λαυριώτης 
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έγινε οπλαρχηγός και εξήλθε του Αγ. Όρους με Μοναχούς και 

λαϊκούς. Εσχημάτησαν σώμα608. Οι εδώ Οθωμανοί ετοιμάσθηκαν να 

φύγουν με το Ατμόπλοιον εάν τους παραλάβει. Εδώ κίνδυνος δεν 

υπάρχει περί στρατολογίας και ημπορείτε να στείλετε έργα των με 

γράμματα ελευθέρως. 609 

*** 

24-10-1912: Ο επίτροπος του Αγίου Όρους στη Θεσσαλονίκη 

Κοσμάς Αγιοπαυλίτης (Βλάχος) περιγράφει στην Ιερά Κοινότητα τις 

επικρατούσες συνθήκες στη Θεσσαλονίκη κατά την παραμονή της 

κατάληψής της από τον ελληνικό στρατό610 

*** 

24-10-1912, Κοσμάς  Αγιοπαυλίτης. 

Αριθ. 396 Εν τη Θεσσαλονίκη 1912 Οκτωβρίου 24 

Σεβαστή Ιερά Επιστασία, 

Διερχόμεθα ημέρας εσχάτης δοκιμασίας ενταύθα. Κατά τας σπουδαιοτέρας 

διαδόσεις ο ελληνικός στρατός σήμερον ευρίσκεται πέριξ του Τόπτσιν, σταθμού 

σιδηροδρομικού απέχοντος εντεύθεν 22 χιλιόμετρα, ο δε τουρκικός παρατεταγμένος 

εις το Τόπτσιν χθες, ήλθε πλησιέστερον προς την πόλιν. 

Ο ελληνικός στρατός της εν Μακεδονία δράσεως υπολογίζεται εις 75-80 χιλιάδας, 

επειδή  δε  ικανή δύναμις έλαβε την προς  το Σόροβιτς - Βιτώλια άγουσαν, φαίνεται ότι η 

προς την πόλιν μας  βαδίζουσα δύναμις είνε 35-40 χιλιάδων ανδρών, ο δε οθωμανικός 

στρατός υπολογίζεται εις 25 χιλιάδας άνδρας στρατού ουχί καλώς κατηρτισμένου. 

Επανειλημέναι συνεδρίαι εγένοντο εις το Δημαρχείον και το Διοικητήριον περί 

των πολυαρίθμων προσφύγων και της ασφαλείας της πόλεως και ελήφθησαν 

σχετικαί αποφάσεις ων πλείσται αντικρουόμεναι και αντιφατικαί. Αι κυριώτεραι είνε 

όπως οι πρόσφυγες αραιωθώσι διά παντοίων μέσων και διά νέας μεταναστεύσεως 

                                                           
608 Το γεγονός επιβεβαιώνει ο Ιω. Λαμπρίδης, (Ηπειρωτικά Μελετήματα, τχ. 7, 

Πωγωνιακά, Αθήνα, Αναστ. Ν. Τρίφη, 1889, σ. 77-78) χωρίς όμως ο ίδιος ν’ αναφέρει 

το όνομα του Κουρίλα: «Εις τον πόλεμον του 1912 μοναχός της Λαύρας, τελειόφοιτος 

της Φιλολογίας, συγκροτήσας λόχον ολόκληρον εκ μοναχών και λαϊκών του Άθωνος 

ύψωσε πρώτος την ελλην. σημαίαν και εξήλθον εις τα όρη της Χαλκιδικής ηνώθη 

μετά των εκεί αντάρτικων σωμάτων υπό τον λοχαγόν Η. Παπακωνσταντίνου». 
609 ΙΜΔιον 
610 Ο Μοναχός εξέδωσε το βιβλίο  Η Χερσόνησος του Αγίου Όρους Άθω. 
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διότι εξεδηλώθησαν παρ’ αυτοίς διάφοροι ασθένιαι και όπως η Κυβέρνησις χορηγήση 

5,000 λίρας υπέρ αυτών. Ετέρα σοβαρά απόφασις είνε όπως η πόλις μη πάθη τι εκ των 

πολεμικών ενεργειών και προς τούτο εγένοντο πλείστα διαβήματα απεφασίσθη δε 

κατ’ αρχήν η παράδοσις της πόλεως και γίνονται αι κατάλληλοι παρασκευαί. Ουχ 

ήττον, επειδή ο διοικητής του στρατού υπερεβδομηκοντούτης Χασάν πασάς 

ηπειρώτης και ελληνόφωνος, ευρίσκει αντικείμενον εις την στρατιωτικήν τιμήν να 

παραδοθή, μετά τόσου στρατού, άνευ μάχης, θα λάβη χώραν τοιαύτη ταύτην την 

ώραν και αναλόγως της εκβάσεώς της θα κανονισθούν τελειωτικώς τα περαιτέρω. 

Αυταί είνε αι επικρατέστεραι επίσημοι διαβεβαιώσεις μεταξύ χιλιάδων τοιούτων 

κυκλοφορουσών ανά πάν βήμα. 

Εις την Χαλκιδικήν λέγεται ότι υπάρχουσι πλείστα μικρά σώματα στρατού 

ελληνικού και ανταρτών. 

Από μετόχια και χωρία ουδείς έρχεται. 

Εις τον λιμένα μας υπάρχουσι θωρηκτά 2 αγγλικά, 1 γαλλικόν και 1 αυστριακόν 

κατ’ επίσημον δε διάδοσιν σήμερον έρχονται πλείστα αυστριακά. 

Κατ’ επισήμους διαδόσεις οι έλληνες δεν έφθασαν εισέτι εις Ιωάννινα, αλλ’ 

ευρίσκονται σκοπίμως εις 5 πηγάδια. Εις τα Βιτώλια ακόμη δεν μετέβησαν αλλά 

πολιορκούσιν αυτά. Οι Σέρβοι κατήλθον μέχρι Περλεπέ. Ανταρτικά πολυάριθμα 

βουλγαρικά σώματα κρατούσιν από Δεμίρ ισσάρ μέχρι Δράμας. Λέγεται ότι έπεσεν η 

Αδριανούπολις εις τας 19 και ότι ο Βουλγαρικός στρατός προώδευσε μέχρι της 

Τυρολόης και του Λουλέ μπουργκάζ, ότι ο Σεφκέτ Τουργούτ πασάς ηχμαλωτίσθη και ο 

αρχιστράτηγος Ναζίμ πασάς, πριν συλληφθή αιχμάλωτος ηυτοκτόνησεν! 

Λέγεται προσέτι ότι σοβαραί ταραχαί έλαβον χώραν μεταξύ των Τούρκων εν 

Κ/πόλει και ότι ένεκα της προελάσεως των Βουλγάρων 26 αγγλικά πλοία έπλευσαν 

προς τα εκεί. 

Αι ενταύθα ελληνικαί εφημερίδες επαύθησαν επ’ αόριστον υπό του στρατοδικείου 

από τεσσάρων ημερών και διά τούτο γράφω Υμίν ό,τι επικρατέρον προς διαφώτισιν. 

Είθε ο Ύψιστος να δωρήσηται τω κόσμω την ειρήνην και να εξέλθη των δοκιμασιών 

η Πατρίς.  

Μετά σεβασμού εν Χ(ριστ)ώ αδελφός 

Ι(εροδιάκονος) Κοσμάς Αγιοπαυλίτης611 

*** 
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25-10-1912, (Ησυχίου, αντιπροσώπου Μεγίστης Λαύρας στις Καρυές, προς την 

Μονή): 5-6 σερδαρέοι ακολούθησαν τον Κουρίλα  και έμειναν να φυλάνε τις Καρυές 

ο οπλαρχηγός Κώτσος με 4-5 άτομα. Τέσσερα πολεμικά πλοία των Δυνάμεων δεν 

επιτρέπουν την κατάληψη της Θεσσαλονίκης με μάχη ώστε να μη σκοτωθή 

κανένας πολίτης τους. Θέλουν μόνο ειρηνική παράδοση. Ο μητροπολίτης Αθηνών 

περιμένει έξω από την πόλη με το στράτευμα για να λειτουργήσει στον Άγιο 

Δημήτριο. 612 

*** 

25-10-1912. Επιστολή Αντιπροσώπου.  

 Ο απεσταλμένος της Ι. Κοινότητος επανήλθε χθες αργά εκ 

Λαριγκόβης, σήμερον μετέδωκεν ημίν τας εξής ειδήσεις προερχομένας 

εκ Θ/κης εις Λαριγκόβην γεγονότα μέχρι της π. Κυριακής εσπέρας. Ο 

Στρατός του εχθρού εισέτι ευρίσκετο έξω της Θ/κης και επολιόρκει 

αυτήν τρεις ώρας μακράν της πόλεως. Εν Θ/κη συμβούλια γίνονται να 

παραδώσωσι την πόλιν η όχι, αλλά ως επί το πλείστον τα πνεύματα 

των πολλών έκλινον να παραδοθή. Εν υποβρύχιον Ελληνικόν εισήλθεν 

εντός του λιμένος Θ/κης και ανατίναξεν εν οθωμανικόν, το όποιον 

ευρίσκετο εκεί. Τέσσερα θωρηκτά των Δυνάμεων Αγγλίας, Γαλλίας, 

Ιταλίας και Γερμανίας ευρίσκονται εντός του λιμένος Θ/κης, άγνωστον 

διά ποίον σκοπόν. 

Ταύτα μέχρι της Κυριακής. Εις δε την Χαλκιδικήν εις το χωρίον 

Ρεσιτνίκια εγένετο συμπλοκή μεταξύ ανταρτών Ελλήνων και 

οθωμανών. Τριάκοντα τοιούτοι οθωμανοί συμπλακέντες μετά Ελλήνων 

και επί τέλους οι οθωμανοί καταφυγόντες εις μίαν οικίαν, αλλά εκεί 

περιφρουρηθέντες παρά των ετέρων εφονεύθησαν και 14 

συνελήφθησαν ζώντες. Εφονεύθη και εις εκ των Ελλήνων. Η δε 

φρουρά του Πολυγύρου εζήτησε παρά του Αρχιερέως εγγύησιν διά την 

ασφάλειαν της ζωής των και τότε να παραδοθώσιν. Επί τούτω λοιπόν ο 

Ειρηναίος μετέβη ο ίδιος την Κυριακήν εσπέρας εις Ρεσιτνίκια να λάβη 

υπόσχεσιν από το σώμα διά την ασφάλειαν της ζωής των οθωμανών. Το 

δε ρωσσικόν ατμόπλοιον απόψε προσήγγισεν εκ Θ/κης, ταχυδρομείον 

δεν έφερεν, ολοτελώς είχεν εκ Θ/κης πλείστας οικογενείας οθωμανών 
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μεταβαίνουσα) εις Κων/ πολιν. Επιβάτης μόνον ο παπά Σάββας ήλθε 

προερχόμενος εκ Σμύρνης. Κατά τα λεγόμενα αυτού, τα όποια πάντοτε 

να λαμβάνομεν υπό επιφύλαξιν, καθότι μέχρι τούδε ουδέν προφορικόν 

εβεβαιώθη, επρόκειτο σήμερον να γίνη η παράδοσις της Θ/κης. Από τον 

Επίτροπον μέχρι της ώρας δεν ελάβομεν καμμίαν επιστολήν, ελπίζω 

όμως να έχωμεν τοιαύτην. Ο Προφητηλιάτης Παχώμιος ήλθεν εκ 

Θ/κης, αλλά δεν ηδυνήθην να τον ίδω. Αυτός θα γνωρίζη πολλάς 

λεπτομερείας και δύνασθαι να τον ανταμώσητε και τον ρωτήσητε. 

Ταύτα και διατελώ λίαν φιλαδέλφως. 

υ.γ. Είχον σφραγίση την παρούσαν οπότε ο Παχώμιος με ειδοποίησε 

και τον συνήντησα. Τα μόνα οριστικά τα οποία με είπεν είνε τα εξής: Ο 

Αρχιστράτηγος του Ελληνικού στρατού Διάδοχος Κωνσταντίνος 

ευρισκόμενος έξωθεν της Θ/κης ευρίσκεται εις διαπραγματεύσεις 

μετά του φρουράρχου της Θ/κης περί παραδόσεως της πόλεως. Ο 

φρούραρχος συγκατένευσε μεν να παραδώση την πόλιν, αλλά 

απήτησεν, όπως τα εν Θ/κη οθ. στρατεύματα αφεθώσιν ελεύθερα να 

αποστείλλη αυτός ή εις Κων/πολιν ή εις Σμύρνην, ο διάδοχος όμως 

ανταπήντησεν ότι αυτό είνε ιδική του δουλειά, το τί θα γίνουν τα 

στρατεύματα μετά την παράδοσιν της Θ/κης. Κατόπιν των αμοιβαίων 

αυτών απαντήσεων περαιτέρω και αυτός αγνοεί τί εγένετο μέχρι 

σήμερον. Λέγεται ότι τον Χαμίτην ενεθρονίασαν και αύθις Σουλτάνον 

εις Κων/λιν και εγένετο μεγάλη σφαγή εις Κων/λιν μεταξύ 

Νεοτούρκων και Παλαιοτούρκων. Τας Σέρρας και πέριξ κατέλαβον τα 

Βουλγαρικά στρατεύματα . 613 

*** 

25-10-1912, Καρυαί,  Κυριακός Διονυσιάτης.  

Χθες το εσπέρας ήρθε το Ρωσσικόν ατμόπλοιον από 

Θεσσαλονίκην. Ταχυδρομείον δεν έφερε, μόνον ολίγους επιβάτες και 

αυτοί μέχρι της ώρας δεν ανήλθον εις Καρυάς ένεκα της ραγδαίας 

βροχής. Μόλις από έναν επιβάτην εμάθομεν ότι σήμερον επρόκειτο να 

παραδοθεί η Θεσσαλονίκη εις τα Ελληνικά στρατεύματα και να 

λειτουργήσει αύριο ο Μητροπολίτης Γεννάδιος εις τον ναόν του Αγ. 

                                                           
613 Κύρου, «Η απελευθέρωση», 207-239. 



 251 

Δημητρίου. Τέσσερα πολεμικά πλοία ευρίσκονται εις Θεσσαλονίκην, 

Αγγλίαν, Γαλλίαν και Ιταλίαν. Εξακόσιαι οικογένειαι οθωμανοί 

ανεχώρησαν δια Κων/πολιν. Την παρελθούσα Παρασκευή ευρίσκετο εν 

πολεμικόν οθωμανικόν πλοίον αραγμένον έμπροσθεν του 

Καραμπουρνού. Αίφνης έσπευσε ένα τορπιλοβόλο ελληνικόν και το 

ανετίναξεν εις τον αέρα. Οι δε εντός ευρισκόμενοι Οθωμανοί, άλλοι 

επνίγησαν και ολίγοι εσώθησαν. Εάν έστειλεν ο Κοσμάς Επίτροπος 

γράμμα με κανένα επιβάτη δεν γνωρίζομεν, ίδωμεν έως το εσπέρας. 

Σήμερον ήλθε ο Σεϊμένης, τον οποίον εστείλαμεν εις Λιαριγκόβη, τας 

ιδίας ειδήσεις του Ατμοπλοίου μας έφερε και αυτός. Μας είπε όμως και 

κάτι άλλο ότι εις Πολύγυρον ευρίσκεται προ ημερών ο γνωστός Αιζέμ 

Αγάς με εκατόν πενήντα οπλοφόρους και αντιστέκετο. Αλλά τώρα 

παρεδόθη εις τα ελληνικά σώματα υπό εγγύησιν του Κασσανδρείας 

Ειρηναίου δι’ ασφάλειαν της ζωής των. Η Ανδριανούπολις κατελήφθη 

και την κατέχουν οι Βούλγαροι, αλλά μετά πεισματώδους μάχης. 

Έπεσον δε θύματα είκοσι χιλιάδες Βούλγαροι και δέκα χιλιάδες 

οθωμανοί. Τα βουλγαρικά στρατεύματα έφθασαν έως τας Σέρρας. 614  

*** 

26-10-1912, (Ησυχίου, αντιπροσώπου Μεγίστης Λαύρας στις Καρυές, προς την 

Μονή): Ελληνικό πλοίο εισήλθε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ανατίναξε 

τουρκικό πλοίο. Μάχες ελληνικών και τουρκικών στρατευμάτων έξω από την πόλη. 

Αγωνία για την καθυστέρηση της κατάληψης της πόλης. 

Ο Κουρίλας έστειλε επιστολή με την οποία ενημερώνει ότι παρουσιάσθηκε στον 

αρχηγό των ανταρτών και ονόμασε το σώμα του  Αθωνίται αντάρται  ζητώντας να 

μην εμποδισθούν όσοι αγιορείτες επιθυμούσαν να ενταχθούν. 615 

*** 

28-10-1912, Καρυαί, Κυριακός Διονυσιάτης. 

Καθά έγραψα υμίν προχθές  ότι αναμένομεν γράμμα από τον 

Επίτροπον Κοσμάν, ιδού εσωκλείω αντίγραφον του ιδίου και έτερον 

γράμμα υμέτερον του αυτού. Ο Πολύγυρος την παρελθούσα 
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Παρασκευή επρόκειτο να παραδοθεί. Χθές δύο τορπιλοβόλα Ελληνικά 

εχαιρέτισαν τας Μονάς Ιβήρων, Σταυρονικήτα, Παντοκράτωρα και 

Βατοπεδίου. Έπειτα εξηφανίσθηκαν και άλλαξαν πορείαν…. Ο 

Πλοίαρχος του προχθεσινού Ατμοπλοίου είπεν εδώ, ότι καθ’ ην ώραν 

ανεχώρουν την Τετάρτην από Θεσσαλονίκην, είδεν εις τα φρούρια ότι 

υψώθησαν λευκαί σημαίαι, σημείον παραδόσεως. 616 

*** 

28-10-1912, (Ησυχίου, αντιπροσώπου Μεγίστης Λαύρας στις Καρυές, προς την 

Μονή):  Ρώσοι μοναχοί αναφέρουν ότι έλαβαν επιστολή στην οποία αναφέρεται ότι 

κατελήφθη η Θεσσαλονίκη από τον Κωνσταντίνο. 617 

*** 

29-10-1912, (της Μεγίστης Λαύρας προς τον αντιπρόσωπο της Μονής στις 

Καρυές Ησύχιο): Περί την 9ην μ.μ. δυο ελληνικά τορπιλοβόλα, ένα με 4 φουγάρα, και 

το άλλο με 2, κατευθύνθηκαν προς τη Μονή Ιβήρων, όπου αποβίβασαν στρατό και 

πήραν εφόδια. Έδωσαν δε και την είδηση ότι κατελήφθη η Θεσσαλονίκη. Στη 

συνέχεια, κατευθύνθηκαν προς την Λήμνο. Κακώς δεν στάλθηκε κάποιος στη Θεσ-

σαλονίκη για να δίνει αναφορά στην Ιερά Κοινότητα διότι  πρόκειται περί σπουδαίων 

γεγονότων διά τα οποία ενδιαφέρεται όλος ο Ελληνισμός . 618 

*** 

29-10-1912. Άφιξη δύο ελληνικών τορπιλακάτων εις Μ. Ιβήρων, 

Βατοπεδίου, Παντoκράτορος 619 

*** 

30-10-1912. Επιστολή Αντιπροσώπου. 

 Αποστέλλω αντίγραφον επιστολής, πληροφοριών μεταδοθέντων 

παρά των Πλοιάρχων των Τορπιλλικών ατμοπλοίων, ηγκυροβολισάν-

των εις την παραλίαν της Μονής Βατοπαιδίου. Ενταύθα ήνοιξαν αι 

καταρράκται του Ουρανού από 10 ημερών βροχή ραγδαία και 
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ακατάπαυστος μόλις ψες σταματήσασα ... 620 

*** 

30-10-1912, Καρυαί. Κυριακός Διονυσιάτης. 

Δια της παρούσης σπεύδω ίνα αποστείλω, νεώτερα εκ θετικής 

πηγής, τα οποία θα αναγνώσετε. Στέλλω και τον δόκιμον Μανώλην, 

ενδεχομένως να μην είναι κατάλληλος καιρός δια θαλάσσης από 

Ξηροποτάμου, η δε επιστροφή του να γίνει δια ξηράς, δια να μάθει 

και τον δρόμον. Σήμερον μου είπεν ο Ξενοφωντινός Συνέσιος 

αμυδρώς ότι έβγαλαν τον Ηγούμενόν τους Ακάκιον. Έως το εσπέρας 

θα έχωμε πληροφορίας….. Εκ θετικής πηγής εμάθαμεν ότι 

κατελήφθησαν τα νησιά Θάσος, Ίμβρος, Τένεδος και Σαμοθράκη υπό 

του Ελληνικού Στόλου. 621 

*** 

31-10-1912, (Ησυχίου, αντιπροσώπου Μεγίστης Λαύρας στις Καρυές, προς την 

Μονή): Οι Ιβηρίτες αποφάσισαν να μεταβούν σχεδόν όλοι (200-300 άτομα) στην 

Θεσσαλονίκη και να τελέσουν αγρυπνία και Θεία Λειτουργία Αγιορειτική στον Άγιο 

Δημήτριο και να επιστρέψουν. Αποφάσισαν να δωρίσουν στον ναό 50 Ιερατικά 

άμφια και αργυρόχρυσα Ευαγγέλια. 

Επικεφαλής  θα είναι ο άγιος Αμασείας. Τις πληροφορίες αυτές τις έδωσε ο ίδιος 

ο μητροπολίτης. Ο κρεοπώλης Γεώργιος που επέστρεψε από τον Πολύγυρο 

ενημερώνει ότι η Θεσσαλονίκη κατελήφθη το περασμένο Σάββατο και ότι νομάρχης 

ορίσθηκε ο Παπαδιαμαντόπουλος. Έχει καταληφθή και ο Πολύγυρος. 622  

*** 

31-10-1912. Ο Αντιπρόσωπος της Μονής Ξηροποτάμου, Αέτιος, 

αναφέρει την είδηση της απελευθερώσεως της Θεσσαλονίκης από 

τον Ελληνικό Στρατό623. 

*** 

31-10-1912. Είδηση καταλήψεως (απελευθερώσεως) από 
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ελληνικού στρατού Θεσσαλονίκης 624 

*** 

31-10-1912. Γεγονότα εις Πολύγυρον μετά την απελευθέρωση. 

*** 

31-10-1912. Επιστολή Αντιπροσώπου. (1η) 

 Γνωστοποιώ υμίν την χαρμόσυνον είδησιν κ(αι) αγγελίαν ότι είνε 

τετελεσμένον γεγονός ότι η Θ/κη παρεδόθη οριστικώς από του 

Σαββάτου και ήδη καταγίνονται εις την τακτοποίησιν αυτής. Το 

ατμόπλοιον ρωσσικόν προσήγγισεν αλλά επιβάτες ένεκα της 

τρικυμίας δεν έβγαλεν, εγνώσθη δε ότι Νομάρχης Θ/κης διορίσθη ο 

Παπαδιαμαντόπουλος. Εις την Χαλκιδικήν εδόθησαν διαταγαί να μη 

πωλήση ουδείς γεννήματα και όστις είχε περισσά τοιαύτα να τα 

σφραγίση . 625 

*** 

31-10-1912 , Επιστολή Αντιπροσώπου. (2η) 

 Σας μεταδίδω τας τελευταίας πληροφορίας οριστικός πλέον και 

λίαν χαρμοσύνους και συγκινητικάς ότι είνε βεβαιότατον ότι η Θ/κη 

κατελήφθη κατόπιν μιας μεγάλης μάχης και πεισματωδεστάτης 

εξωθεν της Θ/κης γενομένης την 26ην, καθ' ην εξολοκλήρου ενικήθη ο 

Τουρκικός στρατός κατά κράτος και αιχμαλωτίσθη ομού μετά του 

Στρατάρχου και είτα το Σάββατον εισήλθον εντός της Πόλεως οι 

Έλληνες. Διατελώ λίαν φιλαδέλφως . 626 

*** 

31-10-1912,  Επιστολή Αντιπροσώπου. (3η) 

 ... Αποστέλλω το σημερινόν ταχυδρομείον ληφθέν διά του 

προσεγγίσαντος ρωσσικού. Σήμερον πρωί έγραψα υμίν περί της 

καταλήψεως της Θ/κης συμπληρών δε τα γραφόμενα λέγω υμίν και 

πόθεν ελήφθησαν αι πληροφορίαι αύται. Εκ του ρωσσικού ατμοπλοίου 
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625 Κύρου, «Η απελευθέρωση», 207-239. 
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προφορικώς εδηλώθη ότι κατελήφθη αύτη το Σάββατον και ότι 

διωρίσθη Διοικητής αυτής ο Παπαδιαμαντόπουλος. Χθες δε την 

πρωίαν ανεχώρησεν και ήλθε ψες εσπέρας εξ Ιερισσού ο ενταύθα 

κρεωπώλης Γεώργιος Ιερισσώτης, όστις εκλήθη εν τη Κοινότητι και 

μας εδήλωσεν ότι τους εστάλησαν επιστολαί παρά του αρχιερέως ότι η 

κατάληψις της Θ/κης εγένετο και διατάσσονται να μη διασκορπίζουν 

τα γεννήματα και όστις έχει περιπλέον τοιαύτα να τα σφραγίσουν. 

Ταύτα μας εβεβαίωσεν επανειλλημένως. Η Κοινότης εχει 

απεσταλμένον μέχρι Πολυγύρου και απόψε αναμένετο, εξ ού θα 

ληφθώσιν ασφαλέστεραι πληροφορίαι. Φαίνεται όμως να ήνε βέβαιον 

και ως εκ τούτου σήμερον εν τη Συνάξει συνεζητήθησαν τα της 

υποδοχής και ενταύθα, οπόταν θα αφιχθώσιν και εδώ. 'Άμα ελθη ο 

απεσταλμένος της Κοινότητος αμέσως πάλιν θα γράψω υμίν τα 

καθέκαστα. Ο Ιερισσώτης μας είπεν ότι και εις Πολύγυρον διωρίσθη 

Υποδιοικητής. Ταύτα και διατελώ λίαν φιλαδέλφως . 627 

*** 

1-11-1912. Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης πληροφορούνται ότι την 

26η Οκτωβρίου θα διεξαχθεί δοξολογία ευχαριστιών για την 

Απελευθέρωση628 

*** 

1-11-1912, Καρυαί. Κυριακός Διονυσιάτης. 

Ευρίσκομαι ευτυχής διότι φανερών σήμερον προς υμάς την 

χαροποιόν ταύτην είδησιν, ότι η Θεσσαλονίκη κατελήφθη υπό του 

νικηφόρου Ελληνικού στρατού, και αποστέλλω αντίγραφα θετικών 

πληροφοριών, τας οποίας θα αναγνώσετε. Συγχρόνως αποστέλλω και 

την ποθητήν ημών Σημαίαν του έθνους μας, η οποία θα κυματίζει εις 

δόξαν και τιμήν του περιεχομένου αυτής Τιμίου Σταυρού, χαράν δια 

των αγωνιστών και όλων ημών των χριστιανών. Ενταύθα γίνονται 

προετοιμασίαι προς υποδοχήν των νέων Ελληνικών διοικητών του 

Ιερού ημών τόπου. Εις την εποχήν μας ηξιώθημεν ημέρας ευτυχίας, να 

ίδωμεν καταπατηθέν το οθωμανικόν βάρβαρον γένος και ν’ 
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αποτινάξωμεν τον ζυγόν τον τυραννούντα ημάς πέντε σχεδόν αιώνας. 

Αποστέλλω τρία γράμματα και ούτω εφημερίδας της Νέας Πατρίδος 

καθ’ ας θα περιέλθητε μετά προσοχής. Σήμερον επληροφορήθημεν 

θετικώς ότι τον Ηγούμενον της Μ. Ξενοφώντος τον απήλλαξαν της 

ηγουμενίας. Έκαμα λόγον εις την συνοδείαν του μακαρίτου π. Νικήτα 

κελλιώτου μας περί αλλαγής ομολόγου. Μου είπον ότι δεν έχουν 

χρήματα εις αυτήν την εποχήν. Όταν ευκολυνθούν τότε θα το 

αλλάξουν, αλλά φαίνεται αυταί οι οδηγίαι θα είναι υπό άλλων, 

πράγμα το οποίον δεν θα ημπορέσουν να αποφύγουν το τριμερίδιον. 629 

*** 

1.11.1912. Ευχαριστήριος δέησις εις Άγ. Δημήτριον δι' 

απελευθέρωσιν Θεσσαλονίκης  630 

*** 

1-11-1912 , Επιστολή Αντιπροσώπου. (1η) 

 Έλαβον την υπό σημερινήν ημερομ(ηνίαν) αδελφικήν υμών 

επιστολήν και είδον τα εν αύτη, εις α συμμορφωθήσομαι στό πνεύμα 

των πολλών. Διά σημαίαν θα φροντίσω, αλλά δεν εμειναν πανία εις τα 

καταστήματα, εξωδεύθησαν όλα εις τας σημαίας και να ιδούμεν, θα 

προσπαθήσω ίσως εύρω. Σήμερον ενεκρίθη και εστάλη επιτροπή εις 

τον Καϊμακάμην και εδηλώθη αύτω να ήνε εις γνώσιν του ότι η Θ/κη 

εκυριεύθη ως και ο Πολύγυρος και επομένως 'ίσως και εδώ φθάσουν 

στρατεύματα Ελληνικά ως Νομός και ενταύθα της Θ/κης και ως εκ 

τούτου ο Τόπος και ο λαός θα πράξη το καθήκον του προς υποδοχήν 

και να προσέχη τους υπαλλήλους του. Ακούσας ταύτα ούτος 

απήντησεν ότι αύριον θα πάρη τους υπαλλήλους του όλους και θα 

αναχωρήση εις Δάφνην μέχρις ότου προσέγγιση ατμόπλοιον να 

αναχωρήσουν. Οι  Τελεγραφισταί μάλιστα και ο Τελώνης απόψε 

ανεχώρησαν, φαίνεται όμως όλοι θα μεταβούν να κρυφθούν εις την του 

ρωσσικού και εκείθεν ευκαιρίας δεδομένης να αναχωρήσωσι. Η 

Κοινότης θα στείλη ειδήμονα να διορθώση το σύρμα του τηλεγράφου, 

διά να συγκοινωνή ο τηλέγραφος διά Πολύγυρον. Έτερα νεώτερα δεν 
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630 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 24 θ΄-ε' [υποφ.3]. 
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έχομεν και αγνοούμεν πότε θα έλθουν ενταύθα. Ταύτα και διατελώ 

λίαν φιλαδέλφως . 631 

*** 

1-11-1912. Επιστολή Αντιπροσώπου. (2η) 

 Ψες αφίκετο εκ Λαριγκόβης ο απεσταλμένος της Ι. Κοινότητος 

Φίλιππος Σεϊμένης κομίσας ημίν τας ώδε εγκλεισμένας εν αντιγράφω 

δύο επιστολάς των αρχιερέων, τας οποίας αποστέλλω υμίν προς 

τελείαν πληροφορίαν των γεγονότων. Ο απεσταλμένος έφερε και μίαν 

εφημερίδα  Μακεδονία  της Θ/κης. Αύτη γράφει τας λεπτομερείας 

πώς εισήλασεν ο Ελλ. Στρατός εντός της Πόλεως και τας τελευταίας 

μάχας. Γράφει δε ότι κατελήφθησαν και τα Ιωάννινα. Ταύτα και 

διατελώ λίαν φιλαδέλφως. 

υ.γ. Γνωστοποιώ υμάς ότι ήδη μετά τας τελείας πληροφορίας τινές 

και εκ των Αντιπροσώπων φρονούσιν από τούδε να υψωθώσιν αι 

Ελληνικαί σημαίαι εν Καρυαίς και άρξηται η πανήγυρις της νίκης, 

αλλά γνώμαι ετέρων πάλιν φρονεί ότι, επειδή ενταύθα εισέτι 

υφίσταται η Πολιτική αρχή των Τούρκων, έδει να αναμένωμεν την 

έλευσιν των Ελληνικών αρχών, ήτις εισέτι αγνοείται πότε θα αφιχθή, 

και τότε να γίνωσι τα δέοντα. Ο λαός όμως και οι κελλιώται μόλις 

συγκρατούνται. Η Υμετέρα Πανοσιολογιότης τί φρονεί περί τούτων; . 

632 

*** 

2-11-1912. Επιστολή Αντιπροσώπου. (1η) 

 Ταύτην την στιγμήν ώραν 5ην επληροφορήθημεν τηλεφωνικώς ότι 

εις Δάφνην ήλθον ατμόπλοια ελληνικά και γίνεται αποβίβασις. 

Κατόπιν θα σας γράψω. Ήδη αποστέλλω την σημαίαν και την ετέραν 

παρήγγειλα, αλλά αύριον θα είναι έτοιμη. Διατελώ εν βίω . 633 

*** 

2-11-1912. Επιστολή Αντιπροσώπου. (2η) 

                                                           
631 Κύρου, «Η απελευθέρωση», 207-239. 
632 Ό.π. 
633 Ό.π. 



 258 

 Άμα τη αποβιβάσει του στρατού εις Δάφνην ευρισκόμεθα εις το 

τηλέφωνον και συνεννοούμεθα μετά του αξιωματικού. Ούτος εζήτησε 

πληροφορίας πόση δύναμις Τουρκική ευρίσκεται εις Καρυάς. Τον 

απαντήσαμεν τα δέοντα. Αφού κατέλαβεν εις Δάφνην τα κέντρα, μας 

είπεν να ειδοποιήσωμεν τον Καϊμακάμην να παραδώση τα όπλα. Ο 

Καϊμακάμης είπεν παραδίδει τα όπλα, όπου θα διατάξη ο Αξιωματικός, 

αλλά παρακαλεί να τω επιτραπή να μεταβή εις την του Ρωσσικού. Ο 

Αξιωματικός απήντησεν ότι δεν επιτρέπεται να μεταβή πουθενά, αλλά 

να παραδώση τα όπλα και να μένη ενταύθα. Κατά συνέπειαν τα όπλα 

τα παρέδωκεν και είνε έγκλειστος μετά των συν αυτώ εν τω 

Διοικητηρίω. Κατήλθε τριμελής Επιτροπή και ο Πρωτεπιστατης εις 

Δάφνην προς προϋπάντησιν. Θα εκκινήσωσι διά ενταύθα εν άγημα και 

τρεις αξιωματικοί και περί την δωδεκάτην θα ήνε ενταύθα. Ο ενταύθα 

ενθουσιασμός του λαού είνε μη περαιτέρω, αι Καρυαί ανάσταται, η 

υποδοχή θα ήνε έκτακτος. Σημειώσατε δε ότι εγνώσθη ενταύθα ότι 

τινές οθωμανοί υπάλληλοι ως και τελωνοφύλακες και τίνες 

χωροφύλακες ευρίσκοντο εις την του ρωσσικού και εξήλθον να 

παραφυλάξωσι και κτυπήσωσι τον Ελληνικόν στρατόν. Τούτο αμέσως 

ετηλεφωνήσαμεν εις τον αξιωματικόν και κατόπιν επληροφορήθημεν 

ότι τους συνέλαβεν. Ταύτα και διατελώ λίαν φιλαδέλφως . 634 

*** 

2-11-1912. Επιστολή Ι. Μονής προς την Ι. Σκήτη Πρ. Ηλίου, β΄.  

Γνωστή και τη Ι. υμών Σκήτη η νέα πολιτική μεταβολή του Ιερού ημών 

Τόπου και η κατάληψις αυτού υπό του Ελληνικού στόλου- κατά 

συνέπειαν ο νέος Διοικητής του αγήματος της κατοχής εκοινοποίησεν 

διάγγελμα διά της Ι. Κοιν(ότητος) εγκυκλίως, εις τας Ι. Μονάς- τούτου 

αντίγραφον διαβιβάζοντες συν τη παρούση υπό ημερομ(ηνίαν) 2α 

Ν(οεμ)βρίου και τη υμετ(έρις) Πανοσιότητι προς γνώσιν διά τα 

περαιτέρω διατελούμεν λίαν φιλαδέλφως . 635 

*** 
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2-11-1912, Κοσμάς Αγιοπαυλίτης 

Αριθ. 397 (εικ. 13) Εν τη Θεσσαλονίκη Νοεμβρίου 2 

Σεβαστή Ιερά Κοινότης 

και  Ιερά  Επιστασία, 

Μεθ’ ιερού φρικιασμού  και  ανεκλαλήτου  αγαλλιάσεως χαιρετώ Υμάς  εκ της 

ελευθέρας ελληνικής Θεσσαλονίκης διά του  Χριστός ανέστη . 

Ο άγιος Θεός των πατέρων ημών ο ευλογητός εις τους αιώνας,  Ος ετιμώρησεν 

επί πέντε αιώνας τας χώρας ταύτας διά τας αμαρτίας των λαών αυτών και 

παρέδωκεν αυτούς εις τον ασιατικόν εξανδραποδισμόν, εδυσωπήθη και εκήρυξεν 

λήξασαν την περίοδον του εξαγνισμού και ενέπνευσε την αγάπην και την ενότητα εις 

τους χριστιανούς και ηγέρθησαν κατά του πολυμόρφου τυράννου και τον 

εποδοπάτησαν ανυψώσαντες το του Μ. Κωνσταντίνου σύμβολον. 

Ούτως οι φοβεροί απόγονοι του Οσμάν και του Έρτογρουλ, οι πληρώσαντες την 

γην ανομιών και αίματος εγένοντο όντως θεήλατοι και εξεδιώχθησαν πανταχόθεν 

υπό τών νικηφόρων χριστιανικών κρατών, ως άχρηστα και ακάθαρτα σκεύη, 

χειροκροτούσης και της αμαρτωλής Ευρώπης, ήτις δι’ ενέσεων παρέτεινε την ζωήν 

του τυράννου και ην ο Θεός περιήγαγεν εις διαίρεσιν και αδυναμίαν διά να ανυψώση 

ημάς τους επικαλουμένους το άγιον Αυτού Όνομα. 

Από της 27 του παρελ. μηνός η ελληνική σημαία κυματίζει εις άπαντα τα δημόσια 

κτίρια ενταύθα και εις όλας τας οδούς, εν αις φαίνονται και αι σημαίαι των συμμάχων, 

ο δε ασιάτης τύραννος συντετριμμένος και απεγνωκώς κρύπτεται εις πάσαν γωνίαν 

σκότους. 

Η ζείδωρος πνοή της ελευθερίας δεν αμφιβάλλω ότι προ πολλού, ως εν τη λοιπή 

Χαλκιδική, έφθασε και μέχρι του νεφελογείτονος Άθω και ότι εκοσμήσατε αυτόν διά 

του ιερού συμβόλου της υπερηφάνου και δεδοξασμένης πατρίδος. 

Δότε δόξαν, αίνον και ευχαριστίας τω οικτίρμονι Θεώ και δεηθήτε υπέρ των 

ενδόξως πεσόντων χριστιανών, υπέρ της δόξης και τελικής επιτυχίας των συμμάχων, 

υπέρ του δαφνοστεφούς Διαδόχου και της λοιπής βασιλικής οικογενείας, μάλιστα δε 

δεηθήτε υπέρ της ομοδόξου κραταιάς Ρωσσίας και του μεγαλόφρονος τσάρου 

Νικολάου και της αυτοκρατορικής οικογενίας. 

Θείω βουλήματι τυχόντες ακόπως ελευθερίας και ημείς οι μοναχοί, αγαπήσωμεν 

τελείως αλλήλους και εργασθώμεν θεαρέστως υπέρ διορθώσεως των κακώς 

εχόντων και αναπλάσεως του μοναχισμού ίνα μη υστερήσωμεν εν τη οδώ του φωτός 

και κατ’ ανάγκην γενόμεθα υπαίτιοι της εκλαϊκεύσεως της προνομοιούχου ημών 

χώρας. 
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Από της κηρύξεως του πολέμου  διήλθομεν ενταύθα  ημέρας φρικτής αγωνίας 

εκ  του φόβου των ψιθυριζομένων σφαγών και εκ της ελλείψεως ειδήσεων περί του 

πολέμου διότι είχε καταστραφή πάσα συγκοινωνία. 

Ευτυχώς η πεποίθησις επί  τω  Θριάμβω  του Σταυρού  ήτο αρραγής, 

επιβεβαιούτο  δε τούτο και η πόλις αύτη, ήτις ομοφρόνως απεφάσισε να παραδοθή 

ευθύς ως ο ελληνικός στρατός φθάση εις απόστασιν βολής τηλεβόλου, εναντίον της 

ανοήτου επιμονής του  στρατάρχου Χασάν  πασά  και  τινων αξιωματικών οίτινες 

επίστευον ότι δύνανται να  αντιστώσι  με 25-30 χιλιάδας στρατού πανικοβλήτου και 

πάσχοντος εκ πολυειδών ελλείψεων, εναντίον νικηφόρου στρατού 70-80 χιλιάδων με 

εφόδια επαρκή, εξαίσιον πυροβολικόν και φρόνημα αήττητον. 

Ούτως ο ταρταρίνος Χασάν παρεδόθη, ως επλησίασεν ο ελληνικός στρατός, 

μετά του στρατού του ανερχομένου εις 25 χιλιάδων μετ’ αναλόγου Ιππικού και 60-70 

τηλεβόλων και όλων των άλλων σχετικών υλικών πολέμου ευρισκομένων εν τω 

καζά και τη πόλει, μηδέ του Καρά Μπουρνού εξαιρουμένου, εν ω υπάρχουν 

πολυάριθμα τηλεβόλα και οχυρωματικά έργα σπουδαία. 

Κατά την επιούσαν 27 του μηνός ήρξατο βαθμηδόν εισελαύνων εν τη πόλει ο 

πολυάριθμος ελληνικός στρατός, ούτινος μέγα μέρος κατεσκήνου πάντοτε εκτός της 

πόλεως. Έφθασε και ο Διάδοχος με το Επιτελείον και οι Πρίγκηπες και βραδύτερον ο 

Βασιλεύς και προχθές η Βασίλισσα και οι βούλγαροι πρίγκηπες Κύριλλος και Βόρις 

και 25 χιλιάδες βουλγαρικού στρατού και κατελήφθησαν άπαντα τα δημόσια κτίρια 

και εκυμάτισε πανταχού, εν ωκεανώ δακρύων χαράς η ελληνική σημαία και προ 

τριών ημερών ανεκτήθησαν οι εις τεμένη μεταβληθέντες αρχαίοι χριστιανικοί ναοί 

και υψώθησαν επί των μιναρέδων αι ελληνικαί και βουλγαρικαί σημαίαι. 

Το τι εγίνετο και γίνεται από της 27 του μηνός και εφεξής ενταύθα υπερβαίνει 

πάντα νουν, πάσαν ανθρωπίνην αντίληψιν. Τα  πειρομεγέθη γεγονότα αδύνατον να 

παραστήση ο οξυγραφότερος κάλαμος.  

Αμυδράν μόλις ιδέαν θα λάβητε εκ των εφημερίδων. 

Έφθασαν και πολυάριθμα ελληνικά ατμόπλοια, με επισκέπτας, στρατόν, 

χωροφυλακήν, εφόδια πολέμου, φάρμακα, ιατρούς και το θέαμα είνε απείρως 

εξαίσιον, κατεκλύσθησαν  δε αι οδοί  και  τα ξενοδοχεία  και  αι οικίαι και  αι ελάχισται 

γωνίαι. 

Σας βεβαιώ ότι ο ευρεθείς εδώ κατ’ αυτάς έζησε ολόκληρον αιώνα! 

Χθες ανεχώρησεν ο Διάδοχος οδηγών τον μεταβαίνοντα προς ενίσχυσιν στρατόν 

εις Καΐλαρ, ένθα αμύνονται οι ημέτεροι, υποχωρήσαντες εκ Βιτωλίων, ένθα έσχον και 
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τινας απωλείας εξ εχθρού πολυαριθμωτέρου, αποτελουμένου εκ της εκείσε φρουράς 

και των εκ της καταστροφής του Κουμανόβου ανασυνταχθέντων στρατευμάτων υπό  

τον  Καρά Σαΐτ πασάν. Θεία δυνάμει η κατασύντριψις του εχθρού και εκεί είνε βεβαία, 

ως και εν Ηπείρω. 

Χθες ωσαύτως παρήλασε το  τουρκικόν ιππικόν εκ της Εγνατίας και παρεδόθη 

εις τους  Έλληνας. Όλα θαυμάσια ουγγρικά άλογα των 1000 φρ. έκαστον. 

Άπειρα είναι τα λάφυρα του πόλεμου, τρόπαια της θαυμαστής δεξιάς του 

Υψίστου. 

Πάσα συγκοινωνία ήτο διακεκομμένη και δεν ηδυνήθην να Σας μεταδώσω τα 

Αναστάσιμα. Εζήτησα, εν μέσω του απειρομεγέθους κυκεώνος πεζόν να στείλω άλλ’ 

ουδαμού εύρον. Μόλις προχθές και χθες εύρον ότε ενόμισα ότι είνε αργά πλέον, διότι 

επεριμένομεν και το ατμόπλοιον της Αχαϊκής το οποίον ήτο να έλθη χθες και έρχεται 

σήμερον. 

Έρχεται αυτόσε ελληνικός στρατός διά ξηράς όστις ήδη έφθασεν ίσως. Πιθανώς 

θα σταλή και διά Θαλάσσης. Έρχεται και βουλγαρικός, αλλ’ ο ελληνικός  θα φτάση 

πρώτος. 

Αναμένω οδηγίας Σας επί της νέας καταστάσεως και τών καταπληκτικών 

γεγονότων. 

Σας ασπάζομαι 

εν τω αναστήσαντι ημάς Χριστώ 

μετά σεβασμού  

εν Χ(ριστ)ώ  αδελφός  

Ι(εροδιάκονος) Κοσμάς Αγιοπαυλίτης636 

 

*** 

3-11-1912. Επιστολή Αντιπροσώπου. (1η)  

 Γνωστοποιώ υμάς ότι σήμερον αποβιβάσθη Ελληνικός Στρατός εις 

Δάφνην 750 τον αριθμόν, οίτινες φαίνεται θα μεταβώσιν εις τα έξω 

χωρία. Επειδή όμως ειδοποιήθημεν ότι θα διέλθωσιν εκ Καρυών και το 

εσπέρας θα μένωσιν ενταύθα και επειδή ουδόλως επαρκούσι τα 

τρόφιμα και προπάντων τα ψωμία, μη δυνάμενοι ενταύθα οι αρτοποιοί 

να φροντίσωσι τόσον άρτον μέχρις εσπέρας, απεφασίσθη παρά της Ι. 

                                                           
636  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
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Κοινότητος να ειδοποιηθώσι αι πλησίον Μοναί να ελθώσιν αρωγαί 

αποστέλλουσαι τυρόν και άρτον. Προς τούτο ειδοποιώ την Υμετέραν 

Πανοσιολογιότητα να αποστείλλη εως 150 άρτους και όσον τυρόν 

δύναται. Ταύτα ας φέρωσι κατ' ευθείαν εις το ημέτερον Κονάκιον και 

εκείθεν παραλαμβάνονται εις την Σχολήν. Διατελώ δε λίαν 

φιλαδέλφως . 637 

*** 

3-11-1912.  Επιστολή Αντιπροσώπου. (2η) 

 Ευχαρίστως ελαβον την υμ. αδελφικήν επιστολήν και είδον τα εν 

αύτη. Ελήφθησαν και τα τρόφιμα, ο τυρός και τα ψωμία και ερχόμενοι 

απόψε θα χρησιμεύσωσιν. Τους στρατιώτας, αφού φάγωσιν εις την 

Σχολήν, θα διανείμωμεν διά τον υπνον εις τα κελλία και κονάκια. 

Σήμερον εκλήθη Σύναξις της Ι. Κοινότητος, εις ην παρεκάθισε και ο 

Αξιωματικός. Μάς ανέγνωσε την ώδε εν αντιγράφω διαταγήν της 

Βασιλικής Ελληνικής Κυβερνήσεως, ήτις πολιτογραφείσα στέλλεται 

εις όλας τας Μονάς προς γνώσιν αυτών. Είτα ανέγνωσε ταύτην και εκ 

του εξώστου της Κοινότητος εις επήκοον πάντων, απείρου πλήθους 

συναχθέντος. Απεφασίσθη εν τη Συνάξει να γραφή ολοσφράγιστος 

ευχαριστήριος και σταλή εις τον Βασιλέα Γεώργιον, ετέρα εις τον 

Βενιζέλον και ετέρα εις τον Μητροπολίτην Αθηνών. Όσον αφορά διά 

την επίσκεψιν του ενταύθα αξιωματικού, αν και δεν εγένετο τοιούτος 

λόγος επισήμως να αποστείλωσιν αι Μοναί επιτροπάς προς 

χαιρετισμόν, ήτοι επιστολάς, ουχ ήττον εκ τίνων Μονών ήλθον τινές 

προς επίσκεψιν αυτού. Ήλθεν ο Ηγούμενος Καρακαλλινός, ο 

Αρχιμανδρίτης Θεοδόσιος εκ του Φιλοθέου και τρεις Ιβηρίται 

προϊστάμενοι σήμερον και τον επισκέφθησαν. Καλόν είνε και η 

Ύμετέρα Πανοσιολογ(ιότης) να αποστείλλη μίαν Επιτροπήν τοιαύτην 

προς χαιρετισμόν. Ταύτα και διατελώ. 

υ.γ. Ηκούσθη αφικνείται ενταύθα και Βουλγαρικός στρατός και 

ίδωμεν. 638 

*** 

                                                           
637 Κύρου, «Η απελευθέρωση», 207-239. 
638 Κύρου, «Η απελευθέρωση», 207-239. 
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3-11-1912, Επιστολή Αντιπροσώπου. (3η) 

 Συμπληρών τα εν τη χθεσινή μου εσπέρας γραφέντα πληροφορώ 

την Ύμετέραν Πανοσιολογιότητα και τα εξής: Την 11 14 περίπου ώραν 

ανήλθον εις Καρυάς ο Αξιωματικός του Ελληνικού στρατού μετά 

τριάκοντα τριών στρατιωτών. Από Δάφνης μέχρι Καρυών 

ηκολουθούντο υπό απειρου κόσμου. Η Κοινότης σύσσωμος εξήλθε προ 

του ημετέρου κονακίου και ανέμενεν αυτόν, όπου ελθών εσταμάτησε 

με παρατεταγμένους τους στρατιώτας. Εν τω ημετέρω κονακίω εις την 

θύραν είχομεν αψίδα και σημαίας Ελληνικός εκτάκτως επιτυχημένας. 

Εις την ιδίαν θέσιν εστειλε και εκάλεσε τον Καϊμακάμην και τον είπεν 

ότι θέλει τον λόγον της τιμής του, ότι οι στρατιώται αυτού δεν θα 

προβούν εις κανένα πραξικόπημα. Τούτο, επειδή επήλθεν ιδέα ίσως τις 

εκ των Τούρκων ρίψη καμμίαν βόμβαν εκ του παραθύρου του 

Διοικητηρίου. Ο Καϊμακάμης έδωκε τον λόγον της τιμής του, ότι 

ουδέποτε διανοούνται οι υπ' αυτού τοιούτον τι. Είτα τον απέστειλεν εις 

το Διοικητήριον πάλιν. Εκκινήσας εκ του ημετέρου κονακίου διευθύνθη 

αμέσως εις το Διοικητήριον, όπου εζήτησε την παράδοσιν. 

Παρεδόθησαν οι οθωμανοί και αφού διώρισε φρουράν προς φύλαξιν εκ 

πέντε στρατιωτών τον ωδηγήσαμεν εις τον Ι. Ναόν του Πρωτάτου. 

Έξωθεν του Ναού φορεμένοι πλείστοι Ιερείς και διάκονοι ανέμενον εις 

δύο σειράς. Εισήλθομεν εις τον Ναόν, εγένετο η αίτησις πρώτον παρά 

του ημετέρου Ιεροδ. Αθανασίου, Σχολάρχου της Αθωνιάδος, 

μνημονευθέντων όλων των ονομάτων της Βασιλικής οικογενείας και 

του αξιωματικού, είτα εψάλη η δοξολογία κατά το ήμισυ, μεθ' ης και ο 

Πολυχρονισμός παρά του Γ. Συνεσίου Σταυρονικητιανού, κατόπιν εκ 

μέρους της Κοινότητος εξεφώνησε λόγον ο Αρχιγραμματεύς της Ι. 

Κοινότητος, μεθ' ου απήντησε και ο Αξιωματικός με ολίγας λαμπράς 

λέξεις και είτα διευθύνθημεν εις την Σχολήν, όπου εγένετο το 

κέρασμα. Το πλήθος ην άπειρον, αι ζητωκραυγαί έφθανον μέχρις 

ουρανού, συνωστισμός ακράτητος. Μας εξέφρασε τον θαυμασμόν του 

διά την όλως έκτακτον υποδοχήν και τα αισθήματα των Αγιορειτών. 

Ουδέποτε, είπεν, εφαντάζετο τοιαύτην υποδοχήν. Ο Αξιωματικός είχε 

τίτλον σημαιοφόρου, ονομάζεται Γεώργιος, νεαρώτατος την ηλικίαν 

και ευγενέστατος, θα μένη ενταύθα ως προσωρινός Διοικητής, 
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δηλώσας ότι δεν θα θιγώσιν ούδόλως τα προνόμοια και καθεστώτα του 

Τόπου, θα συνεννοείται πάντοτε με την Ι. Κοινότητα. Τα θωρηκτά τρία 

με τον Αβέρωφ ανεχώρησαν εκ Δάφνης και μετά δύο ημέρας θα έλθουν 

πάλιν. Έτερα παρέλαβον ως αιχμαλώτους τινάς στρατιωτικούς εκ 

Δάφνης εντός των ατμοπλοίων. Διά τον πόλεμον της ξηράς δεν 

γνωρίζει πολλάς λεπτομερείας, διότι ήλθον από την Λήμνον με 

διαταγήν να καταλάβουν το Άγιο Όρος. Οι Αντιπρόσωποι και όλον το 

πλήθος έφερον εις το στήθος την κυανόλευκον σημαίαν. Η περιγραφή 

των εκτυλιχθέντων είνε αδύνατος. Ταύτα μέχρι ψες. Διατελώ δε λίαν 

φιλαδέλφως . 639 

*** 

3-11-1912. Η Ιερά Κοινότητα παρακαλεί τους Μοναχούς των 

Μονών να αναλάβουν τη ζωοτροφία των τριών ελληνικών λόχων 

που θα σταθμεύσουν στο Άγιο Όρος640. 

*** 

3-11-1912, Καρυαί, Κυριακός Διονυσιάτης. 

Χθες κατά την 5η ώρα προ μεσημβρίας μας ετηλεφώνησαν από την 

Δάφνην ότι ήλθεν ο στόλος, αμέσως εγένετο σύναξις, συγχρόνως 

ηκούσαμεν και του κανονιοβολισμούς, εδιορίσθημεν εκ της συνάξεως ο 

Πρωτεπιστάτης, ο Διονυσίου, και ο Γρηγορίου ίνα κατέλθωμεν εις 

Δάφνην προς προϋπάντησιν του Αξιωματικού. Κατερχόμενοι κάτω από 

την Ι. Μ. Ξηροποτάμου άρχισεν η μουσική του Θωρηκτού Αβέρωφ να 

παιανίζει. Εφθάσαμεν εις Δάφνην, εύρομεν τον Αξκόν και ανεγίγνωσκε 

το διάγγελμα εις τον λαόν της Δάφνης. Μετά το πέρας τω είπωμεν το 

ευ παρέστης και εγένετο η σύστασίς μας προς αυτόν, ωμιλήσαμεν 

διάφορα και αφού εγευματίσαμεν, αναχωρίσαμεν δια τας Καρυάς μετά 

του Αξιωματικού και τεσσαράκοντα στρατιωτών, τα δε πλοία ο 

Αβέρωφ μετά των τριών τορπιλοβόλων ανεχώρησαν αμέσως, 

διευθυνόμενα δια Μυτιλήνην προς κατάληψίν της. Ημείς δε 

διερχόμενοι της Μ. Ξηροποτάμου εισήλθομεν μετά του Αξιωματικού εν 

αυτή, προϋπατιθέντες ενθουσιωδώς παρά των πατέρων και 

                                                           
639 Κύρου, «Η απελευθέρωση», 207-239. 
640 ΝΑΙΜΞ, φάκ.24 θ-ε, υποφ.3 , χ.α.φ 
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κατευθυνθέντες εις τον Ναόν και μετά τας αιτήσεις και μνημονεύσεις 

και την ωραίαν προσφώνησιν παρά του Ευδοκίμου προηγ. 

ανεχωρίσαμεν δια τας Καρυάς. Καθ’ οδόν δεν ηκούετο άλλο από το 

πλήθος παρά οι πυροβολισμοί και η χαριέστατος λέξις το  Ζήτω . 

Τέλος εφθάσαμεν εις Καρυάς και η πολίχνη εσχηματίσθη εις έκτακτον 

πανόραμα, αψίδαι διάφοραι, σημαίαι αναρίθητοι. Από τρεις χιλίαδες 

στόματα εξήρχοντο αι ζητοκραυγαί, οι Αντιπρόσωποι και όλοι οι 

Μοναχοί και λαϊκοί εστολίζοντο με κυανάς και άσπρας ταινίας. 

Έξωθεν του Κονακίου Μ. Παντοκράτορος εγένετο η υποδοχή παρά των 

Αντιπροσώπων, εις το ίδιον μέρος προσκάλεσαν οι Αξιωματικοί τον 

Καϊμακάμην και τον είπον ότι είναι αιχμάλωτος. Αμέσως εκείνος 

υπέκυψεν, αφού προηγουμένως όλοι οι οθωμανοί παρέδωναν τα όπλα 

των εις την Κοινότητα και διερχόμενοι του Δικαστηρίου άφησαν οι 

Αξιωματικοί στρατιώτας προς φύλαξιν των εν αυτών ευρισκομένων 

Οθωμανών. Έπειτα τις να διηγηθεί τον ενθουσιασμόν και την 

συγκίνησιν του πλήθους μοναχών τε και λαϊκών, από τα παράθυρα, 

του στρατού, από τας εξ της ημέρας μόλις ήλθον εις τας τρεις της 

νυκτός. Τώρα αφήνω προς υμάς να εννοήσητε τι απερίγραπτος 

υποδοχή εγένετο. Αυτοί οι ίδιοι οι Αξιωματικοί εσάστησαν λέγοντες ότι 

ουδέποτε και εις κανένα μέρος απήντησαν τοιαύτα χριστιανικά 

αισθήματα, εγκαίρως ειδοποιήθησαν αι ελευθερωθείσαι Μοναί και 

έστειλαν άρτους, τυρί και άλλα διάφορα. Δέκα πέντε τράγοι 

εμαγειρεύθηκαν δια το συσσίτιον, ως καταλύματα δε των 

Αξιωματικών και του στρατού ωρίσθησαν τα Κονάκια των Μονών και 

τα Κελλιά, εγώ παρέλαβον στο Κονάκι δια να φιλοξενήσω δύο 

Αξιωματικούς και δώδεκα στρατιώτες, αλλ’ έσχον το ευτύχημα ότι 

από τους 2 αξκούς, τους οποίους φιλοξενώ, ο εις εδιωρίσθη σήμερον 

Αστυνόμος του Αγ. Όρους, καταγόμενος από τας Πάτρας 

επονομαζόμενος κύριος  λότος . Χθες την Κυριακή εκκλησιάσθημεν εις 

τον Ναόν του Πρωτάτου οι Αξοί και ο στρατός. Βεβαίως δεν ήτο 

δυνατόν να εισέλθει όλον το πλήθος εις τον Ναόν διότι υπερέβαινε τας 

τέσσερας χιλιάδας. Την Κυρικήν εγευματίσαμεν εις το Κονάκιον του 

Βατοπεδίου πέντε ανώτεροι αξιωματικοί ο Δεσπότης, ο Προηγ. Ιωσήφ 

και εγώ. Προς το εσπέρας ήλθεν από Μ. Βατοπεδίου ο Διοικητής μας 

του ιερού ημών τόπου, ανθυποπλοίαρχος κ. Τηλέμαχος Κουρμούλης, 
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συνοδευόμενος από τον Γερμανόν Προηγ. Βατοπαιδινόν και από 

μερικούς πεζοναύτες. Άλλη υποδοχή έκτακτος εγένετο, μετέβησαν εις 

το Κονάκι Βατοπαιδινόν. Ο κ. Αστυνόμος αυτήν την ώραν ευρίσκεται 

εις το Κονάκιόν μας, μου είπεν ότι θα διανεμηθώσι στρατιώται και εις 

άλλην Μονήν, αλλά τον αριθμόν δεν γνωρίζει ακόμη. Ο Βασιλεύς 

Γεώργιος μετά της Βασιλίσσης Όλγας και του Διαδόχου και του 

Μητροπολίτου Αθηνών ευρίσκονται εις Θεσ/νίκην. Ο Αξιωματικός 

Παπαγεωργίου ανεχώρησεν, ο Καϊμακάμης μετά των λοιπών Οθω-

μανών θα σταλούν αιχμάλωτοι εις τον Πειραιά, ο Προηγούμενος 

Ελευθέριος Σταυρονικητιανός εδιωρίσθη Αντιπρόσωπος Μονής Σταυ-

ρονικήτα. Εσωκλείω το Διάγγελμα και την προσφώνησιν, αποστέλλω 

την παραγγελίαν σας κατά το δείγμα.  

Αυτή την ώρα απεφασίσθηκε από τους κκ Διοικητάς και 

στρατηγούς και εκ της συνάξεως, από αύριον εκάστη Μονή θα στέλλει 

καθημερινώς από 40 οκάδες ψωμί. Όθεν αύριον αφεύκτως να στείλετε 

άλευρον να ζημώσωμεν εδώ. Εάν είναι κακοκαιρία δια θαλάσσης να 

στείλετε δια ξηράς, οι εδώ φούρνοι εξαντλήθηκαν, εξάπαντως 

αναμένω άλευρον, στείλατε και μερικόν σαπούνι. 641 

*** 

3-11-1912 (έγγρ.403). Καρυές. Επιστολή του Διονυσίου Δοχειαρίτη. 

Αναφέρεται  στην υποδοχή του Ελληνικού Ναυτικού στις Καρυές του 

Αγίου Όρους από 4.000 μοναχούς και λαϊκούς. Δίδει την πλήρη 

περιγραφή όλων αυθόρμητων εκδηλώσεων που συντε-

λέστηκαν εκεί τις πρώτες στιγμές της απελευθέρωσης του 

Αγίου Όρους (κωδωνοκρουσίες, ψαλμωδίες, τουφεκιές κ.ά.), τις 

αντιδράσεις των Μοναχών και τις δράσεις του Ελληνικού Στρατού. Η 

επιστολή τελειώνει με τις ευχές:  Ζήτω το Έθνος, Ζήτω ο Βασιλεύς 

Γεώργιος, ζήτω ο Διάδοχος . 642 

*** 

                                                           
641 ΙΜΔιον 
642 ΙΜΧΙ, έγγρ. 403 
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4-11-1912. Επιστολή Αντιπροσώπου.  

 Έλαβον σήμερον υπό σημερινήν ημερομ(ηνίαν) αδελφικήν υμών και 

είδον τα γραφόμενα υμών. Άμα είνε διά να έλθουν αυτού οι 

στρατιώται, αμέσως θα ειδοποιήσω την υμ. Πανοσιολογ(ιότητα) και θα 

αποστείλλω και το ανάλογον κρέας. Σας εσωκλείω ώδε αντίγραφον 

εγγράφου του ταγματάρχου του πεζικού Γ. Καρέκλη δοθέντος ταύτην 

την ώραν προς την Ι. Κοινότητα. Ήλθεν και εις Διοικητής μετά 

σώματος στρατού, όστις κατήλθεν εις Δάφνην να συνεννοηθή με τον 

αξιωματικόν του Ναυτικού αφορώντα εις την υπηρεσίαν του διά τον 

στόλον φαίνεται. Ταύτα και διατελώ λίαν φιλαδέλφως . 643 

*** 

4-11-1912. Έγγραφο Ταγματάρχη Γ. Καρέκλη,  

  Βασίλειον της Ελλάδος 

Αριθμ. 238 Ανωτέρα στρατιωτική Διοίκησις της Χαλκιδικής Προς 

την Σεβ. Ι. Κοινότητα του Αγίου Όρους Άθω.  

Λαμβάνω την τιμήν να σας γνωρίσω ότι την ανωτέραν Διοίκησιν 

του στρατού της κατοχής της Χαλκιδικής Χερσονήσου επ' ονόματι της 

Α. Μ. του Βασιλέως των Ελλήνων ανέλαβον από χθες. Παρακαλώ, 

όπως ενεργήσητε αρμοδίως και γνωσθή τούτο προς πάντα τα μέλη της 

Κοινότητος. 

Εν Καρυαίς τη 4η Ν/βρίου 1912 Γ. Καρέκλης Ταγματάρχης Πεζικού 

. 644 

*** 

5-11-1912. Επιστολή Ι. Μονής προς τους Κελλιώτες, β΄ 

 Ένεκα της νέας πολιτικής καταστάσεως και μεταβολής του Ιερού 

ημών Τόπου προσκαλείσθε πάντες οι Γέροντες των ημετ(έρων) 

Κελλίων να κατέλθητε εις την Μονήν ανυπερθέτως την προσεχή 

Τετάρτην, ήτοι 7ην του Μηνός, όπως γείνη συνεννόησις διά τα 

περαιτέρω, θα υπογράψητε δε την παρούσαν προς πίστωσιν. Εφ' ω 

διατελούμεν . 645 

                                                           
643 Κύρου, «Η απελευθέρωση», 207-239. 
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5-11-1912. Επιστολή Αντιπροσώπου. (1η) 

 Επειδή εν Καρυαίς συνεκεντρώθησαν Ελληνικά στρατεύματα 

υπέρ των χιλίων ανδρών, τα οποία κατά διαταγήν των ανωτέρων 

αξιωματικών θα διαμένωσιν ενταύθα, και επειδή ένεκα της μη συχνής 

συγκοινωνίας ατμοπλοίων κ.λπ. παρεμβάλλεται επί του παρόντος 

μεγάλη δυσκολία διά την παροχήν άρτου προς τροφοδότησιν των 

στρατιωτών, διά ταύτα, κληθείσης Συνάξεως σήμερον της Ι. 

Κοινότητος, απεφασίσθη όπως πάσαι αι Μοναί να αποστείλλωσι καθ' 

εκάστην ημέραν ανά 40 (τεσσαράκοντα) οκάδες άρτον ενταύθα 

αρχίζουσαι από σήμερον. Δύνανται και να αποστέλλωνται δύο η και 

τριών ημερών αλλά 40 οκ(άδες) την ημέραν. Ταύτα αναγγέλλων υμίν, 

ίνα συμμορφωθήτε προς την απόφασιν της Ι. Κοινότητος, και διατελώ 

λίαν φιλαδέλφως. 

υ.γ. Ενταύθα. Σήμερον μετέβη Ελληνικόν σώμα στρατού, ίνα 

υψώση την ελ(ληνικήν) σημαίαν εις τας Μονάς Ζωγράφου και 

Χιλιανδαρίου . 646 

*** 

5-11-1912.  Επιστολή Αντιπροσώπου. (2η) 

 Απεφασίσθη να επισκεφθώσι τας Μονάς ανά εις αξιωματικός 

μετά 40 εως 50 στρατιωτών. Αύριον λοιπόν προ μεσημβρίας θα 

κατέλθη εις την Μονήν ημών ο αξιωματικός Ανθυπολοχαγός κύριος 

Αλκιβιάδης Βωβός μετά 40 η 50 στρατιωτών και έστω προς γνώσιν της 

Ύμ. Πανοσιολογ(ιότητος) να ευαρεστηθήτε να κάμετε υποδοχήν όσην 

δύνασθε, κωδωνοκρουσίαν και τουφέκια. Θα φάγουν εις την Μονήν και 

μετά μεσημβρίαν θα μεταβούν εις Σταυρονικήτα. Θα Σας αποστείλλω 

με τον Μακάριον τέσσερα κριάρια έτοιμα διά φαγητόν καθώς και μίαν 

σημαίαν. Θα κατέλθη και τελωνοφύλαξ απόψε η αύριον. Ταύτα και 

διατελώ λίαν φιλαδέλφως. 

υ.γ. Να αποστείλλητε πρωί εν υποζύγιον διά τον αξιωματικόν . 647 
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*** 

5-11-1912. Περί ζωοτροφίας τριών ελληνικών λόχων υπό μονών  

*** 

6-11-1912. Οι αντιπρόσωποι όλων των Ιερών Μονών του Αγίου 

Όρους αποστέλλουν επιστολή προς τον Βασιλέα Γεώργιον Α΄, με την 

οποία του ζητούν να συντελεσθεί γεγονός η Απελευθέρωση του 

Αγίου Όρους από τα δεσμά της δουλείας. Ταυτόχρονα, υποβάλλουν 

τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη τους και τις θερμές τους ευχαριστίες για 

την ευτυχή και γενναία νίκη του κραταιού στόλου και στρατού εις 

τον ευρύτερον χώρον. Υποβάλλοντας συγχρόνως την υποταγήν και 

αφοσίωσίν τους στον υψηλό θρόνο της Αυτού Μεγαλειότητος, 

ευχόμενοι εκπλήρωσιν των προσπαθειών και στον λοιπό αλύτρωτο 

Ελληνισμό. 648 

*** 

6-11-1912. Προσλαλιά επί τη εθνική ελευθερία τη 6η Νοεμβρίου 

1912 ημ. Τρίτη επί τη υποδοχή της Ελληνικής Σημαίας και του 

πρώτος εισερχομένου εις την Ιεράν Μονήν Σίμωνος Πέτρας 

στρατιωτικού σώματος μιας διμοιρίας τινός λόχου του 20ού Συντάγ-

ματος του πεζικού υπό τον ανθυπολοχαγόν Διονύσιον Γρίβαν. Το 

κείμενο που ακολουθεί αποτελεί τμήμα από το απάνθισμα των 

μακροχρονίων πνευματικών απασχολήσεων του Αρχιμανδρίτου 

Ιερωνύμου Σιμωνοπετρίτη που συμπεριλαμβάνεται στην έκδοσή του 

βιβλίου του με τον τίτλο  Τάλας και αμαρτωλός  (Αθήναι, 1956). 

(Πρόκειται για μια προσφώνηση εμπνευσμένη, πλήρους 

πατριωτικών και θρησκευτικών συναισθημάτων, απευθυνόμενη δια 

του ανθυπολοχαγού Διονυσίου Γρίβα στον ελληνικό στόλο και 

στρατό. Μεταφέρονται αποσπάσματα του μακροσκελούς, ωστόσο 

θεόπνευστου αυτού λόγου του σεπτού ιεράρχη). 

 Λαμπρά  ναι και ένδοξος και του Κυρίου ημέρα είναι η σημερινή, 

καθ’ ήν σύμπας ο ελληνικός κόσμος, από περάτων έως περάτων της 

οικουμένης, ενωτιζόμενος τας θείας συνάρσει ενδόξους και 
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δαφνοστεφείς νίκας του γενναίου Ελληνικού στρατού και στόλου, ας 

δρέπει κατά του αιωνίου ημών εχθρού των αθέων βαρβάρων, ευλογεί 

και δοξάζει τον Ύψιστον, ευχόμενος την τελείαν νίκην και κραταίωσιν 

του ενδόξου εθνοσήμου ημών της κυανολεύκου Σημαίας του Σταυρού. 

Αγαλλιασώμεθα λοιπόν και ευφρανθώμεν εν αυτή… Ουδ’ υπάρχει 

καιρός, ουδέ η ώρα επιτρέπει, η δε φωνή μου ισχνή και η γλώσσα 

άμουσος, η δε δύναμις ημών ασθενής προς την αξιοπρεπή πλοκήν του 

διαλόγου στεφάνων του νικηφόρου ημών στρατού και στόλου. Αυτή η 

αέτειος βασιλική ταχεία πτήσις των στρατευμάτων μας και η ένδοξος 

κατασκήνωσις εις την απ’ αιώνων υποδεδουλωμένην χώραν και 

Πατρίδα του Μ. Αλεξάνδρου, εις τα ίχνη του οποίου ενδόξως βαίνει ο 

στρατός ημών και στόλος, αυτή η κυανόλευκος Ελληνική Σημαία του 

Στρατού… είναι ο λαμπρότερος των στεφάνων, ους ανθρώπινη διάνοια 

και λόγος θα θελήσει να πλέξει εις δόξαν και έπαινον των λαμπρών 

κατά των τυράννων κατορθωμάτων σας. … Υποδεχόμενοι υμών, 

γενναίοι στρατιώται των εθνικών μας δικαίων, προσφωνούμεν το  

καλώς ωρίσατε  εις τον Άγιον τούτον τόπον, τον κήπον της Κυρίας 

υμών Θεοτόκου, τον ασάλευτον πύργον και προμαχώνα της εθνικής 

μας ελευθερίας και ευχόμεθα διαπύρως η θεία και άμαχος δύναμις 

του Υψίστου κραταιώσει ημών τα όπλα… Εν τη πίστει λοιπόν 

χωρείται, τον εχθρόν καταλύοντες και την πατρίδα σώζοντες και 

ένδοξον ποιούντες… Ζήτω το Έθνος και υπέρ των Βασιλέων και υπέρ 

του Διαδόχου και υπέρ του στρατού και του στόλου. Ζήτω . 649 

*** 

6-11-1912. Επιστολή Ι. Μονής προς την Ι. Μ. Σταυρονικήτα,  

 Χθες εσπέρας ελάβομεν την ευάρεστον είδησιν παρά του 

Αντιπροσώπου ημών ότι εις Αξιωματικός με 40-50 στρατιώτας του 

γενναίου Ελληνικού στρατού της ελευθερίας μέλλει να κατέλθη προς 

επίσκεψιν εις την Ιεράν ημών Μονήν κ(αι) ότι μετά το γεύμα θα 

επισκεφθή και την Ύμετέραν Ι. Μ(ονήν). Όθεν την ευφρόσυνον ταύτην 

αγγελίαν εκ καθήκοντος αδελφικού γνωρίζοντες υμίν διά τα 
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περαιτέρω διατελούμεν συγχαίροντες υμίν επί τω μεγάλω τούτω 

Ιστορικώ γεγονότι της ελευθερίας λίαν φιλαδέλφως . 650 

*** 

 

7-11-1912, Κοσμάς Αγιοπαυλίτης 

Αριθ. 398 Εν τη Θεσσαλονίκη 1912 Νοεμβρίου 7 

Σεβαστή  Ιερά  Επιστασία 

Έγραψα Υμίν εκτενώς περί των ενταύθα συμβαινόντων. Έκτοτε ουδέν νέον 

γεγονός σημαντικόν συνέβη ενταύθα. 

Εις την πόλιν μας παραμένουσι νυν εκτός των βουλγάρων δύο μεραρχίαι η 2α  και 

η 7η ελληνικού στρατού αι δε άλλαι πέντε μεραρχίαι αίτινες ήλθον ενταύθα 

ανεχώρησαν εις Βιτώλια υπό την ηγεσίαν του διαδόχου Κωνσταντίνου. 

Εις τα Βιτώλια υπήρχεν η τουρκική φρουρά και διά τούτο εστάλη η υπό τον 

μέραρχον Ματθαιόπουλον μεραρχία ίνα τηρήση στάσιν σημειωτήν και μη 

προχωρήση πέραν του Σόροβιτς, έως ου ενισχυθή μετά την κατάληψιν της Θ/νίκης, 

αλλ’ εκεί ανεσυνετάχθησαν τα λείψανα του εν Κουμανόβω αποσυντεθέντος 

τουρκικού στρατού, υπό τον ικανόν Καρά Σαΐτ πασάν και ηνώθησαν μετά της 

φρουράς και ούτως η τουρκική αύτη δύναμις ήτις υπολογίζεται τουλάχιστον εις 40 

χιλιάδας επέφερε ζημίας εις την ελληνικήν μεραρχίαν και τούτο ένεκα της 

ανυπομονησίας και ζωηρότητος του μεράρχου θελήσαντος να προχωρήση πέραν του 

δέοντος. Ήδη ο Διάδοχος έχων 6 μεραρχίας εντεύθεν ήτοι 72 χιλ. στρατού, εκτός των 

εκ Λαρίσης σταλεισών ενισχύσεων δύναται να πατάξη τον εν αποκλεισμώ πάντοθεν 

διατελούντα τουρκικόν στρατόν, όστις ακωλύτως κατόπιν θα προελάση διά 

Κορυτσάς εις Ιωάννινα. Αυτά είναι αι σπουδαιότεραι διαδόσεις, αλλ’ ασφαλεστάτας 

πληροφορίας δεν είνε δυνατόν να έχωμεν διότι το ελληνικόν επιτελείον έχει το στόμα 

ερμητικότατα κεκλεισμένον. 

Ενταύθα η παλαιά της Ελλάδος και η ωραιοτάτη Κρητική χωροφυλακή, μετά 

στρατιωτών πεζικού φρουρούσι την πόλιν, ήτις τώρα μόλις αρχίζει να αναλαμβάνη 

ώριμον όψιν. Τα τρόφιμα όμως υπερτιμημένα. Ο άρτος 4 γρόσια τα 500 δράμια, εν 

αυγόν 2 γρόσια, τυρί 12 γρόσια και καθεξής. 

Οι Βούλγαροι χαλεπόν αγώνα διεξάγουσιν εις Αδριανούπολιν και παρά την 

Κ/πολιν. Ο Σουλτάνος εκήρυξε τον ιερόν πόλεμον, αλλά πληρεστάτη πεποίθησις 
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υπάρχει περί του θριάμβου της Βουλγαρίας, ήτις ήρατο μεγάλας επιτυχίας 

πανταχού. 

Οι Σέρβοι κατελθόντες μέχρι Βελεσσών βαδίζουσιν εξ άλλου εις Δυρράχιον. 

Οι Μαυροβούνιοι εκυρίευσαν την Σκόδραν.  

* 

Ουδεμίαν επιστολήν Σας έλαβον προ αμνημονεύτου. 

Εις ημέρας φρικτάς και εις ημέρας λαμπράς και χαρμοσύνους με αφήσατε 

χωρίς ψωμί! Δι’ επισκέψεις επλήρωνον οι κοινότεροι άνθρωποι ημίσειαν λίραν την 

ώραν εις αμάξας, ο δε αντιπρόσωπος του Αγίου Όρους πεζός περιερχόμενος, εν μέσω 

κατακλυσμιαίων βροχών, επέστρεφεν πλήρης βορβόρου οικτρός και άπρακτος και 

κατησχυμένος. Αληθές ότι μοι έμεινον 30 λίραι της πυρίτιδος, αλλά τας έδοσα εις 

χρέη απαραίτητα, μη ειδώς ότι θα συμβούν τοιαύτα μέγιστα γεγονότα. Και η υμετέρα 

Πανοσιολογιότης και η Ιερά Κοινότης πλειστάκις με διεβεβαιώσατε περί εξοφλήσεως, 

αλλά μόνον εν λόγοις εμείναμεν. Ας ίδωμεν έως πότε θα γίνη το στοιχειοδέστερον 

πράγμα. 

Μετά σεβασμού: εν Χ(ριστ)ώ αδελφός 

Ι(εροδιάκονος) Κοσμάς Αγιοπαυλίτης651 

*** 

7-11-1912. Επιστολή Αντιπροσώπου.  

 Έλαβον την σημερινήν αδελφικήν υμών και είδον τα γραφόμενα. 

Επιστρέφονται με τον Άγγελον τα δύο προχθεσινά σακκία. Το 

σημερινόν ψωμίον θα μένη, διά να παραδοθή αύριον Πέμπτην και 

Παρασκευήν, και όταν εκκενωθώσι θα επιστραφώσι και τα σακκία 

αύτα. Σήμερον πάντες οι αξιωματικοί μετέβησαν εις την Μονήν 

Βατοπαιδίου, όπου αύριον θα τελεσθή αρχιερατικόν μνημόσυνον υπέρ 

των ψυχών των εν Πολέμω πεσόντων στρατιωτών. Ταύτα και διατελώ 

λίαν φιλαδέλφως . 652 

*** 

9/βρ 1912. Οι Επίτροποι Μεγίστης Λαύρας 

Αριθ.  267.  Εν  Μ. Λαύρα 1912, 9/βρ. (εικ. 12). 

Αντιπροσώπω Μ. Λαύρας. 
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Χριστός Ανέστη!, 

Ζήτω η Ελευθερία, Ζήτω ο Ελληνισμός, Ζήτω η Ορθοδοξία, Ζήτω η Ελλάς, Ζήτω Ο 

Διάδοχός μας Κωνσταντίνος, Ο Κατακτητής και ο Πορθητής. Σήμερον λίαν πρωί μετά 

την θείαν λειτουργίαν γενομένης Συνάξεως πλήρους, και αναγνωσθέντων των 

γραμμάτων Σας, μετά των προς την Ιεράν Επιστασίαν του Επισκόπου Ιερισσού, ως και 

του Μητροπολίτου Κασσανδρείας Ειρηναίου προς τον ανωτέρω επίσκοπον και λοιπούς, 

αμέσως  ανηρτήσαμεν την  Βασιλικήν  Ελληνικήν  Σημαίαν εις το κωδωνοστάσιον, 

κρουουμένων δε πανηγυρικώς των Κωδώνων, και ψαλλομένου του Άξιον Εστίν 

εισήλθομεν εις τον Καθολικόν Ναόν, μετά δε και την Εν σαρκί ζωήν Σου, Σήμερον της 

Σωτηρίας ημών κ.λπ. και το Μέγαν Εύρατο εν τοις κινδύνοις εψάλη Δοξολογία αργή, εις 

δε το τέλος εμνημονεύθησαν τα ονόματα του Βασιλέως ημών Γεωργίου, Όλγας, Διαδόχου 

Κωνσταντίνου, μετά παντός του παλατίου και του Στρατοπέδου αυτών, εις δε το τέλος Ο 

Πολυχρονισμός και εβροντοφωνήσαμεν άπαντες εν τω Ναώ δόντος του συνθήματος του 

προηγουμένου Δωροθέου, ως προέδρου της Μονής. 

Ζήτω η Ελλάς 

Ζήτω η Ορθοδοξία 

Ζήτω Διάδοχος 

και εγένετο απόλυσις. 

Η Ιερά ημών Μονή έλαβεν από σήμερον πανηγυρικήν όψιν. Σείεται δε ολόκληρος 

από τους τυφεκισμούς. Συγχαίρομεν αδελφοί εν Χ(ριστ)ώ αλλήλους, συγχαίρομεν και 

υμάς, επί τη ελευθερία ην η θεία πρόνοια μας εχάρισε δι’ ευδοκίας αυτής πανσόφου, τα 

πάντα οικονομήσασα κατά τους μύχιους πόθους ημών των Χριστιανών. αμήν, αμήν αμήν  

επί τω συντελεσθέντι γεγονότι. (… . .). 

Είδομεν και τα σχέδια τα Ιβηριτικά είναι πολύ πρόωρα, έχομεν καιρόν τώρα να 

δείξωμεν άπαντες οι Αγιορείται ό,τι προαιρούμεθα, μας ηξίωσεν ο Άγιος Θεός. 

Αι υπ’ αριθ. 142 και 143 αδελφικαί Σας ελήφθησαν μεθ’ όλων των εσωκλείστων 

εφημερίδων επιστολών κ.λ.π. ελθόντος και του Ι. αδάμ. Επιστρέφονται τα τεμάχια των 

εφημερίδων. 

εν Χ(ριστ)ώ αδελφοί 

Οι Επίτροποι Μεγίστης Λαύρας653 

*** 

9-11-1912. Επιστολή Αντιπροσώπου.  
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 Γνωστοποιώ υμάς ότι σήμερον εγένετο Σύναξις και ανεγνώσθη εν 

σχεδίω το μέλλον δοθείναι  ολοσφράγιστον της Ι. Κοινότητος γράμμα 

προς τον Βασιλέα Γεώργιον, όπερ εγκριθέν είνε ανάγκη να σφραγισθή 

και ευαρεστηθείτε να αποστείλλητε αύριον την σφραγίδα της Μονής. 

Συνεζητήθη δε να αποσταλλή και επιτροπή προς επίδοσιν αυτού, αλλά 

μετά ευρείας συζητήσεως τίνες νά μετάβώσι και τίνες όχι απεφασίσθη 

να μεταβή σύσσωμος η Κοινότης, πλην των Γραμματέων και 

Πρωτεπιστάτου. Εκάστη δοθήσονται εκ του κοινού ταμείου ανά πέντε 

λίραι  δι' όλα τα έξοδα. 

Επειδή τα μεταφορικά ζώα των στρατιωτών μέχρι τούδε διέμεινον 

εις την Σκήτην του Σεραγίου, ης αι αποθήκαι του χόρτου 

εξηντλήθησαν, απεφασίσθη προσωρινώς να κατανεμηθώσι εις τας 

Μονάς αναλόγως και εις την Μονήν ημών σταλείσονται πέντε εις δε 

την Σκήτην του Προφήτου Ήλιου δέκα μετά ανθρώπων της 

συντηρήσεως αυτών. 

Χθες δι' εκτάκτου ατμοπλοίου αφίχθη ενταύθα εις αστυνόμος 

μετά 18 χωροφυλάκων, εξ ων 6 αφήκεν εις Δάφνην και τους λοιπούς 

θα διατηρή ενταύθα. 

Σήμερον αναλαμβάνει τα καθήκοντά του Ανθυπομοίραρχος Κ. 

Βεργογιαννόπουλος. Παρουσιάσθη δις εις την Κοινότητα ειπών ότι 

επιθυμεί να συνεργάζεται μετά της Ι. Κοινότητος, καθότι και τοιαύτην 

διαταγήν έλαβε παρά του γενικού Διευθυντού της αστυνομίας κομίσας 

και συστατήριον επιστολήν αυτού προς την Ι. Κοινότητα. Ταύτα και 

διατελώ λίαν φιλαδέλφως. 

υ.γ. Οι  αλλοι επιστάται διά τριών τεσσάρων ημερών απουσίαν θ' 

αφίσωσι τα τμήματα εις τους γραμματείς, εγώ θα αφήσω αύτα εις τον 

Σχολάρχην . 654 

*** 

9-11-1912. Καρυαίς. Άπαντες οι εν τῃ Κοινή Συνάξει 

Αντιπρόσωποι της Ιεράς Κοινότητος ανακοινώνουν στην επιστολή 

τους προς τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, την απόφασή τους να 
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μετέβουν εν ολομέλεια στη Θεσσαλονίκη και να επιδώσουν στην 

Αυτού Μεγαλειότητα, τον Βασιλέαν Γεώργιον Α΄, το ολοσφράγιστον 

ευχαριστήριον γράμμα  για την Απελευθέρωση του Ιερού ημών  

τόπου εκ του τουρκικού ζυγού, με το οποίο υποβάλλουν σ’ Αυτόν τα 

σέβη του Ιερού τόπου. Η επιστολή στάλθηκε προς γνώσιν των Ιερών 

Μονών για την αποστολή του αντιπροσώπου τους προς 

συμπλήρωσιν της ολομέλειας. 655  

*** 

9-11-1912, Καρυαί, Κυριακός Διονυσιάτης. 

 Προχθές πριν διέλθει ο Αξιωματικός κ. Γρίβας εκ της ημετέρας 

Μονής είχα στείλει μέσω της Μονής Σίμωνος Πέτρας ένα κομβολόγιον 

καλόν, 5 σταυρούς ασημένιους και 50 σταυρούδια. Κατά τα γραφόμενα 

του ημετέρου Νικοδήμου δεν γνωρίζω εάν τα ελάβατε. Ο κ. Λεόντιος, ο 

πρώην Αστυνόμος, είχε διωρισθεί από τον εδώ διοικητήν κ. Καρέκλην, 

αλλά χθες μας ήρθε άλλος Αστυνόμος,  ονομαζόμενος κ. Κωνσταντίνος 

Βεργιαννόπουλος με 24 χωροφύλακες, διορισμένος από τον γενικόν 

Διοικητήν της Αστυνομίας εις Θεσσαλονίκην. Έχω το ευτύχημα και 

φιλοξενώ και αυτόν εις το Κονάκιόν μας. Τους 10 στρατιώτες τους 

τρέφομε υμείς, στο δε Κονάκιό μας τα υλικά μας εξαντλήθηκαν. 

Απεφασίσθη ανεκλείτως εκ της συνάξεως να παρουσιασθούν εις την 

Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλέα Γεώργιον οι 20 ευρισκόμενοι 

Αντιπρόσωποι με ολοσφράγιστον γράμμα της Ιεράς Κοινότητος, και θα 

περιέχει και εγκύκλιον. Όθεν παρακαλώ την Κυριακή εξάπαντος να 

στείλητε την σφραγίδα της Μονής μας δια το ολοσφράγιστον, η δε 

αναχώρισις των Αντιπροσώπων θα γίνει εις πρώτην ευκαιρίαν. Το 

Ρωσσικό ατμόπλοιον το οποίον διήλθεν δια Κων/πολιν δεν προσήγγισεν 

εις Θεσσαλονίκην ένεκα του φόβου της χολέρας εν τω Ατμοπλοίω. Ως 

δε τούτου δεν έφερεν ταχυδρομείον. Ο κ. Κ. Βεργιαννόπουλος ήρθε με 

έκτακτον Ατμόπλοιον από Θεσ/νίκη ένθα ήσαν και μερικοί Κελλιώται 

Αγιορείται και έφεραν μερικά ατομικά φύλλα  Μακεδονία , τίποτε 

άλλο. Αποστέλλω τα δυο νεώτερα φύλλα  Μακεδονία  να τα 

αναγνώσετε και να τα επιστρέψετε διότι είναι ξένα. Ευχαριστώ τον κ. 
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δοχειάρη μας, ο οποίος μας έστειλε σαπούνι μόνον ένδεκα πλάκας τας 

οποίας τας ετελειώσαμεν. Ό,τι παραγγελίας έχετε δια Θεσσαλονίκην 

γράψατέ μας. Αι τεσσαράκοντα οκάδες ψωμί εξακολουθεί καθημερινά 

δια τον στρατόν από τα Κονάκια διότι υπάρχουν ενταύθα υπέρ τους 

700 στρατιώται. Η διαμονή των τόσων στρατιωτών είναι άγνωστος εις 

ημάς . 656 

*** 

10-11-1912. Η Ιερά Κοινότητα αποφασίζει να στείλει στη 

Θεσσαλονίκη αντιπροσωπεία, για να συγχαρεί τον Ελληνικό 

στρατό657.  

*** 

11-11-1912. Επιστολή Αντιπροσώπου. (1η) 

 Έλαβον την σημερινήν αδελφικήν της Ύμ. Πανοσιολογ(ιότητος) και 

είδον τα εν αύτη γραφόμενα. Ελήφθη η σφραγίς της Ι. ημών Μονής και 

απεσφραγίσθη ενώπιον της Επιστασίας και αφού ετέθη εις το 

ολοσφράγιστον γράμμα, ούτινος εσωκλείω αντίγραφον, πάλιν 

εσφραγίσθη και αποστέλλεται υμίν με τον ίδιον επιδότην. Μέχρι 

εσπέρας το ολοσφράγιστον θα είνε πλήρες εσφραγισμένον και όσον 

αφορά διά το εν σώματι της μεταβάσεως δεν εγένετο αλλέως καθότι 

ήθελε προκύψει μεγάλη διαφωνία και βραδύτης της μεταβάσεως ίσως 

και ναυάγιον, μάλιστα και εγκύκλιος χθες απελύθη γνωστοποιούσα 

την απόφασιν ταύτην της Ι. Κοινότητος.  

Εντεύθεν νεώτερον προς μετάδοσιν δεν έχομεν. Όσον αφορά διά 

την διατροφήν των ζώων του στρατού μετετράπη η πρώτη απόφασις 

και δεν στέλλονται εις τας Μονάς ταύτα, επειδή δύνανται επί του 

παρόντος να προμηθεύονται χόρτον από τα κελλία. Ταύτα και διατελώ 

λίαν φιλαδέλφως . 658 

*** 

11-11-1912. Επιστολή Αντιπροσώπου. (2η) 
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 Γνωστοποιώ υμάς όσον αφορά διά την παροχήν του άρτου εκ 

μέρους των Ι. Μονών, επειδή τινές των Μονών απέφευγον να φέρωσιν 

άρτον, προφασιζόμενοι αλλοι της μακρυνής αποστάσεως και άλλοι την 

βροχήν, διά τούτο χθες οι στρατιώται καθ' όλην την ημέραν ήσαν 

νήστεις και οι αξιωματικοί ήλθον εις δυσχερή θέσιν, διά τούτο εδέησε 

ψες περί την μίαν ο Ταγματάρχης κ. Φλωργιάς να καλέση εις Σύναξιν 

την Κοινότητα και να γίνη σκέψις περί αυτού, διά τούτο εσυνάχθησαν 

εν τη Σχολή και μετά συζητήσεις απεφασίσθη οριστικώς, όπως όλαι αι 

μοναί μηδεμιάς εξαιρουμένης, εκτός των σλαυικών τριών Μονών, ων οι 

Αντιπρόσωποι δεν εκλήθησαν, αι λοιπαί να μη καθυστερώσι να φέρωσι 

τακτικώς άρτον, ανά οκ(άδες) τριάκοντα 30, ήτοι 60 οκ(άδες) εις δύο 

ημέρας και τίνες θα φέρωσι πλέον των 30. Ύμείς όμως θα 

αποστέλλετε (30) οκ(άδες) με την διαφοράν όμως, το όποιον πολύ 

ετόνισε και παρεκάλεσεν ο κ. Ταγματάρχης, τον άρτον να 

αποστέλλετε κατ' ευθείαν εις την σχολήν, όπου θα τον παραλαμβάνει 

εις των αξιωματικών . 659 

*** 

12-11-1912. Εν Καρυαίς.  

 Πρός την Μονήν Αγίου Παύλου (διά τους στρατιώτας 

Δημητρακόπουλον και Γρωτσιάν) 

Δημητρακόπουλε και Γρωτσιά, 

Αύριον Σάββατον ο Λόχος μας αναχωρεί διά Πολύγυρον. Σπεύσατε 

να έλθητε εις τας τάξεις Σας. Δ. Γρίβας, Ανθυπολοχαγός . 660  

*** 

13.11.1912. Οργάνωσις Μονών διά φιλοξενία ελληνικού στρατού 
661 

*** 

13-11-1912. Αποφασίζεται από την Ιερά Κοινότητα η οργάνωση 

των Μονών για τη φιλοξενία του ελληνικού στρατού662. 
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*** 

13-11-1912. Επιστολή Μοναχού Λάζαρου Αγιοπαυλίτη από το 

Μετόχι Σάρτης προς τη Μονή Αγίου Παύλου. Γίνεται αναφορά ότι 

στις 7 Νοεμβρίου ο Ελληνικός στρατός εισήλθε στη Συκιά, ότι ο  

Παπαδόπουλος και ο ιατρός Τσιφούτης διορίσθηκαν μέλη επιτροπής 

του χωριού, καθώς και σε θέματα φορολόγησης του Μετοχίου663. 

*** 

13-11-1912. Επιστολή Ι. Μονής προς την Ι. Σκήτη Πρ. Ηλίου.  

 Χθες μόλις προς το εσπέρας ελάβομεν την ώδε εν αντιγράφω 

εντολήν παρά της Ι. Επιστασίας, εντελλομένης ημίν, όπως 

ειδοποιήσωμεν και την Υμετ. Πανοσιότητα, ίνα σήμερον μέχρι της 

μεσημβρίας αποστείλη εις Καρυάς άρτον διά τον στρατόν 5-6 φορτία, 

όπως τούτο εξακολουθούν απ' αρχής πράττουσαι όλαι αι Ιεραί Μοναί, 

αι Σκήται και τα Κελλία, επειδή τα εν Καρυαίς αρτοποιεία δεν 

επαρκούν. Δι’ ελπίδος έχοντες ότι και η Υμετέρα Ι. Σκήτη προθύμως 

θα συμμορφωθή εις την εντολήν ταύτην της Ι. Επιστασίας διατελούμεν 

λίαν φιλαδέλφως. 

υ.γ. ο απεσταλμένος υμών μετά του άρτου ας συναντήση τον 

ημέτ(ερον) Αντιπρόσωπον, ούτος θα οδηγήση αυτόν που να παραδώση 

τους άρτους . 664 

*** 

14-11-1912, Καρυαί,  (Επιστολή του Καθηγουμένου Δοσιθέου).  

Ο Καθηγούμενος αναφέρεται στην ενσκήψουσα κακοκαιρία που 

τον αναγκάζει να παραμείνει στις Καρυές μέχρι τη βελτίωση του 

καιρού, και καταλήγει:  Ο Κυριακός, ως και οι λοιποί Αντιπρόσωποι 

ενεχώρησαν χθες δια Θεσ/νίκην προς αντάμωσιν της Αυτού Μ. του 

Βασιλέως Γεωργίου ίνα προσφέρουν τα Σέβη εξ όλων των Ιερών 

Μονών. Σας στέλνουμε εφημερίδας, Αν τα σιδερικά εργαλεία του 

Κονακίου τα εδιόρθωσαν να τα στείλετε. Το τηλεφώνημά μου θα το 

κάνετε εις το Πρακτορείον του κ. Αντωνάκη .  
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Ο Καθηγούμενος Γέροντας Δοσίθεος και οι συν εμοί εν Χριστώ 

αδελφοί.  665 

*** 

15-11-1912. Επιστολή Αντιπροσώπου.  

 Χθες εσπέρας στρατιώτης, υπό του επί των άρτων εντεταλμένου 

αξιωματικού σταλείς, υπενθύμισεν ημίν ότι σήμερον η Ι. ημών Μονή 

οφείλει να στείλη το τεταγμένον ποσόν άρτων. Παρακαλείσθε λοιπόν 

να αποστείλητε σήμερον το ορισθέν ποσόν ... Επί τούτοις 

κατασπαζόμενος υμάς διατελώ λίαν φιλαδέλφως . 666 

*** 

18-11-1912. Επιστολή μοναχού Αβραμίου  Αγιοπαυλίτη από το 

Μετόχι Κριαρίτσι Συκιάς προς τη Μονή Αγίου Παύλου. Γίνεται 

αναφορά για 10 Ελληνόπαιδα με επικεφαλής έναν λοχία και, πέντε 

μέρες αργότερα, δύο  αξιωματικοί που μετέβησαν στο χωριό, για να 

τακτοποιήσουν την εκεί κατάσταση. Αυτοί όρισαν ως δήμαρχο τον 

Αθανάσιο Χονδρογιάννη, τον Πέτρο Πολυγερινό τελώνη και 

αστυνόμο τον Ιατρό. Ακολούθως, ο μοναχός Αβράμιος ενημερώνει τη 

Μονή για γεγονότα στο Μοναστήρι και στη Φλώρινα (μεγάλες 

σφαγές κ.λ.π.)667 

*** 

23-11-1912. Επιστολή Μονής προς τους Κελλιώτες, β’. 

 Γνωστοποιούμεν υμίν ότι η Σεβ. Κυβέρνησις του Ιερού ημών Τόπου 

μετά της Ιεράς Κοινότητος κοινοποιεί δι' εγκυκλίου εις τας Μονάς και 

δι' αυτών εις τα εξαρτήματα αυτών ότι προς ασφάλειαν και τάξιν του 

Τόπου συνεστήθησα(ν) σταθμοί Χωροφυλακής εις Καρυάς, Δάφνην, 

Λαύραν, Βατοπέδιον, 'Ιβήρων, Ζωγράφου και Άγ. Παύλον. 

Προς δε ότι απαγορεύεται αυστηρώς η χρήσις δυναμίτιδος διά την 

αλιείαν, όστις δε συληφθή με δυναμίτιδας θα τιμωρείται αύστηρώς και 

έστω προς γνώσιν υμών. Εφ' ω διατελούμεν . 668 
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*** 

26-11-1912. Επιστολή Αντιπροσώπου, β΄.  

 Χθες εν τη ιερή Μονή των Ιβήρων ετελέσθη εν μεγίστη 

μεγαλοπρεπείᾳς και σεμνότητι υπέρ των κατά καιρούς υπέρ πίστεως 

και πατρίδος πεσόντων Ελλήνων και υπέρ αναπαύσεως του 

πατριάρχου Ιωακείμ. Του μνημοσύνου προεξήρχεν ο Σεβ. 

Κασσανδρείας μετά του Θεοφ(ιλεστάτου) Αμισού και πλείστων ιερέων 

και διακόνων παρουσία του Νομάρχου κ. Θ. Αγγελοπούλου, των 

ταγματαρχών Γ. Καρέκλη και Γ. Κολοκοτρώνη, του υπασπιστού του και 

πολλών αξιωματικών μετ' εκατόν στρατιωτών και πολλού άλλου 

πλήθους. Χθες εσπέρας ο άγιος Κασσανδρείας, ο Νομάρχης, ο 

Κολοκοτρώνης και ο υπασπιστής αυτού ανεχώρησαν εις το Ρωσσικόν, 

οπόθεν διά της ατμακάτου της Μονής θα μεταβώσι σήμερον εις Άγιον 

Νικόλαον και εκείθεν εις Πολύγυρον. Οι  Αντιπρόσωποι εισέτι δεν 

ήλθον, αλλ' ούτε ατμόπλοιον ελληνικόν ήρθε. Ψες δε περί την 3ην 

ώραν της νυκτός τηλεφ. είδησις εξ Ιερισσού διεβίβασε ότι τα Ιωάννινα 

έπεσον εις τους Έλληνας με 40 χιλ. αιχμαλώτους και ότι συνήφθη 

15μερος ανακωχή προς εύρεσιν της ειρήνης επί τω όρω ότι η Τουρκία 

δεν θα κάμη κινητοποίησίν τινα, και ότι έρχονται εις Ζωγράφου 50 

Βούλγαροι. Εντεύθεν μετέβη εις λόχος, διά να καταλάβη αυτήν. Επί 

τούτοις διατελώ . 669 

*** 

28-11-1912. Στην περιοχή Ιερισσού σώμα 200 Τούρκων αφοπλίζει 

χριστιανούς. Παρά ταύτα, τα ελληνικά Σώματα εξήλθαν νικηφόρα 

στους αγώνες κατά των τουρκικών φρουρών670.   

*** 

1-12-1912/ 224 (της Ι.  Κοινότητος) 

Αξιότιμον Κ. Επιθεωρητήν και Διευθυντήν του Ταχυδρομείου Θεσσαλονίκης. 

Εις απάντησιν της τιμίας Υμών επιστολής από 15 του αποιχομένου μηνός 

γνωρίζομεν Υμίν ότι η ταχυδρομική συγκοινωνία μεταξύ Καρυών - Δάφνης 
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εξυπηρετείται τακτικώς και οσάκις προσεγγίζουσιν ατμόπλοια, αι επιστολαί και τα 

ταχυδρομικά δέματα παραλαμβάνονται και παραδίδονται υπό των αρμοδίων 

ταχυδρομικών υπαλλήλων εις τους παραλήπτας αυτών. Επί του παλαιού 

καθεστώτος υπήρχεν έντε Καρυαίς και Δάφνη ιδιαίτερον ταχυδρομικόν κατάστημα 

μετά τηλεγραφείου, εν οις ήσαν εγκατεστημένοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι. Εις τα 

καταστήματα ταύτα διαμένουσιν ήδη, καταλυθεισών των αρχών του καθεστώτος 

εκείνου, οι ημέτεροι έλληνες υπάλληλοι, οίτινες αμέσως διωρίσθησαν εις τας 

κενωθείσας θέσεις, κατ’ ακολουθίαν ουδεμία υφίσταται ανάγκη διορισμού Σερδάρη 

της καθ’ ημάς Ιερ. Κοινότητος προς εκτέλεσιν της ταχυδρομικής συγκοινωνίας 

(υπηρεσίας) Καρυών - Δάφνης. Τούτο ευχαρίστως καθιστώντες γνωστόν τη Υμ. 

εντιμότητι δραττόμεθα της ευκαιρίας όπως εκφράσωμεν αυτή τας ευχαριστίας ημών 

επί τη προνοία και μερίμνη αυτής υπέρ της τακτικής αποκαταστάσεως της 

ταχυδρομικής συγκοινωνίας του Ιερ. ημών τόπου μετά της Θεσ/νίκης, 

παρακαλέσωμεν δ’ αυτήν αφ’ ετέρου όπως λάβη την ευγενή πρόνοιαν και περί της 

τηλεγραφικής συγκοινωνίας αυτού μετά των λοιπών μερών του Κράτους, ήδη από 

ικανού χρόνου διακοπείσα συνεπεία της καταστροφής του σύρματος εις διάφορα μέρη 

της Χαλκιδικής διατηρεί ημάς εν τελείω αποκλεισμώ από του λοιπού περί ημάς 

κόσμου. 

Πεποιθότες ότι ληφθήσεται υπ’ όψει η παράκλησις ημών αύτη διατελούμεν μεθ’ 

υπολήψεως και τιμής, 

Άπαντες671  

*** 

3-12-1912, Καρυαί,. Κυριακός Διονυσιάτης.  

Ο κ. Αστυνόμος Βεργιαννόπουλος μετέβη εις Δάφνην δια να 

περιέλθει ανά τας Μονάς. Θα μεταβεί και εις την Ιερισσόν. Προχθές 

το Σάββατον όταν κατήλθεν εις Δάφνην συνήντησε τον Βαρλαάμ 

Γρηγοριάτην και τον προέτρεψε να παύσει την ξύλευσιν και υπεσχέθη 

να παύσει. Χθες συναντήθησαν μετά του Αρχιγραμματέως εις Μονήν 

Ξονοφώντος ο Αστυνόμος, ο οποίος μέσω του Αρχιγραμματέως με 

διεβίβασεν την συνάντησιν με τον Βαρλαάμ και την υπόσχεσιν. Ο 

Πρέσβυς Ρώσσος Κων/πόλεως έγραψε εις Μ. Ρωσσικού, ίνα διαβιβάσει 

η Μ. Ρωσσικού εις την Ι. Κοινότητα και ζητήσει η Ι. Κοινότητα με 

                                                           
671  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
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ολοσφράγιστον ίνα γίνουν σεβαστά τα προνόμια του Αγ. Όρους από τη 

νέα Κυβέρνηση. Το δε ολοσφράγιστον της αιτήσεως των προνομίων 

αναλαμβάνει να το πέμψει ο Ρώσσος πρέσβυς εις Λονδίνον, όπου θα 

γίνει η Συνδιάσκεψις του πολέμου, ένθα θα παρευρίσκεται ο κ. 

Βενιζέλος και ο κ. Θεοτόκης. Στείλατε τα συνηθισμένα προσφορά του 

Αγ. Νικολάου δια το Κελλίον μας π. Νικήτα και Δ. Μπαρμερά. 672 

*** 

2-12-1912, (Ησυχίου, αντιπροσώπου Μεγίστης Λαύρας στις Καρυές, προς την 

Μονή): Στο Πρωτάτο τελέσθηκε λειτουργία υπέρ της Απελευθερώσεως.  

*** 

2-12-1912. Επιστολή Ι. Επιστασίας. Ενημερώνει τις Ι. Μονές  ότι 

έρχεται στρατός Βουλγαρικός προς επίσκεψιν του Ι. ημών τόπου και 

να τω γενή καλή υποδοχή κατ' απαίτησιν του Διοικητού του στρατού κ. 

Γ. Καρέκλη . 673 

*** 

4-12-1912. Επιστολή Αντιπροσώπου.   

 Ενταύθα ελλείψει απαρτίας κ(αι) συνάξεις δεν γίνονται και έτερα 

σπουδαία προς μετάδοσιν δεν έχομεν. Σήμερον θα έλθη εις Καρυάς ο 

εν τη του Ζωγράφου ευρισκόμενος Βουλγαρικός στρατός. Ο 

Αντιπρόσωπος της Μονής Ρωσσικού προτίθεται να προτείνη εις την 

Κοινότητα εν ώρα Συνάξεως, κατ' εντολήν της Μονής του, εις ην, ως 

λέγη, έγραψεν ο ρώσσος Πρέσβυς, όπως η Κοινότης συντάξει 

έγγραφον, διά του οποίου να ζητή και παρακαλή, όπως τα προνόμοια 

του Αγίου Όρους μένωσιν άθικτα, και το έγγραφον τούτο να σταλή εις 

την συνδιάσκεψιν, ήτις γίνεται ήδη εν Λονδίνω, και μάλιστα να δοθή εις 

τον ίδιον ρώσσον Πρεσβευτήν, όπως ούτος αναλάβη την υποστήριξιν 

των προνομίων του Αγίου Όρους. Βεβαίως η τοιαύτη πρότασις της 

Μονής του Ρωσσικού σκόπιμος ούσα θέλει απορριφθή παρά της Ι. 

Κοινότητος, αλλά αι Ελληνικαί Μοναί πρέπει κάτι να πράξουν 

αποτεινόμενοι κατ' ευθείαν εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν διά τα 

                                                           
672 ΙΜΔιον 
673 Κύρου, «Η απελευθέρωση», 207-239. 
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προνόμια του Αγίου Όρους. Να γίνη δε και συνεννόησις όσαι Μοναί 

έχουν μετόχια και κτήματα, τα οποία διήρπασαν κατά καιρούς οι 

Οθωμανοί να ζητηθώσι παρά της Κυβερνήσεως δυνάμει των παλαιών 

εγγράφων και να ενεργήσωσιν από κοινού αι ενδιαφερόμεναι Μοναί. 

Ταύτα και διατελώ λίαν φιλαδέλφως . 674 

*** 

5-12-1912. Επιστολή Ι. Κοινότητος, β’. Ευχαριστεί τη Μονή  διά την 

καλήν δεξίωσιν, ην παρέσχε προς τους Αντιπροσώπους, τους 

μεταβάντας εις Θ/νίκην και εν τη Συκεί μοναστ(ηριακόν) ημών 

Μετόχιον, ο συνάδελφος προηγ. κ. Χρύσανθος  675 

*** 

5-12-1912, Καρυές, Κυριακός Διονυσιάτης.   

 Εσωκλείω εφημερίδας ίνα υπενθυμίζω υμάς ότι την προσεχή 

Δευτέραν θα περιμένω την λέμβον από τον Ξηροπαταμιανόν αρσανά. 

Θα φέρω και της παραγγελίας. 

Αυτώθι έλαβον και την σημερινήν επιστολήν σας και ανέγνωσα 

αυτήν. Προχθές εγένετο ναυμαχία εις το στόμιον του Ελλησπόντου 

μεταξύ ημετέρου στόλου και τουρκικού. Ημέτερα πλοία ήσαν μόνον ο 

Αβέρωφ με δύο τορπιλοβόλα. Μια τουρκική οβίς έπεσεν εις το 

κατάστρωμα του Αβέρωφ και εφόνευσεν έως 10 άνδρας, ο δε τουρκικός 

στόλος εισήλθεν πάλιν εις τα Στενά υποστάς πολλάς ζημίας. Τα 

Ιωάννινα δεν έπεσαν ακόμη. Εις Θεσσαλονίκην συνέβησαν αψιμαχίαι 

μεταξύ ημετέρου στρατού και Βουλγαρικού, μικρόν δει να έλθουν και 

εις συγκρούσεις .  676 

*** 

6-12-1912. Α. Προσλαλιά στην εμφάνιση της θωρηκτής μοίρας του 

Ελληνικού Στόλου, απαγγελθείσα ενώπιον των αξιωματικών του 

θωρηκτού  Ύδρα . (Πρόκειται για μια σύντομη, ωστόσο μεστή νοη-

μάτων, προσφώνηση προς τους Αξιωματικούς εκ μέρους του 

                                                           
674 Κύρου, «Η απελευθέρωση», 207-239. 
675 Κύρου, «Η απελευθέρωση», 207-239. 
676 ΙΜΔιον 
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Αρχιμανδρίτου Ιερωνύμου, εκπροσωπούντες τους μοναχούς της 

Ιεράς Μονής Σιμωνόπετρας. Η έγγραφη προσφώνηση φέρει ημερο-

μηνία  εν τη Ιερά Μονή Σιμωνοπέτρας 6 Οκτωβρίου 1912  και κατά-

λήγει με τον κάτωθι αυτολεξεί έμμετρο λόγο) : 

  

Κύριοι,  

Τι χαράν τι ευτυχίαν, τι καρδίας ευθυμίαν  

που αισθάνετ’ η ψυχή μας, την των πλοίων παρουσίαν 

των Ελληνικών ενταύθα, εις του Άθω τα νερά,  

όπου Μοναχών Ελλήνων φλόξ ανάπτει ιερά! 

όθεν και διαχυθείσαν, εις τα σπλάγχνα μας εντός  

αποδείχνων επικαίρως, ψάλλει νούς Ελληνικός. 

Ω Τριάς ατμοκινήτων, πλοίων των Ελληνικών,  

σύ του έθνους μας η δόξα και των πλοίων κολοφών.  

Σε τρομάζουν οι εχθροί μας, η Πατρίς δε Σε πλουτεί 

γενναιότατον φρουρόν της και προασπιστήν καλεί.  

Εν καιρώ ευθέτω όντως, Συ εφάνης δυνατή,  

δυσμενών και αντιξόων πλοία δείξασ’ αδρανή.  

Ύδρα και Ψαρά και Σπέτσαι, Μοίρα η Ελληνική 

παραπλέουσα τόν Άθω, είσαι δόξα Εθνική 

Σε νυν βλέπων κατά πρώτον, εις του Άθω τα νερά, 

με Ελληνικήν καρδίαν, ανακράζω εν χαρά.  

Ω Θεέ! δος μοι να ίδω εις το Βυζάντιον εκεί  

την Ελληνικήν Σημαίαν του Σταυρού και ν’ αντηχή,  

απ’ αυτής τής Βασιλίδος, ως και άλλοτε ποτέ.  

Ζήτω έθνος των Ελλήνων, το λαμπρόν, το ευγενές! 

Ζήτωσαν οι Βασιλείς μας, ο στρατός, το ναυτικόν! 

 Ζήτω των λαών το κλέος, γένος το Ελληνικόν! 

 

Εν τη Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας τη 6 Οκτωβρίου 1912677.  

 

*** 

                                                           
677  ΑΠ, (Σειρά Β΄, Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας) 
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6-12-1912, (Ησυχίου, αντιπροσώπου Μεγίστης Λαύρας στις Καρυές, προς την 

Μονή): Οι  Βούλγαροι διαδίδουν ότι θα καταλάβουν την Θεσσαλονίκη και μετά θα 

καταλάβουν το Άγιον  Όρος. 678 

*** 

9-12-1912.  Επιστολή Αντιπροσώπου, β΄. 

 Μεταδίδω προς την Υμετέραν Πανοσιολογιότητα την λίαν 

χαρμόσυνον αγγελίαν ότι ο Ελληνικός στόλος ήρε θρίαμβον. 

Κατασυνέτριψεν άπαντα τα οθωμανικά πολεμικά. Τα ελληνικά πλοία 

κεκρυμένα τα μεν εις Λήμνον τα δε εις Τένεδον ανέμενον την 

ναυμαχίαν, οπότε εξήλθεν ο Οθωμανικός στόλος, όστις κυκλωθείς 

παρά του Ελληνικού και αρξαμένης της ναυμαχίας, κυριολεκτικώς ο 

Οθωμανικός συνετρίβη, εκτός δύο πλοίων οθωμανικών, τα οποία 

διέφυγον μεν την καταστροφήν, αλλά θα συλληφθώσιν αιχμάλωτοι, 

διότι δεν ηδυνήθησαν να εισέλθουν εντός των στενών των Δαρδα-

νελλίων. Τα ανωτέρω διεβιβάσθησαν εξ επισήμων πληροφοριών εις τον 

ενταύθα Διοικητήν Γ. Καρέκλην. Ταύτα και διατελώ λίαν φιλαδέλφως . 

679 

*** 

9-12-1912, (Ησυχίου, αντιπροσώπου Μεγίστης Λαύρας στις Καρυές, προς την 

Μονή): Περιγράφονται οι νίκες του Αβέρωφ κατά του τουρκικού στόλου. Με την 

είδηση, ξέσπασε σε ζητωκραυγές ο κόσμος στις Καρυές. 680  

*** 

10-12-1912. Ο Ρακτιβάν, γενικός Διοικητής της Θεσσαλονίκης, 

λαμβάνων πρόνοια να χρησιμοποιηθεί η ξυλεία του Αγίου Όρους ως 

καύσιμη ύλη των πλοίων, απαγορεύει την υλοτομία στην Αγιώνυμη 

Πολιτεία681. Ωσαύτως, ο  αντιπρόσωπος της Μονής Ξηροποτάμου 

Αέτιος αναφέρει στη Μονή το ευχάριστο γεγονός της καταστροφής 

του τουρκικού Στόλου από τον Ελληνικόν (επιστολή). Ειδήσεις 

                                                           
678  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
679 Κύρου, «Η απελευθέρωση», 207-239. 
680  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
681 ΝΑΙΜΗ, φάκ.24 θ-ε, υποφ. 3, χ.α.φ. 



 286 

κατατροπώσεως στόλου Γερμανών Προφανώς αναφέρεται στη 

Ναυμαχία της Έλλης682. 

*** 

14-12-1912, Καρυαί, Ευλόγιος Διονυσιάτης. (Στην επιστολή 

γίνεται αναφορά ότι στη συνάντηση με τους Επιτρόπους στο 

Σεράγιον συζητήθηκε η τιμή του κρασιού και της κριθής. Πρόσθετα 

δε τοιχοκολλήθηκε από την Αστυνομία διαταγή της Νέας 

Κυβερνήσεως, με  την οποία ζητείται από τας Μονάς η παύση 

ξύλευσης της υλοτομίας, εκτός των φωτοξύλων. Επ’ αυτού 

διετυπώθησαν παράπονα από τις Μονές και ιδιαίτερα από τους 

Αντιπροσώπους Κουτλουμουσίου Γερο-Χαρίτωνα, Γρηγορίου Βαρλα-

άμ, Ξηροποτάμου Αέτιου, Σίμωνος Πέτρας Μελετίου, Καρακάλλου 

Φιλίππου). 683 

 

*** 

14-12-1912, Κοσμάς  Αγιοπαυλίτης.  

Προς την Α. Εξοχότητα τον `Υπουργόν της Δικαιοσύνης και αντιπρόσωπον της 

Ελληνικής Κυβερνήσεως εν Μακεδονία κύριον κ. Ρακτιβάν. 

Εξοχώτατε, 

Η Ιερά Κοινότης των Είκοσι Ι. Μονών του Αγίου Όρους με ειδοποίησε 

τηλεγραφικώς ότι αι στρατιωτικαί αρχαί εκείσε απηγόρευσαν την υλοτομίαν των 

δασών κατ’ εντολήν του Υπουργείου της εθνικής οικονομίας. 

Πιστεύω ότι πρόκειται περί γενικού μέτρου, αλλ’ εκ τούτου παρακαλώ θερμώς 

την Υμετέραν Εξοχότητα όπως εξαιρεθώσι τα δάση των εν Αγίω Όρει Ι. Μονών και 

τα των εν τη Χαλκιδική παραλία πολλών Μετοχίων (τσιφλικίων) αυτών διά τους 

εξής λόγους: Α ́/ Διότι άπαντα τα εν τη Χερσονήσω του αγίου Όρους δάση ανήκουσιν 

αποκλειστικώς εις τας Είκοσιν Ι. Μονάς εν δε τοις εν τη λοιπή Χαλκιδική Μετοχίοις 

δεν υπάρχουσιν, εκτός των Μοναστηριακών, ιδιόκτητα δάση. 

Β ́ / Διότι ανέκαθεν τα αγιορειτικά δάση υλοτομούνται επιστημονικώς, των 

μοναχών αφειδώς δαπανώντων προς καλλιέργειαν και προαγωγήν αυτών. 

                                                           
682ΝΑΙΜΗ, φάκ.24 θ-ε, υποφ. 3, χ.α.φ. 
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Γ ́/ Διότι νυν διατρέχομεν την χρονικήν περίοδον της υλοτομίας, της αραιώσεως 

και του καθαρισμού αυτών, ης παρελθούσης, μεγάλαι ζημίαι θα προκύψωσι, καθόσον 

θα είναι αδύνατον εν μέλλοντι χρόνω να γίνη η εργασία της σήμερον. 

Δ ́/ Διότι πλείστα όσα συμβόλαια Ι. Μονών είνε νυν εν ενεργεία μεθ’ υλοτόμων 

και ανθρακέων εμπόρων οίτινες θα διαμαρτύρωνται ζημιούμενοι αυτοί τε και 

πολυάριθμοι πτωχοί δασονόμοι, υλοτόμοι και ανθρακείς. 

και Ε ́/ Διότι αι πρόσοδοι των δασών είνε ο κυριώτερος πόρος των Ι. Μονών, ων 

πολλαί μεγάλως θα υποφέρωσιν εάν εμποδίζωνται αι εργασίαι. 

Ούτως εχόντων των πραγμάτων, νομίζω, κύριε Υπουργέ, ότι η εξακολούθησις 

των εργασιών εν τοις δάσεσιν, ου μόνον εξυπηρετεί το δημόσιον συμφέρον, αλλά και 

πολυάριθμοι εργάται θα εύρωσι πόρον ζωής εν τη δυσκόλω ταύτη εποχή. 

Διά ταύτα παρακαλώ την Υμετέραν Εξοχότητα όπως διατάξητε την άρσιν της 

απαγορεύσεως ειδικώς διά το Άγιο Όρος και τα Μετόχια των Ιερών Μονών, πάντοτε 

αξιοπίστων ουσών διά πάσαν απαίτησιν νόμιμον τρίτου. 

Εν Θεσσαλονίκη 1912 Δεκεμ. 14 

Μετά μεγίστης τιμής και σέβους. 

† Ο Επίτροπος του Αγίου  Όρους  Άθω 

Ι(εροδιάκονος) Κοσμάς  Αγιοπαυλίτης684  

 

*** 

17-12-1912: επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως 

Γερμανού προς τους Βατοπεδινούς επιτρόπους, περί επιδρομής 

Βουλγάρων Κομιτατζήδων και υποστηρίξεως αυτών υπό Ρώσων 

Μοναχών. 685 

*** 

15-12-1912. Εν Αγίω Όρει. 

Αγαπητή εν Χριστώ Αδελφή686 

(Εις την αρχή της επιστολής εκφράζει την απορίαν του για την 

αργοπορίαν της προς αυτόν (τον Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμον) 

                                                           
684  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
685 ΑΙΜΒατ 
686 Προφανώς πρόκειται περί πνευματικής αδελφής κάποιας γυναικείας Μονής. 

Άλλωστε και οι κατά σάρκα αδελφές του Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμου είχαν καρεί 

μοναχές (που είναι και το πιθανότερον, ερμηνεύοντες την πρώτην παράγραφον 

της όλης επιστολής).  
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σταλείσης απαντήσεως, αν και γνωρίζει ότι έγιναν μεγάλες 

καθυστερήσεις των ταχυδρομικών αποστολών, καθόσον δεν κυκλο-

φορούν ατμόπλοια ή καθυστερούν τα ταχυδρομεία. Ακολούθως δε, 

με τα πλέον χαρμόσυνα λόγια περιγράφει τις πρώτες στιγμές της 

Απελευθερώσεως του Αγίου Όρους, μέσα από τον φακό του 

Μοναχού. Παρατίθενται ορισμένα χαρακτηριστικά αποσπάσματα).  

 Ει δε και θέλετε και αναμένετε να μάθετε και από ημάς να σας 

ειπούμεν την χαράν μας, ω τούτο είναι δύσκολον, διότι η γλώσσα δεν 

είναι δυνατόν να την ειπή, ουδέ χειρ να την γράψη ως εις εικόνα. Ίσως 

ανεγνώσατε εις τας εφημερίδας, αλλ’ όχι την πραγματικήν, έκαστον 

ό,τι είδε και ό,τι ήκουσε εκείνο βέβαια και έγραψε, αλλά δεν το 

ησθάνθη, άλλο ακοή και άλλο αίσθηση καρδίας και άλλο της ψυχής 

χαρά. Να σας είπω μικράν εικόνα. Το μέρος όπου κατ’ αρχάς εβγήκεν ο 

στρατός είναι μακράν από τα Μοναστήρια και κανείς δεν ήξευρεν να 

φθάσει με την ώραν του. Είναι η Δάφνη εις την πλευράν την ιδικήν μας. 

Μόλις ανεφάνησαν από την άκραν της ποδιάς του Όρους ο Αβέρωφ με 

τα τρία αντιτορπιλλικά ως λέω γιγαντώδης με τα λεονταρόπουλα με 

την Σημαίαν του Σταυρού, ήρχισεν να δίδει τον χαιρετισμόν που μέσα 

εις το βάθος της θαλάσσης ήκουες μια βροχή βροντών, αλαλαγμός 

ηκούετο έξω στα Μοναστήρια, καμπάνες ως το Πάσχα έπαιζον 

χαρμόσυνα και ζήτω με φωνάς που έφθαναν στον ουρανό. Λοιπόν και οι 

σιωπηλοί εκείνοι ακόμη οι της ερήμου μοναχοί εκραύγαζαν το ζήτω!

 Ευχόμενοι και όλων των λοιπών του κόσμου αδελφών μας την 

απελευθέρωσιν. Έτρεξαν λέμβοι να ιδούν, να χαιρετίσουν να έμβουν 

μέσα στον Αβέρωφ, να δοξολογήσουν. Δεν εμπρόφθασαν υπήγε στην 

αποστολήν του, αφού το άγημα της κατοχής με ένα των αξιωματικών 

του απεβίβασε, εξακολούθησε τον δρόμον του. Έτρεξαν πλήθος κόσμου 

μοναχοί και λαϊκοί και υπεδέχθησαν τους Έλληνας, τους ελευθερωτάς 

του Όρους από τον ζυγόν του Τούρκου, όπου εις το Όρος, όπου είναι 

μόνον μοναστήρια και σταυρός και εκκλησία και ομολογία του Θεού 

είχεν αυτόν σημαίαν ημισέληνον και φύλακας με φέσια ασεβείς 

Οθωμανούς. Δεν ήμουν παρών εις την σεβάσμιον εκείνην ιεράν 

στιγμήν…. Μας εφυλάσσετο μια άλλη ώρα να ιδούμεν την σημαίαν του 

Σταυρού εις την Μονήν μας…. Στιγμή αγία! ώρα ιερά! Ημέρα θέα 

πανσεβ΄σμιος λαμπρά…. Ο καθηγούμενος υψώνει την φωνήν. Παιδιά 

μου, χαίρετε! Πατέρες, ήλθεν η ελευθερία! Ζήτω ο στρατός. Ένας 

μοναχός διαταχθείς επίτηδες είπεν ολίγας λέξεις της υποδοχής. Όλοι 

δε έστεκαν με τάξιν εκκλησίας έξω εις τον δρόμον. Μόλις δε 

ετελείωσεν τον λόγον ο μοναχός, ο αρχηγός εβροντοφώναξε  Ζήτω το 

Έθνος! Ζήτω η Πατρίς . 
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*** 

16-12-1912, Κοσμάς  Αγιοπαυλίτης.  

Αριθ. 400 Εν τη Θεσσαλονίκη 1912 Δεκεμβρίου 16 

Σεβαστή  Ιερά Κοινότης, 

Άμα τη λήψει του υμετέρου τηλεγραφήματος αμέσως επεσκέφθην τον 

Υπουργόν κ. Ρακτιβάν και τον επί των δασών και μεταλλείων κ. Δεκάζον προς ους 

ανέπτυξα τα δέοντα και εφάνησαν λίαν ευνοϊκοί και κατόπιν συνεννοήσεως επέδωκα 

και σχετικόν έγγραφον, ούτινος πιστόν αντίγραφον εσωκλείω ώδε. Το εν λόγω 

έγγραφον μελετάται έτι και συνεννοήσεις διεξάγονται μετά των Αθηνών και αυτής 

της νομαρχίας Πολυγύρου και ελπίζω έως μεθαύριον να έχω το αποτέλεσμα. 

Κατά την 13 του μηνός ετηλεγράφησα τη Υμετέρα Πανοσιολογιότητι τα εξής:  

Ενέργειαι γίνονται. Ελπίζω ότι εξαιρεθήσεται το Άγιο Όρος γενικού μέτρου.   Έγραψα 

Υμίν επανειλημμένως πρότερον και απέστειλα και 75 λαχεία πεντάδραχμα υπέρ 

των προσφύγων. Ελήφθησαν άρα γε αι επιστολαί μου εν αις υπήρχον και διάφοροι 

άλλαι διά τας  Ι. Μονάς; 

Η κατάστασις ενταύθα παραμένει η αυτή. Στρατός ανεχώρησε διά την Ήπειρον 

με ατμόπλοια και έτερος υπέστρεψεν εκ Κορυτσάς. Εις τα Ιωάννινα εντός ολίγον θα 

συναθροισθή περί τας 60 χιλ. στρατού. 

Το συνέδριον του Λονδίνου τείνει εις ναυάγιον, αλλά η εξακολούθησις του 

πολέμου φαίνεται δυσκολώτατον ζήτημα, ιδία διά την Ευρώπην. 

Μετά σεβασμού εν Χ(ριστ)ώ αδελφός 

Ι(εροδιάκονος) Κοσμάς Αγιοπαυλίτης687 

*** 

21-12-1912,  Κοσμάς  Αγιοπαυλίτης. 

Αριθ. 401     Εν τη Θεσσαλονίκη 1912 Δεκεμβρίου 21 

Σεβαστή Ιερά Επιστασία, 

Ετηλεγράφησα προχθές τη Υμετέρα Πανοσιολογιότητι ότι η σεβ. Κυβέρνησις 

επέτρεψε την εξακολούθησιν των εργασιών εν τοις δάσεσιν Αγίου Όρους και 

Μετοχίων, χθες δε ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ως αντιπρόσωπος της Ελληνικής 

Κυβερνήσεως εν Μακεδονία μοι εκοινοποίησε σχετικόν της υποθέσεως έγγραφον, 

ούτινος πιστόν αντίγραφον εσωκλείω Υμίν ώδε. Γνωρίζων τα ευχάριστα ταύτα τη 

                                                           
687  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
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Υμετέρα Πανοσιολογιότητι, παρακαλώ να τα κοινοποιήσητε εις τας  Ι. Μονάς διά τα 

περαιτέρω. 

Κατά την συζήτησιν της υποθέσεως ο νομάρχης Πολυγύρου κ. Αγγελόπουλος 

έδωκε δυσμενείς πληροφορίας και δη ότι δεν καλλιεργούμεν επιστημονικώς τα δάση, 

αλλ’ ευτυχώς ό `Υπουργός κ. Ρακτιβάν και ό τμηματάρχης του τμήματος δασών και 

μεταλλείων εδείχθησαν εξ αρχής λίαν ευμενείς εξαιρετικούς διά τον Ιερόν Τόπον 

ημών και τούτους ενίσχυσε τηλεγραφικώς ο επί της εθνικής οικονομίας Υπουργός εξ 

Αθηνών όστις απεκάλεσεν Ιεράν Κιβωτόν το Άγιο Όρος και άξιον πάσης 

υποστηρίξεως. 

Επί τούτοις ευχόμενος Υμίν ίνα εορτάσητε λαμπρώς την του Χριστού Θείαν 

Γέννησιν μετά των οσιολογιωτάτων Γραμματέων 

διατελώ μετά σεβασμού εν Χ(ριστ)ώ αδελφός 

Ι(εροδιάκονος) Κοσμάς Αγιοπαυλίτης688  

*** 

25-2-1913. Σκέψη να σταλεί και υπόμνημα, σχεδόν ομοιόμορφο με 

το προηγούμενο αλλά συντομότερο,  προς την Α.Μ. τον Βασιλέα 

Γεώργιο. – στα παραπάνω υπομνήματα συμμετείχαν όλοι οι 

Μοναχοί εκτός των σλαβικών μονών689 

*** 

7-2-1913. Είδηση ανατινάξεως πολεμικού πλοίου  Μεζουτιέ  από 

ναύαρχο Βότση - Eλληνικός στρατός Βαδίζει προς Ιωάννινα (7 Φεβρ. 

1913) 690 

*** 

9-2-1913, Καρυές. Επιστολή του Ταγματάρχη Γεωργίου Καρέκλη, 

διοικητού του Ελληνικού 20ού Συντάγματος του πεζικού προς την Ι. 

Μονήν Σίμωνος Πέτρας:  Λαμβάνω την τιμήν να παρακαλέσω την 

Ιεράν Μονήν και ευαρεστηθεί να δεχθεί τας απείρους ευχαριστίας του 

υπό την Διοίκησίν μου Συντάγματος δι’ όσας περιποιήσεις οι Άγιοι 

Πατέρες εκουσίως και προθύμως μετά του διακρίνοντος αυτούς 

πατριωτισμού, προσέφεραν εις τους κκ. Αξιωματικούς και οπλίτας του 

                                                           
688  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
689 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
690 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
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Συντάγματος κατά την εν Αγίω Όρει διαμονήν ημών. Σας παρακαλώ 

προς τούτοις να πιστεύητε ότι της αδελφικής προς ημάς συμπεριφοράς 

και αγάπης των Αγίων του Όρους Πατέρων, θέλομεν διατηρήσει 

πάντοτε ζωηράν και ευγνώμονα την ανάμνησιν 

Εν Καρυαίς τη 9 Φεβρουαρίου 1913 

Μετά πολλού σεβασμού και αδελφικής αγάπης 

(τ.σ.) 20ον Έφεδρον Πεζικόν Σύνταγμα 

Γ. Καρέκλης Ταγμ. πεζικού . 691  

*** 

23-2-1913. Πανηγυρισμός εις Καρυές για κατάληψη Ιωαννίνων 

υπό ελληνικού στρατού 692 

*** 

Το Ελληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης πριν από χρόνια ζήτησε   

με επιστολές του από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους βοήθεια 

για την ενίσχυση του Ελληνικού Στόλου (επιστολές 25-5-1907, 2-6-

1907 και 9-6-1907)693. Οι διοικήσεις των Μονών του Αγίου Όρους, 

ανταποκρινόμενες στο ως άνω αίτημα, ενίσχυσαν το ελληνικό 

δημόσιο για την αγορά του θωρηκτού Αβέρωφ, το οποίο, ως γνωστόν, 

καλύφθηκε οικονομικώς κατά μεγάλο ποσοστό από τον Γ. Αβέρωφ 

(φέρον και τ’ όνομά του).  

*** 

Δυνάμεις από τον ελληνικό Στρατό που είχαν σταθμεύσει στο 

Άγιο Όρος κατευθύνονταν στην Ήπειρο694, ενώ αργότερα έφθασε η 

χαρμόσυνη είδηση της κατάληψης των Ιωαννίνων από τα Ελληνικά 

στρατεύματα. Το Άγιο Όρος με έρανο βοηθά τους Έλληνες της 

Ηπείρου για τις καταστροφές που υπέστησαν695.  

*** 

                                                           
691 ΑΙΜΣΠ 
692 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
693 ΝΑΙΜΗ, φάκ.10 θ-ε, φ.111-113 
694 ΝΑΙΜΗ, φάκ.25 θ-ε, φ. 1, χ.α.φ. 
695 ΝΑΙΜΗ, φάκ.25 θ-ε, φ. 2, χ.α.φ. 
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Η είδηση της δολοφονίας του Βασιλιά Γεωργίου στη Θεσσα-

λονίκη είχε προκαλέσει βαρύ πένθος στους Μοναχούς του Αγίου 

Όρους, που αποφάσισαν να εκφράσουν τα συλλυπητήρια στην 

βασιλομήτορα Όλγα696.  

*** 

Πληροφορίες περί δολοφονίας Βασιλέως Γεωργίου Α' και περί 

ανακηρύξεως Κωνσταντίνου Α' ως βασιλέως - Πένθoς εις Άγ. Όρος (6 

Μαρτ. 1913) 697 

*** 

 Πένθος εις Άγιο Όρος λόγω θανάτου βασιλέως Γεωργίου Α', 

έκφραση συλλυπητηρίων εις Βασιλομήτορα Όλγα και Bενιζέλoν. 

Αναταραχή εκ της δραστηριότητος Μανσούρωφ (7 Μαρτ. 1913) 698 

*** 

Ενθουσιασμός εις Πολύγυρον από τις ελληνικές και σερβικές 

νίκες κατά των Τούρκων (25 Ιουν. 1913) 699 

Επιστολή του Αντιπροσώπου της Μονής Ξηροποτάμου 

Μερκουρίου περί δοξολογίας επί υπογραφή ελληνοτουρκικής 

ειρήνης (2 Σεπτ. 1913) 700 

*** 

Το αυτό (11 Νοεμ, 1913) 701 

*** 

Επιστολή του Αντιπροσώπου της Μονής Ξηροποτάμου 

Μερκουρίου περί φημών εισόδου ελληνικού στρατού εις Κωνστα-

ντινούπολη και Σμύρνη. Ανησυχία εις Ευρώπην (24 Οκτ. 1913) 702 

 

                                                           
696 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
697 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
698 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
699 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 27 θ΄-ε'  
700 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
701 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
702 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
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Ελληνοβουλγαρικός πόλεμος (27 Φεβρ.1913 - ) 

 

Στις 17/30 Μαΐου 1913 έληξε ο Α΄ Βαλκανικός πόλεμος με τη 

Συνθήκη του Λονδίνου. Λόγω όμως του ότι σ’ αυτήν δεν 

καθορίστηκαν τα όρια των περιοχών που καταλήφθησαν από τους 

εθνικούς στρατούς, ο Βουλγαρικός στρατός (έχοντας καταλάβει ήδη 

τη Θράκη) θέλησε να φθάσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Στρεφόμενος 

εναντίον του ελληνικού και σερβικού Στρατού, την 18η Ιουνίου 

άρχισε ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος, έχοντας ως αντιπάλους την 

Ελλάδα, τη Σερβία, την Τουρκία και τη Ρουμανία.  

*** 

Κήρυξη ελληνοβουλγαρικού πολέμου (18 Ιουν. 1913) 703 

*** 

27-2-1913. Κήρυξη Ελληνοβουλγαρικού πολέμου. Άφιξη Ρώσου 

Μανσούρωφ 704 

*** 

1-3-1913. Ενέργειες Μανσούρωφ διά προώθηση ρωσικού 

Ζητήματος 705 

*** 

5-3-1913. Γεγονότα ελληνοβουλγαρικού πολέμου  706 

*** 

14-3-1913. Κατάληψη Αδριανουπόλεως υπό βουλγάρων - 

Συγχαρητήρια προς Ζωγραφίτες μοναχούς υπό Ι. Κοινότητος 707 

*** 

                                                           
703 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
704 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
705 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
706 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
707 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
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16-3-1913. Ειδήσεις περί ανιχνευτικού πλοίου  Ιέραξ  και 

συλλήψεις υπ' αυτού γερμανικού ατμόπλοιου  708 

*** 

Προ της καταστάσεως του Ελληνοβουλγαρικού πολέμου στο 

Άγιο Όρος διαδόθηκαν φήμες για τις δυσχερείς Ελληνοβουλγαρικές 

σχέσεις και ότι θα καταφτάσει στην περιοχή αρχικομιτατζής με 1000 

άνδρες. Γι’ αυτό και συστήθηκε από την Ιερά Κοινότητα να ληφθούν 

μέτρα709.   

*** 

15-5-1913. Πληροφορίες για ελληνοβουλγαρικές μάχες 710 

*** 

6-6-1913, Καρυαί, Νικόδημος Μ. Διονυσιάτης.  

Η Ρωσική φυλακή μετά του Ιεράρχου Νίκωνος ήλθεν εις Άγιον 

Παντελεήμονα. Αλλ’ ουδέν θα κατορθώσει. Τα λοιπά νέα τα βλέπετε 

εις τας εφημερίδας. Τα αντάρτικα σώματα πάλι ανασυντάσσονται. 

Απόψε φεύγει δια Θεσσαλονίκην ο Γιαγλής μετά των οπαδών του, 

όπως τεθώσι εις τας διαταγάς της Κυβερνήσεως. Σας παρακαλώ δε να 

εύχησθε υπέρ αυτού.  

Εις την Κρήτην εδημοσιεύθη συγκινητικότατον Βασιλικόν 

διάταγμα, δι’ ου εξαιρετικώς καλεί άπαντας τους Κρήτες εις τα όπλα 

από 18-60 ετών.  

Είθε ο ύψιστος να ματαιώση την αδελφικήν σύρραξιν.  

Γράφω μετά συγκινήσεως και πλήρης θλίψεως αλλά και ελπίδος 

ότι θα θριαμβεύσει επί τέλους το δίκαιον. 711 

*** 

13-6-1913. Νικόδημος Μ. Διονυσιάτης.  Χθες, κατ’ εντολήν της 

Κοινότητος είχε μεταβεί εις Άγιον Παντελεήμονα Επιτροπή εκ των 

Λαύρας, Ιβήρων, Διονυσίου, Ξηροποτάμου και του Γραμματέως ίνα 

ερωτήσωμεν την Ρωσσικήν αποστολήν υπό τίνας συνθήκας έφερεν εις 

                                                           
708 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
709 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 2, θ-ε, χ.α.φ. 
710 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
711 ΙΜΔιον 
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Άγιο Όρος 200 Ρώσσους στρατιώτες μετά της αποσκευής αυτών και 

πολεμικού πλοίου και να είπωμεν αυτοίς ότι παραβιάζουν το 

καθεστώς, καθ’ ότι ούτε όταν επήλθε ρήξις Ρώσσων και Ελλήνων δεν 

έστειλε η Ρωσσία πολεμικόν πλοίον και στρατόν. Σήμερον 

παρουσιάσθημεν εις τον Γενικόν Πρόξενον, προς του Επισκόπου 

Νίκωνα, τον καθηγητήν και τον ιδιαίτερον Γραμματέα της Πρεσβείας 

Σεραφείμωφ, κάλιστα γιγνώσκοντα την Ελληνικήν. Προσεφασίσθημεν 

δε ότι διό επίσκεψιν μετέβημεν. Εις όσα είπομεν αυτοίς 

διπλωματικότατα συνεφώνησαν οι αποτελούντες την Ρωσσικήν 

Αποστολήν. Μετά δε σιωπήν ολίγων στιγμών ηρώτησεν ο Σεραφείμωφ 

αν δύναται η Μονή να απελάσει τους Ταραξίας. Τότε εγώ εννοήσας την 

παγίδα απήντησα, ότι, κατά τα καθεστώτα, μόνον δια της Κοινότητος 

δύναται. Και ο μεν Ξηροποτάμου, ενώ η αποστολή μας είχε 

αποκλειστικόν σκοπόν να τονίσωμεν ζωηρώς τούτο δεν ηυχαριστήθη 

εκ της απαντήσεώς μου. Και μυστικώς μου είπεν ότι δεν πρέπει να 

ομιλώμεν τόσον απροκάλυπτα, αλλ’ ο Λαύρας επωφεληθείς ανέπτυξε 

και συμπλήρωσε την πρότασίν μου. Αλλ’ ο Σεραφείμωφ πάλιν 

ηρώτησε. Και δύναται η Κοινότης με τους ολίγους Σερδαραίους να 

φέρει εις πέρας έργον τόσο δύσκολον; Όταν δε τον διαβεβαιώσαμεν ότι 

δυνάμεθα, ζητούντες την συνδρομήν του στρατού της κατοχής, 

εσιώπησε παντελώς.  

Σημειωτέον ότι οι πεζοναύτες ήλθον με την φυλακίδα, οι δε 118 

πεζοί στρατιώται με το ρωσσικόν ατμόπλοιον προχθές. Μόλις το 

έμαθεν ο Αστυνόμος και ο λοχαγός μετέβησαν επί τόπου και δεν 

επέστρεψαν να αποβιβασθώσι. Είπον δε αυτά με τους κυρίους αυτούς. 

Αλλ’ αυτοί είπον ξάστερα ότι η Ελληνική Κυβέρνησις δεν το επήρεν 

ακόμη το Άγιο Όρος κατ’ απόφασιν της Ευρώπης, αλλά το έχει έτσι 

προσωρινώς. Ως εκ τούτου λοιπόν ημείς είχομεν δικαίωμα να 

ειρηνεύσωμεν τους ανθρώπους μας. Δεν επιθυμούμεν δε χάριν των 

αιρετικών Ρώσσων να ανοίξει ούτε μία μύτη Έλληνα. Οι λόγοι αυτοί 

ηνάγκασαν τον αστυνόμον να μας ανακοινώσει τα μελετώμενα και 

ημείς να τηλεγραφήσωμεν εις Θεσσαλονίκην και να μεταβώμεν εις 

Ρωσσικόν. Ετηλεγράφησε δε και ο Αστυνόμος μας. Αλλά μόλις 

εξήλθομεν σήμερον από την φυλακίδα μάς ανεκοίνωσε ο λοχαγός 



 296 

τηλεγράφημα της Κυβερνήσεως ότι επετράπη εις τους Ρώσσους να 

αποβιβάσουν στρατόν δια να απελάσουν και από Άγιον Παντελεήμονα 

και από Άγιον Ανδρέαν τους επιμένοντας εις την αίρεσιν. Και ο μεν 

λοχαγός απήλθεν περίλυπος με τον Ελληνικόν Στρατόν εις Δάφνην∙ 

διότι δεν έχει δικαίωμα ούτε να εμποδίσει, ούτε συνδρομήν να δώσει, αν 

και εζήτησαν οι Ρώσσοι, ημείς δε συνήλθομεν περίλυποι εις Καρυάς. 

Τέλος πάντων έχω μιαν παρηγορίαν. Εις την Κρήτην έκτισαν και 

εκκλησίαν και νοσοκομείον και στρατώνας και αποθήκας και επί οκτώ 

έτη έμειναν όχι μόνον Ρώσσοι αλλά και άλλα τρεις δυνάμεις.  Και όμως 

ο Θεός τους έδωσε φωτισμόν και έφυγαν μόνοι των. Ας ευχώμεθα ίνα 

ματαιώσει ο ύψιστος και εν Αγίων Όρει πάσην πονηράν αυτών 

βουλήν…  (Ακολουθούν αναφορές σε προμήθειες προϊόντων για τη 

Μονή). 712 

*** 

18-6-1913, Καρυαί. Νικόδημος Μ. Διονυσιάτης.  

 Επί τρεις ημέρας στερούμεθα ειδήσεις διότι είχεν απαγορευθεί η 

διαβίβασις ιδιωτικών τηλεγραφημάτων. Μετά μεσημβρίαν της σήμερον 

εγνώσθησαν επισήμως τα εξής. Το Σάββατον προς την Κυριακήν οι 

Βούλγαροι, χωρίς να κηρύξουν τον πόλεμον, παρεσπόνδησαν, 

αιφνηδίως επιτεθέντες κατά των ημετέρων καθ’ όλην την Γραμμήν της 

παρατάξεως, άνευ αποτελέσματος, διότι ευτυχώς είχον ληφθεί όλα τα 

μέτρα. Την πρωΐαν της Δευτέρας το Στραταρχείον προσεκάλεσε τους 

εντός Θεσσαλονίκης Βουλγάρους να παραδώσουν τα όπλα εντός μιας 

ώρας. Αυτοί όμως παρήκουσαν. Παρελθούσης της ώρας εγένετο 

επίθεσις κατ’ αυτών. Και επειδή οι Βούλγαροι εμάχοντο μέσα από τα 

σπίτια, ο Ελληνικός στρατός ηναγκάσθη να κάμη χρήσιν του 

πυροβολικού. Εντός βραχέως διαστήματος 1208 Βούλγαροι 

παραδόθησαν, αναγκασθέντες. Όσοι αξιωματικοί Βούλγαροι προ της 

μάχης είχον εγκαταλείψει τους άνδρας των και είχον κρυβεί εις  

Βουλγαρικάς οικίας ανευρέθησαν. Ο Βασιλεύς λίαν πρωΐ σήμερον 

έφθασεν εις Θεσσαλονίκην. Ο δε ένδοξος στόλος μας ήδη ευρίσκεται 
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προ της Καβάλας. Η Βουλγαρία δια της διαγωγής της εκήρυξε τον 

πόλεμον.  

Σήμερον διενεμήθησαν όπλα εις Κελλιώτας, πεντήκοντα δε εξ 

αυτών ετέθησαν υπό τας αμέσως διαταγάς της χωροφυλακής, 

εκτελούντες χρέη πολιτοφυλακής και φέροντες εις τον βραχίονα 

λευκήν ταινίαν ως σημείον υπηρεσίας. Αύριον όλην την ημέραν θα 

διανέμωνται εις τας Μονάς όπλα υπό του επιστάτου Γρηγορίου. Τα 

όπλα ευρίσκονται παρά τω πρακτορίῳ Αντωνάκη. Εκάστη Μονή θα 

στείλει ένα Μοναχόν με λέμβον και Γράμμα ενσφράγιστον.  

Οσιολογιώτατε επιστάτα δώσατε παρακαλούμεν (τόσα) όπλα με 

ανάλογα φυσίγγια εις τον επιδότην της παρούσης αδελφόν (δείνα). 

Ο καθηγούμενος κλπ. . Φρονώ ότι δια να μη παρεξηγηθώμεν οφείλετε 

να πάρετε τουλάχιστον πέντε. Και η Σιμωνόπετρα τόσα επήρεν. Επί τη 

ευκαιρία ταύτη στείλετε να παραλάβετε και τας παραγγελίας σας και 

γράψατέ μοι αν είναι πλήρως κατά τον εσώκλειστον κατάλογον. Δεν 

πιστεύω όμως να ευχαριστηθείτε. Διότι και άπειρος από τοιαύτα είμαι 

και μετά δυσκολίας ηδυνήθην να προμηθευθώ ταύτα, αλλά μεν από 

τον Παπα-Γαβριήλ, αλλά από τον Χορτιάτην, άλλα από τον 

Πανταζήκον και άλλα από τον Σπυρίδωνα. Δεν υπάρχουν τοιαύτα είδη∙ 

επειδή δεν έφερον ένεκεν των περιστάσεων. Μετά μεγίστης δυσκολίας 

εύρον πρόστυχα μαχαίρια, μόλις 8 ντουζίνας και μάλιστα οι τρεις είναι 

μικρότερα μαχαίρια. Έχουν άλλα της αυτής ποιότητας… Δεν 

ημπορούν να φέρουν άλλα από την πόλιν .  713 

*** 

20-6-1913. Νικόδημος Μ. Διονυσιάτης.  

 Πεντήκοντα εκ των οπλισθέντων χθες Κελλιωτών μετά εκατόν 

στρατιωτών κρατούσι από χθες το εσπέρας εις στενήν πολιορκίαν την 

Ιεράν Μονή Ζωγράφου. Σήμερον δε λίαν πρωΐ ο Διοικητής του 

Ελληνικού Στρατού επέδωκεν έγγραφον εις τον Αντιπρόσωπον προς 

την Ιεράν μετάνοιά του, ότι εάν εντός 12 ωρών δεν παραδοθώσι οι εκεί 

Βούλγαροι στρατιώται μετά του οπλισμού των, θα γίνει χρήση βίας, 

δηλώσας αυτώ προσωπικώς ότι καταστραφήσεται η Μονή Ζωγράφου. 

Έντρομος παραλαβών το έγγραφον ο Αντιπρόσωπος μετέβη 
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αυτοπροσώπως προς ενέργειαν των δεόντων, ίνα μη πάθει η Μονή. Οι 

ημέτεροι καθ’ όλην την γραμμήν της παρατάξεως προχωρούν. 

Απεφασίσθη ίνα στείλωμεν διαμαρτυρίαν ως αντιπρόσωποι και 

πληρεξούσιοι των 17 Ιερών Μονών προς τα Σεπτά Πατριαρχεία και 

πρεσβευτικήν Συνδιάσκεψιν δια την παραβίασιν του καθεστώτος. Ο 

Άγιος Θεσσαλονίκης μας συνέστησε να προβώμεν εις γενναιότερα 

διαβήματα, αλλά δυστυχώς οι Αντιπρόσωποι και διστάζουσι και να 

καλέσωμεν έκτακτον Σύναξιν δεν θέλουσιν. Ενώ ουδείς κίνδυνος 

υπάρχει εκ του διαβήματος ημών, φοβούνται. Τον κίνδυνον όμως της 

Ρωσσικής κατοχής δεν τον φοβούνται, κάιτοι άμεσον και μέγαν. 

Λεπτομερείας προφορικώς, όταν έλθω…. 

Συμπληρωματικώς τοις χθεσινοίς έστω γνωστόν ότι εις το 

Γευγελή οι ημέτεροι συνέλαβον 4000 αιχμαλώτους Βουλγάρους, τους 

οποίους αμέσως μετέφερον δια την Κρήτην. Επίσης δε δια την Κρήτην 

μετέφερον και τους εν Θεσσαλονίκη παραδοθέντας. Ό,τι έγινεν εις 

Θεσσαλονίκην είναι ανώτερον περιγραφής. Όλοι οι Βούλγαροι εις όλας 

τας συνοικίας εξοντώθηκαν. Διότι και οι πολίται και οι μαθηταί είχον 

λάβει μέρος υπέρ του Βουλγαρικού στρατού. Οι φονευθέντες εν 

Θεσσαλονίκη εκ των ημετέρων δεν υπερβαίνουσι τους 20, εν οις 5 

Κρήτες χωροφύλακες, εξ ων τον ένα εφόνευσαν αφού ύψωσαν λευκήν 

σημαίαν, τον δε έτερον εντός του πλοίου. Ο Βασιλεύς εις την πρώτην 

Γραμμήν μαχόμενος, ιδιαιτέρως συνεχάρη την Χωροφυλακήν δια την 

παραδειγματικήν ανδρείαν των Κρητών χωροφυλάκων.  

Την αφορμήν της συρράξεως έδωκαν οι Βούλγαροι καταλαμβόντες 

και κάψαντες Νιγρίταν, Μπέροβον και έτερον χωρίον. Οι ημέτεροι εις 

όλης την Γραμμήν απώθησαν τους εχθρούς. Η δε τύχη του πολέμου θα 

αποφασισθεί εις Δοϊράνην λίμνην, όπου οι Βούλγαροι, έχοντας 

μεγαλυτέρας αυτών δυνάμεις. Οι ημέτεροι τόσον γρήγορα εξετόπισαν 

τους Βουλγάρους, ώστε έγιναν κύριοι όλων των εγγράφων του 

Βουλγαρικού στραταρχείου, εν οις υπάρχουσι διορισμοί και κατάλογοι 

όλων των υπαλλήλων, οι οποίοι είχον διορισθεί εκ τω προτέρων. Με 

την πεποίθησιν ότι ταχέως θα κατελαμβάνετο η Θεσσαλονίκη υπ’ 

αυτών. Οι Σέρβοι Νικηταί βαδίζουσι προς την Σόφιαν. Δια λόγους 

στρατηγικούς οι ημέτεροι άφησαν τους Βουλγάρους από το 

παραθαλάσσιον να προχωρήσουν εις το Τσάγεζι. Εις όλην την Άλλην 
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Γραμμήν θριαμβεύουν τα δεδοξασμένα Ελληνικά όπλα. Ο στόλος δεν 

έλαβεν ακόμη μέρος παρά μόνον εξεδίωξε τους καταλαβόντας το 

ελευθερολίμανον Βουλγάρους.  

Βούλγαρος αντιπρόσωπος έστειλε το γράμμα του Διοικητού εις 

Ζωγράφου με εργάτην, αυτός δε επορεύθη εις Άγιον Παντελεήμονα 

δια να μη επιστρέψει ποτέ. Είθε! Ο δε εργάτης επανήλθεν άπρακτος, 

προσποιηθείς ότι δεν τον άφησαν οι ημέτεροι να διέλθει την ζώνην. Τα 

συμβάντα ταύτα και την αμετάθετον απόφασιν της Κυβερνήσεως 

ανακοινώσας επισήμως ημίν ο κ. Διοικητής παρεκάλεσεν όπως η Ιερά 

Κοινότης συστήσει αδελφικώς τη Ιερά Μονή Ζωγράφου και παραδώσει 

τους εχθρούς του έθνους, ει δ’ άλλως καταστραφήσεται η Μονή. 

Απεστάλη λοιπόν ο Άγιος Ξηροποτάμου με επιστολήν του Διοικητού 

και της Ιεράς Κοινότητος δια τα περαιτέρω. Τα πλείστα καταστήματα 

και Κελλιά έκλεισαν, των Μοναχών και κοσμικών οπλισθέντων δια το 

κρίσιμον των περιστάσεων και τεθέντων υπό την διαταγήν του 

Αστυνόμου. Απελύθη επιστολή προς τας Μονάς Χιλιανδαρίου, 

Εσφιγμένου, Βατοπαιδίου και Κωσταμονίτου να παρέχωσι εις τους 

Πολιτοφύλακας και στρατιώτας άρτον υπό την σημείωσιν, ίνα 

πληρωθώσι κατόπιν υπό του Ταμείου της Κοινότητος. Αν διενεμήθησαν 

εις το Κοινόν τα φύλλα θα σας τα στείλω.  714 

*** 

Στις 23-6-1913 τελέσθηκε στις Καρυές δοξολογία για την ήττα 

των Βουλγάρων στις μάχες Κιλκίς - Λαγκαδά (19-21-6-1913) και 

Δοϊράνης (22-23/6/1913)715. Ο ίδιος ενθουσιασμός επικρατούσε και 

στον Πολύγυρο, όπου οι κάτοικοι πανηγύριζαν για την νίκη των 

Ελληνοσερβικών στρατευμάτων716. Η Ιερά Κοινότητα ζήτησε από τις 

Μονές να βοηθήσουν τους τραυματίες και τους πρόσφυγες του 

Ελληνοβουλγαρικού πολέμου717.  

*** 

8-7-1913. Καρυαί, Νικόδημος Μ. Διονυσιάτης.  
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 Σήμερον απαρτία δεν έγινε, διότι άλλοι αντιπρόσωποι έλειπον και 

άλλοι αυτόκλητοι μετέβησαν εις Σεράγιον κατά την εγκαθίδρυσιν του 

πρώην Δικαίου Ιερωνύμου. Η σήμερον ημέρα ήτο αληθής εορτή των 

Ορθοδόξων Ρώσσων του Αγίου Ανδρέου. Χθες ήλθεν ο Αρχιερεύς 

Νίκων και μας αποχαιρέτησεν. Κατ’ εντολήν της Κοινότητος απήντησα 

εις τας φιλοφρονητικούς λόγους δι’ ολίγων. Ιδία ετόνισα να ευχηθή εις 

τον Θεόν ίνα η Ιερά Κοινότης φέρει εις πέρας το όπερ εκείνος ήρξατο 

έργον, ίνα τελείως εκκαθάρημεν τον Ιερόν ημών Τόπον πάντων των 

επιβλαβών και περιττών στοιχείων. Σήμερον αφού καθηγίασε τον 

Ιερόν Ναόν του Αγίου Ανδρέου, εδίδαξε και ανέγνωσε την 

συγχωρητικήν ευχήν, κατήλθεν εις την Σκήτην του Προφήτου Ηλίου, 

εκείθεν μεταβαίνει εις Παντοκράτορα, οπόθεν εις   Βατοπέδιον και 

εκείθεν εις Κωνσταντινούπολιν. Εν όλω απέρχονται Ρώσσοι Μοναχοί 

και δόκιμοι 430 απ’ τον Άγιον Παντελεήμονα και τα εξαρτήματα αυτού, 

180 από το Σεράγιον, από δεν τον Προφήτην Ηλίαν είναι άγνωστος ο 

αριθμός. Τέλος πάντων άνω των 600 παρελήφθησαν…. 718 

*** 

8-7-1913, Καρυαί, Νικόδημος Μ. Διονυσιάτης.  

 Άλλας ειδήσεις δεν έχομεν εκ του Ρωσσικού ή ότι ήλθεν και 

έτερον Ρωσσικόν οπλιταγωγόν προς παραλαβήν όλων των εν Αγίω 

Όρει αιρετικών. Φαίνεται ότι εις τον Άγιον Παντελεήμονα έγιναν χθες 

τραγικαί σκηναί. Υπέρ τους τεσσαράκοντα είναι οι δια λόγχης 

πληγωθέντες, εκ των οποίων και τινες απέθανον. Τι συνέβη σήμερον 

αγνοούμεν. Μόνον γνωρίζομεν ότι ο ίδιος ο Ρώσσος Αξιωματικός 

εισήρχετο εις τα δωμάτια και συλλαμβάνων παρέδιδε τους αιρετικούς 

εις του στρατιώτας προς μεταφοράν αυτών εις το πλοίον. Τον δε 

Ειρηναίον έρριψε χαμαί και ημιθανή από τα ποδοπατήματα έστειλεν 

εις οπλιταγωγόν. Ο Κοσμάς διεμαρτυρήθη εις τον Πρεσβευτήν της 

Αγγλίας δια την εγκατάστασιν και ενέργειαν Ρωσσικού στρατού εν 

Αγίω Όρει. Αύριον θα πολυγραφηθεί η διαμαρτυρία κατόπιν 
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ιδιαίτέρας συνάξεως και πιστεύω να αποσταλεί εις Μονάς προς 

γνώσιν. Πρόσφορα παρακαλώ, διότι παραπονούνται.  719 

 

*** 

8-7-1913, Καρυαί, Νικόδημος Μ. Διονυσιάτης. (Συνεχίζεται η 

διαμάχη σχετικά με τη ξύλευση και τη διάνοιξη οδών εις το Άγιο 

Όρος, γεγονός που φέρει αναστάτωση μεταξύ Μονών και Ιεράς 

Κοινότητος. Μάλιστα δε η Ι. Μ. Χιλανδαρίου διαμαρτύρεται δια τα 

τεκταινόμενα, δηλούσα ότι θα μείνει πιστή εις το καθεστώς του 

Αγίου Όρους και τα προνόμιά της. Συνεχίζοντας ο Μοναχός 

καταλήγει:)  Δια τας ανάγκας του πολέμου και των τραυματιών 

προσέφεραν χρηματικά ποσά η Ι. Μ. Βατοπεδίου 1000 λίρας, η των 

Ιβήρων 300, η του Παντοκράτορος 25, οι δε λοιπαί μέχρι της Δευτέρας 

θα αποστείλουν όσα προαιρούνται εις την Ιερά Κοινότητα, ήτις και 

παρακαλεί να επισπεύσουν αι Μοναί διότι αι ανάγκαι είναι μεγάλαι 

και επείγουσαι. Σήμερον συνετάχθη επιστολή προς την Μονήν 

Ζωγράφου, δι’ ης η Ιερά Κοινότης απαιτεί να δηλώσει η Μονή τινες 

εκάλεσαν τον Βουλγαρικόν στρατόν εις Άγιο Όρος, ει δ’ άλλως θα 

μεταβεί η Κοινότης να ενεργήσει ανακρίσεις δια τα περατέρω. Όλα 

ταύτα είχον προαποφασισθεί κατά την απουσίαν μου… Δια την Θάσον 

υπάρχει η ιδέα ότι τα εξαρτήματα του Αγίου Ὀρους είναι άσχετα προς 

τα κοσμικά Μονίδρια, δια η Διοίκησις Μυτιλήνης ζητά πληροφορίες…. 

.720 

*** 

23-7-1913. Δοξολογία δια την ήττα  Βουλγάρων 721 

 

*** 

22-7-1913. Περί εξελίξεως Ελληνοβουλγαρικού πολέμου, 
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δοξολογία γενεθλίων Βασιλέως Κωνσταντίνου Α'  722 

*** 

13-9-1913. Η Ιερά Κοινότητα συνιστά τη ληψη μέτρων για τον 

επικείμενο ελληνοβουλγαρικού πολέμου (χ.χ. εγγρ. Ιεράς 

Κοινότητος) και επαγρύπνηση των Μοναχών για τις κινήσεις του 

γραμματέως της  ρωσικής πρεσβείας Κωνσταντινουπόλεως Boris 

Σεραφίμωβ (13.9.1913)723 (δίφυλλο) 

 

Πριν όμως λήξει ο Ελληνοβουλγαρικός πόλεμος και τεθούν οι  

υπογραφές   των αντιπροσώπων της Ελλάδος και της  Τουρκίας στη 

Συμφωνία των Αθηνών (1-11-1913) (περί σεβασμού της Συνθήκης του 

Λονδίνου)  προκλήθηκε από τη βουλγαρική πλευρά στο Άγιο Όρος 

το εξής επεισόδιο. Λίγες ημέρες μετά την απελευθέρωσή του (2-11-

1912) Αγίου Όρους, η βουλγαρική στρατιωτική ηγεσία ζήτησε από 

την Ιερά Κοινότητα να παραμείνει στην περιοχή ένας βουλγαρικός 

λόχος, υπό το πρόσχημα της προσκύνησης στη Μονή Ζωγράφου. 

Παρά ταύτα, ο λόχος επιδίωξε όχι την ικανοποίηση των 

θρησκευτικών του συναισθημάτων, αλλά την μόνιμη εγκατάστασή 

του στον τόπο. Προς το σκοπό τούτο, οι Βούλγαροι ύψωσαν τη 

βουλγαρική σημαία στην Ιερά Μονή Ζωγράφου και στο νεώριό της. 

Και είναι αληθές ότι με τη λήξη του ελληνοβουλγαρικού πολέμου 

δεν παραδόθηκε (18-21/6/1913)724 στον ελληνικό στόλο, αλλά 

αντίθετα ενίσχυε την άμυνά της. Τελικώς, όταν οι Βούλγαροι 

δέχθηκαν οργανωμένη επίθεση από ένοπλα ελληνικά Σώματα, της 

υπάρχουσας ελληνικής στρατιωτικής δύναμης, της χωροφυλακής 

στο Άγιο Όρος και των ομάδων Κελλιωτών, εκάμφθησαν και 

παραδόθηκαν, μεταφερόμενοι αιχμάλωτοι στον Πειραιά725.  
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723 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 2 θ΄-ε' [τχ. Β΄] 
724 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 25, θ-ε, υποφ.1, χ.α.φ. 
725ΝΑΙΜΞ, φάκ. 25, θ-ε, υποφ.1, χ.α.φ..  

- Χρήστου, Το Άγιον Όρος, σ. 311.  

- Γαβριήλ, "Αγιορείτικη ιστορία", σ.60 επ. 
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Διεθνοποίηση του Αγίου Όρους 

Σειρά αυτογράφων επιστολών και υπομνημάτων επί της 

υποθέσεως της διεθνοποιήσεως του Αγίου Όρους (1913)726  

*** 

24-1-1913. Αποφασίσθηκε να σταλεί υπόμνημα προς τον 

Πρωθυπουργό Ελευθέριο Bενιζέλo για το ζήτημα της διεθνοποίησης 

του Αγίου Όρους .727 

*** 

28-1-1913. Σε  άρθρο στη  Νέας Αλήθειας  26-1-1913αναφέρεται 

στο ζήτημα της  διεθνοποιήσεως του ιερού ημών τόπου  και στην 

πολιτική της Ρωσίας και στο περί της αιρέσεώς των728 

*** 

28-1-1913. Υπ’ αριθ. 22. Έγγραφο της Ιεράς Κοινότητος, με το 

οποίο καθιστά τελείους αυτής πληρεξουσίους στο ζήτημα της 

μελετωμένης διεθνοποιήσεως του Ιερού Τόπου τους Πανοσιολ. 

Αντιπροσώπους των Ιερών Μονών: Ιβήρων Γέροντα Ιωακείμ, 

Κουτλουμουσίου Γέροντα Χαρίτωνα και Γρηγορίου Γέροντα 

Βαρλαάμ, όπως μετά του εν Θεσσαλονίκη Κοινού του Αγίου Όρους 

Επιτρόπου Γέροντος Κοσμά Ιεροδιακόνου Αγιοπαυλίτου ενεργήσουν 

ούτοι υπέρ της ενώσεως του Αγίου Όρους μετά της Μητρός Ελλάδος 

και προς απόκρουσιν της μελετωμένης διεθνοποιήσεως αυτού.729  

*** 

13-2-1913. Υπ’ αριθ. 35. Γράμμα της Ιεράς Κοινότητος προς τους 

απεσταλμένους Πληρεξουσίους του ζητήματος της διεθνοποιήσεως 

του Αγίου Όρους Πανοσιολ. Γέροντα: Ιωακείμ Ιβηρίτη, Χαρίτωνα 

Κουτλουμουσιανό και Βαρλαάμ Γρηγοριάτη.  

Η Ιερά Κοινότης εσχημάτισε την πεποίθηση ότι οι εχθροί του 

Ιερού Τόπου εργάζονται επί ορισμένου προγράμματος, δι’ ου πάσῃ 

                                                           
726 ΝΑΙΜΞ, Φάκ.3 θ΄-ε΄ [τχ.Γ΄] 
727 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
728 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
729 ΑΠ, (Σειρά Β΄, φάκ. 8, περιεχόμενα Ι. Μονής Ιβήρων) 



 304 

μηχανῄ επιδιώκουν την διεθνοποίησιν του Αγίου Όρους. Τονίζεται ότι 

το έργον το οποίον ανέλαβον οι πληρεξούσιοι του Άθωνος τυγχάνει 

εκ των δυσχερεστάτων, διότι πρόκειται περί της διασώσεως του Ιερού 

Τόπου εκ σοβορού κινδύνου, εις ον κίνδυνον ουδέποτε μέχρι τούδε 

ίσως περιήλθε, δεδομένου ότι έχουν να αντιπαλαίσουν κατά των 

ισχυρών της γης. Το Ιερόν Σώμα αναμένει πληροφορίας περί της 

πορείας του όλου ζητήματος. 730 

*** 

19-2-1913. Άφιξις Ρώσων δι' εξέτασιν ζητήματος διεθνοποιήσεως 

και ζητήματος κακοδοξίας731 

*** 

27-2-1913. Ενέργειες Αγιορειτών εις Ελληνικήν Κυβέρνησιν διά 

Ζητήματος διεθνοποιήσεως και  περί ανάγκης παραστάσεων εις 

Αγγλία, γεγονότα ελληνοβουλγαρικού πολέμου732 

*** 

28-2-1913. Δυσφορία εις Μεγάλην Εκκλησίαν διότι  δεν εκλήθη να 

ενεργήσει διά ζητήματα διεθνοποιήσεως733 

*** 

1-3-1913. Υπ’ αριθ. 59/1 Μαρτίου 1913 Γράμμα της Ιεράς 

Κοινότητος προς την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ. Γερμα-

νόν:  

Γίνεται αναφορά εις το υπό των Μεγάλων Δυνάμεων προβληθέν 

Αγιορειτικόν ζήτημα της διεθνοποιήσεως του Αγίου Όρους, καθώς 

και εις την εκδηλωθείσαν πρόθεσιν των Μεγάλων Δυνάμεων προς 

τον σκοπόν αυτών, πράγμα το οποίον ενέβαλεν εις ανησυχίαν την 

Ιεράν Κοινότητα ήτις διώρισε πληρεξουσίους αυτής τους Γέροντας 

Ιωακείμ Ιβηρίτην και Κοσμάν Ιεροδ. Αγιοπαυλίτην, όπως εν 

συνεννοήσει μετά της Α.Θ.Π. και κοινῄ συνεργασίᾳ μετά του εν 

                                                           
730 ΑΠΙΠΜ, (Σειρά Β΄, φάκ. 8, περιεχόμενα Ι. Μονής Ιβήρων) 

731 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
732 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
733 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
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Κωνσταντινουπόλει Επιτρόπου του Αγίου Όρους αποκρούσουν την 

μελετωμένην διεθνοποίησιν του Ιερού Τόπου. 734 

*** 

13-3-1913. Θέμα διεθνοποίησης και κακοδοξίας Ρώσων μοναχών 
735 

*** 

22-3-1913. Ευμενής απήχηση αγιορειτικών απόψεων εις Αθήνας 

και ευρωπαϊκάς πρωτεύουσας και   σημαντική συμβολή Διευθυντού 

Ριζαρείου και αγίου Κιτίου Μεταξάκη εις το θέμα διεθνοποιήσεως 736 

*** 

14-6-1913. Ειδήσεις περί της υποθέσεως της διεθνοποίησης του 

Αγίου Όρους 737 

*** 

15-6-1913. Νεότερα περί της διεθνοποίησης του Αγίου Όρους 738 

*** 

5-8-1913. Απάντηση Χριστοφόρου Κτενά εις εφημερίδα  Νέα 

Ημέρα  κρίνοντος δημοσίευμα καθηγητού Δημητριέφκυ739 

*** 

20-9-1913. Επιστολή του Αντιπροσώπου της Μονής Ξηροποτάμου 

Μερκουρίου περί αφίξεως του επισκόπου Κιτίου Μελετίου Μεταξάκη 

στο Άγιο Όρος μετά από εντολή Ε. Βενιζέλου προκειμένου να 

πετύχει την ομόνοια μεταξύ των Μονών και την κατάπαυση 

φυλετικών ερίδων στο ζήτημα της διεθνοποιήσεως740 

*** 

                                                           
734 ΑΠΙΠΜ, (Σειρά Β΄, φάκ. 8, περιεχόμενα Ι. Μονής Ιβήρων) 

 
735 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
736 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
737 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
738 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
739 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
740 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
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23-9-1913. Επιστολή του Αντιπροσώπου της Μονής Ξηροποτάμου 

Μερκουρίου περί της ανάγκης ελεύσεως αξιωματικού μυστικού δι' 

οργάνωσιν μονών κατά της πρoσπαθείας διεθνοποιήσεως του Όρους 
741 

*** 

25-9-1913. Επιστολή του Αντιπροσώπου της Μονής Ξηροποτάμου 

Μερκουρίου περί του Σεραφείμωφ και της δραστηριότητός του στο 

ζήτημα της διεθνοποίησης742 

*** 

3-10-1913. Επιστολή του Αντιπροσώπου της Μονής Ξηροποτάμου 

Μερκουρίου περί συντάξεως Ψηφίσματος Ιερών Μονών αποστα-

λέντος εις βασιλέα περί διεθνοποιήσεως743 

*** 

5-10-1913. Επιστολή του Αντιπροσώπου της Μονής Ξηροποτάμου 

Μερκουρίου περί της Πενταμελούς αντιπροσωπείας  που μετέβη εις 

Αθήνας για παράδοσιν ψηφίσματος εις βασιλέα περί 

διεθνοποιήσεως 744 

*** 

19-10-1913. Επιστολή του Αντιπροσώπου της Μονής 

Ξηροποτάμου Μερκουρίου περί αφίξεως πενταμελούς επιτροπής εις 

Αθήνα745 

*** 

21-10-1913. Επιστολή του Αντιπροσώπου της Μονής 

Ξηροποτάμου Μερκουρίου περί της υποδοχής της πενταμελούς 

επιτροπής υπό βασιλέως 746 

*** 

                                                           
741 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
742 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
743 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
744 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
745 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
746 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
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Επιστολή του Αντιπροσώπου της Μονής Ξηροποτάμου 

Μερκουρίου  περί οδηγιών του αγίου Κιτίου για συμπεριφορά Μονών 

απεναντι στον Σεραφίμωφ ενεργούντα υπέρ  διεθνοποιήσεως  Αγίου  

Όρους (χ.χ.) 747 

*** 

Σύνταξη απαντήσεως εις ρωσικό υπόμνημα υπό Χριστοφόρου 

Κτενά και σχέδιον εκτυπώσεώς του Γαλλιστί και Ρωσιστί και 

αποστολή του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες (χ.χ.) 748 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
747 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
748 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Γενικά 

 

Πριν το Ελληνικό Κράτος εμπλακεί επίσημα στο Μακεδονικό 

Αγώνα, ενίσχυσε οικονομικά την ίδρυση, την επάνδρωση και τη 

λειτουργία σχολείων στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Στην 

προσπάθεια να αφυπνιστεί και να σμιλευτεί η εθνική συνείδηση και 

το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων μέσω της εκπαίδευσης συμμετείχε 

όχι μόνο το Ελληνικό Κράτος αλλά σύσσωμος ο Ελληνισμός. Πλήθος 

ελληνικά σωματεία και σύλλογοι δραστηριοποιήθηκαν στη 

Μακεδονία, προκειμένου να στηρίξουν την εθνική παιδεία. Η 

Εκκλησία στήριζε και αυτή με τις δυνάμεις της την εκπαίδευση του 

Ελληνικού λαού, προκειμένου η εκμάθηση της μακραίωνης ένδοξης 

ιστορίας των Ελλήνων να ενισχύσει την εθνική συνείδηση των νέων. 

Οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους  ενίσχυσαν οικονομικά την ίδρυση 

και τη λειτουργία σχολείων στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, 

όπως αποκαλύπτουν πλήθος επιστολών που απέστειλλαν Σύλλογοι, 

σωματεία, αλλά και μητροπόλεις προς αυτές, ζητώντας την 

οικονομική συνδρομή τους. Μέσα από τις εν λόγω επιστολές 

αποκαλύπτεται και το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε στην 

εκπαίδευση του ελληνισμού στις κατά τόπους περιοχές της 

Μακεδονίας.  

Λίγο πριν την απελεθέρωση της Χαλκιδικής από τον Ελληνικό 

Στρατό, οι Χαλκιδικιώτες που ανήκαν στον καζά της Κασσανδρείας 

(ανήκε στο βιλαέτι Θεσσαλονίκης) ανέρχονταν σε 40.746 Έλληνες 

και 2.995 Τούρκους, γεγονός που μαρτυρά την αμιγή ελληνική 

σύσταση του πληθυσμού της Χαλκιδικής. Τα πρώτα ελληνικά 

σχολεία ιδρύθηκαν το 1836 από τον Μητροπολίτη Κασσανδρείας 

Ιάκωβο στην πρωτεύουσα του καζά τον Πολύγυρο, η οποία 

αριθμούσε τότε 2.500 Έλληνες κατοίκους. Στην Αρναία (Λιαριγκόβη) 



 309 

που κατοικούσαν 2.300 κάτοικοι λειτούργησε ένα μικρό σχολείο το 

1872. Στη Γαλάτιστα, που αριθμούσε 2.300 επίσης κατοίκους, 

ιδρύθηκε το 1872 η  Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα της Χαλκιδικής  

 Στα αρχεία των Ι. Μονών της περιόδου 1815-1924 εντοπίσαμε ολλές 

αναφορές που μαρτυρούν ότι οι Μονές του Αγίου Όρους συνέβαλλαν 

οικονομικά στη ίδρυση και λειτουργία των παρακάτω σχολείων της 

Χαλκιδικής749 

Πιο συγκεκριμένα: 

*** 

Φάκελος που περιέχει ταβήλια από του έτους 1841-1915 όπου 

στερεοτύπως επαναλαμβάνεται η οικονομική συνδρομή της Μονής 

στην Aθωνιάδα Σχολή και στο Πρωτάτο750.  

*** 

23-6-1845. Ο Δανιήλ Μάγνης Ιβηρίτης751 πληροφορεί τον 

Ηγούμενο Διονύσιο για την κατάσταση της Αθωνιάδος Σχολής στις 

Καρυές. Φρονεί ότι τα βιβλία Εγκυκλοπαίδεια του Κομμητά  και Κατ' 

Επιτομήν  τρίτομο Λεξικόν του Γαζή είναι πολύ ακριβά, το εγχειρίδιον 

Ηθικωτάτη Διδασκαλία του Σωκράτους είναι ακατάλλnλον για διδα-

σκαλία,  επειδή αναφέρεται σε Μαντεία και Δαιμόνια. Προτείνει να 

διδάσκονται τα συγγράμματα του Χρυσοστόμου, Περί Προσευχής ή 

του Μεγάλου Βασιλείου, Προς τους Νέους (μονόφυλλο).  

*** 

Οκτ. 1844. Στην επιστολή του Μητροπολίτη Kαμπανίας 

Γρηγορίου προς τον Ηγούμενο Διονύσιο752  δηλώνεται μετά λύπης η  

                                                           
749 Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτική σ. 93  

– Αρβανίτης, Η Μακεδονία εικονογραφημένη, σ. 138.  

– Ζέλλιου, "Η παιδεία", σ. 304.  

– Σχινάς, Οδοιπορικές σημειώσεις, σ. 508.  

- Κότσιανος, «Γεώργιος Χρυσίδης», σ.3-34  

– Χρυσανθίδης, Αυτοσχέδιος περιγραφή, σ. 40.  

- Κότσιανος, Πολύγυρος., σ. 15-29. 
750 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 6 θ'-ε' Ταβήλια 
751 ΝΑΙΜΞ, φάκ.120Α 
752 ΝΑΙΜΞ, φάκ.120Α 
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αδυναμία του Μητροπολίτη να διαθέσει στην περιοχή του τα 

εκδοθησόμενα έργα του Διονυσίου Μουσικόβιβλος και Μαθημα-

τάριον, αφού ούτε οι κάτοικοι έχουν παιδεία ούτε υπάρχουν Μονές 

στην Καμπανία  (μονόφυλλο)  

*** 

17-3-1845. Επιστολή του Κ. Οικονόμου προς τον Ηγούμενο 

Διονύσιο, με την οποία του ζητά  την αποστολή, κατόπιν εντολής του 

Αγίου Ειρηνουπόλεως Γρηγορίου, 10 σωμάτων του α' τόμου του 

βιβλίου Τετράβιβλος. Επίσης τον συγχαίρει για την επιστροφή  των 

πρώην σφετερισθέντων κτημάτων όλων των εκτός του κράτους ιερών 

σκηνωμάτων  μετά από απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Του 

συστήνει μάλιστα την πρόσκληση στο Άγιο Όρος του μοναχού 

Καλλίνικου ως ικανού διδάσκαλου (δίφυλλον) 753 

*** 

25-11-1845. Στην επιστολή του Δανιήλ Μάγνη προς τoν Διονύσιο 

χαρακτηρίζει ως απαράδεκτη τη συμπεριφορά του διδασκάλου 

Σχολαστικού προς τους 40 μαθητές του. (μονόφυλλο) 754 

Επιστολή του Δανιήλ Μάγνη προς τον Διονύσιο (χ.χ.)755, με την 

οποία τον πληροφορεί ότι ζήτησε  να σταλούν αντί των 50 

Γραμματικών του μακαρίτου Κούμα αυτή του [;]. Ο Μάγνης δίδασκε 

τη Γραμματική του Κούμα, αλλά θεωρεί πως είναι καλύτερα να 

διδάσκεται σε μεγαλύτερες τάξεις.  (μονόφυλλο)  

*** 

18-12-1845. Ο Δανιήλ Μάγνης προς τον Διονύσιο756. Αναφέρει το 

θάνατο του βοηθού της Μονής Μελετίου και προβλήματα στη 

λειτουργία της Σχολής μή ευκρινώς διασαφηνισμένα (μονόφυλλο)  

*** 

3-8-1846. Ο Παΐσιος Βατοπεδινός προς τον Διονύσιο. Περί του 

                                                           
753 ΝΑΙΜΞ, φάκ.120Α 
754 ΝΑΙΜΞ, φάκ.120Α 
755 ΝΑΙΜΞ, φάκ.120Α 
756 ΝΑΙΜΞ, φάκ.120Α 
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νέου διδασκάλου Δοσιθέου εκ Περιστάσεως, αξίου και καλού 

(μονόφυλλο) 757 

*** 

24-7-1858. Ο Θ. Φαρμακίδης προς Διονύσιο (24.7.1858)758. Συνιστά 

ως δάσκαλο τον  ιερομόναχο Ευθύμιο στην Αιγιαλεία Μονή των 

Ταξιαρχών (δίφυλλο) 

 Η Μονή Ξηροποτάμου συνέδραμε οικονομικά τα εκπαι-

δευτικά ιδρύματα της Κωνσταντινουπόλεως που λειτουργούσαν  υπό 

τη σκέπη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως τη Μεγάλη του 

Γένους Σχολή759. 

*** 

 1-9-1868. Έντυπο δίφυλλο του Πατριάρχου και της Ιεράς Συνόδου 

περί ενισχύσεως της Μεγάλης του Γένους Σχολής 760 

*** 

16-6-1871. Επιστολή των εφόρων του αλληλοδιδακτικού σχολείου 

Λιαριγκόβης Ιω. Νικολάου Κουτζιάνη, Δ. Φόντα, Ηλ. Γρηγορίου προς 

Διονύσιο σχετικά με την ίδρυση σχολείου (μονόφυλλο) 761 

*** 

6-7-1871. Οι κάτοικοι Παλαιοχωρίου ευχαριστούν τον  Διονύσιο 

για τη φροντίδα του και την οικονομική αρωγή που προσέφερε για 

την ίδρυση  σχολείου στο χωριό τους (μονόφυλλο). 762 

*** 

15-9-1876. Ειδοποιητήριον περί διορισμού του lωάσαφ ως 

διδασκάλου της Αθωνιάδος Σχολής στις Καρυές763 (μονόφυλλο).   

*** 

                                                           
757 ΝΑΙΜΞ, φάκ.120 
758 ΝΑΙΜΞ, φάκ.120 
759 ΝΑΙΜΞ, φάκ.24 θ-ε, υποφ.3 , χ.α.φ 
760 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 19 
761 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 37 θ΄-ε' [υποφ.3].  
762 ΝΑΙΜΞ, φάκ.120 
763 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 2 θ΄-ε' [τχ. Β΄] 
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22-3-1878. Πατριαρχικό Γράμμα του Ιωακείμ Γ'  προς τη Μονή 

Ξηροποτάμου περί ανάγκης οικονομικής ενισχύσεως της  Θεολο-

γικής Σχολής Χάλκης. 764 

*** 

 Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄, σε επιστολή του 

προς την Ιερά Μονή Δοχειαρίου του έτους 1878, ζητά την οικονομική 

ενίσχυση της Μονής για τη λειτουργία της Σχολής Χάλκης. 765 (Η 44)  

*** 

8-1-1879. Στο έγγραφο αναφέρεται η οικονομική βοήθεια της 

Μονής Βατοπεδίου προς την  Αθωνιάδα Σχολή766 

*** 

4-2-1879. Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοι-

νώνει την σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του (Αλφρέδος 

Άββοτ, πρόεδρος. Ιω. Αυγερινός, αντιπρόεδρoς. Γρηγ. Τζιουμητίκας, 

ταμίας. Ιω. Τσικόπουλος, βιβλιοφύλαξ και Μιχ. Παπαδόπουλος, 

γραμματεύς (μονόφυλλο) 767 

*** 

9-1-1879. Προτάσεις του διδασκάλου Χριστοφόρου για βελτίωση 

του κανονισμού της Αθωνιάδος Σχολής768 (δίφυλλον)  

*** 

20-8-1894. Έντυπο δίφυλλο Νεοφύτου από στο οποίο συνιστά 

την οικονομική  αρωγή της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης 769 

*** 

20-9-1894. Ο Νεόφυτος Η΄ ζητά από τη Μονή οικονομική βοήθεια 

για την ανοικοδόμηση της Θεολογικής Σχολής.  

                                                           
764 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 27 
765 ΙΜΔοχ, Η44. (ντοσιέ χρώματος μπλε των Αρχείων της Μονής). 
766 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 2 θ΄-ε' [τχ. Β΄] 
767 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 76 
768 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 2 θ΄-ε' [τχ. Β΄] 
769 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 47 
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*** 

17.7.1901: Ευλόγιος Ξηροποταμινός προς τη Μονή Ξηροποτάμου 

περί εκλογής νέων διδασκάλων Αθωνιάδος: ιεροδιάκονος κύριος 

Χριστόφορος πρώην αρχιγραμματέας της Ιεράς Κοινότητος και 

πρώην Ιβηρίτης νυν δε Κουτλουμουσιανός και δεύτερος δάσκαλος ο 

κύριος Υορνέλης ο Λαυριώτης. 7702 

*** 

23-8-1906. Ανάληψη καθηκόντων ως σχολάρχου Aθωνιάδoς του 

πατρός Κυριακού 771 

*** 

23-9-1906 (Η61). Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄ με 

έγγραφό του προς την Ιερά Μονή Δοχειαρίου υπό μορφή  Έκκλησις  

ζητά την οικονομική ενίσχυση των Μακεδονικών Συλλόγων.  Η Μ. 

Εκκλησία μετά θλίψεως και άλγους μητρικού λαμβάνουσα γνώσιν 

εκάστοτε των θρησκευτικών αναγκών πτωχών και πάντα απόρων 

κοινοτήτων… ιδία όμως ανά τας χειμαζομένας Μακεδονικάς 

επαρχίας... ίνα εμπράκτως παραμυθήσεται τα δυσπραγούντα και των 

θρησκευτικών χαρίτων και εκπαιδευτικών μέσων δι’ οικονομικήν 

ανέχειαν στερούμενα πνευματικά αυτής τέκνα. … Διό έγνω αυτών… 

θα σπεύσωμεν ίνα επέλθωσι πρόθυμοι συνεργοί εν τω θεαρέστω 

τούτω έργω αυτής… .  

Εν Πατριαρχείοις, τη  23 7/βρίου 1906 772 

*** 

11-10-1907. Επιστολή από τη Μονή Παντελεήμονος προς τη Μονή 

Ξηροποτάμου. Ζητείται να μαθητεύσουν κοντά στο διδάσκαλο της 

Μονής Ξηροποτάμου  Κυριακό  δύο μοναχοί, αφού έκριναν αυτοί ότι 

ειν' ανώφελο να σπουδάζουν στην Αθωνιάδα κοντά στον Νείλο, 

πρώην Καρπάθου, που δεν είναι καλός δάσκαλος. Θα αποζημιώσουν 

                                                           
770ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 20 θ΄-ε' [τχ.Β΄]. 
771 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
772 ΙΜΔοχ, Η61. (ντοσιέ χρώματος μπλε των Αρχείων της Μονής). 
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τη Μονή Ξηροποτάμου για τροφή και δίδακτρα (δίφυλλο) 773.  

*** 

14-10-1907. Ο Έλλην Πρόξενος Κοντογούρης ζητά οικονομική 

βοήθεια για ανέγερση ορφανοτροφείου και σχολείου, για σπουδές 

και διαμονή των ορφανών του Μακεδονικού Αγώνα (επισυνάπτεται 

και σχέδιο προϋπολογισμού)774.  

*** 

12-7-1908. Επιστολή από τη Μονή Παντελεήμονος προς τη Μονή 

Ξηροποτάμου, με την οποία Μονή ευχαριστεί τον διδάσκαλο 

Κυριακό  για την αποδοχή των ως άνω δύο μοναχών ως μαθητών του 

και στέλνει 15 λίρες οθωμανικές για τροφή και 5 για δίδακτρα 

(μονόφυλλο). 775 

*** 

Η  Ελληνική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, μετά από τη μεσολάβηση 

του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρου,  αγόρασε με 

διευκολύνσεις έναντι μικρής αξίας οικόπεδο της Μονής, ώστε να 

κτισθεί από την ελληνική κοινότητα αστική σχολή (Σχετ. οι από 19-4-

1908, 5-7-1908 και 31-10-1908 επιστολές του Μητροπολίτη 

Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρου776).  

*** 

Στην επιστολή ο προηγούμενος της Μονής Ξηροποτάμου 

Κύριλλος συστήνει να μην αποστείλει η Μονή Ξηροποτάμου 

μαθητές εις Καρυές, διότι δεν θα μάθουν γράμματα καλόν είναι να 

τους διδάσκει ο Κύριλλος, τον οποίον προσέλαβεν η Μονή 

(10.10.1908) 777 

 

                                                           
773 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 1 θ-ε' 
774 Δεν πραγματοποιήθηκε διότι είχε εν τω μεταξύ πλησιάσει η λήξη του 

Μακεδονικού Αγώνα. Κάκκαβος, Απομνημονεύματα 137 επ.  
775 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 1 θ-ε' 
776 ΝΑΙΜΞ, φάκ.10 θ-ε, φ. 118, 119, 122 
777 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
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*** 

16-6-1909: Ο Μητροπολίτης Δράμας Χρυσόστομος Καλαφάτης 

πληροφορεί τον Ηγούμενο της Μονής Ξηροποτάμου για την 

απόφαση Ιεράς Μητρόπολης Δράμας να παραχωρήσει το μετόχι της 

Μονής Εικοσιφοινίσης στην Κορμίστη, μαζί με όλα τα κτήματα και 

τα εισοδήματα που κατέχει αυτό, προκειμένου να ιδρυθεί και να 

λειτουργήσει εκεί Πρακτική Γεωργική  σχολή. Από τον Απρίλιο  

διορίστηκαν και διδάσκουν στη Σχολή δύο επιστήμονες καθηγητές 

απόφοιτοι ονομαστών Γεωργικών Σχολών,  ο Ιωάννης Χρηστάκης, 

ως διευθυντής της Σχολής, και ο ιεροδιάκονος Νεόφυτος, ως 

δασκάλος των ιερών γραμμάτων. Οι περισσότεροι απόφοιτοι της 

Σχολής, που θα προέρχονται από τα όμορα χωριά, θα αποκτούν 

επαρκή θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, προκειμένου να 

εργασθούν σε διάφορους κλάδους της γεωργίας, κτηνοτροφίας, 

γαλακτοκομίας, μελισσοκομίας, σηροτροφίας και δενδροκομίας. Αυ-

τοί θα δύνανται να εγκατασταθούν στις πατρίδες τους άλλοι ως 

διδάσκαλοι, άλλοι ως ιερείς και άλλοι ως πολίτες, ανεξάρτητοι οικο-

νομικώς, και θα  αποβώσι ήσυχοι, τίμιοι και ειρηνικοί χριστιανοί και 

πολίται ευεργεικώτατοι παράγοντες πολιτισμού και εξημερώσεως . Ο 

Μητροπολίτης ζητά τη συνδρομή των ιερών Μονών του Αγιώνυμου 

Όρους για την επιτυχία του φιλανθρωπικού τούτου έργου,  αφού εις 

τοσαύτας περιστάσεις αι Σεβάσμιαι Μοναί εφάνησαν πολύτιμοι 

αρωγοί εις παν φιλανθρωπικόν έργον, πεπείσμεθα, ότι δεν θα 

υστερήσωσιν εν ταις αγαθοεργίαις αυτών και προς τον πληθυσμόν του 

διαμερίσματος τούτου . Ο Μητροπολίτης διατυπώνει την ελπίδα ότι οι 

Μονές του Αγίου Όρους θα λάβουν την ευγενή φροντίδα να 

ψηφίσουν στον προϋπολογιμό τους ετήσια δαπάνη δια μία τριετία, 25 

λιρών κατά έτος, ως επίδομα στη Σχολή. Και καταλήγει Δικαιούμεθα 

άραγε να αμφιβάλλωμεν, ότι αι Ιεραί Μοναί δεν θα αποδείδωσι 

μαθητάς ως θέλουσιν υστερήσει εις το θεάρεστον τούτο έργον μη 

παρέχουσαι τον οβολόν των;  

*** 

20-2-1909. Η Μονή Ξηροποτάμου, ανταποκρινόμενη στην 

έκκληση του Μητροπολίτη Δράμας και κατοπινού εθνομάρτυρα 
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Σμύρνης Χρυσοστόμου Καλαφάτη, να ιδρύσει γεωργική σχολή που 

θα βοηθήσει την αποκατάσταση των διωχθέντων Ελλήνων της 

Ανατολικής Μακεδονίας και κύρια των άπορων παιδιών των 

βουλγαροφώνων κοινοτήτων, ενίσχυσε σημαντικά τη Μητρόπολη 

Δράμας, όπως προκύπτει από την ευχαριστήρια επιστολή του 

Μητροπολίτη778.  

*** 

18-2-1904, Αριθ. πρωτ. 1057.   Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ, 

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 338Χ219). 

 Ιερώτατε Μητροπολίτα πρώην Νευροκοπίου...κυρ Νεόφυτε . 

Γνωρίζεται ότι ο εν τω χωρίω Τσερεσιόβω της τέως επαρχίας 

αυτού Νευροκοπίου διδάσκαλος Ιωάννης Δημητριάδης, εργασθείς 

κατά το έτος 1898-1899 ως διδάσκαλος εν τη τότε ορθοδόξω εισέτι 

κοινότητι Κάτω Βροντής τη επιμόνω αξιώσει της αυτής Ιερότητος, 

αναλαβούσης την ευθύνην της αποτίσεως του μισθού αυτού, έχει 

εισέτι λαμβάνειν 11 μεν κατ’ αυτόν λίρας Τουρκίας, 8 δε κατά την 

ιεράν Μητρόπολιν Σερρών. Αξιούται να παρασχεθούν αι δέουσαι 

πληροφορίαι περί τούτου.779 

*** 

23-9-1911. Εκλογή πρώην Καρπάθου ως διδασκάλου 780 

*** 

7-2-1911. Σύνταξις Κανονισμού Σχολής - επικύρωσις από 

Πατριαρχείo781 

*** 

24-9-1913. Με την επιστολή του Καθηγουμένου  του Ιερού 

Κοινοβίου Σίμωνος Πέτρας Αρχιμανδρίτου Ιωαννίκιου προς τον 

                                                           
778 ΝΑΙΜΞ, φάκ.37 θ-ε, υποφ.3, χ.α.φ. 
779 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 450.  
780 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 24 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
781 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 24 θ΄-ε' [υποφ.1]. 



 317 

Άγιον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μητροπόλως Κασσανδρείας Κ. 

Κωνσταντίνον παρέχεται συνδρομή υπέρ των σχολείων της 

Κοινότητος Βάλτης Κασσάνδρας. Όπως αναφέρει η επιστολή:  Προς 

την κατά το δυνατόν απρόσκοπτον και λυσιτελή λειτουργίαν των 

κοινοτικών του έθνους εκπαιδευτηρίων προς τε ηθικήν και διανοητικήν 

διαμόρφωσιν της ομογενούς νεολαίας καλώς διατιθέμενοι, ένεκα δε 

των καιρικών περιστάσεων, αίτινες κοινή άπαν το γένος και τα ιερά 

αυτού καθιδρύματα ουχ’ ήττον ενδιαφέρονται αυτώ το κοινόν 

συμφέρον του έθνους και της πατρίδος αφορώσαι, προσφέρομεν τον 

κατά τας ελαχίστας ημών δυνάμεις προαιρετικόν της Ιεράς ημών 

Μονής οβολόν… .782 

19-5-1912, οι Επιστάται.  

*** 

96/19 Μαΐου 1912 (της Ι. Κοινότητος) 

Επίτροπον Θεσσαλονίκης κ. Κοσμάν 

Η Ιερά Μητρόπολις Θεσ/νίκης και κατά το έτος τούτο απέστειλεν τη τε καθ’ 

ημάς Ι. Κοινότητι και ταις Ι. ημών Μοναίς ικανά λαχεία των εκπαιδευτηρίων της 

Κοινότητος παρακαλούσα όπως αποδεχθώμεν αυτά και συντελέσωμεν εις την 

ανόρθωσιν των οικονομικών αυτών. Μολονότι ο Ιερ. ημών τόπος διαρκώς 

επιβαρύνεται διά πολλών και ποικίλων συνδρομών εις αγαθοεργίας και σκοπούς 

ιερούς ουχ’ ήττον χάριν των εκπαιδευτηρίων τούτων κρατώμεν τα εξής λαχεία και 

επιστρέφομεν τα λοιπά τη Υμ. Πανοσιολογιότητι προς επιστροφήν όπου δει. 

 Η  Ι. Κοινότης του Αγίου 'Όρους επιστρέφει δύο κρατήσασα εν. 

 Η  Ιερ. Μονή Διονυσίου επιστρέφει εν κρατήσασα εν. 

 Η  »           »  Σταυρονικήτα   »     δύο τα άπερ εστάλησαν. 

 Η  »           »  Φιλόθεου          »     τρία κρατήσασα εν. 

 Η  »           »  Καρακάλλου     »     δύο τα άπερ εστάλησαν. 

 Η  »        »  Παντοκράτορος κρατεί δύο, ήτοι εκ των ανωτέρω αποσταλέντων 

λαχείων κρατώνται πέντε και επιστρέφονται (10). Το ισότιμον των πέντε λαχείων 

μετρήσαντες χρεώσατε την μερίδα ημών.  

                                                           
782 ΑΙΜΣΠ 
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διατελούμεν Οι  Επιστάται783  

*** 

9-10-1913. Επιστολή του Αντιπροσώπου της Μονής Ξηροποτάμου 

Μερκουρίου περί παύσεως Διογένους Βατοπεδινού ως ακαταλλήλου 

σχολάρχου784 

*** 

10-10-1913. Επιστολή του Αντιπροσώπου της Μονής Ξηροπο-

τάμου Μερκουρίου περί αναζήτηση νέου σχολάρχου 785 

 

 

Οι Μονές του Αγίου Όρους στήριξαν οικονομικά την ίδρυση 

σχολείων στον καζά Κασσανδρείας, αποδεικνύοντας έμπρακτα τις 

ιδιαίτερες σχέσεις της με τη γειτνιάζουσα Χαλκιδική. Συγκεκριμένα:  

*** 

22-9-1875. Επιστολή επισκόπου Ιερισσού Αμβροσίου  και 

προκρίτων περί ιδρύσεως σχολείων στην Ιερισσό και  αίτηση 

οικονομικής ενισχύσεως 786 

*** 

13-10-1904. Στη Συκιά η κοινότητα και οι έφοροι της αστικής 

σχολής ζητούν οικονομική ενίσχυση, την οποία και λαμβάνουν από 

τη Μονή787. 

*** 

20-6-1908. Στην Ορμύλια από την επιστολή της Δημογεροντίας 

προκύπτει η βοήθεια της Μονής προς αυτήν για ίδρυση σχολείου788.  

*** 

                                                           
783  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
784 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
785 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
786 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 29  θ΄-ε' [υποφ.3]. 
787 ΝΑΙΜΞ, φάκ.37 θ-ε, υποφ.3, χ.α.φ. 
788 ΝΑΙΜΞ, φάκ.27 θ-ε, χ.α.φ. 
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24-4-1908. Η Μονή Ξηροποτάμου ιδρύει σχολή στην Ορμύλια 789 

*** 

20-7-1908). Έγγραφο δημογεροντίας  Ορμύλιας  περί της ιδρύσεως 

σχολής στην Ορμύλια από τη Μονή Ξηροποτάμου790 

*** 

Στο Γομάτι η κοινότητα ζητά τη συμπαράσταση της Μονής για 

να ιδρύσει σχολή, κάτι που τελικώς  επιτυγχάνεται (ενδεικτικά οι 

επιστολές 2-5-1910, 5-5-1910 και 14-9-1912)791. 

*** 

1-4-1912. Στη Γαλάτιστα, ο Ιω. Α. Σειράς επίτροπος της Μονής 

ζητά την επαναλειτουργία των σχολείων της792 (επιστολή 1-4-1912) 

*** 

30-3-1913. Επιστολή Πολυχρονιωτών προς τη Μονή 

Ξηροποτάμου, στην οποία κοινοποιούν την  ανάγκη ανεγέρσεως 

εκκλησίας στο χωριό.  Η εκκλησία και το  σχολείο είχαν καταστραφεί 

το 1821. 793 

*** 

1-4-1912, Γαλάτιστα. Ο Επίτροπος Μονής Ξηροποτάμου  Ιωάννης 

Α. Σειρράς ζητεί να ενισχύσει η  Μονή τη λειτουργία σχολείων 794 

 

 

Από τα έγγραφα αυτά προκύπτουν κάποιες ειδήσεις που 

αφορούν τα σχολεία της Λιαριγκόβης (Αρναίας) και του Παλαιοχω-

ρίου Χαλκιδικής. Από το 1871 λειτουργούσε στη Λιαριγκόβη 

                                                           
789 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 27 θ΄-ε'  
790 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 27 θ΄-ε'  
791 ΝΑΙΜΞ, φάκ.37 θ-ε, υποφ.3, χ.α.φ. 
792 ΝΑΙΜΞ, φάκ.37 θ-ε, υποφ.3, χ.α.φ. 
793 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 28 θ΄-ε'  
794 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 37 θ΄-ε' [υποφ.3].  
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σχολείο795, του οποίου τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονταν από τις 

πολλές προσωπικές συνδρομές των κατοίκων της και από την 

πρωτοβουλία του Επισκόπου Αμβροσίου. Ωστόσο, οι έφοροι του 

αλληλοδιδακτικού σχολείου Λιαριγκόβης ζήτησαν με την από 16-6-

1871796 επιστολή τους, στην οποία μνημονεύονται και τα ονόματά 

τους (Ιωάννης Ν. Κοτζιάνης, Δ. Φόντας, Ηλίας Γρηγορίου), προς τον 

Διονύσιο Ξηροποταμηνό βοήθεια για την ίδρυση σχολής στη 

Λιαριγκόβη. Τέλος, στο Παλαιοχώρι οι κάτοικοι ευχαριστούν την 

Μονή για την παρασχεθείσα βοήθεια (από 6-7-1871 επιστολή) για 

την ίδρυση σχολείου797.  

*** 

16-6-1871. Επιστολή των εφόρων του αλληλοδιδακτικού σχολείου 

Λιαριγκόβης Ιωάννου  Νικολάου Κοτζιάνη, Δ. Φόντα, Ηλία Γ 

ρηγορίου προς Διονύσιον  σχετικά με την ίδρυση της Σχολής 

(μονόφυλλον). 798 

 

Κατάστιχα  

  

Η Ιερά Μονή Δοχειαρίου,  υπήρξε αρωγός για την ίδρυση και 

συντήρηση σχολών, εκκλησιών, συλλόγων, ιδρυμάτων.  

Αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένες χορηγίες της:  

 

104 γρόσσια φ.120 :  Δια τον εν Σέρραις Φιλεκπαιδευτικόν 

Σύλλογον (1873) 

208 γρόσσια φ.120 :  Δια το εν Γαλατίστη Ελληνικόν Σχολείον 

(1873) 

2 λίρες οθωμαν.  φ.145 :  Δια τα σχολεία Ιερισσού (1876) 

                                                           
795 Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτική, σ. 95. 
796 ΝΑΙΜΞ, φάκ.120Α, χ.α.φ. 
797 ΝΑΙΜΞ, φάκ.120Α, χ.α.φ. 
798 ΝΑΙΜΞ, φάκ.120 
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1 λίρα οθωμαν. φ.145 :  Δια τα σχολεία Βάλτας   (1876) 

67.2 γρόσσια  φ.262 :  Δια τη σχολή Λιαριγκόβης  (1888) 

 4.2 γρόσσια    φ.262 :  Δια την εκκλησία 

Ζερβοχωρίων (1888) 

186 γρόσσια  φ.45   :  Δια Άγ. Νικόλαον (Εκκλησία, 

σχολεία, ύδρευση)  (1895) 

45 γρόσσια  φ.45   :  Δια τη Σχολή Γοματίου  (1895) 

240 γρόσσια  φ.138 :  Δια τους εν Θεσσαλονίκη, Δια 

εθνική δράση, φυλακισμένους (1905) 799 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
799 ΙΜΔΧ, (Μπλε τετράδιο του Αρχείου τη Μονής)  
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ: 

Ενισχύσεις από και προς τις Μονές του Αγίου Όρους.  

Γενικά 

Οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους δεν αρκέστηκαν μόνο σε δωρεές 

για την ίδρυση και την ενίσχυση της λειτουργίας των  σχολείων. 

Επιδόθηκαν και στην οικονομική αρωγή κοινοτήτων και συλλόγων, 

που το έργο τους απέβλεπε στην τόνωση της εθνικής συνείδησης των 

Ελλήνων και στη συνδρομή στις κακουχίες του  δοκιμαζόμενου 

Ελληνισμού στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και Θράκης,  

στην Κωνσταντινούπολη, στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και σε 

διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδος. Παράλληλα και οι Μονές δέχονταν 

ενισχύσεις από ιδιώτες.  

 

Ενίσχυση των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους προς συλλόγους, 

κοινότητες και Μητροπόλεις  

 

Αθήνα. Λεωνίδας Πασχάλης 1868, ζητεί βοήθεια εξ ονόματος 

Ηπειρο-Θεσσαλο-Μακεδονικής και των κυριών επιτροπής 

ενεργούσης υπέρ των εθνικών οικογενειών (28-4-1868) και άλλα 

συναφή επί του αυτού θέματος έγγραφα 800 

*** 

Στη Θεσσαλονίκη λειτουργούσε ο γνωστός Φιλεκπαιδευτικός 

Σύλλογος Θεσσαλονίκης, αναπτύσσοντας πολυποίκιλη φιλανθρω-

πική δράση στις αρχές του 20ού αιώνα, η οποία χαρακτηρίστηκε από 

πολλούςε ως η πλέον δυναμική. Από παλαιά (11-3 και 2-4-1873)801 

υπήρχε αλληλογραφία και βοήθεια της μονής Ξηροποτάμου προς 

τον Σύλλογο, με πρωτοβουλία του Γέροντος Διονυσίου. Η διοίκηση 

του Συλλόγου, μετά την αποστολή προς την Ιερά Μονή 

                                                           
800 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 40 θ΄-ε' [υποφ.2].  
801 ΝΑΙΜΞ, φάκ.10 θ-ε, φ.62 και φ.63 [τχ.10/Α] 
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συλλυπητήριας επιστολής για τον ανωτέρω εκλιπόντα γέροντα (26-

8-1873)802, συνέχισε τα αιτήματα της παροχής (8-5-1875)803 

οικονομικής βοήθειας από τη Μονή, για την ενίσχυση του έργου της 

στη Μακεδονία. Με ευχαριστήρια επιστολή (21-1-1880) ο Σύλλογος 

ευχαρίστησε τη Μονή για την οικονομική βοήθειά της804. 

*** 

23-6-1874. Αγγελία υπό Κ. Ταχατζή και Χαρίσιον Δ. Βλήτη περί 

συστάσεως Φιλολογικού και Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου ο  Φοίνιξ  

στην Κοζάνη. Παράκληση να βοηθήσει η Μονή Ξηροποτάμου μέσω 

του εν Πολυγύρω Κοζανίτη Γ. Αρμενοπούλου Μαλ. Μοδίρη 

(μονόφυλλο )805  

*** 

17-2-1875. Ο φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με την 

από επιστολή του προς Μονή Ξηροποτάμου σημειώνει την σημασία 

της εκπαίδευσης για τον ελληνισμό της Μακεδονίας και ζητεί τη 

βοήθεια της Μονής (μονόφυλλο)806: 

*** 

31.5.1875. Έντυπο δίφυλλο του εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού 

Συλλόγου προς τους Φιλόμουσους Ομογενείς που αφορά διανομή 

συσσιτίου,) 807 

*** 

15.1.1877. Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Θεσσσαλονίκης με την 

από επιστολή επισημαίνει τη σημασία της εκπαιδεύσεως του 

ελληνισμού της Μακεδονίας και ζητεί τη συνδρομή της Μονής 

(μονόφυλλο)808: 

 

                                                           
802 ΝΑΙΜΞ, φάκ.7 θ-ε, φ.65 
803 ΝΑΙΜΞ, φάκ.7 θ-ε, φ.73 
804 ΝΑΙΜΞ, φάκ.7 θ-ε, φ.81 
805 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 10 θ΄-ε' [τχ.10/Α], φ. 7 
806 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 71 
807 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 11 θ΄-ε' [τχ.B], φ. 231 
808 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 74 
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*** 

13-7-1877. Στο έγγραφο αναφέρεται η εγκατάσταση 10 Τούρκων 

ακτοφυλάκων στο μετόχι Πυργαδικίων της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου. 

Οι Τούρκοι απαίτησαν από τους Μοναχούς του Μετοχίου και από 

τους κατοίκους των Ρεβενικίων όχι μόνο να επιδιορθώσουν αυτοί τα 

φυλάκια αλλά και να αναλάβουν την τροφοδοσία των στρατιωτών. 

Ο οικονόμος Ανανίας ρωτά την Ιερά Μονή τι πρέπει να πράξει. (Το 

κτίσμα χρησιμοποιείτο από τους Τούρκους ως φυλάκιο της 

ακτοφυλακής. (ΛΣΤ 280)809. 

*** 

21-1-1880. Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με την 

επιστολή του ευχαριστεί τη Μονή Ξηροποτάμου για τη βοήθεια που 

προσέφερε προς τον Σύλλογο, προκειμένου αυτός να συνεχίσει το 

έργο του επ' αγαθώ  της Μακεδονίας (μονόφυλλο) 810 

*** 

17-9-1880.  Έκκληση του Γραικικού Νοσοκομείου Σμύρνης προς 

τη Μονή Ξηροποτάμου για  αρωγή (δίφυλλο)811  

*** 

20-5-1887. Επιστολή εφορείας Εθνικών  Φιλανθρωπικών Κατά-

στημάτων  Κωνσταντινουπόλεως προς τη Μονή Ξηροποτάμου από 

για ενίσχυσή του (μονόφυλλο). Πρβλ και Φύλλο  21 από 17.5.1896 (Βλ 

και Φύλλο  43, επιστολή από 8.6.1904) και Φύλλο  45 από 27.8.1904 

και 10.5.1908 Φύλλο  54. 812 

*** 

Στην Κωνσταντινούπολη ήδη λειτουργούσαν τα Εθνικά 

Φιλανθρωπικά Καταστήματα, που περιέθαλπαν χιλιάδες Έλληνες 

ασθενείς κατ’ έτος, και φιλοξενούσαν δωρεάν τους απόρους. Αυτά, 

που στεγάζονταν πλησίον της μονής Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί) 

                                                           
809 ΙΜΔΧ, 13-7-1877. (Μπλε τετράδιο του Αρχείου τη Μονής)  

810 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ.80 
811 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 10 θ΄-ε' [τχ.10/Α], φ.12 
812 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 8 θ΄-ε' [τχ.8], φ. 17 
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και αποτελούνταν από νοσοκομείο, πολυκλινική και γηροκομείο, 

ζήτησαν οικονομική ενίσχυση με επιστολές (20-5-1887, 17-5-1896, 8-6-

1904, 27-8-1904, 10-5-1908)813.  

*** 

8-8-1888. Δίπλωμα ανακηρύξεως της Ι. Μονή Βατοπεδίου ως μέγα 

ευεργέτη του Φιλεπαιδευτικού  Συλλόγου Ίμβρου. Πρόεδρος Συλλό-

γου Ραλλής Παπαδόπουλος. 814  

*** 

2-7-1900. Αποστολή τεσσάρων λιρών Τουρκίας ως συνδρομή για 

την απελευθέρωση του Γ. Γιαγλή. 815 

*** 

24-4-1900. Αίτηση οικονομικής Βοήθειας προς τη  Μονή 

Ξηροποτάμου από το lωακείμειο Παρθεναγωγείο (μονόφυλλο) 816 

*** 

30-5-1901. Η Μονή Ξηροποτάμου βοηθά  οικονομικώς τον εν 

Κωνσταντινουπόλει Μουσικό Σύλλογο,  (μονόφυλλο) 817  

*** 

8-8-1904: Μπέροβα, πρόκριτοι ζητούν ενίσχυσιν διά 

αποπεράτωση σχολείου της Κοινότητός τους. 818 

*** 

 22-3-1904: Η Κοινότης Λιβαδίου επαρχίας Γευγελής ζητεί 

οικονομική ενίσχυση για εργασίες στην εκκλησία της Κοινότητας. 819 

*** 

5-8-1904. Δωρεά της Ριανκούρ στις Μονές Ξηροποτάμου και 

                                                           
813 ΝΑΙΜΞ, φάκ.8 θ-ε, φ.17, 21, 43, 45, 54 
814 ΑΙΜΒατ 
815 ΑΙΜΒατ 
816 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 8 θ΄-ε' [τχ.8], φ. 31 
817 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 8 θ΄-ε' [τχ.8] / ΝΑΙΜΞ, φάκ.8 θ-ε, φ.35 
818 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 37 θ΄-ε' [υποφ.3].  
819 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 37 θ΄-ε' [υποφ.3].  
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Εσφιγμένου 820 

*** 

27-1-1905. Επιστολή Κυρίλλου. Ζητεί 1 λίρα για τη Μητρόπολη  

Νευροκοπίου 821.  

*** 

12-1-1905. Έκκληση της Κεντρικής Εφορίας της εν Σταυροδρομίω 

Ελληνικού Ορθοδόξου Κοινότητος προς τη  Μονή Ξηροποτάμου για 

οικονομική  συνδρομή.822  

*** 

12-1-1905. Η Ελληνική Κοινότητα (ορθόδοξη)  Σταυροδρομίου 

(περιοχή Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως) ζήτησε επίσης οικονομική 

βοήθεια823. 

*** 

27-1-1905824. Ο Αντιπρόσωπος Κύριλλος ζήτησε από τη Μονή 

Ξηροποτάμου μια Οθωμανική λίρα για να ενισχυθεί η Μητρόπολις 

Νευροκοπίου, προκειμένου να αυτή να αναγείρει νέο Μητροπολιτικό 

Κατάστημα, η δράση τους οποίου θα εμψύχωνε τους Έλληνες της 

περιοχής. Η Μονή που επείσθη από τους σκοπούς της όλης 

προσπάθειας προσέφερε είκοσι τουρκικές λίρες. 

*** 

27-9-1906. Επιστολή προς τον Άγιο Καθηγούμενο Ιωαννίκιο της 

Ιεράς Μονής Σιμωνόπετρας εκ μέρους της Δημογεροντίας και της 

Εφοροεπιτροπής της Φούρκας Χαλκιδικής. Ο πρώην οικονόμος του εν 

Κασσάνδρα Μετοχίου Κελλί, οσιώτατος π. Κοσμάς, κατ’ εντολήν της 

Μονής, εκοινοποίησε εις την Κοινότητα Φούρκα ότι η Ιερά Μονή 

Σιμοπέτρας (Σίμωνος Πέτρας) δώρισε στην εκκλησία της το εντός 

                                                           
820ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 21 θ΄-ε' [τχ.Γ΄], φ. 188 
821ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 21 θ΄-ε' [τχ.Γ΄], φ. 297 
822 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 8 θ΄-ε' [τχ.8], φ. 46 
823 ΝΑΙΜΞ, φάκ.8 θ-ε, φ.46 
824 ΝΑΙΜΞ, φάκ.21 θ-ε, φ.297.  

-Καραθανάσης, Ο Ελληνισμός, σ. 55 επ.  
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της περιφερείας Φούρκας ευρισκόμενο χωράφι της. Με την παρούσα 

επιστολή οι ανωτέρω (Δημογεροντία και Εφοροεπιτροπή) αφού 

εκφράζουν τις από καρδιάς ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη τους, 

παρακαλούν να τους σταλεί η επίσημος αναγνώριση της δωρεάς 

αυτού, για να θεωρηθεί στο μέλλον κτήμα της Εκκλησίας Φούρκας. 

Για την Δημογεροντία υπογράφουν: Γεώργιος Χριστοδούλου 

Φασούλας και Ιωάννης Χριστοδούλου Ντόντολος. Για την 

Εφοροεπιτροπή υπογράφουν: Γεώργιος Βορδώνης και Χρήστος 

Αλεξανδρής. 825  

*** 

6-1-1907. Οι Έφοροι Επίτροποι της Κοινότητας Φούρκας 

Χαλκιδικής απέστειλαν προς τον Καθηγούμενο της Μονής Σίμωνος 

Πέτρας Ιωαννίκιο ευχαριστήρια επιστολή, στην οποία ευγνωμονούν 

τη Μονή για την παραχώρηση μοναστηριακού χωραφιού κειμένου 

στην περιφέρεια Φούρκας, προκειμένου να κτισθεί σ’ αυτό Εκκλησία 

και σχολείο. 826 

*** 

23-6-1907. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Αλέξανδρος  ζητεί από 

τη Μονή Ξηροποτάμου την εκχώρηση οικοπέδου κειμένου εις την 

ενορία του Αγίου Αθανασίου, όπου η Ελληνική  Κοινότητα σκοπεύει 

να ανεγείρει Αστική Σχολή (μονόφυλλο) 827  

*** 

14-10-1907. Επιστολή του Έλληνος Προξένου Κοντογούρη στην 

οποία περικλείει σχέδιο προϋπολογισμού δαπάνης για την ανέγερση 

εκπαιδευτικού καταστήματος και ορφανοτροφείου, στο οποίο θα 

σπουδάζουν και θα στεγάζονται τα ορφανά του Μακεδονικού 

Αγώνος. Επίσης, οι απόφοιτοι του Καταστήματος θα στέλνονται ως 

διδάσκαλοι στη Μακεδονία (τετράφυλλο) 828  

*** 

                                                           
825 ΑΙΜΣΠ 
826 ΑΙΜΣΠ 
827 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 10 θ΄-ε' [τχ.10/Α], φ. 114 
828 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 10 θ΄-ε' [τχ.10/Α], φ. 115-116 
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19-4-1908. Ο Μητροπολίτης  Θεσσαλονίκης αναφέρεται στους 

όρους εξαγοράς του οικοπέδου της Μονής Ξηροποτάμου στη 

Θεσσαλονίκη και των γειτονικών προς την υπό κατασκευή Αστικής 

Σχολής της Ελληνικής Κοινότητας και  παρακαλεί τη διοίκηση της 

Μονής να γίνουν αποδεκτοί οι όροι αγοράς του (μονόφυλλο). 829 

*** 

5-7-1908. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης με την επιστολή του 

προς Μονή Ξηροποτάμου εκφράζει την ικανοποίησή του για την 

επελθούσα συμφωνία εξαγοράς του οικοπέδου αντί 250 λιρών 

Τουρκίας (μονόφυλλο). 830 

*** 

18-9-1908. Στην επιστολή, υπογραφόμενη από τον Πανάρετο 

Ξηροποταμινό και απευθυνόμενη προς τον Γέροντα της Ιεράς Μονής 

Δοχειαρίου γνωστοποιείται ότι ομογενής από Αμερική αποστέλλει 1 

δολάριο (ΜΓ, 31) 831.  

*** 

30-10-1908. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης με την από επιστολή 

του προς τη Μονή Ξηροποτάμου υποβάλλει την παράκληση να δοθεί 

παράταση πληρωμής του συμφωνηθέντος ποσού, αφού η Εφορεία 

της Σχολής το εξόδευσε σε άλλες ανάγκες (μονόφυλλο) 832 

*** 

24-10-1908. Επιστολή του προηγουμένου της Μονής Ξηροποτάμου 

Κυρίλλου περί καταγγελίας του Παμμακεδονικού Συλλόγου για 

κατακράτηση εράνων αγιορειτών από τον Θεοχάρη Ζαρκάδα που 

διενήργησε τον έρανο. Το αυτό έπραξε και κάποιος Αντώνιος 

Σαμαράς 833 

*** 

                                                           
829 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 10 θ΄-ε' [τχ.10/Α], φ. 118 (119) 
830 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 10 θ΄-ε' [τχ.10/Α], φ. 119 
831 Αρχείο Μονής Δοχειαρίου, έγγρ. ΜΓ, 31. (Από το μαύρο βιβλίο του Αρχείου) 

832 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 10 θ΄-ε' [τχ.10/Α], φ. 122. 
833 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
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15-11-1908. Ενίσχυση της Φιλοπτώχου Αδελφότητος  Αρχάγγελος  

για στέγασή της σε οικία στις Μαριές Θάσου 834.  

*** 

7-11-1908. Επιστολή του προηγουμένου της Μονής Ξηροποτάμου 

Κυρίλλου περί συγχύσεως που προκαλεί δωρεά του καπετάν Γιαγλή 

στις  Μονές. Ο Χρύσανθος έστειλε εξ Αθηνών βιβλία 835 

*** 

 [16-6-1909]. Ο Δράμας Χρυσόστομος Καλαφάτης προς τη Μονή 

Ξηροποτάμου. Την πληροφορεί για τη σημασία του Μετοχίου 

Κομμύσθης και αιτείται βοηθείας από τη Μονή. 836 

*** 

28-5-1911. Η Εφορεία των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλο-

νίκης  ζητεί την οικονομική συνδρομή της Μονής (μονόφυλλο) 837 

*** 

28-5-1911. Τα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια  Θεσσαλονίκης ζητούν με 

την από επιστολή οικονομική βοήθεια από την Μονή838. 

*** 

10-1-1912. Έκκληση Φιλοπτώχου Αδελφότητος Καλλιπόλεως ο 

Άγιος Παντελεήμων προς Μονή Ξηροποτάμου για ενίσχυσή της 

(μονόφυλλο) 839  

*** 

15-2-1912. Έρανος υπέρ θυμάτων πολέμου  840 

 

 

                                                           
834 ΝΑΙΜΞ, φάκ.33 θ-ε, χ.α.φ. 
835 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
836 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 37 θ΄-ε' [υποφ.3].  
837 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 10 θ΄-ε' [τχ.10/Α], φ. 129.  
838 ΝΑΙΜΞ, φάκ.120 θ-ε, τεύχ.10 
839 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 8 θ΄-ε' [τχ.8], φ. 73 
840 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 24 θ΄-ε' [υποφ.3]. 
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*** 

3-4-1912, εν Καβάλα.  Οι επίτροποι της Εκκλησίας Τιμίου Προδρό-

μου Καβάλας ζητούν από την Ι. Μονή Βατοπεδίου να συμβάλει στην 

αγορά ενός κώδωνος ρωσικής προελεύσεως 500 οκάδων, με 

προορισμό την Ιερά Μητροπολιτική Εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου 

Καβάλας841.  

*** 

7-5-1912. Επιστολή του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης με την οποία 

ζητεί την οικονομική συνδρομή της Μονής  (μονόφυλλο) 842 

*** 

18-5-1912. Εν Κωνσταντινουπόλει. Με επιστολή της η Αδελφότης 

της Κωνσταντινουπόλεως  Η Ευπρέπεια  προς τον Άνθιμο 

Βατοπεδινό υπενθυμίζει στη Μονή τη μεγάλη πυρκαϊά που 

δοκίμασαν οι συνοικίες Ξυλόπορτα, Βαλίνος και Βαλατάς, ιδιαίτερα 

δε η ιερή και αρχαία εκκλησία της Παναγίας του Βαλίνου. Ζητά δε 

παρακλητικώς από τη Μονή, μετά από τούτη την ολοσχερή 

καταστροφή της εν λόγω εκκλησίας να αγοραστούν δύο ιερατικές 

και μία διακονική στολή και δωρηθούν στην Εκκλησία843. 

*** 

5-6-1912. Οικονομική ενίσχυση του Βρεφοκομείου  Άγιος Στυ-

λιανός  Θεσσαλονίκης844 και της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Καλλιπό-

λεως  Άγιος Παντελεήμων   Θράκης (10-1-1912)845. 

*** 

28-6-1912. Η εν Καβάλα Αδελφότης  Ο Ευαγγελισμός  με 

επιστολή προς την Ιερά Μονή αναλύει τους λόγους που την 

                                                           
841 ΑΙΜΒατ, ΙΙ, φ.341 
842 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 10 θ΄-ε' [τχ.10/Α], φ. 133 
843 ΑΙΜΒατ,  ΙΙ, φ.5 
844 Ιδρύθηκε το 1830 (Επανίδρυση 1913, για τα ορφανά και έκθετα παιδιά) 
845 ΝΑΙΜΞ, φάκ.8 θ-ε, φ.73 
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ανάγκασαν να προσφύγει στην βοήθεια της Ιεράς Μονής 

(υπερβολική υπερτίμηση των υλικών οικοδομής)846. 

*** 

11-9-1912, Αρχιδιάκονος Γεννάδιος . 

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Προς τον Πανοσιολογιώτατον 

Επίτροπον του Αγίου Όρους Κύριον 

Κύριον Κοσμάν 

Ενταύθα 

Πανοσιολογιώτατε, 

Ο επιδότης της παρούσης μου παπα-Κωνσταντίνος, εφημέριος της εν Ζαρόβη 

ευαρίθμου Ελληνικής Κοινότητος, επέδωκε προ τίνος εις την Ι. Μητρόπολιν αίτησιν, 

δι’ ης παρεκάλει Αυτήν να εξεύρη τους πόρους, οίτινες απαιτούνται προς επισκευήν 

του ετοιμορρόπου Ιερού ναού του χωρίου του. Η Ι. Μητρόπολις, επειδή είνε γνωστή η 

τύχη του χωρίου τούτου έθεσε το ζήτημα εις την Δημογεροντίαν, 

ήτις απεφάσισε να ζητηθή παρά της υμετέρας φίλης πανοσιολογιότητος 

ένθερμος συστατική επιστολή προς την Ι. Σύναξιν, δι’ ης ούτος ακωλύτως 

περιερχόμενος τας Ι. Μονάς να ζητή τον οβολόν αυτών υπέρ του Ιερού τούτου σκοπού.  

Όθεν παρακαλείται η Υμετέρα Πανοσιολογιότης εν τη εγνωσμένη Αυτής υπέρ των 

Ιερών σκοπών πρωτοβουλία να εφοδιάση τον επιδότην της παρούσης μου διά του 

κατάλληλου συστατικού γράμματος. 

Επί δε τούτοις ευχαριστών Αυτή θερμώς διά την σύντονον ενέργειαν διατελώ 

μετ’ απείρου αγάπης και πολλής της εκτιμήσεως 

εν τη  Ι. Μητροπόλει τη 11η 7/βρίου 1912 

κατ’ εντολήν 

προθυμότατος φίλος 

(τίθεται σφραγίς της Μητροπόλεως, του 1910) Αρχιδιάκονος Γεννάδιος847 

*** 

12-9-1912, Κοσμάς Αγιοπαυλίτης. 

Εν Θεσσαλονίκη 1912  Σεπτεμ. 12 

Σεβαστή  Ιερά  Επιστασία 

                                                           
846 ΑΙΜΒατ,  φ.10 
847  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 



 332 

Εσωκλείω τη Υμετέρα Πανοσιολογιότητι γράμμα της ενταύθα Ιεράς 

Μητροπόλεως και παρακαλώ όπως εις τον επιδότην παπά-Κωνσταντίνον δοθή 

θερμοτάτη συστατήριος προς τας Ι. Μονάς προς συλλογήν συνδρομών δι’ επισκευήν 

του ετοιμορρόπου ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της εν Ζαρόβη ορθοδόξου 

Κοινότητος. 

Μετά σεβασμού εν Χ(ριστ)ώ αδελφός 

Ι(εροδιάκονος) Κοσμάς Άγιοπαυλίτης848  

*** 

24-9-1912, εν Καβάλα. Η εν Καβάλει Αδελφότης  Ο Ευαγγελισμός  

με επιστολή της εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της για την 

οικονομική ενίσχυση για την ανέγερση του Παρθεναγωγείου849.  

 

*** 

8-10-1912. Απόδειξη περί συνδρομής της Μονή Ξηροποτάμου 

υπέρ της Πατριαρχικής Κεντρικής Επιτροπής 850  

*** 

26-2-1914. Έκκληση Εκκλησιαστικού Ανορθωτικού Συνδέσμου,  

Κωνσταντινούπολις,  για βοήθεια από Μονή Ξηροποτάμου 

(τρίφυλλο) 851  

*** 

5-6-1914. Επιστολή της Διοίκησης του Βρεφοκομείου  Ο Άγιος 

Στυλιανός  στην οποία ζητεί την ενίσχυσή του από τη Μονή Ξηροπο-

τάμου  (δίφυλλο) 852  

*** 

10-12-1914. Ι. Μονή Ρωσικού περί μεταφοράς ξυλείας για ανάγκες 

Σχολής Συκιάς 853 

                                                           
848  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
849 ΑΙΜΒατ, ΙΙ, φ.178 
850 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 8 θ΄-ε' [τχ.8], φ. 99 
851 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 8 θ΄-ε' [τχ.8], φ. 104 
852 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 10 θ΄-ε' [τχ.10/Α], φ. 164 
853 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 37 θ΄-ε' [υποφ.3].  
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*** 

6-4-1916, Λιαριγκόβι: αναγγελία ιδρύσεως φιλομούσου Συλλόγου 

ο  Απόλλων  (αλληλογραφία περί του συλλόγου αυτού) πρόκειται 

περί επανιδρύσεως του παλαιού ομίλου της Λιαριγκόβης 854 

 

Ενισχύσεις των Μονών για ανέγερση εκκλησιών και σχολίων 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται έγγραφα των αρχείων της 

Μονής Ξηροποτάμου, Βατοπεδίου και Ιβήρων που δεικνύουν την 

συμβολή τους στην ανέγερση εκκλησιών και σχολείων. Από αυτά 

προκύπτει κυρίως η βοήθειά τους προς διάφορα χωριά της 

Χαλκιδικής αλλά και σε αναξιοπαθούσες οικογένειες.  

 Στα αρχεία της Μονής Ξηροποτάμου  από το 1835 και εξής 

καταγράφονται ανάλογες περιπέτειες για την ανέγερση εκκλησιών 

σε 24 χωριά της Χαλκιδικής, ήτοι στις κοινότητες855: Αγίου Μάμαντος,  

Βάλτας, Ορμύλιας, Ραβνών (Πετροκεράσων), Πολύγύρου, 

Ζαγκλιβερίου, Λιαρίγκοβης (Αρναίας), Αδάμ, Βαρβάρας, Ιζβόρου 

(Στρατονίκης), Παλαιοχωρίου, Ρεβενικίων (Μεγάλης Παναγίας), 

Αθύτου, Ρεσετνικίων (Αγίου Προδρόμου), Σιποτνικίων (Ριζών), 

Κρήμνης, Σταυρού, Νοβοσέλου (Νεοχωρίου), Πορταριάς, Αγίου 

Νικολάου, Ιερισσού, Παλιουρίου, Γαλάτιστας και Παλαόχωρας. 

Επίσης από τα Αρχεία της Ι. Μ. Βατοπεδίου της περιόδου 1860-

1920 αναδεικνύεται η μέγιστη οικονομική βοήθεια της Μονής για την 

οικοδόμηση εκκλησιών στα κάτωθι 31 χωριά της Χαλκιδικής856, ήτοι: 

Ισβόρου, Κρήμνης, Πολυγύρου, Συκιάς, Αθύτου, Νοβοσέλου, Σανών, 

Τοπλίκιων (Γεροπλατάνου), Αγίου Νικολάου, Περιστεράς, 

Ρεβενικίων, Βαρβάρας, Νικήτης, Ρεσιτνικίων, Βραστών, Βάλτας, 

Παλαιοχωρίου, Μαχαλά (Σταγίρων), Κοκκαλούς, Γοματίου, 

Λιαρίγκοβης, Αγίας Παρασκευής, Μοδίου, Γαλάτιστας, Σιποτνικίων, 

Λοτζικίου (Μελισσουργού), Πολυχρόνου, Στανού, Ζαγκλιβερίου, 

Πορταριάς και Ιερισσού. 

                                                           
854 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 37 θ΄-ε' [υποφ.3].  
855 Χιούτης,  "Οικονομική αρωγή", σ. 121. 
856 Χιούτης, ό.π., σ. 122.  
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δωρεά της Ι. Μονής 

Βατοπεδίου προς το εξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής στην Αρναία 

Χαλκιδικής μιας καμπάνας βάρους 28 οκάδων, κόστους 700 

γροσίων857, η οποία αποτελούσε την ανταπόκριση της Μονής προς το 

αίτημα των Επιτρόπων του Ναού για οικονομική ενίσχυση. Η εν 

λόγω επιτροπή ανοικοδόμησης της Εκκλησίας, αποτελούμενη από 

τους Β. Α. Σαραφινό, Κ. Αποστολίδη, Κ. Καραλιόλιου και Ι. Ν. 

Κοτσάνη εξουσιοδότησε με το από 12 Ιουνίου 1905 εν Λιαριγκόβη 

έγγραφο (αρ.240) τον αιδεσιμότατο Οικονόμο Άγγελο Κοσμαρά, 

όπως ζητήσει κώδωνα από τη Μονή δια τον περαιούμενον εντός 

ολίγου Ι. Ναό της Αγ. Παρασκευής Αρναίας (Λιαριγκόβης) 

Χαλκιδικής. Ο αιδεσιμότατος Κοσμαράς, αφού αποδέχθηκε τη δωρεά, 

ευχαρίστησε εξ ονόματος της Επιτροπής και της Κοινότητος τη 

Μονή.  Αξίζει να επισημάνουμε στην ευχαριστήρια επιστολή του τις 

εκφράσεις  θα διαλαλεί ότι η Ελληνική Ι. Μ. Βατοπεδίου δεν άφησε μια 

Ελληνική Κοινότητα να εξαιτεί τον παρ’ άλλων ένα κώδωνα  και της 

από 21-7-1905 ότι η δωρεά  δεν προέρχεται από αλλοεθνή Μονή, αλλά 

από Ελληνική και δη την του Βατοπεδίου, μεθ’ ης η Κοινότης μας 

συνδέεται δ’ αρίστων αναμνήσεων . Οι οποίες αναμνήσεις υπονοούν 

το Μακεδονικό Αγώνα και παντοία προσφορά σ’ αυτόν.   

Μετά την ανταπόκριση της Μονής στο αίτημα κατοίκων της 

Λιαριγκόβης, δημοσιεύουμε δύο ευχαριστήριες επιστολές του αυτού 

περιεχομένου (απευθυνόμενες η μία προς τους επιτρόπους της 

Μονής και η άλλη προς τον ιεροδιάκονο Άνθιμο) προς τη Μονή 

Βατοπεδίου.  

Οι Μονές του Αγίου Όρους βοήθησαν οικονομικώς τους 

πολιτιστικούς φορείς της γειτνιάζουσας Χαλκιδικής. Συνέβαλαν 

στην ανέγερση νέας εκκλησίας και σχολείου στη Κοινότητα Αγίου 

Μάμαντος Χαλκιδικής (14-6-1904) και στη Κοινότητα Πολυχρόνου 

Χαλκιδικής (10-3-1913), καθ’ όσον εκκλησία και σχολείο του 

                                                           
857 Χιούτης, "Η δωρεά", σ. 20-21.  

 – Αι από 21/7/1905 επιστολαί της επιτροπής ανοικοδόμησης της εκκλησίας της 

Αγ. Παρασκευής προς τους επιτρόπους (η μία) και προς τον ιεροδιάκονο Άνθιμο 

της Μονής Βατοπεδίου (Αρχείο της Μονής Βατοπεδίου).  
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Πολυχρόνου είχαν καταστραφεί το 1821858. Επίσης, συνέβαλε 

οικονομικά στην ίδρυση (6-4-1916) του Φιλόμουσου Συλλόγου  

Απόλλων  στη Λιαριγκόβη (Αρναία) (επανίδρυση του παλαιού)859.  

*** 

13-10-1904: Κοινότης Συκιάς και έφοροι Σχολής Συκιάς ζητούν 

οικονομική ενίσχυση 860 

*** 

24-6-1904: Η Κοινότης Αγ. Mάμαvτoς αιτείται οικονομική 

ενίσχυση για εργασίες στην  εκκλησία της 861 

*** 

12-6-1905, Τοις φιλοχρίστοις 

 Δια του παρόντος πληρεξουσιοδοτείται η Α. αιδεσιμότης ο Μ. 

Οικονόμος Άγγελος Κασμαράς, όπως εξαιτήσητε κώδωνα (καμπάναν) 

δια τον όσο ούπω περατούμενον Ι. Ναόν της Αγ. Παρασκευής και 

αποδεχθεί τούτον εξ ονόματος ημών και της Κοινότητός μας, ήτις 

επιφυλλάσσεται κατόπιν να υποβάλει καταλλήλως τω δωρητή η τοις 

δωρηταίς τας ευχαριστίας της 

Εν Λιαριγκόβη τη 12 Ιουνίου 1905.  

   Οι Επίτροποι 

Β. Α. Σαραφιανός, Κ. Αποστολούδας, . Καραλιόλιος, Ι.Ν. Κοτσάνης862.  

*** 

21-7-1905. Προς την Σ. Επιτροπήν της Ιεράς Μεγίστης Μονής 

Βατοπεδίου.  

 Απερίγραπτος είναι η καταλαβούσα ημάς αγαλλίασις επί των 

ακούσματι ότι η Ι. Μονή Βατοπαιδίου απεφάσισε να δωρήσει κώδωνα 

(καμπάναν) δια τον της Κοινότητός μας Ι. Ναόν Αγ. Παρασκευής. Η υπό 

του Μ. Οικονόμου Αγγέλου Κοσμαρά περιγραφικώς αναγνωσθείσα 

ημίν ιστορία της αποφάσεως της Σ. Επιτροπής και είτοι της Ι. 

                                                           
858 ΝΑΙΜΞ, φάκ.28 θ-ε, χ.α.φ. 
859 ΝΑΙΜΞ, φάκ., 37 θ-ε, υποφ.3, χ.α.φ. 
860 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 37 θ΄-ε' [υποφ.3].  
861 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 37 θ΄-ε' [υποφ.3].  
862 ΑΙΜΒατ 
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Συνάξεως και το γοργόν ταύτης έχουσι τόσον χάριν. Ο κώδων θα 

ηχήσει συν Θεώ κατά την επέτειον εορτήν της Αγίας και θα διαλαλή 

ότι η Ελληνική Ι. Μ. Βατοπαιδίου δεν άφησε μιαν Ελληνική Κοινότητα 

να εξαιτείται παρ’  άλλων ένα κώδωνα . 

Στη συνέχεια οι Επίτροποι εκφράζουν τας ευχαριστίας των και 

των και την ευγνωμοσύνην στην Ολομέλεια της Ιεράς Μονής, η οποία 

ευαρεστούμενη να παραδώσει τον κώδωνα εις τον κομιστήν ταύτης.  

Λιαριγκόβη 21 Ιουλίου 1905  (τ.σ. υπογραφή των μελών της 

Επιτροπής Ανοικοδομήσεως του Ι. Ναού). 863 

*** 

21-7-1905. Προς την Α. Ιερολογιότητα τον Διάκονον Κον Κον 

Άνθιμον.  

 Ότι ο Μ. Οικονόμος Άγγελος Κοσμαράς επανελθών αυτόθεν 

ανακοινώσατο ημίν την απόφασιν της Ι. Μονής Βατοπεδίου, όπως 

δωρήσητε κώδωνα δια τον Ι. Ναόν της Αγ. Παρασκευής, διηγήθη δε ημίν 

και το ιστορικόν της αποφάσεως, αλλά και την ην έσχητε 

πρωτοβουλίαν υιοθετήσαντες την υπόθεσίν μας η χαρά μας έφθασεν 

μέχρι του απεριγράπτου. Τέλος,  δωρεά κώδωνος νέου Ι. Ναού δεν 

προέρχεται από αλλοεθνή Μονήν, αλλά από Ελληνικήν και δη την του 

Βατοπαιδίου, μεθ’ ου η Κοινότης μας συνδέεται δι’  αρίστων 

αναμνήσεων . Παράλληλα εκφράζονται ευχαριστίες στην Ι. Επιτροπή 

και τα βαθύτατα σέβη,  

Λιαριγκόβη, 21 Ιουλίου 1905. (τ.σ. υπογραφή των μελών της 

Επιτροπής Ανοικοδομήσεως του Ι. Ναού)864. 

*** 

31-10-1905, Αριθ. πρωτ. 6800.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 337Χ224). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των Ιβήρων 

. 

                                                           
863 ΑΙΜΒατ. 
864 ΑΙΜΒατ. 
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Εις απάντησιν τηλεγραφήματος της Μονής διά την εκ σεισμού 

προσγενομένην σοβαράν βλάβην της Μονής, εις βαθμόν 

καθιστώντα επίφοβον την εν αυτή διαμονήν και κατοικίαν, 

εκφράζεται η πατρική θλίψις και αιτείται η άνωθεν παραμυθία και 

αντίληψις προς αντιμετώπισιν του σοβαρού δυστυχήματος. 

Συνιστάται δε διά την ανόρθωσιν των πεπτωκότων και στερέωσιν 

των διερρωγότων, όπως μηδεμία δοθή προσοχή και εμπιστοσύνη εις 

συμβουλάς των επιχωρίων και πρακτικών αρχιτεκτόνων, αλλ’ 

επιζητηθή η γνώμη ενός ή και πλειόνων επιστημονικώς 

μεμορφωμένων προς αποφυγήν ανεπανορθώτων σφαλμάτων, οία 

άλλοτε διεπράχθησαν. 865 

*** 

9-12-1905, Αριθ. πρωτ. 7329  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ224). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των Ιβήρων 

. 

Εις απάντησιν του από 13 παρελθόντος μηνός Μοναστηριακού 

Γράμματος, δι’ ου θερμή γίνεται επίκλησις της ηθικής και 

εκκλησιαστικής αρωγής εις ανόρθωσιν των εκ του τελευταίου 

σεισμού δεινών της Μονής ζημιών και παθημάτων, δηλούται ότι 

περί της αντιλήψεως εις απόσπασιν των εκ του Ρωσικού Κράτους 

διαφόρων της Μονής καθυστερημάτων, επαφέθη η ενέργεια των 

δεόντων υπό της Ιεράς Συνόδου εις την Α.Θ.Π.,  εφ’ ω και γενήσεται 

εν καιρώ καταλλήλως το πρέπον . 866 

*** 

17-6-1909, Αριθ. πρωτ. 3241  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ227). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

                                                           
865 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 454. 
866 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 454.  



 338 

Γνωρίζεται η διαβίβασις περικλείστου υψηλού Αυτοκρατορικού 

Φιρμανίου περί της ανεγερθείσης  Ιεράς Εκκλησίας  του εν 

Κυδωνίαις Μετοχίου της Μονής. – Πρόκειται διά τον εκείσε 

υπάρχοντα ήδη Ι. Ναόν της Παναγίας Πορταϊτίσσης.867  

*** 

2-5-1910, Γομάτι.  Απόφαση της κοινότητος Γοματίου για 

ανέγερση Σχολής 868 

*** 

5-5-1910,  Γομάτι, για ανέγερση Σχολής .869 

*** 

3-10-1911, Αριθ. πρωτ. 8370  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 337Χ225, λουλακί 

μελάνη). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Δηλούται η παραλαβή τηλεγραφήματος της Μονής, δι’ ου 

γνωρίζεται ότι αύτη εδήλωσε διά τακριρίου εις την Κυβέρνησιν την 

ανέγερσιν εκκλησίας διά τας θρησκευτικάς ανάγκας των κατοίκων 

του εν Ροζινώ τσιφλικίου της. Από πλευράς Πατριαρχείου ενετάλη ο 

Καπουκεχαγιάς των Πατριαρχείων, ίνα ενεργήση τα δέοντα παρά 

τοις οικείοις Υπουργείοις. Προς τούτοις προτρέπεται η Μονή, όπως 

επειγόντως προβή εις την εκτέλεσιν των δεόντων, κατά την ως άνω 

δήλωσιν αυτής, προς πρόληψιν πάσης ενοχλήσεως του Μετοχίου 

από μέρους των Βουλγάρων εν τε τω παρόντι και τω μέλλοντι. 870  

*** 

 14-9-1912 , Γομάτι, για ανέγερση Σχολής.871 

*** 

                                                           
867 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 457.  
868 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 37 θ΄-ε' [υποφ.3].  
869 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 37 θ΄-ε' [υποφ.3].  
870 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 467.  
871 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 37 θ΄-ε' [υποφ.3].  
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5-10-1914, Γομάτι.: κάτοικοι κοινότητος Γοματιού αιτούνται 

ενίσχυση για ανέγερση σχολής. 872 

*** 

21-11-1914: Γομάτι, για ανέγερση Σχολής 873 

*** 

 16-6-1915 , Γομάτι, για ανέγερση Σχολής.874 

*** 

 22-7-1915 , Γομάτι, για ανέγερση Σχολής.875 

Ενίσχυση προσώπων από τις Μονές 

Ο παλαιός αγωνιστής Μπασδέκης με την από Αθήνας 

5.4.1873876 επιστολή του προς τον Διονύσιο Ξηροποταμινό 

παραπονείται για την εγκατάλειψή του από την πρόνοια του 

κράτους και ζητεί μικρή βοήθεια. Γράφει ότι παλαιότερα τον 

συνέδραμαν ο Κωλέτης, ο Μαυροκορδάτος και ο Μεταξάς. 

*** 

10-9-1903. Η Στεριανή Ζαφειριάδου, αιτείται από τη Μονή 

Ξηροποτάμου βοήθεια για εισαγωγή του υιού της Βασιλείου εις 

φιλανθρωπικά καταστήματα  Κωνσταντινουπόλεως 877 

*** 

10-10-1904,  (Αρ. εγγρ.385). Οι Αρχές της Νιγρίτας σε επιστολή 

τους προς τη Μονή Βατοπεδίου ζητούν βοήθεια για την αποκατά-

σταση του πάμφτωχου ορφανού συγχωριανού τους, του Αθανασίου 

Παπαντσή, ο οποίος, έχοντας αδελφή αρραβωνιασμένη και μη 

μπορώντας να την αποκαταστήσει, ζητεί τη συνδρομή της Μονής 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις των 

περιστάσεων.  [Ακολουθούν οι υπογραφές των Αγάδων (Χρυσάφης, 

                                                           
872 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 37 θ΄-ε' [υποφ.3].  
873 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 37 θ΄-ε' [υποφ.3].  
874 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 37 θ΄-ε' [υποφ.3].  
875 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 37 θ΄-ε' [υποφ.3].  
876 ΝΑΙΜΞ, Φάκ.120 
877 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 37 θ΄-ε' [υποφ.3].  
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Αργυρός, Θεοχάρης Σμάγαδης, Π. Χρυσάφης) και η σφραγίδα του 

Οθωμανού Προεστού]. 

*** 

24-4-1905, Λοκόβι: αίτηση για την ενίσχυση του ασθενούς Μ. 

Τριανταφύλλου. 878 

Στήριξη αναξιοπαθούντων, προσφύγων και θυμάτων 

πολέμου  από τις Μονές 

19-10-1865, Λιαριγγόβη (Αρναία). Αίτηση κατοίκων της 

Λιαριγγόβης προς τη Μονή Βατοπεδίου μέσω του αντιπροσώπου 

τους Δημητρίου Ρήγα για αποστολή της Αγίας Ζώνης της Παναγίας  

όπως ημάς φυλάξοι αβλαβής ψυχής τε και σώματι 879.  

*** 

5-9-1876, Εν Ισβόρω (Ιερισσός). Κάτοικοι της Ιερισσού και οι 

οικονόμοι αιτούνται από τη Μονή Βατοπεδίου την αποστολή της 

αγίας ζώνης της Θεομήτορος, επειδή  ενέσκυψεν επιζωοτία  και  η 

χάρις αυτής και μόνης δύναται ν’ απαλλάξη τους κατοίκους της 

μεγάλης ταύτης ζημίας  880 

*** 

27-12-1879. Έκκληση Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για βοήθεια 

στους εν Ελλάδι Χριστιανούς προσφύγους (υπογράφει ο  Μάρκος 

Ρενιέρης 881 (μονόφυλλο).  

*** 

27-12-1879. Αθήνα ( Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ,  με υπογραφή 

του νομομαθούς και ιδρυτικού μέλους της ΕΕΣ Μ. Ρενιέρη) ζητείται η 

συνδρομή της Μονής Ξηροποτάμου για τους εν Ελλάδι χριστιανούς 

πρόσφυγες882.  

*** 

7-2-1890, Εν Ισβόρω. Ευχαριστήρια επιστολή των κατοίκων του 

Ισβόρου προς τον Πανοσιολογιώτατον Προηγουμένο κ. Διονύσιο και 

                                                           
878 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 37 θ΄-ε' [υποφ.3].  
879 Χιούτης, ό.π., σ. 196-197. 
880 Χιούτης, ό.π., σ. 197-198. 
881 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 2 θ΄-ε' [τχ. Β΄] 
882 ΝΑΙΜΞ, φάκ.2 θ-ε, χ.α.φ. 
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το συνοδού Νικηφόρου της Ι. Μονή Βατοπεδίου για την αποστολή της 

Τιμίας Ζώνης , η οποία  εξεδίωξε την βροτολοιγόν νόσον την 

επενεγκούσαν μεγίστην βλάβην εν τη ημετέρα κοινότητι  883 

*** 

23-9-1906, Αριθ. πρωτ. 787  Κωνσταντινούπολις, έκκλησις του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(έντυπον με χειρόγραφον υποσημείωσιν, μονόφυλλον 280Χ183). 

 Τοις οσιωτάτοις προϊσταμένοις...Μονής των Ιβήρων .  

Έκκληση της Μεγάλης Εκκλησίας προς αρωγήν, διά τας ανάγκας 

των πτωχών και πάντη απόρων κοινοτήτων εν παντί τω κλίματι 

αυτής ευρισκομένων, ιδία ανά τας Μακεδονικάς επαρχίας. Εν δε τη 

χειρογράφω υποσημειώσει λέγει:  Δεκτά και τα δύο λεπτά της χήρας 

του Ευαγγελίου στελλόμενα τω ταμία του εθνικού ταμείου κ. Σ. 

Παπαδάκη επί αποδείξει .  884  

 

*** 

23-9-1906. Έντυπο εκκλήσεως του Πατριαρχείου προς τη Μονή 

Ξηροποτάμου για οικονομική αρωγή προς τους αναξιοπαθούντες εν 

Μακεδονία (μονόφυλλο). 885  

*** 

17-10-1906. Έκκληση του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς την Ι. 

Κοινότητα διά βοήθεια παθόντων εν Βουλγαρία886 

*** 

29-7-1909. Ζητείται από το Βατοπαίδι να συνεισφέρει οικονομικά 

υπέρ των παθόντων στα Άδανα. 887 

*** 

                                                           
883 Χιούτης, ό.π., σ. 198-199. 
884 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 455.  
885 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 8 θ΄-ε' [τχ.8], φ.51 
886 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
887 ΑΙΜΒατ 
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Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σε επιστολή που απέστειλε προς 

τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, ζήτησε την οικονομική βοήθειά 

τους  για τους αναξιοπαθούντες της Μακεδονίας888.  

*** 

Η Ιερά Κοινότητα με επιστολή της μετέφερε προς τις 

Αγιορείτικες Μονές την έκκληση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να 

συνδράμουν οι Μονές τους Έλληνες αναξιοπαθούντες πρόσφυγες 

της Βουλγαρίας889. 

*** 

21/19-10-1910 επιστολή του Αρχηγού Χαλκιδικής Ανθυπολοχαγού 

Εμμανουήλ Σωτηριάδη προς τον Άγιο Καθηγούμενο και τους 

λοιπούς Πατέρες της Ι. Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους, στην οποία  

εκφράζεται η ευγνωμοσύνη του για τις παρασχεθείσες από τους 

Μοναχούς περιθάλψεις και φιλοξενία των τραυματισθέντων ανδρών 

σε μάχες μετά του Τουρκικού στρατού στο όρος Χολομώντα890.  

*** 

20/16-10-1912 επιστολή του Γενικού Αρχηγού Χαλκιδικής-

Λαγκαδά-Σερρών Βασιλείου Παπακώστα προς τον Άγιο Καθηγού-

μενο και τους λοιπούς Πατέρες της Ι. Μονής Γρηγορίου, τους οποίους 

ενημερώνει ότι οι τραυματισθέντες βαθμοφόροι, γενόμενοι 

ενθουσιωδέστατα δεκτοί και  μετά την επί 4ήμερον νοσηλία των 

εστάλησαν με πλοιάριο μετά μοναχών στη Σκόπελο891.  

*** 

22/24-10-1912 επιστολή του Αρχηγού Χαλκιδικής (σταλείσα από 

Σκόπελον με υπογράφοντες τους Εμμ. Σωτηριάδη Ανθ/γό, Παν. 

Σκαμπαρδώνη Λοχίας Πεζικού, Δημ. Καπούλα Ενωματάρχης και 

τους ιατρούς συνοδούς Μιχ. Αλεξίου και Αναστ. Δουβαράν προς τον 

                                                           
888 ΝΑΙΜΞ, φάκ.8 θ-ε, υποφ.3, φ.51 
889Εκκλησιαστική Αλήθεια ετών 1904-1908 
890 ΑΙΜΓ, φάκ. «Επιστολαί-Τηλεγραφήματα Βασιλέων, Υπουργών και Οπλαρχη-

γών»  
891  ΑΙΜΓ, φάκ. «Επιστολαί-Τηλεγραφήματα Βασιλέων, Υπουργών και Οπλαρχη-

γών» 
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Άγιο Καθηγούμενο και τους λοιπούς Πατέρες της Αγίας Μονής 

Γρηγορίου Αγίου Όρους σχετική με υπηρεσίες περίθαλψης που 

παρείχαν οι Μοναχοί σε στρατιώτες892.  

*** 

28-11-1912, Κοσμάς Αγιοπαυλίτης.  

Αριθ. 399 Εν τη Θεσσαλονίκη 1912 Νοεμβρίου 28 

Σεβαστή Ιερά Κοινότης, 

Ελυπήθην πολύ διά το ατύχημα το όποιον συνέβη Υμίν κατά τον πλουν  

συγχαίρω Υμάς διότι, με την βοήθεια του Θεού, δεν επάθατέ τι κακόν. 

Η ανοησία του πλοιάρχου υποθέτω ότι δεν έχει ομοίαν εις τα ναυτικά χρονικά, 

διότι είναι ακατανόητον πως, αντί να πλεύση εις Άθω, εξώκειλεν εις το Αζάπικον! 

Όσον δήποτε σκότος και αν ήτο, είνε αδικαιολόγητος, διότι οι ναυτικοί είναι 

νυκτάλωπες, αλλά και πας τις εκ του σκότους της πρώρας θεώμενος δύναται να 

διακρίνη την ξηράν και μάλιστα ολόκληρα βουνά! 

Ο Μητροπολίτης Θ/νίκης, κατ’ εντολήν του Νομάρχου κ. Αργυροπούλου, μοι 

ενεχείρισε τα άπερ αποστέλλω Υμίν 75 λαχεία υπέρ των προσφύγων, παρακαλεί δε 

να διανεμηθώσι κατ’ αναλογίαν εις τας  Ι. Μονάς, Σκήτας, Κελλία και λαϊκούς. Υπέρ 

των προσφύγων εργάζεται η Α.Μ. η Βασίλισσα και πλείσται κυρίαι και κύριοι της 

αριστοκρατίας Αθηνών και Θ/νίκης, ου μόνον εκ λόγων φιλανθρωπικών, οίτινές εισι 

και οι επικρατέστεροι, αλλά και όπως δειχθή εις τον κόσμον η αληθής ισοπολιτεία 

ήτις εμπνέει το Ελληνικόν Γένος, όπερ πάσχει όταν πάσχωσι μέλη αυτού και ο πόνος 

ενός μεταδίδεται εις όλους. 

Παρακαλείσθε να φροντίσητε ταχέως ίνα εγκαίρως επέλθη η ανακούφισις. 

Ευκταίον θα ήτο εάν ελαμβάνετο σπουδαία τις φροντίς περί τραυματιών και 

ασθενών στρατιωτών του πολέμου, υπέρ ων γενναίως πάντες προσφέρουσιν. 

Μετά σεβασμού εν Χ(ριστ)ά αδελφός 

Ι(εροδιάκονος) Κοσμάς  Αγιοπαυλίτης893 

*** 

11-12- 1912/246 (της  Ι. Κοινότητος) 

Ιεράν Μονήν Ζωγράφου 

                                                           
892  ΑΙΜΓ, φάκ. «Επιστολαί-Τηλεγραφήματα Βασιλέων, Υπουργών και Οπλαρχη-

γών» 
893  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
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Εγκλείστως ώδε διαβιβάζομεν τη Υμ. Πανοσιολογιότητι σεπτήν Πατριαρχικήν 

και Συνοδικήν επιστολήν αφορώσαν αυτήν, διαβιβασθείσαν δε ημίν μέσον του Κοινού 

εν Κων/πόλει επιτρόπου. Εν τη χθεσινή συνεδρία της καθ’ ημάς Ιερ. Κοινότητος, 

συνεπεία θερμής συστάσεως του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσ/νίκης κ. 

Γενναδίου, υπέρ των Μουσουλμάνων προσφύγων, αποστείλαντος ημίν 75 λαχεία 

προς ανάλογον διανομήν εις τας Μονάς, ενεκρίθη ίνα και η Υμετέρα Πανοσιολογιότης 

προσφέρη την συνδρομήν αυτής δεχόμενη εξ (6) λαχεία. Εγκλείοντες όθεν ταύτα ώδε 

παρακαλούμεν όπως όσον τάχιστα πέμψητε εις το γραφείον της καθ’ ημάς Ι. 

Κοινότητος το αντίτιμον αυτών φράγκα 30 διά τα περαιτέρω, διατελούμεν 

Άπαντες894 

*** 

15-12-1912. Η Ιερά Κοινότητα έκανε έρανο για την ενίσχυση των 

οικογενειών των θυμάτων του πολέμου 895 

Συνδρομή μονών υπέρ προσφύγων και τραυματιών (5 Ιουλ 1913) 
896 

*** 

24 -12-1912/ 260 (Οι επιστάται της  Ι. Κοινότητος) 

Επίτροπον αγίου όρους Κοσμάν αγιοπαυλίτην. 

Ελάβομεν την υπ’ αριθ. 401 και ημερομ(ηνίαν) 21 λήγοντος αδελφικήν της Υμ. 

Πανοσιολογιότητος δηλωτικήν της υπό της Σεβαστής Κυβερνήσεως δοθείσης ευνοϊκής 

λύσεως εις το ζήτημα των Δασών μετά του εγκλείστου εν αντιγράφω σχετικού 

εγγράφου του Υπουργού της Δικαιοσύνης Κυρ Ρακτιβάν, ων αντίγραφα διεβιβάσαμεν 

ταις Ιερ. ημών Μοναίς εγκυκλιωδώς προς ανάλογον ενέργειαν αυτών. Τα υπέρ των 

προσφύγων Μουσουλμάνων αποσταλέντα τη Ι. Κοινότητι 75 λαχεία διενεμήθησαν 

αναλόγως ταις Ιερ. ημών Μοναίς, ων την αξίαν φροντίζομεν να εισπράξωμεν. 

Ωσαύτως διενεργούμεν εράνους υπέρ των τραυματιών και ασθενών του πολέμου και 

όταν θα συμπληρωθώσιν αι εισπράξεις θα εμβάσωμεν Υμίν ταύτας διά τα 

περαιτέρω. Επί τούτοις αντευχόμενοι Υμίν όπως διέλθητε τας σεπτάς και αγίας της 

                                                           
894  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
895 ΝΑΙΜΞ, φάκ.24 θ-ε, υποφ.3, χ.α.φ. 
896 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
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του Χριστού σωτηρίου γεννήσεως εορτάς εν υγεία και ψυχική θυμηδία, προς δε 

διαβιβάζοντες Υμίν τας ευχαριστίας και ομοίας ευχάς των ημετέρων γραμματέων 

διατελούμεν λίαν φιλαδέλφως 

Οι επιστάται της  Ι. Κ. 897   

*** 

 Εν Ιερισσώ τη 26η(10)-1918). Οι συνοδοί της Τιμίας Ζώνης 

Ησύχιος και Αιμιλιανός ιεροδιάκονος πληροφορούν τους επιτρόπους 

της Μονής Βατοπεδίου για την υποδοχή που τους επιφύλαξαν οι 

κάτοικοι της Ιερισσού κατά την άφιξή τους. Επίσης δίνουν 

πληροφορίες για την εξάπλωση της επιδημίας που κτύπησε τους 

κατοίκους του χωριού 898 

*** 

27-7-1920, Εν Λιαριγκόβη τη 27η Ιουλίου 1920. Επιστολή του 

ιεροδιάκονου Αυξεντίου με την οποία γνωστοποιεί στον Γέροντα της 

Μονής Βατοπεδίου την περιοδεία της Τιμίας Ζώνης στα χωριά  

Παλαιοχώρι, Νεοχώρι,  Λιαριγκόβη και Βαρβάρα Χαλκιδικής λόγω 

της σημειωθείσας ασθένειας ζώων. 899 

*** 

1-7-1923, Εν Λιαριγκόβη. Επιστολή του Μητροπολίτη Ιερισσού και 

Αγίου Όρους Σωκράτη προς τους πανοσιωτάτους επιτρόπους της 

Ιεράς Μονής Βατοπεδίου με την οποία δίνει την άδεια στους 

απεσταλμένους της Ιεράς Μονής μετά της Τιμίας Ζώνης να τελώσιν 

αγιασμούς εν τη Κοινότητι Ίσβορον και εις όποιον άλλο χωρίον της καθ’ 

ημάς επισκοπής ήθελον προσκληθή 900. 

 

Ενίσχυση ελληνικών  Ενόπλων Δυνάμεων 

Έγγραφο της Ι. Κοινότητος (χ.χ.)901 προς την Ιερά Μονή 

Ξηροποτάμου με το οποίο ζητείται η οικονομική συμμετοχή΄της 

Μονής στη ναυπήγηση της ναυαρχίδος (Αβέρωφ] από τον Βασιλέα 

Κωνσταντίνο. (φύλλά δύο)  

                                                           
897  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
898 Χιούτης, ό.π., σ. 199-200. 
899 Χιούτης, ό.π., σ. 199-200. 
900 Χιούτης, ό.π., σ. 202. 
901 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 2 θ΄-ε' [τχ. Β΄] 
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*** 

Φύλλα 111-113: 'Εγγραφα του Ελληνικού Γενικού Προξενείου 

Θεσσαλονίκης προς τη Μονή Ξηροποτάμου από 25.5.1907, 2.6.1907 

και  9.6.1907 περί συνεισφοράς της Μονής Ξηροποτάμου υπέρ του 

Εθνικού Στόλου και Αρχαιοτήτων (μονόφυλλα) 902  

*** 

25-2-1914. Επιστολή του Αντιπροσώπου της Μονής Ξηροποτάμου 

Μερκουρίου περί δραστηριοτήτων Ι.. Μονών δι' έρανον προς 

ενίσχυσιν του Ηπειρωτικού αγώνος (25 Φεβρ, 1914) 903 

 

Ενίσχυση και στήριξη προσώπων προς τις Μονές του Αγίου 

Όρους 

 

Ο Στέφανος Δραγούμης 

 Ο Στέφανος Δραγούμης,  ως ένας από τους κύριους οργανωτές 

του Μακεδονικού Αγώνα μαζί με τον γιο του Ίωνα και τον γαμπρό 

του Παύλο Μελά, έγινε  αποδέκτης πολλών επιστολών που 

απέστειλαν λαϊκοί και μοναχοί από το Άγιο Όρος, στις οποίες του 

εξέθεταν τα προβλήματα  που ανέκυπταν στην Αγιώνυμη πολιτεία 

από τον εθνοτικό ανταγωνισμό μεταξύ Σλάβων και Ελλήνων, και 

όχι μόνο. Όλες οι κάτωθι επιστολές μαρτυρούν το ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον του  Στέφανου Δραγούμη για τις ελληνικές μοναστικές 

κοινότητες του Αγίου Όρους, που τον οδήγησε στο να σταθεί αρωγός 

- όπως και άλλοι Έλληνες ευεργέτες- των Ελλήνων μοναχών, 

ανταποκρινόμενος σε κάθε  αίτημά τους, προσωπικό ή συλλογικό.  

*** 

25-12-1906.  Επιστολή (Αρ. εγγρ. 173) του Μοναχού Γέροντος 

Νικοδήμου και των συν Χριστῴ αδελφών της Ιεράς Σκήτης 

Καυσοκαλυβίων προς τον Στέφανο Δραγούμη, του εκφράζουν την 

                                                           
902 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 10 θ΄-ε' [τχ.10/Α] 
903 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
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ευγνωμοσύνη τους για την πατρική του μέριμνα να συστήσει στη 

Σεβαστή Κόμμισα904 Ριανκούρ να χρηματοδοτήσει την ανακαίνιση 

της Σκήτης. Του γνωστοποιούν επίσης ότι προσεύχονται για την  

υγεία του επί τῳ νέῳ έτει και τον ενημερώνουν για το αποτέλεσμα 

της  ανακαίνισης του  κτηρίου αποστέλλοντας φωτογραφία.905 

*** 

22-6-1904 (χ.α.α. εγγράφου) επιστολή του Μοναχού Γέροντος 

Νικοδήμου και των συν Χριστῴ αδελφών της Ιεράς Σκήτης 

Καυσοκαλυβίων προς τον Στέφανο Δραγούμη, οι μοναχοί  

ευχαριστούν τον Στέφανο Δραγούμη για την ένθερμη υποστήριξή 

του προς αυτούς και συγχρόνως για την παρασχεθείσα αδελφική και 

πατριωτική προστασία. 906 

*** 

18-10-1906. Σε μια άλλη επιστολή (Αρ. εγγρ.175), ο Ηγούμενος της 

Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας  Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος και οι συν 

αυτῴ αδελφοί ζητούν από τον Στέφανο  Δραγούμη τη μεσολάβησή 

του σε υπόθεση της Μονής, προκειμένου να περιέλεθι σ’ αυτήν η 

κληρονομιά του  κοιμηθέντος  στο νοσοκομείο Ευαγγελισμού 

Αθηνών  μοναχού π. Χαραλάμπους Σιμωνοπετρίτου, καθόσον τα 

γράμματα που απέστειλε η Μονή προς τους αρμόδιους φορείς για τη  

διευθέτηση της υποθέσεως δεν είχαν φέρει κανένα αποτέλεσμα.  907 

*** 

20-7-1906. Σε επιστολή  (Αρ. εγγρ. 174) ο Ιωάννης Α. Σταμούλης 

πληροφορεί τον Στέφανο Δραγούμη για τα παθήματα του  υιού του 

Ιακώβου, που μονάζει στη Σκήτη Αγίας Άννης Αγίου Όρους. Ο υιός 

του συκοφαντήθηκε στις Οθωμανικές Αρχές από ραδιούργους 

Βούλγαρους ότι υπέθαλψε αντάρτικα ελληνικά Σώματα στη Σκήτη 

                                                           
904 Η επιστολή φέρει  σφραγίδα «Καλλιτεχνική Αδελφότης Ξυλογλυπτικών 

Λειτουργικών Ἐργων, Αδελφών Νικοδήμου μοναχών». Η φράση «Σεβαστής 

Κομμίσης» παραπέμπει  στη  γνωστή ευεργέτιδα του Αγίου Όρους Λουΐζα 

Ριανκούρ. 
905 ΑΙΜΒατ, αρ. 173 
906 ΑΙΜΒατ 
907 ΑΙΜΒατ., αρ. 175 
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και ότι έκρυπτε πολεμοφόδια, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιη-

θούν από τα ελληνικά στρατεύματα. Αποτέλεσμα των κατηγοριών 

ήταν να συλληφθεί προ 20ημέρου (αρχές Ιουλίου) από τους Τούρκους 

και να αποσταλεί στις φυλακές του  Γεντί Κουλέ στη Θεσσαλονίκη. 

Ο πατέρας του παρακαλεί τον Δραγούμη να μεσολαβήσει στις 

Οθωμανικές αρχές προκειμένου να αποφυλακισθεί ο υιός του. 908 

 

Οικονομικές Ενισχύσεις  Σλάβων προς τις Μονές του Αγίου 

Όρους και άλλα καθιδρύματα 

 

 Επιστολή – γράμμα του Ιεροδιακόνου Συμεών προς Μέγα 

Πρίγκιπα της Ρωσίας Νικολάι Μιχαήλοβιτς (1859-1919), όπου τον 

ενημερώνει για τη δεινή θέση που βρίσκονται οι συγκεκριμένοι της Ι. 

Μονής μονάζοντες από τον Τουρκικό ζυγό, αιτούντες την βοήθειά 

του. Αναφέρουν συμπληρωματικά ότι οι μοναχοί ανέρχονται σε 

διακόσιους (200), μεταξύ των οποίων και άτομα που δεν μπορούν να 

συντηρηθούν και συγχρόνως υποχρεούνται στην καταβολή φόρου 

δυσβάστακτου στους Τούρκους909 

*** 

5-6-1853. Με επιστολή Ρώσοι αριστοκράτες δείχνουν τα 

φιλεύσπλαχνα αισθήματά τους προς τους Αγίους Πατέρες της 

Μονής, αποστέλλοντες 50 ρούβλια, με την παράλληλη δέσμευση της 

καταβολής 1000 ρουβλίων από το Ταμείο  Βοπίτα Ελνιόμ  (σημαίνει  

Βασιλικό Ορφανοτροφείο , ουσιαστικά πρόκειται για τη Ρωσική 

Τράπεζα).910 Στην ίδια επιστολή που προσυπογράφεται  από τους 

ευεργέτες του Γκενεράλ Πορούς, Αικατερίνα θυγάτηρ του Βασιλείου 

Αγγαρόβας  αναφέρεται η διαδικασία παραλαβής του ποσού εκ 

μέρους των Μοναχών της Μονής Διονυσίου, σύμφωνα με 

                                                           
908 ΑΙΜΒατ, αρ. 174 
909 Νιχωρίτης,  Η επίδραση, σ. 185 κεπ.  

– Νικολόπουλος – Οικονομίδης, "Ιερά Μονή Διονυσίου", σ.  257-328. 

 - Καδάς, Η Ιερά Μονή Διονυσίου, σ. 117-120 
910 Κ. Νιχωρίτης, οπ. σ. 194 σημ. 18 
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χρεωγραμμάτιο  μπιλέτ  του παραπάνω Ταμείου. Συμπληρωματικά 

δε, στις ημερομηνίες 5-6-1893 και 5-6-1895 θα λάβουν πάλι τα εν τω 

εγγράφω διαλαμβανόμενα χρήματα, με τη μόνη δέσμευσή των να 

μνημονεύονται στη Μονή ονόματα ζώντων και τεθνεώτων.  

*** 

 23-8-1883. Πετρούπολις.  Με επιστολή Ρώσος επίτιμος πολίτης 

Βασίλειος Ιω. Σούσκιν κατέθεσε το υπ’ αριθμ. 168886/93510 

χρεωγραμμάτιο χιλίων ρουβλίων επ’ ονόματι του εν Άθω Ιερού 

Μοναστηρίου του Τιμίου Προδρόμου, του Διονυσίου, στην 

χρεωλυτική κρατική επιτροπή του 4ου Γραφείου με την εξής 

δέσμευση:  Το κεφάλαιον του παρόντος γραμματίου κατετέθη διά το 

αιώνιον μνημόσυνον των δωρητών διά παντός όσο θα υπάρχει η Μονή 

να τελείται άπαξ του έτους αγρυπνία στη γιορτή της Αγίας Σκέπης (10 

Οκτωβρίου μηνός) και με την προϋπόθεσιν οι τόκοι αυτού του 

κεφαλαίου να έρχονται εις όφελος του Μοναστηρίου του Διονυσίου, το 

δε κεφάλαιον αυτό δει ίνα μένει άθικτον…. 911 

*** 

23-8-1883. Ακολουθεί απόδειξη φέρουσα αριθμ. 1159  Της 

χρεωλυτικής κρατικής Επιτροπής του 4ου Γραφείου Πετρουπόλεως με 

ημερομηνίαν και υπογεγραμμένη από Διοικητή και Διευθυντή Διά 

Γραμματείαν, στην οποία και αναφέρεται ότι κατετέθη το ποσόν που 

αναγράφεται στο εν λόγω χρεωγραμμάτιον με τη δέσμευση ότι θα 

τηρηθούν οι όροι που ενυπάρχουν σ’ αυτό χωρίς να υφίσταται 

δυνατότης ακύρωσης ή αλλαγής.912   

 

*** 

15-5-1893. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 60 έγγραφο ο Γεν. Πρόξενος 

Θεσ/νίκης Γιάστρεμπωφ κοινοποιεί στην Ι. Μ. Διονυσίου ότι 

κληρονομεί το ποσό των 600 ρουβλίων, προερχόμενο από την 

διαθήκη χήρας απομάχου, ονόματι Αναστασίου Ματθαίου 

                                                           
911 Νιχωρίτης,  Η επίδραση, σ. 194 σημ. 18 
912  Νιχωρίτης, οπ. σ. 201.  
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Καραγκοντίνου. Ότι η εν λόγω διαθήκη επικυρώθηκε την 6-9-1891 

από το Ειρηνοδικείο Κούροη και ειδοποιεί να σταλεί άνθρωπος της 

Μονής στο Προξενείο για την παραλαβή του ποσού της δωρεάς. Η 

Διοίκηση της Ιεράς Συνόδου, την εκτελεσθείσα από τον Ιωάννη 

Πέτροβιτς Νεγκνταήλοβιμ διαθήκη διεβίβασε στο Ασιατικό τμήμα 

και κατατέθηκαν τα χρήματα, ενώ εξετελέσθηκαν όλες οι 

αναφερόμενες  σ’ αυτή εντολές ως έπρεπε.913  

*** 

2-2-1898. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 576 έγγραφο ο αρχιερατικός 

επίτροπος της πόλεως Μπέλεφ (Belev), ο πρωθιερέας Μ. Μπούρτσεφ 

απέστειλε στον ηγούμενο της Ι. Μ. Διονυσίου Δοσίθεο έμβασμα της 

Κρατικής Τραπέζης Αγίας Πετρούπολης εκ 500 ρουβλίων (αριθμ. 

1081) για εκπλήρωση διαθήκης κόρης ιερέως ονόματι Άννας 

Αρτεμόνοβας Μπογκντάνοβας.  

Η εντολή εξετελέσθη βάσει των σχετικών παραγράφων (1 και 8) 

της άνω διαθήκης.914 Στο αρχείο της Μονής φυλάσσονται τα σχετικά 

έγγραφα. 

*** 

7-5-1908. Επιστολή του Εμπ. Γραφείου (υπογραφή Σισιλιάνος) του 

Légation Rouale de Grèce en Roumanie, Νο  89, (Bucharest), με 

σφραγίδα Υπ. Εξωτερικών Εμπιστευτικόν Πρωτόκολλον αρ. Πρωτ. 

2047 ληφθέν την 14-5-1908.  Απευθύνεται στον Υπουργόν 

Εξωτερικών κ. Αλ. Γ. Σκουζέ.  

Αποτελεί απάντηση στο υπ’ αριθμ. 1253 έγγραφο του άνω 

Υπουργού, εις το οποίο αναφέρεται (το έγγρ. 1253) ότι μελετάται 

ίδρυση από την Ρουμανία θρησκευτικών και εκπαιδευτικών 

καθιδρυμάτων στους Αγίους Τόπους. Επ’ αυτού ο Σισιλιάνος (ο 

υπογράφων) απαντά ότι προ 2μηνου η ημιεπίσημη  Indépendance 

Roumaine ανακοίνωσε ότι ο περιερχόμενος τις ρουμανικές πόλεις και 

ενεργών εράνους υπέρ ανεγέρσεως ρουμανικής εκκλησίας στον 

Πανάγιο Τάφο μοναχός Αβραάμ, ουδεμίαν είχε από κανένα προς 

τούτο εντολή. Συγχρόνως η αυτή εφημερίδα ανήγγειλε στους 

βουλομένους να συνεισφέρουν υπέρ του σκοπού τούτου, ότι θα 

                                                           
913 Νιχωρίτης,  Η επίδραση, σ. 195, 201-202. 
914  Νιχωρίτης,, οπ. σ. 195, 202-203. 
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συσταθεί προσεχώς ειδική προς συλλογή εράνων Επιτροπή. 

Συνεχίζει δε ο ίδιος να ενημερώνει τον Υπουργό από πληροφορίες 

που έλαβε από τον Δ/ντή του γραφείου του ενταύθα Μητροπολίτου 

και Προέδρου της Ιεράς Συνόδου, ότι  προ τινών εβδομάδων η Ιερά 

Σύνοδος εχορήγησεν την εντολήν εις τους μοναχούς του Αγίου Όρους 

να περιέλθωσιν την Ρουμανίαν και συλλέξωσιν εράνους υπέρ 

ιδρύσεως εκκλησίας εν τοις Αγίοις Τόποις. Της αποφάσεως ταύτης της 

Ιεράς Συνόδου έλαβεν γνώσιν ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών . 

ΚΕΜΙΤ/ΙΜΜΑ ΑΑΚ/ΙΔ Ρουμανικό Ζήτημα 

ΑΥΕ/1908 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ: 

Επισκέψεις στις Μονές 

 

4/16.3.1848. Συστατική του Άγγλου Προξένου της Θεσσαλονίκης  

Καρόλου …915 περί ελεύσεως στο Άγιο Όρος των κυρίων Κάρτεραϊτ, 

λόρδου Tzoν Μπράουν και Γκουνπόκ Προυσιάνος (μμονόφυλλο)  

Στο εν λόγω έγγραφο (που φέρει σφραγίδα) η Ιερά Κοινότητα 

απευθυνόμενη προς τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου, 

μέσω του Ηγουμένου της Μονής Ξενοφώντος, τον ενημερώνει ότι ο 

Χουσνή Πασάς θα επισκεφτεί το Άγιο Όρος με δικό του καράβι. 

Συστήνει δε εκεί πού θα αποβιβασθεί  ο Πασάς να ληφθεί μέριμνα, 

προκειμένου να του αποδοθούν οι δέουσες τιμές. Το έγγραφο είναι 

ραβάσιο (σύντομο έγγραφο) και υπογράφεται από τον καθηγούμενο 

της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος ιερομόναχο Νικηφόρον (ΚΕ 29916). 

*** 

16-8-1871. Ο Δέρκων Νεόφυτος αναφέρει στο Διονύσιο περί της 

αφίξεως στο Άγιο Όρος του γιού του Πρέσβεως της Μ. Bρεττανίας 

στην Κωνσταντινούπολη Elliot μετά δύο γραμματέων (μονόφυλλο) 917 

 

*** 

25-11-1885. Κάποιος Κ.Φ. Κιγκ από το Κουτλουμούσι 25.11.1885918 

γράφει σε κάποιο Εξοχώτατο Κύριο για την αξία των επιγραφών που 

υπάρχουν στη Μονή Ξηροποτάμου (μονόφυλλο). 

*** 

5-8-1889, Αριθ. πρωτ…Βογιατζή κιοϊ, Γράμμα του πρώην 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, ιδιόγραφο, δίφυλλο, 288Χ230, κυανή μελάνη). 

                                                           
915 ΝΑΙΜΞ, φάκ.120 
916 Αρχείο Μονής Δοχειαρίου, έγγρ. ΚΕ 29. (Από το μαύρο βιβλίο του Αρχείου) 

917 ΝΑΙΜΞ, φάκ.120 
918 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 1 θ-ε' 
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 Σεβάσμιοι προϊστάμενοι και οσιώτατοι επίτροποι…Μονής των 

Ιβήρων . 

Ο Πατριάρχης γνωστοποιεί την έκδοση αδείας μεταβάσεως 

αυτού εν Αγίω Όρει. Καθώς αναφέρει,  την φοράν όμως ταύτην 

ποθούμεν να διαβιώσωμεν εκτός Μονής, εν κελλίω παραθαλασσίω 

δοκιμάζοντες και τον βίον τούτον, όστις εγγύς έστι του ενταύθα. Διό 

ητησάμεθα την φιλοξενίαν της αδελφής ευαγούς Μονής της Μεγίστης 

Λαύρας εν τω κατά τον Μυλοπόταμον αναχωρητηρίω αυτής…αφ’ ου 

προς τοις άλλοις εν τη των Ιβήρων ευαγεί Μονήν δεν υπάρχει και 

κατάλληλος κατοικία  919. 

*** 

25-10-1900: Ο προηγούμενος Ευγένιος αναφέρει προς τη Μονή 

Ξηροποτάμου τα περί επισκέψεως Έλληνος Πρέσβεως στο Άγιο Όρος 

και στην Αθωνιάδα Σχολή. 920 

*** 

12-4-1901, Αριθ. πρωτ…/ αύξ. αριθ. 36.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Τοποτηρητού του Οικουμενικού Θρόνου Προύσης 

Ναθαναήλ  (αντίγραφον, χειρόγραφον, δίφυλλο, 260Χ205). 

  +Οσιώτατοι επιστάται... . 

Ενημερωτικόν προς τους επιστάτες της Ιεράς Κοινότητος για 

παροχή φιλοξενίας. Ο Πρεσβευτής της Γερμανίας στη 

Κωνσταντινούπολη Βαρώνος Μάρσαλ δε Βιβερστάν προτίθεται να 

επισκεφθή το Άγιο Όρος, γι’ αυτό συνιστάται να γίνη τιμητική 

υποδοχή και φιλοξενία στον επίσημον επισκέπτην. 921 

*** 

27-6-1901, Αριθ. πρωτ… Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ220). 

                                                           
919 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 432.  
920ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 20 θ΄-ε' [τχ.Β΄]. 
921 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 436. 
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 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Γνωρίζεται η επίσκεψη των ελλογίμων Γάλλων Μοναχών κ.κ. 

Louis Petit και J. Pargoire, για μελέτη στις βιβλιοθήκες τριών κυρίως 

Ι. Μονών, μεταξύ αυτών και της Ι. Μονής Ιβήρων. 922  

*** 

3-10-1901, Αριθ. πρωτ. 5484/ αύξ. αριθ. 41.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 336Χ219). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Γνωρίζεται η παρά της εν Κωνσταντινουπόλει Αυτοκρατορικής 

Πρεσβείας της Ρωσίας ανακοίνωσις, περί της εκδοθείσης σχετικής 

αδείας προς είσοδον εις Ρωσίαν του δθίαιορισθέντος διευθυντού των 

εν Τιφλίδι κτημάτων της Μονής Αρχιμανδρίτου Χρυσάνθου και του 

βοηθού αυτού.   923 

*** 

2-1-1902, Αριθ. πρωτ.../ αύξ. αριθ. 3 . Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 338Χ220). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Συστατικόν διά τον επισκεψάμενον αυτόν Ιερομόναχον 

Θεοδόσιον εκ του Ιβηριτικού Κελλίου της Αγίας Ζώνης, όπως η 

Μονή παράσχη αυτώ την κυριαρχικήν αυτής προστασίαν προς 

διεξαγωγήν των υποθέσεων αυτού εν τω Κελλίω. 924 

*** 

14-5-1902, Αριθ. πρωτ.../ αύξ. αριθ. 8. Μόσχα, Γράμμα του 

Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Βατοπεδινού 

 (πρωτότυπο, ιδιόγραφο, δίφυλλο, 285Χ223). 

 Παναγιώτατε και θειότατε Δέσποτα… .  

                                                           
922 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 437. 
923 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 439.  
924 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 440.  
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Γνωστοποιείται η μετάβασις εις Άγιο Όρος του Γεωργιανού 

επιστήμονος Αλεξάνδρου Χαχάνωφ διά λόγους καθαρώς επιστη-

μονικούς, διό και συνιστάται η εξυπηρέτησις αυτού. 925 

*** 

22-5-1902, Αριθ. πρωτ.../ αύξ. αριθ. 10.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, ιδιόγραφο, δίφυλλο, 268Χ210). 

 Οσιώτατοι προϊστάμενοι και επίτροποι…Μονής των Ιβήρων . 

Γνωρίζεται η διαβίβασις συνημμένως Γράμματος του εν Μόσχα 

Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Βατοπεδινού, αναφορικώς με την 

αποστολήν ευπροσδέκτου ηγουμένου εις το εν Μόσχα Ιβηριτικόν 

Μετόχιον. 926 

*** 

18-6-1902, Αριθ. πρωτ.../ αύξ. αριθ. 11. Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 335Χ220). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Συστατικόν διά την προσεχή επίσκεψιν εν τη Μονή του εν 

Μόσχα Καθηγητού Ινστιτούτου των Ανατολικών Γλωσσών 

Αλεξάνδρου Χαχάνωφ, προς μελέτην εν τη βιβλιοθήκη αυτής 

διασωζομένων αρχαίων Ιβηριτικών χειρογράφων. 927 

*** 

24-8-1902, Αριθ. πρωτ.../ αύξ. αριθ. 17.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 336Χ218). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και προϊστάμενοι...Μονής των Ιβήρων . 

Ευχετικόν και συγχαρητήριον επί τη εορτή του 15Αυγούστου, 

καθώς και περί του θέματος μεταβάσεως εις Μόσχαν του 

Αρχιμανδρίτου Ανθίμου Ιβηρίτου. 928  

                                                           
925 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 442.  
926 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 442. 
927 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 442.  
928 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 443.  
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*** 

6-2-1903. Η Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου πληροφορεί την Ιερά 

Μονή Δοχειαρίου ότι την επομένη εβδομάδα θα επισκεφθεί την 

Μονή ο Καϊμακάμης του Αγίου Όρους. Την προηγουμένη ημέρα θα 

διανυκτερεύσει στην Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου929 (ΚΕ 191). 

*** 

20-1-1904, Αριθ. πρωτ. 70/ αύξ. αριθ. 34.   Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 337Χ218). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Απαντητικόν διά την παρά της Εκκλησίας προστασίαν του 

Ιωακείμ Ιβηρίτου, αποστελλομένου εις Βασιλεύουσαν διά την 

υπόθεσιν του εν Μόσχα ταξιδίου. Γνωρίζεται ότι ο αδελφός αφίχθη 

εκεί και επανελήφθησαν αι δέουσαι ενέργειαι. Τη μεσολαβήσει της 

Εκκλησίας επετεύχθη η συγκατάθεσις της εκεί Ρωσικής Πρεσβείας, 

όπως διενεργήση την έκδοσιν αδείας προς μετάβασιν του 

προεκλεγέντος ήδη διά το ρηθέν ταξίδιον Αρχιμανδρίτου 

Σωφρονίου.930 

*** 

3-4-1904, Χαράλαμπος Διονυσιάτης. Τη Μονή επισκέφθηκε ο 

γνωστός φιλέλληνας Ριανκούρ. Επειδή δεν μπορούσε να παραμείνει 

πολύ στη Μονή υπεσχέθηκε να την επισκεφθεί σε άλλη άφιξή του 

στο Άγιο Όρος. Επίσης, Βέλγος αξιωματικός, -φιλέλληνας, 

οργανωτής της χωροφυλακής Θεσσαλονίκης-, υποσχέθηκε να 

οργανώσει και την χωροφυλακή του Αγίου Όρους, αντικαθιστώντας 

τους Αλβανούς αστυνομικούς με άλλους, και να προτείνει επισήμως 

οι Σερδάρηδές, Σεϊμένιδες και Κουρτζίδες να εφοδιασθούν με όπλων 

της Κυβερνήσεως και Γκρα931   

*** 

                                                           
929 Αρχείο Μονής Δοχειαρίου, έγγρ. ΚΕ 191. (Από το μαύρο βιβλίο του Αρχείου) 

930 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 449-450. 
931 ΙΜΔιον, 3-4-1904 
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12-5-1904, Αριθ. πρωτ. 3066.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα 

μεταφρασθέν εκ του Ρωσικού                  

(αντίγραφον, Οικουμενικόν Πατριαρχείον/Α.΄ Πατριαρχικόν 

Γραφείον, χειρόγραφον, δίφυλλο, 269Χ219, χρονολογία πρωτοτύπου 7 

Απριλίου 1904. Εις το τέλος: εν τοις Π/χείοις τη 12 Μαΐου 1904, ο Β΄ 

Γραμματεύς του Α΄ Πατριαρχικού Γραφείου Χρ. Παπαϊωάννου). 

 Τον Παναγιώτατον Αρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως , Ν. Ρώμης 

και Οικουμενικόν Πατριάρχην... εγκαρδίως προσαγορεύομεν . 

Εις απάντησιν τιμίας Πατριαρχικής επιστολής, δι’ ης αιτείται 

άδεια εισόδου εις Ρωσίαν των Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου, 

Ιερομονάχων Αθανασίου, Ανθίμου και Δανιήλ, Ιεροδιακόνων 

Σεραφείμ και Γαβριήλ και του Μοναχού Στεφάνου, προς 

διακονίαν εις τον εν Μόσχα Μετόχιον της Ι. Μονής Ιβήρων, η 

Αγιωτάτη Διοικούσα Σύνοδος απεφήνατο την έγκρισιν αυτής. 

Έπονται αι υπογραφαί δύο Μητροπολιτών και δύο Αρχιεπισκόπων 

της Συνόδου της Ρωσίας932 

*** 

11-5-1904, Αριθ. πρωτ. 3066/ αύξ. αριθ. 36.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 339Χ223). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Γνωρίζεται η διαβίβασις εγκλείστου αντιγράφου μεταφράσεως 

απαντητικής επιστολής της Αγιωτάτης Συνόδου της Ρωσίας, περί 

της εκδόσεως αδείας εισόδου εις Ρωσίαν του διορισθέντος νέου 

ηγουμένου του εν Μόσχα μονυδρίου της Ιεράς Μονής Ιβήρων 

Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου μετά της συνοδείας αυτού.933  

*** 

23-6-1904. οι Μοναχοί της Μονής πληροφορήθηκαν ότι ο 

Μαρκήσιος Ριανκούρ, σύζυγος της Ελληνίδας Λουΐζας μαρκησίας 

                                                           
932 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 452.   
933 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 452.  
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Ριανκούρ934 και ευεργέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, θα 

επισκεπτόταν τη Μονή Ξηροποτάμου και ότι σε έγγραφό του προς 

τον Ηγούμενο της Μονής αιτήθηκε καλή φιλοξενία935. Στην  

εφημερίδα  Αλήθεια 936 (La Verita) της 26 Ιουνίου 1904 δημοσιεύεται   

λεπτομέρειες από την επίσκεψή του Μαρκήσιου Ριανκούρ στο Άγιο 

Όρος. Αυτός  διά του ατμοπλοίου της Εταιρείας Κουρτζή αφίκετο χθες 

εις την πόλιν μας (Θεσσαλονίκη) προερχόμενος εξ Αγίου Όρους ….. 

Κατά την εν Αγίω Όρει άφιξίν του ιδιαιτέρα επιτροπή υπεδέχθη τον 

ευγενή ξένον εις Δάφνην και οδήγησεν αυτόν εις Καρυάς, όπου και 

υπεδέχθησαν  αυτόν φιλοφρονέστατα οι Αντιπρόσωποι των Ιερών 

Μονών. Περιελθών άπαντα τα γεραρά Μοναστήρια έτυχεν πανταχού 

επισήμου υποδοχής και εκτάκτων περιποιήσεων. Μετ’ ολιγόωρον 

διαμονήν του εις την πόλιν μας ο Μαρκήσιος ανεχώρησεν μέσω Βόλου 

εις Αθήνας, καταγοητευθείς εκ της εις τον Άγιον Τόπον επισκέψεώς 

του .Δύο μήνες αργότερα, στις 5-8-1904,  ο Ριανκούρ  κοινοποίησε με  

επιστολή του  προς τη μονή  την επιθυμία του να προβεί σε δωρεές 

προς τις Ιερές Μονές Ξηροποτάμου και Εσφιγμένου,  ενισχύοντας 

έτσι τις ανάγκες του Αγώνα που υπηρετούσαν οι Μοναχοί των 

Μονών937.  

*** 

24-8-1904, Χαράλαμπος Διονυσιάτης. Αναγγέλλεται η άφιξη εις 

το Άγιο Όρος της Α. Εξοχότητος Αλέξανδρου, του Κωνσταντινίδη, 

του Πασά μετά του Σαφή Εφένδη και των λοιπών με κατεύθυνση τις 

Καρυάς. Επίσης, αναφέρεται η αγορά των εντύπων (εφημερίδες 

Αλήθεια και Πρόοδος) όπως και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακόμη 

                                                           
934 Η Λουΐζα Ριανκούρ γεννήθηκε στο Saint Didier της Γαλλίας το 1846. Από 

μικρή εθαύμαζε τον ελληνικό πολιτισμό και ήρθε στην Αθήνα να τον γνωρίσει. 

Απέκτησε δύο παιδιά (Ραούλ και Ελίζα). Πρωτοστάτησε σε εράνους προσφέροντας 

πολλά χρήματα για το Άσυλο Ανιάτων, για τα θύματα του Μακεδονικού Αγώνα 

και των βουλγαρικών ωμοτήτων. Έδινε βραβεία σε άπορους αριστούχους μαθητές 

και προέβη σε δωρεές στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου. Επίσης, δώρισε στο 

Νομισματικό Μουσείο συλλογή βυζαντινών νομισμάτων.  
935 ΝΑΙΜΞ, φάκ.21 θ-ε, [τχ.Γ] φ.148  
936 Αλήθεια: Εφημερίδα πολιτική, εμπορική, φιλολογική. Εκδότης Ι. Κούσκουρας, 

Θεσσαλονίκη.  
937 ΝΑΙΜΞ, φάκ.21 θ-ε, φ.188 
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πληροφορίες για τους ληστάς από τους χωροφύλακες και τους 

Σερδάρηδες. 938 

*** 

 [1905] Επιστολές Κυρίλλου Αντιπροσώπου της Μονής 

Ξηροποτάμου περί αδυναμίας φιλοξενίας στο κονάκιο Καρυών 

Μονής Ξηροποτάμου Γερμανού Καθηγητού συνοδευομένου υπό 

ιατρού της Μονής939 

*** 

8-4-1905.   Άφιξη Διαδόχου Σαξονίας940  

*** 

8-4-1906. Θεοφύλακτος Σιμωνόπετρας. Το σημερινόν ευχετικόν 

Σας μετά του σχεδίου και αλευροκριθής έλαβον, ελήφθησαν και τα 

μαρούλια941. Χθες ήλθον οι δύο Πρόξενοι Ρωσίας και Σερβίας και 

προσεκύνησαν την Παναγίαν του Πρωτάτου, χωρίς να ειδοποιήσουν 

αρχύτερα και τους γίνει η δέουσα υποδοχή. Η έλλειψις αυτή, απ’ 

αυτούς προήλθεν, οι Ρώσοι μετά των Χιλιανδαρινών σκοπίμως 

έκαμον, Κύριος οίδε. 942  

*** 

4-8-1906. Άφιξη του διευθυντού του Ρωσικού Αρχαιολογικού 

Ινστιτούτου Κωνσταντινουπόλεως Θ. Ουσπένσκι στις Καρυές 

προκειμένου να επισκεφτεί Βιβλιοθήκες γι' αρχαιολογικές μελέτες 943  

*** 

                                                           
938 ΙΜΔιον 
939 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 24 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
940ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 21 θ΄-ε' [τχ.Γ΄], φ. 333 
941 Είναι εμφανές ότι προ του υπάρχοντος κινδύνου πολλάκις χρησιμοποιείτο 

διάλεκτος με λέξεις αλληγορικής σημασίας. Όπως π.χ. η λέξις μαρούλια = 

πολεμοφόδια, προκειμένου να μη φανερωθούν οι ενέργειές τους. Ανάλογες 

κινήσεις εγένοντο και από τους Ρώσους λ.χ. οι Πρόξενοι Ρωσίας και Σερβίας δεν 

επιθυμούσαν σκόπιμα τη δημοσιότητα, για τούτο και απέκρυψαν το γεγονός της 

εκεί μετάβασής των (στην Παναγία του Πρωτάτου).  
942 ΑΙΜΣΠ 
943 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
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14-8-1906. Ο αντιπρόσωπος της Μονής Ξηροποτάμου πληροφορεί 

τους Μοναχούς της ότι αφίχθησαν στο Άγιο Όρος δύο σημαντικές 

προσωπικότητες. Ο συνταγματάρχης Βερρώ944, αρχηγός της 

γαλλικής αποστολής στη Μακεδονία, και ο δικηγόρος Μαρρώ. 

*** 

20-10-1906. Περί αφίξεως Ρώσων Αξιωματικών Πολτανώφ και 

Τσιερτσιέφ 945 

*** 

 [1906]. Άφιξη Δραγούτιν Αναστασίεβιτς της Βασιλικής 

Ακαδημίας του Βελιγραδίου 946 

*** 

10-9-1907, Αριθ. πρωτ. 6189.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 337Χ220). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Γνωρίζεται ότι δι’ επιστολής της Αγιωτάτης Διοικούσης Συνόδου 

της Ρωσίας, άρτι ληφθείσης, ανεκοινώθη ότι εξεδόδη η νενομισμένη 

άδεια εισόδου εις Ρωσίαν του νέω εν Καυκάσω επιτρόπου της Μονής 

Αρχιμανδρίτου Κλεόπα και του συνοδού αυτού Μοναχού 

Παντελεήμονος. Η έκδοσις αύτη ανηγγέλθη και διά σχετικού 

τηλεγραφήματος.947  

*** 

                                                           
944 Επρόκειτο για τον αρχηγό του σώματος της γαλλικής χωροφυλακής το 1904 

που ανέλαβε από την Τουρκία να επιβάλει την τάξη στα Βιλαέτια Θεσσαλονίκης, 

Μοναστηρίου και Σκοπίων με έδρα το σαντζάκι Σερρών, εκεί όπου δρούσε ο 

Καπετάν Γιαγλής. Χαρακτηρίζετο ως μισέλλην, η δε αποστολή ως φιλοβούλγαροι. 

Dakin (Ο Ελληνικός Αγών στη Μακεδονία, σ. 433-492).  

-Μαζαράκης – Αινιάν, Ο Μακεδονικός Αγών σ. 15,  

-ΝΑΙΜΞ, φάκ.22 θ-ε, υποφ. 1, χ.α.φ.  

- Μάξιμος Ιβηρίτης, "Το Άγιον Όρος", σ. 8.  

-  ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
945 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
946 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
947 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 455.  
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26-2-1908. Περί αφίξεως ανωνύμου εξ Ελλάδος συλλέγοντος 

εράνους διά τους πρόσφυγας Μακεδονίας – απανταχούσα Ι. Κοινό-

τητα παρίστατο δι' ευλογία  948 

*** 

3-3-1908. Ο Πατριάρχης ειδοποιεί την Ι. Κοινότητα περί αφίξεως 

διακοσίων Γάλλων αρχαιολόγων εις Ι. Μονή Βατοπεδίου  949 

*** 

1-8-1908. Πιθανή άφιξη Ιταλού πρεσβευτή εν Βελιγραδίω μετά 

του Ιταλού προξένου Θεσσαλονίκης εις Άγιο Όρος  950 

*** 

1-8-1908. Άφιξη Γάλλου πρέσβη και θερμή υποδοχή εις Καρυάς  951 

*** 

4-8-1908. Επίσκεψη του Χιλμή πασά στο Αγιο 'Ορος, Καρυές, 

Ζωγράφου952  

*** 

15-8-1908. Επικείμενη αναχώρηση Χιλμή πασά μετ' άλλων 

Ευρωπαίων επισήμων εις Αγιον  Όρος 953 

*** 

21-8-1908. Άφιξη Μητροπολίτου Αθηνών εκ Κωνσταντινου-

πόλεως εις Άγιο Όρος 954 

*** 

14-1-1909. Επιστολή του προηγουμένου της Μονής Ξηροποτάμου 

Κυρίλλου για επίσκεψη στη Μονή Ξηροποτάμου δύο Γερμανών 

                                                           
948 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
949 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
950 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
951 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
952 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
953 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
954 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
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επιστημόνων της Ακαδημίας  του Αμβούργου και του Βερολίνου 955  

*** 

8-6-1909, Αριθ. πρωτ. 4993.  Κωνσταντινούπολις, αντίγραφον 

μεταφράσεως εκ του Ρωσικού                       

(χειρόγραφο, δίφυλλο, 270Χ210, υπογράφουν οι Αντώνιος 

Μητροπολίτης Πετρουπόλεως και Λαδόγη και Βλαδίμηρος 

Μητροπολίτης Μόσχας και Κολόμνης κ.τ.λ.).  

 Τον Παναγιώτατον Αρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως, Ν. 

Ρώμης..., εγκαρδίως προσαγορεύομεν . 

Γνωρίζεται ότι εις απάντησιν πατριαρχικής επιστολής διά την 

άδειαν εισόδου εις Ρωσίαν του νεωστί εκλεγέντος ηγουμένου του εν 

Μόσχα Ιβηριτικού Μοναστηρίου του Αγίου Νικολάου Αρχιμανδρί-

του Αμβροσίου, απεφήνατο όπως ικανοποιηθή η ειρημένη αίτησις,  

περί ου και επληροφόρησε το εν Μόσχα Συνοδικόν Γραφείον, ανέθηκε 

δε εις τον κ. Αυτοκρατορικόν παρά τη Συνόδω Επίτροπον ίνα 

πληροφορήσει το Υπουργείον των Εξωτερικών . 956 

*** 

4-9-1909, Αριθ. πρωτ. 5400.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ220). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Γνωρίζεται μία άρτι ληφθείσα επιστολή της Αγιωτάτης Συνόδου 

της Ρωσίας, δι’ ης ανακοινούται απαντητικώς, ότι επί τη βάσει 

γενομένης συστάσεως εξεδόθη η νενομισμένη άδεια εισόδου εις 

Ρωσίαν του νέου ηγουμένου του εν Μόσχα Μετοχίου της Μονής 

Αρχιμανδρίτου Αμβροσίου. Διά τα περαιτέρω συναποστέλλεται 

εγκλείστως προς την Μονήν και αντίγραφον μεταφράσεως της 

επιστολής.  957  

                                                           
955 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
956 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 457.  
957 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 458.  
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*** 

12-1-1910, Αριθ. πρωτ. 260.   Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 341Χ219). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Γνωρίζεται η φροντίς της Εκκλησίας περί του ζητήματος της 

μεταβάσεως εις Μόσχαν της νέας αντιπροσωπίας της Μονής, και ότι 

διαβιβάζεται εγκλείστως αντίγραφον των διαμειφθέντων μετά του 

Ρώσου πρεσβευτού· επιδηλούται δε, ότι αποστέλλεται αυθημερόν 

σχετικόν τηλεγράφημα εις τον εκεί Πατριαρχικόν αντιπρόσωπον 

Αρχιμανδρίτην Ιάκωβον, ίνα και πάλιν ενεργήση όπως, εις δυνατόν, 

δοθή ρητή διαταγή εκ του Υπουργείου των εξωτερικών περί 

επικυρώσεως των διαβατηρίων των Ιβηριτικών συνοδών.958  

*** 

26-6-1910. Άφιξη Γάλλου πρέσβη στην Ι. Μονή Ιβήρων. Θα 

περιοδεύσει και σε άλλες μονές 959 

*** 

22-7-1910, Αριθ. πρωτ. 6766  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 338Χ224). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Εις απάντησιν του από 16 ενεστώτος μηνός τηλεγραφήματος 

της Μονής, ίνα μη επιτραπή η εις Άγιο Όρος μελετωμένη κάθοδος 

του Μοναχού Γεωργίου Δοχειαρίτου, γνωρίζεται ότι συνεστήθη 

τηλεγραφικώς εις τον Ιερώτατον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. 

Αλέξανδρον η παρεμπόδισις επιστροφής του ειρημένου Μοναχού 

εις το Άγιο Όρος. 960  

*** 

                                                           
958 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 460. 
959 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.3]. 
960 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 460-461.  
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3-8-1910. Περί πληροφορίας για μετάβαση του Καϊμακάμη στο 

Άγιο Όρος λόγω φημολογίας για υπόθαλψη Κομιτατζήδων. 961 

*** 

27-6-1911, Αριθ. πρωτ. 5606 Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄      

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ225, ερυθρά 

μελάνη). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Αιτήσει του Ιερωτάτου Μητροπολίτου πρώην Κασσανδρείας κυρ 

Ιωάννου συνιστάται ο επιδότης ανεψιός του ιερομόναχος παπά 

Κωνσταντίνος, ίνα παραλάβη και μετακομίση εν Κωνσταντινου-

πόλει τα πράγματα της αυτού Ιερότητος, αναγκαιούντα αυτώ. Όθεν 

προτρέπεται η Μονή, όπως προφρόνως παραδώση ταύτα τω 

ειρημένω απεσταλμένω.  962  

*** 

3-1-1912. Επίσκεψη Αμερικανού πρεσβευτού εις Kωνστα-

ντινούπολιν μετά συνοδείας του  963 

*** 

31-1-1912. Κοσμάς Αγιοπαυλίτης. 
 

Αριθ. 365. Εν τη Θεσσαλονίκη 1912 Ιανουαρίου 31. 

Σεβαστή Ιερά Επιστασία, 

Επιστρέφω  υμίν κεκυρωμένον το πιστοποιητικόν του Σπυρ. Σπόνα. 

Επεσκέφθην εξ ονόματος της Συνάξεως τον νέον βαλήν Κιαζίμ βέην και 

συνεχάρην δεόντως αυτόν επί τω διορισμώ του κ.τ.λ. Δεν γνωρίζω τι κρύπτει η καρδία 

του, αλλά η υποδοχή, ης ηξίωσέ με, ήτο ευγενεστάτη και παρετήρησα ότι οι τρόποι και 

η έκφρασίς του εισίν άκρως γαλήνιοι. Εν ενί λόγω είνε ο αντίπους του πρώην 

φρικαλέου βαλή από του οποίου μας απήλλαξεν ο πολυέλεος Θεός. Η Εξοχότης του 

ενετείλατο μοι να διαβιβάσω τας ευχαριστίας του προς την Ιεράν Κοινότητα όταν 

συγκροτηθή και γίνη Σύναξις. 

                                                           
961 ΑΙΜΒατ 
962 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 465-466.  
963 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 24 θ΄-ε' [υποφ.3]. 
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Παρακαλώ να μετρήσητε εις τας Ιεράς Μονάς Παντοκράτορος και 

Σταυρονικήτα ανά γρόσια Αγίου Όρους  940 κα εις την Ι. Μονήν Σίμωνος Πέτραν γρ. 

όμοια 888. 

Μετά σεβασμού. Εν Χ(ριστ)ώ αδελφός 

Ι(εροδιάκονος) Κοσμάς Αγιοπαυλίτης964  

*** 

8-2-1912, Αριθ. πρωτ... Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(αντίγραφον, χειρόγραφον, δίφυλλο, 270Χ210, καστανόχρωμος 

μελάνη). 

 Οσιώτατοι επιστάται και αντιπρόσωποι... . 

Συστατικόν προς τον επιδότην θεοφιλέστατον επίσκοπον 

Παμφίλου κυρ Μελισσηνόν, συγγράψαντα ιστορικήν περιγραφήν 

της ενορίας των Ταταούλων εν τη Βασιλίδι. Συνιστάται όπως 

επιδειχθή αυτώ η προσήκουσα φιλόφρονος δεξίωσις και 

περιποίησις και πάσα άμα συναντίληψις προς ευόδωσιν του δι’ ον 

έρχεται ακραιφνούς διπλού ιερού σκοπού. Επιδηλούται, ότι κατά 

την αυτόθι διαμονήν αυτού δύναται ακωλύτως και λειτουργείν και 

Ιεροτελεστίας τελείν τη αδεία ως  εικός των οικείων εκκλησιαστικών 

αρχών.965  

*** 

 [2]-3-1912. Κοσμάς Αγιοπαυλίτης. 

Εν τη Θεσσαλονίκη 1912 Μαρτίου 2(;) 

Σεβαστή Ιερά Επιστασία 

Οι επιδόται έξ καθηγηταί μετά του διευθυντού του διδασκαλείου και 

γυμνασίου της εν Σκοπείοις Σερβικής ορθοδόξου Κοινότητος, μετά είκοσι και δύο 

μαθητών έρχονται εις τον Ιερόν Τόπον χάριν προσκυνήσεως, όθεν παρακαλώ, κατ’ 

αίτησιν των αρμοδίων όπως παράσχητε εις αυτούς πάσαν ευμενή δεξίωσιν και 

συστήσητε θερμώς εις τας Ιεράς Μονάς ημών, προς επιτυχίαν του ευσεβούς αυτών 

πόθου. 

                                                           
964  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
965 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 468. 
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Μετά σεβασμού εν Χ(ριστ)ώ αδελφός 

Ι(εροδιάκονος) Κοσμάς Αγιοπαυλίτης966  

*** 

30-5-1912: Δημήτριος Παπαλαζαρίδης και Ιωάννης Αθανασίου, 

διδάσκαλοι Αστικής Σχολής Συκιάς, επισκέπτοvται την Μονή 

Ξηροποτάμου. 967 

*** 

25-7-1912. Δραστηριότητα εις Άγιο Όρος Ευγενίου επισκόπου, 

ανηψιού του Αμασείας Καραβαγγέλη, χειροτονούντος, εγκαινιά-

ζοντος εις Ζωγράφου, Βατοπεδίου κλπ  968 

*** 

15-8-1912, Κοσμάς Αγιοπαυλίτης. 

Σεβαστή Ιερά Κοινότης 

Οι αιδεσιμώτατοι πατέρες  κ. κ. Εμίλ Καζώ, Ιούλιος Σεβέκ και Βάν δέρ Ζονκχάϊτ 

έρχονται εις τον Ιερόν Τόπον ημών προς επίσκεψιν και μελέτην των Ιερών Μονών, 

επειδή δε συνεστήθησάν μοι παρά του ενταύθα κ. Προξένου της Γαλλικής 

Δημοκρατίας και του Μητροπολίτου ημών, παρακαλώ όπως γένηται τη αιδεσιμότητί 

των λίαν ευμενής δεξίωσις και δοθή αυτοίς θερμόν συστατήριον γράμμα προς τας  Ι. 

Μονάς προς ευόδωσιν του πόθου αυτών 

Εν  Θ/νίκη 1912 Αυγ. 15 

μετά σεβασμού 

Εν Χ(ριστ)ώ αδελφός Ι(εροδιάκονος) Κ(οσμάς) Αγιοπαυλίτης969  

*** 

20-8-1913. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου Σέρβου 

υποπροξένου Θεσσαλονίκης 970 

*** 

23-8-1912, Κοσμάς Αγιοπαυλίτης. 

Εν  Θ/νίκη 1912 Αύγ. 23 

                                                           
966  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
967 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 30 θ΄-ε' [υποφ.3. 
968 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 24 θ΄-ε' [υποφ.3]. 
969  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
970 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
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Σεβαστή Ιερά Επιστασία, 

Τον ευλαβέστατον Ιερέα κύριον Αθανάσιον Παπαβασιλείου εφημέριον του οίκου 

Άββοτ ενταύθα, γνωστόν δε Υμίν από του παρελθόντος έτους, ερχόμενον αύθις 

αυτόσε χάριν προσκυνήσεως, εφοδιάσατε, παρακαλώ, διά συστατηρίου γράμματος 

προς τας Ιεράς Μονάς, ίνα, αναλόγως του σχήματος και της ηλικίας του εύρη 

παρηγορίαν κατά το διάστημα της αυτόσε διαμονής τον. 

Μετά σεβασμού εν Χ(ριστ)ώ αδελφός 

Ι(εροδιάκονος) Κοσμάς Αγιοπαυλίτης971  

*** 

29-8-1912, Κοσμάς Αγιοπαυλίτης. 

Εν  τη Θεσσαλονίκη 1912 Αύγ. 29 

Σεβαστή  Ιερά Επιστασία, 

Οι επιδόται της παρούσης αυτάδελφοι κ.κ. Βασίλειος Βασιλειάδης λογιστής των 

ανατολικών σιδηροδρόμων και Κωνσταντίνος Βασιλειάδης μαθητής της 

Κωνσταντινιδείου Σχολής έρχονται εις τον Ιερόν Τόπον ημών χάριν προσκυνήσεως 

και παρακαλώ να τοις δοθή η δέουσα θερμή συστατήριος διά τα περαιτέρω. 

Μετά σεβασμού εν Χ(ριστ)ώ αδελφός 

Ι(εροδιάκονος) Κοσμάς Αγιοπαυλίτης972   

*** 

10-11-1912, (Ησυχίου, αντιπροσώπου Μεγίστης λαύρας στις Καρυές, προς την 

Μονή): Αποφασίσθηκε να μεταβεί η Ιερά Κοινότης, πλην των επιστατών, στην 

Θεσσαλονίκη για χαιρετισμό του βασιλέως Γεωργίου. 973 

*** 

13-11-1912, (Ησυχίου, αντιπροσώπου Μεγίστης Λαύρας στις Καρυές, προς την 

Μονή): Ο γράφων αναχωρεί  για Θεσσαλονίκη. 974 

*** 

15-11-1912. Συντάσσεται επιστολή από τους  Επιτρόπους των Κελλιωτών  του 

Αγίου Όρους προς τον Βασιλέα Γεώργιο, στον οποίον επιδίδεται την 3η Δεκεμβρίου, 

από πενταμελή Επιτροπή. Με την επιστολή τους δηλώνουν  πίστιν, αφοσιώσιν, 

                                                           
971  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
972  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
973  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
974  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 



 368 

υποταγήν και απεριόριστον σεβασμόν εις τους λόγους της σεβαστής Ελληνικής 

Κυβερνήσεως . 975  

*** 

19/27-11-1912. Επίσκεψη στο Άγιο Όρος του ταγματάρχου Γεωργίου 

Κολοκοτρώνη, διοικητού του 1ου Τάγματος Κρητών, το οποίο απελευθέρωσε την 

Χαλκιδική. Ο Κολοκοτρώνης (εγγονός του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη) συνοδευόταν 

από τον Μητροπολίτη Κασσανδρείας Ειρηναίο, τον Νομάρχη Χαλκιδικής Θεόδωρο 

Αγγελόπουλο, αξιωματικούς και οπλίτες του Τάγματός του. Στιγμιότυπα της 

επισκέψεως εφωτογράφιζε (εικ. 14) ο αγιορείτης φωτογράφος και ζωγράφος 

ιεροδιάκονος Προκόπιος, ο εκ Πολυγύρου. Η προσκυνηματική επίσκεψη του 

Κολοκοτρώνη δεν πρέπει να είναι άσχετη με την εγκατάσταση του Βουλγαρικού 

λόχου στην Μονή Ζωγράφου. 976 

*** 

Χθες ενταύθα εγένετο αποθεωτική υποδοχή Πρωθυπουργώ Βενιζέλω. 

Πόλεμος εξακολουθεί σφοδρώς. Ζήτημα ορθοδόξου προστασίας Άθω βαίνει 

καλώς. Υπόμνημα πέμψατε εις Αθήνας, 8-10 ήμερών.  Κοσμάς. 977  

*** 

29-11- 1912, (Ησυχίου, αντιπροσώπου Μεγίστης Λαύρας στις Καρυές, προς την 

Μονή): Ο γράφων περιγράφει το πως φθάνοντας στη Θεσσαλονίκη οι 

αντιπρόσωποι των μονών συναντήθηκαν με τον βασιλέα Γεώργιο, την βασίλισσα, 

τον πρίγκηπα Γεώργιο και τον πρίγκηπα Χριστοφόρο επί 20 λεπτά. 978   

*** 

5-12-1913. Επιστολή από τη Μονή Παντελεήμονος προς τη Μονή 

Ξηροποτάμου. Ζητείται η φιλοξενία στη Μονή Ξηροποτάμου για 

ορισμένο χρόνο του θεολόγου Παντελεήμονα, ιερομόναχου Ακαδη-

μαϊκού Μόσχας, που μελετούσε τον Συμεών τον Νέο Θεολόγο, 

επειδή εκινδύνευε η ζωή του από τους ταραχοπουούς (προφανώς 

ονοματολάτρες), τους οποίους εστηλίτευσε από του άμβωνος της 

                                                           
975  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
976  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
977  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
978  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
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Μονής Παντελεήμονος (μονόφυλλο) 979. 

*** 

11-12-1913. Ετέρα επιστολή  επί του ιδίου θέματος, στην οποία 

δίνεται η πληροφορία ότι ο θεολόγος Παντελεήμων θα συνοδεύεται 

κατά την άφιξή του στη Μονή από τον Mαρτινιανό. 980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
979 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 1 θ-ε' 
980 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 1 θ-ε' 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ: 

 

Εκδόσεις-συνδρομές 

 

 Στο παρόν κεφάλαιο καταγράφονται όσα έγγραφα μας 

παρέχουν πληροφορίες σχετικές με την έκδοση περιοδικών και εφη-

μερίδων, που προμηθεύονταν οι Μοναχοί του Αγίου Όρους προκει-

μένου να ενημερωθούν για την επικαιρότητα της εποχής, αλλά και 

βιβλίων και διδακτικών εγχειριδίων. Επειδή η έκδοση βιβλίων εκείνη 

την εποχή ήταν πολυδάπανη για τους συγγραφείς, αυτοί 

προσέφευγαν συχνά προς τις Αγιορείτικες Μονές, ζητώντας να 

συνδράμουν την έκδοση των βιβλίων τους ως χορηγοί είτε ως 

συνδρομητές. Μάλιστα, τα ονόματα  των συνδρομητών που δημο-

σιεύονταν στο τέλος των βιβλίων αποκαλύπτουν ότι πολλοί 

συνδρομητές προέρχονταν από το Άγιο Όρος981. Επίσης, σε πολλά 

έγγραφα πολλοί Οικουμενικοί Πατριάρχες παροτρύνουν Αγιορείτες 

Μοναχούς να αγοράσουν εκδόσεις (ιστορικού, θρησκευτικού, 

φιλολογικού, διαφόρου περιεχομένου) που θεωρούν σημαντικές είτε 

για διδακτικούς σκοπούς είτε ως ψυχωφελή αναγνώσματα. Ο 

πλούτος των βιβλιοθηκών των Αγιορείτικων Μονών έλκυε συχνά το 

ερευνητικό ενδιαφέρον διαφόρων προσώπων (Πατριαρχών, 

Μητροπολιτών και ερευνητών) που αναζητούν σπάνιο βιβλιογρα-

φικό υλικό.  

Πιο συγκεκριμένα:  

  

Στα έγγραφα συναντούμε συχνά προτροπές Οικουμενικών 

Πατριαρχών και Μητροπολιτών να ενισχύσουν οι Μονές του Αγίου 

Όρους ή να αγοράσουν εκδόσεις, όπως:  

Στο πατριαρχικό γράμμα προς τους εφόρους της Ελληνικής 

                                                           
981 Καραθανάσης, Θεσσαλονίκεια, σ. 75 επ.  



 371 

Σχολής Καρυών,  πατέρα Διονύσιο Λαυριώτη, Διονύσιο Ξηροποταμι-

νό, Ανατόλιο Ζωγραφίτη και Αγάπιο Κουτλουμουσιανό, ο Πατριάρ-

χης Μελέτιος τους συμβουλεύει να εκδώσουν  τον Άρτιο Οργανισμό 

της Σχολής, (15. 9. 1845)982. (μονόφυλλο)  

*** 

4-7-1879. Πατριαρχικό έγγραφο του Ιωακείμ με το οποίο ζητείται 

από τη Μονή Ξηροποτάμου  αν υπάρχουν βιβλία, χρυσόβουλλα, 

χειρόγραφα, τοιχογραφίες Ρουμάνων Ηγεμόνων στη Μονή 

(μονόφυλλο)983. 

*** 

31-10-1889. Ο Διονύσιος Ε΄ παροτρύνει την Μονή Ξηροποτάμου 

να συνδράμει στην έκδοση του Μιλτ. Καραβοκυρού  Κώδιξ της εξ 

αδιαθέτου και εκ διαθηκών κληρονομικού δικαίου . 984 

*** 

8-5-1899. Συνιστάται η αγορά του Τουρκοελληνικού Λεξικού του 

Ι. Χλωρού διά πατριαρχικού γράμματος 985 

*** 

28-6-1899. Αντιπρόσωπος Ευλόγιος προς τη Μονή Ξηροποτάμου, 

αναφέρει ότι με πατριαρχικό γράμμα συνιστάται η αγορά του  

Τουρκοελληνικού Λεξικού Ι. Χλωρού 986 

*** 

31-10-1889. Έντυπο δίφυλλο του Πατριάρχη Διονυσίου Ε' από 

συνιστά την έκδοση του Μιλτ. Καραβοκυρού  Κώδιξ του εξ αδιαθέτου 

και εκ διαθηκών κληρονομικού  δικαίου 987 

*** 

                                                           
982 ΝΑΙΜΞ, φάκ.120 
983 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 34 
984 ΝΑΙΜΞ, φάκ.7 θ-ε, φ.45 
985 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 53 
986ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 19 θ΄-ε' [τχ.Α΄], φ. 196 
987 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 45 
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5-11-1899. Ο Πατριάρχης Κωνσταντίνος Ε΄ συνιστά στη Μονή 

Ξηροποτάμου την αγορά της  Συλλογής Πατριαρχικών και Συνοδικών 

Εγκυκλίων988  

*** 

27-12-1899. Πατριαρχικό γράμμα συνιστά την αγορά της  έκδοσης 

των λόγων και ομιλιών του Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινου-

πόλεως υπό του Αριστάρxn (μονόφυλλο) 989 

*** 

28-3-1900. Ο Πατριάρχης Κωνσταντίνος Ε΄ συνιστά στη Μονή 

Ξηροποτάμου την αγορά των βιβλίων  Τουρκοελληνικό Λεξικό  του Ι. 

Χλωρού (2 τόμοι), τη νέα έκδοση του  Μεγάλου Ωρολογίου  990 κ.ά. 

*** 

19-5-1901, Αριθ. πρωτ. 2647/ διεκπ. 1712/ αύξ. αριθ. 39.  

Κωνσταντινούπολις, εγκύκλιος του Τοποτηρητού του Οικουμενικού 

Θρόνου Προύσης Ναθαναήλ 

(πρωτότυπο, έντυπο, δίφυλλο, 375Χ250). 

 +Οσιώτατοι επίτροποι και λοιποί πατέρες...Μονής των Ιβήρων . 

Συστατική εγκύκλιος διά την απόκτησιν του εκδοθέντος 

πονήματος του διαπρεπούς δικηγόρου και νομομαθούς κ. Μιλτιάδου 

Καραβοκυρά, υπό τίτλον:  Κώδιξ του Οικογενειακού Δικαίου.  991 

*** 

19.5.1901. Πατριαρχικό γράμμα του Ναθαναήλ, ο οποίος συνιστά 

την έκδοση  Κωδιξ του Οικογενειακού Δικαίου  του Μιλτ. 

Καραβοκυρού992 

*** 

6-6-1909. Ο Αλέξανδρος, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης συστήνει 

στη Μονή την εγγραφή της ως συνδρομήτρια και οικονομική 

                                                           
988 ΝΑΙΜΞ, φάκ.7 θ-ε, φ.54 
989 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 55 
990 ΝΑΙΜΞ, φάκ.7 θ-ε, φ.56 
991 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 436. 
992 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 57 
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ενίσχυση την έκδοση νέας εφημερίδος με πατριωτικούς σκοπούς.  993 

*** 

22-12-1910, εν Αιγίνη. Με την παρούσα επιστολή του ο 

Πενταπόλεως Νεκτάριος ζητά από τη Μονή να συνδράμει 

οικονομικά την έκδοση εκκλησιαστικού βιβλίου, γνωρίζοντας ότι η 

Μονή πολλές φορές στο παρελθόν συνέδραμε γενναία πολλούς 

συγγραφείς για να δημοσιεύσουν τα έργα τους994.  

 

Επίσης, συνιστάται η αγορά των εξής βιβλίων: 

*** 

  Ιστορία και Γεωγραφία της Νοτιοανατολικής Θράκης995,  

*** 

  Τα Ταταύλα, ήτοι ιστορική και γεωγραφική περιγραφή των 

Ταταύλων 996,  

*** 

  Ο νικηφόρος ελληνοτουρκικός πόλεμος 1912-1913 (Δ. 

Αποστολίδη)997.  

*** 

  Θρησκευτικαί μελέται  (επισκόπου Σύρου Αθανασίου)998  

*** 

  Επισκοπικοί πίνακες  (Μ. Γεδεών)999  

*** 

Έργα Ιωάννη Χρυσοστόμου (μετάφρ. Μ. Γαλανού)1000  

                                                           
993 ΑΙΜΒατ 
994 ΑΙΜΒατ, ΙΙ, φ.360 
995 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 11, θ-ε, φ.238. 
996 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 11, θ-ε, φ.235. 
997 Αποστολίδης,  Ο νικηφόρος, 1913. 
998 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 11, θ-ε, φ.241 
999 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 19, θ-ε, φ.192 
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*** 

  Βίος και πολιτεία του αειμνήστου Οικ. Πατριάρχου κυρού 

Ιωακείμ του Γ΄ (Π.Σ. Φωτιάδη)1001 

*** 

Βίος και ακολουθία των οσίων πατέρων ημών και αυταδέλφων 

Καισαρίου και Ευστρατίου Ιερομονάχων αγίων αναδειχθέντος  αρχη-

γού των Μοναχών της Νήσου Χάλκης κατά το έτος Α'-ΒΙ Φεβρ. 18711002. 

Συγγραφείσα εν Χάλκη της Κωνσταντινουπόλεως κατά το έτος 1896 

– 8βρίου 20 (φύλλα 25)  

*** 

Νερατζούλη Π. 1003 Πανελλήνιο Εθνικό Λεύκωμα Παναγίου Τάφου 
1004,  

*** 

Ἐργα Επ. Καββαδά1005, 

*** 

Εκδοση  Μακεδονικού Ημερολογίου  (Παμμακεδονικού Συλλόγου 

Αθηνών  του έτους 19121006.  

*** 

Liddell-Scott, έκδ. Κωνσταντινίδη1007,   

*** 

  Εγκυκλοπαιδικό Ημερολόγιο  (Ι. Α. Βρεττού)1008 και διάφορα άλλα 

μονόφυλλα.  

                                                                                                                                                                      
1000 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 20, θ-ε, χ.α.φ.235 
1001 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 11, θ-ε, φ.237 
1002 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 2 θ΄-ε' [τχ. Β΄] 
1003 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 11, θ-ε, φ.233 
1004 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 11, θ-ε, φ.234 
1005 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 11, θ-ε, φ.243 
1006 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 11, θ-ε, φ.242 
1007 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 11, θ-ε, φ.240 (Είναι το γνωστό Λεξικό Ελληνικής Γλώσσας) 
1008 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 11, θ-ε, φ.244 (Είναι το Εγκυκλοπαιδικόν Ημερολόγιον του Ιω. Β. 

Βρεττού). 
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Προτάσεις ιδιωτών για αγορά βιβλίων, αιτήσεις για 

οικονομική συνδρομή των Μονών στα υπό έκδοση βιβλία 

τους, αναγγελίες και δωρεές νέων εκδόσεων. 

 

Πολλοί συγγραφείς  ζητούν με αίτησή τους προς τις Μονές να 

εγγραφούν συνδρομητές στα έργα τους. 

24-5-1852. Ο Ανδρέας Κορομηλάς προς τον Διονύσιο 

Ξηροποταμινό γράφει για την αποστολή 2 τεμαχίων Περιγραφή 

Κωνσταντινουπόλεως και 2 Λεξικών στερεότυπα του Στεφάνου 

Βυζαντίου, καθώς και βιβλίων σχετικών για διάφορες διαμάχες 

εκκλησιαστικών και πολιτικών τις οποίες όμως, μονάχα 

υπαινίσσεται  (μονόφυλλο)  

*** 

6-7-1856, Αθήνα. Ο Ανδρέας Κορομηλάς προσκαλεί τον Διονύσιο  

Ξηροποταμινό να επισκεφτεί την Αθήνα, του απέστειλε τα βιβλία 

(Ελληνική Χριστομάθεια, Γραμματική  Γενναδίου, Λεξικό του 

Βυζαντίου Σκαρλάτου, Συντακτικό Αισωπίου, Καλλιγραφία, 

Κατήxnσις Δαρβάρεως, Γεωγραφία Κοκκώνη  κλπ.) (δίφυλλον) 1009 

*** 

21-7-1899. Ευλόγιος προς τη Μονή Ξηροποτάμου 21.7.1899. 

διαβιβάζεται επιστολή Ελληνικής Κοινότητος Brasoν και αγγελία 

εκδόσεως  Eπισκοπικών Πινάκων  Μ. Γεδεών1010  

*** 

29.9.1900: Ο προηγούμενος Ευγένιος προς τη Μονή Ξηροποτάμου,  

αποστέλλει τόμους και φυλλάδια του Ι. Χρυσοστόμου, μετάφραση Μ. 

Νικολάου και Ι. Γαλανού. 1011 

*** 

                                                           
1009 ΝΑΙΜΞ, φάκ.120. 
1010ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 19 θ΄-ε' [τχ.Α΄], φ. 192. 
1011ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 20 θ΄-ε' [τχ.Β΄].  
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28-3-1901. Ο τοποτηρητής του Πατριαρχικού θρόνου, ο Προύσσης 

Ναθαναήλ, συστήνει για αγορά την έκδοση  Κώδιξ του Οικογε-

νειακού Δικαίου  του Μιλτ. Καραβοκυρού. Μάλιστα  ο  συγγραφέας 

του ιδίου έργου ζητά η Μονή να εγγραφεί συνδρομήτρια στο έργο 

του1012. 

*** 

23-3-1901:  ο Πενταπόλεως Νεκτάριος αγγέλλει την έκδοση έργου 

''Χριστολογία'' 1013 

*** 

28-3-1901. Επιστολή Μιλτ. Καραβοκυρού δικηγόρου για εγγραφή 

της Μονής Ξηροποτάμου ως συνδρομήτρια σε Βιβλίο του 

(μονόφυλλο) 1014  

*** 

31-12-1906. Επίσκοπος Πέτρας και Σητείας ζητεί έγγραφα 

συνδρομητών βιβλίου του1015 

*** 

25-3-1907. Αποστολή βιβλίου του Σπυρίδωνος  Λάμπρου  Μικταί 

Σελίδες  1016 

 

*** 

22-11-1910. Ο ιερομόναχος Αυγουστίνος από Ιορδάνη Ιεροσο-

λύμων ζητεί να γράφει η Μονή Ξηροποτάμου συνδρομήτρια στην 

έκδοση των λόγων του αββά Ησαΐου (μονόφυλλο)1017  

*** 

 [1911]. Έντυπο  δίφυλλο - Αγγέλια  για την έκδοση του βιβλίου  

                                                           
1012 ΝΑΙΜΞ, φάκ.8 θ-ε, φ.34. 
1013 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 40 θ΄-ε' [υποφ.1].  
1014 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 8 θ΄-ε' [τχ.8], φ. 34 
1015 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 41 θ΄-ε' [υποφ.1].  
1016 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
1017 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 10 θ΄-ε' [τχ.10/Α], φ. 34. 
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Τα Ταταύλα ήτοι Ιστοριογεωγραφική περιγραφή των Ταταούλων  

κλπ.1018 

*** 

10-10-1912,  Κοσμάς Αγιοπαυλίτης 

Αριθ. 394                                                                                        Εν τη Θεσσαλονίκη 1912 

Οκτωβρίου 10 

Σεβαστή  Ιερά  Επιστασία, 

Προχθές έγραψα Υμίν ικανά. 

Ο Μουσλής εφένδης δεν υπέστρεψεν εισέτι εκ Κ/πόλεως. 

Διά του ιερομονάχου Πέτρου Βουραζέρη πέμπω Υμίν τα ζητηθέντα υπόλοιπα 

βιβλία, ήτοι αριθμητικήν, ιστορίαν και λειτουργικήν. Γεωγραφίαι Αγγελίδου δεν 

υπάρχουσι πλέον ενταύθα. Λέγεται ότι εξηντλήθη το Α ́τεύχος. Γράψατε εις Κ/πολιν. 

Λάβετε και τιμοκαταλόγους. 

Μετά σεβασμού εν Χ(ριστ)ώ αδελφός 

Ι(εροδιάκονος) Κοσμάς Αγιοπαυλίτης1019  

*** 

12-10-1911. Ο Γεώργιος Χατζηδάκης, καθηγητής Πανεπιστημίου, 

σ' επιστολή του προς τον επίτρoπo Αγίου Όρους Κυριακό Ζαχαριάδη 

ζητεί από τον επίτροπο αρχιμανδρίτη τη χειρόγραφη ιδιωτική 

συλλογή του για την σύνταξη και έκδοση του Μεγάλου Λεξικού της 

Ελληνικής Γλώσσης, που του ανατέθη από την Κυβέρνηση1020 

*** 

26-9-1912, Κοσμάς Άγιοπαυλίτης 

Αριθ. 392 Εν τη Θεσσαλονίκη 1912 Σεπτεμ. 26 

Σεβαστή  Ιερά  Επιστασία 

Συνεπεία του τηλεγραφήματος Υμών ανέστειλον πάσαν ενέργειαν προς αγοράν 

της πυρίτιδος.  

Διά του Γέροντος κ. Ησυχίου Λαυριώτου Αντιπροσώπου της Μεγίστης Λαύρας 

αποστέλλω Υμίν τα διδακτικά βιβλία και το λεξικόν, το μόνο όπερ εύρον ενταύθα. 

                                                           
1018 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 11 θ΄-ε' [τχ.B], φ. 235. 
1019  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177. 
1020 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 48 θ΄-ε', φ.40. 
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Παρακαλώ να υπενθυμίσητε εις την Ιεράν Κοινότητα το ζήτημα του Κοινού  

Ύδατος. 

Μετά σεβασμού εν Χ(ριστ)ώ αδελφός 

Ι(εροδιάκονος) Κοσμάς Άγιοπαυλίτης1021  

*** 

15-12-1912. Ο διδάσκαλος Γ. Γοργίας, εργασθείς εν Βουλγαρία και 

εν Μακεδονία, συνέγραψεν το έργο Ο θάνατος του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου  και  Αθώνεια . Ζητεί να γίνει η Μονή Ξηροποτάμου 

συνδρομήτρια των έργων του1022.  

*** 

 [1912]. Έντυπο  δίφυλλο - Αγγελία της έκδοσης του βιβλίου- Π.Σ. 

Φωτιάδου. Βίος και Πολιτεία του αειμνήστου  Οικουμενικού 

Πατριάρχου κυρού Ιωακείμ του Γ'1023. 

*** 

[1912]. Έντυπο δίφυλλο, αναγγελία της έκδοσης του βιβλίου :  Ο 

Νικηφόρος Ελληνοτουρκικός πόλεμος 1912-1913  υπό Δημ. 

Αποστολίδου 1024. 

*** 

1915. Καταστατικό του  εν Θεσσαλονίκη συνδέσμου Γεωργική 

Ένωσις, σελ. 8 1025. 

*** 

Έντυπο δίφυλλο - Αγγελία εκδόσεως μεγάλης συλλογής [;] 

έργων εις 3 τόμους του Σπ. Καββαδά 1026 

*** 

Έντυπο μονόφυλλο αγγελίας περί εκδόσεως βιβλίου για τη 

                                                           
1021  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177. 
1022 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 10 θ΄-ε' [τχ.10/Α]. 
1023 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 11 θ΄-ε' [τχ.B], φ. 237. 
1024 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 11 θ΄-ε' [τχ.B], φ. 239. 
1025 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 11 θ΄-ε' [τχ.B], φ. 245.  
1026 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 11 θ΄-ε' [τχ.B], φ. 243. 
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σηροτροφία - Βαθύ Σάμου- Χρηστάκης Σ. Χρηστίδης. 1027 

 

*** 

Έντυπο μονόφυλλο, αγγελία Π. Νεραντζούλη και Ε. Δοξαρά περί 

εκδόσεως Μηναίου Φιλολογικού Συγγράμματος 1028 

*** 

Ο καθηγητής Σπ. Λάμπρος ζητεί την αγορά του περιοδικού που 

εκδίδει ο ίδιος1029 (μέσω του αντιπροσώπου Ευγενίου) 

*** 

Ο μουσικός-διδάσκαλος Πέτρ. Φιλανθίδης ζητεί την αγορά του 

έργο του (δοξαστικό των Αγίων Σαράντα Μαρτύρων)1030 

*** 

Ο ιερομόναχος Αυγουστίνος συνέγραψε τους λόγους του Αββά 

Ησαΐου και ζητεί την αγορά του βιβλίου 1031 

*** 

Ο διδάσκαλος Γ. Γοργίας ζητεί την αγορά των έργων του  Ο 

θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου  και τα  Αθώνεια 1032 

*** 

Ο Αλέξ. Βασιλόπουλος ζητεί την αγορά του έργο του περί 

Θράκης και των καταστροφών που προξένησαν οι Βούλγαροι1033 

*** 

Έντυπο μονόφυλλο για το Πανελλήνιο Εθνικό Λεύκωμα 

Παναγίου Τάφου 1034 

                                                           
1027 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 11 θ΄-ε' [τχ.B], φ. 232. 
1028 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 11 θ΄-ε' [τχ.B], φ. 233. 
1029 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 21, θ-ε, φ.159. 
1030 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 10, θ-ε, φ.27. 
1031 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 11, θ-ε, φ.34. 
1032 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 11, θ-ε, φ.40. 
1033 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 8, θ-ε, φ.102 
1034 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 11 θ΄-ε' [τχ.B], φ. 234. 



 380 

*** 

 Έντυπο μονόφυλλο – Αγγελία της έκδοσης του βιβλίου,   Ιστορία 

και Γεωγραφία της Νοτιο-Ανατολικής Θράκης . 1035 

*** 

Έντυπο Δίφυλλο - Αγγελία της έκδοσης του βιβλίου  

Θρησκευτικαί Μελέται, τόμος Δεύτερος  του επισκόπου Σύρου, 

Τήνου, Άνδρου κλπ. Αθανασίου 1036. 

 

 Οι Μονές ως συνδρομήτριες  εφημερίδων-περιοδικών. 

  

26-3-1846. Ο Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός  ζητεί από τον 

Διονύσιο  να του αποστείλει το φύλλο εφημερίδας της Κωνσταντι-

νουπόλεως  περιέχον  αγγελίαν τινά δυσάρεστον περί της εν Χάλκη 

Σχολής (μονόφυλλο) 1037 

*** 

10-8-1880. Πατριαρχικό και συνοδικό μονόφυλλο έντυπο περί 

σημασίας εκδόσεως της Εκκλησιαστικής Αλήθειας που θα εκδώσει το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο και προτρέπει τη Μονή Ξηροποτάμου να 

εγγραφεί συνδρομήτρια1038 

*** 

10-1-1881. Ο Μ. Χαμουδόπουλος, που είχε ορισθεί από τον 

Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ ως αρχισυντάκτης της 

εφημερίδος  Αλήθεια , η οποία μετονομάστηκε μετά από ένα έτος σε   

Εκκλησιαστική Αλήθεια , στην επιστολή του αναλύει την εθνική και 

πνευματική σημασία της έκδοσης του περιοδικού, όργανο του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου1039. 

                                                           
1035 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 11 θ΄-ε' [τχ.B], φ. 238.  
1036 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 11 θ΄-ε' [τχ.B], φ. 241.  
1037 ΝΑΙΜΞ, φάκ.120 
1038 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 37 
1039 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 8, θ-ε, φ.12-13 / ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 8 θ΄-ε' [τχ.8] 
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*** 

8-5-1885. Έντυπο μονόφυλλο Ιωακείμ περί της σημασίας 

Εκδόσεως της Εκκλησιαστικής Αλήθειας. 1040 

*** 

10-10-1901. Αποστολή φύλλων εφημερίδος Νέα Ημέρα Τεργέστης 

στη Μονή Ξηροποτάμου1041.  

*** 

17-5-1904, Χαράλαμπος Διονυσιάτης. Εμφανίσθηκε ο 

αρχισυντάκτης νέας εφημερίδος της Κωνσταντινουπόλεως ονόματι 

Καραγιαννίδης, ο οποίος τυγχάνει ευσυνείδητος και τίμιος 

δημοσιογράφος και ζητά από την Μονή, εάν επιθυμεί, να γίνει 

συνδρομητής, ώστε να λαμβάνει γνώσιν (και τακτικότερα) για τα 

τεκταινόμενα. 1042 

*** 

19-5-1904. Επιστολή του διευθυντή της υπό έκδοσιν εν 

Κωνσταντινουπόλει εφημερίδος καθημερινή εφημερίδα του Κ. 

Σπανούδη   Πρόοδος της Κωνσταντινουπόλεως  που  ήταν όργανο της 

Ελληνικής Κοινότητος και υπερασπιζόταν τα συμφέροντά της, με 

την οποία ευχαριστεί τη Μονή για την υποστήριξή της (μονόφυλλο). 
1043. 

*** 

19-5-1904. Συνδρομή στην εφημερίδα  Πρόοδος του Σπανούδη 1044 

*** 

12-10-1904. Ο αντιπρόσωπος της Μονής Ευγένιος (1904-1905) προς 

τη Μονή Ξηροποτάμου αποστέλλει φύλλα της εφημερίδος Αλήθεια  

που αναφέρονται στα νέα του πολέμου και στο Παπάφειο. 1045 

                                                           
1040 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ. 42 
1041 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 41 θ΄-ε' [υποφ.1].  
1042 ΙΜΔιον, 17-5-1904 
1043 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 8, θ-ε, φ.42 
1044 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 8 θ΄-ε' [τχ.8], φ. 42 
1045ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 21 θ΄-ε' [τχ.Γ΄], φ. 234 
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*** 

16-10-1904. Ο Αντιπρόσωπος της Μονής Ευγένιος (1904-1905) 

προς τη Μονή Ξηροποτάμου περί αποστολής τόμων περιοδικού (;) 

εκδιδομένου υπό του Συλλόγου που προεδρεύει η Πριγκήπισσα 

Σοφία 1046 

*** 

8-7-1904. Ο Αντιπρόσωπος της Μονής Ευγένιος (1904-1905) 

αναγγέλλει προς τη Μονή Ξηροποτάμου από 8.7.1904 την αποστολή 

από τον   Σπυρίδωνα Λάμπρου, γνωστό καθηγητή,  εις τας ιεράς 

Μονάς ανά εν τεύχος περιοδικού, προς τον σκοπόν φαίνεται να γένωσι 

συνδρομηταί 1047 

*** 

18-12-1904. Καρυές. Χαράλαμπος Διονυσιάτης. Ενημερώνει την 

Μονή ότι με τα ατμόπλοια από Θεσσαλονίκην και Κωνσταντι-

νούπολη ήλθε αρκετή αλληλογραφία και εφημερίδες (της 

Κωνσταντινουπόλεως, η Αλήθεια της Θεσσαλονίκης, του Μακεδο-

νικού Κήρυκος και της Νέας Ημέρας). Στη συνέχεια αναφέρεται στην 

ενημέρωση που έγινε από τον Επίτροπο Θεσσαλονίκης για την 

παραγγελθείσα πυρίτιδα και ερωτά τη Μονή εάν θέλει να 

προμηθεύσει εκείνη. 1048  

*** 

26-4-1905. Αίτηση των εκδοτών της εφημερίδος   Κωνσταντινού-

πολις, για εγγραφή της Μονής ως συνδρομήτριας (μονόφυλλο - εκδ. 

Δημ. Νικολαΐδης). Βλ  και φύλλο 48 από 19.7.1905 1049  

*** 

15-6-1905. Με την υπ. αριθ. 2636  απόδειξη υπογεγραμμένη από 

τον ταμία Κ. Βενετή πιστοποιείται η συνδρομή της Ιεράς Μονής 

Σίμωνος Πέτρας στην εφημερίδα Αλήθεια για την περίοδο από 1η 

                                                           
1046ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 21 θ΄-ε' [τχ.Γ΄], φ. 236 
1047ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 21 θ΄-ε' [τχ.Γ΄], φ.159 
1048 ΙΜΔιον 
1049 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 8 θ΄-ε' [τχ.8], φ. 47 



 383 

Ιουνίου 1905 έως και 3 Μαρτίου 1906, η οποία εκδιδόταν κάθε Τρίτη, 

Πέμπτη και Σάββατο στη Θεσσαλονίκη1050.   

*** 

27-6-1906. Επιστολή προηγουμένου Ξηροποτάμου Μερκουρίου 

περί αποστολή των εφημερίδων Εκκλησιαστική Αλήθεια και Νέα 

Σιών. Παραγγελία αγοράς 5 τόμων Ελληνικής Επαναστάσεως1051 

*** 

9-10-1908. Επιστολή του προηγουμένου της Μονής Ξηροποτάμου 

Κυρίλλου περί ανάγκης αποστολής βιβλίων και λοιπών χρειωδών εις 

μαθητάς που στέλνει η Μονή Ξηροποτάμου εις Aθωνιάδα 1052  

*** 

10-12-1909. Ο Άνθιμος Βατοπεδινός προς τη Μονή. Η Διεύθυνση 

του περιοδικού Κόσμος (φιλολογικόν –καλλιτεχνικόν) παροτρύνει 

την Ιερά Μονή Βατοπεδίου δια του Πανοσιολογιωτάτου Ανθίμου να 

εγγραφεί συνδρομήτρια του περιοδικού, προσθέτοντας ότι  … εν τω 

παρόντι τεύχος απλώς μόνον γίνεται μνεία του ονόματός σας όπως 

γνωρίσουν οι αναγνώστες μας τινάς την επαξίως δρώντων εν τη εθνική 

ημών παρακαταθήκη…. 1053. 

Επιστολες του Α. Γερασίμου, διαχειριστής της εφημερίδος Νέα 

Ημέραι Τεργέστης, Σεπτ. 1909, Μάρτ. 1910, για το θέμα συνδρομών 
1054 

*** 

4-2-1910. Ο Γέρων Αρκάδιος ιεροδιδάσκαλος της Μονής Βατο-

πεδίου ζητά από τον Γέροντα Άνθιμο την εγγραφή συνδρομητών του  

Εμπρός κατά παράκληση των φίλων Ιωακείμ Ιβηρίτου και Φωτίου 

Παντοκρατορινού1055. 

                                                           
1050 ΝΑΙΜΣΠ, φ. (1905). 
1051 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 22 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
1052 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 23 θ΄-ε' [υποφ.2]. 
1053 ΑΙΜΒατ, ΙΙ, φ.428 
1054 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 41 θ΄-ε' [υποφ.1].  
1055 ΑΙΜΒατ, ΙΙ, φ.71 
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*** 

27-4-1910. Ο Παμμακεδονικός Σύλλογος Αθηνών αποστέλλει 5 

αντίτυπα του περιοδικού Μακεδονικόν Ημερολόγιον 1056 

*** 

 [1911]. Έντυπο δίφυλλο, αναγγελία της έκδοσης του  

Μακεδονικού Ημερολογίου υπό του Παμμακεδονικού Συλλόγου- 

εικονονραφημένο, Χρυσόδετο, έτος Ε', Αθήνα 1911 1057 

*** 

17-11-1912. Η συντακτική επιτροπή της εφημερίδος  Νέα Ημέρα 

της Τεργέστης   ευχαριστεί τη Διοίκηση της  Μονής Ξηροποτάμου για 

την συνδρομή της, ήδη από παλαιά, στην εφημερίδα και ανακοινώνει 

τη νέα τιμή συνδρομής1058  

*** 

13-8-1914. Συνδρομή της Μονής Ξηροποτάμου στην 

Εθνικοθρησκευτική εφημερίδα  Χριστιανισμός 1059  

*** 

1916. Έντυπο δίφυλλο Ι.Α. Βρεττού, Εγκυκλοπαίδεια Ημερολόγιον 

-1916. 1060 

 

Συνεργασία συγγραφέων με Μονές και στήριξη έκδοσης 

έργων από Μονές του Αγίου Όρους. Αποστολή βιβλίων 

Τέλος, πολλοί συγγραφείς ζήτησαν από τις Μονές του Αγίου 

Όρους να συνδράμουν την έκδοση των βιβλίων τους με την 

αποστολή εγγράφων, βιβλίων και ποικίλου άλλου γλωσικού υλικού 

που υπήρχε στις βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους. Δύο είναι οι πιο 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις:  

                                                           
1056 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 40 θ΄-ε' [υποφ.1].  
1057 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 11 θ΄-ε' [τχ.B], φ. 242 
1058ΝΑΙΜΞ, φάκ. 40, θ-ε, υποφ.1χ.α.φ. / ΝΑΙΜΞ, φάκ. 41, θ-ε, υποφ.1χ.α.φ. 
1059 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 10 θ΄-ε' [τχ.10/Α], φ.161 
1060 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 11 θ΄-ε' [τχ.B], φ. 244  
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α) Ο λόγιος Σταυράκης Αριστάρχης (γόνος γνωστής 

Φαναριώτικης οικογένειας)1061 ζήτησε σε έγγραφό του αντίγραφα 

σιγιλλίων και άλλων εγγράφων του Πατριαρχείου για το 1821.   

*** 

15-10-1875. Eπιστολή του Σταυράκη Αριστάρxn προς τη Μονή 

Ξηροποτάμου με την οποία ζητεί από τη  Μονή να αποστείλει 

αντίγραφα σιγιλλίων και λοιπών πατριαρχικών εγγράφων περί του 

1821 εν όψει της εκπόνησης υπ' αυτού μελέτης Εκκλησιαστικής 

Ιστορίας (μονόφυλλο)1062.  

*** 

21-10-1876. Και έτερα επίστολή του Σ. Αριστάρχη επί του ίδιου 

θέματος (μονόφυλλο) 1063 

*** 

25-3-1877. Φύλλο  6: Ο Σ. Αριστάρχης ευχαριστεί τη Μονή 

Ξηροποτάμου για την αποστολή αντιγράφων των εξής εγγράφων 

(επικυρωτικόν γράμμα Γρηγορίου Ε', Οκτ, 1798. Κυρωτικό γράμμα 

Καλλινίκου Ε' 1801 Οκτ. Σιγγίλ.ιον Καλλινίκου Ε', Σεπτ. 1801.  

Βεβαιωτικόν γράμμα Σεραφείμ Β' 1759, Ιούν). Ζητεί τώρα αντίγραφα 

των εξής σιγιλλίων: Μεθοδίου Γ', 1671 Φεβρ. περί αφιερώσεως της 

Μονής Αγίας Τριάδος παρά το Ιάσιο στη Μονή Ξηροποτάμου, 

Διονυσίου Δ' 1682 χορηγούντος τα δίκαια της Σταυροπηγίας στη 

Μονή Ξηροποτάμου (μονόφυλλο). Βλ και Φύλλο  13 επιστολή του 

ιδίου από 16.8.1883 επί του αυτού θέματος (μονόφυλλο) και Φύλλο  

14 επιστολή από 10.11.1883 ότι έλαβε τα αιτούμενα. 1064 

*** 

β) Ο καθηγητής γλωσσολόγος Γεώργ. Χατζιδάκις ζήτησε με 

έγγραφό του από την Ιεραρχία των Μονών να στηρίξουν με 

                                                           
1061 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 8, θ-ε, φ.3 
1062 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 8 θ΄-ε' [τχ.8], φ. 3 
1063 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 8 θ΄-ε' [τχ.8], φ. 5 
1064 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 8 θ΄-ε' [τχ.8] 
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γλωσσικό υλικό την έκδοση της μελέτης του για τη σύνταξη του 

μεγάλου λεξικού της Ελληνικής Γλώσσας1065. 

*** 

16-9-1880. Ο Ελευθερουπόλεως Διονύσιος ζητεί από τη Μονή 

Ξηροποτάμου να του αποσταλεί  εν βιβλίον του αειμνήστου Καισαρίου 

Δαπόντε  (μονόφυλλο).1066 

*** 

16-8-1893. Ο Βάρνης Ιωακείμ ενημερώνει τη Μονή από το Φανάρι 

περί θανάτου του Φώτη Δημητριάδη, ιεροδιακόνου και διδασκάλου.  

Αποστέλλει στο Άγιο Όρος βιβλία και φύλλο 4 από 24.9. 18931067  

*** 

5-12-1901. Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία ζήτησε την   

αποστολή χαλκογραφιών1068. 

*** 

 23-2-1905, Αριθ. πρωτ.../ αύξ. αριθ. 40.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ225). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Συστατικόν διά την υπό του φωτογράφου της Ι. Μονής Αγίου 

Παντελεήμονος φωτογράφησιν σελίδων τινών του εν τη Μονή υπ’ 

αριθ. 57 γεωργιανού κώδικος περί το θέμα των Αγίων Τριών Παίδων 

                                                           
1065 ΝΑΙΜΞ, φάκ. 48, θ-ε, χ.α.φ.. Ο Γ. Ν. Χατζιδάκης θεωρείται ο ιδρυτής της 

νεοελληνικής γλωσσολογίας, με εκατοντάδες μελέτες που δημοσιεύθηκαν στον 

ελληνικό και ξένο Τύπο. Ίδρυσε το Ιστορικό Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσης. 

Διετέλεσε πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώτος πρύτανης του ΑΠΘ και 

πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.   
1066 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 10 θ΄-ε' [τχ.10/Α], φ.11 
1067 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 10 θ΄-ε' [τχ.10/Α], φ.3 
1068 ΝΑΙΜΞ, φάκ.40, θ-ε, υποφ.1, χ.α.φ. (Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1895 από τον 

αρχαιολόγο Γ. Λαμπάκη) 
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Σπευσίππου, Ελασίππου και Μελεσίππου, κατόπιν αιτήσεως του εν 

Πετρουπόλει της Ρωσίας ορθοδόξου ιερέως Αυγουστίνου.1069 

*** 

15-4-1903, Αριθ. πρωτ. 2473/ αύξ. αριθ. 23.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, χειρόγραφον, δίφυλλο, 335Χ220). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Γνωρίζεται ότι εξερχομένης προσεχώς εκ των πιεστηρίων της 

υπό των Πατριαρχείων εκδιδομένης Καινής Διαθήκης, υπεβλήθη 

υπό του υπευθύνου ειδικού Καθηγητού η εξακρίβωσις του χωρίου της 

Α΄ Καθολικής Επιστολής του Αποστόλου Ιωάννου (5.7.8)  τρεις εισίν οι 

μαρτυρούντες εν τω ουρανώ, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα∙ 

και ούτοι οι τρεις εν είσι , αν απαντά εν χειρογράφω οιωδήποτε 

της Καινής Διαθήκης γεγραμμένω προ της εφευρέσεως της 

τυπογραφίας. Πρός τούτο ανάγκη ίνα εξετασθώσι και άλλα μεν 

χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης εκ  των συνεχών, αλλά και 

χειρόγραφα Πραξαποστόλων, των περιεχόντων τας περικοπάς των 

αναγινωσκωμένων καθ' άπαν το έτος εκ των Πράξεων και των 

Επιστολών. Αξιούται να φροντισθή δε τούτο διά των αρμοδίων εν 

τη Μονή λογίων πατέρων,   ων γνωστός έστω ημίν ο ζήλος και η περί 

τα τοιαύτα ικανότης . 1070 

*** 

20-1-1912. Εν Κωνσταντινουπόλει. Με επιστολή του το Institut 

Archeologique Russe a Constantinople προς τον Άνθιμο Βατοπεδινό 

παρακαλεί την Ιερά Μονή να βοηθήσει το Ινστιτούτο. Συγκεκριμένα 

ζητά ένα αντίγραφο αποσπάσματος από χειρόγραφο Ευχολογίου υπ’ 

αριθμ. 133 (744) που βρίσκεται στην βιβλιοθήκη της Μονής, 

προσθέτοντας ότι  τους αριθμούς εγνωζόμεθα εκ του καταλόγου 

λειτουργικών χειρογράφων του καθηγητή Δμήτριεβσκη. Στο 228 

                                                           
1069 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 453.  
1070 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 464. 
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φύλλο του ανωτέρου χειρογράφου υπάρχει  Ακολουθία του μικρού 

σχήματος με υπογραφή Θεόδωρος Ουσπένσκη1071.   

*** 

12-2-1912. Εν Κωνσταντινουπόλει. Με επιστολή του το ανωτέρω 

Ινστιτούτο προς τον Άνθιμο Βατοπεδινό ευχαριστεί θερμά την Ιερά 

Μονή δια τα πάνυ ευγενώς και προφρόνως αποσταλέντα ημίν 

αντίγραφα. Με υπογραφή του ιδίου Ουσπένσκη1072. 

*** 

15-6-1912, Αριθ. πρωτ. 5484.   Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(μονόφυλλο332Χ210, κυανή μελάνη). 

 Οσιώτατοι επιστάται και αντιπρόσωποι... . 

Διασαφηνίζεται ότι εις τα συστατικά Πατριαρχικά Γράμματα 

διά την υπό των εκάστοτε λογίων έρευναν, γίνεται σύστασις μόνον 

διά βιβλία ή χειρόγραφα περιέχοντα θρησκευτικήν ή ιστορικήν 

και λοιπήν ύλην, τα οποία δύνανται να παραχωρώνται 

ακωλύτως προς μελέτην και εξέτασιν, ουχί δε και τα ιδιαίτερα 

αρχεία των Μονών, τα περιέχοντα έγγραφα σχετιζόμενα προς την 

υπόστασιν και τα ζωτικά συμφέροντα των Μονών.1073 

*** 

Ο πρωτοσύγγελος Εφέσσου ζητεί να σταλούν εικόνες και βιβλία 

στις Εκκλησίες της Εφέσσου που κάηκαν (μονόφυλλο, χ.χ.)  1074 

 

 Ακόμη οι ίδιες οι Μονές του Αγίου Όρους αναζητούσαν 

χειρόγραφα που σχετίζονται με την ιστορία τους, όπως:  

*** 

Ο Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως Κύριλλος από 23.11.18851075 

γράφει προς τη Μονή Ξηροποτάμου  ότι στη βιβλιοθήκη Αδριανου-

                                                           
1071 ΑΙΜΒατ,  ΙΙ, φ.33. 
1072  ΑΙΜΒατ,  ΙΙ, φ.150. 
1073 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 470. 
1074 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 10 θ΄-ε' [τχ.10/Α], φ.59. 
1075 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 1 θ-ε'. 
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πόλεως δεν υπάρχει το πρωτότυπο χειρόγραφο της ιδρύσεως της 

Μονής, όπως δημοσίεψε κάποιος Νικηφόρος, ότι αυτό σώζεται εκεί ή 

στην Εθνική Βιβλιοθήκη Αθηνών. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΗ: 

Διάφορα  

 

1-7-1843. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ζητεί από τον 

Ηγούμενο της Μονής Ξηροποτάμου Διονύσιο την εικονογράφιση 

εικόνος του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, άνωθεν φέρουσα τn Θεοτόκω 

και κάτωθεν τον Πατριάρχη μετά του μανδύου δεομένου τους πόδας 

του αγίου (δίφυλλο - αντίγραφο)1076.   

*** 

4-8-1845. Επιστολή του Δανιήλ Μάγνητος  Ιβηρίτου προς τον 

Διονύσιον (;), γραφείσα στις Καρυές. Αναφέρει την παραλαβή του 

Kανoνισμoύ της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, και τον προτρέπει 

να τον επισκεφθεί προκειμένου να συζητήσουν, γιατί χρειάζονται 

πολλά να γίνουν  (μονόφυλλο) 1077.  

*** 

16-9-1845. Γράμμα του Eυγενίου προς τον Διονύσιο1078,  περί της 

εκλογής ως καθηγητού της Σχολής του συμπατριώτη του ΚΔΜ.  

*** 

22-1-1846. Ο Δανιήλ Μάγνης προς τον Διονύσιο. Αναφέρει 

ενέργειες του Σχολαστικού (μονόφυλλο) 1079 

*** 

9-9-1856, Αθήνα. Ο Θ. Φαρμακίδης προς Διονύσιο. Η αργοπορία 

να απαντήσει στην επιστολή του οφείλεται σε νευρική ασθένεια που 

τον κατέστησε αδύνατο να γράψει περί του μοναχού Καισαρίου και 

περί της πωλήσεως μικρού κτήματος της Μονής στη Νάξο, την οποία 

συνιστά ο Θ. Φαρμακίδης,  ως και λυσιτελή για τη μονή. Χαιρετίζει 

τον εν τη Μονή ευρισκομένο ησυχάζοντα επίσκοπο Μοσχονησίων 

                                                           
1076 ΝΑΙΜΞ, Φάκ.120Α 
1077 ΝΑΙΜΞ, Φάκ.120Α 
1078 ΝΑΙΜΞ, Φάκ.120Α 
1079 ΝΑΙΜΞ, Φάκ.120Α 
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Καλλίνικον  και ελπίζει ότι η Μονή δε θ' ακούει τις ύβρεις κατά του 

Φαρμακίδη που εκστομεί μοναχός  Mεγαλoσπnλαιώτης lερώνυμος 

(δίφυλλον) 1080 

*** 

25-8-1858. Ο Θ. Φαρμακίδης προς Διονύσιο. Τον πληροφορεί περί 

του τρόπου εισόδου του διακόνου Διονυσίου στη Ριζάρειο (δίφυλλο). 
1081 

*** 

14-5-1860. Ο Δ. Μ. Καλλιφρονάς αγγέλλει στον Διονύσιο το 

θάνατο του Θ. Φαρμακίδη και την αποστολή μιας ταμβακοθήκης του 

εκλιπόντος ως ενθύμιο (μονόφυλλο, αγγελτήριο) 1082 

*** 

10-7-1863. Επιστολή του Αθηνών Θεοφίλου προς τον Διoνύσιo. 

Αναφέρεται στον εφευρέτη Αναστάσιο εκ Ζακύνθου εφευρέτη 

μηχανής (αενάου κινήσεως) (μονόφυλλο). 1083 

*** 

2-12-1869. (Β55). Ο οικονόμος Γεννάδιος του μετοχίου Βοδενών 

γράφει προς την Ιερά Μονή Δοχειαρίου:  Εις αυτάς τας ημέρας μας 

ήλθεν ένας βουλγαροδιδάσκαλος της Εταιρείας (βουλγαρικόν 

κομιτάτον) και μας ετάραξεν αρκετά στην πόλη μας (Βοδενά), αλλά 

υπερίσχυσε το Γραικικόν Κόμμα που τον έστειλε σοργούνι (εκτόπισμα, 

εξορία) με σοβαρήν (ταχυδρόμος τουρκικού στρατού) εις 

Θεσσαλονίκην και ούτως ησυχάσαμεν 1084.  

*** 

27-4-1870. Ο Χ" Γεώργιος, επίτροπος Μονής Ξηροποτάμου εις Άνω 

Κρούσοβα Σερρών, περί ανομβρίας εις περιοχήν  (μονόφυλλο)1085  

                                                           
1080 ΝΑΙΜΞ, φάκ.120 
1081 ΝΑΙΜΞ, φάκ.120 
1082 ΝΑΙΜΞ, φάκ.120 
1083 ΝΑΙΜΞ, φάκ.120 
1084 ΙΜΔοχ., Β55. (ντοσιέ χρώματος μπλε των Αρχείων της Μονής). 
1085 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 10 θ΄-ε' [τχ.10/Α], φ.2.  
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*** 

1870-1916. Αιτήσεις, επιστολές κατοίκων Μαριών Θάσου για 

αποστολή στην περιοχή τους του Τιμίου Σταυρού προς προσκύνηση 

(1870-1916, φύλλα 199-230) 1086 

*** 

Ο φάκελος περιέχει αναφορές αντιπροσώπων της Μονής 

Ξηροποτάμου Λεοντίου, Αλεξάνδρου Λαυριώτου, Φιλοθέου, Παύλου, 

Αγαθαγγέλου, Ευγενίου, Ευλογίου κατά την περίοδο 1871-1899) 1087 

*** 

Δεκ. 1873. Ο Χ"Γεώργιος στέλνει στην Μονή Ξηροποτάμου ένα 

αργυρό κανδύλι  (μονόφυλλο)1088  

*** 

5-4-1874. Ο Ι. Χ"Γεώργιος προς Μονή Ξηροποτάμου αποστέλλει 

στη Μονή έγγραφο περιέχον ίδιο ως προς το Φύλλο  2 περιεχόμενο  

περί ανομβρίας εις την περιοχή Άνω Κρούσοβου Σερρών 

(μονόφυλλο)1089  

*** 

26-6-1876. Με την επιστολή των αδελφών Ευθυμίου Δοχιαρείτη 

και Λεοντίου Δοχιαρείτη (σοδιαστή) του Μετοχίου Καπί Ποτιδαίας, 

μεταξύ των άλλων ποικίλου ενδιαφέροντος θεμάτων, ενημερώνουν 

τη Μονή Δοχειαρίου ότι στάλθηκε από τον Καϊμακάμη και τον 

Δεσπότη Άγιον Κασσανδρείας επιστολή στα μετόχια, από τα οποία 

ζητούνταν οικονομική εισφορά (πέραν των φόρων) υπέρ του 

κράτους. Ερωτούν τι πρέπει να πράξουν 1090. 

 

*** 

                                                           
1086 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 11 θ΄-ε' [τχ.B] 
1087ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 19 θ΄-ε' [τχ.Α΄].  
1088 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 10 θ΄-ε' [τχ.10/Α], φ.5 
1089 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 10 θ΄-ε' [τχ.10/Α], φ.6 
1090 Αρχείο Μονής Δοχειαρίου, έγγρ. ΛΔ 97. (Από το μαύρο βιβλίο του Αρχείου ) 
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2-11-1883, Αριθ. πρωτ… Βογιατζή κιοϊ (Βογιατζήκιοϊ ή 

Μπογιατζήκιοϊ=Βαφεοχώριον Βοσπόρου). Γράμμα του πρώην 

Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄ (πρωτότυπο, ιδιόγραφο, 

δίφυλλο, 225Χ205). 

 Οσιώτατοι και τιμιώτατοι προϊστάμενοι και επίτροποι... Μονής 

των Ιβήρων . 

Αναφέρεται ότι εις μην και τι παρήλθεν αφ' ότου αφίχθη εις την 

ενταύθα κατοικίαν του. Αναμιμνήσκεται των μεταξύ των Ιβηριτών 

τερπνών ημερών και πολλαπλών χαρίτων,  ων απηλαύσαμεν παρ' 

υμίν..., ευχάς δε και δεήσεις λιτανεύομεν τη προστάτιδι της Μονής 

Θεομήτορι... . 1091 

*** 

23-3-1887. Επιστολή Γρηγορίου Κωνσταντά προς άγνωστο 

αποδέκτη, με την οποία του ανακοινώνει ότι τον αναμένει για τη 

διευθέτηση εκκρεμών υποθέσεών τους (μoνόφυλλο) 1092 

*** 

16-11-1887, Αριθ. πρωτ… Βογιατζή κιοϊ, Γράμμα του πρώην 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄, (πρωτότυπο, ιδιόγραφο, 

δίφυλλο, 275Χ221, κυανή μελάνη). 

 Οσιώτατοι επίτροποι... Μονής των Ιβήρων . 

Γνωρίζεται ότι ο διορισθείς επίτροπος του Αγίου Όρους εν 

Κωνσταντινουπόλει Μοναχός Θεοδόσιος Ιβηρίτης ενεχείρισε Γράμμα της 

Μονής, δι’ ου εκζητείται η συμπαράστασις του Πατριάρχου κατά την 

διεξαγωγήν των σπουδαίων καθηκόντων του. Ο Πατριάρχης διαβεβαιοί 

ότι  αείποτε η Ιερά υμίν μετάνοια ευρίσκει εν ημίν προθυμίαν εις αποδοχήν 

των αξιώσεων αυτής . 1093 

*** 

1888, Αριθ. πρωτ… [Βογιατζή κιοϊ], σχέδιον Γράμματος του πρώην Πατριάρχου 

Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ  ́ ,     (πρωτότυπο, ιδιόγραφο, δίφυλλο, 300Χ205, 

κυανή μελάνη). 

                                                           
1091 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 427.  
1092 ΝΑΙΜΞ, Φάκ.120Α 
1093 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 428-429.  
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 Εκλαμπρότατε! . 

Απαντητικόν και επεξηγηματικόν Γράμμα της Ι. Μονής Ιβήρων 

προς το εν Θεσσαλονίκη Ρωσικόν Γενικόν Προξενείον. 1094 

*** 

18-2-1888, Αριθ. πρωτ… Βογιατζή κιοϊ, Γράμμα του πρώην 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ (πρωτότυπο, ιδιόγραφο, 

δίφυλλο, 300Χ205, κυανή μελάνη). 

 Οσιώτατε Αρχιμανδρίτα κυρ Πανάρετε Ιβηρίτα… . 

Απαντητικόν και ευχαριστήριον, διά την αποστολήν των 

παραγγελιών υπό του Πατριάρχου1095. 

*** 

1-3-1888, Αριθ. πρωτ… Βογιατζή κιοϊ, Γράμμα του πρώην 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄(πρωτότυπο, ιδιόγραφο, 

δίφυλλο, 300Χ205, κυανή μελάνη). 

 Οσιώτατοι επίτροποι και προϊστάμενοι… Μονής των Ιβήρων . 

Απαντητικόν,  όλως εμπιστευτικόν και απόρρητον..., προς την 

αγαπήσασαν και κοσμίως φιλοξενήσασαν ημάς ευαγή Μονήν . Ο 

Πατριάρχης δίδει διαφόρους εμπιστευτικάς συμβουλάς προς την 

Μονήν, ήτις διά προγενεστέρου Γράμματος αυτής ανέφερε το 

καταστενοχωρούν αυτήν χρηματικόν ζήτημα, εκζητούσα προφρόνως 

και την επ’ αυτού κρίσιν. 1096 

*** 

20-7-1888, Αριθ. πρωτ…Βογιατζή κιοϊ, Γράμμα του πρώην 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ (πρωτότυπο, ιδιόγραφο, 

δίφυλλο, 272Χ220, κυανή μελάνη). 

 Οσιώτατοι και τιμιώτατοι επίτροποι... Μονής των Ιβήρων . 

Αναφέρεται εις την εν Κωνσταντινουπόλει επίσκεψιν του 

Προηγουμένου Διονυσίου Ιβηρίτου και εις το επιδοθέν 

Μοναστηριακόν Γράμμα. Σημειοί, ότι η εκεί Ρωσική Πρεσβεία 

                                                           
1094 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 429.  
1095 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 429.  
1096 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 429.  
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έγραψεν εις Πετρούπολιν περί της υποθέσεως της Μονής, ήτις 

ενδιαφέρει τον Πατριάρχην. 1097 

*** 

4-8-1888, Αριθ. πρωτ… Ι. Μονή Ιβήρων, σχέδιον Γράμματος προς 

τον πρώην Πατριάρχην Κων/πόλεως  Ιωακείμ τον Γ΄, (πρωτότυπο, 

χειρόγραφο, μονόφυλλο 270Χ208). 

 Την Υμετέραν Θειοτάτην… ημίν Παναγιότητα . 

Αναφέρεται εις το δημοσίευμα της εν Κωνσταντινουπόλει 

Ρωσικής Πρεσβείας, δημοσιευθέν εις Πετρούπολιν. Αναμιμνήσκεται 

και της κατά το προηγούμενον έτος Ιβηριτικής πανηγύρεως (15 

Αυγούστου), καθ’ ην εχοροστάτησεν ο Πατριάρχης. 1098 

*** 

14-12-1888, Αριθ. πρωτ… Βογιατζή κιοϊ, Γράμμα του πρώην 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄,  (πρωτότυπο, ιδιόγραφο, 

δίφυλλο, 300Χ205, κυανή μελάνη). 

 Οσιώτατοι και τιμιώτατοι επίτροποι... Μονής των Ιβήρων . 

Ευχαριστήριον διά την αποστολήν προϊόντων της Μονής: ελαίου, 

βουτύρου και ελαιών. Εύχεται και διά τας επικειμένας εορτάς. 1099 

*** 

10-11-1892, Αριθ. πρωτ…, Μυλοπόταμον, Γράμμα του πρώην 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄, (πρωτότυπο, ιδιόγραφο, 

δίφυλλο, 205Χ138, κυανή μελάνη). 

 Πανοσιολογιώτατοι επίτροποι...Μονής των Ιβήρων . 

Συστατικόν διά τον Γεώργιον Έξαρχον, όστις προσήλθεν εις την 

Μονήν προς αγοράν ξυλανθράκων. Συνιστά τον τρόπον αποπλη-

ρωμής σχετικού χρέους του μεσολαβητού Αναγνώστου. 1100 

*** 

                                                           
1097 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 430. 
1098 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 430-431. 
1099 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 431.  
1100 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 433.   
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26-11-1892, Αριθ. πρωτ… Μυλοπόταμον, Γράμμα του πρώην 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄, (πρωτότυπο, ιδιόγραφο, δί-

φυλλο, 205Χ138, κυανή μελάνη). 

 Πανοσιολογιώτατοι προϊστάμενοι και επίτροποι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Ευχαριστήριον διά την προσφοράν της Μονής ενός φορτίου αλεύρου. 

Γράφει χαρακτηριστικώς:  ενεπλήσατε ημάς δώρων, ων ουκ έστιν αριθμός  
1101. 

*** 

27-1-1894, Αριθ. πρωτ…Μυλοπόταμον, ραβάσιον του πρώην 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, ιδιόγραφο, δίφυλλο, 200Χ125, κυανή μελάνη). 

 Παρακαλούνται οι Σεβασμιώτατοι επίτροποι...Μονής των Ιβήρων . 

Εκφράζεται η παράκλησις να δοθούν εις τον λαϊκόν 

Παναγιώτην 3 μουλάρια προς το εσπέρας, διά την εκ Δάφνης 

μεταφοράν ανθρώπων του Πατριάρχου και τινών πραγμάτων του. 
1102 

*** 

16-3-1896, Αριθ. πρωτ…Μυλοπόταμος, Γράμμα του πρώην 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (αντίγραφο, χειρόγραφο, δίφυλλο, 250Χ200).  

 Περιπόθητε κύριε Κωνσταντίνε Σ:Τάτη... .  

Ιδιωτικόν, απευθυνόμενον προς νομικόν πρόσωπον,  περί της 

υποθέσεως του Σαμιώτου . Αναφέρεται εις την παράτυπον Διαθήκην 

του ταξιδιώτου Μοναχού Γερασίμου.  1103 

*** 

 18-30-7-18991104.  Βασιλικά. Αίτηση του Σπυρίδωνος Κίνια εξ 

Αθηνών για πρόσληψή του ως ιατρού της Μονής (δίφυλλον)  

Ο φάκελος περιέχει επιστολές αντιπροσώπων της Μονής 

Ξηροποτάμου στις Καρυές της περιόδου 1900-1903 - Πρόκειται περί 

των αντιπροσώπων Ευγενίου και Ευλογίου, οι οποίοι ενημέρωναν τη 

                                                           
1101 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 434.  
1102 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 434.  
1103 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 435.  
1104 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ.88 
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Μονή Ξηροποτάμου λεπτομερώς για επισκέψεις επισήμων, διαφορές 

μονών, κινήσεις προσώπων, εκλογή διδασκάλων, οικονομικών 

θεμάτων κλπ. 1105  

*** 

24-1-1900: Ο προηγούμενος Ευγένιος στέλνει προς τη Μονή 

Ξηροποτάμου επιστολές του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Θεσσα-

λονίκης. Αναφέρει επίσης ότι κατάστημα εις Μόσχα διαθέτει πάντα 

τα είδη ζωγραφικής και ερωτά αν ενδιαφέρεται η Μονή για παραγ-

γελίες. 1106 

*** 

30-12-1900, Αριθ. πρωτ…/αύξ. αριθ. 20. Ι. Μονή Μεγίστης 

Λαύρας, Γράμμα του πρώην Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

(πρωτότυπο, ιδιόγραφο, δίφυλλο, 268Χ212, κυανή μελάνη). 

 Πανοσιώτατοι προϊστάμενοι...Μοναστηρίου των Ιβήρων . 

Ευχετικόν επί ταις εορταίς των Χριστουγέννων και του νέου 

ενιαυτού. 1107  

*** 

21-6-1901, Αριθ. πρωτ. 3161/ αύξ. αριθ. 33,  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄,  (πρωτότυπο, διά 

γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ220). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι... Μονής των Ιβήρων . 

Γνωρίζεται ότι, συστάσει του Πατριάρχου, η Αυτοκρατορική 

Μεγαλειότης ο φιλόκαλος Άναξ απένειμεν εις τους Ιβηρίτας 

Προηγουμένους Πορφύριον και Αθανάσιον και Ιεροδιάκονον Σπυρίδωνα 

το παράσημον Οσμανιέ δ  ́ τάξεως. Ταύτα παρεδόθησαν εις τον εν 

Κωνσταντινουπόλει Επίτροπον του Αγίου Όρους Γεράσιμον προς ασφαλή 

αποστολήν εις την Μονήν.  

Οι τιμηθέντες ανήκουν εις την ιδιαιτέραν Ιβηριτικήν αντιπροσωπείαν, 

την συνοδεύσασαν τον επανεκλεγέντα Πατριάρχην εις Κωνσταντινού-

πολιν.  Μεταξύ αυτών ήτο και ο ιατρός της Μονής κ. Παπάγγελος1108. 

                                                           
1105ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 20 θ΄-ε' [τχ.Β΄]. 
1106ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 20 θ΄-ε' [τχ.Β΄]. 
1107 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 436.  
1108 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 436-437.  
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*** 

  4-9-1901, Αριθ. πρωτ.../ αύξ. αριθ. 26.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ220). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των Ιβήρων 

. 

Ευχαριστήριον διά την αποστολήν υπό της Μονής δυο κιβωτίων 

με δυο πλήρεις αργυράς στολάς (ιερατικήν και διακονικήν), ενός 

δοχείου καθαρού ελαίου και πέντε οκάδων αγιοκηρίου, διά τον 

Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν. Γνωστοποιείται δε, ότι ο 

αρχιμανδρίτης Χρύσανθος Ιβηρίτης εφωδιάσθη διά του προσήκοντος 

συστατηρίου Πατριαρχικού Γράμματος προς την Ρωσικήν Σύνοδον, 

διά την θέσιν αυτού εις Τιφλίδα. 1109 

*** 

7-9-1901, Αριθ. πρωτ. 5259/ αύξ. αριθ. 28.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 336Χ217). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των Ιβήρων 

. 

Διαμεσολαβητικόν διά την επαναφοράν εις την Μονήν ή διά 

βοήθειαν, προς αποκατάστασιν του προ πενταετίας απομακρυν-

θέντος εκ της Μονής Προηγουμένου Δανιήλ Ιβηρίτου. 1110 

*** 

11-9-1901, Αριθ. πρωτ…  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

      (πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 336Χ219). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι...Μονής των Ιβήρων . 

Ευχαριστήριον διά τας αποσταλείσας τηλεγραφικάς υικάς 

προσαγορεύσεις, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού. 1111  

*** 

                                                           
1109 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 438.  
1110 Ό.π., σ. 438.  
1111 Ό.π., σ. 438.  
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5-10-1901, Αριθ. πρωτ. 3114.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 335Χ219). 

 Ιερώτατε Μητροπολίτα πρώην Νευροκοπίου...κυρ Νεόφυτε . 

Απαντητικόν εις την από 15 Ιουνίου 1901 Αίτησιν αυτού, περί 

ψηφίσεως μηνιαίου επιδόματος εκ του Εθνικού Ταμείου των 

Πατριαρχείων. Γνωρίζεται ότι δεν ενεκρίθη αύτη διά τον λόγον, ότι 

η Ιερότης αυτού, ανήκουσα τη Ιβηριτική Αδελφότητι, έχει εκ ταύτης 

πάντα τα προς το ζην αναγκαία. 1112 

*** 

3-1-1902, Αριθ. πρωτ.../ αύξ. αριθ. 4.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα 

του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 338Χ218). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των Ιβήρων 

. 

Ευχαριστήριον διά τας επί τω νέω έτει διαβιβασθείσας 

τηλεγραφικάς συγχαρητηρίους προσαγορεύσεις. 1113 

 

*** 

12-1-1902. Στην υπ’ αριμ. Πρωτ. 233 επιστολή του Οικουμενικού 

Πατριάρχη Ιωακείμ  Γ΄ προς τον Ηγούμενο της  Ιεράς Μονής 

Σιμωνόπετρας στην οποία, Συνοδική διαγνώμη, εκφράζει έπαινο και 

ευαρέσκεια για την επί   40 και πλέον ετών διαρκούς ηγουμενεύουσα 

τής ευαγούς ταύτης Μονής, από τον Ηγούμενο Νεόφυτο, ο οποίος 

όλα αυτά τα χρόνια  επεδείξατο συνετήν και ἦθος μετριόφρον και 

αρετήν χριστιανικήν  κατά τη διακονία αυτής. 1114  

*** 

15-2-1902, αριθμ. Πρωτ. 882. Με την επιστολή της Ιεράς 

Κοινότητος Αγίου Όρους προς τους Πανοσιολογιωτάτους Αγίους 

Επιτρόπους της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής Δοχειαρίου, άπαντες οι 

Αντιπρόσωποι των είκοσι Μονών μετά την οριστικήν παραίτησιν 

                                                           
1112 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 439.  
1113 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 440-441.  
1114 ΑΙΜΣΠ 
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από της θέσεως του εν Θεσσαλονίκη Κοινού Επιτρόπου 

Πανοσιολογιωτάτου Γέροντος κ. Νικηφόρου  Ξενοφωντινού ορίζουν 

Κοινόν αυτής Επίτροπον εκ των αδελφών της Ιεράς Μονής 

Δοχειαρίου του Πανοσιολογιώτατου Γέροντα κ. Σωφρόνιον. Στη 

συνέχεια δε η Ιερά Κοινότητα καλεί την Ιερά Μονή Δοχειαρίου όπως 

δώσει στον εν λόγω μοναχόν την άδειαν και ευλογίαν να ανεχθεί  

εγκαίρως και αναλάβει κατά την τάξιν τα επιτροπικά αυτού 

καθήκοντα (ΙΓ156). 1115 

*** 

22-2-1902. Στην επιστολή του προς τον Πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ Γ΄ ο Ηγούμενος της Ιεράς 

Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Κοινοβιακής Μονής της Σίμωνος 

Πέτρας, Νεόφυτος, και οι εν Χριστώ αδελφοί εκφράζουν τις 

ευχαριστίες τους  για το συγχαρητήριο γράμμα που ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης, Συνοδική διαγνώμη, απέστειλε προς τον Ηγούμενο. 1116  

*** 

11-7-1902, Αριθ. πρωτ. 3488/ αύξ. αριθ. 31.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ220). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και προϊστάμενοι...Μονής των Ιβήρων . 

Γνωρίζεται η αποστολή συνημμένως αντιγράφου μεταφράσεως 

υπουργικού τεσκερέ, αναφορικώς με την εις την Μονήν 

αφιερωμένην οικία εις Άγιον Στέφανον Κωνσταντινουπόλεως. 

Ζητούνται πληροφορίαι και αντίγραφον του αφιερωτηρίου.1117 

 

*** 

29-7-1902, Αριθ. πρωτ. 5134/ αύξ. αριθ. 14.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 336Χ218). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και προϊστάμενοι...Μονής των Ιβήρων . 

                                                           
1115 ΙΜΔοχ, ΙΓ156. (ντοσιέ χρώματος μπλε των Αρχείων της Μονής).  

1116 ΑΙΜΣΠ 
1117 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 442-443.  
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Απαντητικόν με συνημμένως αποσταλέντα τακρίρια εν 

μεταφράσει δι’ ενεργείας προς τα αρμόδια υπουργεία, αφορώντα 

παραινετικήν επιστολήν προς τους κατοίκους Ιερισσού, διαβι-

βασθείσης ταύτης μέσω Ιεράς Κοινότητος. 1118 

*** 

26-8-1902. Στην υπ’ αριμ. Πρωτ. 353 επιστολή του Οικουμενικού 

Πατριάρχη Ιωακείμ  Γ΄ προς την ιεράν και σεβάσμια Μονή της 

Σιμωνόπετρας, την οποία αποστέλλει με την ιδιότητα του Προέδρου 

του Συλλόγου της Μουσικής του Πατριαρχείου, ανακηρύσσει την Ι. 

Μ. Σιμωνόπετρα ως επίτιμο μέλος  του Συλλόγου.1119 

*** 

10-9-1902, Αριθ. πρωτ.../ αύξ. αριθ. 15.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 335Χ222). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και προϊστάμενοι...Μονής των Ιβήρων . 

Απαντητικόν και ευχαριστήριον διά τα τηλεγραφικώς 

αποσταλέντα υιικά συγχαρητήρια,  επί τη επετείω ονομαστική εορτή  

της Α.Θ.Π. 1120  

*** 

9-10-1902. Με την επιστολή1121 που απέστειλε  από τη Μονή 

Δοχειαρίου ο Μοναχός Νεοφύτος Κ. Ρίζος – δευτερότοκος υιός του 

Κωστάκη Ρίζου Λαναρά- παρακαλεί τον Θεοχάρη Γερογιάννη, 

Πρόεδρο του Κεντρικού Μακεδονικού Συλλόγου, να μεσολαβήσει 

στον αδελφό του Μαυρουδή για δική του υπόθεση, ένεκα της 

παλαιάς τους γνωριμίας στο σπίτι του Κωνσταντίνου Μαντεμλή στις 

Σέρρες, δίνοντας την απαιτούμενη σύσταση περί του προσώπου του. 

Η παρούσα επιστολή επιβεβαιώνει τους στενούς δεσμούς που είχαν 

                                                           
1118 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 443.  
1119 ΑΙΜΣΠ 
1120 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 444. 
1121 Αρχείο Μονής Δοχειαρίου, έγγρ. 46, 9 Σεπτεμβρίου 1902 (Από το μαύρο 

βιβλίο του Αρχείου) 
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αναπτύξει οι Μοναχοί του Αγίου Όρους με τον Κεντρικό Μακεδονικό 

Σύλλογο  των αδελφών Γερογιάννη. 

*** 

23-6-1903, Αριθ. πρωτ. 4142/ αύξ. αριθ. 25  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 336Χ221). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Εις απάντησιν Πατριαρχικού τακριρίου γνωρίζεται, ότι εγένετο 

λήψις Υπουργικού τεσκερέ, αναγγέλλοντος την έκδοσιν 

Αυτοκρατορικού Διατάγματος, δι’ ου επιτρέπεται εις τον εκ των 

μελών της Ιβηριτικής Αδελφότητος Προηγούμενον Άνθιμον, ίνα 

φέρη το υπό της Αυτοκρατορικής Ρωσικής Κυβερνήσεως 

απονεμηθέν παράσημον της Αγίας Άννης β΄ τάξεως μετά των δύο 

μεταλλίων. 1122 

*** 

3-11-1903: Ευγένιος Ξηροποταμινός προς τη Μονή Ξηροποτάμου 

περί ανακομιδής του εν Δάφνη λειψάνου του αυστριακού καθηγητού 

Εδουάρδου στην Ι. Μονή Ξηροποτάμου 1123 

*** 

16-12-1903, Αριθ. πρωτ.../ αύξ. αριθ. 29.  Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 336Χ221). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Ευχαριστήριον διά την αποστολήν καθαρού κηρού εκ δέκα 

οκάδων μετά δυο δοχείων ελαίου εκ του προϊόντος της Μονής, εις 

χρήσιν εν τω νεοδμήτω Πατριαρχικώ ναΐσκω. 1124 

 

 

                                                           
1122 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 448.  
1123ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 20 θ΄-ε' [τχ.Β΄]. 
1124 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 449.  
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*** 

4-4-1904. Με την από εν Θεσσαλονίκη επιστολή του Σωφρονίου 

Δοχειαρίου προς τον Πανοσιολογιώτατο Αντιπρόσωπο της Μονής 

Σιμωνόπετρας Θεοφύλακτο Σιμωνοπετρίτη γίνεται γνωστό στη 

Μονή η άρνηση του Προξένου Θεσσαλονίκης Στ. Ευγενιάδη στην 

πρόταση του Ηγουμένου της Μονής, να παρασημοφορήσει η 

Ελληνική κυβέρνηση τον Καϊμακάμη  του Αγίου Όρους για την 

προσφορά του. Η απάντηση του Προξένου ήταν αρνητική α) διότι 

είναι δύσκολη η βράβευση από την Κυβέρνηση ενός αλλοεθνούς και 

β) διότι το αρμόδιο ελληνικό υπουργείο γνωρίζει καλώς την υπέρ των 

Ρώσων διαγωγή και συμπεριφορά που υπέδειξε ο εν λόγω 

Καϊμακάμης στην Ιερά Κοινότητα. Από την απάντηση του Προξένου 

γίνεται φανερή η πλήρης ενημέρωση που είχε το Προξενείο 

Θεσσαλονίκης περί των ζητημάτων του Αγίου Όρους και η 

λεπτομερής επεξεργασία των πληροφοριών που συντελούνταν σ’ 

αυτό από τους επιτελείς του. Όλα αυτά επέτρεπαν την αξιολόγηση 

και την αντιμετώπιση πολλών αιτημάτων που  γινόταν σ’ αυτό. 1125  

*** 

12-8-1904. Ο Αντιπρόσωπος της Μονής Ξηροποτάμου Ευγένιος 

προς τη Μονή Ξηροποτάμου περί διαθέσεως ενθυμίων υπέρ 

Μακεδονικού Συλλόγου 1126 

*** 

4-5-1906. Ο Γέρων Ιωάννης Μοναχός και η Συνοδία του 

Αδελφότης Ιωασαφαίων αγιογράφων αποστέλλει επιστολή, με αριθ. 

πρωτ.35 προς τον Ηγούμενο της Ι. Μονής Σιμωνόπετρας 

Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο, κάνοντας λόγο για κάποιες παραγγελίες 

εικόνων της Μονής προς την Αδελφότητα. Παράλληλα, του εκφράζει 

τη χαρά του για την απονομή οφφικίου από τον Οικουμενικό 

Πατριάρχη:  Έως να συσκεφθώμεν δια την απάντησιν της  αδελφικής 

σας επιστολής, ιδού έφθασεν δια των εφημερίδων και ετέρα 

χαρμόσυνος είδησις προς ημάς δηλαδή η παρά του Οικουμενικού 

                                                           
1125 ΑΙΜΣΠ 
1126ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 21 θ΄-ε' [τχ.Γ΄], φ. 193. 
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Πατριάρχου προς τον νέον σας Καθηγούμενον θεόπνευστος απονομή 

οφφικίου ως Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού θρόνου, η αγάπη λοιπόν 

μας βιάζει να δηλώσωμεν πρώτον και εις αυτήν την είδησιν την 

ανέκφραστον ημών πάντων μεγάλην χαράν και ευχαρίστησιν, και είτα 

αποκρινόμεθα εις τα λοιπά ζητήματα. Ευχαριστούμεν θερμώς δια τας 

ειλικρινάς ευχάς επί τη εορτή και πανηγύρει ημών και είθε ο άγιος 

Γεώργιος να διαφυλάττη αμφότερα τα μέρη. 

*** 

19-6-1906. Ο μουσικοδικάσκαλος  Πέτρος Γ. Φιλανθίδης  γράφει 

στη Μονή Ξηροποτάμου από την Πάνορμο ότι μελοποίησε το 

δοξαστικό των αγίων 40 Μαρτύρων έχον  το ύφος μεν του Ιακωβου και 

την υφήν της Άθωνιάδος μας (μονόφυλλο)1127  

*** 

29-7-1906 (έγγρ.302). Καρυές. Ο αντιπρόσωπος της Μονής στις 

Καρυές αναφέρεται σε Βουλγάρους αντάρτες, οι οποίοι κυκλοφορούν 

στο Άγιο Όρος και ζητούν τρόφιμα από τους μοναχούς. Κάποιος 

παπα Γεώργιος, Ρώσος κελλιώτης μοναχός, τους πρoμήθευσε με 

τρόφιμα χωρίς να ενημερώσει την κυρίαρχη μoνή. 1128 

*** 

24-8-1906, Αριθ. πρωτ. 5656/ αύξ. αριθ. 733 Κωνσταντινούπολις, 

Γράμμα του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 336Χ222). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Ευχαριστήριον διά την αποστολήν υιικού Γράμματος, 

συνοδευομένου εκ 4 κιβωτίων ελαίου και 20 οκάδων κηρού υπέρ του 

Πατριαρχικού Ναού.1129  

*** 

12-10-1906. Καρυές. Υπογράφει ο Χαράλαμπος Διονυσιάτης. 

Αναφέρεται στην εξανθράκευση του δάσους Δεβελίκι. 113012-6-1900. 

                                                           
1127 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 10 θ΄-ε' [τχ.10/Α], φ.27 
1128 ΙΜΧΙ, έγγρ. 302 
1129 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 455. 
1130 ΙΜΔ. 1906, αρ.11 
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Στην επιστολή του ο ιερομόναχος Σεραφείμ από το Χελανδαρινό 

κελλί ενημερώνει τη μονή για κάποιο μοναχό που  θέλει να φύγει 

από εκεί και  να μονάσει στη μονή. 1131 

*** 

7-1-1907, Αριθ. πρωτ...    Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 335Χ224). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι...Μονής των Ιβήρων . 

Ευχαριστήριον διά τα επί τω ανατείλαντι νέω σωτηρίω ενιαυτώ 

υποβληθέντα υιικά συγχαρητήρια.  1132  

*** 

20-2-19071133. Πατριαρχικό γράμμα στο οποίο  ανακοινώνεται η 

αποστολή στη Μονή Ξενοφώντος της αργυροχρύσου εν Βρασοβώ 

θήκης με άγια λείψανα.  

*** 

12-1-1908. Καρυές (έγγρ. 7). Ο αδελφός Μοναχός Κύριλλος 

αναφέρει στην επιστολή του την αγοραπωλησία οίνου στη Σκήτη 

Σεραγιού. 1134 

*** 

5-2-1908. Kαρυές (έγγρ.  6). Στην επιστολή του προς τη μονή ο 

Μεθόδιος, ψάλτης, ζητά να του παραχωρήσουν αμπέλια προς 

ενοικίαση εγκαίρως, προκειμένου να μεριμνήσει ο ίδιος για τα 

περαιτέρω. 1135 

*** 

29.3.1908. Στην επιστολή του (αριθμ.2) ο Γοργόνιος Δοχειαρίτης  

από το μετόχι  της Μονής στα Πυργαδίκια αναφέρει ότι επισκέφτηκε 

στην Ιερισσό το σπίτι του Μαρίνου και ότι εκεί  συνάντησε τον 

Αρχιερέα και τον Καϊμακάμη Πολυγύρου Ιρσήμ Εφένδη1136.  

                                                           
1131 ΙΜΧΙ, 12-6-1900 
1132 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 455.   
1133 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 7 θ΄-ε' [τχ. 7], φ.59 
1134 ΙΜΧΙ, έγγρ. 7 
1135 ΙΜΧΙ, έγγρ. 6 
1136 ΙΜΧΙ, αρ.2  
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*** 

31-3-1908 (έγγρ. 4). Στην επιστολή του ο Γοργόνιος Δοχειαρίτης 

από το μετόχι της Μονής στα Πυργαδίκια δίνει πληροφορίες για την 

παραγωγή του μετοχίου και τους κολίγους1137 

 

*** 

4-4-1908, Αριθ. πρωτ...  Κωνσταντινούπολις, ιδιαιτέρα επιστολή 

του Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

 (πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 336Χ220). 

 Οσιώτατε γέρον Κύριλλε... . 

Ευχετική υπέρ υγείας και απαλλαγής εκ της κατατρεχούσης 

αυτόν νόσου.1138  

*** 

20-5-1908 (εγγρ. 13). Στην επιστολή ο Κύριλλος Δοχειαρίτης 

αναφέρεται στον χώρο του Κάτω Λιβαδιού και στα προβλήματα που 

υπάρχουν με κατοίκους της περιοχής. 1139 

*** 

5-7-1908 (έγγρ.26) Επιστολή του ιερομόναχου Γαλακτίωνα 

Ιβηρίτη. Αναφορά σε κάποιο μετόχι, η κατάσταση του οποίου δεν 

είναι και τόσο καλή. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον εκεί 

εργαζόμενο Γέροντα Χριστόφορο που λόγω αρρώστιας δεν δύναται 

να εργασθεί, οπότε ήδη το Μετόχι στερείται έμψυχου υλικό.  1140 

*** 

8-1-1909, Αριθ. πρωτ...  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄        

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 340Χ221). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

                                                           
1137 ΙΜΧΙ, έγγρ. 4 
1138 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 455 
1139 ΙΜΧΙ, έγγρ. 13 
1140 ΙΜΧΙ, έγγρ. 26 
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Ευχαριστήριον διά τας αποσταλείσας υιικάς συγχαρητηρίους 

προσαγορεύσεις, επί ταις αγίαις εορταίς των Χριστουγέννων και τω 

νέω έτει.  1141  

*** 

11-1-1910, Αριθ. πρωτ... Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 341Χ219). 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Εκφράζονται ευχαριστίαι διά τας αποσταλείσας υιικάς 

προσρήσεις και ευχάς, επί ταις διαγενομέναις αγίαις εορταίς και τω 

νέω έτει.1142 

*** 

10/23-9-1910. Ο Διευθυντής της Delegations des producteurs  

denitrade du soupe du Chili Anνers Χριστάκης ζητεί την πειραματική 

χρήση της νιτρικής σόδας στις καλλιέργειες της Μονής (τρίφυλλον) 
1143  

*** 

1911. Μονόφυλλο περιέχον φωτογραφία του εν Ταταούλοις ιερού 

ναού του Αγίου Δημητρίου1144 

*** 

29-01-1911. Καρυές. Υπογράφει ο Κυριακός Διονυσιάτης. 

Αναφέρει ότι λόγω του άστατου καιρού (τρικυμίες) τα ατμόπλοια δεν 

κινούνται1145. 

*** 

3-5-1912. Κοσμάς Αγιοπαυλίτης. Εν Θεσσαλονίκη. 

Οι επιδόται ιεροδιάκονοι Συμεών και Νικόλαος Χαλδαίοι εκ του κουρδικού της 

Μεσοποταμίας τμήματος, φέροντες μεθ’ εαυτών και συστατικά γράμματα χαλδαϊστί 

και αραβιστί, μετέβησαν εις τον Άγιον Θεσσαλονίκης όπως λάβωσι παρ’ αυτού 

                                                           
1141 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 456.  
1142 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 459.  
1143 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 8 θ΄-ε' [τχ.8], φ.81-83 
1144 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 11 θ΄-ε' [τχ.B], φ.236 
1145 ΙΜΔ. 1911, αρ.1  
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συστατικήν επιστολήν προς την Ιεράν Κοινότητα, αλλ’ επειδή ασθενεί σοβαρώς εκ 

καρδιακού νοσήματος και ουδένα δέχεται ο πρωτοσύγκελος επίσκοπος άγιος 

Ροδοστόλου τους παρέπεμψεν εις εμέ, διό παρακαλώ όπως τοις δοθή η δέουσα 

συστατήριος προς τας Ιεράς Μονάς όπως προσκυνήσωσι και συλλέξωσιν εράνους 

υπέρ εκκλησίας και σχολείων της πατρίδος των. 

Μετά σεβασμού εν Χ(ριστ)ώ αδελφός 

Ι(εροδιάκονος) Κοσμάς Αγιοπαυλίτης1146  

*** 

15-6-1912, Αριθ. πρωτ. 5358.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

(πρωτότυπο, ιδιόγραφο, μονόφυλλον 332Χ210). 

 Οσιώτατοι επιστάται κ.τ.λ. . 

Γνωρίζεται η διαβίβασις εγκλείστου τηλεγραφήματος, το 

οποίον απεστάλη υπό της Ι. Μονής Γρηγορίου, αναφερομένου εις 

διαφοράν τινα μεταξύ αυτής. Δηλούται ότι τα πράγματα δέον να 

μείνουν ως διέταξεν αυτά η Ιερά Κοινότης και συνιστάται να 

προβούν εις την ενέργειαν των δεόντων συνωδά τω κανονισμώ.1147 

*** 

10-9-1912, Αριθ. πρωτ...  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(πρωτότυπο, διά γραφομηχανής, δίφυλλο, 337Χ225) 

 Οσιώτατοι Επίτροποι και λοιποί προϊστάμενοι...Μονής των 

Ιβήρων . 

Ευχαριστήριον διά τας αποσταλείσας υιικάς συγχαρητηρίους 

προσρήσεις και ευχάς επί τη εορτή του ονόματος αυτού.1148 

*** 

18-10-1912, Κοσμάς  Αγιοπαυλίτης. 

                           Εν τη Θεσσαλονίκη 1912 Οκτωβρίου 18         

Σεβαστή Ιερά Επιστασία, 

                                                           
1146  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
1147 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 470.  
1148 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 471.  
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Παρακαλώ θερμώς όπως ευαρεστηθή η Υμετέρα Πανοσιολογιότης και μετρήση 

εις τούς Επιτρόπους της Ιεράς Μονής των Ιβήρων γρόσια αγίου όρους 15,130 και να 

χρεώση την μερίδα μου. 

 Επί τούτοις ευχαριστώ εκ των προτέρων διά την ευκολίαν και κατασπαζόμενος 

αυτήν διατελώ 

Μετά σεβασμού εν Χ(ριστ)ώ αδελφός 

Ι(εροδιάκονος) Κοσμάς Αγιοπαυλίτης1149 

*** 

1-12-1912, (Ησυχίου, αντιπροσώπου Μεγίστης Λαύρας στις Καρυές, προς την 

Μονή): Η Λαύρα αγόρασε από την Θεσσαλονίκη 4 φωτογραφίες του Γεωργίου με 

την Όλγα και του Κωνσταντίνου με την Σοφία. 1150  

*** 

5-12-1912, Καρυές. Δι’ αυτής της επιστολής του ο Κυριακός 

Διονυσιάτης παρακαλεί τον Πανοσιολογιώτατον να στείλει την 

λέμβον εις τον Ξηροποταμηνόν αρσανάν προς παραλαβήν του με το 

αιτιολογικόν ότι πάσχει από βρογχίτιδα και διαρκή πυρετόν. 1151 

*** 

5 -12-1912/242 (της Ι. Κοινότητος). Τη  Ιερά Μονή Παντοκράτορος.  

Η καθ’ ημάς Ιερ. Κοινότης έχουσα υπ’ όψει τα επιδειχθέντα αυτή ευγενή και 

φιλάδελφα αισθήματα του εν Συκιά Οικονόμου της Υμ. Πανοσιολογιότητος Πανοσιολ. 

Προηγουμένου κ. Χρυσάνθου Μαμέλη μετ’ αξιοζήλου φιλαδελφίας και 

ελευθεριότητος παρασχόντος ευμενεστάτην υποδοχήν και περιποίησιν ου μόνον εις 

την καθ’ ημάς  Ι. Κοινότητα αλλά και εις πάντας γενικώς τους μετ’ αυτής 

εξωκείλαντας λαϊκούς ναυαγούς κατά την εκ Θεσ/νίκης επιστροφήν, προάγεται 

καθηκόντως ίνα πρώτον μεν συγχαρή τη Υμ. Πανοσιολογιότητι επί τω ότι 

συγκαταλέγει μεταξύ των μελών αυτής αδελφόν τοιούτων ευγενεστάτων 

αισθημάτων πεπροικισμένον διά της υψίστης των αρετών, της προς τον πλησίον 

αγάπης, είτα δε εκφράση αυτή και δι’ αυτής τω προηγουμένω κ. Χρυσάνθω Μαμέλη 

τας θερμοτάτας ευχαριστίας Αυτής επί τη παρασχεθείση ημίν αβρόφρονι ξενία και 

περιποιήσει εν τη δυσχερεί και απελπιστική όντως δι’ ημάς περιστάσει. 

                                                           
1149  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
1150  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
1151 ΙΜΔιον 
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Όθεν και ευγνωμονούντες ευχόμεθα όπως η προστάτις του Ιερ. ημών τόπου και 

πολιούχος Κυρία ημών Θεοτόκος σκέπη και διαφυλάττη την τε Υμ. 

Πανοσιολογιότητα και τον προμνησθέντα αδελφόν αυτής Προηγούμενον Κ. 

Χρύσανθον εν υγεία αμεταπτώτω και ευτυχία διαρκεί προς επιτέλεσιν αεί τοιούτων 

θεαρέστων και φιλανθρωπικών έργων διατελούμεν 

Άπαντες1152 

*** 

19-12-1912/253 (της  Ι. Κοινότητος) 

Ιεράν Μονήν του Βατοπαιδίου 

Εν τη Ν’ τακτική συνεδρία της καθ’ ημάς Ιερ. Κοινότητος της 10ης του παρόντος, 

εκφρασθείσης ομοθύμου απάντων των μελών αυτής ευχής, απεφασίσθη παμψηφεί 

ίνα τελεσθή πάνδημον αρχιερατικόν Μνημόσυνον υπέρ των εν τω Ιερώ αγώνι 

πεσόντων και του αοιδήμου Πατριάρχου Ιωακείμ του Γ ́  την 12ην του αυτού μηνός 

ημέραν τετάρτην εν τω Ιερ. Ναώ του Πρωτάτου. Προσκληθείς ουν ο αρχιερεύς 

Πανιερώτατος επίσκοπος Αμισού κ. Ευγένιος υπό του Πρωτεπιστάτου της καθ’ ημάς 

Ι. Κοινότητος αυτοπροσώπως επί τούτου μεταβάντος, ηρνήθη ίνα λάβη μέρος εις την 

τελετήν, αξιών παρατύπως γραπτήν πρόσκλησιν και ανοικίως περί της Ι. Κοινότητος 

εκφραζόμενος. 

Επί τη τοιαύτη παρατύπω αξιώσει του αρχιερέως η Ι. Επιστασία συνεκάλεσεν 

έκτακτον σύναξιν, μη κατορθωθείσης δε απαρτίας οι παρευρεθέντες αντιπρόσωποι 

απέκρουσαν την αξίωσιν αυτού, μη θέλοντες να εισαγάγωσι και καθιερώσωσι 

νεωτερισμούς εν ταις παραδόσεσι της Ι. Κοινότητος, και η τελετή διεξήχθη άνευ 

αρχιερέως (κ.λπ.) 

Άπαντες1153 

*** 

9-8-1913. Επιστολή των Επιστατών της Ιεράς Κοινότητος Αγίου 

Όρους Άθω προς τον Πανοσιολογιώτατον αρχιμανδρίτην Ιωαννί-

κιον, Καθηγούμενον της Ιεράς Μονής Σιμωνόπετρας. Με την παρού-

σα επιστολή η Ιερά Επιστασία έθεσε υπό τας διαταγάς του Πανοσιο-

λογιώτατου τρεις Σερδάρας. 1154  

 

                                                           
1152  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
1153  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
1154 ΑΙΜΣΠ 
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*** 

22-11-1913. Τηλεγράφημα εξ Αθηνών του Κιτίου Μελετίου. 

Προς Ιεράν Κοινότητα Αγίου Όρους.  

 Απόψε έκανα διαλέξεις περί Αγίου Όρους μετά προβολών εικόνων 

εν Βασιλικώ Θεάτρῳ επί παρουσία ευσεβεστάτων Βασιλέως 

Υψηλοτάτου Διαδόχου και πριγκήπων. Διεκήρυξα υψηλοτάτοις δίκαιά 

σας προκαλέσαντα ρίγη ενθουσιασμού εις επίλεκτον ακροατήριον. 

Βασιλεύς συγκεκινημένος συνεχάρη θερμώς . 1155  

*** 

Βιβλίο αντιγραφής επιστολών περιέχον φύλλα 500 και  καλύπτει 

την  περίοδο από 1 Μαρτίου 1911 έως 11 Νοεμβρίου 1911. Οι 

επιστολές έχουν γραφεί στην Κωνσταντινούπολη υπό του 

εκπροσώπου της Μονής Ξηροποτάμου. Σε ευρετήριο που υπάρχει 

στο τέλος του βιβλίου καταγράφονται με αλφαβητική σειρά όσα 

ονόματα περιέχονται  στην αλληλογραφία. 1156 

*** 

Βιβλίον αντιγραφής επιστολών περιέχον φύλλα 436 και καλύπτει 

την περίοδον Μάρτιος 1911 έως 20 Αυγ. 1913. Οι επιστολές έχουν 

γραφεί στην Κωνσταντινούπολη από τον εκπρόσωπο της Μονής 

Ξηροποτάμου. Σε ευρετήριον στο τέλος του βιβλίου καταγράφεται 

αλφαβητική αναγραφή θεμάτων αλληλογραφίας (= μεταξύ άλλων 

αναφέρονται τα εξής θέματα: αποστολή ρωσικού στρατού, βιβλία 

λειτουργικά και εικόνες, Γεωργιανόν ζήτημα Ι. Μονής Ιβήρων, Ρώσοι 

κελλιώτες, εκλογή Πατριάρχου Γερμανού, περιοδικόν  Εκκλησια-

στικήν Αλήθεια , θάνατος πατριάρχου Ιωακείμ του Γ', κακοδοξίαι και 

κατάλογος Ρώσων αιρετικών, Μοναστηριακόν Ζήτημα εν Ρουμανία, 

στρατολογία μοναχών, Ρωσος Αρχιεπίσκοπος Νίκων (Νίφων;), 

υπόμνημα Ρώσων κελλιωτών1157  

*** 

Βιβλίον αντιγραφής επιστολών περιέχον φύλλα 500 και καλύπτι 

                                                           
1155 ΑΙΜΣΠ 
1156 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 46 θ΄-ε'.  
1157 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 42 θ΄-ε'.  
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ει την περίοδο από 1 Νοεμβρίου 1911 έως 31 Μαρτίου 1913. Αι 

επιστολαί έχουν γραφεί εν Κωνσταντινουπόλει υπό του εκπροσώπου 

της Μονής Ξηροποτάμου. Στο ευρετήριο, στο τέλος του βιβλίου, 

βρίσκεται αλφαβητική αναγραφή θεμάτων αλληλογραφίας (ονόμα-

τα  αναφερόμενα στην αλληλογραφία μόνο) 1158 

*** 

 Βιβλίο αντιγραφής των επιστολών προς τη Μονή, περιέχον 

φύλλα 499, που  καλύπτει την περίοδο από 1 Απριλίου 1913 έως 19 

Απριλίου 1914. Οι επιστολές έχουν γραφεί στην Κωνσταντινούπολη 

υπό του εκπροσώπου της Μονή Ξηροποτάμου. Στο τέλος του βιβλίου 

καταγράφεται σε ευρετήριο η αλφαβητική σειρά των ονομάτων που 

περιέχονται στην αλληλογραφία. 1159 

*** 

 Ο Φάκ. 45 θ΄-ε΄ δεν παρεδόθη (προφανώς λείπει)  

*** 

11-5-1913. Διάταγμα του Υπουργού Δικαιοσύνης για το συνολικό 

πληθυσμό του Αγίου Όρους (κάτι σαν απογραφή) 1160  

*** 

Ο Αντιπρόσωπος της Μονής στις Καρυές, Ευγένιος, πληρο-

φόρησε τους μοναχούς της ότι στις Καρυές διατίθενται ενθύμια υπέρ 

του Μακεδονικού Συλλόγου Αθηνών1161. 

*** 

Έντυπο δελτάριο στο οποίο ζητείται η συνεισφορά της Μονής 

Ξηροποτάμου για τη ζωγράφιση εικόνος παριστώσης τον αείμνηστο 

Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε' εις την αγχόνη1162.  

*** 

Αίτηση πρόσληψης ιατρών, αλληλογραφία με εμπόρους Καρυών, 

Σμύρνης και Θεσσαλονίκης Kαλλονά, Βλαχόπουλο, Καραμπέρη, 
                                                           

1158 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 43 θ΄-ε'.  
1159 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 44 θ΄-ε'.  
1160 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 25 θ΄-ε' [υποφ.1]. 
1161 Το Άγιον Όρος στα χρόνια της Απελευθερώσεως, 2012.  

- Μάξιμος Ιβηρίτης, "Το Άγιον Όρος", σ. 6.  
1162 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 8 θ΄-ε' [τχ.8], φ. 93.  
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Μιχάλογλου, Πανταζάκο, Χορτιάτη1163. 

*** 

Eπιστολές μοναχών περί μετανοίας (φύλλο 170), περί της οικίας 

της μονής (φύλλα 177 κ.εξ.) εν Πριγκήπω και εν Κορδελιῴ (φύλλο 

198) περί επισκέψεων σε γιατρούς (φύλλο 123),  αίτηση για γιατρούς 

(πρώην Πατρός Δοσιθέου, φύλλο 252), απολυτήρια εννιά μοναχών 

(φύλλο 292), εκλογή δικαίου (φύλλα 325, 326)1164 

*** 

Πληροφορίες περί επικειμένnς εκλογής Χριστοφόρου Κτενά ως 

επισκόπου Λαρίσης (χ.χ.) 1165 

*** 

 [Εντός του ιδίου φακέλλου περιέχονται επίσης οι φάκελλοι 48 θ-

ε και 49 θ-ε'] 1166 

*** 

Βιβλίον Β΄, ιδιωτική αλληλογραφία του Ιερ. κ. Κυριακού Ζαχα-

ριάδου εν Καρυές και επιτρόπου Γενικού εν Κωνσταντινουπόλει από 

Φεβρ. 1911 μέχρι Μαΐου 1912 1167 

       

Διάφορα- Δοσοληψίες-Συμβόλαια-Φορολογία 

 

[1859]. Πληρεξούσιον των είκοσι μονών του Αγίου Όρους προς 

τον εν Μόσχα διαμένοντα αρχιμανδρίτη του Γραικικού μοναστηρίου 

Αγ. Νικολάου, προκειμένου να παραλάβει αυτός τους τόκους του 

αφιερώματος της Μαρίας Κισελόβας εκ 25.000 ρουβλίωυ στην 

Τράπεζα της Πετρουπόλεως1168  

 

 

 
                                                           

1163 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 15 θ΄-ε' [τχ.Β]. Αγιορειτικά. 
1164 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 16 θ΄-ε' [τχ.Γ]. Αγιορειτικά. 
1165 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 24 θ΄-ε' [υποφ.3]. 
1166 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 47 θ΄-ε'.  
1167 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 47 θ΄-ε'. Βιβλίον Β΄ 
1168 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 2 θ΄-ε' [τχ. Β΄] 
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*** 

18-5-1903. Έγγραφο του Φαρμακείου Γ. Ν. Πεντζίκη (Θεσσα-

λονίκη) με ημερομηνία 18-5-1903 και αφορά αγορά φαρμάκων της 

Ιεράς Μονής Δοχειαρίου, επέχον και θέσιν αποδείξεως1169  

*** 

23-6-1903, Αριθ. πρωτ. 3916  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄  

(αντίγραφον, χειρόγραφον, δίφυλλο, 260Χ205 περιλαμβάνον 3 

σχετικά αντίγραφα, κυανή μελάνη). 

αντίγραφον α:΄  

 Οσιώτατοι επιστάται και αντιπρόσωποι της Κοινότητος του Αγίου 

Όρους . 

Διαβιβάζεται περικλείστως επί επιστροφή σχετική αναφορά, 

υποβληθείσα εσχάτως τη Εκκλησία δι’ επί τούτου απεσταλμένου 

του Δικαίου και των συν αυτώ πατέρων της Λαυριωτικής Σκήτης 

Αγίας Άννης,  και αύθις προσκλαιομένων επί τω απ’ αιώνος ζητήματι 

των επιβαλλομένων αυτοίς φόρων . Επ’ αυτού η Εκκλησία φρονεί, ότι 

ηδύνατο διά νέας απογραφής του εκάστοτε μεταβαλλομένου 

πληθυσμού ίνα γένηται δικαιοτέρα εκτίμησις του επιβλητέου φόρου 

εις έκαστον τον αυτόθι ευαγών σκηνωμάτων. Εις ιδιόχειρον 

υποσημείωσιν εν τω πρωτοτύπω, συνιστάται  ίνα επιβληθή ταις 

ασκηταίς το μη αδίκως και δη αθεοφόβως και ακηδήτως αναμένειν την 

πληρωμήν των ταβιλίων υπό του Δικαίου, αλλ’ εκάστη καλύβη 

προσφέρει την αναλογίαν . 1170  

*** 

25-6-1903, Αριθ. πρωτ. 3916.  Κωνσταντινούπολις, Γράμμα του 

Πατριάρχου Κων/πόλεως  Ιωακείμ Γ΄ 

αντίγραφον β:΄ 

 Οσιώτατοι επιστάται και αντιπρόσωποι της Κοινότητος του Αγίου 

Όρους . 

                                                           
1169 Αρχείο Μονής Δοχειαρίου, ΛΒ 300 (Από το μαύρο βιβλίο του Αρχείου) 

1170 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 447. 
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Επί του ανωτέρω φορολογικού θέματος συνιστάται υπό της 

Εκκλησίας η απογραφή και η ανάλογος μεταρρύθμισις της 

φορολογίας. Οι δε υπάρχοντες δισταγμοί της Ιεράς Κοινότητος, περί 

της νέας τοιαύτης απογραφής, δεν θεωρούνται εύλογοι. 1171 

*** 

21-6-1904, Χαράλαμπος Διονυσιάτης. Γίνεται αναφορά σε μικρές 

δοσοληψίες για προμήθειες της Μονής. 1172 

*** 

25-2-1906. Ο Αντιπρόσωπος της Μονής Σίμωνος Πέτρας 

Θεοφύλακτος Σιμωνοπετρίτης ενημερώνει τον Ηγούμενο της Μονής, 

ότι τη συνεδρίαση της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους 

απασχόλησε το θέμα του εσώκλειστου γράμματος που απέστειλε ο 

εν Θεσσαλονίκη επίτροπος του Αγίου Όρους.  Σ’ αυτό γίνεται λόγος 

για τη φορολόγηση των Ιερών Μονών, προκειμένου να κτιστούν 

στην Κασσάνδρα φυλάκεια. Όμως, επειδή στο έγγραφο γίνεται 

λόγος και για κτηματικό φόρο των μετοχίων, αποφασίσθη από την 

Ιερά Κοινότητα η αποστολή γράμματος προς τον εν Θεσσαλονίκη 

Επίτροπον, στο οποίο να του ζητηθεί να προβεί στις δέουσες 

ενέργειες προς τις τουρκικές αρχές, λέγοντας ότι τα μετόχια του 

Αγίου Όρους, ως προνομιούχα, ουδέποτε πλήρωσαν κτηματικό φόρο.  

Επίσης, δίνεται η πληροφορία  ότι εφονεύθηκαν δύο Βορδουναρέοι 

Βούλγαροι της Γουρουνοσκήτης, κόπτοντες ξύλα στο δάσος. Εστάλη 

ο Καϊμακάμης, επιστάτης και αστυνόμος προς αυτοψία, οίτινε εισέτι 

δεν επανήλθαν.1173 

*** 

16-5-1912, Κοσμάς Αγιοπαυλίτης. 

Αριθ. 372. Εν τη Θεσσαλονίκη 1912 Μαΐου 16 

Σεβαστή Ιερά Κοινότης, 

Εσωκλείω το κατάστοιχον της ετησίας δοσοληψίας μου και συγχρόνως 

υποβάλλων την παραίτησίν μου, παρακαλώ όπως κριθώ επιεικώς εφ’ οις πλημμελώς 

έπραξα. 

                                                           
1171 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ιωακείμ ο Γ΄ και Άγιον Όρος», σ. 447.  
1172 ΙΜΔιον 
1173 ΙΜΣΠ,  
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Εις το κατάστιχόν μου υπάρχει κονδύλιον 420 άγιορ. γροσίων ως συνδρομαί εις τα 

Εκπαιδευτήρια, τον Φιλεκπαιδευτικόν σύλλογον (εικ. 6), το Νοσοκομείον, το 

βρεφοκομείον κ.τ.λ. της κοινότητος Θ/νίκης. Εκ των εσωκλειομένων αποδείξεων θα 

ιδή η Υμετέρα Πανοσιολογιότης ότι επλήρωσα ουχί 420 αλλά 714, χωρίς εις αυτά να 

προσθέσω και όσα έδοσα άνευ αποδείξεως. Αρκεί ν’ αναφέρω Υμίν ότι κατά την α ́

Μαΐου διά να μεταβώ εκ του Επιτροπείου εις την αγοράν επλήρωσα δύο μετζίτια, 

καθότι ο μακαρίτης Μητροπολίτης είχε στείλει εις όλας τας οδούς και παρόδους 

κυρίας και δεσποινίδας των καλυτέρων οικογενειών ως και αυτού του κ. Προξένου, 

αίτινες επιμόνως διένειμον εις πάντας μικρά ψευδή τριαντάφυλλα εις όφελος των 

ορφανών. 

Είνε απίστευτον τινές και πόσαι εορταί και χοροί δίδονται υπέρ των κοινοτικών 

καταστημάτων και μετά πόσης επισημότητος έρχονται εις τα σπίτια παντοίαι 

επιτροπαί ζητούσαι συνδρομάς. Επετάθη ιδίως τούτο το καλόν ή κακόν, επί των 

ημερών του μακαρίτου Μητροπολίτου Ιωακείμ όστις εζήτει ούτω να δώση νέαν και 

πλείονα ζωήν εις τα κοινοτικά καταστήματα. 

Ήλλαξαν οι χρόνοι και η θέσις του Επιτρόπου καθίσταται δυσχερής. Αν έδιδον 

εφέτος εις όσα σωματεία και επιτροπάς εζήτησαν, δεν θα έφθανε το ήμισυ του 

μισθού! 

Παρακαλώ θερμότατα την Υμετέραν Πανοσιολογιότητα όπως ευαρεστηθή κα 

εφέτος και μοι δώση το δεκαπεντάλιρον τουλάχιστον επίδομα όπερ έδωκε και πέρισυ, 

αφού μάλιστα έκοψε το έλαιον και τα λεπτοκάρυα, άτινα ήσαν καθιερωμένα έκπαλαι 

και τινες υπάλληλοι και φίλοι εισί συνειθισμένοι εις τα τοιαύτα και μοι ενοχλούν 

φοβερά εις τρόπον ώστε και εφέτος λ.χ. ηναγκάσθην να δώσω και έλαιον και αρνία 

και αυγά και γκέτας ρωσσικάς δι’ υποδήματα και, προ μηνός ακόμη, έφερον εκ του 

κομβολογά Ματθαίου μίαν οκάν μοσχοθυμίαμα  και διένειμον, διότι δεν ηδυνάμην να 

υποφέρω τας παρακλήσεις διαφόρων φίλων. Μόνον εις αρνία και αυγά του Πάσχα 

εδαπάνησα 31/4 λίρας. Πάντα ταύτα επιβαρύνουσι τον μισθόν των 110 λιρών και δεν 

αποφασίζω να σημειώσω τίποτε, γινώσκων την κατάστασιν του αυτόσε κοινοτικού 

ταμείου. 

Περί του ζητήματος των 40 λιρών ας ζητεί το ενταύθα Ρωσσικόν Προξενείον διά 

τον Κοζάκον έγραψα Υμίν αναλυτικώς εις την προτελευταίαν μου 

Ευθύς ως έλαβον την από 2 του μεσούντος επιστολήν της Υμετέρας 

Πανοσιολογιότητος περί του κ. Νικολάου Αναγνώστου, (αμέσως) μετέβην παρά τι 

ενταύθα διευθυντή κ. Σιμωνίδη και επέδωκα την υμετέραν επιστολήν, είπον δε αυτώ 

και προφορικώς πάνθ’ όσα εγράφατέ μοι, εις απάντησιν δε μοι είπεν ότι το ζητούμενον 
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δεν εξαρτάται παρ’ αυτού, άλλ’ εκ της εν Κ/πόλει εκκαθαριστικής διευθύνσεως, προς 

ην έγραψε πρότερον και πάλιν θα γράψη συνιστών το ζητούμενον, προσέθηκε δε ότι 

καν απέλθη αυτόθεν ό Νικολάκης, θ’ αναλάβη έτερος, χωρίς οι δανεισταί να 

κοπιάζωσιν ενταύθα, ο έτερος δε αυτός θα είνε άμισθος. Εν τέλει μοι είπεν ότι ελπίζει 

να μείνη αυτόσε ο Νικολάκης, ή θα τον χρησιμοποιήσωσιν ενταύθα. 

Ο εν Κ/πόλει Επίτροπος μοι γράφει ότι διωρίσθη Κομίσια διά τα Μετόχια όπως 

συνεχίση το διακοπέν έργον και ότι καλόν η Υμετέρα Πανοσιολογιότης να δώση παρ’ 

αυτή μοναχόν γνωρίζοντα την τουρκικήν.  Αγνοεί  πότε  θ’ αναχωρήση εκείθεν. 

Μετά σεβασμού εν Χ(ριστ)ώ αδελφός 

Ι(εροδιάκονος) Κοσμάς Αγιοπαυλίτης1174  

*** 

Ομόλογα, συμβόλαια, ενοικιαστήρια κλπ. Έγγραφα ομολογητικά 

χρεών, τόκων, κλπ των χωρίων Ορμηλίας, Παλαιοχώρας, Αγ. 

Νικολάου, Πολυγύρου 1175 

*** 

Ομόλογα, συμβόλαια και ενοικιαστήρια Μετοχίων Αγίου Όρους, 

Χαλκιδικής1176 

*** 

Αποδείξεις, παραγγελίες κλπ. της Μονής σε εμπορικούς  οίκους 

Φ. Δημητρίου, Κ. Mιχαnλίδoυ1177.  

*** 

1915, 1916. Επιστολές πατέρων Μονής Ξηροποτάμου αναφε-

ρόμενες σε παραγγελείες προϊόντων, ενοικιάσεις κτημάτων, μετο-

χίων (Μαριών κλπ), υποθέσεων εις Αθήνας, Πειραιά, Κασσάνδρας, 

Λεωνιδίου και Μυτιλήνης1178.   

*** 

(Αποσπάσματα από ενιαύσια ληψοδοσία του Ιερού Κοινοβίου Αγ. 

Διονυσίου) 

                                                           
1174  Παπάγγελος, «Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος», σ. 129-177 
1175ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 17 θ΄-ε' [τχ.Α΄].  
1176 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 18 θ΄-ε' [τχ.Β]. 
1177 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 11 θ΄-ε' [τχ.B] 
1178 ΝΑΙΜΞ, Φάκ. 16 θ΄-ε' [τχ.Γ]. Αγιορειτικά. 
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(Καθηγουμένου κ. Δοσιθέου και των Επιτρόπων Συλβέστρου και 

Ευλογίου των μοναχών, αρχομένης από της 1ης Σεπτεμβρίου 1906 και 

ληγούσης τη 31 Αυγούστου 1907). 

ΛΗΨΙΣ 

Σεπτ. 1. Τα εν τω Ταμείω ευρεθέντα και απέναντι σημειούμενα  Γρ. 

38766 

Σεπτ. 3. Από τους ξυλεμπόρους Σταμάτιον Ρούσου και Αντώνιον 

Παναγιώτου  Γρ. 6000 

Σεπτ. 8. Από ημέτερον Λάζαρον 11/2 ον, 1 και 4 μετζέδια  Γρ. 36780 

Σεπτ. 17. Από κριθάρι Γρ. 100 

Σεπτ. 29. Από κρασίον εκ της Ν. Θηβαΐδος δια του Παπά Ιωάννου

 Γρ. 6000 

Σεπτ. 29. Από Αθ. Ξανθόπουλον διά του Οικονόμου Βοζένης  

 Γρ. 2400 

Οκτ. 12. Από Καλλίνικον Αγίου νείλου, ψωμάδικα  λ.τ. 20 

Οκτ. 14. Από βηματάρην Παπά Μάρκον  Γρ. 243 

 

               ΔΟΣΙΣ                           

               Εκ μεταφοράς             Γρ.       117557,15 

Μάρτιος 18 Τοις Σερδάροις του οπλαρχηγού Παναγιώτου 135     

“             25 Τῳ Ζαφείρη οπλαρχηγ  90 

“             25 Τῳ Ιακώβῳ αποστελέντα εις Μονοξυλίτην     22.20 

“             27 Τῳ Στεργίῳ Βουρδουνάρη   22.20 

“             27 Τῳ Μανώλη     «   22,20 

“             27 Τῳ Στεργίω Σούφη μελισσά προς εξόφλησιν  135 

Απρίλιος 3 Εις Παπά Ματθαίον οικονόμου Μονοξυλίτου δια τον 

μελισσά  Γερμανόν  1200 

“             6 Εις ελεημοσύνην         Γρ. 7 

“             6 Εις ελεημοσύνην επίσης 1 ρούβλιον αργυρούν 13 

“       6 Εις Κουτλουμουσιανήν Σκήτην ¼ του μετζιδίου      5.25 

 

Επίσης στην δόση του 1909 (τέλος) αναγράφονται (μεταξύ άλλων) 

ποσά όπως:   

Αύγ. 30 Εις συνδρομήν δια τους εν Αδάνοις παθόντος        120 

 Εις συνδρομήν δια των Βιβλιοθηκών Θεολογικής Σχολής  120 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ΄ 

 

1. Εισαγωγικά  

Οι εθνικοαπελευθερωτικές κινήσεις των υπόδουλων Ελλήνων 

συνέπαιρναν  τo πάθος των Αγιορειτών μοναχών για την 

απελευθέρωση του Αγίου Όρους και ευρύτερα της Μακεδονίας. Σε 

όλα τα εθνικά προσκλητήρια, και ιδιαίτερα της Επανάστασης του 

1821, οι Αγιορείτες μοναχοί συμμετείχαν δυναμικά στους αγώνες 

του Έθνους, πληρώνοντας ακριβά τη συμμετοχή τους σ’ αυτά.  

Πολλοί Μοναχοί θυσιάστηκαν στις μάχες,  μονές καταστράφηκαν 

από τους Τούρκους όπως και πολλά εκκλησιαστικά κειμήλια 

ανεκτίμητης αξίας. Παρά τις συμφορές που υπέστησαν οι Μοναχοί 

των Μονών του Αγίου Όρους, είτε εξαιτίας πολιτικών μεταβολών,    

(όπως συνέβη με τη δήμευση αγιορείτικων μοναστικών μετοχίων 

στη Μολδοβλαχία το 18631179 που  επέφερε σοβαρές οικονομικές επι-

πτώσεις στις Μονές) είτε εξαιτίας πολέμων, αυτοί κατόρθωναν 

ξανά να συνεχίσουν την προσφορά τους στους Αγώνες του Έθνους.  

Παρόλο που οι θεσμοί της  Αγιορείτικης Πολιτείας εδραιώθηκαν 

από τη σύνταξη των Καταστατικών Χαρτών που θωρακίζουν την 

εσωτερική διοίκηση του τόπου από  ξένες επεμβάσεις, αυτές δεν 

                                                           
1179Μόλις ιδρύθηκε το Ρουμανικό Κράτος δήμευσε τις περιουσίες των μεγάλων 

Μονών και των Πατριαρχείων της Ανατολής (1863). Από τη δήμευση αυτή, οι 

Μονές του Αγίου Όρους υπέστησαν βαρύτατες οικονομικές ζημιές, καθόσον τα 

δωρηθέντα από τους Ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας προσοδοφόρα μοναστήρια (25) 

και σκήτες (10), που είχαν  στην κυριότητάς τους τεράστιες εκτάσεις (αστικές και 

αγροτικές) χάθηκαν  αμετάκλητα. Οι δε δικαστικοί αγώνες που επακολούθησαν 

(ο συμβιβασμός της Κυβέρνησης Κούζα δεν έγινε δεκτός)  απέβησαν άκαρποι για 

τα δίκαια των Μονών. Ακόμη, με την κατάργηση των θεσμών των «ταξιδιωτών» 

και της ζητείας πολλά μετόχια εγκατελήφθησαν και άλλα περιήλθαν σε 

«σχισματικούς» των περιοχών. Μετά μια δεκαετία, ένα νέο οδυνηρό συμβάν 

συνέβη για τους μοναχούς της Βεσσαραβίας και του Καυκάσου (Βατοπεδίου και 

Ιβήρων αντίστοιχα), καθώς εδιώχθησαν από τους Ρώσους,, παίρνοντας ως 

αποζημίωση μόνο των 2/5 των εισοδημάτων του από τα «κίστια» (=μετόχια). Οι 

απεσταλμένοι των εκεί Ι. Μονών μοναχοί δεν αποκαλούνταν οικονόμοι αλλά 

ηγούμενοι (διορίζονταν με διαδικασία και έγκριση από τις τοπικές αρχές). Υπήρχε 

ένα ετήσιο προσυμφωνημένο έσοδο και πέραν αυτού το «φιλότιμο» που εξαρτάτο 

από τα έσοδα και τη διάθεση των Ηγουμένων. (Βλ. Θεόκτιστος, Αγιορείτικα 

μετόχια, σ. 179).  
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απετράπησαν τελείως. Πρώτη προσπάθεια επέμβασης προήλθε από  

τον Διοικητή της Θεσσαλονίκης Χουσνή Πασά (1860), ο οποίος 

προσπάθησε ν’ αλλοιώσει το καθεστώς του Αγίου Όρους μέσα από  

μεταρρυθμίσεις, ενώ η δεύτερη προσπάθεια έγινε από τον 

Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ Β΄ (1877) που, επηρεαζόμενος από 

τους Ρώσους, θέλησε να επιβάλει νέο Καταστατικό Χάρτη, 

αποτελούμενο από 153 άρθρα, για  τα υπαγόμενα εις την 

πνευματικήν  διοίκησιν του εν  Κωνσταντινουπόλει  Ρωμαϊκού 

Πατριαρχείου  μοναστήρια του Αγίου Όρους1180.  

Τα προβλήματα των Μοναχών του Αγίου Όρους κατά τον 19ο 

αιώνα διογκώθηκαν από την αφύπνιση της εθνικής συνείδησης των 

Σλάβων, η οποία, υποκινούμενη από την πανσλαβιστική ιδεολογία, 

εκδηλώθηκε με την προσπάθεια των Ρώσων Μοναχών να 

διεκδικήσουν τη φυλετική  πρωτοκαθεδρία στο Άγιο Όρος λίγο μετά 

τα μέσα του 19ου αιώνα. Οι Ρώσοι Μοναχοί έθεσαν σ’ εφαρμογή τα 

πανσλαβιστικά σχέδια για πλήρη εκρωσισμό του Αγίου Όρους1181. 

Αυτός επιδιώχθηκε με την οργανωμένη προσέλευση Ρώσων 

Μοναχών στη χερσόνησο του Άθω, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν  

με τρόπο που θα συνέβαλλε στην συν τω χρόνω επικράτησή τους. 

Για παράδειγμα, οι Ρώσοι έκτισαν σκήτες, κελλιά και καλύβες στην 

περιοχή των Καρυών, τα οποία επάνδρωσαν με πολυάριθμους 

Μοναχούς, εκμεταλλευόμενοι την επικρατούσα εν γένει αδιαφορία 

των Ελλήνων Μοναχών. Κατόπιν, ζητούσαν από τις Αρχές του 

Αγίου Όρους την αναγνώριση των οικημάτων αυτών ως σκήτες, 

στοχεύοντας μελλοντικά στην αναβάθμιση των σκητών σε Ιερές 

Μονές. Την ίδια εποχή εξαιτίας της κλιμάκωσης του φυλετικού 

ανταγωνισμού δημιουργήθηκε το Κελλιώτικο ζήτημα. 

 

Λίγο πριν την είσοδο του 20ού αιώνα συντελέστηκε στο Άγιο 

Όρος μια αλλαγή στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των νέων κτηρίων 

του. Η αιτία αυτής της αισθητικής μεταβολής προήλθε, όπως 

                                                           
1180 Κ. Χρυσοχοΐδης, «Το Άγιον Όρος», σ. 25. 
1181 Χρήστου, Το Άγιον Όρος, σ. 294 επ. Επίσης ενδεικτικά αναφέρονται οι μελέτες 

των Γ. Σμυρνάκης, Άγιον Όρος, 1903. Βλάχος Κ., Η χερσόνησος, 1903. Δωρόθεος, Το 

Άγιον Όρος. Ι. Μαρασλής, Το Άγιον Όρος, 1971.  
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προαναφέρθηκε, από την οργανωμένη έλευση Ρώσων μοναχών 

στην Αγιώνυμη Πολιτεία του Άθω, οι οποίοι, επιδόθηκαν 

συστηματικά στην ανέγερση νέων και μεγαλοπρεπών κτηρίων, 

ενισχυόμενοι από μεγάλα χρηματικά ποσά του ρωσικού Κράτους. Η 

αρχιτεκτονική όμως των κτηρίων αυτών, παρουσίαζε συντηρητισμό. 

Οι νέες αντιλήψεις στον σχεδιασμό και την αισθητική των 

καινούργιων κτηρίων άρχισαν να γίνονται, συν των χρόνω, ανεκτές 

από τους αλλοεθνείς μοναχούς του Αγίου Όρους. Σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά της ρωσικής αρχιτεκτονικής του Αγίου Όρους ο Γ. 

Σμυρνάκης αναφέρει:  Εν τω εσωτερικώ των Μονών παρουσιάζεται 

σύμπλεγμα διαφόρων οικοδομών και συγκέντρωσις εισεχουσών και 

εξεχουσών γωνιών… εν αις μάτην πειράται τις ν’ ανεύρει 

αρχιτεκτονικόν τι ίχνος εν τω συνόλω αυτών. Εν ταις σημεριναίς 

οικοδομαίς απαντώμεν το εύρρυθμον, ιδία δ’ εν τοις ρωσσικοίς 

κάλλιστον ρυθμόν συμμετρικώτερον 1182.  

 

Στην εποχή που αναφερόμεθα, παράλληλα με την αρχιτεκτονική 

αναπτύσσονται οι τέχνες της αγιογραφίας, μαρμαροτεχνίας, 

χαλκογραφίας, ξυλογλυπτικής, φωτογραφίας και μεταλλοτεχνίας, 

οι οποίες σχετίζονται, επίσης, με την  παρουσία των Ρώσων 

Μοναχών του Αγίου Όρους.  

 

 Η Θεσμική οργάνωση 

  Η οργάνωση, η λειτουργία και η προστασία των θεσμών του 

Αγίου Όρους1183 υπαγορεύονται από το ελληνικό Σύνταγμα και πιο 

συγκεκριμένα από το νομοθετικό διάταγμα της 1ης Σεπτ. 1926  Περί 

κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτη Αγίου Όρους . Σύμφωνα με το 

άρθρο 105 του ισχύοντος συντάγματος της Ελλάδος  Η χερσόνησος 

του Άθω, από της Μεγάλης Βίγλας και εξής, αποτελούσα την 

περιοχήν του Αγίου Όρους, είναι κατά το αρχαίο τούτον προνομιακόν 

                                                           
1182 Σμυρνάκης, Άγιον Όρος, σ. 358  

- Κολώνας, «Η ακαδημαϊκή έκφραση», 99 επ.  

– Χρήστου, Το Άγιον Όρος, σ. 295 επ.   
1183 Ταχιάος, Mount Athos, 1993.  
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καθεστώς αυτοδιοικήτου τμήματος του  Ελληνικού κράτους, του 

οποίου η κυριαρχία παραμένει άθικτος επ’ αυτού . Την κυριαρχία του 

Ελληνικού Κράτους επί του Αγίου Όρους εκφράζει ο Πολιτικός 

Διοικητής, διοριζόμενος από το Υπουργείο Εξωτερικών, η έδρα του 

οποίου βρίσκεται στις Καρυές του Αγίου Όρους. Στις αρμοδιότητές 

του Διοικητή είναι  η τήρηση του Καταστατικού Χάρτη, του 

εσωτερικού κανονισμού των μονών και των Εξαρτημάτων τους, 

καθώς επίσης και της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας. 

Προΐσταται τέλος κάποιων άλλων υπαλλήλων συναρμόδιων 

Υπουργείων.  

Ο θεσμός του Πολιτικού Διοικητή του Αγίου Όρους απηχεί τη 

συνέχεια αυτού του στρατιωτικού διοικητή (που αντικατέστησε τον 

Καϊμακάμη και τον μετέπειτα προϊστάμενο των ελληνικών 

στρατιωτικών δυνάμεων με έδρα και πάλι τις Καρυές) και έχει ως  

αρμοδιότητες την εποπτεία της τήρησης του καθεστώτος, της  

δημόσιας τάξης και της ασφάλειας και επιβλέπει την διακίνηση 

μοναχών και λαϊκών στο Άγιο Όρος1184.   

Η διοίκηση της Μοναστικής Πολιτείας του Άθω ασκείται από 

τους αντιπροσώπους των είκοσι Μονών που συναποτελούν την Ιερά 

Κοινότητα. Εκάστη Μονή είναι κυρίαρχη1185, βασιλική1186, 

Πατριαρχική1187 και σταυροπηγιακή. Ουδεμία δε μεταβολή του 

διοικητικού συστήματος, του αριθμού των μονών, της ιεραρχικής 

τάξης και της θέσεώς των απέναντι στα Εξαρτήματά των 

επιτρέπεται1188. Τα είκοσι κυρίαρχα μοναστήρια κατά την ιεραρχική 

αγιορείτικη τάξη είναι: 

Α΄ τετράδα: Μεγίστης Λαύρας,  Δοχειαρίου, Ξενοφώντος, 

Εσφιγμένου 

                                                           
1184 Χρήστου, Το Άγιον Όρος, σ. 331.  
1185 Κυβερνάται αφ’ εαυτής με βάση εσωτερικό κανονισμό της Σύναξής της. 
1186 Ιδρύθηκε δι’ ορισμού και συνδρομή βασιλικού ηγεμόνος και η ίδρυσή της 

επικυρώθηκε με χρυσόβουλο. 
1187 Μετά την επέμβαση του Πατριάρχη Νήφωνα (1312) και με χρυσόβουλλο του 

Ανδρόνικου Β΄ τις έθεσε υπό τον έλεγχόν του 
1188 Χρήστου, ό.π., σ. 337.  

- Καρακουλάκης, Διοίκηση , σ. 270.  
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Β΄ τετράδα: Βατοπεδίου, Κουτλουμουσίου, Καρακάλλου, Σταυρο-

νικήτα, 

Γ΄ τετράδα: Ιβήρων, Παντοκράτορος, Φιλοθέου, Σίμωνος Πέτρας, 

Δ΄ τετράδα: Χελανδαρίου, Ξηροποτάμου, Αγίου Παύλου, 

Γρηγορίου 

Ε΄ τετράδα: Διονυσίου, Ζωγράφου, Παντελεήμονος, Κωνστα-

μονίτου 

  

Ο πρώτος της τάξεως κάθε τετράδος αποκαλείται Πρωτεπιστάτης 

και αντικαθίσταται στο τέλος της θητείας του από άλλο μοναχό, 

αντιπρόσωπο μιας Μονής. Ανώτατο Νομοθετικό και Δικαστικό 

όργανο είναι η Έκτακτη Δισενιαύσια 20μελής Σύναξις. Συνέρχεται 

δύο φορές το χρόνο και αποτελείται από τους Καθηγούμενους των 

20 μοναστηριών. Η Ιερά Επιστασία έχει καθαρώς εκτελεστικά 

καθήκοντα.  

 Τα μοναστήρια, ανάλογα με το σύστημα οργάνωσης που 

ακολουθούσαν στο παρελθόν, διακρίθηκαν σε κοινόβια και ιδιόρ-

ρυθμα. Στα κοινόβια κοινά είναι  η στέγη, η τράπεζα, η προσευχή, η 

εργασία και η περιουσία. Στα ιδιόρρυθμα δεν ήταν κοινή η σίτιση 

και η  περιουσία. Σήμερα όλες οι Μονές είναι κοινόβιες. Εκτός από 

τις Ιερές Μονές, όλα τα υπόλοιπα ιδρύματα δεν έχουν αυτοτέλεια, 

αλλ’ αποτελούν εξαρτήματά τους, ήτοι ιδιοκτησία των Μονών που 

παραχωρείται σε έναν ή περισσότερους Μοναχούς αντί ελαχίστου 

τιμήματος. Τα εξαρτήματα ιεραρχικά είναι τα εξής:  

Α) Σκήτες: οργανωμένες μοναστικές κοινότητες, αποτελούμενες 

από Καλύβες. Διακρίνονται σε ιδιόρρυθμες και κοινόβιες. Κέντρο 

αυτών είναι ο κοινός ναός, το Κυριακόν, και γύρω-γύρω βρίσκονται 

διάσπαρτες οι Καλύβες. Οι Σκήτες στο Άγιο Όρος είναι δώδεκα 

σήμερα και διακρίνονται σε κοινόβιες και αρχαιότυπες (ιδιόρρυ-

θμες). Κοινόβιες Σκήτες είναι : 

1) Βογοδόριτσας (Ι.Μ. Αγίου Παντελεήμονος-Ρωσικού).  

2) Προφήτου Ηλίου (Ι. Μ. Παντοκράτορος).  

3) Τιμίου Προδρόμου –Ρουμανική (Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας). 

4) Αγίου Ανδρέου (Ι. Μ. Βατοπεδίου).  

Οι αρχαιότυπες (ιδιόρρυθμες) είναι: 
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1) Αγίας Άννης (Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας). 

2) Αγίας Τριάδος – Καυσοκαλυβίων (Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας).  

3) Αγίου Δημητρίου (Ι. Μ. Βατοπεδίου).  

4) Τιμίου Προδρόμου (Ι. Μ. Ιβήρων).  

5) Αγίου Παντελεήμονος (Ι. Μ. Κουτλουμουσίου).  

6) Γενέσιον της Θεοτόκου –Νέας Σκήτης (Ι. Μ. Αγίου Παύλου).  

7) Αγίου Δημητρίου ή Λάκκου – Ρουμανική (Ι. Μ. Αγίου Παύλου). 

8) Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Ι. Μ. Ξενοφώντος). 

  

Β) Κελλιά: ευρύχωρα μοναστικά οικοδομήματα με ναΐδριο και 

ευρεία περιοχή, παραχωρούμενα σε τρία ή περισσότερα πρόσωπα, 

με γεωργική έκταση.  

Γ) Καλύβες: μικρότερα των κελλιών οικήματα χωρίς γεωργική 

έκταση. Οι ασκούμενοι σ’ αυτά ασχολούνται με τέχνες και 

εργόχειρα και ασκούνται αυστηρότερα.  

Δ) Ησυχαστήρια: βρίσκονται σε ερημικές τοποθεσίες για τους 

καθαρώς επιθυμούντες υψηλή άσκηση. 

Ε) Καθίσματα: μικρά οικήματα (καλύβες) πλησίον μονών, με 

έναν μοναχό, με τροφή έναντι μικρού αντιτίμου από τη μονή.  

 

 

Αρχιτεκτονική Μονών Αγίου Όρους 

 

Κατά την περίοδο 1821-1830, οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και 

τα εξαρτήματά τους υπέστησαν από την εκεί παραμονή 

Οθωμανικών στρατευμάτων ανυπολόγιστες ζημιές. Οι Μοναχοί 

ήταν αδύνατον να συντηρήσουν τα κτήρια των Μονών λόγω της 

κακής οικονομικής τους κατάστασης και της ανυπαρξίας πόρων. Τα 

κτήρια υπέστησαν μεγάλες φυσικές φθορές ένεκα του χρόνου, των 

σεισμών, αλλά και των  πυρπολήσεων από τους Τούρκους. Συν τω 

χρόνω, και μετά την απομάκρυνση των οθωμανικών στρατευμάτων 

από το Άγιο Όρος το 1830, οι Έλληνες Μοναχοί άρχισαν να 

μεριμνούν για τη συντήρηση των κτηρίων και τον εξωραϊσμό τους 

και, εφαρμόζοντας την καθιερωμένη παραδοσιακή Αγιορείτικη 

τέχνη και καλλιτεχνική πνοή, με προσωπική καθημερινή εργασία 
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αποκατέστησαν πολλές φθορές. Στα ρωσικά οικοδομήματα, όπως 

θα δούμε κατωτέρω, δηλαδή στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντε-

λεήμονος και στις ρωσικές σκήτες των Αγίου Ανδρέα (Σεράι), 

Προφήτη Ηλία, Βογορόδιτσας, Χρωμίτσας και Νέας Θηβαΐδας, η 

αποκατάσταση των ζημιών δεν συνέβη  με τον ίδιο τρόπο όπως στα 

ελληνικά. Περί το 1900, το άφθονο χρήμα που εισέρευσε από τη 

Ρωσία στις ρωσικές σκήτες του Αγίου Όρους έδωσε τη δυνατότητα 

στους Ρώσους Μοναχούς να εφαρμόσουν ανεξέλεγκτα τη ρωσική 

αρχιτεκτονική παράδοση  σε πολλά νεόδμητα κτήρια στο Άγιο 

Όρος. Οι Ρώσοι, έχοντας ως αρχιτεκτονικά πρότυπα τα 

μεγαλεπήβολα κτήρια των εστιών του ρωσικού μοναχισμού στην 

πατρίδα τους, εφάρμοσαν νέους τρόπους αντίληψης στην ανοικοδό-

μηση κτηρίων, ξένους με την ως τότε αγιορείτικη αρχιτεκτονική 

παράδοση. Αυτήν την αλλότρια  αρχιτεκτονική αισθητική που δεν 

συνάδει με το φυσικό περιβάλλον του Αγίου Όρους παρατήρησε ο 

Αθανασιάδης Νόβας1189 σε έναν περίπλου του στο Άγιο Όρος. 

Ατενίζοντας την Ι. Μονή Αγ. Παντελεήμονος από μακριά την 

παρομοίασε ως  κοσμική λουτρόπολη… Η τσαρική προπαγάνδα 

θέλησε να καταπλήξει τον κόσμον και κατώρθωσε να φυγαδέψη το 

Θεό…  αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο Weigand παραβάλλει την ίδια 

μονή με πόλη στρατώνων  από πλήθος χωριστών οικημάτων, 

διεσπαρμένων εις μεγάλην έκτασιν και μη περικλειομένων, όπως 

συνήθως, υπό ενιαίου τείχους . Ενώ στην περιγραφή των ρωσικών 

οικοδομημάτων ο Amand de Mendieta1190 σημειώνει:  Το σύνολον 

είναι επιβλητικόν, αλλά δεν είναι αρμονικόν. Δεν έχει τίποτε το 

οποίον υπενθυμίζει την γραφικήν και ευχάριστην πολυχρωμίαν της 

εσωτερικής αυλής  του Βατοπαιδίου. Τα ρωσσικά αυτά οικοδομήματα 

δεν έχουσιν ούτε ψυχήν, ούτε ωραιότητα .  

 Τα νέα κτήρια στη Μονή Παντελεήμονος είναι υψηλά και 

επιδεικτικά και είχαν ως απώτερο σκοπό τη φιλοξενία μεγάλου 

αριθμού Ρώσων Μοναχών. Ταυτόχρονα όμως η ρωσική αρχιτε-

κτονική  εισήγαγε ένα νέο αισθητικό κλίμα στον αγιορείτικο χώρο, 

                                                           
1189 Ι. Μαμαλάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 574-576. 
1190 Mendieta, Em-La Presqu’ île des, σ. 288. 
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σχετικό με το μεγάλο και υψηλό που χαρακτηρίζει την 

αρχιτεκτονική τους παράδοση. Ο επισκέπτης του Αγίου Όρους 

παρατηρεί ακόμη και σήμερα τη διαφοροποίηση στην όψη των 

οικοδομημάτων της ρωσικής Μονής και των εξαρτημάτων της, που 

επιφέρουν οι ασύμμετρες σε σχέση με το τοπίο διαστάσεις των κτη-

ρίων1191.  Την εποχή όπου εξετάζουμε, οι Έλληνες Μοναχοί βρί-

σκονταν προ διλλήματος, καθόσον από τη μια πλευρά αισθάνονταν 

ότι η εν λόγω αρχιτεκτονική δεν χαρακτηρίζεται από την πάτρια 

αισθητική παράδοση, ενώ από την άλλη τα οικονομικά οφέλη που 

απεκόμιζαν από τους Ρώσους Μοναχούς ήταν πολλά (πωλήσεις 

κελλιών και σκητών, εκμετάλλευση μετοχίων, είσπραξη εσόδων 

κλπ).    Συν τω χρόνω, ο αριθμός των Ρώσων Μοναχών που διαβιού-

σαν στο Άγιο Όρος αυξήθηκε αλματωδώς, αλλοιώνοντας τη 

δημογραφική εθνική σύσταση του τόπου. Παράλληλα, στην 

Αγιώνυμη πολιτεία διαδίδονταν φήμες για τσαρικά σχέδια στον 

οικουμενικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης, ότι υπήρχαν όπλα στη 

Μονή Αγίου Παντελεήμονος, ότι διαφαίνονταν πολιτικές σκοπι-

μότητες στη ρωσική παρουσία στην περιοχή, ότι πολλοί μοναχοί 

ήσαν αξιωματικοί του ρωσικού στρατού και άλλα πολλά1192, οι 

οποίες καλλιέργησαν ένα κλίμα καχυποψίας ανάμεσα στις δύο 

εθνότητες. Συν τω χρόνω, οι αντιδράσεις των Ελλήνων Μοναχών 

για την ρωσική τεχνοτροπία στην ανοικοδόμηση ναών στο Άγιο 

Όρος μετριάστηκαν και επήλθε ισορροπία στις μοναστηριακές 

σχέσεις. Σταδιακά, η οικοδομική δραστηριότητα των Ρώσων στο 

Άγιο Όρος παρουσίασε κάμψη1193 και σταμάτησε τελείως μετά την 

κήρυξη του Α΄ παγκοσμίου πολέμου. Το δομημένο περιβάλλον του 

Αγίου Όρους διατηρήθηκε άθικτο στις περισσότερες Μονές, γεγονός 

που επιτρέπει τη μελέτη πολλών πολύτιμων πτυχών της βυζαντινής 

και μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής του και τη σύναξη πολύτιμων 

συμπερασμάτων. Είναι πιθανόν πολλά μεταβυζαντινά αρχιτεκτο-

                                                           
1191 Χρυσοχοΐδης,  "Το Άγιον Όρος : μια νέα εποχή", σ. 31-39.  
1192 Speek,  Άγιον Όρος, σ. 267. 
1193 Κολώνας, «Η ακαδημαϊκή έκφραση”, σ.99 επ.  



 427 

νικά στοιχεία να είχαν χαθεί, εάν συνεχιζόταν από τους Ρώσους η 

ανανεωτική οικοδομική τους δραστηριότητα1194.    

Θέλοντας να επισημάνουμε τα χαρακτηριστικά της αγιορείτικης 

αρχιτεκτονικής κατά την περίοδο 1870-1913 συνοπτικά θα λέγαμε 

ότι στην κατασκευή και στον σχεδιασμό των ρωσικών κτηρίων 

εφαρμόστηκαν νέες τεχνολογίες και εισήχθησαν πολλά νεωτερικά 

αρχιτεκτονικά ευρωπαϊκά στοιχεία, τα οποία απηχούν 

αρχιτεκτονικά ρεύματα της εποχής. Αντικρίζοντας τα εξαώροφα 

κελλιά και τους ξενώνες των ρωσικών κτηρίων, γινόμαστε ακόμη 

και σήμερα μάρτυρες της νέας νοοτροπίας που εφαρμόστηκε στην 

εκκλησιαστική αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους και εισήχθηκε 

εκείνη την περίοδο. Ιδιαίτερα δε  οι βολβόμορφοι και κρεμμυδοειδείς 

τρούλοι, σήμα κατατεθέν της ρωσικής παρέμβασης στον Άθω, 

τοποθετούμενοι όχι μόνον στα καθολικά αλλά και σε παρεκκλήσια, σε 

πτέρυγες κελιών, σε κωδωνοστάσια, τράπεζες και αλλού, 

εμπλουτίζουν την πολύμορφη εικόνα του. Τα πολυτελή κτίσματα των 

σκητών με τον συγκρατημένο κλασικισμό και την κυριαρχία του 

μπαρόκ… δείχνουν να έχουν σχέση με τα ρεύματα της ρωσικής 

αρχιτεκτονικής… 1195. 

 

Μονή Μεγίστης Λαύρας. Παρατηρώντας τα κτήρια της 

πρώτης τη τάξει  Ι. Μονής Μεγίστης Λαύρας που κατασκευάστηκαν 

στο Β΄ μισό του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού, παρατηρούμε 

πως αυτά χαρακτηρίζονται από την παραδοσιακή αγιορείτικη 

αρχιτεκτονική.  Οι μοναχοί της Μονής ήταν επιφυλακτικοί στο να 

εφαρμοστούν νέες αρχιτεκτονικές αντιλήψεις στον σχεδιασμό και 

στην κατασκευή των νέων κτισμάτων της Μονής, ενώ δεν έλειψαν 

και κάποιες αισθητικές καινοτομίες στην κατασκευή επιμέρους 

αρχιτεκτονικών στοιχείων που  ξενίζουν  ακόμη και σήμερα τους 

επισκέπτες, όπως το μαρμάρινο τέμπλο στο καθολικό της Μονής, 

που φιλοτέχνησε ο Γιαννούλης Χαλεπάς, το 1887.1196  

                                                           
1194 Θεοχαρίδης, «Ο δομημένος χώρος», σ. 233 και 241.  
1195 Καμπούρη- Βαμβούκου, "Όψεις της νεωτερικής", σ. 285. 
1196 Θεοχαρίδης, «Ο δομημένος χώρος», σ. 244 
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Μονή Βατοπεδίου. Οι ίδιες επιφυλάξεις διακατείχαν και τους 

Μοναχούς της Ι. Μονής Βατοπεδίου κατά την εν λόγω περίοδο για 

την εφαρμογή νέων αρχιτεκτονικών τάσεων στα ανεγειρόμενα 

κτήρια της Μονής.  Τα έργα που πραγματοποιήθηκαν το 1890 υπό 

την εποπτία του αρχιμανδρίτη Χρύσανθου ήταν εξωραϊστικά, στα 

οποία επικρατούσε η επιχώρια αρχιτεκτονική. Νέα κτήρια δεν 

ανοικοδομήθηκαν στη Μονή, παρά μόνο ένα νοσοκομείο (1860) και η 

νοτιοδυτική πτέρυγα (1890) που καταστράφηκε νωρίτερα από 

πυρκαγιά και σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Φίλ. Παπαδάκη1197, 

της οποίας  τα αρχιτεκτονικά στοιχεία χαρακτηρίζονται  από μια 

τάση μεγαλοσύνης και νεωτερισμών κατά τα μέσα του 19ου αιώνα 1198.  

Μονή Ιβήρων. Στην Ι. Μονή Ιβήρων ανεγέρθηκαν πολλά κτήρια 

από το 1804 και μετά. Τα έργα που διακόπηκαν το 1821 λόγω των 

γνωστών ιστορικών γεγονότων συνεχίστηκαν μεταγενέστερα, ενώ 

οι καταστροφές που προκάλεσε στη Μονή η πυρκαγιά του 1865 

επιδιορθώθηκαν σταδιακά τα επόμενα χρόνια1199. Τα πρώτα έργα 

που κτίστηκαν στη Μονή επηρεάστηκαν αισθητικά από το 

νεοκλασικό αρχιτεκτονικό ύφος, ενώ το κτήριο που σχεδίασε ο 

αρχιτέκτονας Ιω. Στυλιανός1200 ενσωμάτωσε στοιχεία της επιχώριας 

αρχιτεκτονικής, που τελικά επικράτησε σ’ αυτήν. Όπως προκύπτει 

από τα διασωζόμενα αρχεία της Μονής, τα έργα συνεχίσθηκαν από 

τον Χαλκιδικιώτη αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Παιονίδη1201.     

Μονή Χελανδαρίου. Στη Μονή Χελανδαρίου, που εγκαταβίωναν 

επίσης Βούλγαροι μοναχοί, δεν κτίστηκαν αξιόλογα οικοδομήματα  

                                                           
1197 Νομικός, Αποκατάσταση, σ. 56-57. 
1198  Βλ. στο Ι. Μ. Βατοπαιδίου: Παράδοση -Ιστορία -Τέχνη, τα  άρθρα για την 

αρχιτεκτονική  των Πλ. Θεοχαρίδη, Στ. Μαμαλούκου, Μιλτ. Πολυβίου και Π. 

Κουφόπουλου- Δ. Μυριανθέως.  
1199 Θεοχαρίδης, «Παρατηρήσεις στην οικοδομική”, σ. 25-26. 
1200 Θεοχαρίδης, «Ο δομημένος χώρος», σ. 246. Ο τέκτων Ιωάννης Στυλιανού από 

το χωριό Μπελκάμενη της Φλώρινας, χαρακτηριζόταν διπλά ως «αρχιτέκτων 

μάστορας». Δηλαδή επρόκειτο περί πρωτομάστορα χωρίς να είναι γνωστό, εάν 

συνεργαζόταν με σπουδαγμένους αρχιτέκτονες ή αν τα σχεδίαζε ο ίδιος.  
1201 Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, «Ο αρχιτέκτονας Ξενοφών Παιονίδης", σ. 

501-514.  

– Της ιδίας, «Η δραστηριότητα», σ. 297.   



 429 

κατά την εν λόγω περίοδο. Όσα έργα πραγματοποιήθηκαν εκεί 

(περί το 1894) ήταν για τη συντήρηση των υπαρχόντων κτηρίων1202. 

Μονή Κουτλουμουσίου. Μετά από  δύο πυρκαγιές που έπληξαν 

τη Μονή Κουτλουμουσίου (η τελευταία το 1870) δαπανήθηκαν 

πολλά χρήματα για τις ανακαινίσεις της μονής. Αυτή συν τω χρόνω 

ανέκτησε την οικονομική της ευμάρεια, και έκτοτε οι ολιγοστές 

κτηριακές επεμβάσεις φέρουν τη σφραγίδα της επιχώριας 

μεταβατικής αρχιτεκτονικής1203.  

Μονή Ζωγράφου. Η οικονομική ευμάρεια που υπήρχε στη Ι. 

Μονή Ζωγράφου κατά την εν λόγω περίοδο αντικατοπτρίζεται από 

τη δόμηση διαφόρων οικημάτων.  Έχει μετόχια εν Χαλκιδική 

μεγάλης αξίας εν Βεσσαραβία και σπουδαία κεφάλαια εις Ρωσσικάς 

Τραπέζας 1204, ενώ αλλού διατυπώνεται η άποψη πως  η Μονή αυτή 

είναι η πλουσιωτάτη πασών των εν Αγίω Όρει πλην της του Ρωσσικού 
1205. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των οικημάτων που κτίστηκαν στη 

Μονή από το 1865 και μετά είναι η εφαρμογή μιας αρχιτεκτονικής 

με μεταβατικά ως προς το ύφος της χαρακτηριστικά. Η μεγαλοπρέ-

πεια και το νεωτερικό πνεύμα που χαρακτηρίζει τα οικήματα άλλων 

σλαβικών Μονών δεν λείπει και από αυτά, καθώς εφαρμόζονται τα 

μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονικά ρωσικά πρότυπα. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η νέα τράπεζα της μονής  με την καμπυλο-

πρισματική διαμόρφωση στα ανατολικά φανερώνει την επίδραση της 

Τράπεζας της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα, δηλώνοντας με αυτό τον 

τρόπο τις πολιτικές και ιδεολογικές συγγένειες ανάμεσα στα δύο 

ιδρύματα και τους δύο λαούς 1206.  

Μονή Αγίου Παύλου. Ως τα τέλη του 19ου αιώνα, οι Μοναχοί της 

Μονής Αγίου Παύλου δεν είχαν να επιδείξουν σημαντικά 

                                                           
1202 Θεοχαρίδης, «Ο δομημένος χώρος», σ. 243. 
1203 Θεοχαρίδης, ό.π., σ. 247  

- Παπάγγελος, "Έκθεση του Προξένου", σ. 84. 
1204  Ό.π., σ. 110 
1205 Σμυρνάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 561. Η Μονή είχε καταθέσεις στην Τράπεζα της 

Πετρούπολης που τις απέφερε εισόδημα 9000 οθωμανικών λιρών ετησίως και 

επίσης 6000 οθωμανικές λίρες ετησίως από τη ρωσική Κυβέρνηση εκ των 

κτημάτων της στη Βεσσαραβία.  
1206 Καμπούρη-Βαμβούκου, «Όψεις της νεωτερικής», σ. 282.  



 430 

αρχιτεκτονικά έργα κατασκευής, πλην της βορειοδυτικής πλευράς 

της Μονής, που κτίστηκε υπό την επιστασία του επιτρόπου της 

Δαμιανού Κομινάτου εκ Κεφαλληνίας,  και της νοτιοδυτικής 

πλευράς της, που κτίστηκε έπειτα από πυρκαγιά που έλαβε χώρα 

στη Μονή το 1902. Τότε κτίστηκε και το εσωτερικό της Τράπεζας, για 

το οποίο η Μονή έλαβε τη δωρεά  της ελληνικής Κυβερνήσεως 

πρώτης προσενεγκούσης 500 χρυσά εικοσόφραγκα 1207 ενώ την 

επιστασία του έργου ανέλαβε ο  Αρχιτέκτων Χριστόδουλος Κορφιά-

της εκ Σκοπέλου , όπως προκύπτει από το σχετικό συμβόλαιο που 

διασώζεται στο Αρχείο της Μονής1208. Το 1887, μεταξύ των Μοναχών 

που εγκαταβιούσαν στις Μονές Αγίου  Παύλου και Παντελεήμονος 

υπήρχαν καλές σχέσεις, καθόσον  Η Μονή του Αγ. Παύλου παρέχει 

ωσαύτως δωρεάν εις την του Αγ. Παντελεήμονος τους κατά το 

παράλιον αυτής ευρισκομένους κατάλληλους λίθους προς 

κατασκευήν  της προκυμαίας των και του ανεγειρομένου ήδη μεγάρου 
1209. Οι μεταλλικές κατασκευές που χρησιμοποιήθηκαν στη Μονή 

Αγίου Παύλου για την κατασκευή κτηρίων, χρησιμοποιήθηκαν 

πρότερον από τους Ρώσους στην κατασκευή του παραθαλάσσιου 

ξενώνα της Μονής Παντελεήμονος και είναι  πιθανό να δόθηκαν 

προς αυτήν ως αντίδωρο για την προμήθεια των λίθων1210. Μέχρι τα 

τέλη της α΄ δεκαετίας του 20ού αιώνα, όλες οι  ανακαινίσεις και οι εν 

γένει εργασίες που συντελέστηκαν στη Μονή είναι μεν επιβλητικές 

αλλά συγκρατημένες ως το αρχιτεκτονικό τους ύφος.  

 

Μονή Γρηγορίου. Η Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου ιδρύθηκε το 

έτος 1310 από μαθητές του Γρηγορίου Σιναΐτου, του οποίου το 

σπήλαιο όπου μόνασε σώζεται μέχρι σήμερα. Τον 15ον αι. πειρατές 

ερήμωσαν τελείως τη Μονή, η οποία ανασυστάθηκε με τη συνδρομή 

του Ηγεμόνος της Μολδοβλαχίας Στέφανου Βοεδόδα και, εν 

                                                           
1207 Σμυρνάκης, ό.π., σ. 605,  

- Βλάχος, Η Χερσόνησος, σ. 275.  
1208 Θεοχαρίδης, «Ο δομημένος χώρος».  

- (Αρχείο Μονής Αγ. Παύλου: Φάκ. 43, αρ. 172, 13.5.1902 
1209 Παπάγγελος, "Έκθεση του Προξένου", σ. 95. 
1210 Πλ. Θεοχαρίδης, ό.π. 

- (και Φάκ. 43, αριθμ. 171 Αρχείον Αγ. Παύλου), σ. 247, σημ. 70. 
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συνεχεία, του υιού του Ιωάννη Στεφάνου Βοεβόδα, ενώ το έργο της 

ανασύστασης ανέλαβε ο Γέρων Σπυρίδων. Το 1761 η Μονή 

κατεστράφη ολοσχερώς από πυρκαγιά, το έργο δε της ανακαίνισης 

ανέλαβε ο μεγάλος Αγιορείτης Ιωάννης ο Ακαρνάς.  

 

Μονή Εσφιγμένου. Όταν εξελέγη ηγούμενος της Μονής ο 

Σωφρόνιος Εσφιγμενίτης την 27η Αυγούστου 1908 – ο οποίος εγκα-

θιδρύθηκε την 3 Οκτωβρίου 1908 έως και την  1 Ιανουαρίου 1918 – 

επέδειξε ιδιαίτερη επιμέλεια και οικονομία στα καθήκοντά του. Επί 

των ημερών του εξοφλήθηκε υφιστάμενο δάνειο 4.000 περίπου 

οθωμανικών λιρών, ενώ επισκευάσθηκαν δύο ετοιμόρροπες πλευρές 

της Μονής, από χρήματα προερχόμενα από τα πενιχρά εισοδήματα 

των Μετοχίων αυτής1211. 

 

Μονή Αγίου Παντελεήμονος. Οι μοναχοί της Μονής Αγίου 

Παντελεήμονος, μετά τα δεινά που υπέστησαν από τους 

Οθωμανούς κατά την περίοδο 1821-1830, εξέλεξαν ηγούμενο, προτα-

θέντα από τον προηγούμενο Σάββα και τον από Δράμα καταγόμενο 

Γεράσιμο. Με τη νέα ηγουμενία άρχισε περίοδος ανασυγκρότησης 

της Μονής, αλλά και η εγκαταβίωση σ΄ αυτήν Ρώσων μοναχών1212. 

Τον 19ο αιώνα, πολλοί   επιφανείς Ρώσοι επισκέφτηκαν τη Μονή, 

όπως ο Πρίγκιπας Sirin- skij- Sihmatov και ο Ιωάννης Solomencov, 

υιός πλουσίων εμπόρων, ο μέγας δούκας Κωνσταντίνος Μικολά-

γεβιτς, ο δούκας Αλέξιος Αλεξάνδροβιτς, ο δούκας Κωνσταντίνος 

Κωνσταντίνοβιτς και η δούκισσα Αλεξάνδρα Πετρόβνα (από 

θαλάσσης). Οι Ρώσοι άρχισαν να πιστεύουν ότι έχουν τη δύναμη να 

επιβάλλουν τον εκρωσισμό του Αγίου Όρους, και η εφαρμογή της 

πολιτικής τους αυτής κατέληξε στην  αντιδικία τους με το ελληνικό 

στοιχείο. Πλησιάζοντας έτει το 1900, συντελέστηκαν πολλές 

αλλαγές στη Μονή,  οι οποίες χαρακτηρίζονται ως πληθυσμιακές,  

επικοινωνιακές  και μέχρι κάποιου βαθμού και ως αρχιτεκτονικές. 

Το 1847 η Μονή είχε 90 Έλληνες και 30 Ρώσους, ενώ το 1852 εκ των 

                                                           
1211 Πανελλήνιον Λεύκωμα, Τόμ.Δ΄, σ. 180.  
1212 Δωρόθεος, Το  Άγιον Όρος, σ. 421.  
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300 Μοναχών, οι 90 ήσαν Ρώσοι, οι 60 Βούλγαροι και οι υπόλοιποι 

Έλληνες1213. Το 1895, οι Ρώσοι Μοναχοί ανέρχονταν  σε 1000, ενώ ο 

αριθμός τους παρουσίαζε αυξητικές  τάσεις μέχρι το τέλος των 

Βαλκανικών Πολέμων. Συν τω χρόνω δημιουργήθηκε στη Μονή μια 

πολυάριθμη μοναστική πολιτεία, αποτελούμενη από Ρώσους 

μοναχούς και μορφωμένους. Αυτοί προέβαιναν σε εκδηλώσεις 

φιλανθρωπίας και αλτρουισμού και εξέδιδαν στη Μονή την 

εφημερίδα Συνομιλητής (Sobosednik)1214, προκειμένου να προβάλλουν 

στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό την παρουσία του  ρωσικού 

στοιχείου στο Άγιο Όρος. Τις δράσεις αυτές των Ρώσων στήριξε και 

το σιγίλλιο του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ Β΄, που τάχα  

βρίσκει αδικημένους τους Ρώσους που ήταν δεκαπλάσιοι σε αριθμό σε 

σύγκριση με τους Έλληνες 1215. Ήταν γνωστό στους εκκλησιαστικούς 

κύκλους, ότι ο Ιωακείμ Β΄ (μετά την ενθρόνιση του Ανθίμου το 1873) 

έγραφε και έπραττε ό,τι τον συμβούλευε ο πρεσβευτής της Ρωσίας 

στην Κωνσταντινούπολη Νικ. Ιγνάτιεφ1216. Επί της πατριαρχίας του 

1875-1889 οι περισσότεροι Έλληνες μοναχοί απομακρύνθηκαν από 

τη Μονή και τα διακονήματα δίδονταν μόνον στους Ρώσους1217.  

 Μετά τις  αρχιτεκτονικές αλλαγές που συντελέστηκαν από τους 

Ρώσους στα κτήρια της Μονής, τα οικοδομήματα αυτά 

χαρακτηρίζονται ως  πολλά, ογκώδη, στερεά και επιβλητικά και είναι 

σφραγισμένα με τη ρωσική μεγαλοφροσύνη εν αντιθέσει με τα κτήρια 

που υπήρχαν στη Μονή, τα οποία χαρακτηρίζονταν από τη τοπική 

αγιορείτικη αρχιτεκτονική. Τα περισσότερα κτήρια της Ι. Μονής 

Αγίου Παντελεήμονος κτίσθηκαν στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα 

και χαρακτηρίζονται από τις ασυνήθιστες διαστάσεις τους και από 

νεοκλασικά πρότυπα, με εξαίρεση το παλαιό καθολικό και  τη νότια 

πτέρυγα. Αυτά τα πρότυπα υπάρχουν στην εκκλησία του Αγίου 

                                                           
1213 Ταχιάος, The Slavonic, σ.12. 
1214Δανιήλ Μοναχός, Ιστορική μελέτη, σ. 21 επ.  
1215 Δωρόθεος, Το Άγιον Όρος, σ. 423  

– Αθωνίτης 597 επ.  
1216 Δανιήλ Μοναχός, ό.π., σ. 33 –Μεταξάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 68-72, 87-88. 
1217Μεταξάκης, ό.π., σ. 68 επ. –Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, σ.701 επ. –Ι. 

Μαμαλάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 454 επ.  
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Μητροφάνους (1858) και στην Αγία Σκέπη (1888)1218. Ο ναός της 

Αγίας Σκέπης είναι το πιο επιβλητικό από τα 36 παρεκκλήσια, 

καθώς η χωρητικότητά του ανέρχεται σε 2000 ανθρώπους, είναι 

πλούσια διακοσμημένος, και σ’ αυτόν υπάρχει η εξαιρετική 

ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Αλεξάνδρου του Nevskij. Το καθολικό 

του ναού φέρει στοιχεία ρωσικής και ελληνικής τεχνοτροπίας. 

Ακόμη δε, διατηρεί βιβλιοθήκη με πολλά και σπάνια βιβλία1219. Τα 

καινούρια υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των 

κτηρίων μαρτυρούσαν την οικονομική ευμάρεια των Ρώσων της 

Μονής. Αυτά χαρακτηρίζονται από  Συχνές ολολάξευτες τοιχοποιΐες 

με δόμους ικανών διαστάσεων…. Στα υπόλοιπα μοναστήρια, ακόμη 

και στα κτήρια υψηλών προθέσεων, χρησιμοποιούνταν κατά κανόνα 

ημιλάξευτες μόνον τοιχοποιΐες από στενούς τοπικούς λίθους 1220. 

Ακόμη,  το 1892 ιδρύεται στη μονή η νέα και μεγαλύτερη τράπεζα, με 

νέο κωδωνοστάσιο στην πρόσοψή της (1893) . Έξω από την περίβολο 

υπάρχουν διάφορα εργαστήρια, αρτοποιείο, φωτογραφείο και 

ξενώνες, όλα κατασκευασμένα με τις τελευταίες αρχιτεκτονικές 

προδιαγραφές.  

Στην έκθεσή του ο πρόξενος της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη Γ. 

Δοκός μας δίνει επιπλέον πληροφορίες για την ανέγερση ορισμένων 

κτηρίων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, κατά τις εργασίες  

κατασκευής της προκυμαίας δαπανήθηκαν πολλές χιλιάδες λίρες, 

όπως και για το πενταόροφο κτήριο, για το οποίο η Ιερά Κοινότητα 

στις Καρυές απέφυγε πάσης συζητήσεως περί αδείας ανεγέρσεως, 

καθόσον οι Ρώσοι εξακολουθούσαν  ανενόχλητοι να οικοδομώσι 

χωρίς να ζητήσωσι παρά του Καϊμακάμη άδειαν 1221. Σε όλους τους 

χώρους των κτηρίων (σε κάθε αίθουσα και δωμάτιο) υπήρχαν 

αναρτημένες εικόνες των Ρώσων αυτοκρατόρων της Αυτοκρα-

τορικής οικογένειας και του στρατηγού Ιγνάτιεφ.  

 Η προσπάθεια των Ρώσων να επικρατήσουν στο Άγιο Όρος, και 

η ιδεολογία πάνω στην οποία στηρίχθηκε αυτή μαρτυρούνται και 

                                                           
1218 Κολώνας, "Η ακαδημαϊκή έκφραση", σ. 101. 
1219 Δωρόθεος, Το Άγιον Όρος, σ. 424.  
1220 Θεοχαρίδης, «Ο δομημένος χώρος». σ. 241.  
1221 Παπάγγελος, "Έκθεση του Προξένου", σ. 106. 
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από τα μνημεία που κτίσθηκαν στα σλαβικά καθιδρύματα, τη Μονή 

του Αγίου Παντελεήμονος, τη Μονή Ζωγράφου και τη Βατοπεδινή 

σκήτη του Αγίου Ανδρέου (Σεράι) στις Καρυές1222. Πρόκειται για τον 

τάφο του πρώτου Δικαίου της σκήτης ιερομονάχου Βησσαρίωνα που 

βρίσκεται ανατολικά του ναού του Αγίου Αντωνίου1223 (1862), για το 

κενοτάφιο των 26 μοναχών (1873) που θανατώθηκαν εξαιτίας του 

ότι αντιστάθηκαν στην ένωση των εκκλησιών επί αυτοκράτορα 

Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου, και οι οποίοι ανακηρύχθηκαν από τη  

Βουλγαρική Εκκλησία ως οσιομάρτυρες1224, και για τον τάφο του 

Ρώσου Προξένου της Θεσσαλονίκης Νικολάου Θεοδώροβιτς Γιακου-

μπόβους στη ρωσική Μονή Αγίου Παντελεήμονος (πλησίον 

παρεκκλησίου Αγίου Μητροφάνη), ο οποίος απεβίωσε το 18741225.   

 Η αρχιτεκτονική των τριών ως άνω σλαβικών μνημείων 

παραπέμπει στην ιδεολογία και στους στόχους του πανσλαβικού 

κινήματος, όπως αυτοί εκδηλώθηκαν στο χώρο του Αγίου Όρους και 

γενικότερα στη Μακεδονία τη χρονική περίοδο (1870-1913).  Για 

παράδειγμα, η ανέγερση  του κενοταφίου των 26 μοναχών παρα-

πέμπει στο σχίσμα της Βουλγαρικής Εξαρχίας, που καταδίκασε ο 

Πατριάρχης Άνθιμος ΣΤ΄ στη Σύνοδο του Σεπτ. 1872, και στα 

αντίποινα των Ρουμάνων και Ρώσων που εφαρμόστηκαν ως αντί-

δραση στην εν λόγω καταδίκη με την κατάσχεση των αγιορείτικων 

κτημάτων στη Βεσσαραβία και στη Γεωργία κατά τα έτη 1873-

18761226. Η ανέγερση του μνημείου που έγινε προς τιμήν του πρώτου 

Ρώσου της σκήτης Αγίου Ανδρέα συσχετίζεται επίσης με τους 

στόχους του πανσλαβιστικού κινήματος.  

 

 Σκήτη του Αγίου Ανδρέα (Σεράι ή Σεράγιον).  

Η Βατοπεδινή Σκήτη του Αγίου Ανδρέα ή Σεράι ευρίσκεται σε 

μικρή απόσταση από τις Καρυές. Η αρχική της θέση ήταν στο 

Μονύδριο του  Ξυστού, όπου εκεί  εγκαταβίωσαν οι Πατριάρχες 
                                                           

1222 Λιάκος – Μερτζιμέκης, «Ταφικά μνημεία», σ. 86-108. 
1223 Πολυβίου, "Ο ναός του Πατριάρχη", σ. 458.  
1224 Μερτζιμέκης Επιγραφικά μνημεία, σ. 150.  
1225 Σμυρνάκης, Άγιον Όρος, σ. 218 (Λεπτομερής αναφορά στα γεγονότα του 

ενταφιασμού). 
1226 Σμυρνάκης, ό.π., σ. 212.  
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Αθανάσιος Γ΄ (1651) και Σεραφείμ Β΄ (1761). Μετά την αναχώρηση 

των Τουρκικών στρατευμάτων που διέμεναν στο Άγιο Όρος έως το 

1831 και την παρέλευση μιας δεκαετίας, εγκαταστάθηκαν στη Μονή 

δύο έμποροι εκ Ρωσίας ονόματι Βασίλειος Tolmachez (μετέπειτα 

μοναχός Βησσαρίων) και Βασίλειος Vavilov (μετέπειτα μοναχός 

Βαρσανούμιος), οι οποίοι και κατέθεσαν την περιουσία τους στη 

Σκήτη1227. Το αρχικό αυτό Κελλί, μετά τη σύνταξη επίσημου 

ομολόγου αγοράς του, παραχωρήθηκε στον Βησσαρίωνα από την 

Μονή Βατοπεδίου. Το 1845 επισκέφτηκε το Άγιο Όρος ο Μέγας 

Δούκας Κωνσταντίνος Νικολάεβιτς και πρότεινε στους εκεί Ρώσους 

Μοναχούς, οι οποίοι τότε ανέρχονταν σε 300, την μετατροπή του 

Κελλιού σε Κοινοβιακή Σκήτη, με τον όρο  όπως μεταποιηθεί εις 

όνομα και χρήμα κτήσις και μεταρρυθμισθεί από κελιωτικού εις 

σκητιωτικόν σκήνωμα . Έπειτα από πιέσεις και ενέργειες του Ρώσου 

ιστορικού συγγραφέα Ανδρέα Νικολάου Μουράβιεφ προς το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο, το αίτημα του Δούκα Νικολάεβιτς για 

μετατροπή του Κελλίου σε Σκήτη επικυρώθηκε σε πατριαρχικό 

σιγίλλιο1228. Πρώτος δικαίος ορίστηκε ο Βησσαρίων, η δε ανακήρυξη 

της Σκήτης εγένετο με μεγαλοπρέπεια παρουσία πολλών Ρώσων 

επισήμων. Ο μεγαλοπρεπής και εντυπωσιακός Κυριακός ναός της 

Σκήτης θεμελιώθηκε το 1867 και εγκαινιάστηκε από τον πρώην 

Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ Γ΄ την 16 Ιουνίου 1900, 

παρουσία του πρεσβευτή Νελίδωφ, του Ρώσου ναυάρχου Βιρίλωφ, 

του πρύτανη της Θεολογικής Ακαδημίας Μεσάρεφ, ενώ η αξία του 

ναού ανήλθε στα 2.000.000 ρούβλια. Τα σχέδια του ναού και η εν 

γένει οικοδομή ανατέθηκαν στον Σκοπελίτη (Γλώσσα Σκοπέλου) 

αρχιτέκτονα Χριστόδουλο, του οποίου το όνομα συναντούμε σε 

επιγραφές στην Ι. Μονή Κωνσταμονίτου το 1885 και στην Ι. Μονή 

Αγίου Παύλου το 1902 υπογράφοντας ως   Χριστόδουλος Α. 

Κορφυάτος 1229. Το Κυριακό του ναού είναι κτισμένο από λαξευτό 

                                                           
1227 Δωρόθεος, Το  Άγιον Όρος, σ. 253 επ.  
1228 Μ. Λ. Β., "Κείμενα και Μαρτυρίες", σ. 98-100).  

-Mendieta, Em-La Presqu’ île des, σ. 182.  

– Βλάχος, Η Χερσόνησος, σ. 191επ.  
1229 Σμυρνάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 457. 
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γρανίτη και μάρμαρο, με διαστάσεις 60x33x29, με τρούλους από 

μολύβι και χαλκό και με μεγάλους σιδερένιους σταυρούς1230. Ο 

υπόλοιπος ναός της Σκήτης είναι ένα δείγμα ρωσικού 

εκλεκτικισμού, παρά το γεγονός ότι από κάποιους θεωρείται 

άκομψος και περικαλλής, ενσωματώνοντας συγχρόνως στοιχεία 

γοτθικού και βυζαντινού ρυθμού. Όταν αναφερόμαστε στον ρωσικό 

εκλεκτικισμό εννοούμε το νεορωσικό και ρωσοβυζαντινό στυλ που 

επικρατούσε στη Ρωσία τον 19ο αιώνα παράλληλα με τα ρεύματα 

ιστορισμού1231. Είναι αξιοσημείωτο ότι στο καμπαναριό της Σκήτης 

τοποθετήθηκαν οι  μεγαλύτεροι κώδωνες που υπάρχουν στο Άγιο 

Όρος, προκειμένου, όταν αυτοί ηχούν, να  λαμβάνουν άπαντες το 

μήνυμα ότι αφίχθησαν Ρώσοι επίσημοι στη Σκήτη. Η Σκήτη είχε 

επιδοθεί στην εξεύρεση και αγορά όσο δυνατό περισσοτέρων 

κελλιών και Καλυβών, όσο και στην εγκαταβίωση μεγάλου αριθμού 

Ρώσων Μοναχών1232.  

 Όσον αφορά την κατασκευή των κτισμάτων της, η ρωσική 

αρχιτεκτονική που εφαρμόστηκε σ’ αυτά  αναδεικνύει τη σκήτη ως το 

αντιπροσωπευτικότερον δείγμα της ακαδημαϊκής έκφρασης και σχε-

διασμού στην αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους1233, καθώς ενσωματώνει 

διάφορες τάσεις  με κυρίαρχη το νεομπαρόκ, που ενοποιεί μορφο-

λογικά το σύνολο των οικοδομικών φάσεων 1234. 

 Ο Έλληνας πρόξενος στη Θεσσαλονίκη Γ. Δοκός, αφού επι-

σκέφθηκε το Άγιο Όρος το 1887, υπέβαλε προς το Υπουργείο 

Εξωτερικών αναφορά για τη Σκήτη Αγίου Ανδρέα (Σεράι).  Η 

πλουσία κοινοβιακή Σκήτη του Σεραγίου   απέχει των Καρυών δέκα 

μόλις λεπτά της ώρας, οικοδομήθη δε μεγάλη εν έτει 1849 επιδειξήσης 

ασύγνωστον απρονοησίαν και ανοχήν της επικυριάρχου Μονής του 

Βατοπεδίου και της εν Καρυαίς Κοινότητος παρά την οποία ετέθη η 

Σκήτη αυτή ως φρουρός και πρακτορείον του εν Αγίου Παντελεήμονος 

                                                                                                                                                                      
– Θεοχαρίδης, «Ο δομημένος χώρος», σ. 242 σημ. 45.  
1230 Δωρόθεος, Το  Άγιον Όρος, σ. 259. 
1231Καμπούρη- Βαμβούκου, "Όψεις της νεωτερικής", σ. 277.  
1232 Παπάγγελος, "Έκθεση του Προξένου", σ. 116  
1233 Κολώνας, "Η ακαδημαϊκή έκφραση", σ. 103.  
1234 Θεοχαρίδης, «Ο δομημένος χώρος», σ. 242. 
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πανσλαυϊστικής προπαγάνδας 1235. Η αναφορά αυτή αποδεικνύει 

αδιάσειστα την έντονη παρουσία του ρωσικού στοιχείου και την 

προσπάθεια να λησμονηθεί οτιδήποτε το ελληνικό. 

Το υπόγειο του ναού της Αγ. Σκέπης λειτουργούσε ως Μουσείο 

Βυζαντινών εικόνων, τις οποίες είχαν συγκεντρώσει οι Ρώσοι 

μοναχοί. Από αυτές ξεχώριζε η εικόνα της Παναγίας  Ελεούσας  (10-

11ος αι.) που ανακαλύφθηκε στην επισκευή τζαμιού στην 

Κωνσταντινούπολη. Το κωδωνοστάσιο του ναού ύψους 37 μέτρων 

είναι το υψηλότερο του Αγίου Όρους. Στη Σκήτη λειτουργούσαν 

εργαστήρια, τυπογραφείο και εκδίδονταν εφημερίδα με τον τίτλο  

Nastavlenije I utesenije v pravos lavnoi vere . Σήμερα, τίποτα δεν θυμίζει 

την παλιά δόξα της Σκήτης, η οποία ειρήσθω διατηρούσε και 

Μετόχια (Κωνσταντινούπολη, Μόσχα, Οδησσό, Πετρούπολη, 

Καβάλα). Στην νότια πλευρά της λειτουργεί σήμερα η Αθωνιάδα 

Σχολή1236.  

 

Σκήτη Προφήτη Ηλία.   

Η Σκήτη του Προφήτη Ηλία υπάγεται στην Ι. Μονή 

Παντοκράτορος και βρίσκεται δυτικά αυτής. Η αρχιτεκτονικής των 

κτηρίων της χαρακτηρίζεται από την ίδια αντίληψη των 

υπερμεγεθών κτισμάτων που υπάρχουν και στη Μονή. Τον 15ον 

αιώνα η Σκήτη αναφέρεται από τις πηγές ως κελλί. Το 1757 

εγκαθίσταται εκεί ο Ρώσος νηπτικός Παΐσιος Βελιτσκόφσκι (1722-

1794)1237 και με τους 35 μαθητές του μετέτρεψε το κελλί σε σκήτη. 

Αναχώρησε όμως με τους μαθητές του για τη Ρωσία, αφού 

επιτέλεσε σημαντικό πνευματικό έργο, που το συνέχισε ο Ρώσος 

αντικαταστάτης του Ανίκητος με 15 μοναχούς1238. Στη Σκήτη οι 

μοναχοί κατέβαλλαν μεγάλες προσπάθειες να κτίσουν 

μεγαλεπήβολα κτήρια κατά το ρωσικό αρχιτεκτονικό πρότυπο. 

Όταν όμως η ιδεολογία του πανσλαβισμού καθόρισε τη δράση των 

Ρώσων μοναχών του Αγίου Όρους, αυτοί  επικαλέσθηκαν τα 

                                                           
1235 Παπάγγελος, "Έκθεση του Προξένου", σ. 116.  
1236 Μ. Λ. Β., "Κείμενα και Μαρτυρίες", σ. 100.  
1237 Ταχιάος, Ο Παΐσιος, 1964.  
1238 Uspenskij, Vtoroe, σ. 427.  
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Ιεροκοινοτικά έγγραφα του 18391239,  καθ’ ο πολλάκις και ιδιαιτέρως, 

και κοινώς και επισήμως  προκειμένου να γίνουν συμφωνίες με τους 

Έλληνες Μοναχούς, που αργότερα  αμφότερα τα μέρη ανήρεσαν . Η 

Μεγάλη Εκκλησία το 1892 εκδίδει 22 όρους περί του μοναχισμού στη 

Σκήτη του Προφήτη Ηλία, από τους οποίους ο υπ. Αριθμ. 6 ορίζει  

τους εν τη σκήτη ενασκουμένους πατέρας εις το διηνεκές εις 130 τον 

αριθμόν, τους δε δοκίμους εις 20. Ο συγκεκριμένος όρος όμως 

αθετείται λόγω υπερδιπλασιασμού εντός της δεκαετίας του αριθμού 

των Ρώσων μοναχών. Οπότε άρχισε μια εκατέρωθεν υποχώρησις1240.  

Το Κυριακό της Σκήτης θεμελιώνεται το 1900 παρουσία του 

Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄, σε σχέδια του αρχιτέκτονα 

Προκοφίεβιτς1241, τα οποία έστειλε η δούκισσα Αλεξάνδρα Πετρόβια 

με την υπογραφή της δια του Ναυάρχου Βιρίλωφ. Οι διαστάσεις του 

είναι 38x26x25, του δε κεντρικού θόλου η διάμετρος είναι 8,87 και 

των λοιπών 4, 26. Η σκήτη το 1910 αριθμούσε 500 μοναχούς  Σε μια 

λιθογραφία της Σκήτης που δημοσιεύθηκε στην Οδησσό το 1913, η 

απεικόνιση πλήθους κτηρίων και βοηθητικών εγκαταστάσεων είναι 

ενδεικτική της ανανεουμένης τάσης αύξησης του ανθρωπίνου αλλά 

και του κτηριακού δυναμικού. Οι επιρροές της τελευταίας φάσης του 

ρωσικού νεοκλασικισμού με αναφορές στη λαϊκή αρχιτεκτονική 

παράδοση είναι ιδιαίτερα φανερές στη βόρεια πτέρυγα της Σκήτης, 

ενώ στον Κυριακό Ναό ο κλασσικισμός υποχωρεί προς όφελος μιας 

επιβεβλημένης νεοβυζαντινής μορφολογίας 1242. Πάντως, εν τέλει, 

επικρατεί η άποψη ότι από όλες τις ρωσικής προέλευσης Σκήτες, η 

του Προφήτη Ηλία διακρινόταν για τους φιλέλληνες μοναχούς της, 

καταγόμενους κυρίως από Οδησσό, Κίεβο κ.α, οι οποίοι μάθαιναν 

την ελληνική, δεν διατηρούσαν την ρωσική υπεροψία και γενικότερα 

διέφεραν των άλλων μέσων. 

                                                           
1239 Uspenskij, ό.π., σ. 528  

– Πετρακάκος, Νέαι πηγαί, σ. 116 (Τα εν λόγω έγγραφα είναι δημοσιευμένα στα 

Actes du Pantocrator, No XXIV  

– Βλάχος διάκονος, σ. 230-231. 
1240 Δωρόθεος, Το Άγιον Όρος, σ. 325-326. 
1241 Σμυρνάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 539-541 και 233-234. 
1242 Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ Διονυσιάτης ( Ι.Μ.Διονυσίου 3.4.1953) Πρωτάτον, παρ. 

Β΄ (3-4/1991) αρ. 28 σελ. 40.  
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Μπογορόδιτσα.  

Η ρωσική Σκήτη Μπογορόδιτσα (Begorodica), που στα ρωσικά 

σημαίνει  θεομήτωρ, θεογεννήτρια, υπάγεται στην Ι. Μονή Αγ. 

Παντελεήμονος και είναι αφιερωμένη  στη μνήμη της Κοιμήσεως 

της Θεοτόκου. Η Σκήτη ταυτίζεται με τη Μονή του Ξυλουργού (1169) 

και ανήκει στη μείζονα Μονή του Θεσσαλονικέως. Έγινε κοινόβια 

προ του 1818 και τον 19ο αιώνα ήταν η πρώτη που χαρακτηρίστηκε 

ως Κοινόβιος σκήτη. Το 1885, στη Σκήτη έγιναν εργασίες 

ανοικοδόμησης ενός μεγάλου παρεκκλησίου στο όνομα των αγίων 

Κυρίλλου και Μεθοδίου. Κατοικήθηκε δε από βουλγαρόφωνους 

μοναχούς, ως κολλυβιώτες1243, διακρινόμενους για την ταπεινότητά 

των.  

 

Χρωμίτσα.   

Η Χρωμίτσα φέρει τον τύπο κοινοβιακής σκήτης, στην πραγμα-

τικότητα όμως αποτελεί μετόχι της Μονής. Και τούτο διότι οι 

μοναχοί που αποστέλλονταν εκεί προς διαμονή είναι αδελφοί της 

Μονής που έχουν ως διακόνημα  την καλλιέργεια των κτημάτων 

της. Δια τούτο και λέγεται ότι  είναι κάτι ωσάν σκήτη1244. 

Το 1889 ανεγέρθη στο μετόχι μέγα τετράπλευρο οικοδόμημα. Στις 

δύο πλευρές των κελλιών ιδρύθηκαν την ίδια χρονιά δύο ναοί, ο 

ένας αφιερωμένος στην Παναγία του Καζάν και ο άλλος στους 

Αγίους Πλάτωνα Στουδίτη και Τατιανής. Άλλως αποκαλείται  

Χορμέτζα, δηλαδή το  καμένο οσπήτιον λεγομένη  ρωσικά 

Kromhica1245. Αλλιώς καλείται και  Χρεμιτζαίνης  όπως φανερώνουν 

δύο έγγραφα του 11ου αιώνα1246. Με την πάροδο του χρόνου, στις 

                                                           
1243 Βλάχος, Η Χερσόνησος, σ. 325.  

– Uspenskij, Vtoroe, σ. 434  

– Δωρόθεος, Το Άγιον Όρος, ό.π., σ. 424.  

– Μαμαλάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 332.  

– Παπάγγελος, "Έκθεση του Προξένου", σ. 121.   
1244 Βλάχος, ό.π., σ. 425.  
1245 Δωρόθεος, Το Άγιον Όρος, σ. 425. 
1246 Κώδιξ Μ. Ρωσικού 884 (τέλος). 

- Acta Μεγ. Λαύρας, 1030 και 1035.  
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πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα κατοικούσαν εδώ 150 

μοναχοί. Κείται στον Ζυγό, κοντά στην Ουρανούπολη.  

 

Νέα Θηβαΐδα. 

Η ονομασία Νέα Θηβαΐδα του μετοχίου παραπέμπει στο αρχαίο 

μοναστικό Κέντρο της Αιγύπτου1247. Το μετόχι βρίσκεται στην 

περιοχή Καμμένων μεταξύ Μονοξυλίτη και Ουρανούπολης. Τον 19ο 

αιώνα Ρώσοι εύποροι Μοναχοί έκτισαν εκεί τα κελλιά τους. Ο 

Κυριακός ναός, που ανεγέρθη το 1883 και εγκαινιάσθηκε από τον 

Μητροπολίτη Σερβίας Μιχαήλ, φέρει τεράστιους λιθόκτιστους 

τοίχους, που στηρίζουν, ικανοποιώντας τη φιλοδοξία των εκεί 

μοναχών, τον μεγαλύτερο ναό των Βαλκανίων εκείνης της εποχής. 

Την ίδια περίοδο στο μετόχι διαβίωναν 110 μοναχοί ιδιορρύθμως και 

150 κοινοβιακώς1248. Στις αρχές του περασμένου αιώνα οι μοναχοί 

της ανήρχοντο σε 300. Στους Ρωσικούς ταξιδιωτικούς οδηγούς το 

μετόχι αναφέρεται ως σκήτη, ουδέποτε όμως αναγνωρίσθηκε1249 η 

ιδιότητά της αυτή από την Ιερά Κοινότητα. Κατ’ άλλους1250 δεν 

δύναται να ονομασθεί σκήτη διότι διοικείται και συντηρείται υπό 

της Μονής δι’ αντιπροσώπου του ηγουμένου της που καλείται 

οικονόμος. Το μετόχι ονομάζεται και Γουρουνοσκήτη, ονομασία που 

δόθηκε εξαιτίας βράχου που υπάρχει στην παραλία της Μονής και 

το σχήμα του ομοιάζει με το εν λόγω ζώο. 

 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι πολυάριθμοι μοναχοί που διέμεναν 

στα μεγαλοπρεπή κτήρια των ρωσικών κελλιών ήθελαν να τα 

μετατρέψουν σε κοινοβιακές σκήτες. Τέτοια κελλιά συναντούμε 

πέριξ των Καρυών, τα οποία σήμερα ευρίσκονται σε τέλεια 

ερήμωση. Παράδειγμα αποτελεί το κελλί της Αγίας Τριάδος που 

κτίστηκε το 1894, και μολονότι η αρχιτεκτονική του ναού στο κελλί 

παραπέμπει στη ρωσική παράδοση, τα κτίσματα του κελλιού 

                                                           
1247 Δωρόθεος, ό.π. σ. 425.  
1248 Σμυρνάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 673. 
1249 Συνεδρίες ΡΒ /29 Νοεμ. 1923 και Ζ/28 Ιαν. 1913.  
1250 Βλάχος, Η Χερσόνησος, σ. 324.  
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φέρουν προδιαγραφές της παραδοσιακής αγιορείτικης τεχνοτρο-

πίας1251.  

 

Καρυές.  

Οι Καρυές, ως το κέντρο του Αγίου Όρους, είχε την μεγαλύτερη 

ανοικοδόμηση κατά το β΄ μισό του 19ου αιώνα μέχρι και τις αρχές του 

20ού, και κτίστηκαν πολλά κτήρια που  κοσμούν την πρωτεύουσα 

του Άθω (αντιπροσωπείες μοναστηριών, σπίτια κλπ.). Από τα 

κτήρια που σηματοδοτούν  μια μεταβατική περίοδο στην 

αρχιτεκτονική ξεχωρίζουν δύο.  Πρόκειται για κτήριο της Μονής 

Ιβήρων που κατασκευάστηκε το 1901, και για το Σιμωνοπετρίτικο 

κελλί του Καλαθά, το οποίο κατασκευάστηκε μερικά χρόνια 

αργότερα, προκειμένου να στεγάσει  καταστήματα, εργαστήρια και 

κατοικίες. Το κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο της κατασκευής τους 

είναι η μεταβατική αρχιτεκτονική τους, η οποία χαρακτηρίζεται από 

μια σύγχρονη αντίληψη για το παραδοσιακό στοιχείο1252.  

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας βρήκαμε έγγραφα που 

περιέχουν στοιχεία για την οικοδομική δραστηριότητα στο Άγιο 

Όρος, όπως ονόματα μαστόρων (Χρ. Γκότζος, Α. Γρεκός κ.ά.), 

κατάστιχα υλικών και άλλα. Γίνεται επίσης εμφανές ότι, από την 

περίοδο της απελευθέρωσης Αγίου Όρους και μετά, οι μοναχοί 

διαμόρφωσαν μια καινούργια αρχιτεκτονική αντίληψη για την 

αισθητική των κτηρίων, η οποία ακολουθεί πρότυπα ευρωπαϊκά. 

Πάντως, το κτήριο της Ιεράς Κοινότητος στην πρωτεύουσα του 

Αγίου Όρους, τις Καρυές, δείχνει το βαθμό που οι νέες αυτές 

αρχιτεκτονικές αντιλήψεις επηρέασαν την αισθητική των Μοναχών 

του  Άθω. Πρόκειται ως γνωστόν, για ένα κτήριο που ενσωματώνει 

στοιχεία νεοβυζαντινά, τα οποία αποτελούν την κορύφωση της 

αρχιτεκτονικής εξέλιξης στο Άγιο Όρος. Γιατί, το κτήριο που 

στεγάζει την Ιερά Κοινότητα, τον κύριο συλλογικό διοικητικό θεσμό 

της Αθωνικής Πολιτείας,  εκφράζει, παρά τις ενίοτε διαφοροποιήσεις, 

                                                           
1251 Θεοχαρίδης, «Ο δομημένος χώρος», σ. 243.  

-Του ιδίου, «Μονές και Σκήτες του Αγίου Όρους. Φωτογραφική καταγραφή του 

1870».  Θεσσαλονίκη, 1996.  
1252 Θεοχαρίδης, «Ο δομημένος χώρος», σ. 249, υποσ. 78-81.  
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τη συνισταμένη της βουλήσεως των μοναχών όντας και ο κεντρικός 

αποδέκτης των ιστορικών δρώμενων στον κόσμο 1253. 

Επανερχόμενοι στην Αρχιτεκτονική και δη τη συντελούμενη 

διαφοροποίηση του σχεδιασμού των νέων έργων με βάση τις νέες 

αντιλήψεις, ο Γ. Σμυρνάκης (1903) αναφέρει σχετικά:  Εν τω 

εσωτερικώ των Μονών παρουσιάζεται σύμπλεγμα διαφόρων 

οικοδομών και συγκέντρωσις εισεχουσών και εξεχουσών γωνιών… εν 

αις μάτην πειράται τις ν’ ανεύρει αρχιτεκτονικόν τι ίχνος εν τω 

συνόλω αυτών. Εκ δε του τρόπου, καθ’όν τα κτήρια ταύτα έχουσι 

οικοδομηθεί, εκδηλούται η έλλειψις της αυτών ενότητος. Βεβαίως 

ουδέν σχέδιον αρμονικόν ηδυνάμεθα ν’ αναμένωμεν επί των οικοδομών 

τούτων, εφ’ ων αναλόγως της επαυξήσεως των μοναζόντων και της 

υλικώς κατά καιρούς ευημερίας των Μονών προστίθεντο νέα 

κτήρια…  Για ν’ αναφερθεί στη συνέχεια στα ρωσικά κτήρια  … Εν 

ταις σημεριναίς οικοδομαίς απαντώμεν το εύρυθμον, ιδία δ’ εν ταις  

ρωσικοίς κάλλιστον ρυθμόν συμμετρικώτατον 1254. 

 

Ζωγραφική -  κεντητική – αγιογραφία. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι Ρώσοι προέβαιναν σε αθρόες αγορές 

γης, σκητών και κελλιών στο Άγιο Όρος1255 προκειμένου να 

κυριαρχήσουν στην Αγιώνυμη Πολιτεία. Παράλληλα, στην  αγορά  

των Καρυών δραστηριοποιήθηκαν πολλοί επαγγελματίες που εμπο-

ρεύονταν στα καταστήματά τους πλήθος αγαθών. Συναντούσε 

κανείς φωτογράφους, ξυλογλύπτες, κεντητές ρούχων, κωδωνοποι-

ούς, ξενοδόχους, εμπόρους εδωδίμων ειδών κ.ά.1256  

Η πολυπληθής παρουσία των Ρώσων στην Αγιώνυμη πολιτεία 

ώθησε την ανάπτυξη των εικαστικών τεχνών. Πέρα από τον μεγάλο 

αριθμό παραγγελιών σε φορητές εικόνες, οι Ρώσοι επιδίωκαν τα 

                                                           
1253 Χρυσοχοΐδης, Το ελληνικό αρχείο, σ. 147-167, 305 επ. 
1254 Σμυρνάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 358.  
1255 Μπονόβας, "Η αγιορείτικη ζωγραφική", σ. 292  

– Χεκίμογλου,  "Η άγνωστη", 1996. 
1256 Σμυρνάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 701.  

- Κειμήλια Πρωτάτου, σ. 37.  

– Λαυριώτης, Το Άγιον Όρος, σ. 239-245. 
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εικονογραφικά θέματα των εικόνων να συνάδουν με τη δυτικότροπη 

εικονογραφική παράδοσή τους και όχι με τη βυζαντινή, γεγονός που 

επηρέασε την τεχνοτροπία που εφάρμοσαν στη ζωγραφική πολλοί 

αγιογραφικοί οίκοι του Αγίου Όρους όπως :  των Ιωασαφαίων, 

Δανιηλαίων, Καρτσωναίων, Παχωμαίων, Κυριλαίων, Αβραμαίων, 

Σεραφιμαίων κ.ά. Μετά τα μέσα του 19ου αιώνα έως και τις αρχές 

του 20ου,πολλοί λαϊκοί και κελλιώτες μοναχοί επιδόθηκαν  στην 

τέχνη της αγιογραφίας  την αμεσώτατα σχετιζομένην προς την θρη-

σκείαν και αναγκαιοτάτην αυτοίς προς διακόσμησιν των Μοναστηριών 
1257. Στο Άγιο Όρος ασχολούνταν με την εκκλησιαστική ζωγραφική 

κατά μέσο όρο περίπου 200 μοναχοί και λαϊκοί ζωγράφοι. Οι 

περισσότεροι από αυτούς διέμεναν και εργάζονταν στην πρωτεύ-

ουσα Καρυές, άλλοι στις Μονές και στα κελλιά, ενώ αρκετοί σε 

διάφορες σκήτες, όπως στα Καυσοκαλύβια, στην Αγία Άννα, στα 

Κατουνάκια, στη Νέα Σκήτη, στις σκήτες των Ι. Μονών της Ιβήρων, 

Κουτλουμουσίου και Παντελεήμονος. Από τους ζωγράφους που 

ανέπτυξαν αξιόλογο έργο αναφέρουμε ενδεικτικά τους Χαλκιδι-

κιώτες αγιογράφους, όπως οι Αθ. Σαραφιανός και Σοφ. Πολίτης από 

τον Βάβδο Χαλκιδικής1258, ο Πέτρος Παπανικοδήμου από τον Τα-

ξιάρχη Χαλκιδικής κ.ά., και από τους Ηπειρώτες, όπως οι Σ. Ματ-

θαίου, Θ. Αναστασίου, Στ. Στυλιανίδης και πολλοί άλλοι1259.   

Παρόλο που οι παραγγελίες εικόνων ήταν πολλές στα αγιορείτικα 

εργαστήρια,  η ζωγραφική ποιότητα των έργων που δημιουργούσαν 

αυτά παρέμενε υψηλή. Ο Σμυρνάκης αναφέρει ότι  Υπάρχουσι μεν 

και νυν εν Αγίω Όρει πάμπολλοι αγιογράφοι Μοναχοί και τινές λαϊκοί 

εν τε Καρυαίς και εν τοις ελληνικοίς κελίοις… 1260.  

Τον 20ό αιώνα, παράλληλα με τη ανάπτυξη της ζωγραφικής 

εικόνων, εκτελέστηκαν έργα εικονογράφησης τοιχογραφιών στις 

                                                           
1257 Πανελλήνιον Λεύκωμα, Καλαί Τέχναι, ζωγραφική,  Τόμος Δ, σ. 161. 
1258 Παπάγγελος, «Εργαστήρι», σ. 69. 
1259 Μπονόβας, "Η αγιορείτικη ζωγραφική", σ. 289. 
1260 Σμυρνάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 365.  
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μονές Γρηγορίου και Εσφιγμένου1261 και στο οικοδομικό συγκρότημα 

της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος1262. 

Αναφορικά με την κεντητική αξίζει να αναφερθεί ότι, οι συλ-

λογές κεντητών υφασμάτων στις Μονές του Αγίου Όρους είναι 

αξιόλογες. Τα εκκλησιαστικά κεντήματα διακρίνονται σε λειτουρ-

γικά, διακοσμητικά και ιερατικά. Η υφαντική και κεντητική τέχνη 

είχε αναπτυχθεί σε υψηλό βαθμό κατά τη βυζαντινή περίοδο. 

Υπάρχουν κεντητά κειμήλια ιστορικής σημασία, όπως ο σάκος του 

Νικηφόρου Φωκά (963- 969) στη Μονή Μεγίστης Λαύρας, η Ζώνη της 

Αυτοκράτειρας Ζωής, σύζυγος του Λέοντος Στ΄ Σοφού (969-976), 

άπαντα της εποχής των Παλαιολόγων1263. Τα κεντητικά έργα του 

δεύτερου μισού του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα που φυλάσ-

σονται στις Ι. Μονές του Αγίου Όρους παραμένουν εν πολλοίς 

άγνωστα για το κοινό. Πολλά εξ αυτών περιήλθαν στη Μονή 

Ιβήρων, όπως λ.χ. το Αντιμήνσιο, δώρο του Ιωακείμ Γ΄ στο Ιβηριτικό 

Κελλί Αγ. Ιωάννη Θεολόγου, το φελόνιο του 1844, επιμάνικα του 

1882, τα οποία είναι και ενεπίγραφα1264.  

 

Οι αγιογραφικοί Οίκοι του Αγίου Όρους 

 

Η αγιογραφική τέχνη στην Ελλάδα επηρεάστηκε από το 

καλλιτεχνικό κλίμα που αναπτύχθηκε στο Άγιο Όρος στη 

ζωγραφική τέχνη κατά την εν λόγω περίοδο. Σ’ αυτήν κυριαρχεί η 

Ναζαρηνή ζωγραφική, της οποίας  η επιρροή στην ελληνική [τέχνη] 

είναι αναμφισβήτητη, όμως ο βαθμός της επιρροής αυτής, τόσο στο 

επίπεδο των θεωρητικών αρχών, όσο και των καλλιτεχνικών προ-

τύπων (ιδιαίτερα μέχρι τις αρχές του 20ου αι.) δεν είναι τόσο ση-

μαντικός, ώστε τεκμηριωμένα να κάνουμε λόγο για αυτόνομη “Ελλη-

νική Ναζαρηνή ζωγραφική” 1265. Θα πρέπει δε να ληφθεί υπ’ όψιν ότι 

δεν υπήρχαν Ναζαρηνοί ζωγράφοι στην Ελλάδα, ούτε κάποια 

                                                           
1261 Μπονόβας, "Η αγιορείτικη ζωγραφική", σ. 286-287. 
1262 Παπάγγελος,  "Η ρωσική πολιτική", φωτ.1. 
1263 Σμυρνάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 475. 
1264 Λιάκος, "Η τέχνη στον Άθω", σ. 331. 
1265 Γραίκος, "Υπήρξε Ναζαρηνή ζωγραφική", σ.44 επ. 
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ανάλογη αδελφότητα ή κίνημα τέχνης. Ακόμη και οι Μοναχοί του 

φημισμένου αγιορείτικου Οίκου των Ιωασαφαίων που εφάρμοζαν 

στη ζωγραφική τους τεχνικές κατά τρόπο δυτικό δεν ταυτίζονταν με 

αυτές των Ναζαρηνών.  Συνδέονταν με την διαχρονική αγιογραφική 

παράδοση πολύ περισσότερο απ’  όσο συνήθως αναμένεται, παρά τις 

αναμφισβήτητες επιρροές από τη νεώτερη ρωσική τέχνη, η ιδιομορφία 

της οποίας είναι σήμερα κι αυτή υπό διερεύνηση 1266.  

Η ίδρυση του εργαστηρίου των Ιωασαφαίων το 1859 σηματοδοτεί 

την απαρχή μιας νέας περιόδου στη θρησκευτική ζωγραφική του 

Αγίου Όρους, η οποία διήρκησε μια 100ετία1267  και χαρακτηρίστηκε 

από την εισαγωγή στοιχείων της Ναζαρηνής ζωγραφικής 

τεχνοτροπίας, που χρησιμοποιούσε ως ζωγραφικό υλικό το λάδι, στη 

ορθόδοξη αγιογραφική θεματολογία. Η διάδοση της Ναζαρηνής 

τεχνοτροπίας στο Άγιο Όρος οφειλόταν στην ύπαρξη μεγάλου 

αριθμού Ρώσων Μοναχών, οι οποίοι ανέθεταν στα ελληνικά 

καλλιτεχνικά εργαστήρια την αγιογράφηση εικόνων που 

προορίζονταν για τους ρωσικούς ναούς του Αγίου Όρους και για τα 

πολυπληθή οικήματά τους, αλλά και για την πώλησή τους στη 

Ρωσία. Οι Ρώσοι καθόριζαν τα εικονογραφικά πρότυπα που θα 

εφάρμοζαν οι ζωγράφοι κατά την εκτέλεση των ζωγραφικών 

θεμάτων.  

Από τα μέσα του 19ου αιώνα, πολλά  εικονογραφικά εργαστήρια, 

όπως αυτά  στις Σκήτες Αγίας Άννας, Καυσοκαλυβίων1268, Κατουνα-

κίων, Νέας Σκήτης και στην περιοχή των Καρυών απομακρύνθηκαν 

από τους παραδοσιακούς τύπους της βυζαντινής ζωγραφικής και 

εφάρμοζαν δυτικά πρότυπα στη ζωγραφική τους παραγωγή. Δύο 

ρωσικά εργαστήρια, η ρωσική Σκήτη του Αγίου Ανδρέα και του 

Προφήτη Ηλία, παρήγαγαν επίσης παρόμοια αγιογραφικά έργα. Τα 

προαναφερόμενα εργαστήρια εφάρμοσαν την αναγεννησιακή 

ρωσική εκκλησιαστική τέχνη, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις 

των πελατών τους, τους πολυπληθείς δηλαδή Ρώσους που 

                                                           
1266 Ν. Γραίκος, ό.π., σ. 449.  
1267 Παντζαρίδης, "Οι Αγιογραφικοί Οίκοι", σ.481-488. 
1268 Πατάπιος, "Ο αγιογραφικός", σ. 491-499. 

Του ιδίου, «Τα εικονογραφικά», σ. 411 επ. 
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επισκέπτονταν το Άγιο Όρος και παρήγγελναν μεγάλες ποσότητες 

εικόνων. Κατά κάποιον τρόπο, παρατηρήθηκε στην αγιογραφική 

ζωγραφική ένας συγκερασμός των παραδοσιακών στοιχείων της 

βυζαντινής αγιογραφίας με δυτικά ζωγραφικά στοιχεία της εποχής.  

 

Ο αγιογραφικός οίκος των Ιωσαφαίων 

 

Η ονομασία του οίκου προήλθε από το όνομα του  μοναχού 

Ιωάσαφ (κατά κόσμον Ιορδάνη), που γεννήθηκε στο Ανδρονίκιο 

Κασάριας το 1832, εκ γονέων του Αθανασίου και της Δεσποίνης 

Ελεμένογκυ, συμπολιτών και γειτόνων του καθηγητού Ιστορίας Π. 

Καρολίδου. Στο μοναχικό βίο ο Ιωάσαφ κοινοβίασε αρχικά στη 

Μονή Παντελεήμονα, εκάρη μοναχός (1851) στη σκήτη Τιμίου 

Προδρόμου  (Ιβηρητική) και υποτάχθηκε στο Γέροντα Χατζηγεώργη, 

ζωγράφο στο Κελλί Εισοδίων της Θεοτόκου Κερασιάς. Από τον 

Γέροντα Χατζηγεώργη διδάχθηκε την τέχνη της ζωγραφικής, και 

στη συνέχεια ομού αναλάμβαναν αγιογραφικά έργα. Συν τω χρόνω 

ο γέρων Ιωάσαφ απέκτησε συνοδεία Μοναχών και εγκαταστάθηκε 

στην Καλύβη Αγ. Νικολάου της Σκήτης Κουτλουμουσίου, 

ακολούθως στη Σκήτη της Αγίας Άννης και στην Καλύβη του 

Ευαγγελισμού. Μετά την κοίμηση του Γέροντα Χατζηγεωργή (1882) 

η συνοδεία των Μοναχών μετακόμισε στα Καυσοκαλύβια  υπό τον 

ιερομόναχο Αντώνιο, όπου το 1883 έκτισαν την καλύβη του Αγίου 

Γεωργίου1269. Το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου ανεγέρθη το 1886, 

και την επόμενη χρονιά το καθιέρωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης 

Ιωακείμ Γ΄. Ο ίδιος δε Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄, όταν αυτοεξορίσθηκε 

στον Μυλοπόταμο μετά την πρώτη πατριαρχία του, διέμενε πολλά-

κις σε δωμάτιο της καλύβης, ειδικά διασκευασμένο για τον ίδιο, και 

με δαπάνες του ανήγειρε το καλλιμάρμαρο κωδωνοστάσιο του 

Κυριακού, ως δώρο στον οίκο που περιέβαλε με αγάπη1270.  

Οι Ιωασαφαίοι ζωγράφιζαν με λάδι εφαρμόζοντας την 

τεχνοτροπία της  ρωσοναζαρηνής Σχολής  και όχι της βυζαντινής 
                                                           

1269 Πανελλήνιο λεύκωμα, τόμ. Δ΄,  σ. 161-162. 
1270 Σμυρνάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 401.  

-  Πατάπιος, "Τα τοιχογραφημένα", σ.67. 
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παράδοσης. Τα έργα τους διακρίνονταν από εξαιρετική τεχνική, 

αποδιδόμενα με ρεαλισμό και πιστότητα. Για να εκτελέσουν οι 

Μοναχοί έγκαιρα τις πολυπληθείς παραγγελίες  τους, δούλευαν 

νυχθημερόν. Τα ζωγραφικά πρότυπα που εφάρμοζαν στα έργα τους 

οι Ιωασαφαίοι καθορίζονταν από ρωσικές λιθογραφίες που τις 

προμηθεύονταν από το Μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα και 

από τις ρωσικές σκήτες Προφήτη Ηλία και Αγίου Ανδρέα. 

Αποδέκτες των έργων τους ήσαν κυρίως Ρώσοι (ευεργέτες, έμποροι 

κλπ.) που προέβαιναν σε παραγγελίες εικόνων μέσω της Μονής 

Αγίου Παντελεήμονος και τα πάμπολλα ρωσικά κελλιά. Τόσο η 

συνοδεία των Ιωασαφαίων όσο και τα άλλα ελληνικά εργαστήρια 

του Αγίου Όρους ζωγράφιζαν ποιοτικότερα από ότι τα ρωσικά 

εργαστήρια, γι’ αυτό οι Ρώσοι απαίτησαν να μην αναγράφεται στα 

έργα το όνομα του ζωγράφου. Τα έργα που ζωγράφιζε ο Οίκος των 

Ιωασαφαίων αποστέλλονταν στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη, 

στην Οδησσό, το Κίεβο, την Κωνσταντινούπολη, την Τραπεζούντα, 

την Αμερική, τη Ρουμανία, τη Γερμανία, την Αίγυπτο, τη Σερβία και 

τη Σόφια. Κάποια περίοδο από την καλύβη του Αγίου Γεωργίου οι 

Ιωασαφαίοι είχαν αποστείλει στους παραγγελιοδόχους δέκα 

χιλιάδες φορητές εικόνες. Η φήμη των Ιωασαφαίων έτυχε δε και 

ευρύτερης αναγνώρισης, μια και ο Σουλτάνος Χαμήτ παρασημοφό-

ρησε τον Οίκο με το χρυσό μετάλλιο καλών τεχνών και το 

παράσημο μετζητιέ τρίτης τάξεως για τις καλλιτεχνικές εργασίες 

των Μοναχών του1271.  Κάποιος επιστήμων χαρακτήρισε την 

αδελφότητα των Ιωασαφαίων ως  την μοναδικήν εν Αγίω Όρει, ειπών 

: Beten und arbeiten, δηλαδή προσευχή και εργασία εν παραβολή προς 

τον νυν άγονον ως επί το πλείστον επικρατούντα θεωρητικόν βίον 1272. 

Ένα μικρό δείγμα (από τα πλείστα) της καλλιτεχνικής ικανότητος 

των αξίων αυτών μοναχών αποτελεί ο πίνακας με την επιγραφή  ο 

Σαβαώθ , που αποτελεί  έργον επιμελούς και εμπνευσμένης σοβαράς 

Τέχνης 1273. 

                                                           
1271 Πατάπιος, "Τα τοιχογραφημένα", ό.π. 
1272 Σμυρνάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 306.  
1273 Σωτηρίου, Το Άγιον Όρος, σ. 133.  
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Τα έργα των Ιωασαφαίων  διέπονται από ισχυρά καλλιτεχνική 

πνοή, δεξιοτεχνία και πλαστικότητα…. Η καλλιτεχνική ζέση, η 

πειστικότητα και η πραγματική αγάπη προς το τέλειο των αδελφών 

Ιωασαφαίων είναι ολοφάνερη 1274.  Οι Ιωασαφαίοι ακολουθούν το 

φυσιοκρατικό ιδίωμα με την τεχνική της ελαιογραφίας σε μουσαμά, 

αντί της παραδοσιακής αυγοτέμπερας. Η χρήση του λαδιού είναι πια 

γενικευμένη, ενώ το χρυσό φόντο έχει καταργηθεί… Φανερή επίσης 

είναι η επίδραση των λιθογραφιών, που φθάνουν κυρίως από τη 

Ρωσία, στην αγιογραφία 1275. Όσον τώρα αφορά τις τυχόν ευθύνες 

των Ιωασαφαίων για την είσοδο της ρωσοναζαρηνής νοοτροπίας και 

τεχνοτροπίας στο Άγιο Όρος ο Καλοκύρης, αναφερόμενος στην 

δημιουργηθείσα κατάσταση, δεν επιρρίπτει ευθύνες σ’ αυτούς, 

αντίθετα ισχυρίζεται ότι  εγένετο οι εργάται μιας τέχνης, η οποία ήδη 

προ αυτών ήτο οικεία εις τον Άθω 1276. Εικόνες των Ιωασαφαίων 

ζωγράφων διασώζονται και σε Ι. Ναούς της Θεσσαλονίκης, 

εντύπωση όμως κάμουν τρεις εικόνες στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου. 

Όπως δε αναλύει ο αρχαιολόγος Ν. Μπονόβας  προέρχονται από το 

ίδιο σύνολο και αποτελούν σταθμό της θρησκευτικής ζωγραφικής της 

πόλης στους νεώτερους χρόνους…. Οι τρεις εικόνες χαρακτηρίζονται 

από ομοιογένεια ύφους και στροφή προς τη φυσιοκρατική ζωγραφική 

της Δύσης, η οποία υιοθετήθηκε ευρέως στην παραγωγή θρησκευ-

τικών εικόνων στην Ελλάδα, στις αρχές του 20ού αιώνα 1277. Τέλος,  Η 

αγιογραφία, την οποία θαυμασίως καλλιεργούσε και περιπαθώς 

αγαπώσιν οι μοναχοί του Αγίου Όρους, και δη οι ασκηταί, ασκείται και 

από τους Καυσοκαλυβίτες πατέρες… διασώζει τον γνησιώτερον 

αγιογραφικόν τύπον της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ανατολής, όστις 

                                                           
1274 Προβατάκης, Θεοχ. Μ., Το Άγιο Όρος, ιστορία-τέχνη-παράδοση. Θεσσαλονίκη 

1986, σ.91.  
1275 Πατάπιος, ό.π.  

–Πατάπιος, «Μεταβυζαντινή τέχνη», σ. 361 σημ. 96  

– Ευγενίδου,  "Μια συντεχνία" , σ.188.  

– Ζωγραφίδης, "Σχόλια πάνω στην τύχη", σ. 1064-1074.  
1276 Καλοκύρης, Άθως, 253-261.  
1277 Μπονόβας, "Ιωασαφαίοι ζωγράφοι", σ. 249-258.  
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αφίσταται εξίσου του βαρέως και αυστηρού βυζαντινού ως και του 

νεωτέρου, του κοσμικού 1278. 

 Πολλοί αξιόλογοι επισκέπτες του οίκου θέλησαν να 

εκφράσουν από καρδιάς στο Βιβλίο Επισκεπτών (λεύκωμα) δύο 

καλούς λόγους για τον αγιογραφικό οίκο των Ιωασαφαίων. Μνη-

μονεύουμε μερικούς εξ αυτών που σε έμμετρο λόγο εκδήλωσαν το 

θαυμασμό και την ευαρέσκειά τους για την αξιόλογη προσφορά του 

έργου των Ιωασαφαίων. Ιδιαίτερη ευλογία για τη συνοδεία ήταν η 

επίσκεψη του Αγίου Νεκταρίου (με ενυπόγραφη μάλιστα αφιέρωσή 

του στο λεύκωμα): 

 Τοις ερημικοίς ζωή μακαρία εστί, θεϊκώ έρωτι πτεροιμένοις 

ο Μητροπολίτης  

Πενταπόλεως Νεκτάριος   Τη 28 Ιουλίου 1898 1279 

 Παραθέτουμε παρακάτω δύο ποιήματα αξιολόγων επισκε-

πτών του Οίκου 1280: 

 Του Μακεδονομάχου Μητροπολίτη Γερμανού Καραβαγγέλη: 

 Σ΄ αυτήν την Σκήτην του Χριστού που κελαϊδούν τ’ αηδόνια 

Και παίζουν την κιθάρα των μούσαις και χελιδόνια,  

Ήλθε και ένας δάσκαλος παπάς κ’ αρχιμανδρίτης 

Θέλων να γίνη μοναχός και Καυσοκαλυβίτης.  

Θαρρούσε πως σ’ τον Άθωνα εδώ μέσ’ σ’ τα μπαγήρια 

Κοιμώνται τρώγουν, και περνούν χορούς και παναγήρια. 

Τον κόσμον πλέον βαρυνθείς, ηθέλησε να εύρη 

Ανάπαυσιν κ’ αναψυχήν και τι άλλο ποιος ‘ξεύρει. 

Μια ‘μέρα μόνον ‘κάθισε, την άλλην φεύγει πλέων 

Τήν θάλασσαν, με τον σκοπόν να μην ξανάλθη πλέον.  

Σ’ αυτήν την Σκήτην, έμαθε, πως δεν χωρεί αργία,  

Αλλά νηστεία, προσευχή, χαρά και εργασία. 

Με δάκρυα σ’ τους οφθαλμούς και με χαράν στο στήθος 

Το ευλαβές εθαύμασε και μουσοτρόφον ήθος,  

Και την αρχαίαν εύκλειαν του Άθω ανεμνήσθη 

κ’ εις παρηγόρους έκτοτε ελπίδας εβυθίσθη. 

                                                           
1278 Μάξιμος Καυσοκαλυβίτης, Ιερά Σκήτη, σ.72, 74.  
1279 Μάξιμος Καυσοκαλυβίτης, "Ασκητικές μορφές ", σ. 152.  
1280 Πανελλήνιο Λεύκωμα.Τόμ. Ε΄,  σ. 206-207. 
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Είθε να δίδη ο Θεός σ’ τους αδελφούς υγιείαν 

Για να κατέχουν άσβεστον της Τέχνης την εστίαν 

Διηνεκή και άφθονον την θείαν ευλογίαν. 

Αρχιμ. Γερμανός Καραβαγγέλης 

5 Οκτωβρίου 1894. Εν τη ι. Σκήτη του αγίου Γεωρ- 

γίου, τη επιλεγομένη των Ιωασαφαίων . 

 

Του μέγα χαρτοφύλακα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και 

ιστοριοδίφη Μανουήλ Ι. Γεδεών: 

 Τοις φιλοξένοις καλλιτέχναις μοναχοίς Ιωασαφαίοις: 

Εάν πάγοι και χιόνες ψύχουσαι με απωθούσι 

 κύκλων ουρανογειτόνων,  

του χρωστήρός σας τα έργα αίρονται με ανυψούσι 

 προς του Σαββαώθ τον θρόνον,  

όθεν δώρημα πηγάζει τέλειον, αγαθή δόσις,  

 και σαφής των όντων γνώσις. 

Εις αντίθεσιν των πάγων η θερμότης της ξενίας 

 κι η αγνότης της καρδίας 

ιλαρύνει στυγνήν φύσιν, απαλύνει σκληράν κρίσιν  

 κι αετού πτερά μεγάλου 

μ’ αναγκάζει να ζητήσω και να θέλω θείαν πτήσιν 

 ως το τέκνον του Δαιδάλου. 

 Εν τη κομψή σκήτη του αγίου Γεωργίου των Ιωασαφαίων,  

 Εν Καυσοκαλυβίοις τη νυκτί της 19 προς την 20 μαρτίου 1896. 

Μανουήλ Γεδεών . 

 

 Ο ανθυπολοχαγός Θεμιστοκλής Αιλιανός  

 Δοξάζω τον Θεόν, ότι με ηξίωσε να επισκεφθώ μετά της διμοιρίας 

μου, εκ της Ιεράς μονής της Λαύρας, υπερνικών πάντα τα εμπόδια 

ανωμάλου δρόμου και καιρού βροχερωτάτου την ιεράν σκήτην των 

Καυσοκαλυβίων και τον αγιογραφικόν εργαστήριον της αδελφότητος 

Ιωσαφαίων, όπερ κατορθώσαν υπό το ζοφερόν σκότος της στυγνής 

δουλείας να αναπτύξη την καλλιτεχνίαν εις τοσούτον βαθμόν ώστε να 

τιμά το Άγιο Όρος και το Ελληνικόν πνεύμα, πέποιθα ότι υπό την 

ζείδωρον πνοήν της Ελευθερίας ης απολαμβάνει ήδη θέλει καταστή 
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παγκοσμίου φήμης και αναπτύξη το καλλιτεχνικόν αίσθημα εις το 

τέλειον προς δόξαν του Ελληνικού πνεύματος.  

 Εκφράζω τας απείρους ευχαριστίας μου εις την αδελφότητα 

Ιωσαφαίων δια την ανυπόκριτον χαράν και τας περιποιήσεις ας μοι 

επεδαψίλευσεν βεβρεγμένω και κεκοπιακότι εν των φιλοξένω αυτών 

οίκω, και τας οποίας ουδέ εν τω ιδίω μου οίκω ήθελον απολαύση. 

Εν Καυσοκαλυβίοις την 13η Νοεμβρίου 1912.  

Θεμιστοκλής Αιλιανός, ανθυπολοχαγός έφεδρος πεζικού.  

 

 Οι Άγγελος Σικελιανός και Νίκος Καζαντζάκης, όταν 

επισκέφτηκαν το Άγιο Όρος, αφιέρωσαν στους Ιωσαφαίους ένα 

αγιοπατερικό νηπτικό κείμενο:  

  Παντί τω καθ’ υπομονήν εργαζομένω και προς μονήν 

αφορώντι την δόξαν του Θεού, τιμή δίδοται γνώσεως ουρανίου, ειρήνη 

ψυχής και αφθαρσία. 

7.Δ.914 

  Άγγελος Σικελιανός 

  Ν. Καζαντζάκης . 

 

 Ο π. Ιωάσαφ ο Θηβαίος γράφει στο Βιβλίο των επισκεπτών. 

 Στην περίοδο του Πολέμου και της Κατοχής, αψηφώντας κάθε 

κίνδυνο για τη ζωή μας και κάτω από τα όμματα των κατακτητών, 

εκρύβαμε στην Καλύβη μας (των Ιωασαφαίων) εδώ στα Καυσοκαλύβια 

του Αγίου Όρους, Σύμμαχους Αξιωματικούς και αιχμαλώτους, 

φυγάδας. Μαρτυρία και βεβαιωτικόν των πράξεων αυτών είναι το 

επισυναπτόμενον φωτοαντίγραφο, ειλημμένον εκ του πρωτοτύπου. 

Μεταξύ των φιλοξενηθέντων  Αιχμαλώτων συμπεριλαμβάνονται και 

οι κάτωθι:…  Ακολουθούν τα ονόματα ξένων στρατιωτών.  
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Άλλοι Αγιογραφικοί Οίκοι 

Ιερά Σκήτη Αγίας Άννας1281 

 

Ο Αγιογραφικός Οίκος των Θεοφιλαίων είχε έδρα την Καλύβη 

των Εισοδείων της Θεοτόκου και ιδρυτή τον μοναχό Θεόφιλο 

Μαδυτινό (1826). Ο μοναχός Χερουβείμ Καπετανάκης (+1910), που 

μαθήτευσε στη σχολή των Ιωασαφαίων, οργάνωσε καλύτερα τη 

λειτουργία της καλλιτεχνικής παραγωγής του οίκου. Τα έργα του 

Οίκου, που  κοσμούν ναούς και χώρους της Ιεράς Καλύβης και όχι 

μόνο, ακολουθούν τη ζωγραφική τεχνοτροπία των Ιωασαφαίων.  

Ο αγιογραφικός οίκος των Καρτσωναίων, που είχε έδρα την ιερά 

Καλύβη του Αγίου Γεωργίου, άρχισε την καλλιτεχνική δραστη-

ριότητά του με την εγκαταβίωση στην Καλύβη του Γαβριήλ Καρ-

τσωνά το 1896 και στη συνέχεια τον ακολούθησαν οι αυτάδελφοί 

του Σεραφείμ και Διονύσιος (1904). Ο Γαβριήλ σπούδασε στο 

Πολυτεχνείο Αθηνών ζωγραφική, και οι επιμελείς προσωπογραφίες 

που ανέλαβε των Βασιλέων Κωνσταντίνου και Όλγας και του 

τσάρου Νικολάου Β΄ (τυχών τιμής εκ μέρους του)1282 διέδωσαν πολύ 

τη φήμη του. Αργότερα (1919) στο εργαστήριό του προστέθηκε και ο 

Παντελεήμων Κάρτσωνας (Παπαγεωργίου) που σπούδασε θεολογία 

με δαπάνες του Οίκου και μετέπειτα εξελέγη Αρχιμανδρίτης στις 

ΗΠΑ, όπου εκεί επιδόθηκε στην ψαλτική και στην αγιογραφία. 

Πολλές είναι οι εικόνες των Καρτσιωναίων που κοσμούν ναούς στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Ξεχωρίζουν τα έργα τους  Η φρίκη του 

πολέμου  (έπαινος της ΔΕΘ), η  Αποκαθήλωση  και  ο Χριστός στη 

σκηνή με τη μοιχαλίδα .  

Ο αγιογραφικός οίκος των Αναναίων είχε έδρα την Καλύβη της 

Υψώσεως Τιμίου Σταυρού και ιδρύθηκε το 1860 από τον γέροντα 

Ανανία και τους αυταδέλφους του Ιωαννίκιο, Ευγένιο και Κύριλλο. 

Οι Μοναχοί ζωγράφιζαν ελαιογραφίες και  είχαν συχνές 

δοσοληψίες εμπορίας εικόνων στην Ρωσία. Έργα τους βρίσκονται 

                                                           
1281 Παντζαρίδης, "Οι Αγιογραφικοί Οίκοι", με πληροφορίες παρασχεθείσες από 

μοναχούς των αγιορείτικων οίκων, των ανηκόντων στην Ι. Σκήτη Αγ. Άννης.  
1282 Πανελλήνιο Λεύκωμα, ό.π., τόμ. Ε΄, σ. 199-201. 
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εκτός του Αγίου Όρους στα Βαλκάνια, Ρωσία, Αυστραλία, Ν. 

Αφρική, ΗΠΑ, Καναδά και στα Δωδεκάνησα (Ρόδο, Κω, Κάλυμνο). 

Ο αγιογραφικός οίκος του Αγαθαγγέλου ή Νεοφύτου, που 

ιδρύθηκε από τον ιερομόναχο Αγαθάγγελο στα τέλη του 18ου αιώνα, 

είχε έδρα την ιερά Καλύβη Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τον 

Αγαθάγγελο διαδέχτηκε ο γέρων Νεόφυτος, ο οποίος συνεργάστηκε 

με Μικρασιάτες Μοναχούς που είχαν φοιτήσει στους όμορους 

αγιογραφικούς οίκους (Αναναίων, Θεοφιλέων κ.ά). Το 1870 το έργο 

του οίκου θα συνεχίσει ο γέρων Μακάριος, ο οποίος μαθήτευσε 

στους Ιωσαφαίους. Έργα τους βρίσκονται στο Άγιο Όρος, στον 

Μητροπολιτικό Ναό Γρηγ. Παλαμά στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, 

Σύρο και σε όλες τις ηπείρους.  

 

Κατουνάκια 

Ο αγιογραφικός οίκος των Δανιηλαίων λειτούργησε στην Ιερά 

Καλύβη των Αγιορειτών Πατέρων και αποτέλεσε τον κυριότερο 

ανταγωνιστή του οίκου των Ιωασαφαίων. Ιδρυτής του Οίκου ήταν ο 

Γέροντας Δανιήλ, ο οποίος, αφού είχε μάθει  την τέχνη της 

αγιογραφίας στη Μονή Παντελεήμονος, εγκαταβίωσε στα 

Κατουνάκια. Η άνοδος της φήμης του οίκου των Δανιηλέων άρχισε 

με τη φοίτηση του γέροντα Γεροντίου στη  Σχολή Χριστοδούλου  στις 

Καρυές. Οι μοναχοί του Οίκου ήταν όλοι τους ικανότατοι τόσο στην 

αγιογραφία όσο και στην ψαλτική. Έργα τους κοσμούν πολλούς 

ναούς της Ελλάδος και του εξωτερικού.  

Ο Αγιογραφικός Οίκος των Βολιωτών ιδρύθηκε στην Καλύβα των 

Αγίων Πάντων. Η θεμελίωση έγινε το 1918. Ο γέρων Σεραφείμ με 

τους μοναχούς Χρυσόστομο και Γρηγόριο συνέθεσαν τον Οίκο των 

Βολιωτών. Είχαν πολλές παραγγελίες από τη Ρωσία και ασφαλώς 

από άλλα μέρη της Ελλάδος. Ακολούθησαν την τεχνική της 

ελαιογραφίας.  

Στον Άθω λειτούργησαν κατά καιρούς πολλά εργαστήρια 

αγιογραφίας, που έπαυσαν να υφίστανται πλέον,  στα οποία 

δραστηριοποιήθηκαν μοναχοί που είχαν ευρύτερα πνευματικά 

λόγια ενδιαφέροντα. Τα έργα τους, λόγω των πολλών Ρώσων 

Μοναχών που εγκαταβίωσαν κυρίως στην Ι. Μονή Αγίου 
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Παντελεήμονος αλλά και σε πολλές σκήτες και κελλιά του Αγίου 

Όρους (2ο ήμισυ 19ου – αρχές 20ου αι.), χαρακτηρίζονται από τη 

ρωσική καλλιτεχνική τεχνοτροπία. Άλλωστε, πολλές παραγγελίες 

τους αποστέλλονταν κυρίως στη Ρωσία.  

Έτσι υπήρχαν :  

Οι αγιογραφικοί οίκοι των ιερών Καλυβών Αγίου Ιωάννη 

Χρυσοστόμου (ιδρυτής ο παπα Χρυσόστομος που υπήρξε και 

δάσκαλος αγιογράφος) και Αγ. Σεραφείμ Φαναρίου (χαρακτηρίζεται  

η μάνα των αγιογράφων , με τελευταίο αγιογράφο τον Εσφιγμενίτη 

Ευθύμιο), του Ευαγγελισμού Θεοτόκου (με αγιογράφο τον 

Μητροφάνη). Της Αποτομής Τιμίου Προδρόμου (με αγιογράφο τον 

Νεκτάριο που μαρτύρησε το 1922 στη Σμύρνη). 

Επίσης στη Καλύβη του Αγ. Νικολάου της Ιβήρων  δραστηριο-

ποιούνταν ο αγιογραφικός οίκος Μαρκιανού, με ιδρυτή τον μοναχό 

Μαρκιανό. Έργα της συνοδείας κοσμούν εκκλησίες πανελλαδικά. 

Στο κελλί Αγ. Νικολάου (πρώην Μαρουλά) στις Καρυές δραστη-

ριοποιούνταν ο αγιογραφικός οίκος Χαλκιά, με πρώτους τους αυτα-

δέλφους Σκοπελίτες Νικηφόρο και Μελέτιο. Μετά από 180 χρόνια 

προσφοράς στην αγιογραφική τέχνη ο Οίκος έπαυσε να λειτουργεί 

το 1940,  με τελευταίο της συνοδείας τον ιεροδιάκονο Προκόπιο. Στο 

Κελλί Αγίου Νικοδήμου στις Καρυές ο αγιογραφικός οίκος των 

Σκουρταίων με τον μοναχό και εξαίρετο φωτογράφο Ιωαννίκιο 

Μαυρόπουλο, με πολλά έργα στην Ρωσία και σε εκκλησίες της 

Ελλάδος. Σπούδασε στην Σχολή Καλών Τεχνών της Πετρούπολης.  

Ο αγιογραφικός οίκος  παπα-Νικόδημου . (Κελλί Αγ. Γεωργίου), 

γνωστή ως σχολή Χριστοδούλου, αξιόλογη στη διδασκαλία της 

αγιογραφίας. Κύριες μορφές του Οίκου ήταν ο Χριστόδουλος 

Ματθαίου που μαζί με τους παπα-Νικόδημο και Νικόδημο (των 

οποίων οι προσωπογραφίες βρίσκονται και κοσμούν το κελλί) 

δημιούργησαν σημαντικό έργο. Προϊόν αυτής της ποιοτικής 

εργασίας του είναι και εικόνες στο τέμπλο του Ι. Ν. Αγ. Σοφίας 

Θεσσαλονίκης και στο καθολικό της Ι. Μ. Αγ. Παύλου. Ο  

αγιογραφικός οίκος Σεραφειμαίων (με ιδρυτή τον Καππαδόκη 

μοναχό Σεραφείμ), δάσκαλο των μοναχών των Καρυών. Σημαντικό 
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έργο του είναι αντίγραφο της Ιεράς εικόνος  Άξιον Εστί  στο 

σύνθρονο τους Ναού του Πρωτάτου.  

Κοντά στον Ιωαννίκιο (Κελλί Ευαγγελισμού Θεοτόκου). Ήταν ο 

πρώτος αγιορείτης μοναχός που μαθήτευσε (1951-1953) κοντά στον 

Φώτη Κόντογλου και δίδαξε την βυζαντινή αγιογραφία στο Άγιο 

Όρος. Συνεργάσθηκε επίσης με μαθητές του Κόντογλου για την 

αντιγραφή τοιχογραφιών Κρητικής Σχολής1283.  

 Το έργο των αγιογραφικών οίκων της Ρωσικής Σκήτης Αγ. 

Ανδρέα και του ρωσικού Κελλιού Αγίου Χρυσοστόμου, παρόλο που 

εκτελούσαν πολλές παραγγελίες για την Ι. Μονή Παντελεήμονος 

και τις ρωσικές σκήτες και κελλιά1284, δεν συγκρινόταν σε ποιότητα 

με τα έργα των ελληνικών εργαστηρίων.  

Επίσης υπήρχαν οι κάτωθι αγιογραφικοί Οίκοι1285. 

Γεωργίου και Λουκά,  αγιογράφων στη Σκήτη Κουτλουμουσίου. 

Ήλθαν το 1881 στο Άγιο Όρος, επιδόθηκαν στη ζωγραφική και στη 

αγιογραφία, δημιούργησαν εξαιρετικούς πίνακες, τους οποίους και 

εμπορεύθηκαν στη Μακεδονία, Ήπειρο και λοιπή Ελλάδα. 

Αργότερα ο Λουκάς έγινε και οδοντίατρος.  

Αγαθαγγέλου και Χρυσοστόμου, στη Σκήτη Αγ. Παύλου. 

Καταγόταν αμφότεροι από τους Θεοδωριάνους Τσουμέρκων Άρτης. 

Εγκαταστάθηκαν στο Όρος το 1878. Επιδόθηκαν στην αγιογραφία 

με δάσκαλο τον ζωγράφο Ιερόθεο στις Καρυές. 

Κυρίλλου Ιερομονάχου εν Ν. Σκήτη Αγ. Παύλου. Ο Κύριλλος 

ιερομόναχος (κατά κόσμον Ιωάννης) κατάγονταν από το 

Ξυλόκαστρο Κορινθίας, ήρθε δε στο Άγιο Όρος το 1872. Ήταν 

μαθητής του Λύτρα στην Αθήνα που του εξασφάλισε μια εκ των 

προτέρων επιτυχία. Συνεργάσθηκε πολύ με τους Ρώσους στο Σεράι 

και εμπορεύθηκε πολλές εικόνες με προορισμό την Ρωσία. Επί 25 

χρόνια ήταν ζωγράφος της Ι. Μονή Αγίου Παντελεήμονος και άλλα 

                                                           
1283 Η πληροφορία είναι από τον μοναχό π. Κοσμά (Κελλί Ευαγγελισμού 

Θεοτόκου Καρεών) που έλαβε ο Σάββας Παντζαρίδης, όπως και όλες τις άλλες 

παραπάνω πληροφορίες από μοναχούς Κελλιών. 
1284 Παντζαρίδης, "Οι Αγιογραφικοί Οίκοι", σ. 488   

- Σμυρνάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 365. 
1285  Πανελλήνιος λεύκωμα, τόμ.Ε., σ.196-207. 
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25 στο ρωσικό κελλί Χρυσοστόμου, εν συνεχεία δε τα έργα του 

εξάγονταν  στην Ελλάδα. 

Αβραμαίων Καλύβης Αγ. Ανδρέα Νέας Σκήτης. Η νέα Σκήτη 

ανήκει στην Ι. Μονή Αγίου Παύλου. Ιδρυτής της είναι ο μοναχός 

Αβράμιος εκ Σοπωτού Καλαβρύτων. Εγκαταβίωσε  στο Άγιο Όρος 

το 1863 και τον ακολούθησαν οι ιερομόναχοι, που συνέθεσαν και τη 

Συνοδία του, Σεραφείμ, Ανδρέας, Πέτρος και Παύλος. Οι 

αγιογράφοι μοναχοί της Καλύβης προσπάθησαν στην τέχνη τους να 

συγκεράσουν τη βυζαντινή τεχνοτροπία με την αναγεννησιακή. 

Εικόνες τους κοσμούν πολλές εκκλησίες της Ελλάδος και των ΗΠΑ.  

Συνοδία Νικοδήμου στη Σκήτη Ξενοφώντος. Ο γέρων Νικόδημος 

από τη Σιάτιστα ήρθε το 1892 στο Άγιο Όρος και με το έργο του 

ανέδειξε το Κελλί το 1907. Σύντομα προσέλαβε ως βοηθούς τους 

μοναχούς Βαρνάβα και Κύριλλο εκ Χίου και στη συνέχεια τον 

Χρυσόστομο εκ Πειραιά. Επιδόθηκαν ιδιαίτερα στα σταυρουδάκια 

πάσης φύσεως και στα κομβολόγια.  

Συνοδία Παπα Στεφάνου Ιερομόναχου. Κελλί Απόστολος Θωμάς 

(Καρυές). Το κελλί οικοδομήθηκε από τον Γέροντα Σεραφείμ (εκ 

Νεοχωρίου Χαλκιδικής) το 1940. Ο ίδιος εκοιμήθη το 1925. Τον 

διαδέχθηκε ο γέρων Παπαστέφανος έχοντας ως μοναχούς στη 

συνοδεία του τους Βασίλειο και Γρηγόριο (αμφότεροι επίσης από το 

Νεοχώρι Χαλκιδικής). Η Συνοδία επιδόθηκε σε εμπορία εδωδίμων 

προϊόντων. 

 

Χαρακτικά – φωτογραφίες 1286 

 

 Στα τέλη του 19ου αιώνα δύο μοναχοί υπηρέτησαν  την 

χαρακτική τέχνη στο Άγιο Όρος: ο Διονύσιος1287 και ο παπα-

Χαράλαμπος Σιμωνοπετρίτης1288, που εκτελούσαν παραγγελίες των 

Μονών Παντοκράτορος1289 και Σίμωνος Πέτρας. Ο Μανουήλ Γεδεών 

αναφέρει για τη χαλκογραφία στο Όρος:  Καλόν όμως νομίζω να 

                                                           
1286 Μπονόβας, "Η αγιορείτικη ζωγραφική", σ. 293-295 . 
1287 Ιουστίνος Σιμωνοπετρίτης, «Αγιορείτες Χαλκογράφοι», σ. 60, 70 
1288 Ιουστίνος Σιμωνοπετρίτης, Χάρτινες, σ. 246-247. 
1289 Μπονόβας, "Αρχειακά τεκμήρια", σ. 219-231. 
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γνωσθώσι πάντων τούτων έργα τε και ονόματα…. Εικόνες 

παριστώσαι τας μονάς …. Σκηνάς εκ της παλαιάς και νέας θείας 

Γραφής χαλκόγραπται σώζονται πολλαί, πολλών ονομάτων σώζουσαι 

τεχνιτών και ταύτα καλόν να καταστώσι γνωστά 1290. 

 Επίσης, στην τέχνη της φωτογραφίας επιδόθηκαν οι μοναχοί 

της Ρωσικής Μονής, ο ιεροδιάκονος Προκόπιος (Κελλί Αγ. Νικολάου 

Χαλκιά) και, ο Ρώσος ζωγράφος Χρυσόστομος. Ακόμη ο Βολιώτης 

φωτογράφος Στέφ. Στουρνάρας (1908) εκτύπωσε σειρά έγχρωμων 

φωτογραφιών των μονών.  

 

Μαρμαρογλυπτική –ξυλογλυπτική –μεταλλοτεχνία 

 

 Από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά, οι ιστορικοί της τέχνης 

διαβλέπουν την επικράτηση του κλασικισμού στη μαρμαρογλυπτική 

και στη ξυλογλυπτική τέχνη, όπως και σε όλες γενικώς τις τέχνες 

που εφαρμόστηκαν στην Αγιώνυμη πολιτεία. Ο κλασικισμός 

επιδίωκε την επιστροφή της αισθητικής των Ελλήνων στην 

αρχαιοελληνική παράδοσή τους και στην υπόδειξη της αδιάλειπτης 

ιστορικής τους συνέχειας1291. Η επιστροφή αυτή  έστρεψε τους καλλι-

τέχνες προς τη χρήση του κατ’ εξοχήν υλικού που εξέφραζε τον 

κλασικισμό, το μάρμαρο, ενός υλικού που, παρόλο που δεν συνάδει  

με την υφιστάμενη τέχνη του Αγίου Όρους, διαδόθηκε η χρήση του 

στους εκκλησιαστικούς χώρους της Ελλάδος, των Βαλκανίων αλλά 

και του Αγίου Όρους. Πρωτομάστορες από την Τήνο έγιναν 

περιζήτητοι για τις ικανότητές τους στη μαρμαρογλυπτική τέχνη.  

Ταυτόχρονα,  στις ρωσικές μονές και σκήτες του Αγίου Όρους 

(όπως λ.χ. του Αγίου Παντελεήμονος), που συντελούνταν εκτετα-

                                                           
1290 Γεδεών, Ο Άθως, σ. 332. 
1291 Λιάκος, "Ο κλασικισμός", σ. 235-242.  

– Λιάκος, "Η τέχνη στον Άθω", σ. 313-330.   

- Λάββας, «19ος-20ος αιώνας», σ. 22-25.   

– Σκάρπια- Χόιπελ, Η μορφολογία, σ. 58.  

– Μπίρος, Κ.  Αι Αθήναι, 228-230  

– Bastea, «Regularization» σελίδες 

-  Catabott, P., Realities, p. 209-229. 
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μένη οικοδομική δραστηριότητα, η νέα αυτή τάση της χρήσης 

μαρμάρου στα έργα γλυπτικής εξυπηρετούσε τους σκοπούς1292 του  

αρχιτεκτονικού εντυπωσιασμού1293 και γενικότερα της ρωσικής διεί-

σδυσης στο Άγιο Όρος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 

τέμπλα και τα προσκυνητάρια στη Μονή Παντελεήμονος (παρεκ-

κλήσι Αγ. Σκέπης, 1888) και στις Σκήτες του Προφήτη Ηλία (Παντο-

κρατορινή, 1903) και του Αγίου Ανδρέα (Βατοπεδινή, του 19ου), που 

εκτελέστηκαν από Ρώσους μάστορες μετά από  παραγγελίες 

ευπόρων Ρώσων, στα οποία  τα τυπολογικά και μορφολογικά χαρα-

κτηριστικά των έργων αυτών,… προσδίδουν έναν ιδιαίτερο χαρα-

κτήρα, αλλότριο στην αγιορείτικη παράδοση και τις δημιουργίες των 

Ηπειρωτών τεχνιτών, οι οποίοι, όπως φαίνεται φιλοτέχνησαν αρκετά 

ξυλόγλυπτα έργα σε πολλές μονές στο δεύτερο μισό του 18ου και στην 

πρώτη εικοσαετία του 19ου αι. 1294.  

Την ίδια εποχή η χρήση του ξύλου ως υλικό γλυπτικής, που ως 

τότε ήταν διαδεδομένη, παρουσίασε θεαματική κάμψη και άρχισε 

να εγκαταλείπεται.  

Σε ναούς του Αγίου Όρους κατασκευάστηκαν σανιδωτά τέμπλα, 

επίπεδα με ελαττωμένων αξιώσεων διάκοσμο. Το ίδιο παρατηρείται 

και σε ναούς της Χαλκιδικής όπως στον Άγιο Αθανάσιο και στη 

Συκιά Σιθωνίας1295. Συγχρόνως, η χρήση του μπαρόκ στη ξυλο-

γλυπτική μειώθηκε αισθητά, κάτι που διακρίνεται ευχερώς στα 

ξύλινα τέμπλα που είναι απλά και μιμούνται τα μαρμάρινα. Στα 

Καυσοκαλύβια δημιουργήθηκε ένα σημαντικό κέντρο μικροξυλο-

γλυπτικής, που σμίλευε έργα υψηλών καλλιτεχνικών αξιώσεων. Σ’ 

αυτό εργάζονταν η συνοδεία των Νικοδημαίων, αποτελούμενη από 

τον μοναχό Αρσένιο (μαθητή του Γέροντα Γρηγορίου), τον Αβράμιο, 

τον Σέρβο Παχώμιο, τον Γαβριήλ, και τη συνοδεία του γέροντος 

Κοσμά κ.ά.  

                                                           
1292 Λιάκος, Τα λιθανάγλυφα, σ. 86  

– Φλωράκης, Άγιον Όρος, σ. 77 

- Λιάκος, "Η μεταβυζαντινή γλυπτική",  σ. 195-216 
1293 Θεοχαρίδης, «Ο δομημένος χώρος», σ. 233-281.  
1294 Λιάκος, «Η τέχνη του Άθω», σ. 324, 325.  
1295 Λιάκος – Μερτζιμέκης, "Έργα ξυλογλυπτικής", σ. 316.  
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Συμπερασματικά  η διερεύνηση της διαφοροποιημένης πορείας της 

μαρμαρογλυπτικής και της ξυλογλυπτικής στο Άγιο Όρος στο 

πλαίσιο του κλασικισμού προϋποθέτει την συνεκτίμηση διαφόρων 

παραγόντων: των ιστορικών συμφραζομένων, των δομών και των 

προϋποθέσεων της καλλιτεχνικής παραγωγής, της ικανότητας 

πρόσληψης και υποδοχής των νέων τάσεων από πλευράς δημιουργών, 

αλλά και την αισθητική προτιμήσεων των παραγγελιοδοτών 1296.   

Επίσης την αυτή περίοδο αναπτύχθηκε στο Άγιο Όρος η μεταλλο-

τεχνία, και κατασκευάστηκαν εξαιρετικά δείγματα έργων κυρίως 

στις Μονές Διονυσίου, Βατοπεδίου και Ιβήρων. Τα πιο χαρακτηρι-

στικά έργα βρίσκονται στη Μονή Βατοπεδίου, η φιάλη αγιασμού και 

η περίφημη  λειψανιά  που φιλοτεχνήθηκε το 1895 από τους 

χρυσοχόους αδελφούς Αναστασίου από τη Δυτική Μακεδονία1297. Σε 

κατάσταση ληψοδοσιών ανευρίσκονται πληροφορίες όχι μόνο για 

κατασκευή αλλά και για επιδιόρθωση παλαιών αντικειμένων1298, 

όπως λ.χ. στις Μονές Βατοπεδίου και Παντοκράτορος.  

 

Βυζαντινή Μουσική –ψαλτική 

 

Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα1299, στη βυζαντινή μουσική παράδοση 

του Αγίου Όρους πραγματοποιήθηκαν ποικίλες μεταρρυθμίσεις, με 

κυριότερη αυτή του 1814. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην εν λόγω 

μεταρρύθμιση διαδραμάτισαν οι μουσικές διδασκαλίες των Γρηγο-

ρίου Λαμπαδάριου, Χουρμούζιου Χαρτοφύλακα και του Αρχιμαν-

δρίτη Χρυσάνθου. Ένα χρόνο μετά, ιδρύθηκε στο Άγιο Όρος μουσική 

σχολή υπό τις ευλογίες του Πατριάρχη Κυρίλλου Ι΄ (1815). Πολύ 

αργότερα, το 1882, λειτούργησε στην Κωνσταντινούπολη η Πατρι-

αρχική Μουσική Σχολή, αφού προηγουμένως, το 1881, ο Πατριάρχης 

Ιωακείμ Γ΄ σύστησε τη Μουσική Επιτροπή, η οποία επίσης μεταρ-

ρύθμισε τη βυζαντινή μουσική. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα 

                                                           
1296 Λιάκος, "Ο κλασικισμός", σ. 242 .  
1297 Λιάκος, "Η τέχνη στον Άθω", σ. 329-330.  
1298 Λιάκος, «Ξυλόγλυπτοι σταυροί με επενδύσεις», σ. 350-251.  
1299 Θεολόγος, "Άγνωστη υμναγιολογική", σ. 275-326. 
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δημιουργήθηκε στο Αγίο Όρος  ένα εξαιρετικά εκτεταμένο έργον 

μουσικών καταγραφών εξηγήσεων και μελοποιήσεων ιδιαίτερα 

μουσικολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος 1300, σε μια περίοδο που 

διεξάγονταν στα Βαλκάνια απελευθερωτικοί αγώνες, που κατέ-

ληξαν στην Απελευθέρωση της Μακεδονίας και του Αγίου Όρους. 

Στο Άγιο Όρος άλλωστε ο μεγαλύτερος εκφραστής της νεώτερης 

βυζαντινής μουσικής Ιωάννης Κουκουζέλης θεμελίωσε  το σύστημα 

της λειτουργικής ασματωδίας, συμπεριλαμβανομένου ακόμη και του 

ψαλτηρίου σε μια μεγαλοφυή πράγματι θεωρητική και πρακτική 

σύλληψη… και το εντάσσει στην ευρύτερη αγιοπνευματική ατμόσφαι-

ρα του Αγίου Όρους… 1301. Με αυτόν τον τρόπο συνέβαλε με άλλους 

πνευματικούς ανθρώπους της εποχής του στη συντήρηση του 

διακαούς πόθου των Ελλήνων για την εθνική τους αφύπνιση. 

Πιο συγκεκριμένα, η εμπειρία των μουσικοδιδασκάλων του Άθω 

ανανέωσε και συνέβαλε στην ανάπτυξη της ψαλτικής παράδοσης.  

Ψαλτικές παραδόσεις που καθιερώνονται κατά τον 19ο αι στο Άγιο 

Όρος και που ανανεώνουν άλλα και επηρεάζουν βαθύτατα την 

ψαλτική παράδοσή του και στα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας 

δυναμικά στην καλλιτεχνική αναγέννηση του νέου ελληνισμού  
1302είναι οι εξής:  

α) Η Διονυσιακή, με κύριο εκφραστή της τον Ιωάσαφ, μαθητή του 

δασκάλου Χουρμούζιου, που ασχολήθηκε με όλα τα είδη 

μελοποίησης και το έργο του προβλήθηκε από την Ι. Μονή Διονυ-

σίου1303. β) Η Βατοπεδινή, με κύριο εκπρόσωπο τον Ματθαίο 

Βατοπεδινό, που συνέγραψε  πλούσιο μελοποιητικό και κωδικο-

γραφικό1304 έργο, το οποίο χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία του 

αγιορείτικου ύφους και γ) Η Δοχειαριτική παράδοση, με κύριο 

                                                           
1300 Αλυγιζάκης, "Η βυζαντινή μουσική", σ. 353-361.  
1301 Ρωμανού,  «Η μεταρρύθμιση του 1814», 7 κ.ε. 

– Αλυγιζάκης,  "Ιωάννης Μαΐστωρ", σ. 654-660.  
1302 Αλυγιζάκης, "Η βυζαντινή μουσική", σ. 360.  
1303 Ιωάσαφ,  Διονυσιάτης. Μουσικοί θησαυροί,  

– Ιωάσαφ Διονυσιάτης. Άσματα, 2000. 

- Ιωάσαφ Διονυσιάτη,  Διονυσιακή, σ. 2009. 
1304 Γιαννόπουλος, "Η συμβολή", σ. 63 επ.  

– Ματθαίος, Βατοπεδινός. Η Πανηγυρική, 1997. 
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εκφραστή τον Νικόλαο Δοχειαρίτη, ο οποίος, χωρίς να έχει σπουδά-

σει μουσική στην Πόλη, απέκτησε εμπειρία ως πρωτοψάλτης στο 

Πρωτάτο και γνωρίζοντας καλά την παράδοση και την μελοποιία 

επιτέλεσε σοβαρό έργο1305.   

Κατά την ερευνόμενη όμως περίοδο (μέσα 19ου αι – αρχές 20ου) 

συντελέστηκε μια κάμψη της ψαλτικής τέχνης στο Άγιο Όρος, 

κυρίως μετά το 1881. Ωστόσο, στον Άθω δημιουργήθηκε εκείνη την 

περίοδο μια μεγάλη και αξιόλογη βυζαντινή μουσική παρακα-

ταθήκη, η οποία στηρίχθηκε στο έργο και στην εμπειρία των τριών 

σημαντικότατων αγιορειτών μουσικοδιδάσκαλων και μεγάλων 

μεταρρυθμιστών (1814) Γρηγορίου Λαμπαδαρίου, Χουρμουζίου 

Χαρτοφύλακος και Αρχιμανδρίτου Χρυσάνθου. Και ακόμη, η ίδια η 

ψαλτική ως στοιχείο πολιτισμού θα συνεχίσει να προσδίδει σ’ εμάς 

πλούσια συναισθήματα, ενάντια στις απροσδιόριστες μουσικές 

τάσεις που υπάρχουν σήμερα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1305 Στρουμπάκης, Νικόλαος Δοχειαρίτης, σ. 58 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

 

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΛΛΙΩΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1903-1913 

 

Ο Γέρων Μάξιμος Ιβηρίτης μας πληροφορεί1306 για τους μοναχούς 

που ανέπτυξαν εθνική δράση κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού 

Αγώνα στο Άγιο Όρος. Από το Κελλί του Αγίου  Νείλου έδρασαν  οι 

Γέροντες Νείλος και Μεθόδιος· από το Κελλί των Αγίων Πάντων 

(προ του Αγ. Νείλου) Μοναχοί υπό τον Γέροντα Χρυσόστομο· από τα 

Κελλιά της περιοχής Μορφονούς, Αγίας Τριάδος και  Αγίων Πάντων 

έδρασαν επίσης εθνωφελώς αρκετοί μοναχοί· από τα Κελλιά της 

περιοχής Προβάτας, Καστανιάδων (Κοίμησης Θεοτόκου), Αγίου 

Αθανασίου έδρασαν μοναχοί υπό τον Γέροντα Γαβριήλ (Σκοπελίτη)· 

από τη Καλύβη Αγίας Άννης Καυσοκαλυβίων έδρασαν μοναχοί υπό 

τον Γέροντα Θεόληπτο.  Ακριβής περιγραφή1307 του τρόπου μετα-

φοράς των πολεμοφοδίων αναφέρει ότι τα αναγκαία διά τον Αγώνα 

μεταφέρονταν με καΐκια (από Αίγινα, Σπέτσες κ.λ.π), και στη 

συνέχεια οι Μοναχοί τα μετέφεραν με τη λέμβο τους στο 

Καρακαλληνό Κελλί του Αγ. Νικολάου Προβάτας, λαμβάνοντας 

όλες τις ενδεδειγμένες προφυλάξεις, προκειμένου να μη γίνουν 

αντιληπτοί από τις οθωμανικές αρχές. Τον οπλισμό τον έκρυβαν 

κάτω από εργόχειρα, κυρίως μάλλινες φανέλες και τσουράπια, που 

είχαν προς πώληση. Από εκεί μεταφέρονταν από τον Γέροντα του 

Κελλιού Χαρίτωνα και τον υποτακτικό του Γέροντα Τιμόθεο στη 

Θάσο και από εκεί στη Θράκη1308   

 

 

 

 

                                                           
1306 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Το Άγιον Όρος», σ. 87-114. 
1307 Ό.π., σ. 94. 
1308 Στη Θάσο μεταφέρονταν πολεμοφόδια από τη Σκιάθο και τη Σκόπελο, και 

από εκεί  στη Θράκη (Βλ. κεφ. «Θαλάσσιες διαδρομές»).  
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Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας.  

 

Ανάμεσα στους Μοναχούς που συμμετείχαν στον Αγώνα, 

συγκαταλέγεται και ο Γέρων Αθανάσιος Καμπανάος (κατά κόσμον 

Σπυρίδων). Γεννήθηκε στην Αίγινα από ευσεβείς γονείς το 1867. 

Σπούδασε παθολόγος – χειρούργος στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Το 

1895 κατατάχθηκε ως στρατιωτικός ιατρός και συμμετείχε στον 

ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 ως υπίατρος.  Μετά την 

αποστράτευσή του ήρθε στη Ι. Μονή Μεγίστης Λαύρας, (προ του 

πολέμου παρέμεινε για ένα διάστημα στη Ι. Μ. Ιβήρων) και ήταν ο 

θεράπων ιατρός του Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ κατά τη 12χρονη 

παραμονή του στο Άγιο Όρος. Η κουρά του έγινε το 1901. Διατέλεσε 

αρχιγραμματέας του Αγίου Όρους,  διευθυντής του νοσοκομείου στη 

Μονή, βοηθούσε τους καταφεύγοντες σ’ αυτόν μοναχούς, έγραψε 

πολλές επιστολές, ήταν ακούραστος, πράος, αγαπητός, βαθύς 

μελετητής της ιστορίας του Αγίου Όρους. Ίδρυσε την Αγιορείτικη 

βιβλιοθήκη ενώ για το έργο του βραβεύτηκε επισήμως. Διακρίθηκε 

για το συγγραφικό του έργο, τιμήθηκε με παράσημα από το 

ελληνικό και γαλλικό Κράτος. Εκοιμήθη την 1.6.1940.  

 

 Ιερά Μονή Βατοπεδίου  

 

Ο Ιερομόναχος Βασίλειος κατά κόσμον Κωνσταντίνος Τούμπελης 

εξ Ιερισσού Χαλκιδικής καταγράφει την εξής προφορική μαρτυρία, 

προερχόμενη από τον προηγούμενο Παγκράτιο Βατοπεδινό: 

Σύμφωνα με αυτήν οι συγγενείς του Παύλου Μελά κάλυψαν εξ 

ολοκλήρου τη δαπάνη ανακαίνισης της εκκλησίας των Αγίων Αναρ-

γύρων που ανήκει στο ομώνυμο Βατοπεδινό Κελλί, η οποία 

συντελέστηκε από τον ιερομόναχο Κοσμά από το 1896 έως το 1904. 

Το 1904, κατά την τελετή των εγκαινίων του ναού των Αγίων 

Αναργύρων παρευρέθηκαν 130 μοναχοί, οι οποίοι, αφού 

κοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων,  ορκίσθηκαν να πολεμήσουν 

στο πλευρό των Μακεδονομάχων κατά των κομιτατζήδων, ενώ 

ένθερμους πατριωτικούς λόγους εξεφώνησε ο παριστάμενος 

Ευλόγιος Κουρίλας Λαυριώτης (στη συνέχεια Μητροπολίτης 
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Κορυτσάς). Εν τω μεταξύ, επισυνέβη ο θάνατος του Παύλου Μελά 

(13 Οκτ. 1904), οπότε και οι ως άνω μοναχοί εντάχθηκαν σε διάφορα 

Σώματα Μακεδονομάχων. Στο ίδιο Κελλί εγκαταβίωσαν ο 

ιερομόναχος Ιωάννης (κατά κόσμον Δημήτριος Ψιλογιώργος, από τη 

Νικήτη Χαλκιδικής) και μετέπειτα ο υποτακτικός του Βασίλειος, 

(Κων/νος Τούμπελης κατά κόσμον, από Ιερισσό Χαλκιδικής). 1309  

Από το 1904 έως και σήμερα ο Παύλος Μελάς μνημονεύεται ως 

ιδρυτής και ευεργέτης του κελλίου. Κατά τον αείμνηστο 

Προηγούμενο Παγκράτιο Βατοπεδινό, το κελλί των Αγίων 

Αναργύρων ήταν κέντρο του Αγώνα την εποχή εκείνη. Το όνομα του 

Παύλου Μελά μνημονεύεται μέχρι σήμερα στις Θείες Λειτουργίες.   

Στη  Λογοδοσία κατά το έτος 1903-1904 πεπραγμένων υπό του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Παμμακεδονικού Συλλόγου, Αναγνω-

σθείσα τη 31η Μαρτίου 1910 υπό του Προέδρου αυτού Ι. Δέλλιου  

αναφέρεται ότι  Μεταξύ των γενναίων τούτων ευεργετών και 

δωρητών του ημετέρου Συλλόγου οφείλω ευγνωμόνως να μνημονεύσω 

ενταύθα της εν Αγίω Όρει Σεβασμίας και Ιεράς Μεγίστης Μονής του 

Βατοπεδίου, ήτις ώρισεν ημίν τριακοντάλιρον ετησίαν δωρεάν 1310.  Η 

αναφορά αποδεικνύει το ενδιαφέρον που επέδειχναν οι Μοναχοί της 

Μονής για τη δράση των Μακεδονικών Πατριωτικών Συλλόγων. 

Ιδιαίτερη αντιπροσωπευτική είναι η περίπτωση του αρχιμαν-

δρίτου Ανανίου Βατοπαιδινού. Το 1859, ως γενικός επίτροπος των 

κτημάτων στη Μολδαβία και στη Βεσσαραβία δώρισε στο Πανε-

πιστήμιο Αθηνών μεγάλο κτήμα στην Μολδαβία που αγόρασε για 

τον σκοπό αυτό. Κρατώντας την επικαρπία του ενόσω βρισκόταν εν 

ζωή κατέβαλλε στο Πανεπιστήμιο ετησίως 200 ολλανδικά φλωριά. 

Το 1866, μετά τη δήμευση και των κτημάτων της Μονής, το πούλησε 

έναντι 12.000 καισαροβασιλικών φλωρίων, τα οποία και παρέδωσε 

στο πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο. Ο ίδιος πρωτοστάτησε και στη 

χορηγία του Βατοπεδίου για την ίδρυση της Μεγάλης του Γένους 

Σχολής. Όταν το 1875 αποφασίσθηκε η ανέγερσή της, ο Ανανίας 

υποσχέθηκε εκ μέρους της Μονής να αναλάβει το μισό της δαπάνης, 

                                                           
1309 Μάξιμος Ιβηρίτης, Το Άγιον Όρος Αγωνιζόμενον, σ. 7-22  

- Πάππας, Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος,  σ. 158  

- Μαρίνος, Κολιτσού, 2005. 
1310 Μακεδονικόν Ημερολόγιον, Δ΄ (1911) 299. 
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ανερχόμενο στο υπέρογκο ποσό των 3.750 λιρών Τουρκίας. Μετά τον 

θάνατό του η Μονή, η οποία συγκαταλέγεται στους κύριους κτήτορες 

της Σχολής ολοκλήρωσε την υπεσχημένη προσφορά.  

Κατά τους ενδόξους πολέμους του 1912-13 οι αδελφοί Μοναχοί  

άσκησαν  τα προς την πατρίδα καθήκοντά των. Ο Προϊστάμενος 

Ιατρός (μοναχός) Ιλαρίων υπηρέτησε και τραυματίστηκε στις μάχη 

των Ιωαννίνων. Οι μοναχοί εκ Σάμου Ιωάσαφ και Μελέκος και ο εκ 

Προύσσης Παγκράτιος διακρίθηκαν στη μάχη Σαρανταπόρου και 

Γιαννιτσών. Κατά τον ευρωπαϊκό πόλεμο υπηρέτησε ο Ιεροδιάκονος 

Κλεόπας, ο Μοναχός Δανιήλ και ο δόκιμος Αστέριος Κλειδαράς. 

Η Μονή το 1913 ίδρυσε το Βατοπεδινό Ιεροδιδασκαλείο Λάρνακος 

της Κύπρου, υπό την ευεργεσία και καθοδήγηση του Αρχιμανδρίτου 

αυτής Αντωνίου, εξ Ηπείρου καταγόμενος, ο οποίος τιμήθηκε από 

τον Βασιλιά Γεώργιο με το χρυσό σταυρό του Σωτήρος.  

Την ίδια περίοδο που εξετάζουμε, η Μονή Βατοπεδίου απέστελλε 

με περισσή προθυμία στους κατοίκους χωριών της Μακεδονίας το 

κειμήλιο της Αγίας Ζώνης της Παναγίας, προκειμένου η Θεία Χάρη 

της να τονώσει το θρησκευτικό συναίσθημα των Ελλήνων και να 

τους ανακουφίσει από τα πλείστα δεινά που δυσχέραιναν τη ζωή 

τους. Ο βαθιά θρησκευόμενος πληθυσμός της Χαλκιδικής - και 

περισσότερο οι γυναίκες που στερούνται της ευλογίας της 

επισκέψεως στο Άγιο Όρος-  ως περιοχή γειτνιάζουσα με την Αθω-

νική Πολιτεία, επιζητούσε να προσκυνήσει την Αγία Ζώνη. Η 

προσκύνηση αυτή, ως βαθύτερη εσωτερική ανάγκη ν’ αγιαστούν οι 

κάτοικοι από την Αγία Ζώνη, επιζητούσε την αντιμετώπιση των 

κακουχιών που ενέσκηπταν στις περιοχές, όπως ασθένειες (χολέρα, 

πανώλη, ευλογιά, επιζωοτία), καταστροφές των καλλιεργειών από 

τα καιρικά φαινόμενα, ασθένειες των ζώων, κ.ά. Για τη διακίνηση 

του κειμηλίου, όπως και Αγίων λειψάνων, ακολουθούνταν μια 

τυπική διαδικασία (όπως η αυτοπρόσωπη παρουσία εκπροσώπων της 

περιοχής στη Μονή για την υποβολή του αιτήματος, τήρηση κάποιου 

συγκεκριμένου τελετουργικού, έκδοση αδείας κ.λ.π.) ενώ κατά την 

παράδοση του κειμηλίου εκφράζονταν ευχαριστίες προς την Ιερά 

Μονή, όπως και αποστέλλονταν πολλές φορές κάποια δώρα κυρίως 

φαγώσιμα (σιτηρά, όσπρια), χρήματα κι άλλα είδη. Όμως και η Μονή 
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συχνότατα συμπαραστεκόταν σε φορείς και άτομα που ζητούσαν τη 

βοήθειά της1311. 

Από τα Κελλιά (περιοχής  Κολιτσού ) της Αγίας Άννης (Βοριάδων) 

έδρασαν κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα οι  Γέροντες 

Στέφανος και Γρηγόριος, από τα Κελλιά των Αγίων Αρχαγγέλων ο 

Γέροντας Γαβριήλ, από τα Κελλιά των Αγ. Αναργύρων και του Αγ. 

Προκοπίου Μοναχοί υπό τον Γέροντα Νεόφυτο1312. 

Ι. Μονή Ιβήρων 

Η παλαίφατη Ιερά Μονή των Ιβήρων έχει προστάτιδα τη 

θαυματουργό Παναγία Πορταΐτισσα και υπερχιλιόχρονη παρουσία 

στην Αθωνική Πολιτεία. Η Μονή διακρίθηκε διά τους εθνικούς 

Αγώνες της. Πολλοί Ιβηρίτες Μοναχοί συμμετείχαν στην επανάστα-

ση του 1821, έχοντας ως πρωτεργάτη τον Χαρτοφύλακα Νικηφόρο 

Ιβηρίτη. Στον Μακεδονικό Αγώνα πρωτοπόρος αναδείχθηκε ο λόγιος 

Μοναχός Ιωακείμ Ιβηρίτης, διορισθείς επί τούτου υπό της Ιεράς 

Κοινότητος. Την αυτή εθνική προσφορά είχαν και οι Μοναχοί των 

εξαρτημάτων της, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της ένοπλης φάσης του 

Μακεδονικού Αγώνα (1903-1908) φιλοξένησαν Μακεδονομάχους 

οπλαρχηγούς και αγωνιστές. 

Η συμβολή στο Μακεδονικό Αγώνα του λογίου Μοναχού Ιωακείμ 

Ιβηρίτη υπήρξε επίσης πολύτιμη.1313 Γεννημένος στο Χορτιάτη 

Θεσσαλονίκης το 1868, εκάρη μοναχός στο Άγιο Όρος το 1887. Μετά 

δύο έτη εισήχθη στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και ένα χρόνο 

αργότερα στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Μετά την επιστροφή 

του στην Ι. Μονή τελούσε υπό την προστασία του Πατριάρχου 

Ιωακείμ Γ΄, ο οποίος ησύχαζε στο Μυλοπόταμο. Ο Ιωακείμ ο Ιβηρίτης 

                                                           
1311 Χιούτης, "Αγιορειτικά κειμήλια", σ. 183 επ. 

- Χιούτης,  "Οικονομική αρωγή", σ. 117-137  

- Θαύματα της Αγίας Ζώνης, σ. 31. Για τη μετάκληση της Αγίας Ζώνης της 

Θεοτόκου από το Άγιο Όρος στην επισκοπική επαρχία Ιερισσού και Αγίου Όρους 

κατά τη δεύτερη πεντηκονταετία του 19ου αιώνα αντλούμε πληροφορίες από το 

Αρχείο της Ι. Μονής Βατοπεδίου, βλ. περ. Αρναία, 62 (Ιαν.-Μάρτ. 2004) 9-10. 
1312 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ο Χαρτοφύλαξ Νικηφόρος», σ. 95 κε. 
1313 Μάξιμος Ιβηρίτης, "Το Άγιον Όρος" , 2012.  

Του ιδίου, Το Άγιον Όρος Αγωνιζόμενον, 1996. 
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είναι γνωστός στην Αγιορείτικη ιστορία ως μια ιδιαιτέρως 

πατριωτική φυσιογνωμία που αγωνίσθηκε σθεναρά για τα δίκαια 

και τη διατήρηση των προνομίων του Αγίου Όρους. Συγκεκριμένα, 

ως ελέχθη, το 1905 ο Ιωακείμ ορίσθηκε από την Ιερά Κοινότητα μαζί 

με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Λαυριώτη να αναλάβουν από 

κοινού ως συντονιστές του Μακεδονικού Αγώνα. Απ’ αυτήν τη θέση 

αγωνίστηκε σθεναρά για την απελευθέρωση της Μακεδονίας από 

τον Τουρκικό ζυγό. Εκτέλεσε καθήκοντα Αρχιγραμματέα της Ιεράς 

Κοινότητος του Αγίου Όρους και προσωρινός γραμματεύς της 

Μονής. Μάλιστα, ως Γραμματέας της Ι. Μ. Ιβήρων ανέβαζε τεχνη-

έντως τα ημερομίσθια των εργαζομένων στην Ι. Μονή, φροντίζοντας 

να εξοικονομεί από τις εισπράξεις κάποιο ποσό, προκειμένου να το 

χορηγήσει για τον διεξαγόμενο Μακεδονικό Αγώνα. Αργότερα, 

διετέλεσε και ηγούμενος της Ι. Μονής Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη, 

όπου και εκοιμήθη το 1941. Με δική του πρόταση λέγεται ότι τέθηκε 

η επιγραφή στην κεντρική θύρα του Παλαιού κτηρίου της 

Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ Μούσαις Χάρισι Θύε. Δημοσίευσε 

πολλές μελέτες κυρίως ιστορικού και θεολογικού περιεχομένου.  

Οι Μοναχοί τριών Ιβηριτικών κελλιών, το Γενέσιον του Τιμίου 

Προδρόμου, του Αγίου Γοβδελά και της Αποτομής του Τιμίου Προ-

δρόμου, που κατάγονταν από την Ιερισσό Χαλκιδικής φιλοξένησαν 

πολλές φορές οπλαρχηγούς και απλούς αγωνιστές, αλλά και 

συμμετείχαν στη μεταφορά οπλισμού και πολεμοφοδίων κατά τη 

διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα και των Βαλκανικών Πολέμων.  

Ανάμεσα στους Μοναχούς που εγκαταβίωσαν στα προανα-

φερόμενα κελλιά ήταν και ο Ιερισσιώτης Οπλαρχηγός Καπετάν 

Γιώργης Γιαγλής, που η κοινή εθνική δράση του με τους εκεί 

εγκαταβιούντες μοναχούς όσο και η κοινή Ιερισσιώτικη καταγωγή 

τούς συνέδεε ιδιαίτερα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Γιαγλής, 

κυνηγημένος από τους Βουλγάρους που τον αναζητούσαν για να του 

αφαιρέσουν τη ζωή, κατέφυγε στο Άγιο Όρος όπου εκάρη μοναχός 
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και εκεί εκοιμήθη. Οι αφηγήσεις που ακολουθούν1314 τεκμηριώνουν  

τη συνεργασία των Μακεδονομάχων με τους Αγιορείτες Μοναχούς 

και Κελλιώτες κατά τον Μακεδονικό αγώνα. Η αναφορά των 

αφηγήσεων στον Καπετάν Γιαγλή αναδεικνύει την αφοσίωση του 

ιδίου όσο και του ηρωικού Σώματός του στον Θεό και στην πατρίδα. 

Οι σεβάσμιοι Γεροντάδες υπεραγαπούσαν τον Καπετάνιο και 

άκουγαν με προσοχή τη διήγηση των κατορθωμάτων του. Ο Γιαγλής 

ήταν πολύ θεοσεβής, όχι τώρα στο Άγιο Όρος, αλλά σε ολόκληρη τη 

ζωή του. 

Όπως αναφέρει στο βιβλίο του ο Επίσκοπος Ροδοστόλου 

Χρυσόστομος:  

  Ύστατη επιθυμία του ήτο να καρή μοναχός. Οι γεροντάδες, κατά 

την τάξιν, την γνωστοποίησαν στην κυρίαρχη Ιερή Μονή των Ιβήρων, η 

Σύναξις της οποίας έδωκε την προς τούτο έγκρισιν ( ευλογία ) και 

μέχρι της χθες φοβερός Καπετάν Γιαγλής, εν άκρα ταπεινώσει και 

επικλήσει ελέους και σωτηρίας από τον Πανάγαθο Θεό, εκάρη 

μοναχός, μετονομασθείς Γαβριήλ. Σύμφωνα με το μοναχολόγιο της 

Μονής Ιβήρων, ο Γιαγλής προσήλθε στο κελί τον Μάιο του 1946, εκάρη 

δε Μοναχός τον Σεπτέμβριο του 1946. Εκοιμήθη τον Δεκέμβριο του 

1946  .  

Ακολουθεί ανέκδοτο απόσπασμα Πρακτικού της Μοναστηριακής 

Σύναξης της Ιεράς Μονής Ιβήρων, που αφορά την προσέλευσή του 

στο Κελλί και την εις  μοναχό Κουρά του: 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΛΘ’ (39η) 

Τη 10 Οκτωβρίου 1946, ημέρα Πέμπτη 

………………………………. 

6) Λαμβάνεται υπό σημείωσιν δήλωσις του Γέροντος του Κελίου 

<ΑΠΟΤΟΜΗ>, Μοναχού Ιωάννου, καθ’ ην ο οπλαρχηγός Γ. Γιαγλής 

εκοινοβίασεν εις το υπ’ αυτόν Κελίον τον Μάιον τρέχ. έτους και 

εχορηγήθη η άδεια όπως κάρη Μοναχός, κατ’ οικονομία και λόγω των 

εθνικών του υπηρεσιών εις τον Μακεδονικόν Αγώνα, αλλά και της 

                                                           
1314 Ελήφθησαν προ 30ετίας από τον γράφοντα από απλούς μοναχούς που τον 

υπεραγαπούσαν και τον συναναστράφησαν, θαυμάζοντάς τον για τα 

κατορθώματά του. 
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υπεργηρίας του, όσον και της ζωηράς επιθυμίας του να καρή  το 

ταχύτερον. 

 

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Γέρων του κελλιού (ήδη αποβιώσας) 

(Στέλιος Νέζος του Κωνσταντίνου, εξ Ιερισσού Χαλκιδικής, έτος 

γέννησης 1912, προσελεύσεως 1919, κουράς 1930), ήταν κυρίως 

εκείνος που τον γηροκόμησε με αγάπη, υπομονή και αφοσίωση και 

του  έκλεισε τα μάτια . Ο Καπετάν Γιαγλής – μοναχός Γαβριήλ 

εκοιμήθη εν Κυρίω, άγων το 77ον έτος της ηλικίας του, τον Δεκέμβριο 

του 1946 . Σχετικό τυγχάνει το υπ’ αρθιμ. Πρωτ. 377/ 3/16 Ιουλίου 

1988 πιστοποιητικό της Ι.Μ. Ιβήρων. 

Μια άλλη πληροφορία που λαμβάνουμε από την παραπάνω 

πηγή (το βιβλίο του †Επισκόπου Ροδοστόλου Χρυσοστόμου) είναι ότι  

οι Γεροντάδες υπήρξαν προστάτες, βοηθοί, συνεργάτες και 

τροφοδότες, τόσον του ιδίου όσον και των παλληκαριών του . Μεταξύ 

αυτών, ο Γέρων Θεοδόσιος, ο οποίος σε συνεργασία με καπετα-

ναίους  ξυλάδικων  (Ευβοιείς, Σκιαθίτες, Σκοπελίτες) πραγματο-

ποιούσε μυστικές μεταφορές όπλων από απόμερους Αρσανάδες και 

φρόντιζε, καθ’ υπόδειξη του Γιαγλή, για την περαιτέρω προώθηση 

και διανομή τους.  

Του άρεζε επίσης, να διαμένει στο κελλί του Αγίου Γοβδελά (η 

συνοδεία είχε Ιερισσιώτικη καταγωγή), όπου και εξομολογούνταν 

στον Γέροντα, τον παπα-Γρηγόριο,(κατά κόσμον Ιωάννη Παπα-

στεριανό)  που έλεγε τα πάντα και στα Παντοκρατορινά Γενέσιο της 

Θεοτόκου και στο Εισοδίων της Θεοτόκου (του Ραβδούχου), 

αφηγούμενος σε συναθροίσεις στα αρχονταρίκια, μετά τις 

κυριακάτικες και γιορτινές θείες λειτουργίες, με πολυπληθές  

ακροατήριο . Στο ίδιο κελλί (Αγ. Γοβδελά) διέμεναν οι μοναχοί 

Στέφανος (Ζούτσος Δημήτριος), Παύλος (Μανάρης Νικόλαος), 

Αγαθάγγελος (Γατάς Βασίλειος), Ιερισσιώτες .   

Στο σημείο αυτό αξίζει να ανατρέξουμε στην μαρτυρία που μας 

δίνει ο Ιβηρίτης Μοναχός Μάξιμος:  

 Οι Βούλγαροι πράκτορες ελάμβανον πληροφορίας περί των εν 

Αγίω Όρει κινήσεων του Γιαγλή μέσω δύο μοναχών: του π. Νήφωνος 

(Βουλγαρικής καταγωγής) που διέμενεν εις Σταυρονικητιανόν Κελίον 
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του Αγίου Κηρύκου. Ο πρώτος, όστις είχε χρηματίσει καθώς έλεγε και 

εις την προσωπικήν φρουράν του μετέπειτα πρωθυπουργού Γεωργίου 

Κονδύλη (μάλλον ως διερμηνεύς) ήτο περισσότερον επικίνδυνος, 

καθότι το Κελίον του ευρίσκεται κάτωθεν του άλλου Ιβηριτικού 

Κελίου του Αγίου Γοβδελά, με Ιερισσιωτικήν και τούτο παράδοσιν, το 

οποίο τακτικώς επεσκέπτετο ο Γιαγλής. Ο ήρως όμως δεν επείραζε 

τους Μοναχούς. Μόνον ένα πράκτορα του π. Νήφωνος κατόρθωσε και 

τον συνέλαβε άνωθεν της Ιβηριτικής Σκήτης του Τιμίου Προδρόμου, 

τον οποίον και εξετέλεσεν επί τόπου εις εκ του σώματος του Γιαγλή, 

του οποίου οι Βούλγαροι είχον φονεύσει εννέα άτομα εκ της 

οικογενείας του. Μάλιστα ο πράκτωρ ούτος ήτο και ανυπόδητος, 

επειδή αντελήφθη ίσως την στηθείσαν παγίδαν του Γιαγλή και 

προσεπάθει να διαφύγει αθορύβως.     

Όταν επισκέφτηκα το Άγιο Όρος το 1985 και το κελλί του Τιμίου 

Προδρόμου της Ι. Μ. Ιβήρων, φωτογράφισα τους χώρους όπου έζησε 

τα τελευταία χρόνια του ο Γιαγλής, που είναι φτωχικοί, ωστόσο 

φιλόξενοι, πολύ φιλόξενοι, όπως αποκαλύπτουν και οι κάτωθι 

πληροφορίες από αφηγήσεις μοναχών.  

Το Ιβηριτικό Κελλί Γενέσιον του Τιμίου Προδρόμου, όπου όπως 

προαναφέρθηκε εκάρη αλλά και  εκοιμήθη  ο Καπετάν Γιαγλής, 

φιλοξένησε τον Καπετάν Μητρούση – Γκογκολάκη και τα 40 

παλληκάρια του Σώματός του για πάνω από 40 μέρες, το 19041315. Το 

ίδιο συνέβη και το 1906, όταν έμειναν εκεί για ικανό χρονικό 

διάστημα μετά τα γεγονότα  στο Καρατζάκιοϊ. Όπως αναφέρει ο 

Ιβηρίτης μοναχός Μάξιμος :  

 …Κατά τον Γ. Γαβριήλ, το κελίον του ήτο καταφύγιον των 

Μακεδονομάχων, δια τον λόγον ότι ο Γέρων του Κελίου, Μοναχός 

Χαρίτων (εκ Χορτιάτου Θεσσαλονίκης) και η συνοδεία του, ήσαν 

ένθερμοι πατριώτες και αγωνισταί˙ επί πλέον, τους εξυπηρέτει το 

απρόσιτον του τόπου, διότι η περιοχή εκαλύπτετο υπό μεγάλων 

δένδρων. Μετά τον Αγώνα τούτον ο Στρατηλάτης Βασιλεύς Κωνστα-

ντίνος, τη προτάσει του οπλαρχηγού Καπετάν Γιαγλή, εξέδωσε 

                                                           
1315 Σχετική είναι η ΝΑΙΜΞ φακ.22, θ-ε, υποφ.1, χ.α.φ.  Η από 4-11-1906 επιστολή 

του Αντιπροσώπου  Μερκούριου της Μονής Ξηροποτάμου στην Ιερά Επιστασία 
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ψήφισμα, ίνα δοθεί τω Κελίω τούτω κρατική σύνταξις, πράγμα οπού 

δεν επετεύχθη διά τας μετέπειτα, ίσως, δυσχερείς εξελίξεις. 

Απέστειλεν, ωσαύτως, και  εύφημον μνείαν , ήτις ενυπάρχει και την 

σήμερον. Πρόκειται δε περί ενσφραγίστου εγγράφου, με χρυσήν 

σφραγίδα του Βασιλέως . 

Από την ίδια πηγή, πληροφορούμαστε ότι ο Γιαγλής έκρυπτε στο 

εν λόγω Κελλί και μέρος του οπλισμού του. Οι  συμμορίτες, κατά την 

διάρκεια της κατοχής που γνώριζαν για την ύπαρξη των όπλων, 

έσπευσαν να τα αφαιρέσουν διά της βίας από τον γέροντα 

Δαμασκηνό, αφού προηγουμένως τον συνέλαβαν. Τα μόνα που 

πήραν ήταν δύο γκράδες. Τα υπόλοιπα (ένα δίκοπο σπαθί, ένα 

Μάουζερ, τον ιππικό κοντόκανο, ένα βουλγαρικό Μάνλιχερ, ένα 

τουρκικό περίστροφο και 2 ξιφολόγχες με χρυσή λαβή) που είχαν 

κρυφτεί υπό Μοναχού βρέθηκαν τελευταίως στο υπόγειο, 

κατεστραμμένα από την υγρασία.  

Τέλος, ο γέροντας Γαβριήλ Παπαϊωάννου, από το  Κελλί 

Γενέθλιον Ιωάννη Προδρόμου της Ιεράς Μονής Ιβήρων, μου 

αφηγήθηκε λεπτωμερώς τα εξής : 

 Ο Καπετάν Γιαγλής έρχονταν από το 1902 – 1905 στα Ιβηρίτικα 

κελιά που είναι 5-6 στον αριθμό, από τη μονή Κουτλουμουσίου. Μέχρι 

το 1905 δεν ήταν αναγνωρισμένος από το Κράτος. Το 1906 πήγε στη  

Βασιλεία   στον Βασιλιά Γεώργιο Α΄ και είχε από τότε την επίσημη 

ενίσχυση του Κράτους. Όταν έκαψε με τα παλληκάρια του το χωριό 

Καρατζάκιοϊ  στην περιοχή Νιγρίτας ήρθε με σαράντα παλληκάρια 

του και κρύφτηκε στο σπίτι (κελί) μας για σαράντα μέρες, που 

βρίσκεται σε μια χαράδρα. Ανάμεσά τους ήταν και Μητρούσης από τις 

Σέρρες. Ο γέρων πνευματικός μας Γαβριήλ από τη Βάβδο πήγαινε με 

τη βάρκα σε μια περιοχή το  Σαλόνικα , όπου υπήρχε κρυψώνας από 

τα πολεμοφόδια, τα έφερνε στον αρσανά και από κεί πέρνανε ο 

Γιαγλής με τα παλληκάρια του τα πολεμοφόδια και φεύγανε. Υπήρξε 

και άλλος κρυψώνας στη μονή Εσφιγμένου. Ο καπετάν Γιαγλής όταν 

το 1913 τελείωσε το έργο του θεώρησε καλό για το σπίτι μας να βγει 

ένα ψήφισμα, μια διάκριση τιμητική, το οποίο και έγινε. Εγώ 

προσωπικά τον γνώρισα τον Γιαγλή μετά την κατοχή όταν οι 

Βούλγαροι τον ζητούσαν. Ήταν θεόρατος, δεν τον χωρούσε η πόρτα. 
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Είχε ήμερο πρόσωπο και ήταν ήρεμος, με γενειάδα και φορούσε πάντα 

στολή και ένα φεσάκι με σταυρό. Εξομολογούνταν πολύ συχνά στο 

γέροντά μας και ήταν ακόμη πολύ καλός ομιλητής. Έμεινε ακόμα 

θέλω να πω και στη μονή Καρακάλλου. Μετά πήγε έξω, Νιγρίτα και 

Ιερισσό. Εν τω μεταξύ  έπαθαν  και τα μάτια του. Προηγούμενα η 

οικογένειά του έμενε στη Νιγρίτα. Τώρα μου ήρθε στο νου ένα 

περιστατικό. Ταίριασα να είμαι σε μια πανήγυρη, στου  Γουβδαλά  το 

σπίτι (κελί). Εκεί έμεινε ο Γιαγλής στην πανήγυρη και το βράδυ στο 

καλογερικό συμπόσιο όπως γίνεται, τραγούδησαν όλοι το τραγούδι 

του Γιαγλή. Ήμουνα δίπλα του και τον είδα να δακρύζει. Όλοι 

πραγματικά συγκινηθήκαμε. Μάλιστα 7-8 Ιερισσιώτες εργάτες 

χόρεψαν κιόλας. Και κάτι άλλο με ‘κανε εντύπωση. Το πρωί του 

πανηγυριού στην εκκλησία απ’ την αρχή ως το τέλος καθόταν στο 

δεσποτικό που του παραχώρησαν τιμητικά σαν κολώνα. Είπε ο ίδιος το 

πιστεύω. Εγώ εκεί έψαλλα με τον Μποζίκα. Ήταν πολύ θρήσκος 

άνθρωπος. Σου είπα προηγουμένως για τα 40 παλληκάρια του που 

ήρθαν και έμειναν στο σπίτι μας. Εκτός απ’ αυτούς άλλοι σαράντα 

μένανε τότε στο  Νταουτάδικο  το κελί. Υπήρχε και κει κρησφύγετο. 

Και είχαν σύνδεσμο με τους άλλους σαράντα με γράμματα, με 

αγγελιοφόρο. Ανάμεσα μάλιστα σ’ αυτούς τους πολεμιστές υπήρχαν 

και καλόγεροι. Όπως ήταν ο Χρυσόστομος από το  Λαυριώτικο  κελί, ο 

Αβέρκιος ο  κομπολογάς, ο Ιωακείμ ο Ιβηρίτης που  βοηθούσε στα 

γράμματα  τον Γιαγλή γιατί ήξερε καλά γράμματα, ο γερο Θεοδόσιος. 

Κάθε μέρα αυτοί με τον Γιαγλή κάμανε συνεδριάσεις στο σπίτι μας. 

Σαν τώρα που σου μιλάω έρχεται στο μυαλό μου η σκηνή, καθισμένος 

ο Γιαγλής δίπλα στον γέροντά μου Γαβριήλ και να του λέει: Αχ βρε 

γέροντά μου πως μέσα από τόσους αγώνες δεν μας έφαγαν το κεφάλι 

οι Βούλγαροι. Από τα άλλα παλληκάρια του Γιαγλή γνώρισα καλά τον 

Ιερισσιώτη Χριστόδουλο Τσόχα που ήταν και το πρωτοπαλλήκαρό 

του, είχε θυμάμαι και γραμματέα. Δεν πήγαινε όταν έρχονταν στο 

Όρος σ’ όλα τα μοναστήρια. Πήγαινε μόνο στου Ιβήρων, Καρακάλλου 

και Γρηγορίου. Όταν πέθανε θυμάμαι στο κελί του γέροντα 

Δαμασκηνού ήρθε εκείνη τη μέρα η Ιερά Επιστασία, δύναμις 

χωροφυλακής και 2 αξιωματικοί από τον Πολύγυρο και έφεραν τιμή. 
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Πέθανε πάμπτωχος. Τα θεμέλιά του ήταν θρήσκα, γι’ αυτό και 

έβγαλε τον αγώνα του εις πέρας…. .  

 

Ιερά Μονή Διονυσίου 

Στο Μοναχολόγιο1316 της Ι. Μονής Διονυσίου1317 αναφέρεται ότι 

πολλοί μοναχοί της Μονής αναχώρησαν κατά την Επανάσταση του 

1821 σε άλλα μέρη της Ελλάδος και παρέμειναν εκεί μέχρι το 1830. 

Όσοι δ’ εξ αυτών συμμετείχαν στην Επανάσταση, φυλακίσθηκαν στο 

Λευκό Πύργο και πολλοί απεβίωσαν από τις κακουχίες. Ο 

Καθηγούμενος Στέφανος περιγράφει εν συντομία στο  Χρονικό  της 

Μονής τη μετάβαση του ιδίου μετ’ άλλων μοναχών στην 

Κωνσταντινούπολη, και από εκεί στα Μετόχια της Μονής στον Πόρο, 

στη Ζάκυνθο, στη Σκόπελο, μέχρι που επέστρεψαν στη Μονή την 6η 

Ιουνίου 1830. Σημάδια της παρουσίας των Τούρκων στρατιωτών στη 

Μονή από το 1821 έως το 1830 αποτελούν οι οπές που άνοιξαν οι 

σφαίρες των όπλων τους στις θύρες και την Τράπεζα της Μονής και 

οι καταστροφές που προξένησαν αυτοί σε εικόνες.  

Επίσης, τον 19ο αιώνα η Ι. Μονή απώλεσε την κυριότητά της σε 

Μετόχια που βρίσκονταν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, με σπου-

δαιότερο το Μετόχι Οργάνι (περιφέρεια Ελευθερουπόλεως 

Παγγαίου). Η απώλεια συντελέσθηκε μετά από μεσολάβηση 

Τούρκων Βέηδων, ενώ η κυριότητα του Μετοχίου επανήλθε πάλι στη 

Μονή το 1912 μετά την απελευθέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας 

από τον Ελληνικό στρατό. Το Μετόχι υπέστη πολλές ζημίες το 1913 

κατά τη διάρκεια του Ελληνοβουλγαρικού πολέμου. Το Μετόχι στον 

Πολύγυρο στη θέση  Μαριανά  επανήλθε στην κυριότητα της Μονής 

                                                           
1316 Οι πληροφορίες ελήφθησαν από το διατηρούμενο στα Αρχεία της Μονής   

Μοναχολόγιο, τον χειρόγραφο Διονυσιακό Τόμο Αγάπης (1931) του μοναχού 

Λαζάρου Διονυσιάτου (1892-1974), γραμμένο σε έμμετρους δεκαπεντασύλλαβους 

στίχους (σελ. 14-15 χειρογράφου), και το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ, 

Καθηγούμενου Ι. Μ. Αγίου Διονυσίου (1887-1983), με τον τίτλο «Λόγος Γέροντος», 

Αγ. Όρος, 2013, που αποτελεί βελτιωμένη έκδοση του βιβλίου του ιδίου με τον 

τίτλο «Αναμνήσεις και Νοσταλγίαι» (Α΄ βραβείο Διαγωνισμού Υπουργείου 

Προεδρίας Κυβερνήσεως), Θεσσαλονίκη 1958.  
1317 Γαβριήλ, Αρχιμανδρίτης.  Η εν Αγίω Όρει, σ. 156 επ. 
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μετά από προσπάθειες του Γεροντα Κυρίλλου Μοναχού το 1884. Το 

αυτό συνέβη και σε άλλα Μετόχια της Μονής1318.  

Στο Αρχείο της Μονής Διονυσίου φυλάσσονται έγγραφα από το 

β΄ ήμισυ του 19ου αιώνος, στα οποία περιγράφεται η οδυνηρή 

οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε η Μονή, εξαιτίας των 

προαναφερόμενων δημεύσεων όσο και των προκυπτουσών δυσμε-

νών καιρικών συνθηκών που έπληξαν τις καλλιέργειες των γαιών. 

(Να σημειωθεί πως οι καλλιέργειες  των γαιών που ανήκαν στα 

Μετόχια εγένετο δι’ αυτεπιστασίας Οικονόμου της Μονής με 

ανάλογο προσωπικό εκ μοναχών και λαϊκών, και ο Οικονόμος 

απέδιδε ετησίως ισολογισμό εσόδων-εξόδων των καλλιεργειών1319 

στη Μονή). Οι μοναχοί της Ι. Μονής Διονυσίου, προκειμένου ν’ 

αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της Μονής κατέφευγαν συχνά στη  

ζητεία  τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρωσία.1320                           

Σε όλα τα εθνικά προσκλητήρια της πατρίδος τα Μετόχια της 

Μονής λειτουργούσαν ως εθνικά Κέντρα, και η προσφορά των εκεί 

διαμενόντων μοναχών σ’ αυτά ήταν πολύτιμη.   

 

Νήφων Διονυσιάτης. Κατά κόσμον Νικόλαος Παπακώστας, 

Γεννήθηκε το 1857 στα Φουρνά Αγράφων Ευρυτανίας. Στη Μονή 

ήρθε το 1889. Το 1904 πολέμησε ως Μακεδονομάχος στα αντάρτικα, 

χωρίς να αποβάλει το ράσο.  Εκοιμήθη  το 1940. Ο μοναχός Λάζαρος 

Διονυσιάτης αναφέρει στα χειρόγραφά του1321:  

 Και τώρα, για τον Νήφωνα, να είπωμεν ολίγα ος έχει 

εβδομηντατρείς, χρόνους επικουρία. και τον θαρρείς τα ήμιση, εκ 

τούτων για να έχη διά την ακμαιότητα, ήνπερ διακατέχει. που  τρέχει 

                                                           
1318 Ό.π., σ. 209. 
1319 Ό.π., σ. 129-130. 
1320 Ομοίως, οπ. σ. 196. 
1321 Ευχαριστώ θερμά τον Γέροντα Συμεών για την παραχώρηση του εγγράφου. 

Στο Μοναχολόγιο της Ι. Μονής Διονυσίου διαβάζουμε βίους μοναχών που 

ανέπτυξαν αξιόλογη δράση στους Εθνικούς Αγώνες. Οι πληροφορίες ελήφθησαν 

από το Μοναχολόγιο της Μονής, τον χειρόγραφο Διονυσιακό Τόμο Αγάπης (1931) 

του μοναχού Λαζάρου Διονυσιάτου (1892-1974), γραμμένο σε έμμετρους 

δεκαπεντασύλλαβους στίχους (σελ. 14-15 χειρογράφου). 
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σαν την έλαφον, στους κήπους άνω κάτω ωσάν δορκάς και λαγωός, 

και ως πουλί του άθω. και τώχει ένα καύχημα, οτ, είν’ Καρπενησιώτης 

και εύζωνος χρημάτισεν, ότ’ ήτο στρατιώτης. του Παπακώστα ο υιός, 

από Φουρνά ο Νίκος, που ύστερα εμόνασεν, και έδρασεν ανδρείως. ως 

Οικονόμος πάλιν δε, διέπρεψεν σπουδαίως, εκ Βόζιναν και Χειμαδιό, 

ειργάσατο με σθένος. ανήγειρεν στο Χειμαδιό, οικοδομάς ωραίας εκ 

βάθρων για κοιαύγλια. ως και συκαμινέας εφύτευσεν θαρρώ πολλάς, 

και φρέαρ εν Βοζίνη, ανώρυξεν εν τη αυλή, αλλ’ ύδωρ ουκ εφάνη. 

πέρυσι ην Επίτροπος, μετά του Χαραλάμπους κ’ εποίησαν έργα 

πολλά. άξια δι’ επαίνους, με πλάκες ελιθόστρωσαν εμπρός στο 

θυρωρείον, επίσης βενζινόπλοιον, τόνων τριών ωραίον  και τώρα 

πλέον μ’ άνεσιν, θα κάμωμεν ταξείδια και με πολλήν ταχύτητα ωσάν 

με ατμομπίλια  ενδύεται πολύ κομψώς, μύιγα δεν στέκ’ επάνω. 

φιλύφρων είν’ φιλάρεσκος, και εγκρατής εν μέτρω συν τούτοις 

φιλακόλουθος - ως στύλος στέκ’ ασάλευτος, καίτοι πολύ ευπαίδετος – 

ουκ έστιν ο αιδέσιμος. και την σειράν του λόγου μας άλλος 

καταλαμβάνειν επείγεται σεβάσμιος και με πολλήν την χάριν εκ των 

Γιγάντων της φυλής, θαρρώ και των Κυκλώπων τάχα να ήλθον επί 

γης, των πάλαι ατρομήτων των μυθικών κατάφορτος, εκ 

ταπεινοφροσύνης ούτος Γέρων Συνάξεως, πολλής νοημοσύνης, τι είν’ 

υπερηφάνεια, δεν έμαθεν ακόμη, διό και την βδελύσσεται, ως ο 

Χριστός μας θέλει. και μέχρι νυν εργάζεται, στον μύλον μας με ζήλον 

Πατέρας εκμιμούμενος, αρχαίους εις τον βίον .  

Χρυσόγονος Διονυσιάτης.  Κατά κόσμον Χρήστος Ιωάννου 

Αντώνης. Γεννήθηκε το 1889 στη Φουρνά Αγράφων Ευρυτανίας. Το 

1919 ήρθε στην Ιερά Μονή. Το 1922 εκάρη μοναχός.  Εκοιμήθη  το 

1960 σε Κελλί των Καρυών. Πριν γίνει μοναχός συμμετείχε ενεργά 

στον Μακεδονικό Αγώνα και στους Βαλκανικούς Πολέμους. Ήταν 

το πρωτοπαλλήκαρο του Μακεδονομάχου Κωνσταντίνου Γαρέφη.  

Έζησε στις Παντοκρατορινές Καλύβες α) Καψάλας (Κοκκίνου) και 

β) Αγ. Μητροφάνους. Ο Γέρων Γαβριήλ Διονυσιάτης μας δίδει 

περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή και τη δράση του στους 

εθνικούς Αγώνες: 

 Από μικρός διάβαζε τα  Πάτρια  του Δαμβέργη (λογοτέχνη και 

δημοσιογράφου εκ Κρήτης, διατελέσας διευθυντής του γραφείου του 
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Ελευθ. Βενιζέλου) και τον  Ελληνισμό  του Νεοκλή Καζάζη 

(Καθηγητής της Φιλοσοφίας του Δικαίου στο Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο και πολιτικού, ιδρύσας το 1892 την Εταιρεία  

Ελληνισμός , υπεστήριξε τις εθνικές θέσεις και εξέδιδε περιοδικό). 

Μετά τον θάνατο του Παύλου Μελά, όταν άναψε ο Μακεδονικός 

Αγώνας, αναπτύχθηκε μέσα του το αίσθημα της φιλοπατρίας για την 

Μακεδονία. Διηγιόταν στους συγγενείς και φίλους του ιστορίες για 

την Μακεδονία, τον ελληνικό πολιτισμό, για τις παράλογες αξιώσεις 

των Βουλγάρων και για τους αγώνες των Ελλήνων κατά των 

Βουλγάρων. Δεν άργησε δε να ενταχθεί στο  αντάρτικο  στην 

Μακεδονία και συγκεκριμένα στο Σώμα του Γαρέφη. Ο Καπετάν 

Κωνσταντίνος Γαρέφης δρούσε στον Μακεδονικό Αγώνα το 1905 και 

είχε ενταχθεί στο σώμα του Καπετάν Ακρίτα. Στόχος του ήτο η 

εξόντωση των αρχικομιτατζήδων Κούκα και Καρατάσωφ, το οποίο και 

επέτυχε. Ωστόσο, ήτο μοιραίον από δικό του λάθος συνεννόηση με δύο 

πρωτοπαλίκαρα του, ο ένας εκ του οποίου ήτο ο Χρυσόγονος να 

φονευθεί στα  Καλύβια του Κεχαγιά Φαρμάκη . Ξεψυχώντας δε ο 

Γαρέφης στην αγκαλιά του Χρυσόγονου του έδωσε εντολή να πάει 

στην Μάνα του και την αδελφή του τα οικογενειακά κειμήλια που 

φορούσε επάνω του. Ήταν η βραδιά που οι Βούλγαροι ήθελαν να 

γιορτάσουν το  Ίλιντεν , την ψευδεπανάσταση που δήθεν είχαν κάνει 

ενάντια στους Τούρκους. (Η αλήθεια όμως ήτο ότι ήθελαν να 

καταστρέψουν τον Ελληνισμό). Ο Χρυσόγονος, που έβαλε και αυτός το 

λιθαράκι του στον αγώνα κατά του εκσλαβισμού επέστρεψε στη 

συνέχεια όχι στο σπίτι του αλλά έγινε το πρωτοπαλίκαρο στον 

Καπετάν Χρήστο (Καραπάνο) που ανέλαβε το Σώμα του Γαρέφη στη 

Μακεδονία. Έμμεινε στην Μακεδονία μέχρι το  Τουρκικό Σύνταγμα . 

Στη συνέχεια κάποιος συγχωριανός του τον αναγνωρίζει, 

εντοπίζοντάς τον στους Προσκόπους του Καπετάν Τσόντου (Δεκ. 

1912). Στον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο βρέθηκε κοντά στον Ιω. Βελισσάριο 

(1861-1913) διακριθέντα Αξιωματικό στους Βαλκανικούς και ιδιαίτερα 

στη Μάχη του Μπιζανίου, ως βοηθός του. Κάποιον τραυματισμό που 

υπέστη στη μάχη του Λαχανά τό’χε για καμάρι του, αψηφώντας κάθε 

κίνδυνο. Η μοίρα το έφερε να είναι αυτός, στου οποίου την αγκαλιά 

ξεψύχησε ο Βελισσάριος στην Άνω Τζουμαγιά τον Ιούλιο του 1913. Ενώ 
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η νίκη των Ελλήνων ήτο περιφανής, αυτός είχε τις τύψεις του και 

επιστρέφει στη Μονή Διονυσίου . Όπως δε αφηγείται ο Γέρων 

Γαβριήλ  ζητά από τον ηγούμενο της Μονής να γράψει στα Δίπτυχα 

τα ονόματα των αγαπητών του αρχηγών Κων/νου (Γαρέφη) και 

Ιωάννου (Βελισσαρίου). Άφησε προς τούτο δύο λίρες και αναχώρησε 

από τη Μονή Διονυσίου . Προς το τέλος δε του βίου του αποσύρθηκε 

στις Παντοκρατορινές Καλύβες Καψάλας και Αγ. Μητροφάνους1322. 

3) Χρυσόστομος Διονυσιάτης.  Ο κατά κόσμον Δημήτριος 

Χατζηδανιήλ γεννήθηκε το 1860 στη Βάρνα του Ευξείνου Πόντου. 

Ήρθε στη Μονή το 1908. Εκάρη μοναχός το 1909. Υπήρξε θύμα της 

βουλγαρικής Εξαρχίας. Τελειόφοιτος της Χάλκης και του 

Πανεπιστημίου της Ερλάγγης (Βαυαρίας), μιλούσε απταίστως τη 

γερμανική, γαλλική, ρωσική, τουρκική, εν μέρει δε και την αγγλικήν 

γλώσσα. Δύο χρόνια μετά, αφού έλαβε το σχήμα, κλήθηκε από το 

Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, χειροτονήθηκε, διάκονος, 

πρεσβύτερος και, λαβών το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτου από τον 

Ιωακείμ Γ΄, εστάλη στη Βουλγαρία ως αρχιερατικός επίτροπος. 

Περιπεσών εκεί σε κινδύνους (εξεδιώχθη κατά τους Βαλκανικούς 

πολέμους από εκεί  πολλά κακωθείς δια των βουλγαρικών υποκο-

πάνων , διότι δεν ήθελε να μνημονεύσει τον έξαρχο των Βουλγάρων 

στις ιεροτελεστίες)1323, επανήλθε στην Κωνσταντινούπολη, γενό-

μενος μέλος της Γεροντικής Συνάξεως και Γραμματεύς της Μονής. 

Κατά την αγγλογαλλική κατοχή χρημάτισε Αρχιγραμματέας της 

Ιεράς Κοινότητος λόγω της μορφώσεως και πολυγλώσσου παιδείας 

του. Προσκληθείς υπό του Κασσανδρείας Μητροπολίτου Ειρηναίου 

διατέλεσε επί έτη καθηγητής στη Σχολή Σταυρού, Γυμνασιάρχης 

στη Σύμη και καθηγητής στις Ιερατικές Σχολές Αγίας Αναστασίας 

και Αθωνιάδος. Υπήρξε ταπεινός, απλούς, άκακος, ουδέποτε τον 

αντελήφθη κανείς να δημιουργεί προβλήματα, αντιθέτως να περνά 

                                                           
1322 Γαβριήλ Διονυσιάτης, Αναμνήσεις, σ. 116-123 και (νεώτερη έκδοση). 

- Γαβριήλ Διονυσιάτης,  «Λόγος Γέροντος». Άγιον Όρος, Ι. Μ. Αγ. Διονυσίου, 

2013, σ. 105-116. Το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ, αποτελεί βελτιωμένη 

έκδοση του βιβλίου του με τον τίτλο «Αναμνήσεις και Νοσταλγίαι» (Α΄ βραβείο 

Διαγωνισμού Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως), Θεσσαλονίκη 1958. 

- Μάξιμος Ιβηρίτης, «Το Άγιον Όρος", 87-116.  
1323 Πανελλήνιον Λεύκωμα, Τόμ.Γ., σ. 129. 
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απαρατήρητος στην πετυχημένη ενάσκηση των καθηκόντων του ως 

Αρχιγραμματέας της Ιεράς Κοινότητος ή ως διδάσκων στις Ιερατικές 

Σχολές.  Εκοιμήθη  την 28ην Σεπτεμβρίου 1933, ηλικίας 73 ετών στο 

γηροκομείο της Μονής1324 (φθίνουσα η υγεία του από τις κακώσεις 

που του προξένησαν οι Βούλγαροι).  

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που αναφέρει ο Γέρων 

Γαβριήλ  ότε τω απενεμήθη υπό της γαλλικής κυβερνήσεως το 

παράσημον της λεγεώνος, αμέσως το αφιέρωσεν εις την εικόνα της 

Υπεραγίας Θεοτόκου το  Άξιο Εστί , προειπών ότι πάντα όσα έχει ο 

αγιορείτης μοναχός, ανήκουν εις την μεγάλην Μητέρα του την 

Παναγίαν .   

Μια μέρα, όταν περί το τέλος της ζωής του είχε το διακόνημα του 

πορτάρη (θυρωρός), ανέπτυξε ένα διάλογο με νεοεισερχόμενο στη 

Μονή. Τον διάλογο μεταφέρει σε έμμετρο λόγο ο Γέρων Λάζαρος σε 

χειρόγραφο του Αρχειακού υλικού της Ι. Μονής στον  Τόμο Αγάπης  

(1931):  Χαίρε του λέγω Γέροντα, παρακαλώ ως ξένος, είν’ ελευθέρα 

είσοδος, να έμβω ως το έθος; Μάλιστα τέκνον είσελθε, αφόβως 

θαρραλέως, δεν χρειάζοντ’ εισόδια, ειπέ όμως το γένος, την κλήσιν 

την καταγωγήν, ποίας θρησκείας πέλεις; είσαι πιστός Ορθόδοξος, ή 

μήπως Προτεστάντης; αφού δε εβεβαίωσα, την ιδιότητά μου, και είδον 

οφθαλμοφανώς, τι είχον έμπροσθέν μου, Διδάσκαλον πολυμαθή; ζητώ 

πληροφορίας, περί αγίας των Μονής, μετά επιθυμίας∙ και πώς 

εκαταδέχθηκε, ως Μοναχός να ζήσῃ, όπου την σήμερον σχεδόν, 

νομίζετ’ αφροσύνη, υπό των Κοσμικών Σοφών, των εαυτούς υψούντων, 

ότι τα πάντα οίδασι, και κομπορρημονούντων;   

Και απαντά ο Χρυσόστομος:  

 Άκουσον λέγει φίλο μου∙ αυτά όπου μου λέγεις, είναι διδάγματ’ 

υλιστών, αλλά ο Ιωάννης, ο Θεολόγος ο κλεινός, φησίν ότι ο κόσμος, 

κείται γαρ εν τω πονηρώ, εις ερεβώδες σκότος. ημείς δ’ ο εωράκαμεν, 

τούτο πιστοποιούμεν, και ακοή ηκούσαμεν, τρανώς ομολογούμεν. ημίν 

ουν πεφανέρωται, Πατρός υιός και Λόγος, και Πνεύμα δε κατάπεμψε, 

ως σήμα αρραβώνος∙ αυγάσαν την διάνοιαν καρδίαν τε συνάμα, και 

γνόντες την αλήθειαν, θα ζώμεν εις αιώνα. ο δε Εθνών απόστολος, ο 

                                                           
1324 Λαζάρου  Διονυσιάτης, Διονυσιακαί διηγήσεις, σ. 70-71. 
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θεηγόρος Παύλος. εις πάσας του επιστολάς, βοά μεγαλοφώνως∙ 

Χριστός, Θεού η δύναμις, Χριστός, Θεού σοφία. τοις Ιουδαίοις 

σκάνδαλον, τοις Έλλησι μωρία, πλήν τοις πιστοίς χριστιανοίς, Πατρός 

η ευδοκία. υιός του ων Μονογενής, ψυχής μου σωτηρία∙ Θεός εστι 

αληθινός, τέλειος εκ τελείου και άνθρωπος δε ο αυτός, εκ Πνεύματος 

αγίου. διπλούς κατ’ άμφω φύσεσι, διπλούς τη ενεργείᾳ, αλλ’εις 

Χριστός ο Ιησούς, υπόστασις γάρ μία. Θεός ουν τρισυπόστατος, Πατήρ 

Υιός και Πνεύμα άναρχος ατελεύτητος, Τριάς η ενιαία. προσώποις μέν 

διαιρετή, τη φύσει ηνωμένη εν υποστάσεσι τρισί καλώς γνωριζομένη. 

αλλ’ είς Θεός, Δημιουργός –παντού εν πάσι ο αυτός άπειρος 

Ὁμοούσιος - αεί συμπροσκυνούμενος. αυτώ λοιπόν πιστεύοντες, εν τω 

παρόντι βίω, συν Παύλω εκβοήσωμεν, καρδίᾳ ευχαρίστω. άπερ ως 

κέρδη πρότερον, επόθουν ν’ απολαύσω, ήδη ηγούμαι σκύβαλα, ίνα 

Χριστόν κερδίσω, ψυχής μου τον παράδεισον, ζωήν την αιωνίαν, 

τρυφήν την αδαπάνητον, ως άνω Βασιλείαν .  

 Άλλος Διονυσιάτης ήταν ο Γαβριήλ μοναχός εκ Θεσσαλίας, ο 

οποίος τον Αύγουστο του 1910 απήχθη μετά τριών άλλων αδελφών 

υπό των καταλαβόντων το Ρούπελ Βουλγάρων. Εκ του εν Ορφάνι 

περιφερείας Πραβίου Μετοχίου της Μονής, εκ των 4 του των 

Διονυσιατών, ο εις Πέτρος ονόματι, απεβίωσεν καθ’ οδόν εκ των 

κακώσεων, οι δε άλλοι τρεις απήχθησαν εις Σεβλίεβον της 

Βουλγαρίας, οπόθεν απελύθησαν μετά των ενδόξων νέων των 

ελληνικών όπλων. Ο ήρως ούτος του καθήκοντος και της χριστιανικής 

αρετής Γαβριήλ, κατά με τον χρόνον της αιχμαλωσίας του δια του 

μισθώματος της προσωπικώς του εργασίας ου μόνος προς σωτήρησιν 

των μετ’ αυτού αδελφών επήρκει, αλλά και άλλοις επήρχετο αρωγός, 

και μετά την απελευθέρωσιν δε αυτού δεν έσπευσεν αμέσως εις την 

Μονήν, αλλά πρώτον εις το Μετόχιον, ένθη και νυν οικονόμος 

διατελεί. Υπερβαίνουσι τας 100.000 δραχμάς αι ζημίαι, ως συνολικώς 

διεπράξαντο οι Βούλγαροι εις το εν λόγω Μετόχιον και τας πέτρας 

αυτάς εκ των κτηρίων των τε οικημάτων και της εκκλησίας 

εξαφανίσαντες μετά των τροφίμων ζώων και λοιπών... .1325 

   18 Σεπτ. 1922 Νικόδημος Μον. Διονυσιάτης 

                                                           
1325 Πανελλήνιο Λεύκωμα, Τόμ. Γ΄,  σ. 129-130.  
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Κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα Μοναχοί από το Κελλί 

Αγ. Ευσταθίου έδρασαν με αρχηγό τον μοναχό Γρηγόριο (Σούλιο), ο 

οποίος είχε την ευθύνη της μεταφοράς των όπλων στους αγωνιζό-

μενους μοναχούς του Αγίου Όρους. Όταν το Κελλί τους 

κατεδαφίσθηκε (1936) λόγω επἐλτασης κτηρίων του Πρωτάτου, 

βρέθηκαν πολλές κρύπτες εντός αυτού, όπου αποθηκεύονταν τα 

πολεμοφόδια που μεταφέρονταν κυρίως με καΐκια στη περιοχή. Ο 

Γρηγόριος κοιμήθηκε στη Σκήτη Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (της Ι. 

Μ. Ξενοφώντος).1326 

Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου 

Κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα έδρασαν οι εξής 

Μοναχοί: Από το Κελλί Τιμίου Προδρόμου ο Γέροντας Μελέτιος 

(Καμπανάρης Πρωτάτου)1327· από το Κελλί Εισόδια της Θεοτόκου ο 

Γέροντας Δαμιανός Μυτιληναίος και πολλοί άλλοι Μοναχοί1328· από 

το Κελλί Ραβδούχου Κουτλουμουσίου έδρασαν Μοναχοί υπό τον 

Γέροντα Ιωαννίκιο1329 

Ιερά Μονή Παντοκράτορος 

Από το Κελλί Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου (περιοχή Καψάλας) 

έδρασαν κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα οι Γέροντες 

Μακάριος, Διονύσιος και Στέφανος1330· από το Κελλί Εισόδια της 

Θεοτόκου (Ραβδούχου) ο Γέροντας Θεοφάνης1331· από το Κελλί 

Γενέσιον της Θεοτόκου ο Γέροντας Ονούφριος εκ  Καλαβρύτων. 1332 

Γραπράς μαρτυρίας έχομεν και δια την συμμετοχήν της Ι. Μονής 

Παντοκράτορος εις τον Μακεδονικόν Αγώνα. Συμφώνως με 

αυστριακάς πηγάς, το 1907 τουρκικά πολεμικά πλοιάρια, τα οποία 

είχον αναλάβει την φρούρησιν των ακτών της Χαλκιδικής, συνέλαβον 

                                                           
1326 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Το Άγιον Όρος», σ. 87-114. 
1327 Ό.π. 
1328 Ό.π. 
1329 Ό.π. 
1330 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Το Άγιον Όρος», σ. 87-114. 
1331 Ό.π. 
1332 Ό.π. 
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τρεις ελληνικάς λέμβους εις την ανωτέρω Μονήν με πλούσιον 

πολεμικόν υλικόν, το οποίον προωρίζετο δι’ ανεφοδιασμόν των 

ελληνικών ανταρτικών ομάδων του Σαντζακίου Σερρών. Τα ίδια 

αυστριακά Αρχεία μας πληροφορούν, ότι πολλαί περιοχαί της 

Μακεδονίας ευρίσκοντο εις αναστάτωσιν λόγω συγκρούσεων των 

ανταρτικών ομάδων. Εις τον μακροσκελή κατάλογος των περιοχών 

της Μακεδονίας τον οποίον συνέταξαν αι αυστροουγγρικαί προξενικαί 

αρχαί της Θεσσαλονίκης διά να πληροφορήσουν την Κεντρικήν αυτών 

Υπηρεσίαν, αναφέρονται μεταξύ των άλλων η Κασσάνδρα και το 

Άγιον Όρος1333.  

Ιερά Μονή Ξηροποτάμου 

Η δράση που ανέπτυξε ο Διονύσιος Ξηροποταμινός καθόρισε τη 

συμβολή των Μοναχών της Μονής Ξηροποτάμου στους Αγώνες του 

Έθνους στην περίοδο 1900-1913. Ο Διονύσιος Ξηροποταμινός έχαιρε 

εκτίμησης από το Πατριαρχείο και χειρίστηκε επιτυχώς τις ιστορικές 

περιστάσεις, πετυχαίνοντας θετικά αποτελέσματα για τη Μονή. Ο 

αδέξιος όμως πολιτικός χειρισμός του να συνεπικουρήσει στην 

επιβολή του Καταστατικού Χάρτη του Χουσνή Πασά, Γενικού  

Διοικητή Μακεδονίας (1861), στο Άγιο Όρος, που καταργούσε 

θεμελιώδεις θεσμούς της Αγιώνυμης πολιτείας, καθόρισε την 

υστεροφημία του1334.  

 

Ιερά Μονή Ζωγράφου 

Παρόλες όμως τις ιδεολογικές συγγένειες των σλαβικών λαών, 

αξιοπερίεργη ήταν η πολιτική που ασκούσαν οι Ηγούμενοι της Ι. Μ. 

Ζωγράφου, οι οποίοι, μολονότι στις συνάξεις της Ιεράς Κοινότητας 

ακολουθούσαν κοινή γραμμή με την ηγεσία της Ρωσικής Μονής Αγ. 

Παντελεήμονος, απαγόρευαν την εγκαταβίωση Ρώσων Μοναχών 

στη Μονή τους1335. 

                                                           
1333 Μάξιμος Ιβηρίτης, "Το Άγιον Όρος", σ. 93-94. 
1334 Για λογίους πατέρες της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου έχει γράψει ο Νικόλαος 

Τσιλικίδης , "Λόγιοι Πατέρες", σ. 407-436. Περισσότερα γι’ αυτόν βλ. Ευδόκιμος 

Ξηροποταμινός. Η εν Αγίω Όρει, σ.113-123. 
1335 Σμυρνάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 560 Η Μονή του Ζωγράφου… λίαν αξιεπαίνως 

ανθίσταται μετά σθένους κατά της εισαγωγής Ρώσων εν τε τη ιδία και τοις ορίοις 
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Ιερά Μονή Δοχειαρίου 

Οι Μοναχοί της  Μονής Δοχειαρίου συμμετείχαν με έντονο 

πατριωτισμό   στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, όπως και στο 

Μακεδονικό Αγώνα. Όλοι οι οπλαρχηγοί που έδιδαν τις μάχες στην 

περιοχή όπου δρούσαν τα αντάρτικα Σώματα  (Β. Παπακώστας, Γ. 

Γαλανόπουλος, Α. Μπάλτσας) είχαν κρίνει ότι το Μετόχι της Μονής 

στα Πυργαδίκια, στο μυχό του Σιγγιτικού, αποτελούσε το πλέον 

ασφαλές ορμητήριο. Σ’ αυτό οι οπλαρχηγοί και τα Σώματά τους 

εύρισκαν φιλοξενία, περιποίηση και φαγητό. Απ’ εδώ εφορμούσαν 

για την Ανατολική Μακεδονία και για τη Χαλκιδική. Όταν ο Ρώσος 

Χιλίαρχος Πλατανώφ1336 πλησίασε στην αυλή του μετοχίου, 

συνοδευόμενος από Οθωμανούς χωροφύλακες (μέσα Μαρτίου 1908), 

είδε ότι εκείνη την ώρα ο Παπακώστας βρισκόταν με αντάρτες 

γλεντώντας με ευθυμία  στη Μονή, και χωρίς να προβεί σε επεισόδιο 

άφησε τους Έλληνες ν’ αναχωρήσουν. Τους ακολούθησαν δε τόσο ο 

Οικονόμος του μετοχίου πατήρ Σάββας (εκ Καρπενησίου Ευρυ-

τανίας), όσο και ο  παραοικονόμος Ιωακείμ εκ Βραστών, οι οποίοι 

παρέμειναν κρυμμένοι από τους Τούρκους μέχρι της αμνηστίας που 

εδόθη μετά την ανακήρυξη του Συντάγματος1337. Η συνεισφορά του 

Μετοχίου στους αγώνες τους έθνους συνεχίστηκε μέχρι και τις 14 

Μαΐου του ιδίου έτους, όταν ο Καϊμακάμης της περιοχής, συνοδεία 

Τούρκου ανθυπολοχαγού και 15 χωροφυλάκων, αναζήτησε στο 

Μετόχι οικονόμους, για τους οποίους είχε την υποψία ότι κρύβονταν 

                                                                                                                                                                      
αυτής μη πωλούσα κελλίον. Όταν ο στρατηγός Ιγνάτιεφ επεσκέφθηκε την Ι. Μ. 

Ζωγράφου (1874) και τους ρώτησε Διατί δεν κοινοβιάζεται και Ρώσσους εν τη Μονή 

σας;, έλαβε ευθαρσώς την απάντηση Διότι φοβούμεθα μήπως μας εκβάλωσι της 

Μονής μας. Σε άλλη ερώτησή του, η εάν υπάρχει στη Μονή Έλλην μοναχός και 

του απήντησαν αρνητικά, αυτός ανεφώνησε Δόξα σοι ο Θεός επιτέλους που δεν 

υπάρχει κανείς Έλλην ενταύθα! 
1336 Συνταγματάρχης του ρωσικού στρατού. Εκτελούσε χρέη διοργανωτή της 

τουρκικής αστυνομίας.  
1337 Αρχιμανδρίτης Χριστόφορος Κτενάς, ό.π., σ. 96. Μετά το Σύνταγμα ο 

Μητροπολίτης Ιερισσού  προτρέπει τη Μονή να τον αποδεχθεί ανενδοιάστως με 

την από 28 Ιουλίου 1908 εν Λιαριγκόβη επιστολή του.  

- Θεόκτιστος, "Αγιορείτικα μετόχια", σ. 192.  
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στο Μετόχι. Όμως, ο Καϊμακάμης δεν έγινε δεκτός στο Μετόχι, παρά 

μόνο όταν έδωσε όρκο ότι δεν θα συλλάβει κάποιον από τους 

Μοναχούς. Η είσοδος επετράπη μόνον στους αξιωματικούς και όχι 

στους χωροφύλακες. Άλλο επίσης καταφύγιο και ορμητήριο των 

ανταρτών ήταν αυτό που διηύθυνε ο Γέρων Εφραίμ (από το Αδάμ της 

Επισκοπής Αρδαμερίου) στη Σιθωνία, ο οποίος έδιδε και τις 

ανάλογες πληροφορίες στους αντάρτες.   

  Εκτός των ανωτέρω: (εντός Χαλκιδικής) η Μονή Δοχειαρίου  

ενίσχυσε τα σχολεία της Κοινότητας Αγ. Νικολάου για τη μεταφορά 

του ύδατος, την Σχολή της Κοινότητος Συκιάς, το ναό Λιαριγκόβης 

(Αρναίας), την εκκλησία Νεοχωρίου, επίσης τις Ιερές Μονές Αγ. 

Όρους, Ξενοφώντος, Αγ. Παύλου, Σίμωνος Πέτρας,  Καρακάλλου,  

Σταυρονικήτα, Ιβήρων, τα ιερά καθιδρύματα του Βαφεοχωρίου, το 

Νοσοκομείο Καβάλας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τη Θεολογική 

Σχολή Χάλκης και τη βιβλιοθήκη της, τους παθόντες από τις 

θηριωδίες των Βουλγάρων, τους τραυματίες και εν γένει παθόντες 

στον Βαλκανοτουρκικό και τον Ελληνοβουλγαρικό πόλεμο, τους 

φυλακισμένους Θεσσαλονίκης, τον Ερυθρό Σταυρό, τους πυροπαθείς 

Θεσσαλονικείς, τον Μουσικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως, τους 

σεισμοπαθείς Ζακυνθηνούς, τους Σαμοθράκες, τη Σχολή Λήμνου, 

τους Ηπειρώτες, την Μονή Εικοσιφοίνισσας, τη Σχολή Ρεβενικίων 

και πολλούς ακόμη ναούς και Σχολές1338, πάσχοντας, πτωχούς,  

μοναχούς και ιερείς.  

Στον κώδικα 485 του Αρχείου της Μονής Δοχειαρίου κατα-

γράφονται  μελοποιημένα πολεμικά άσματα, τα οποία καταδεικνύ-

ουν την περιρρέουσα ατμόσφαιρα εκείνων των ημερών, που 

ερμήνευαν οι Μοναχοί σε διάφορες συγκεντρώσεις. Παραθέτουμε 

ενδεικτικά, μερικούς.  

 

Έως πότε τύραννοι  να βασιλεύουν 

και την πατρίδα μας να δυναστεύουν  

και να βασανίζουν ημάς ανηλεώς 

φθάνουν όσα πάσχομεν τοσούτους χρόνους 

                                                           
1338 Κτενάς, Η εν Αγίῳ Όρει , σ. 92-93. 



 484 

πάθη τ’ αχόρητα θλίψεις και πόνους 

νυν την σωτηρίαν μας ηυδόκοσεν ο θεός 

Ελλάς η πατρίς μας δακρύζει φωνάζει 

τα έλεα κράζει των Τέκνων αυτής.                       (φ.33) 

 

Τι λοιπόν βραδύνομεν τι καρτερούμεν 

πλέον ταχύτερον ας προχωρούμεν 

όλοι με ομόνοιαν και ενθουσιασμόν 

νέοι πατριώται μου προθυμηθώμεν 

ή να νικήσωμεν ή να χαθώμεν 

θάνατος ο ένδοξος είναι ίδιου ημών 

γενναίοι οπλίται ομού πολεμείτε.                        (φ.34) 

 

Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά 

Να χάνουμε πατρίδα, αδέλφια και γονείς 

τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους του συγγενείς 

Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή 

παρά σαράντα χρόνους σκλαβιά και φυλακή 

Τι σ’ ωφελεί να ζήσεις και νάσαι στην σκλαβιά 

 Στοχάσου πως σε ρίπτουν και ώρα στην φωτιά 

Ελάτε μ’ έναν ζήλον εις τον τούτον τον καιρόν 

Να κάμωμεν έναν όρκον επάνω εις τον σταυρόν 

Να βάλωμεν συμβούλους με πατριωτισμόν 

Και ούτοι να μας δίδουν εις όλα ορισμόν 

Ο νόμος νάναι πρώτος και μόνος οδηγός.           (φ.35)1339 

 

Παραθέτουμε επίσης τρία αποσπάσματα: (138α)  

 

 Στη μέση το σπαθί μου 

Και τ’άλογο μαζί μου 

Και σαν πουλί πετώ 

Σαν ρίψω το τουφέκι 

Η τύχη τι μου πλέκει 

                                                           
1339 Αρχεία Ι. Μ. Δοχειαρίου (Πολεμικά άσματα, Κώδιξ 485, φ. 33-35)  
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Ποτέ δεν ερωτώ….  (Κώδιξ 485 φ. 41β) 

 … Μια τουφεκιά σφυρίζει, ο χάρος δρεπανίζει 

Βουκεφάλα εμπροστά. 

Μολύβια όταν βρέχει, το αίμα όταν τρέχει 

Εμπρος ποιός με βαστά; 

Κι αν έφθασεν η ώρα, που θα σφυρίζει η σφαίρα 

Στης μάχης την βοήν 

Γελώντας ως γελούσα, πεθαίνοντας ως ζούσα,  

Αφήνω την ζωήν…  (Κώδιξ 485, φ.42β) 

 

 … Ο ήλιος τον πόλεμον κινεί 

αύριον είναι ημέρα της ανδρείας  

κι αν αποθάνω στη λόγχη μου σιμά 

υπέρ πατρίδος και της ελευθερίας 

πετάτε πάλιν, ω ζέφυροι τερπνοί 

είπετε εις την φίλην μου Ελλάδα 

δια την δόξαν σου, πατρίς, δια την δόξαν  

σου πατρίς, 

απέθανα εις την κοιλάδα….  Κώδιξ 485 φ. 43/β1340  

 

Επίσης αποσπάσματα τραγουδιών (Κώδ.485, φ. 41 β και φ. 42 β) 

1341 

 

Μοναχοί Δοχειαρίτες που συμμετείχαν στον Αγώνα1342 ήσαν:  

α) Γέρων Διονύσιος. Γεννήθηκε το 1874 στη Γαλάτιστα 

Χαλκιδικής, κατά κόσμον Δημήτριος Αγγελής Αγγελίδης. Στην 

πατρίδα του παρακολούθησε μαθήματα μέχρι της β΄ τάξεως 

Σχολαρχείου και ήρθε στη Μονή το 1889. Το 1897 κατατάχθηκε ως 

                                                           
1340 Θεόκτιστος, "Αγιορείτικα μετόχια", σ. 192-193 σημ. 115. 
1341 Θεόκτιστος, ό.π., σ. 192-193.   

- Πανελλήνιον Λεύκωμα, σ. 138,  
1342 Μοναχολόγιον Ιεράς Μονής Δοχειαρίου (Αρχεία Ιερά Μονή Δοχειαρίου)  

- Αρχιμ. Χρ. Κτενά, ό.π., σ. 94 επ.  

- Θεόκτιστος, ό.π.  

- Πανελλήνιον Λεύκωμα, Τόμ. Γ΄, σ. 138.  

- Λαούρδας,"Έγγραφα εκ του Αρχείου", σ. 53 κ.ε. 



 486 

εθελοντής στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, αφού προηγουμένως είχε 

καρεί μοναχός στη Μονή την 24/2/1896, ονομασθείς Διονύσιος. 

Προήχθη στο αξίωμα του Προϊσταμένου την 19/4/1908 και 

υπηρέτησε στη Μονή ως διακονητής, επίτροπος, αντιπρόσωπός της 

στην Ιερά Κοινότητα επί 6 έτη, επιστάτης και οικονόμος σε διάφορες 

υπηρεσίες. Απεβίωσε την 17/6/1953. 

β) Γέρων Χρύσανθος από τα Βασιλικά Χαλκιδικής που και αυτός 

μετείχε ως εθελοντής στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Ο 

άλλος από τις κακουχίες και τη στενοχώρια απέθανε στην Ιερά 

Μονή, όπου επέστρεψε με τον Διονύσιο (μετά την αμνησία που 

δόθηκε). 

γ) Ησαΐας εκ Θηβών (κοσμικό επώνυμο Δαγλαρίδης). Γεννήθηκε 

το έτος 1870, Έλλην στην εθνικότητα. Στην πατρίδα του 

παρακολούθησε μαθήματα μέχρι τη Β΄ γυμνασίου και εκάρη 

μοναχός ως Σταυροφόρος στη Μονή το 18/12/1910 ονομασθείς 

Ησαΐας. Χρημάτισε Γραμματέας Ειρηνοδικείου, υπηρέτησε ως 

στρατιώτης του Α΄ Συντάγματος υπό τον Συνταγματάρχη Ρούβαλη 

κατά τον πόλεμο του 1897. Επίσης έλαβε μέρος  ως λοχίας πεζικού 

επικεφαλής 7 ατόμων κατά τον Μακεδονικό Αγώνα επί πενταετία 

και κατά τα έτη 1905 και 1906 εκτέλεσε καθήκοντα στο χωριό 

Πέτροβα. Την ημέρα δηλαδή ήταν δάσκαλος του χωριού και το 

βράδυ αρχηγός. Το έτος 1906 συνελήφθη, φυλακίσθηκε, δραπέτευσε 

και κατέφυγε στο Άγιο Όρος. Ο Δημήτριος Κάκκαβος ως 

επικεφαλής των αντάρτικων σωμάτων έστειλε τον Ησαΐα στη 

Στρώμνιτσα και στην συνέχεια στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου 

Σερρών, όπου επί ενάμιση έτος έδρασε στην περιοχή. Επανήλθε στο 

Άγιο Όρος, καθόσον είχε διαδοθεί ευρέως ότι πλησίαζε η σύλληψή 

του και προήχθη από την Ιερά Μονή στο αξίωμα του Προϊσταμένου 

την 19/4/1908, χρημάτισε δε αντιπρόσωπος στην Ιερά Κοινότητα επί 

έξι έτη συνεχώς και κατά δύο περιόδους επιστάτης, επίτροπος και 

οικονόμος σε διάφορες υπηρεσίες.  

δ) Γέρων Ιωακείμ. Κατά κόσμον Ιωάννης Γεωργίου, με ελληνική 

εθνικότητα. Γεννήθηκε το 1864 και καταγόταν από τα Βραστά 

Χαλκιδικής, πέθανε δε στη Μονή το 1936 (5/12) Εκάρη μοναχός 

Σταυροφόρος στη Μονή την 9/9/1899. Ήταν παραοικονόμος στο 
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Μετόχι της Μονής στα Πυργαδίκια με οικονόμο τον μοναχό Σάββα 

και συμμετείχε στο περιστατικό με τον Ρώσο Χιλίαρχο Πλατανώφ 

(ανωτέρω). Στη Μονή υπηρέτησε ως τσέλιγκας και αμπελουργός. 

Με ενέργειες του Μητροπολίτη Ιερισσού ο Ιωακείμ επέστρεψε στην 

Ι. Μονή ευθύς αμέσως μετά την ανακήρυξη του Νεοτουρκικού 

Συντάγματος. Η σχετική επιστολή του Ιωακείμ έχει ως εξής1343:  

Προς την σεβάσμιαν και Ιεράν Μονή Δοχειαρίου. Εις Άγιο Όρος 

Πανοσιολογιώτατοι και Σεβάσμιοι Άγιοι Πατέρες και Προϊστάμενοι,  

Συνεπεία της ανακηρύξεως του Συντάγματος υπό της Α. Α. 

Μεγαλειότητος του Σουλτάνου, επελθούσης γενικής αμνηστείας εις 

πάντας ανεξαιρέτως πολιτικούς και εγκληματίας, έρχεται και ο 

Μοναχός κυρ Ιωακείμ προς την ιεράν Μετάνοιάν του, τυχών 

αμνηστείας. Κατά συνέπειαν όθεν γνωρίζω υμίν ότι ουδείς φόβος 

υπάρχει περί του ρηθέντος προσώπου, και δύναται ελεύθερος να 

διαμείνη εν τη Μετανοία του, ως και πρότερον, αφού πρότερον 

παρουσιάσθη εις τον Καϊμακάμην και δηλώση ότι προσήλθεν. Όσον δ’ 

αφορά και περί της εγγυήσεως ην η Μονή δέδωκε προς τας Αρχάς και 

αύτη αίρεται και εκμηδενίζεται κατόπιν της γενικής αμνηστείας: 

Τούτο όθεν εκ καθήκοντος φέρομεν εις γνώσιν των Αγίων και 

σεβασμίων Πατέρων προς μελέτιν και ίνα εκλείψη πας δισταγμός.  

Επί τούτοις ασπαζόμενος εν φιλήματα αγίω και ευχόμενος εκ 

ψυχής, διατελούμεν μετ’ αγάπης αδελφικής. Εν Λιαριγκόβη 28 Ιουλίου 

1908 ο Ιερισσού και Αγίου Όρους ευχέτης προς Θεόν . 

ε) Γέρων Ιερόθεος. Καταγόταν από τις 40 Εκκλησιές Ανατολικής 

Θράκης, γεννήθηκε το 1880, νεότατος δε ενεδύθη το μοναχικό 

σχήμα. Διακρίνονταν για το ήθος και τη μόρφωσή του. Έγινε 

Προϊστάμενος της Μονής και επί 20ετία γραμματεύς. Για τις 

υπηρεσίες του στο Άγιο Όρος και στην Πατρίδα τού απονεμήθηκε 

από την Ελληνική Κυβέρνηση ο αργυρός Σταυρός του Σωτήρος.  

στ) Γέρων Σάββας. Καταγόταν από το χωρίο Μαραθέα της 

Ευρυτανίας. Υπηρέτησε στη Μονή κατά διαφόρους τρόπους ως 

διακονιτής διαφόρων υπηρεσιών και ως Οικονόμος του Μετοχίου 

Πυργαδικίων (Πρωταγωνιστής του επεισοδίου με τον Ρώσο Πλατα-

                                                           
1343 Αρχεία Ελλ. Εγγράφων Ι. Μ. Δοχειαρίου.  
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νώφ στο Μετόχι). Κατά το 1908 υπηρέτησε στα ελληνικά αντάρτικα 

Σώματα της Χαλκιδικής. Απεβίωσε την 3/1/1942. Για την μεγάλη 

δράση του έλαβε τιμητικά διπλώματα από τον αρχηγό του Αγώνα 

στη Χαλκιδική Καπετάν Βάλτσα (Αριστόβουλο Κώη) με ημερομηνία 

26/3/1908, εν Λιαριγκόβη Χαλκιδικής. Ο Κώης αναφέρει για τη 

χρονική διάρκεια του τετραμήνου που υπηρέτησε ο Σάββας στο 

Σώμα του ότι  ο ειρημένος κατά την εις το σώμα διαμονήν του 

εξεπλήρωσε τα καθήκοντά του πιστώς, ειλικρινώς, ανδρείως, τιμίως 

και λίαν ευσυνειδήτως, δείξας πειθαρχίαν απαράμιλλον προς τους 

ανωτέρους του, αφοσίωσιν τη φωνή της πατρίδος του και εν γένει 

διαγωγήν εξαίρετον . [Υπογραφή τ.σ. Α. Βάλτσας, ΕλληνοΜακεδών (η 

δικαιοσύνη εν εμοί)]. 

ζ) Γέρων Εφραίμ. Προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στη Μονή. 

Ήταν οικονόμος ιδίως του μετοχίου Βαλτί Συκιάς Χαλκιδικής. 

Καταγόταν από το Αδάμ Χαλκιδικής. Ήρθε νεότατος στο Άγιο Όρος 

και υπηρέτησε τη Μονή με τον πλέον ενάρετο τρόπο. Από του έτους 

1911 έγινε επίτροπος και οικονόμος διαχειριστής στα Μετόχια 

γενικά της Μονής και άφηνε παντού άριστες εντυπώσεις για την 

επιτυχή διεκπεραίωση των υποθέσεων που του ανέθεταν. 

η) Γέρων Παντελεήμων από το Πολύχνιτο Λέσβου προσήλθε 

νεότατος στο Άγιο Όρος και διακρίθηκε για τη δράση του και την 

πνευματική του ιδιοφυΐα. Διατέλεσε Προϊστάμενος από του 1911 και 

υπηρέτησε επί πολλά έτη οικονόμος και Αντιπρόσωπος στην Ιερά 

Κοινότητα. 

θ) Ιεροδιάκονος Συνέσιος Δοχειαρίτης. Καταγόταν από τη 

Λοκόβη Χαλκιδικής, το 1910 ήρθε στο Άγιο Όρος. Ιεροδιάκονος έγινε 

το 1922. Ήταν πνευματικό τέκνο και ανάστημα του Γέροντος 

Παϊσίου.  

ι) Γέρων Παΐσιος Δοχειαρίτης. Γεννήθηκε το 1865 στο Μυριόφυτο. 

Ήρθε στο Άγιο Όρος, εκάρη μοναχός και από το 1880 υπηρέτησε ως 

Προϊερεύς με μεγάλες ικανότητες. Διετέλεσε ακόμη οικονόμος στα 

μετόχια, Επίτροπος και Αντιπρόσωπος.   

ια) Γέρων Πορφύριος Δοχειαρίτης, πνευματικός πατήρ του 

Προϊσταμένου Παντελεήμονος Δοχειαρίτου.  
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ιβ) Προηγούμενος Δανιήλ Δοχειαρίτης. Καταγόταν από τη 

Βαρβάρα Χαλκιδικής. Γεννήθηκε το 1883. Στο Άγιο Όρος ήρθε το 

1902. Για την προσήλωσή του στα καθήκοντά του και την εν γένει 

δράση του κατέστη προϊστάμενος της Μονής το 1915. Διετέλεσε 

επίσης επίτροπος (επί διετία), επίτροπος (επί επταετία) και 

επιστάτης (ένα έτος).  

 

Μοναχοί Δοχειαρίτες που συμμετείχαν στους Βαλκα-

νικούς Πολέμους  

Οι μοναχοί της Δοχειαρίου προσέφεραν ύψιστες υπηρεσίες όχι 

μόνον στον Μακεδονικό Αγώνα, αλλά και στους Βαλκανικούς 

Πολέμους. Αναφέρουμε παρακάτω τους κυριότερους εξ αυτών:  

α) Μοναχός Γαβριήλ εκ Σύρου. Μετείχε ως λοχίας του 

πυροβολικού το 1912 και μετά προήχθη σε μόνιμο ανθυπολοχαγό.  

β) Μοναχός Γοργόνιος. Ο Γέρων Γοργόνιος γεννήθηκε στα 

Βασιλικά Χαλκιδικής το 1869. Το κατά κόσμον όνομά του ήταν 

Γρηγόριος Σαραφιανού Γραβαλάς με ελληνική υπηκοότητα. Εκάρη 

μοναχός Σταυροφόρος στη Μονή στις 18/10/1894 και προήχθη σε 

προϊστάμενο της Μονής την 4/4/1909 αγαπηθείς από τους άλλους 

μοναχούς αδελφούς. Επί πενταετία διετέλεσε οικονόμος στα 

μετόχια της Μονής και επί τετραετία επίτροπος. Εκάρη μοναχός 

μεγαλόσχημος στη Μονή την 14/3/1916. Από το 1909 διατελούσε 

οικονόμος στο Μετόχι Καπί (Ποτίδαια). Εκείνη την εποχή το Μετόχι 

φιλοξενούσε 69 Τούρκους στρατιώτες, Το τουρκικό στράτευμα 

συνεπλάκη με Έλληνες αντάρτες στη θέση Μυριόφυτο και, αφού 

ετράπη σε φυγή, επανήλθε στο Μετόχι όπου και κακοποίησαν τον 

Γοργόνιο, ο οποίος υπέστη τα πάνδεινα το δεκαήμερο διάστημα που 

παρέμειναν εκεί. Τότε, οι Τούρκοι πληροφορήθηκαν τη νίκη των 

Ελληνικών στρατευμάτων στη μάχη των Γιαννιτσών, και έφυγαν 

από το Μετόχι μέσα στη νύκτα, γεγονός που έσωσε τον Οικονόμο.  

Κατά την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων ήταν οικονόμος στο 

Μετόχι της Μονής στην Παλλήνη, και περιέθαλψε Προσκόπους που 

τραυματίστηκαν στις μάχες της Απελευθέρωσης. Το γεγονός αυτό 

στάθηκε αιτία να ξυλοκοπηθεί από Οθωμανούς υπαλλήλους, οι 
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οποίοι αποπειράθηκαν να κάψουν το μετόχι, το οποίο τελικά και 

διασώθηκε. Στη  Μονή, κατά το εξάμηνο (Δεκ. 1912-Ιούν. 1913), 

φιλοξενήθηκε  Σώμα εξ 60 ανδρών του Ελληνικού Στρατού που 

συμμετείχε στην απελευθέρωση του Αγίου Όρους. Ο ταγματάρχης 

Γεώργιος Καρεκλής, Διοικητής 20ού Συντάγματος Πεζικού, 

απέστειλε επιστολή στη Μονή με ημερομηνία 3/4/1913, μέσω της 

οποίας εξέφρασε άπειρες ευχαριστίες για τις προσφερθείσες 

περιποιήσεις των Πατέρων στους αξιωματικούς και οπλίτες του 

Συντάγματός του κατά τη διαμονή των στο Άγιο Όρος. Ο Γοργόνιος 

απεβίωσε στη Μονή την 12/1/1928. 

 

Ιερά Μονή Καρακάλλου 

 

Από το Κελλί των Τριών Ιεραρχών Μοναχοί έδρασαν κατά τη 

διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα1344 

Από το Κελλί Αγ. Νικολάου έδρασε κατά τη διάρκεια του 

Μακεδονικού Αγώνα ο Γέροντας Χαρίτων1345 

Ιερά Μονή Φιλοθέου 

 

Τα εξαρτήματα της Μονής Φιλοθέου,  τα Κελλιά Άγιος Γεώργιος, 

Ανάληψις, Μεταμόρφωσις, Άγιος Νικόλαος, Γέννησις Θεοτόκου και 

Άγιος Ευθύμιος, παρεχωρήθηκαν στη δεκαετία του 1850 σε Ρώσους 

μοναχούς, οι οποίοι, αφού τ’ αγόρασαν με χρήματα του Ρωσικού 

Κράτους, κατασκεύασαν νέους οίκους, δρόμους και ό,τι άλλο διευ-

κόλυνε την εκεί διαβίωση των Ρώσων Μοναχών, στην προσπάθειά 

τους να κυριαρχήσουν επί της Μονής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

των προθέσεών τους και της απαξίωσης που επέδειξαν απέναντι 

στην κυρίαρχη Μονή αποτέλεσε η μεταφορά στη Δάφνη μιας 

κολοσσιαίας καμπάνας, που την τοποθέτησαν στο καμπαναριό του 

κελλιού της Αναλήψεως, για την εγκατάσταση της οποίας δεν 

ζήτησαν νωρίτερα  άδεια από την κυρίαρχη Μονή. Όταν ρωτήθηκαν 

                                                           
1344 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Το Άγιον Όρος», σ. 87-114. 
1345 Ό.π. 



 491 

εάν έχουν άδεια, απάντησαν  ότι θα ζέψουν τους Φιλοθεΐτας, ίνα την 

μεταφέρουν 1346. 

Κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, μόλις ο 

συμμαχικός στρατός έφθασε στις Καρυές, ο αρχηγός των Ρωσικών 

στρατευμάτων Ντίτς, μετά από παράκληση των Ρώσων Κελλιωτών, 

ζήτησε από τον Ηγούμενο της Μονής Φιλοθέου να παραχωρήσει 

ικανή παραλιακή έκταση στους Ρώσους Κελλιώτες της Μονής προς 

ανέγερση νεωρίων, αποθηκών κλπ. Όταν ο Αρχιμανδρίτης 

Θεοδόσιος απάντησε στον Ντίτς ότι η αίτησή του πρέπει να εγκριθεί 

υπό την προϊστάμενη αρχή της Μονής, και μετά να γίνει σύσκεψής 

της, προκειμένου να αποφασισθεί εάν δύναται να απαντήσει η Μονή 

ή όχι, ο Στρατηγός του απάντησε, κτυπώντας με το πόδι του το 

έδαφος, ότι η πρότασή του πρέπει να γίνει αποδεκτή εντός 24 ωρών 

και προσέθεσε ότι θα αναμένει την, έστω και αρνητική, απάντηση 

μέχρι της 11ης ώρας της επομένης ημέρας, ειδάλλως δεν ευθύνεται  

για την τύχη της Μονής. Η Μονή, αντί άλλης απαντήσεως, 

διαμαρτυρήθηκε προς την εν Καρυάς Ιερά Κοινότητα1347. 

 

Από το Κελλί Αγίων Αρχαγγέλων ο Γέροντας Βαρθολομαίος 

προσέφερε κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα ικανό 

χρηματικό ποσό για τις ανάγκες του1348.  

Ο Αρχιμανδρίτης Θεοδόσιος εκ Φιλιατρών της Ηπείρου 

γεννήθηκε το 1857. Ως αρχιερατικός επίτροπος στο Καβακλή της 

Βουλγαρίας συνεργάσθηκε επί 17ετή με το γνωστό Μητροπολίτη 

Φιλιππουπόλεως Φώτιο. Κατά τις γνωστές ανθελληνικές ταραχές  

που συνέβησαν στη Ρωμυλία στις αρχές του 20ού αιώνα εναντίον 

του Ελληνισμού, ο Θεοδόσιος και ο δήμαρχος Γεώργιος Τερζής 

όπλισαν τους Έλληνες κατοίκους του Καβακλή, προκειμένου αυτοί 

ν’αντισταθούν κατά του Βουλγαρικού όχλου. Δια την πατριωτική 

του δράση ο Θεοδόσιος εξορίσθηκε από τη Βουλγαρική Κυβέρνηση. 

Το 1906 επανήλθε στη Μονή Φιλοθέου, όπου και μόναζε νωρίτερα 

                                                           
1346 Πανελλήνιο λεύκωμα, Τόμ.Γ΄, σ.121.    
1347 Ό.π. σ. 122.  
1348 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Το Άγιον Όρος», σ. 87-114. 
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και όπου με τον Γέροντα Βησσαρίωνα και τον μοναχό Πέτρο 

Φιλοθεΐδη διακρίθηκαν ως υπεύθυνοι στη διοίκησή της1349.  

 

Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας 

 

Ο Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης (κατά κόσμον 

Ιωάννης Διακογιώργης του Νικολάου και της Μαρίας) γεννήθηκε το 

1871 στο χωριό Ρεΐζ-Δερέ (έξω από τ’ Αλατσάτα της Ερυθραίας). Η 

μητέρα του αργότερα εκάρη μοναχή, όπως ο αδελφός και οι αδελφές 

του. Χειροτονήθηκε διάκονος και αμέσως πρεσβύτερος από τον 

Μητροπολίτη Κασσανδρείας Ειρηναίο (1902) και μετ’ ολίγον 

κατέστη ηγούμενος. Ακολούθως εγκαταστάθηκε στο μετόχι της 

Μονής  Αναλήψεως  στην Αθήνα, όπου και εκοιμήθη (6.1.1957). 

Ήταν αξιολογότατη προσωπικότητα του Αγίου Όρους, υπόδειγμα 

μοναχού, πνευματικότατος, έχοντας συγγράψει άνω των 10.000 

επιστολών, ιεροψάλτης, υμνογράφος, μουσικοσυνθέτης, εκδότης 

ακολουθιών, εγκρατής στο χαρακτήρα, ενάρετος, φιλόπτωχος και 

διορατικός1350.  

Οι περισσότεροι Σιμωνοπετρίτες μοναχοί είχαν Μικρασιατική  

καταγωγή από την πόλη Αλάτσατα και τα πέριξ αυτής.  Η κοινή 

καταγωγή οφειλόταν στο ότι κάποιοι μοναχοί που κατάγονταν από 

τη συγκεκριμένη περιοχή έπεισαν συμπατριώτες που διακατέ-

χονταν από το μοναστικό πνεύμα να εγκαταβιώσουν στη Μονή 

Σίμωνος Πέτρας, γεγονός που συνέβη πριν από το 1821. Όπως λ.χ. ο 

Σεραφείμ Γκαραμανής, τον οποίον διαδέχθηκε ο πνευματικός υιός 

του Νεόφυτος, που ανέπτυξε δράση για την οποία τιμήθηκε από το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εν συνεχεία, ηγουμενικά καθήκοντα 

ανέλαβε ο Ιωαννίκιος, καταγόμενος και αυτός  από  Αλάτσατα, ο 

οποίος, συνεχίζοντας το έργο του  Νεοφύτου, υπέγραψε το 1913 

διαμαρτυρία, με όλους του Έλληνες ηγουμένους του Αγίου Όρους, 

κατά της διεθνοποίησής του. Η τελευταία επιθυμία του ήταν να τον 

διαδεχθεί ο π. Ιερώνυμος, όπερ και εγένετο.  

                                                           
1349 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Το Άγιον Όρος», σ. 87-114. 
1350 Μωϋσής, Αγιορείται, σ. 364 επ καί 408 επ.  

- Εφημ. Εκκλησιαστική Αλήθεια, Αθηνών 75/16-11-1979, σ. 6. 

- Περ. Ορθόδοξη μαρτυρία, Λευκωσία 7/1983, σ. 11-13. 

 - Περ. Άγιος Νεκτάριος ο θαυματουργός. Θεσσαλονίκης 1(1980) 37-39.  

- «Φως». Gold coast Αυστραλίας, 7(1982) 5-7.  

- Περ. Αθωνικοί Διάλογοι. Άγιον Όρος, 67-68 (1979) 13-16. 
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Μνημονεύουμε τον Μοναχό Νείλο  Σιμωνοπετρίτη, τόσο για την 

εθνική δράση που ανέπτυξε όσο και για τα πολλά του πνευματικά 

προσόντα. Ο κατά κόσμον Νικόλαος Μητρόπουλος γεννήθηκε το 

1871 στα Τρεσταινά Γορτυνίας από ευσεβή οικογένεια και ήταν 

θείος του  διάσημου μουσικού Δημήτρη Μητρόπουλου. Ο Νικόλαος 

έλαβε μέρος στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 ως 

Ανθυπολοχαγός, και εκτιμήθηκε για την άριστη διαγωγή και 

ανδρεία του. Σε μια μάχη, καθώς βρισκόταν σε κίνδυνο, έταξε στον 

Θεό να γίνει μοναχός εάν σωζόταν. Την προτεραία της αναχώρησής 

του από την Αθήνα για τη Μονή Σιμωνόπετρας, παρακολούθησε 

αγρυπνία στον Ναό του Προφήτου Ελισσαίου, που μαζί με τον Ναό 

της Αναλήψεως, αργότερα Μετόχι της Μονής (δωρεά φίλου του), 

είχαν καταστεί πνευματικά κέντρα της εποχής (περιοχή Βύρωνα). 

Εκεί έψαλλαν ως δεξιός ψάλτης ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και 

αριστερός ψάλτης ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, και οι δύο 

πνευματικοί του φίλοι. Το 1908 εκάρη μοναχός και μετονομάστηκε 

Νείλος. Συνέβαλε στη δημιουργία της Βιβλιοθήκης της Μονής 

Σίμωνος Πέτρας, ενώ το 1909 κατέστη αρχιγραμματέας της Ιεράς 

Κοινότητος. Την ίδια εποχή, ως έξαρχος του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου στο Άγιο Όρος, τοποθετήθηκε ο ένθερμος 

φιλαθωνίτης μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος, με αποστολή 

τη σύνταξη του Γενικού Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους, που 

το συνέταξε αποτελούμενο από 246 άρθρα, με τη βοήθεια του 

Νείλου. Ο Νείλος εκοιμήθη το 1911. Πολλοί μίλησαν για τον ίδιο. Ο 

Γέρων  Γαβριήλ Διονυσιάτης μεταξύ άλλων αναφέρει  .. επί της 

εποχής του έγραψε ο Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄ προς τους φίλους του ότι 

τα Πατριαρχεία είχαν δεκάδες ετών να λάβουν τοιαύτα γράμματα εκ 

της Ι. Κοινότητος… 1351.  

 

Ιερά Μονή Αγίου Παύλου 

 

Ο Ιωάσαφ Αγιοπαυλίτης αναφέρει σε κείμενό του (18 Απρ. 1923) 

για την παρουσία Ρώσων Μοναχών στο Άγιο Όρος κατά την πρώτη 

δεκαετία του 20ου αιώνα, και ότι στο χρονικό αυτό διάστημα 

Κεφαλληνίτες μοναχοί της Μονής, συνέβαλαν στη διατήρηση της 

Εθνικής ταυτότητας του Αγίου Όρους με θρησκευτική αφοσίωση και 

διάθερμο πατριωτικό ζήλο, κατά τις κρίσιμες εθνικές περιστάσεις. 

                                                           
1351 Μωϋσής, Αγιορείται, σ. 381 επ.  
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Οι Μοναχοί της Μονής δεν υπέκυψαν στις πιέσεις και απειλές 

αλλογενών, παρά τη δεινότατη εκάστοτε οικονομική κατάσταση 

που επικρατούσε στη Μονή. Κινδύνευαν να καταστραφούν ζωτι-

κότατα συμφέροντα της Μονής, και φάνηκαν   άκαμπτοι στις 

δελεαστικές προτάσεις και τις προσφερόμενες πλούσιες δωρεές των 

Ρώσων.1352 

 

Ιερά Μονή Ξενοφώντος 

Ο Γρηγόριος (Σούλιος) Διονυσιάτης εκοιμήθη στην Ξενοφωντινή 

Σκήτη Ευαγγελισμού Θεοτόκου. Ήταν αρχηγός των Κελλιωτών. 

(Ίδετε και Ι. Μ. Διονυσίου). 1353 

Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου  

 Η Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου ιδρύθηκε το έτος 1310 από 

μαθητές του Γρηγορίου Σιναΐτου, του οποίου το σπήλαιον όπου 

μόνασε σώζεται μέχρι σήμερα. Τον 15ον αι. πειρατές ερήμωσαν 

τελείως την Μονή, η οποία ανασυστάθηκε με τη συνδρομή του 

Ηγεμόνος της Μολδοβλαχίας Στέφανου Βοεδόδα και του υιού του 

Ιωάννη Στεφάνου Βοεβόδα, ενώ το έργο της ανασύστασης ανέλαβε ο 

Γέρων Σπυρίδων. Το 1761 η Μονή καταστράφηκε ολοσχερώς από 

πυρκαγιά, το έργο δε της ανακαίνισης ανέλαβε ο διακεκριμένος 

Αγιορείτης Ιωάννης ο Ακαρνάς.  

Μόλις κηρύχθηκε η Επανάσταση του 1821 στη Χαλκιδική, πολλοί 

μοναχοί της Μονής Γρηγορίου κατατάχθηκαν στον επαναστατικό 

Στρατό, και στις  μάχες που διεξήχθησαν μεταξύ Ελλήνων και 

Τούρκων πολλοί Μοναχοί της Μονής σκοτώθηκαν, ενώ είκοσι 

περίπου από αυτούς, καταδιωκόμενοι από τους Τούρκους, διέφυγαν 

στη Ύδρα και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, μεταφέροντας μαζί τους 

κειμήλια της Μονής, προκειμένου να τα διασώσουν. Κατά τη 

διάρκεια των Αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας και μέχρι το 1830 

Τούρκοι στρατιώτες κατασκήνωσαν επί μία δεκαετία στη Μονή, 

προκαλώντας μεγάλες καταστροφές, μετατρέποντας το καθολικό σε 

                                                           
1352 Πανελλήνιο Λεύκωμα, σ. 126. 
1353 Μάξιμος Ιβηρίτης, «Ο Χαρτοφύλαξ Νικηφόρος», σ. 95 κ.ε. 



 495 

στάβλο, χρησιμοποιώντας ως καυσόξυλα σπάνια χειρόγραφα από τη  

βιβλιοθήκη της Μονής, οικειοποιούμενοι πολύτιμα κειμήλια, ενώ οι 

μοναχοί της Μονής, όσοι απέμειναν –πλην αυτών που πρόλαβαν να 

αναχωρήσουν για Ύδρα–, υπέστησαν τα πάνδεινα από τα 

βασανιστήριά τους, που συχνά διαρκούσαν μέχρι θανάτου. Το 1830, 

μετά την οριστική αναχώρηση των Τούρκων, επανήλθαν στη Μονή 

οι λίγοι μοναχοί που είχαν προσωρινά μεταναστεύσει και επέζησαν 

από τις κακουχίες1354, ενώ το 1840 η μέχρι τότε ιδιόρρυθμη Μονή 

μετατράπηκε σε Κοινόβιο1355.  

Κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα στη μονή Γρηγορίου, 

όταν ανέλαβε ηγούμενος το 1905 ο Ιάκωβος (Γιαννούλης) έθεσε σε 

κίνηση όλες τις υπηρεσίες της μονής στη διάθεση του Μακεδονικού 

Αγώνα. 

Ο Γενικός Αρχηγός Χαλκιδικής, Λαγκαδά, Σερρών Βασίλειος 

Παπακώστας σε επιστολή υπ’ αριθ. 20, 16-10-1912 προς τον  Άγιον 

Καθηγούμενον και λοιπούς Πατέρας της Αγίας Μονής Γρηγορίου , 

αφού τους ενημερώνει για την αποστολή τριών τραυματιών, 

προκειμένου οι Μοναχοί να παράσχουν  εις αυτούς πάσαν 

περίθαλψιν  αναφέρει τα εξής:  Γνωρίζοντες εκ των προτέρων τας 

πολλαπλάς Εθνικάς υπηρεσίας, ας αυτοβούλων κατά τας διαφόρους 

περιστάσεις μετά θυσιών προσεφέρατε εις το Έθνος, φρονούμεν ότι εις 

Υπάς πρέπει ν’ ανατυτεθή η περίθαλψις και φρούσησις των υπέρ 

Πίστεως και Πατρίδος τραυματισθέντων αδελφών ημών… 1356 

 

Τα Μετόχια της Μονής Γρηγορίου 

Οι Μοναχοί της Μονής όσο και των Μετοχίων της, εντός και 

εκτός Αγίου Όρους, προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στον 

Μακεδονικό Αγώνα. Ιδιαίτερα τα Μετόχια της μετατράπηκαν σε 

χώρους φιλοξενίας, περίθαλψης και καταφυγής των Μακεδονο-

μάχων. Υπήρξαν και Μοναχοί Γρηγοριάτες που φυλακίσθηκαν στο 

                                                           
1354 Πανελλήνιον Λεύκωμα, Τόμ ΣΤ΄, σ. 219 επ. 
1355 Πανελλήνιον Λεύκωμα, ό.π.  
1356 Το πρωτότυπο βρίσκεται στο Αρχείο της Μονής, στον φάκελο «Επιστολαί-

τηλεγραφήματα Βασιλέως, Υπουργών και Οπλαρχηγών». 
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Επταπύργιο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι από τους Τούρκους ότι 

προσέφεραν υπηρεσίες σε ελληνικές αντάρτικες ομάδες. Χαρακτη-

ριστικές είναι οι περιπτώσεις του Γέροντα Ραφαήλ, ο οποίος απέθανε 

(πριν τη δίκη του) στη φυλακή  για τα αντιτουρκικά φρονήματά του, 

ως τροφοδότης  Γιουνανλίδων  1357. Το 1906-1908 ήταν φυλακισμένος ο 

Γέρων Ανανίας, αποφυλακισθείς με την ανακήρυξη του Τουρκικού 

Συντάγματος και ο Γέρων Στέφανος (ίδετε σχετικά κατωτέρω). 

Επίσης κατά τον Α.Δ. Ψαθά  Από τα αυστριακά αρχεία παίρνουμε την 

πληροφορία ότι το 1907 τουρκικά πολεμικά πλοιάρια που 

περιπολούσαν τις ακτές της Χαλκιδικής συνέλαβαν τρεις ελληνικές 

βάρκες στα ανοικτά της Μονής Παντοκράτορος που μετέφεραν 

πλούσιο πολεμικό υλικό. Από την ίδια πηγή πληροφορούμαστε ότι αυτό 

προοριζόταν για τον ανεφοδιασμό των ελληνικών ανταρτικών ομάδων 

του Σαντζακίου Σερρών 1358. Στα αρχεία της Μονής διασώζονται 

πληροφορίες ότι τα μετόχια της μονής  Βούλτσιστα  ή  Βούλτιστα  

κοντά στον Κολινδρό και  Παρθενών  στη Σιθωνία της Χαλκιδικής, 

μεταβλήθηκαν σε ορμητήρια των Ελλήνων ανταρτών και οι μοναχοί 

σε αγγελιοφόρους μεταξύ του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη 

Θεσσαλονίκη και οπλαρχηγών, αλλά και σε νοσοκόμους 

τραυματιών. 

 

Ο Παρθενών 

 Το Μετόχι  Παρθενών  ή  Γρηγοριάτικον  βρίσκεται στη δυτική 

παραλία της χερσονήσου Σιθωνίας ( Λόγγος ) Χαλκιδικής, ενώ στην 

περιοχή του περιλαμβάνεται και ο λιμήν  Μπαλαμπάνη , από τους 

καλύτερους λιμένες της περιοχής, το δε Μετόχι αποτελεί από τα 

αρχαιότερα κτήματα της Μονής (1429)1359. Η έκτασή του υπερβαίνει 

τα 25 χιλ. τουρκικά στρέμματα και διαιρείται σε δάσος από πεύκα, 

καλλιεργήσιμες γαίες και λιβάδια και αναπτύσσεται εδώ η 

ελαιουργία, η σηροτροφία και η κτηνοτροφία. Σε τοποθεσίες του 
                                                           

1357 Αγγελάκος, Η εν Αγίω, σ.  98.  
1358 Ψαθάς, "Αγιορείτικα", σ. 174. 
1359 Αγγελάκος, Η εν Αγίω, σ. 129.  

-Πάππας, Ο Χαλκιδικωτης Μακεδονομάχος, σ. 165 επ.  

- Πάππας,  "Το Άγιον Όρος", σ. 137 επ. 
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Μετοχίου ( Παληόχωρα,  Άγ. Ιωάννης   και  Γκινέγκελι ) έχουν ανευ-

ρεθεί αρχαιολογικά ευρήματα. Το οίκημα του Μετοχίου που 

κτίσθηκε με τη φροντίδα του Οικονόμου Γέροντος Ανανίου (1905) 

χρησίμευε ως κατοικία των Οικονόμων. Παραπλεύρως βρίσκεται το 

Ναΐδριο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (1865) και το Κάθισμα του Αγ. 

Αρτεμίου (1905). Ο γύρω χώρος συμπληρώνεται με ελαιοτριβείο, 

αποθήκες, σταύλους και υδρόμυλο (πλησίον του χειμάρρου από το 

όρος  Δραγουδέλι ).  

Το μετόχι  Παρθενών  αποτέλεσε κέντρο ανεφοδιασμού των 

ελληνικών ανταρτικών ομάδων της Χαλκιδικής και της Ανατολικής  

Μακεδονίας κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα. Εκεί 

φιλοξενήθηκαν ή βρήκαν καταφύγιο οι οπλαρχηγοί Δ. 

Κοσμόπουλος, Β. Παπακώστας, Γ. Γαλανόπουλος, Π. Παπα-

τζανετέας, Α. Κώης κ.α. Ο Μοναχός Βαρλαάμ Αγγελάκος 

Γρηγοριάτης1360 μας δίνει πολλές πληροφορίες για τη συμβολή των 

Μοναχών του Μετοχίου Παρθενώνος στον μεγάλο Αγώνα:  … Η 

ιστορία του Μακεδονικού Αγώνος θα μιλήσει λίαν ευφήμως δια το 

Μετόχιον “Παρθενών”, διότι Οικονόμου αυτού όντως τότε, ενθου-

σιώδους πατριώτου, του επιζώντος της Μονής Γέροντος Στεφάνου του 

Επιτρόπου ταύτης, έχει καταστεί το Μετόχιον Νοσοκομείον διά τους 

τραυματίας, αναπαυτήριον δια τους αποκαμόντας, καταφύγιον και 

κρύπτη των διωκομένων και εν ενί λόγω κέντρον και ορμητήριον των 

Οπλαρχηγών και οπλιτών των δρώντων εν Χαλκιδική και από ταύτης 

εξορμώντων προς την Ανατολικήν Μακεδονίαν…. . Το Μετόχι 

καλείται και  Γρηγοριάτικο  και  στην περιοχή του εντάσσεται  και ο 

λιμήν  Μπαλαμπάνη, το οποίο λιμάνι αποτέλεσε  πύλη  εισόδου και 

μεταφοράς πολεμικού υλικού από την ελεύθερη Ελλάδα προς τις 

περιοχές της Μακεδονίας. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

αφήγηση του Γεροδημήτρη Ξαριά, από τη Νικήτη Χαλκιδικής, για τον 

τρόπο μεταφοράς όπλων και πολεμοφοδίων στο Μπαλαμπάνι από 

μικρές ομάδες στήριξης του Αγώνα1361. 

 

                                                           
1360 Αγγελάκος, Η εν Αγίω, σ. 130. 
1361 Παπάγγελος, "Μια τράτα γεμάτη", σ. 14. 
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Από τα ορμητήρια που χρησιμοποίησαν τα Αντάρτικα Σώματα 

κατά την περίοδο 1903-1909, ο λιμήν Μπαλαμπάνη του μετοχίου 

Παρθενώνος της Ι. Μονής Γρηγορίου διαδραμάτισε έναν αξιομνημό-

νευτο ρόλο, όπως αυτός αποκαλύπτεται από την Έκθεση του 

διδασκάλου και μακεδονομάχου Χαλκιδικής Επίκουρου Αρσένη και 

του Οικονόμου Γέροντα Στεφάνου (κατωτέρω). Ο λιμήν Μπαλα-

μπάνι χρησιμοποιήθηκε από τα Αντάρτικα Σώματα σαν ορμητήριο, 

καταφύγιο και νοσηλευτήριο τραυματιών του Αγώνα1362. Οι οπλαρ-

χηγοί Δημήτριος Κοσμόπουλος (Καπετάν Κουρμπέσης), Αριστείδης 

Βάλτσας (Αριστόβουλος Κώης), Ιωάννης Νταφώτης, Βασίλειος 

Παπακώστας, Γεώργιος Γαλανόπουλος, Ηρακλής Πατίκας, Αθανά-

σιος Μινόπουλος, Γεώργιος Γιαγλής, χρησιμοποιούσαν τον Παρθε-

νώνα ως  στρατηγείο, όπου κατέστρωναν τα  σχέδια δράσης τους στη 

Χαλκιδική και στο Άγιο Όρος, σε συνεργασία με τον Μητροπολίτη 

Κασσανδρείας Ειρηναίο και υπό την καθοδήγηση του Κέντρου 

Θεσσαλονίκης. Επίσης, στο Μετόχι φιλοξενήθηκαν επ’ αρκετό καιρό 

συμπολεμιστές του Μητρούση εκ Σερρών, ο Παναγιώτου (εξ 

Αγρινίου) και οι οπλαρχηγοί Δούκας Ζέρβας εκ Σερρών, Στέργιος 

Βλάχος Τζουμαγιώρης εκ Γιαννιτσών και άλλοι, που εξέφρασαν το 

θαυμασμό τους για τη δράση των οικοδεσποτών μοναχών. Η Ιερά 

Μονή Γρηγορίου  κατέβαλε το ποσόν των 500.300 λιρών στη 

Διεύθυνση Εθνικού Αγώνα, που είχε την έδρα της στη Θεσσαλονίκη 

(την διηύθυνε ο απόστρατος Στρατηγός Κάκκαβος, ο γνωστός  Ζώης) 

Το Μετόχι του Παληουριού 

Από τα Μετόχια της Μονής Γρηγορίου ξεχωριστή δράση 

ανέπτυξαν κατά τον Μακεδονικό Αγώνα οι Μοναχοί του  

Παλιουριού (πλησίον του χωρίου Παλιουρίου στη Χερσόνησο της 

Κασσάνδρας Χαλκιδικής). Την εποχή αυτή Οικονόμος ήταν ο Γέρων 

                                                           
1362 Χρονικά της Χαλκιδικής, 2 (1961) 196 επ., έκθεση του Μακεδονομάχου 

διδασκάλου Επίκουρου Αρσένη.  
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Φώτιος (από τα Λαγγάδια Γορτυνίας) που διακρίθηκε για την 

πατριωτική του δράση1363.  

Το Μετόχι αποτέλεσε Κέντρο ανεφοδιασμού για τα Αντάρτικα 

Σώματα που έδρασαν στη Χαλκιδική και στην Ανατολική 

Μακεδονία. Η Κυβέρνηση της Ελλάδος έστελνε συχνά στις ακτές 

πλησίον του Μετοχίου πλοία με πολεμοφόδια. Οι Μοναχοί με 

κίνδυνο τη ζωής τους φρόντιζαν να παραλάβουν τον οπλισμό τις 

νυκτερινές ώρες και να κρύβουν τα κιβώτια είτε μέσα στο δάσος είτε  

παραχώνοντάς τα στην άμμο1364. Κάποτε μάλιστα είχε φιλοξενηθεί  

στο Μετόχι καταδιωκτικό απόσπασμα Τούρκων, και ο επικεφαλής 

του ζήτησε από τους Μοναχούς μια έγγραφη σφραγισμένη δήλωση, 

που να πιστοποιεί ότι στο Μετόχι και στη γύρω περιοχή του δεν 

συνέβη καμία ύποπτη δραστηριότητα. Ο παριστάμενος οπλαρχηγός 

Βασ. Παπακώστας και ο αντάρτης Γαλάνης (εκ Συκιάς), ενδεδυμένοι 

καλογερικά, παρέδωσαν το σχετικό έγγραφο στον Τούρκο 

επικεφαλή.  

Πολλές ιστορίες διασώθηκαν σχετικά  με τη φιλοξενία και το 

θάρρος που επεδείκνυαν οι μοναχοί του Μετοχίου στις κρίσιμες 

περιστάσεις.  Όταν κάποιος ρωτούσε τους πρώην φιλοξενούμενους 

του Μετοχίου από ποιά περιοχή έρχονται, η απάντησή τους ήταν 

αυθόρμητη και λακωνική  Από το Ρωμαίϊκο Μετόχι . Όταν κάποτε ο 

Ηγούμενος της Κωνσταμονίτου με τον Οικονόμο του Μετοχίου 

επισκέφθηκαν το Μετόχι και είδαν τους οπλαρχηγούς με τους 

άνδρες τους να χορεύουν και να τραγουδούν πατριωτικά τραγούδια 

τους είπαν  μα εσείς το κάνατε σκέτο… ρωμαίϊκο. Ακόμη, μια 

επιτροπή που είχε σταλεί στη Χαλκιδική από το Προξενείο 

Θεσσαλονίκης, αποτελούμενη από τους Ιωσήφ Αδαμίδη, δικηγόρο 

και βουλευτή Κορυτσάς, και Ελευθέριο Χατζηκώστα, ιατρό, 

επισκέφτηκε το Μετόχι. Αυτοί, βλέποντας την εύθυμη ατμόσφαιρα 

που επικρατούσε μεταξύ των Μοναχών, είπαν:  ηκούαμεν περί της 

Πελοποννησιακής φιλοξενίας και εγνωρίζομεν εκ της ιστορίας τον 

                                                           
1363 Αγγελάκος, Η εν Αγίω, σ. 137. 
1364  Αγγελάκος, Η εν Αγίω, σ. 97-98. 
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πατριωτισμόν των Πελοποννησίων, αλλ’ ό,τι βλέπομεν υπερβαίνει 

τους υπολογισμούς ημών .   

Πολλά σημαίνοντα πρόσωπα της περιόδου του Μακεδονικού 

Αγώνα που είχαν άμεσα ή έμμεσα συναστραφεί τη Μονή Γρηγορίου 

και το Μετόχι του Παληουριού είχαν πολύ θετική άποψη για την 

εθνική δράση που ανέπτυξαν οι μοναχοί τους. Ανάμεσά τους ήταν ο 

Υποπρόξενος στη Θεσσαλονίκη Φιλ. Κοντογούρης και τα στελέχη  

του Αγώνα Δημ. Κάκκαβος (Καπετάν Ζώης), Αθανάσιος Εξαδά-

κτυλος (Αντωνίου), Κυριάκος Ταβουλάρης (Κατσιανός), Μαζαράκης 

Αλέξανδρος (Ιωαννίδης), Κερουκλής Ανδρέας (Κολυβάς) κ.ά. 

 

Το  Μετόχι Βούλτιστα 

Μεταξύ των Μετοχίων που προσέφεραν ύψιστες υπηρεσίες στον 

Μακεδονικό Αγώνα ήταν και το Μετόχι της Ιεράς Μονής Γρηγορίου  

Βούλτιστα  (σημ. Λιβάδι), που βρίσκεται στην Πιερία και 

λειτουργούσε ως διαμετακομιστικός σταθμός μεταφοράς όπλων, 

ρούχων και τροφίμων, που προορίζονταν για τα Αντάρτικα Σώματα 

της Μακεδονίας. Η Μονή Γρηγορίου αγόρασε το Μετόχι από τον 

Οθωμανό Μπέη Σουλεϊμάν το 1857 με χρήματα που κατέλειπε στη 

Μονή με διαθήκη ο αποθανών αδελφός του Γέροντος Βησσαρίωνος 

(εξ Οιτύλου Λακωνίας)1365 . Ο ίδιος ο Γέρων Βησσαρίων (Ξαρχάκης) 

ευεργέτησε με δωρεές το Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών, την 

επαρχία της Οιτύλου και τη γενέτειρά του Αρεόπολη. Ο Επίσκοπος 

Κίτρους Παρθένιος (Βαρδάκας) αναφέρει1366:  Το Μετόχιον τούτο 

εχρησίμευσε και χρησιμεύει ως εις ενεργετικός και φιλανθρωπικός 

σταθμός και ξενών φιλοξενών πάντας τους εκείθεν διερχομένους και 

φιλοξενίας και περιποιήσεως δεομένους. Εχρησίμευσε δε τα μέγιστα 

κατά τον προ του Τουρκικού Συντάγματος επι τουρκοκρατίας 

Μακεδονικόν κατά των Ρουμανοβουλγάρων Αγώνα, καθ’ όσον μετ’ 

αυτόθυσίας και αυταπαρνησίας συνειργάσθη μετά των Ελλήνων 

ανταρτών φιλοξενούν, προφυλάσσον, αποκρύπτον, τροφοδοτούν και 

                                                           
1365 Αγγελάκος, Η εν Αγίω, σ. 131.  

- Βησσαρίων, Μοναχολόγιον, σ. 45 και 85.  
1366 Παρθένιος, Περιγραφή, σ. 81.  
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παντοιοτρόπως διευκολύνον το έργον αυτών. Δια της δραστηρίου δε 

και πολλάκις ριψοκινδύνου ενεργείας των κατά καιρούς πατριω-

τικοτάτων πατέρων της Ιεράς του Αγίου Γρηγορίου Αγιορειτικής 

Μονής οικονόμων αυτού είχε καταστεί τούτο κέντρον και εστία πάσης 

ανταρτικής Ελληνικής κινήσεως και δράσεως του τμήματος τούτου της 

ημετέρας περιφερείας… . Οπλαρχηγοί της περιοχής ήταν ο Ματαπάς 

(ανθυπολοχαγός του Πυροβολικού Μιχαήλ Αναγνωστάκος), ο 

Μαλέας και ο Μανούσος, που ανέπτυξαν επωφελέστατη δράση κατά 

τον Αγώνα, εκτελώντας τις εντολές του Κέντρου1367.  Το Μετόχι είχε 

μεταβληθεί σε πραγματικό οπλοστάσιο, όπως και τα Μοναστήρια 

της περιοχής της Παναγίας Μακρυρράχης, των Αγίων Πάντων 

(Επανάσταση 1878) και το Μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου 

Σφίνιτζας1368. Εκτός από τα οικήματα των μοναχών της Γρηγορίου  

στο Μετόχι (κτίσθηκαν το 1896) υπήρχαν και άλλα για τους  

Γερατζήδες  ή Κολλίγους, που καλλιεργούσαν τη γη και απέδιδαν 

στη Μονή το 1/3 της παραγωγής τους. Το Μετόχι της Βούλτιστα 

συνορεύει με την κωμόπολη Κολινδρός, το τσιφλίκι  Λότζιανος , τη 

Μονή Αγίου Αθανασίου Σφίνιτζα, το χωριό  Νεόκαστρο  και το 

τσιφλίκι  Καστανιά 1369. Πέριξ του Μετοχίου υπάρχουν οι  περιοχές  

Μηλιώτα,  Βαθυά,  Κλεφτόβρυση  και το Μονύδριο του  Προφήτη 

Ηλία, που ήσαν προσφιλείς τοποθεσίες για τους γνωστούς ληστές 

Τσιάμη, Κατσαρό, Κόκκινο, Καλογήρου και άλλους. Όμως οι ληστές 

ήσαν δυσάρεστοι για τους μοναχούς, μια και τους κακοποιούσαν 

συχνά για τη μη έγκαιρη αποστολή των ζητουμένων από αυτούς 

πραγμάτων. Στη Βούλτιστα, ή Βούλτσιστα όπως αποκαλούνταν, οι 

Έλληνες οπλαρχηγοί διοργάνωσαν Κέντρο Εκπαιδεύσεως των νέων 

της περιοχής. Περιήλθε σ’ εμάς το συμβάν ότι ο οπλαρχηγός 

Μανούσος διοργάνωσε παρέλαση προς τιμή του ηγουμένου Ιακώβου 

και του προκρίτου από τη Θεσσαλονίκη Κ. Αντωνιάδη, οι οποίοι 

επισκέφθηκαν το Μετόχι1370.  

                                                           
1367 Πολύζου, Ιστορία του Κολινδρού, σ. 56.  
1368 Γλαβίνας, "Το μοναστήρι", σ.362.  

- Παπάζης, "Ιερά Μονή", σ. 623-662. 
1369 Αγγελάκος, Η εν Αγίω, σ. 131. 
1370 Πάππας, Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος, ό.π., σ. 164 
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Πρώτοι Οικονόμοι του Μετοχίου διετέλεσαν οι μοναχοί Γερμανός 

και Σεραφείμ, οι οποίοι μάλιστα επέδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον για 

την ανοικοδόμηση του μετοχίου. Μάλιστα ο Γερμανός επέλεξε το 

συγκεκριμένο Μετόχι μεταξύ των πωλουμένων από τους Μπέηδες.  

  

Μοναχοί της Μονής Γρηγορίου και των Μετοχίων της που 

διακρίθηκαν για τους αγώνες τους ιδίως μετά το 1905 ήσαν:  

Ο Αρχιμανδρίτης Συμεών Αγγελίδης διατέλεσε Καθηγούμενος 

της Ιεράς Μονής από το έτος 1850 μέχρι το 1905. Καταγόταν από 

πολύτεκνη οικογένεια εκ Τριπόλεως, ήρθε στο Άγιο Όρος για να 

μονάσει, σπούδασε στην Αθωνιάδα Σχολή και διετέλεσε ηγούμενος 

στη Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου επί 46 έτη και 5 μήνες, 

υπογραμματέας της Μονής και β΄ Γραμματέας της Ιεράς 

Κοινότητος. Κατά τη διάρκεια της Ηγουμενίας του υπήρξε τυπικός 

και δίκαιος, δραστήριος, και επέδειξε απαράμιλλο ζήλο για τα 

συμφέροντα της Μονής και των Μετοχίων της1371 Μπαλαμπάνη,  

Βούλτιστα  και  Παληούριον, που προσέφεραν ύψιστες εθνικές υπη-

ρεσίες κατά τη διάρκεια των πολέμων. Μάλιστα, χαρακτηριστικά 

λέγεται ότι, ενώ στο Μετόχι Μπαλαμπάνι στέλονταν στην αρχή 5-10 

χιλιάδες οκάδες ελαίου, στο τέλος το αυτό Μετόχι παρήγαγε αφ’ 

εαυτού 18-20 χιλιάδες οκάδες ελαίου! Ακόμη ο Καθηγούμενος 

Συμεών συνέβαλε στην επαύξηση των κτηρίων, πάντα με προσω-

πική εργασία όλων ανεξαιρέτως των Μοναχών. Αναφέρεται για τον 

χαρακτήρα του ότι  ήτο θερμότατος προασπιστής και υπέρμαχος των 

εθνικών μας συμφερόντων, ήτο καθαρός- καθαρότατος Έλλην όνομα 

και πράγμα, αποδείξας τούτο και εν πολλαίς άλλαις καταλλήλοις 

περιστάσεσιν . Χαρακτηριστική είναι η άρνηση του ιδίου και του 

αντιπροσώπου Νεοφύτου να παραστούν στην εγκαθίδρυση του 

Ρώσου Ηγουμένου, όταν επί Ιωακείμ Β΄ (1875) η Ιερά Μονή Αγίου 

Παντελεήμονος παραχωρήθηκε στους Ρώσους. Ένα δεύτερο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα του πατριωτισμού που τον διακατείχε 

είναι το εξής : όταν κάποιος Μοναχός Χατζη-Γιώργης, που του  είχε 

δοθεί προς ανακαίνιση Κελλί ερειπωμένο, ανήγειρε στο χώρο του 

                                                           
1371 Βησσαρίων, Μοναχολόγιον, σ. 52 επ. 
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Κελλιού μεγαλοπρεπή εκκλησία και επεχείρησε συν τω χρόνω να 

κοινοβιάσει περί τους 45 Ρώσους μοναχούς χωρίς να λάβει τη 

Μοναστηριακή ευλογία, ο Συμεών, αφού  εξέβαλε τον δολίως 

ενεργήσαντα Χατζη-Γιώργην  κακήν κακώς , του είπε το ρηθέν του 

Αποστόλου Παύλου  το αργύριον σου συν σοι είη εις απώλειαν . Η 

Ιερά Μονή υποχρεώθηκε στη συνέχεια να αποζημιώσει τον Χατζη-

Γιώργη για την άτακτη αποβολή του. Τέλος, με την από 12 Ιαν. 1902 

υπ’ αριθμ. Πρωτ. 233 Πατριαρχική Επιστολή του Οικουμενικού 

Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄ τον έστεψε με ευλογίες  ίνα εκφρασθεί 

έπαινος και η ένθερμος της Εκκλησίας ευαρέσκεια για την θεάρεστον 

και πολυχρόνιον διακονίαν του. Με αφορμή το παραπάνω 

περιστατικό (του Χατζηγεώργη), ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 

λεγόμενα του καθηγούμενου Βαρλαάμ Αγγελάκου, ότι  Ο Συμεών 

ήτο ακραιφνής Πατριώτης, ήτο τέλειος Αρκάς και υπερτέλειος 

Έλλην, όπως ήτο και υπερτέλειος άνθρωπος 1372.  

Ο καθηγούμενος αναφέρεται λεπτομερώς στη σθεναρή αντί-

δραση που πρόβαλε ο Αντιπρόσωπος της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, 

όταν αποφασίστηκε από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως (επί 

Ιωακείμ Β΄) να μετατραπεί η Ιερά Μονή Παντελεήμονος από Ελλη-

νική σε κέντρο Ρώσων Πανσλαβιστών. Στη Συνεδρίαση της Ιεράς 

Συνόδου, που συγκλήθηκε  με πρωτοβουλία των Πατριαρχικών Ε-

ξάρχων που συνοδεύονταν από Τούρκους στρατιώτες, προκειμένου 

αυτή ν’ αποφασίσει για το εν λόγω ζήτημα, ο Γρηγοριάτης Αντιπρό-

σωπος Νεόφυτος εξέφρασε έντονα τη διαμαρτυρία του, με αποτέ-

λεσμα η Συνεδρίαση να διαλυθεί. Όσοι λόγιοι της εποχής γνώρισαν 

από κοντά τον Συμεών (Σπ. Λάμπρος, Ν. Καζάζης, Μ. Γεδεών, Σ. 

Κουτρούμπας κ.ά.) εντυπωσιάστηκαν από την προσωπικότητά τους. 

Ο Καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Γιαννούλης (+1910)1373, ο 

εκ Μαυρικίου Τεγέας Αρκαδίας, μετά από ομόφωνη απόφαση της 

                                                           
1372 Αγγελάκος, Η εν Αγίω, σ. 82 επ.  
1373 Αγγελάκος, Η εν Αγίω, σ. 94 επ.  

- Έκθεσις Κώη (Έγγραφα πό το Αρχείο του Καπετάν Βάλτσα) του Β. Λαούρδα 

(Χρονικά Χαλκιδικής 1961, τχ.1, σ. 59  

– Βησσαρίων Γρηγοριάτης, Κώδιξ, σ. 65.    

– Πανελλήνιον Λεύκωμα, τ.ΣΤ΄, σ. 219  

– Ψαθάς, "Αγιορείτικα", σ. 174 
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Αδελφότητος της Μονής, διαδέχθηκε τον αποβιώσαντα προκάτοχό 

του Γέροντα Συμεών στον ηγουμενικό θρόνο, το 1905. Ως ηγούμενος 

έθεσε επί των ημερών του όλες τις δυνατότητες της Μονής στην 

υπηρεσία του  Μακεδονικού Αγώνα. Ως χαρακτήρας ήταν σοβαρός, 

χρηστός, αποφασιστικός, άριστος διαχειριστής, υποστήριζε πάντοτε 

με σθένος τα ιερά δίκαια όπως και τα προνόμια του τόπου. Ένα 

γεγονός που καταδεικνύει ότι η προσωπικότητά του έχαιρε 

ευρύτερης εκτιμήσεως, πριν ακόμη αναδειχθεί ως διάδοχος του 

Συμεών, είναι ότι, όταν ο Ιωακείμ Γ΄ εξελέγη για δεύτερη φορά 

Οικουμενικός Πατριάρχης, ο της Γρηγορίου Ιάκωβος ανήκε στην 

τριμελή Επιτροπή της Ιεράς Κοινότητος που συνόδευσε τον 

Πατριάρχη από το Άγιο Όρος στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, ο 

Ιάκωβος  παρασημοφορήθηκε μάλιστα  απ’ τον Σουλτάνο Αμπτούλ 

Χαμίτ με το παράσημο Μετζητιέ. Ήταν στην κυριολεξία ένθερμος 

πατριώτης, η δε εθνική δράση του είχε γίνει γνωστή στο Υπουργείο 

Εξωτερικών των Αθηνών, στο Ελληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης 

και στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Κατά τον Μακεδονικό Αγώνα 

ανέπτυξε έντονη δράση, συνεργαζόμενος με το Ελληνικό Προξενείο 

Θεσσαλονίκης, με στρατιωτικούς αλλά και με τα δημιουργηθέντα 

Κέντρα Δράσης.  

Μια άλλη προσωπικότητα που αναδείχθηκε από την Αδελφότητα 

των Γρηγοριανών ήταν ο εκ Πύργου Ηλείας Μοναχός Γέρων 

Στέφανος. Η συμβολή του στον εθνικό αγώνα προκύπτει από δύο 

έγγραφα: α) Το πρώτο προέρχεται από το Μοναχολόγιο της Ιεράς 

Μονής Γρηγορίου, που ο γραμματέας της Μονής ενεχείρησε στον 

Γέροντα Μάξιμο Ιβηρίτη (Νικολόπουλο) ως αντίγραφο των 

μεταβολών του βίου του Γέροντα Στεφάνου, που περιέχονται στο 

σημείωμα του Γέροντος Βαρλαάμ Γρηγοριάτου, προερχομένου εκ 

του Μοναχολογίου της Μονής και  καταχωρημένου στις 5/11/19351374. 

Σύμφωνα με αυτό ο Στέφανος Σταϊκόπουλος αφίχθη στη Μονή την 

19/9/1903 προκειμένου να μονάσει, η κουρά του έγινε την 15/8/1904 

και η κοίμησή του την 24/2/1935 σε ηλικία 82 ετών. Κατά την περίοδο 

                                                           
1374 Ευχαριστούμε θερμά τον Γέροντα Μάξιμο Ιβηρίτη για την παραχώρηση του 

ανωτέρου εγγράφου της Μονής, το οποίο στη συνέχεια δημοσίευσε στο περιοδικό 

Ηλειακή Πρωτοχρονιά-Ηλειακό Πανόραμα, 12 (2012).   
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του Μακεδονικού Αγώνα ο Γέρων Στέφανος ανέλαβε τη διεύθυνση 

του Μετοχίου  Παρθενών. Επί των ημερών του το μετόχι 

μεταβλήθηκε σε Κέντρο δράσης και ανεφοδιασμού των αντάρτικων 

Σωμάτων της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας. Ως 

έμπιστος σύμβουλος του Κάκκαβου και του Εξαδάκτυλου διατέλεσε 

ο κυριότερος σύνδεσμος μεταξύ του Ελληνικού Προξενείου της 

Θεσσαλονίκης και των οπλαρχηγών. Το 1910 εξελέγη προϊστάμενος 

της Μονής (1910), από το 1911 έως το 1916 διηύθυνε το μετόχι  

Βούλτιστα  και διορίσθηκε αντιπρόσωπος της Ιεράς Μονής στην Ιερά 

Κοινότητα  στις Καρυές από το 1917 έως το1921). Υπηρέτησε την Ι. 

Μονή με όλη τη δύναμη της ψυχής του και παρασημοφορήθηκε από 

το Ελληνικό Κράτος για την πατριωτική του δράση. Είχε πλούσια 

εγκυκλοπαιδική μόρφωση, ήταν πολύ καταρτισμένος και είχε 

μεγαλοπρέπεια στην εμφάνισή του.   

Το δεύτερο έγγραφο1375 προέρχεται από τον υποστράτηγο 

Δημήτριο Κοσμόπουλο (Καπετάν Κουρμπέτη) και αναφέρεται στη 

δράση του Γέροντα Στέφανου Γρηγοριάτη, από την οποία αναδει-

κνύεται η ποικιλότροπη προσφορά των Αγιορειτών προς τους 

Μακεδονομάχους. Αναφερόμενος σχετικά ο Δ. Κοσμόπουλος για το 

πρόσωπο του Γέροντα:  …Υπήρξεν ο αντιλήπτωρ του Μακεδονικού 

Αγώνος από της ενάρξεως μέχρι του πέρατος τούτου, ο φυσικός 

προστάτης και Γενικός Πράκτωρ των Σωμάτων εν τη Χαλκιδική. Ο 

όσιος ούτος διευθύνων το της μονής του μετοχίου  Παρθενών … 

κατέστησε τούτο μετά της εαυτού περιφερείας σταθμόν παραμονής 

των Σωμάτων Χαλκιδικής, τοιούτου δε δια την άνοδον και κάθοδον 

Σωμάτων χρησιμοποιούντων την γραμμήν Σκόπελον- Κυρα Παναγιά- 

Ψαθούρα-Παρθενώνα – Βαρβάρα - Νιγρίτα – Σερρών – Παγγαίου… 

παρείχε δια του κάλλους της πατριωτικής και θρησκευτικής γλώσσης 

του, τον ενθουσιασμόν υπέρ Πατρίδος και καθίστα τους πάντας 

έκθαμβους και προθύμους προς γενναιοφροσύνην… . Θα πρέπει  να 

τονισθεί ιδιαίτερα ότι ο Γέρων Στέφανος, καθώς αγωνιούσε για την 

ορθή λειτουργία των Σωμάτων, περιόδευε όλη τη Χαλκιδική, άλλοτε 

                                                           
1375 Μαμαλάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 480-481  

– Γέρων Μάξιμος Ιβηρίτης, ό.π., σ. 11  

– Παπουλίδης, Αγιορείτικα, σ. 151.   
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εμψυχώνοντας και άλλοτε φρονιματίζοντας του κατοίκους (24/2/ 

1908). 

Επίσης, επί του φονευθέντος αντάρτη Γαλάνη, οι Τούρκοι βρήκαν 

πάνω του επιστολή, η οποία στοιχειοθετούσε την κατηγορία ότι ο 

Γέρων Στέφανος υπέθαλπε αντάρτες. Για την πράξη του  αυτή, ο 

Γέρων Στέφανος φυλακίστηκε στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης επί 

τρίμηνο. Μετά από παρέμβαση του Μητροπολίτη Κασσανδρείας και  

σημαινόντων Ελλήνων και Τούρκων, σώθηκε από βέβαιο θάνατο1376. 

Τέλος, ο οικονόμος Στέφανος διέσωσε το σώμα του επιλοχία Τρούπη 

με τους 11 άνδρες του, που μετέβαινε στις Σέρρες από βέβαιη 

καταστροφή. Με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του Στεφάνου 

αποβιβάσθηκε στην Συκιά, αλλά αυτό προδόθηκε και  εκδιώχθηκε 

από τον τουρκικό στρατό. Ωστόσο μπόρεσε αυτό να διαφύγει στο 

δάσος του χωριού Ορμύλια Χαλκιδικής1377. 

Ο Καθηγούμενος Νεόφυτος ιερομόναχος, με καταγωγή από τη 

Μυτιλήνη, χρημάτισε μαθητής του γνωστού Θεοδώρητου Εσφιγμε-

νίτου, αφού προηγουμένως προσήλθε και εκάρη μοναχός στην Ι. 

Μονή Εσφιγμένου1378. Ακολούθως μετέβη στο Πατριαρχείο στην 

Κωνσταντινούπολη, όπου διατέλεσε Πρωτοσύγγελος του Πατριαρ-

χείου. Επανήλθε στο Άγιο Όρος, εγκαταστάθηκε στη Σκήτη της 

Αγίας Άννης και όταν αυτή μετατράπηκε από ιδιόρρυθμη σε 

κοινόβια, έγινε Ηγούμενος της Ι. Μονής. Πατριαρχική επιστολή του 

Ανθίμου Κωνσταντινουπόλεως προς τον Νεόφυτο τον καλεί να 

αναλάβει την ηγουμενία της Ι. Μονής (1891 Νοεμβρίου 9η)1379. 

Υπήρξε από τους σπουδαιότερους υπερασπιστές των ελληνικών 

δικαίων στο Άγιο Όρος και των πανσλαβιστών.    

Ο Γέρων Βησσαρίων Ξαρχάκης 1380 καταγόταν από την Ερεούπολη 

Οιτύλου Ν. Λακωνίας. Ενεδύθη το μοναχικό σχήμα στην Ι. Μ. 

                                                           
1376Αγγελάκος, Η εν Αγίω, σ. 98.  
1377 Έκθεση Κώη περί των γεγονότων του Σώματος Αριστόβουλου Βάλτσας, 

Χ.τ.χ., τ. 1 (1961) 59.  
1378 Σμυρνάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 613. 
1379Πετρακάκος,  Νέαι πηγαί, σ. 76-77  

– Βησσαρίων, Μοναχολόγιον, σ. 43 επ.   

– Πανελλήνιον λεύκωμα, ΣΤ΄ τόμ., σ. 219 επ.  
1380 Βησσαρίων, ό.π., σ. 45.  



 507 

Γρηγορίου και αργότερα έγινε Ηγούμενος της Σκήτης Βυζαντίας στη 

Μολδαβία, όπου και  εκοιμήθη. Την προσωπική περιουσία του 

διέθεσε σε διάφορα φιλανθρωπικά καταστήματα στην Κωνσταν-

τινούπολη, στο Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών, στην ιδιαίτερη  

πατρίδα του και στις Ιερές Μονές και Σκήτες του Αγίου Όρους, για 

να του γίνουν επιμνημόσυνες δεήσεις. Εκ πραγμάτων που άφησε 

στην Ι. Μ. Γρηγορίου αγοράσθηκε το Μετόχι  Βούλτιστα  (1857).  

Άλλοι γέροντες που έδρασαν εθνικά κατά τη διάρκεια του Μακε-

δονικού Αγώνα ήταν οι Δαμιανός Μαρκεζίνης, Ραφαήλ, Συμεών, 

Βαρθολομαίος, Διακο-Κύριλλος, και ο κτήτωρ Ιωακείμ ο Ακαρνάν, ο 

οποίος εξαγόραζε από τις οθωμανικές αρχές  την απελευθέρωση 

αιχμαλώτων. Μάλιστα δε ο Ιωακείμ ανήγειρε στην Προποντίδα και 

συγκεκριμένα στην Νήσο Πρώτη μια Ιερά Μονή με γηροκομείο για 

τους ηλικιωμένους αρχιερείς1381.  

 

Ιερά Μονή Εσφιγμένου 

Οι Μοναχοί της Μονής Εσφιγμένου συγκαταλέγονται μεταξύ των 

πρώτων Αγωνιστών που ανταποκρίθηκαν στα εθνικά προσκλη-

τήρια του Έθνους. Όπως ήταν φυσικό, κατά την εν λόγω περίοδο 

που εξετάζουμε, οι Εσφιγμενίτες αντιστάθηκαν στην προσπάθεια 

εκρωσισμού της Ι. Μονής, η οποία τελικά και αποτράπηκε, όχι μόνο 

εξαιτίας της αντίστασης που προέβαλλαν οι Εσφιγμενίτες Μοναχοί 

αλλά και καθόσον σύντομα ακολούθησε η Απελευθέρωση του 

Αγίου Όρους από τον Ελληνικό στρατό1382.  

Τον 19ο αιώνα, τα φορολογικά βάρη της τουρκικής διοίκησης που 

επιβλήθηκαν στη Μονή και η μη εξόφληση δανειακών υποχρε-

ώσεων της επιδείνωσαν τα οικονομικά προβλήματά της. Το 1912 το 

χρέος της Μονής ανερχόταν σε 1800 οθωμ. Λίρες (από 4.000 οθωμ. 

λίρες που ήταν το 1909). Παρόλο που οι σχέσεις των Εσφιγμενιτών 

Μοναχών ήταν άριστες με τους Ρώσους Μοναχούς, αυτοί 

προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τη συσσώρευση των οικονομικών 

                                                           
1381 Βησσαρίων, ό.π, σ. 85 
1382 Παπουλίδης, Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1981.  

-Αγιορείτικα σημειώματα, σ. 169-171. 



 508 

προβλημάτων της Μονής και πρότειναν την εξόφληση των συνα-

πτόμενων δανείων της Μονής έναντι κτηματικών παραχωρήσεων 

προς αυτούς. Οι Μοναχοί της Μονής απέρριψαν κάθε πρόταση των 

Ρώσων και δεν ενέδωσαν στις δελεαστικές προτάσεις τους. Κατά-

φεραν μάλιστα να πάρουν από τον Τσάρο Μιχαήλ Θεοδώροβιτς την 

άδεια να πραγματοποιήσουν εράνους στη Ρωσία, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν  τα οικονομικά προβλήματα της Μονής. Παράλ-

ληλα, απευθύνθηκαν1383 προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό Ελευθέριο 

Βενιζέλο ζητώντας βοήθεια, χωρίς όμως τελικά να επιλυθεί το 

ζήτημα ολοσχερώς. Το έγγραφο που απέστειλαν οι αντιπρόσωποι 

της Μονής προς τον Πρωθυπουργό συνέταξαν, υπέγραψαν και 

έφεραν στην Αθήνα ο Ιερομόναχος Αδριανός και ο Μοναχός 

Παχώμιος Εσφιγμενίτης. Κατά την ανάπτυξη της επιχειρημα-

τολογίας των Μοναχών στο εν λόγω έγγραφο γίνεται συνοπτική 

αναφορά στην προσφορά των Μοναχών της Μονής Εσφιγμένου 

στους Αγώνες του Έθνους, κατά την Επανάσταση του 1821 στη 

Χαλκιδική και κατά το Μακεδονικό Αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, ως 

παραδείγματα συνεισφοράς αναφέρονται η προσφορά των 

Μοναχών της Μονής προς τον Εμμ. Παπά, και αντιστοίχως η 

απόκρυψη,  διάσωση και μεταφορά του Σώματος του Νταφώτη με 

πλοιάριο της Μονής στη νήσο Σκόπελο, το 1904. Ακολούθως, στο 

έγγραφο παρατίθεται ισολογισμός εσόδων-εξόδων της Μονής, και 

γίνεται αναφορά στην προσπάθεια των Ρώσων να εκμεταλλευτούν 

την οικονομική αδυναμία της Μονής και να αγοράσουν λωρίδα γης 

που ανήκει σ’αυτήν που εκτείνεται από τη Χαλκιδική έως το Άγιο 

Όρος.  Και καταλήγει η επιστολή στο ότι η ενδεχόμενη αγορά θα 

δημιουργήσει πλείστα εθνικά προβλήματα, ότι εάν αρνηθεί η Μονή 

ο ελλοχεύων κίνδυνος είναι η αδυναμία εκπλήρωσης των 

οικονομικών υποχρεώσεών της. Το Υπουργείο Εξωτερικών   μετά 

την αλληλογραφία που ανταλλάχθηκε με την Πρεσβεία της 

Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη και με το Γενικό Προξενείο της 

Θεσσαλονίκης βοήθησε τη Μονή Εσφιγμένου προσφέροντας 600 

Οθωμ. λίρες, τουτέστιν το 1/3 των χρεών της. 

                                                           
1383 1912, α.α.κ./1, Περί Αγίου Όρους.  
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Απεστάλη και δεύτερη επιστολή από τη Μονή προς τον Ιωάννη 

Δραγούμη, τμηματάρχη στο επί των Εξωτερικών Β. Υπουργείο, 

υπογραφείσα την 19 Ιουνίου 1912 στο Ιερό Κοινόβιο της Εσφιγμένου 

εκ μέρους του Καθηγούμενου της Ιεράς Βασιλικής και Πατριαρχικής 

Μονής του Εσφιγμένου Αρχιμανδρίτη Σωφρονίου και των λοιπών 

αδελφών.  Με αυτή ευχαριστεί το Υπ. Συμβούλιο για την δωρεά, 

ιδιαίτερα όμως τον Ιωάννη Δραγούμη1384 για την μεσολάβησή του. 

Τονίζεται δε με έμφαση στην επιστολή αυτή ότι  η δωρεά Αυτή ως 

ηθική μάλλον και υλική δύναμις θα τονώσει τας ψυχάς ημών τε και 

των λοιπών Αγιορειτών ως σωτήριον φάρμακον και θα ενισχύσει ημάς 

εις τον αγώνα του καλού και της αλήθειας 1385. 

  Οι Εσφιγμενίτες τελικά, το 1891, μετά από σιγίλλιο που εξέδωσε 

ο Οικουμενικός Πατριάρχης Νεόφυτος (1891-1894), απέτρεψαν τη 

μετατροπή του Κελλιού Αγίων Αναργύρων στις Καρυές σε σκήτη,  

το οποίο είχε αγοράσει ο Ρώσος Μοναχός Νεόφυτος Μπουραζέρης. 

Παρόμοιο ζήτημα δημιουργήθηκε από την προσπάθεια   δύο μονα-

χών της Ι. Μονής Παντελεήμονος να πουλήσουν στους Εσφιγμε-

νίτες το προσκύνημα του Οσίου Αντωνίου για 600 οθωμανικές λίρες, 

κάτι που αποφεύχθηκε μετά από παρέμβαση του μοναχού Γερασί-

μου Σμυρνάκη1386.   

  Ο Νικήτας Ιερομόναχος Εσφιγμενίτης καταγόταν από το χωριό 

Βέρβαινα Λακωνίας. Εξελέγη ηγούμενος της Μονής την 1η 

Αυγούστου 1904 και παραιτήθηκε την 28η Μαρτίου 1906. Επί της 

ηγουμενίας αυτού και του διαδόχου του Γεράσιμου, πολλοί ασθενείς 

και τραυματίες των ελληνικών Μακεδονικών Σωμάτων νοση-

λεύονταν στο νοσοκομείο της Μονής, μεταμφιεσμένοι υπό το ράσο, 

για να μην ανακαλυφθούν από τις οθωμανικές αρχές. Επίσης, 

Μοναχοί της Μονής μετέφεραν πολλούς καταδιωκόμενους Μακε-

δονομάχους μέσω του πλοιαρίου της Μονής στα νησιά Σκόπελο και 

Σκιάθο. Τα μοναστηριακά μετόχια της Μονής στη Χαλκιδική ήταν 
                                                           

1384 Είναι ο γνωστός πολιτικός και συγγραφέας Ίων Δραγούμης (1878-1920).  
1385 Αμφότερες οι επιστολές συνοδεύουν το κείμενο του Παπουλίδη  
1386 Σμυρνάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 416 

-  Μαμαλάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 463. 

- Μεταξάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 88.  

- Μυλανάκος, Άγιον Όρος και Σλάβοι , σ. 88-89.  
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κοινά ορμητήρια των δρώντων σωμάτων της περιφερείας ταύτης 

μέχρι της ανακηρύξεως του τουρκικού Συντάγματος το έτος 19081387.  

Ο Γεράσιμος Εσφιγμενίτης (πρόκειται για τον Σμυρνάκη) 

γεννήθηκε στο Ναύπλιο, χειροτονήθηκε αρχιμανδρίτης την 23η 

Απριλίου 1906, εγκαθιδρύθηκε την 12η Μαΐου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1387 Πανελλήνιον Λεύκωμα. Τόμ.Δ΄, σ. 180.  
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ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ  

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 

Πολλές κοινωνικές ομάδες στην Αθήνα συνέδραμαν τον αγώνα 

του Ελληνισμού της Μακεδονίας.  Οι ομάδες αυτές είχαν αντιληφθεί 

το  σχέδιο του βουλγαρικού κομιτάτου να αλλοιώσει την εθνική 

σύσταση της Μακεδονίας, ασκώντας συστηματική τρομοκρατία 

στους Ελληνικούς πληθυσμούς της με απώτερο σκοπό τη διεκδίκηση 

αυτής.  

Η κατάσταση στη Μακεδονία καθίστατο κρίσιμη και ενώ στις 

πόλεις υπήρχε σχετική ασφάλεια, στην ύπαιθρο οι δολοφονίες 

προκρίτων, ιερέων, δασκάλων πολλαπλασιάζονταν καθημερινά 

από τη δράση των κομιτατζήδων1388. Οι Έλληνες της Μακεδονίας 

αντιλήφθηκαν ότι πρέπει να συνεχίσουν τον αγώνα, βασιζόμενοι 

αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις. 

 Μόνο μεταξύ του 1897 και 1904 περισσότεροι από επτακόσιοι 

Μακεδόνες σκοτώθηκαν για την ελληνική Ιδέα. Οι προσπάθειές τους 

εκείνες, διετήρησαν τη μαχητικότητα του μακεδονικού Ελληνισμού 

και έδωσαν τους πρώτους ντόπιους αγωνιστές, κάθε είδους, έως τον 

μετά το 1904 αγώνα. Αλλά και εκράτησαν το ενδιαφέρον της 

ελεύθερης Ελλάδας για τη Μακεδονία 1389. Το επίσημο Ελληνικό 

Κράτος αδρανούσε, μέχρι να συνειδητοποιήσει  ότι οι Έλληνες 

έπρεπε να λάβουν τα όπλα˙ μόλις το έπραξαν ελαμβάνοντο υπ’ όψιν 
1390. 

Ο πρώτος πατριωτικός σύλλογος που έδρασε εθνικά υπέρ του 

Ελληνισμού της Μακεδονίας ιδρύθηκε στις 12 Νοεμβρίου του 1894 

από τον ανθυπολοχαγό Νικόστρατο Καλομενόπουλο υπό το όνομα  

Εθνική Εταιρεία. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 1895, εντάχθηκαν σ’ 

αυτήν 60 υπαξιωματικοί του ελληνικού Στρατού. Το 1895, μετά την 

πρώτη εισβολή των βουλγαρικών συμμοριών στη Βόρεια και Ανατο-

λική Μακεδονία,  δόθηκε στην ελληνική κοινή γνώμη ο πρώτος 

νυγμός για τον κίνδυνο που απειλούσε τον Μακεδονικό Ελληνισμό. 

                                                           
1388 Βακαλόπουλος Α. Ο Μακεδονικός Αγών, σ. 26 κ.ε. 
1389Σουλιώτης-Νικολαΐδης, Η Οργάνωση, σ.287. 
1390 Αργυρόπουλος, Ο Μακεδονικός, σ.39. 
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Ένα χρόνο αργότερα, το 1896, η Εθνική Εταιρεία, αξιολογώντας τη 

βούληση του Ελληνικού Βασιλείου να μην αντιδράσει στον εν λόγω 

κίνδυνο για να υπερασπίσει τα δίκαια των αλυτρώτων Ελλήνων, 

κατάρτισε και εξόπλισε ένοπλα αντάρτικα Σώματα, αποστέλλοντάς 

τα στη Μακεδονία.  

Στα πλαίσια του γενικότερου ξεσηκωμού για την απελευθέρωση 

της Μακεδονίας η Εθνική Εταιρεία κατέστρωσε διάφορα σχέδια 

δράσης, και ένα από αυτά σχετίζεται με τη σημαίνουσα γεωγραφική 

θέση που κατέχει η Αθωνική Χερσόνησος στο μακεδονικό χώρο.    

Την πληροφορία περί  Σχεδίου εγκαταστάσεως ανταρτικής βάσεως 

στον Άθω  κατά το 1897 αποκαλύπτει έγγραφο που απέστειλε ο 

φιλέλληνας Μίλτον Κόρυ προς τον Πρόεδρο της Κεντρικής 

Επιτροπής προς Συλλογή Εράνων της Εθνικής Εταιρείας, Μιχ. 

Μελά1391 ως απάντηση στην από 27 Φεβρουαρίου επιστολή της 

Εταιρείας προς τον ίδιο. Ο Κόρυ απέκτησε από την Οθωμανική 

κυβέρνηση το διηνεκές προνόμιο της εκμεταλλεύσεως των 

λατομείων και μεταλλείων του Άθω μέσω της Αγγλικής εταιρείας 

του  Αγίας Λάουρας. Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων επεκτει-

νόταν στο ήμισυ σχεδόν της επιφανείας της χερσονήσου του Άθω, 

και η οικονομική δραστηριότητα αυτή παρείχε τη δυνατότητα  στην 

Εταιρεία του της αποβίβασης υλικών σε οποιαδήποτε μέρος στην εν 

λόγω περιοχή, χωρίς να προβαίνουν σε έλεγχο αυτών οι εκεί 

τουρκικές αρχές. Η εγκατάσταση σκηνών και παραπηγμάτων, που 

θα υποδηλώνονταν ως αγγλικές κτήσεις από την έφεραν την 

αγγλική σημαία, θα φυλάσσονταν από ένοπλους, οι οποίοι θα 

απέτρεπαν την αυθαίρετη είσοδο των 20 εν συνόλω Τούρκων 

χωροφυλάκων του Αγίου Όρους εντός του χώρου των μεταλλείων 

και των λατομείων. Ο Κόρυ πρότεινε στην Εθνική Εταιρεία να 

αποβιβασθούν υπό την κάλυψη της εταιρείας του στην χερσόνησο 

του Άθω οι δήθεν εργάτες της, οι οποίοι θα ήταν Έλληνες 

επαναστάτες. Ο οπλισμός τους θα αποθηκευόταν εντός των ορίων  

της αγγλικής κτήσεως φυλασσόμενος. Η μεταφορά μάλιστα των 

                                                           
1391  Πρόκειται για τον πατέρα του πρωτομάρτυρος του Παύλου Μελά, ο οποίος 

εξελέγη βουλευτής Αττικής και Δήμαρχος Αθηναίων (1891). Βλ. Λυριτζής, Η 

Εθνική Εταιρεία, σ. 311.  
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πολεμοφοδίων θα γινόταν με πλοία υπό την αγγλική σημαία.  Οι 

επαναστάται ή στρατιώται, άπαξ συγκεντρούμενοι εις τον Άθωνα υπό 

την αρχηγίαν ή διεύθυνσιν των αξιωματικών σας, θα δύνανται να 

διεκπεραιούνται εις τε την Χαλκιδικήν και τας προς βορράν του 

Άθωνος χώρας διά νυκτός και μέσω των ιδίων ατμοπλοίων, ή άλλων 

πλοιαρίων ανηκόντων εις την ιδίαν εταιρείαν και φερόντων την 

Αγγλικήν σημαίαν . Ο Κόρυ έθεσε το σχέδιό του υπό την κρίση της 

Εθνικής Εταιρείας προκειμένου να συνδράμει στους στόχους της, 

που ήταν να επιφέρει καίριο κτύπημα εναντίον του τουρκικού ζυ-

γού.  

Από τη στήλη των εξόδων της έκθεσης πεπραγμένων της Εθνικής 

Εταιρείας, όπου γίνεται λεπτομερής αναγραφή των εξόδων της, 

αντλούμε πληροφορίες για τη οικονομική συνεισφορά της Εταιρείας 

στον Αγώνα των Ελλήνων για τη δοκιμαζόμενη Μακεδονία.  Έξοδα 

εις οπλισμόν, εξάρτυσιν και ιματισμόν αρματωλικών ομάδων 

Μακεδονίας… δρχ.62.705, 60, βοηθήματα εις αντάρτας, τραυματίας 

και αιχμαλώτους… δρχ.1349, 60, εις αγοράν φυσιγγίων… δρχ 718 . Η 

δημοσίευση του ισολογισμού της Εταιρείας κρίθηκε από τη διοίκηση 

του Συλλόγου επιβεβλημένη για λόγους διαφάνειας  αυθορμήτως εξ 

οικείας πρωτοβουλίας και άνευ ουδεμίας προς τούτο υποχρεώσεως , 

παρά το γεγονός ότι η δημοσιότητα έθετε σε κίνδυνο πολλούς 

εταίρους, που παντοιοτρόπως συνέδραμαν το εθνικό έργο της 

Εταιρείας1392.  

 

Άλλοι Πατριωτικοί σύλλογοι1393 που δημιουργήθηκαν από τους 

εγκατεστημένους Μακεδόνες στην Αθήνα και η δράση τους είχε ως 

σκοπό τη συνδρομή του Αγώνα των Μακεδόνων και την  περίθαλψη 

των θυμάτων των βουλγαρικών θηριωδιών, ήταν ο Κεντρικός Μακε-

δονικός Σύλλογος (βλ κατωτέρω) και η Εταιρεία  Ελληνισμός . Η 

Εταιρεία από το 1898 εξέδιδε το ομώνυμο περιοδικό εθνικού περιε-

χομένου, που αποτέλεσε ένα από τα αξιολογότερα περιοδικά 

εκείνης της εποχής. Πρόεδρος αυτής ήταν ο ένθερμος πατριώτης και 

                                                           
1392 Έκθεσις των Πεπραγμένων, σ. 93-97. 
1393 Λυριτζής, Οι Μακεδονικοί, σ 11-44. 
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καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Νεοκλής Καζάζης, ο οποίος ενημέρωνε με διαλέξεις και σειρά 

άρθρων στον περιοδικό Τύπο την κοινή γνώμη στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό για τα τεκταινόμενα στη Μακεδονία1394. 

Το 1908 τους δύο ως άνω Συλλόγους αντικατέστησε ο Παμμακε-

δονικός Σύλλογος  Ο Μέγας Αλέξανδρος, που προήλθε έπειτα από 

την πετυχημένη νέα προσπάθεια συνένωσης τους. Επίτιμος 

πρόεδρος του Συλλόγου ήταν  ο Στέφανος Δραγούμης και τακτικός 

ο Σερραίος Αθανάσιος Αργυρός, που αντικαταστάθηκε αργότερα 

από τον Χαρίση Πούλιο. Ανάμεσα στις δραστηριότητες του 

Συλλόγου ήταν η οργάνωση ομιλιών ιστορικού περιεχομένου, 

σκοπευτικών Αγώνων, και συλλαλητηρίων για τα δίκαια του 

Ελληνισμού, όπως ο διωγμός των Ελλήνων της Ρουμανίας1395 και το  

Κουτσοβλαχικό ζήτημα  (1906)1396. Του λοιπού, ο Σύλλογος ανέπτυξε 

πολυσχιδή δράση, παρέχοντας βοήθεια στους δοκιμαζόμενους 

Μακεδόνες, και  εξέδωσε το εξαίρετο περιοδικό  Μακεδονικόν 

Ημερολόγιον (1908-1913), δημοσιεύοντας πλούσια ιστορικού 

περιεχομένου ύλη, μέχρι που έπαυσε η λειτουργία του Συλλόγου. 

 

Η διοίκηση του εν λόγω Συλλόγου βρισκόταν παλαιότερα σε 

αντίθεση με τον Κεντρικό Μακεδονικό Σύλλογο των αδελφών 

Γερογιάννη, λόγω των διαφορετικών αντιλήψεων που είχε ως προς 

τα ανώτερα γεωγραφικά όρια που έπρεπε να στραφούν οι 

αλυτρωτικές βλέψεις των Ελλήνων της Μακεδονίας.  

                                                           
1394Λυριτζής, Οι Μακεδονικοί, σ. 11.  
1395 Η Ρουμανική προπαγάνδα ασκήθηκε στους Έλληνες Κουτσόβλαχους της 

Μακεδονίας και της Ήπειρου με την υποστήριξη των τουρκικών αρχών και με 

σκοπό η ελληνική παιδεία των Βλαχοφώνων να αντικατασταθεί από τη 

ρουμανική, «διαφωτίζοντας» τους Βλαχόφωνους πληθυσμούς για την εθνική 

καταγωγή τους. Κατά το Μακεδονικό Αγώνα η δράση του Ρουμανικού 

Μακεδονικού Κομιτάτου δεν επέφερε αναμενόμενο αποτέλεσμα σε σχέση με τον 

πακτωλό χρημάτων που δαπάνησε, και οι Ρουμάνοι εθνικιστές άρχισαν να 

διώκουν  το ομογενειακό της στοιχείο της Ρουμανίας (1905 και 1906), με 

αποτέλεσμα να διακοπούν οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδος και Ρουμανίας. Σ’ 

αυτό απέβλεπε και το συλλαλητήριο του Μακεδονικού Συλλόγου.   
1396 Γ. Θ. Λυριτζής, ό.π., σ. 35 σημ. 84  

– ΑΛΜΑΖ , Αι ιστορικαί, σ. 155 κ.ε.  

–Κατσουγιάννης, Περί των Βλάχων, σ. 30 κ.ε.  
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Τέλος, ένας ακόμη Σύλλογος που έδρασε κατά την περίοδο του 

Μακεδονικού Αγώνα με επιτυχία, έχοντας ως κύριο στόχο την 

ενίσχυσή του υπέρ των δίκαιων σκοπών των Ελλήνων της 

Μακεδονίας μέσω της διενέργειας εράνων εντός και εκτός της 

χώρας,   ήταν η  Επίκουρος των Μακεδόνων Επιτροπή . Αυτή 

ιδρύθηκε στις 10 Αυγούστου 1903 στην Αθήνα, έχοντας ως πρόεδρο 

τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Θεόκλητο και μέλη της τους: Ιωάννη 

Βαλαωρίτη, Δημήτριο Βικέλα, Μάρκο Δραγούμη, Ιωάννη Καυτα-

τζόγλου, Κωνσταντίνο Ρακτιβάν και Γεώργιο Στρέιτ, όλοι τους 

αξιολογότατα μέλη της αθηναϊκής κοινωνίας. Η Επιτροπή εξέδιδε 

στη γαλλική το περιοδικό  Bulletin d’Orient με σκοπό την διαφώτιση 

της αλλοδαπής κοινής γνώμης σχετικά με τα βουλγαρικά 

εγκλήματα που διαπράττονταν στη Μακεδονία, δημοσιεύοντας 

πλήρεις ανταποκρίσεις και φωτογραφικό υλικό, τα οποία 

κατέστησαν  το περιοδικό ως εγκυρότατο στη συνείδηση της 

Διεθνής Κοινής Γνώμης1397.  

Στο Λονδίνο φιλελληνική δράση ανέπτυξαν ο Σύλλογος Βύρων 

(Byron Society) και η Εταιρεία του Λόρδου Μπάυρον (με πρόεδρο τον 

Atkin), ενώ στο Παρίσι1398 δραστηριοποιήθηκε ο Φιλελληνικός 

Σύνδεσμος (με τους Ομόλ, Γ. Κλεμανσώ, Ντενύ Κοσέν, Ολαίρ κ.ά.) 

και η  Επίκουρος των Μακεδόνων Επιτροπή 1399.  

Επίσης, Φοιτητικά Σωματεία στη Γενεύη Ελβετίας συνέβαλλαν με 

την εθνική τους δράση στη σωστή ενημέρωση της κοινής γνώμης. 

Μάλιστα, απέτρεψαν την ανθελληνική παραπληροφόρηση των 

Βουλγάρων στην Ελβετία, η οποία συντελούνταν μέσω του Τύπου 

και  απέβλεπε  εις την εξέγερσιν εν Ευρώπη της δημοσίας γνώμης 

υπέρ αυτών και εις τον παραγκωνισμόν των απαραγράπτων 

δικαιωμάτων του Ελληνισμού . 1400  

                                                           
1397 Λυριτζής, Οι Μακεδονικοί, σ. 44-45  

– Μελά, Παύλος Μελάς,  σ. 453  

– Μόδης, Ο Μακεδονικός Αγών, σ. 222,  

-Νόταρης, Παύλος Μελάς, σ. 23-24. 
1398 Αναγνωστόπουλος, "Ο Νεοκλής Καζάζης", σ. 259-271. 
1399 Πάππας, Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος, σ. 39.  
1400 Εφημ. «Αλήθεια», φ. 31/8/1904, άρθρο  με τον τίτλο «Τα φοιτητικά Σωματεία 

εν Ελβετία». 
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Στο εξωτερικό, δημοσιεύματα του καθημερινού τύπου, αλλά και 

επίσημες διπλωματικές εκθέσεις των Μεγάλων Δυνάμεων, απηχού-

σαν την ασκούμενη προς τον Ελληνισμό βουλγαρική τρομοκρατία 

και προπαγάνδα.  Η Ευρώπη ενθαρρύνει τας βουλγαρικάς ενεργείες, 

φρονούσα ότι μία και μοναδική φυλή δέον όπως επικρατήσει  εις τον 

Αίμον, η βουλγαρική!... Θεωρούν το κίνημα των βουλγαρικών κομι-

τάτων ως κίνημα απελευθερωτικόν των υποδούλων Χριστιανών και 

στρεφόμενον αποκλειστικώς και μόνον κατά της τυραννίας των 

Τούρκων 1401. Η  Κυανή Βίβλος  της Βρετανικής κυβέρνησης αναφέρει 

(1903):   Η δολοφονία είναι το κυριώτερον όπλον του βουλγαρικού 

κομιτάτου. Προ ουδενός υποχωρούσι. Οι Έλληνες είναι κυρίως τα 

θύματά των. Κατά χιλιάδες εφονεύθηκαν οι Έλληνες κατά τα 

τελευταία πέντε και εξ έτη… αθώων και αόπλων εκβιάσεις, ληστείαι, 

δολοφονίαι ανδρών και γυναικών, ανελεήμονα βασανιστήρια ιερέων, 

ιατρών, διδασκάλων κατακρεουργήσεις, ναών εμπρησμοί…. Κατα-

στροφή Χριστιανών Ορθοδόξων… γενική τρομοκρατία, πλημμύρα 

αίματος 1402.   

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν συλλαλητήρια στις στήλες του 

Ολυμπίου Διός, και 150 φοιτητές  υπέβαλαν αίτημα στο Τουρκικό 

προξενείο να εισέλθουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, για να 

πολεμήσουν κατά των Βουλγάρων. Στα ίδια συλλαλητήρια, οι 

εκπρόσωποι του Κεντρικού Μακεδονικού Συλλόγου αδελφοί Θεο-

χάρης και Μαυρουδής Γερογιάννης, -από την Αρναία Χαλκιδικής- 

κατέθεσαν στην τουρκική πρεσβεία υπόμνημα, στο οποίο 

απαιτούσαν να δοθούν όπλα στους Έλληνες της Μακεδονίας1403. 

Αμφότερα όμως τα αιτήματα των δύο Συλλόγων απορρίφθηκαν 

από την τουρκική πλευρά, με το σκεπτικό ότι στη Μακεδονία 

ελήφθησαν από την Υψηλή Πύλη όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα 

προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Σημαντική επιρροή  

στην κοινή γνώμη άσκησε και η εφημερίδα  Άστυ,  που, μέσω 

τακτικών πολιτικών άρθρων, πίεζε την Ελληνική κυβέρνηση για την 

                                                           
1401 Μαυρουδής, Μακεδονία και Μακεδονικός Αγών, σ. 16.  
1402 Χριστόδουλος, "Η συμβολή", 1992. 
1403 Σφέτας, "Η πορεία" , σ. 213-236.  

– Πάππας, Ο Χαλκιδικιώτης, σ. 42 επ.  
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άσκηση μιας συστηματικής πολιτικής στο Μακεδονικό ζήτημα, 

ενημερώνοντας παράλληλα το λαό για τα οδυνηρά διαδραματιζό-

μενα γεγονότα στη Μακεδονία1404.  

Μολονότι οι Ελληνικές Κυβερνήσεις δεν επιδίωκαν έως τότε τον 

ένοπλο αγώνα με τους Τούρκους, τοποθέτησαν στη Μακεδονία 

έμπειρους προξένους, γνώστες των κοινωνικών συνθηκών της 

Μακεδονίας, προκειμένου αυτοί να οργανώσουν το Κέντρο Άμυνας 

του Αγώνα. Έτσι, στη Θεσσαλονίκη τοποθετήθηκε ο Λ. Κορομηλάς 

ως Γενικός Πρόξενος, στο Μοναστήρι οι Ι. Δραγούμης και Δ. 

Καλλέργης, στις Σέρρες οι Α. Σακτούρης και Τσαμαδός και στην 

Καβάλα ο Ν. Μαυρουδής. Τα ελληνικά Προξενεία στη Μακεδονία 

στελεχώθηκαν από άνδρες των μυστικών ελληνικών υπηρεσιών, οι 

οποίοι ήταν άριστοι αξιωματικοί του Ελληνικού στρατού και 

κυκλοφορούσαν στη Μακεδονία μεταμφιεσμένοι, φέροντας 

πλαστές ταυτότητες, παριστάνοντας απλούς ανθρώπους, εργάτες, 

εμπόρους και ψαράδες. Παράλληλα, πολλοί μυηθέντες στις 

μυστικές Οργανώσεις συνέδραμαν το έργο των  πρακτόρων. Μέχρι 

τότε, κατά τα έτη 1902 και 1903, η οργάνωση του αγώνα στη 

Μακεδονία την ευθύνη είχαν οι μητροπολίτες. 

 

 Ο Κεντρικός Μακεδονικός Σύλλογος 

 

Ο Κεντρικός  Μακεδονικός Σύλλογος (εφεξής ΚΜΣ)1405 υπήρξε από 

τους πλέον αξιόλογους πατριωτικούς συλλόγους, οι οποίοι έδρασαν 

πριν και κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα.  

Οι ιδρυτές του ήσαν Χαλκιδικιώτες: οι Αρναιώτες ιατρός 

Θεοχάρης Χ. Γερογιάννης και ο αδελφός του συνταγματάρχης του 

πεζικού Μαυρουδής Χ. Γερογιάννης, οι οποίοι, πολύ πριν από την 

ίδρυση του Κεντρικού Μακεδονικού Συλλόγου, είχαν ασχοληθεί 

ποικιλότροπα με τη Μακεδονική υπόθεση.27 

 Αποτέλεσε τη μετονομασία του Μακεδονικού Συλλόγου του  

καταρτισθέντος το πρώτον λίαν βεβιασμένως ως εκ των περιστάσεων, 

                                                           
1404 Εφημ. ΑΣΤΥ, φ. 28/7 και 1, 10, 16/8/1903. 
1405 Πάππας, Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος, σ. 273 κ.ε 
27 Νικολαΐδου Λιάκου, Γλωσσικά, σ. 7 επ. 
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Μακεδονικού Συλλόγου  στο σπίτι του Θεοχάρη Γερογιάννη στην 

Αθήνα, στο τέλος του 1902. Η μετονομασία αυτή του Συλλόγου έγινε  

εν τω καταστήματι της Δημαρχίας [Αθηνών], ενώπιον πολλών 

Μακεδόνων, προσκληθέντων επί τούτου,… εμφορουμένων αγνών 

πατριωτικών αισθημάτων .28 

Οι σκοποί του ΚΜΣ ήταν η ηθική και υλική υποστήριξη των 

Μακεδόνων και ιδίως η περιφρούρηση των απαράγραπτων 

δικαιωμάτων του Ελληνισμού και της Μακεδονίας.  

Αξίζει να διευκρινίσουμε, ότι ο Σύλλογος θεωρούσε ότι οι εθνικές 

βλέψεις των Μακεδόνων στρέφονταν όχι μόνο προς τα δύο τουρκικά 

Βιλαέτια (Γενικαί Διοικήσεις) της Θεσσαλονίκης και του Μονα-

στηρίου- όπου τοποθετούσαν τα όρια της ιστορικής Μακεδονίας 

δικοί μας και ξένοι ιστορικοί και γεωγράφοι – αλλά και προς το 

Βιλαέτι του Κόσσοβου (Σκοπίων). Αυτή τη Μακεδονία  (των τριών 

Βιλαετίων) εννοούσε ο Σύλλογος, όταν έθετε στους σκοπούς του  

την υπεράσπισιν της ακεραιότητος αυτής. Για το Βιλαέτι του Κοσόβου 

(Σκοπίων) ο Σύλλογος υποστήριζε ότι έπρεπε να διεκδικηθεί υπέρ 

του Ελληνισμού δια λόγους ιστορικούς, αν και το ελληνικό στοιχείο 

σ’ αυτό αποτελούσε τότε ασήμαντη μειονότητα 2.500 βλαχοφώνων 

Ελλήνων έναντι  600.000 σλαβοφώνων (Βουλγαροσέρβων). 29  

Η θέση αυτή του ΚΜΣ  δε συμφωνούσε με την επίσημη άποψη 

των Ελληνικών Κυβερνήσεων της περιόδου 1901- 1908, κατά την 

οποία οι εθνολογικές βλέψεις των Ελλήνων προς τη Μακεδονία 

στρέφονταν μόνο προς τα Βιλαέτια Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου 

- με την αφαίρεση μάλιστα μερικών βορείων καζάδων  (επαρχιών) – 

εντός των οποίων διεξήγετο ο της επικρατήσεως αγώνας μεταξύ 

Ελληνισμού και Βουλγαρισμού. Μάλιστα, ολάκερο το Βιλαέτι 

Σκοπίων ή Κόσσοβου το κήρυτταν ξένο και άσχετο με την ιστορική 

και πραγματική Μακεδονία. 

Ο  άλλος όμως Μακεδονικός Σύλλογος των Αθηνών,  Ο Μέγας 

Αλέξανδρος  ακολουθούσε  την κυβερνητική θέση, διαφωνώντας 

προς τον Κεντρικό Μακεδονικό Σύλλογο. Πράγμα που αποτέλεσε 

                                                           
28 Γερογιάννης, Η Μακεδονία,  σ.29 επ.  
29 Μόδης, Ο Μακεδονικός Αγών, σ. 222. 
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αιτία οι δύο αυτοί Σύλλογοι να βρίσκονται υπό ανταγωνισμό· όπως 

δε γράφει ο Μόδης,  να τα πηγαίνουν σαν το σκύλο με τη γάτα . 30 

Εκτός από τη διεκδίκηση της ενιαίας Μακεδονίας, βασική αρχή 

του  Κεντρικού Μακεδονικού Συλλόγου ήταν η ενημέρωση της ελλη-

νικής και ξένης κοινής γνώμης για τα δίκαια του ελληνισμού επί της 

Μακεδονίας. Παράλληλα, ασκούσε πίεση προς την ελληνική 

κυβέρνηση για την επαύξηση του ενδιαφέροντός της προς τη 

Μακεδονική υπόθεση και προσπαθούσε να δημιουργήσει ευνοϊκό 

κλίμα υπέρ της Μακεδονίας, μεταξύ ξένων προσωπικοτήτων της 

πολιτικής, της επιστήμης, των γραμμάτων και της δημοσιογραφίας. 

Περιέθαλπε τους αναξιοπαθούντες Μακεδόνες στο εσωτερικό και 

στο εξωτερικό και εξόπλιζε και απέστελλε αντάρτικες ομάδες στη 

Μακεδονία. Κάτι που πέτυχε στη συνέχεια, έτσι ώστε, διπλωμάτες 

και τα μέσα ενημέρωσης να επηρεάσουν ευνοϊκά την διεθνή Κοινή 

Γνώμη, αναφορικά με την Μακεδονία, ενώ μέχρι εκείνη την στιγμή 

προηγούντο οι Βουλγαρικές θέσεις.  

Μάλιστα δε, μετά τα γεγονότα για τα όσα συνέβησαν στο Ίλιντεν 

(20 Ιουνίου 1903), οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία συλλαλητήριο προ 

των στηλών του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα, με άμεσο θετικό 

αντίκτυπο στους Πρεσβευτές των Δυνάμεων.  

Από απόψεως εσωτερικής οργάνωσης ο Σύλλογος, που 

απαρτίζονταν από τακτικά και επίτιμα μέλη, από της συστάσεώς 

του (1902) είχε πρόεδρο τον Θ. Γερογιάννη (μέχρι τον θάνατό του, 

1910) γενικό γραμματέα τον επίσης ιατρό Στ. Μανδρίνο, ειδικό 

γραμματέα τον ζωγράφο Σωτ. Χρηστίδη και ταμία τον ίδιο Θ. 

Γερογιάννη, ο οποίος διηύθυνε και το δημοσιογραφικό όργανο του 

Συλλόγου,  Ο Μέγας Αλέξανδρος.  

Μετά την ίδρυση του στην Αθήνα, άρχισε να εκδηλώνεται από 

πατριώτες έντονο ενδιαφέρον για τη δράση του Συλλόγου, τόσο από 

το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό, έτσι ώστε το 1907 ο ΚΜΣ 

αριθμούσε τριάντα τμήματα εντός Ελλάδας και έντεκα εκτός. 

Ο Σύλλογος εξέδιδε το  Μέγα Αλέξανδρο  (από 1-10-1905 μέχρι 1-

12-1907) δίγλωσση (στην ελληνική και γαλλική) δεκαπενθήμερη 

                                                           
30 Τσάμης, Ο Μακεδονικός Αγών, σ. 160  
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εικονογραφημένη εφημερίδα τεσσάρων σελίδων.    Η εφημερίδα 

σκοπόν είχε: 1) Την πάσει δυνάμει υπεράσπισιν της ακεραιότητος της 

Μακεδονίας, χώρας ανέκαθεν ελληνικής και αρρήκτως συνδεδεμένης 

με τα της τύχης σύμπαντος του Ελληνισμού. 2) Την διαφώτισιν της 

υπό των εχθρών ημών διαστρεβλωθείσης κοινής εν Ευρώπη γνώμης 

περί της εν Μακεδονία δημιουργηθείσης υπ’ αυτών καταστάσεως, και 

περί των απαραγράπτων δικαιωμάτων του Ελληνισμού επ’ αυτής, 

καταπατουμένων υπό λαών επήλυδων, ουδέν δικαίωμα εχόντων επί 

της ενδόξου πατρίδος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αριστοτέλους .  

 

Η καθοδήγηση της δράσης του Καπετάν Γιαγλή από τον Κεντρικό 

Μακεδονικό Σύλλογο είναι γνωστή από ποικίλες επιστολές του1406.  

Οι κάτωθι δύο επιστολές επιβεβαιώνουν την ως άνω σχέση και 

καταγράφουν τις επικρατούσες έριδες στο Άγιο Όρος και ευρύτερα 

στην περιοχή της Χαλκιδικής, τόσο μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων 

όσο και στις ελληνικές κοινότητες. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν το 

ρόλο των Ελλήνων Μοναχών τόσο ως συνδέσμων με το Μακεδονικό 

Σύλλογο όσο και στη διακίνηση πολεμοφοδίων και οπλισμού μέσω 

λέμβων.      

Η πρώτη χειρόγραφη επιστολή, γραμμένη στα  Ρεβενίκια 

Χαλκιδικής στις 25-9-1906 από τον οπλαρχηγό Καπετάν Γ. Γιαγλή 

(διά του γραμματέως του Νικολάου Σέρπη)1407, απευθύνεται στον 

συνταγματάρχη και Πρόεδρο του Κεντρικού Μακεδονικού Συλλό-

γου Θεοχάρη Γερογιάννη. Στην επιστολή ο Γιαγλής περιγράφει τα 

εξής γεγονότα: Την εξόντωση στο Άγιο Όρος στη θέση Βίγλα δύο 

Βουλγάρων Κομιτατζήδων που αντιστάθηκαν στο Σώμα του 

Καπετάν Γιαγλή. Στο περιστατικό παρίστατο ως μάρτυς Ρώσος 

καλόγερος από την Χρωμίτσαινα, στον οποίο ο Γιαγλής δεν 

προξένησε κανένα κακό, ζητώντας του να μην τους καταδώσει. Στη 

συνέχεια, ο Γιαγλής μετέβη στο χωριό Γομάτι Χαλκιδικής, όπου 
                                                           

1406 Πάππας, Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος, σ. 58.  
1407 Ο Γιαγλής ήτο αγράμματος. Όλες οι επιστολές του γράφονταν από τον 

Γραμματέα του Νικόλαο Σέρπη, φοιτητή Ιατρικής από τα Ρεβενίκια (Μ. Παναγία) 

Χαλκιδικής. Εκείνος έθετε μόνον την σφραγίδα του σ’ αυτές για να επιβεβαιώσει 

τα γραφόμενα. Βλ. Πάππας, "Άγνωστες πτυχές" σ. 507. Το έγγραφο μου το 

ενεχείρισε ο Γεώργιος Γερογιάννης 
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διευθέτησε εσωτερικές έριδες των Ελλήνων και ίδρυσε αδελφότητα 

υπό την επωνυμία  Αγαθοεργός Αδελφότης οι Τεσσαράκοντα 

Μάρτυρες . Ο Γιαγλής συνέχισε την πορεία του στα Ρεβενίκια 

(Μεγάλη Παναγία), όπου δύο φατρίες Ελλήνων  έχουσι δε 

κατεξοδεύσῃ υπέρ τας χιλίας λίρας εις τα δικαστήρια  αλληλο-

σφάζονται. Η διαμεσολάβησή του ηρέμησε τα πνεύματα των 

κατοίκων. Ακόμη, ο Γιαγλής ζήτησε από τον Κεντρικό Μακεδονικό 

Σύλλογο την αποστολή  δέκα όπλων γκρα και τη διαγραφή από το 

Σώμα του ενός από τους ακόλουθούς του,  λόγω απειθαρχίας. Και 

καταλήγει η αναφορά του  Γιαγλή προς τον Πρόεδρο του ΚΜΣ, ότι  

ταύτας τας ημέρας πρόκειται να φονεύσει και τινά Βούλγαρον 

φοιτητήν κατάσκοπον, όστις, επί τη προφάσει της συνεργασίας μετ’ 

ανταρτών κατασκοπεύει και προδίδει τα πάντα. Τον ανωτέρω 

φοιτητήν έχω εις τας χείρας μου…  (φ. 381).  Επίσης, ο Γιαγλής 

αναφέρει ότι καταδίωξε και εφόνευσε τον ληστή Γεώργιο Σαρρή  

άνωθεν του Γοματίου εις θέσιν Προνάρα . 

Στη δεύτερη χειρόγραφη επιστολή, της ιδίας χρονικής περιόδου 

με την ανωτέρω, ο Γιαγλής περιγράφει στον πρόεδρο του Κεντρικού 

Μακεδονικού Συλλόγου τη συμπεριφορά τριών ανταρτών του 

Σώματός του, οι οποίοι απέκρυψαν όπλα που τους είχε δώσει, 

αξιολογώντας την ικανότητα και το ενδιαφέρον τους για την 

πατρίδα. Αναφέρει επίσης πως, πρόσφατα, στο Σώμα του, 

αποτελούμενο από έντεκα άντρες, προσέθεσε άλλους δύο (Νικόλαο 

Σταματίου από τη Σκόπελο και Κωνσταντίνο Θεοδώρου από τη 

Βαρβάρα Χαλκιδικής) και ότι έχει σκοπό να τους αυξήσει στους 

είκοσι.  Επίσης, ο Γιαγλής αναφέρει στον πρόεδρο για τον φέροντα 

προς αυτόν την παρούσα επιστολή, Γέροντα Στέφανον, ότι  είναι 

πιστότατος και καταλληλότερος άνθρωπος, έχων ιδίαν λέμβον  και 

παρακαλεί τον Πρόεδρον να   στείλητε αρκετάς βόμβας, δύο κάσαις 

φυσίγγια του Γκρα καλά, φυσίγγια του περιστρόφου Μπρόβλικ, του 

Δημοσίου περιστρόφου και Μαυροβουνίου . Κλείνοντας αναφέρει 

στον πρόεδρον  Έχω να σας παρακαλέσω διά το Κελίον των 
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Νταουτάδων1408 και να γνωστοποιήσω συνάμα, ότι ο πάτερ Μακάριος 

μετά των καλογήρων αυτού είναι πατριώται ειλικρινείς,εργάζονται 

δε μετά ζήλου και πόθου υπέρ του ημετέρου συλλόγου, δαπανώντες 

εξ ιδίων προς περίθαλψιν ημών, ως δε γνωρίζετε και πέρισυ τοσαύτα 

διά ημάς υπέφερον. Όθεν, σας παρακαλώ, φροντίσατε απέναντι του 

τόσων κόπων και τοσούτων εξόδων να ευχαριστήσητε αυτούς διότι 

είναι πολύ χρήσιμοι εις ημάς, εις οιανδήποτε περίστασιν. 

Παρακινηθείς δε εκ του αγνού πατριωτικού αισθήματός του ο πάτερ 

Μακάριος, απεφάσισεν ίνα στείλῃ προς υμάς ένα των καλογήρων του 

προς συνεννόησιν 1409 . 

Από τις Καρυές του Αγίου Όρους, στις 6 Νοεμβρίου 1908, ο 

Ιεροδιάκονος Παύλος  απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο του 

Κεντρικού Μακεδονικού Συλλόγου Θεοχάρη Γερογιάννη, 

προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την τύχη του Καπετάν 

Γιαγλή, ο οποίος αγνοείται για διάστημα πλέον του ενός μηνός. Ο 

Ιεροδιάκονος ανέλαβε την πρωτοβουλία της αποστολής της 

επιστολής  ως εκ μέρους των οπαδών του οπλαρχηγού Γεωργίου 

Γιαγλή  και πληροφορεί τον Πρόεδρο ότι από τη Θεσσαλονίκη 

εστάλη τηλεγράφημα προς τον Καϊμακάμη του Αγίου Όρους, στο 

οποίο ο διοικητής Χιλμή Πασάς διατάσσει αυτόν  να  προτρέψῃ κατ’ 

αρχάς τον Γιαγλήν ίνα παρουσιασθή εις Θεσσαλονίκην και παραδώσῃ 

τα όπλα, διότι η μετά των οπαδών του ένοπλος περιφορά ανά το Άγιο 

Όρος επέφερε γενικήν τρομοκρατίαν εις τους Σλάβους οίτινες 

εζήτησαν παρά της Κυβερνήσεως ασφάλειαν… . Για το λόγο αυτόν 

εστάλησαν δέκα ένοπλοι αντάρτες Βούλγαροι, οι οποίοι επισκέ-

φθηκαν τα σλαβικά μοναστήρια και κελλιά προς ανεύρεση του 

Γιαγλή, προκαλώντας τον μάλιστα μέσω τρίτων να έρθει να τους 

πολεμήσει. Ως γνωστόν, η δράση του Γιαγλή αποτελούσε τον τρόμο 

και τον φόβο των Σλάβων του Αγίου Όρους.   

 

                                                           
1408 Πρόκειται για το Παντοκρατορινό Κελλί της Καψάλας. Πληροφορία του 

Γέροντος Μαξίμου Ιβηρίτου. 
1409 Εκ του Αρχείου της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος (Εθνικό 

Ιστορικό Μουσείο), αρ. εγγρ.69735. Επιστολή του Καπετάν Γιαγλή προς τον 

Κεντρικό Μακεδονικό Σύλλογο.  
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Το ενδιαφέρον των πατριωτικών συλλόγων για το Άγιο Όρος. 

 

Όπως μαρτυρούν τα κάτωθι έγγραφα, οι πατριωτικοί σύλλογοι 

των Αθηνών έδειχναν έντονο ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα στο 

Άγιο Όρος και, πληροφορούμενοι λεπτομερώς από τους Μοναχούς 

μέλη τους, αγωνιούσαν για την τύχη του Αγιώνυμου τόπου. Μεταξύ 

των Συλλόγων αυτών ήταν και ο Σύνδεσμος Μακεδόνων Φοιτητών, 

του οποίου Πρόεδρος ήταν ο Ευλόγιος Κουρίλας, ο μετέπειτα Μητρο-

πολίτης Κορυτσάς. Ο Σύλλογος δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα, 

προσπαθώντας να συμβάλει στον Αγώνα της Απελευθέρωσης της 

Μακεδονίας. Στις τάξεις του συντάχθηκαν πολλοί φοιτητές που 

συνέβαλλαν ποικιλοτρόπως στην ενημέρωση της Διεθνής Κοινής 

Γνώμης. Το 1907, ο Ευλόγιος Κουρίλας, πρωτοετής φοιτητής τότε της 

φιλολογίας, εξελέγη πρόεδρος του Συνδέσμου, συγκρότησε τη 

Μακεδονική Φάλαγγα φοιτητών και έστειλε 30 Μακεδόνες 

οπλαρχηγούς στη Μακεδονία1410.   

Σε μια δισέλιδη επιστολή (Αρ. Πρωτ. 11/ 16.12.1907) ο Σύνδεσμος 

Μακεδόνων Φοιτητών απευθύνεται προς τον Στέφανο Δραγούμη, 

βουλευτή τότε Αττικής, προκειμένου να του εκφράσουν την έντονη 

ανησυχία του Συλλόγου για την υφιστάμενη κατάσταση στο Άγιο 

Όρος. Από την επιστολή αυτή γίνεται φανερό ότι ο Σύνδεσμος 

ενημερωνόταν από Έλληνες Μοναχούς για τα αφορώντα στην 

Αγιώνυμη Πολιτεία. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη του Συλλόγου 

αναφέρουν στην επιστολή τους ότι μετά τη φυγή από το Άγιο Όρος  

του μόνου φοβήτρου των Βουλγάρων, του οπλαρχηγού κ. Γεωργίου 

Γιαγλή   την οποία απαίτησαν οι  Ελληνοφωνούντες Μοναστηριακοί 

προύχοντες  μετά από απαίτηση και πιέσεις  των Ρωσσοβουλ-

γαρορρωμούνων μοναχών   απροσδοκήτως και αιφνιδίως επεσωρεύθη 

πληθύς σχισματικών Βουλγάρων, πριονάδων και εργατών… . Οι 

εργάτες αυτοί, λάμβαναν μισθό μικρότερο από τους Έλληνες 

εργάτες κατά πέντε οβολούς, διέμεναν στο Άγιο Όρος και περιθάλ-

πονταν ακόμη και   εν καιρώ χειμώνος και πλουτίζουσι  από 

Μοναχούς. Στη  Μονή Αγίου Παύλου μόνο υπάρχουν είκοσι 

                                                           
1410   , Δεκεμβριανή τραγωδία, σ. 423.  
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Βούλγαροι εργάτες, και γεννιέται το ερώτημα στους συντάκτες του 

εγγράφου  αι άλλαι 19 και δη αι τρεις Σλαυικαί, πόσους  εργάτες 

φιλοξενούν; Επειδή η συμπεριφορά τους απέναντι στους Έλληνες 

μοναχούς έγινε ανάρμοστη, οι φοιτητές ζήτησαν από τον Στέφανο 

Δραγούμη τη λήψη μέτρων  ήνα εκδιωχθώσιν ούτοι, ή να προλάβωμεν 

ημείς εμποιούντες τον φόβον αυτοίς .  Φροντίστε ουν, παρακαλώ, όσον 

τάχιστα  ίνα  προληφθώσι ενδεχόμενα μάλλον άφευκτοι βουλγαρικαί 

επιθέσεις και καταστροφαί .  

(Αντί υπογρ.) Εις γνήσιος Έλλην           

    (Από το Αρχείο Στεφάνου Δραγούμη. Γεννάδιος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική 

Σχολή Κλασικών Σπουδών). 

 

Στη δεύτερη δισέλιδη επιστολή, με αριθμ. Πρωτ. 12/19.12.1907, 

(Αρ. Εγγρ. 176), απευθυνόμενη στον Στέφ. Δραγούμη, καθίσταται 

βεβαία  η αλληλογραφία Μοναχών του Αγίου Όρους με τον εν 

Αθήναις πατριωτικό Σύνδεσμο Μακεδόνων Φοιτητών. Μοναχοί 

εκθέτουν σ’ αυτόν  την εν ταις Μοναίς του Αγιωνύμου Όρους 

γεννηθείσαν οδυνηράν κατάστασιν εκ της εν αυταίς εγκαταστάσεως, 

οικονομικών δήθεν λόγων ένεκεν Βουλγάρων πριονιστών , οι οποίοι 

τυγχάνουν όργανα του δολοφονικού βουλγαρικού Κομιτάτου.  Ο 

Σύνδεσμος ζήτησε από τον Στ. Δραγούμη, επειδή γνώριζε τον πατρι-

ωτισμό που τον διακρίνει,  να αναλάβῃ την απαιτουμένην φροντίδα 

διά τα δέοντα προς πρόληψιν ενδεχομένων συμβήναι εις βάρος της 

εθνικής ημών υποθέσεως ατοπημάτων . (Υπογράφουν ο πρόεδρος 

Ευλόγιος Λαυριώτης Κουρίλας, και ο Γ. Γραμματεύς Αναστ. Δημη-

τρίου). 

    (Από το Αρχείο Στεφάνου Δραγούμη. Γεννάδιος Βιβλιοθήκη, Αμερικανική 

Σχολή Κλασικών Σπουδών). 
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Το ενδιαφέρον των Μοναχών του Αγίου Όρους για τους 

πατριωτικούς Συλλόγους. 

 

Δεν υπήρχε έντονο ενδιαφέρον μόνο από τους Πατριωτικούς 

Συλλόγους των Αθηνών για τη μοναστική Πολιτεία, αλλά και οι 

ίδιοι οι Μοναχοί, θέλησαν να συμμετέχουν στον εθνικό Αγώνα των 

Συλλόγων αυτών, παρέχοντας βοήθεια στους αναξιοπαθούντες, με 

τρόπο όμως που να μη διακινδυνεύονται τα θεσμικά δικαιώματα της 

Μοναστικής Πολιτείας. Αυτό καταδεικνύει η κάτωθι επιστολή.  

Στην από 26 Ιανουαρίου 1906 τρισέλιδη επιστολή (Αρ. Εγγρ. 248), 

ο ιερομόναχος Αρκάδιος Βασιλόπουλος (Βατοπεδινός) ευχαριστεί 

τον Πρόεδρο του Κεντρικού Μακεδονικού Συλλόγου (ΚΜΕ)  για την 

εγγραφή του ως μέλος του Συλλόγου, μια επιθυμία που την είχε όσο 

ήταν ακόμη φοιτητής. Ο ιερομόναχος ανακοινώνει επίσης στον 

Πρόεδρο ότι και άλλοι μοναχοί επιθυμούν να γίνουν τακτικά μέλη 

του Συλλόγου, επισημαίνοντάς του ταυτόχρονα ότι τα ονόματα των 

μελών (συνδρομητών) της Μονής δεν πρέπει να δημοσιεύονται 

πομπωδώς στα πατριωτικά έντυπα (ίσως στο περιοδικό του 

Συλλόγου), αλλά να υπόκεινται σε απόλυτη εχεμύθεια, λαμβα-

νομένου υπ’ όψιν των συνθηκών υπό τας οποίας τελεί ο τόπος 

διαμονής των μοναχών. Συνέστησε, επίσης, τα ονόματα των 

Μοναχών να γνωστοποιούνται μόνο στα υψηλά πρόσωπα του 

Συλλόγου, όταν το καλεί η ανάγκη, αλλιώς θεωρεί τον εαυτόν του 

όχι υπεύθυνο περί της σταθερότητας της διαβίωσης των μοναχών. Ο 

Μοναχός Αρκάδιος καταλήγει:  ..γνωρίζω υμίν τα ονόματα των νέων 

μελών, άτινα εισί. Προηγούμενος Αζαρίας, β΄. Επίτροπος της Ιεράς 

ημών Μονής. Γέροντας Δοσίθεος, γ΄. Επίτροπος ή Δικαίος του 

τρέχοντος έτους. Θεοδόσιος μοναχός, β΄. Γραμματεύς . 

Στη συνέχεια, προκειμένου ο ιερομόναχος να διασφαλίσει τη 

μυστικότητα της αλληλογραφίας, αναφέρεται σε λεπτομέρειες για 

την ασφάλεια και την κωδικοποιημένη γραφή των επιστολών.  .. αι 

εκάστοτε ενταύθα του Συλλόγου αποστελλόμεναι επιστολαί πρέπει 

να ώσιν έξωθεν απλαί και κοιναί μηδένα επίσημον του Συλλόγου 

χαρακτήρα φέρουσαι . Ζητεί από τον Πρόεδρο να του υποδείξει 

κάποιον ασφαλέστερο τρόπο που να μπορούν να αλληλογραφούν,  
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καθότι το υμέτερον όνομα είναι γνωστόν ενταύθα υπό την επίσημον 

αυτού ιδιότητα, ως παρασκευάζον αντάρτικα Σώματα και 

εξαποστέλλον ταύτα εναντίον των δολοφόνων Βουλγάρων . Τέλος, 

προτρέπει τον Πρόεδρο του ΚΜΣ να αποταθεί προς τη Μονή και να 

ζητήσει  την βοήθειαν αυτής υπέρ των αναξιοπαθούντων και 

προστασίας δεομένων αδελφών ημών της Μακεδονίας , καθόσον ως 

ισχυρίζεται  η Ιερά ημών Μονή, είμαι βέβαιος, συμφυά έχουσα την 

προς τους πτωχούς και πάσχοντας συμπάθειαν θέλει εισακούσῃ υμών 

τον κίνδυνον τον εκ των περιστάσεων οξέως καθορώσα και δι’ υμών 

τοις κινδυνεύουσιν αδελφοίς βοηθήσῃ . 

Ο Κεντρικός Μακεδονικός Σύλλογος αλληλογραφούσε και με 

Μοναχούς άλλων Μονών του Αγίου Όρους, εγγράφοντάς τους ως 

μέλη του και αναγνωρίζοντας την ήδη υπάρχουσα προσφορά τους 

προς τον Αγώνα.  

Σχετικές με τα ως άνω είναι δύο επιστολές του Κεντρικού 

Μακεδονικού Συλλόγου (ΚΜΣ), υπογραφόμενες από τον πρόεδρο, 

ιατρό Θεοχάρη. Χ. Γερογιάννη.  

Η μια απευθύνεται στο μοναχό Δοσίθεο της Ιεράς Μονής 

Βατοπεδίου (4-7-1905) και η άλλη στον ιεροδιάκονο Άνθιμο της Ιεράς 

και Σεβασμίας Μεγίστης Μονής Λαύρας (28-9-1906). Δια της πρώτης 

επιστολής, ο Γερογιάννης ενημερώνει το μοναχό Δοσίθεο για την 

εγγραφή αυτού ως τακτικό μέλος του ΚΜΣ,  εκτιμών δεόντως την 

άκραν φιλοπατρίαν και την ζηλωτήν αφοσίωσίν  του  και τα επί 

παντός πράττοντος υπέρ της Πατρίδος.  

Στη δεύτερη επιστολή ο ΚΜΣ απευθύνεται στον Ιερολογιότατο 

Άνθιμο, που προΐστατο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, αναφέροντας 

ότι  Αείποτε ο ημέτερος Σύλλογος απένειμε τη υμετέρᾳ Ιερολογιότητι 

την  δέουσαν εκτίμησιν διά τα περιποιούντα την υμετέραν καρδίαν 

φιλογενή και πατρικά προς τους πάσχοντας αδελφούς ημών 

αισθήματα  και τον ευχαριστεί  για τα πατρικά του αισθήματα επ’ 

αγαθώ της φιλτάτης Μακεδονίας. (Αρ. Εγγρ. 384).  

Ο Κεντρικός Μακεδονικός Σύλλογος, σε επιστολή του με 

ημερομηνία 22 Ιουνίου του 1905, ευγνωμονεί τους Πανοσιο-

λογιώτατους Άγιους Επίτροπους της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής 

Ιβήρων για τη δωρεά  δέκα εισιφράγκων υπέρ του ιερού σκοπού του 
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Συλλόγου ημών Υμέτερον βοήθημα . Στη συνέχεια του εγγράφου 

εξαίρεται η συμβολή της Μοναστικής Πολιτείας με την επισήμανση 

ότι  Το Άγιο Όρος περικλείει εν εαυτώ ζωηρότατον  το εθνικόν 

φρόνημα  και καταλήγει   ούτω και εν ταις χαμέναις ταύταις ημέραις, 

ους διέρχεται η πολυπαθής ημών πατρίς Μακεδονία δέον να καταστή 

η εστία πάσης εθνικής εργασίας και ισχυρότατος προμαχών κατά των 

ληστεπιδρομέων Βουλγάρων .1411 

Μία ακόμη συναφής έντονη δραστηριότητά του Κεντρικού 

Μακεδονικού Συλλόγου  είναι και το βαρυσήμαντο υπόμνημά του 

(γραμμένο στη γαλλική γλώσσα)  που επιδόθηκε προγενέστερα  (17 

Απριλίου 1903) στους πρεσβευτές των Μεγάλων Δυνάμεων στην 

Αθήνα1412 

 Πολλές και αξιόλογες υπήρξαν οι δράσεις των αδερφών 

Γερογιάννη. Ο Θεοχάρης Γερογιάννης, βοηθούμενος πάντοτε από 

τον αδελφό του Μαυρουδή, εξόπλιζε και απέστειλε στη Μακεδονία 

ανταρτικά Σώματα. Ως βασικούς συνεργάτες είχε τους ηγούμενους 

και μοναχούς του Αγίου Όρους. Μεταξύ των οπλαρχηγών που 

εξοπλίστηκαν από τον ΚΜΣ1413 ήταν ο Γεώργιος Γιαγλής που μαζί 

με τους Θ. Σιρίκη, Δ. Κατσούδα, Γ. Αλεξόπουλο, Ν. Σέρπη, Περικλή 

καθώς και οι Στεφανίδης, Ιωάννης Τσάμης, Α. Κατσαντώνης, Όθων, 

Στέργιος Βλάχμπεης, Τάκης, Λεπενιώτης ανέπτυξε μεγάλη δράση 

τόσο στη Χαλκιδική, στο νομό Σερρών, όσο και στην υπόλοιπη 

Μακεδονία. Στη δραστηριότητά του αυτή, ο Κεντρικός Μακεδονικός 

Σύλλογος συνεργάστηκε αρμονικά με το Μακεδονικό Κομιτάτο του 

Δ. Καλαποθάκη, ιδιοκτήτη της εφημερίδας  Εμπρός , το οποίο και 

αποτέλεσε το βασικό Κέντρο ανταρτικής δραστηριότητας στη 

Μακεδονία. 

                                                           
1411 Αρ. Εγγρ. 135/22.7.1905. Από το Αρχείο του Κεντρικού Μακεδονικού Συλλόγου 

(Αρχείο Γερογιάννη). Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος. 
1412 Πάππας, Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος, σ. 196-197.   
1413 Βλ. έγγραφα της Ι. Μ. Βατοπεδίου ( Κεφ.Γ΄) για τη σχέση του Αγ. Όρους με 

τον ΚΜΣ και με τους άλλους πατριωτικούς συλλόγους, όπως και στο βιβλίο 

Πάππας, Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος, σ. 293, όπου υπάρχει επιστολή 

μοναχού μέλους του ΚΜΣ.  
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 Είναι χαρακτηριστική η παρακάτω αναφορά του οπλαρχηγού 

Γιώργη Γιαγλή προς τον Κεντρικό Μακεδονικό Σύλλογο, με την 

οποία εκθέτει την δράση του στη Μακεδονία:  

Η εν Μακεδονία δράσις 

του αμυντικού σώματος Γ. Γιαγλή 31 

Ο υποφαινόμενος οπλαρχηγός Γεώργιος Γιαγλής Μακεδών εξ 

Ιερισσού της Χαλκιδικής, τιθέμενος υπό τας διαταγάς του Κεντρικού 

Μακεδονικού Συλλόγου και  εξοπλιζόμενος παρ’ αυτού υποχρεούμαι 

όπως, μεταβαίνων εις Μακεδονίαν μετά των υπ’ εμέ πέντε ανδρών 

αποτελούντων τον πυρήνα του σχηματισθησομένου εκείσε αμυντικού 

σώματος ακολουθήσω τας εξής οδηγίας. 

Διεκπεραιούμενος επί του Μακεδονικού εδάφους θέλω σπεύσει εις 

συνάντηση του Προέδρου του εν Σέρρες τμήματος του Κεντρικού 

Μακεδονικού Συλλόγου υπό τας οδηγίας δε τούτου θέλω ενεργήσει 

την συγκρότησιν του κυρίου σώματος λαμβάνων παρ’ αυτού διαταγάς 

και υποδείξεις διά την δράσιν του σώματος. 

Κύριον κέντρον των ενεργειών ημών θέλομεν έχει τας περιφερείας 

Σερρών (ως βάσεως), Δράμας, Στρωμνίτσης, Πετριτσίου, Μελενίκου,  

Νευροκοπίου και Άνω Τζουμαγιάς.  

Περί της πορείας ημών και των σπουδαίων ή εκτάκτων συμβάντων 

οφείλω να κρατώ ημερολόγιον και να διαβιβάζω ταύτα προς το 

Προεδρείον του τμήματος λεπτομερώς και εγκαίρως. 

Παρά του κ. Θ. Γερογιάννη, Προέδρου και Ταμείου του Κεντρικού 

Μακεδονικού Συλλόγου έλαβον μέχρι σήμερον και εκ διαλειμμάτων 

δραχμάς εν όλω τερακοσίας εβδομήκοντα δυο (472) καταναλωθείσας 

προς συντήρησιν εμού και των υπ’ εμού και των υπ’ εμέ ανδρών· 

σήμερον δε ετέρας δραχμάς 500 (πεντακοσίας) έλαβον ίνα 

χρησιμεύσωσι προς μετάβασίν μου μετά των πέντε ανδρών μέχρι του 

εν Σέρραις τμήματος. 

Παρέλαβον παρά του Κεντρικού Μακεδονικού Συλλόγου τα εξής 

είδη:  

                                                           
31 ΄Εγγραφο Συλλογής Πετιμεζά (μου το ενεχείρησε ο Γ. Γερογιάννης – 

Πετιμεζάς από τη συλλογή της οικογένειάς του).  
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Εξ (6) όπλα Γκρα 

Πέντε (5) κάπες 

Μια (1) Σάκκα δερματίνην μεγάλην 

Μια (1) Σάκκα δερματίνην μικράν 

Διάφορα είδη ιματισμού κατά την απόδειξιν του Κεντρ. Ράπτου 

Γραφικήν ύλην κατά την απόδειξιν Πάλλη και Κοτζιά 

200 φυσίγγια περιστρόφου 

(1) Δίοπτρον 

Μια (1) Πυξίδα 

Οκτώ Ζεύγη (8) κάλτσες 

Ιματισμόν διά τον οπλαρχηγόν (απόδειξις Γεωργ. Μαντζάρα)  

Επτακόσια (700) φυσίγγια Γκρά 

Οκτώ ζεύγη (8) τσαρουχιών 

Εξ (6) ξιφοδρέπανα και μιαν σφραγίδα του αρχηγού 

Εν Αθήναις τη 30η Αυγούστου 1906 

                                                               Ο οπλαρχηγός 

(Τ.Σ)                                                     Γεώργιος Γιαγλής 

  

Οι αποστελλόμενοι από τον Σύλλογο αντάρτες στη Μακεδονία 

έδιδαν γραπτό όρκο προς  αυτόν ή υποσχετική επιστολή. 1414  

Θα ήταν παράλειψη άν δεν γινόταν αναφορά στο γεγονός πόσο 

άρρηκτοι υπήρξαν οι δεσμοί του Γιαγλή με την οικογένεια 

Γερογιάννη – Πετιμεζά και τον Κεντρικό Μακεδονικό Σύλλογο. Ο 

Καπετάν Γιαγλής, είτε μόνος είτε με τους συντρόφους του, πολλές 

φορές επισκέφθηκε την οικία Γερογιάννη στην Αθήνα, η οποία, 

ούτως ή άλλως, αποτελούσε χώρο φιλοξενίας για πολλά από τα 

παλικάρια του Μακεδονικού Αγώνα1415. 

Όπως προκύπτει από διάλεξη του Θεοχάρη Γερογιάννη στη 

Χαλκίδα (1908) ο Κεντρικός Μακεδονικός Σύλλογος συνέχισε και 

μετά τη διακοπή του ένοπλου Αγώνα στην Μακεδονία τη δράση του. 

Το 1910 επήλθε ο θάνατος τόσο του Θεοχάρη όσο και του Μαυρουδή 

Γερογιάννη, με αποτέλεσμα να περιορισθούν οι δράσεις του 

Συλλόγου. Ο θάνατός τους συγκίνησε εξαιρετικά την Αθηναϊκή 

                                                           
1414 Πάππας, Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος , σ. 304 
1415 Ό.π., σ. 305 
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κοινωνία, λόγω της προσωπικότητας και της εθνικής δράσεώς τους 

και ολόκληρος ο αθηναϊκός τύπος αφιέρωσε εκτενή βιογραφικά 

σημειώματα και δημοσίευσε περιγραφές της κηδείας των και 

επικήδειους λόγους. 

 Χαρακτηριστικά παραθέτουμε, εξ’ όλων των σχετικών δημοσιευ-

μάτων, αυτό της  Εστίας  υπό τον τίτλο  Οι αδελφοί Γερογιάννηδες : 

 Όσοι εγνώριζαν τους αδελφούς Γερογιάννηδες, τον ιατρόν και τον 

συνταγματάρχην, και ήξευραν την σπανίαν αδελφικήν αγάπην η οποία 

του συνέδεεν έκλαιον από τους δυο αδελφούς περισσότερον τον 

επιζήσαντα συνταγματάρχην, παρά τον αποθανόντα προ ολίγων 

ημερών ιατρόν. Και εχθές απέθανε και ο συνταγματάρχης, σπεύδων 

να συναντήσει τον πολυφίλητον αδελφόν. Ούτε δεκαπέντε ημέραι δεν 

εμεσολάβησαν από του θανάτου του πρώτου και ο αδελφός 

βυθισμένος εις την οδύνην, κλείει και αυτός τα μάτια του. Ας 

ομολογήσομεν ότι δεν είναι συχνά τα παραδείγματα αυτής της 

αδελφικής αγάπης, τα οποία εις άλλους καιρούς, περισσότερον των 

ιδικών μας ευαισθήτους, τα παρελάμβανεν ο θρύλος και τα μετέδιδεν 

ως παραδείγματα εις τας επερχομένας γεναιάς. Μια ακόμα 

συγκινητική σύμπτωσις είναι ότι ο ιατρός Γερογιάννης έπεσεν εις το 

κρεβάτι – από το οποίο δεν επρόκειτο να σηκωθεί – επιστρέφων από 

του αδελφού του, εις τον οποίον είχε κάμει ένεσιν . 

( ΕΣΤΙΑ , 11 Νοεμβρίου 1910) 
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Ο ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΛΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ 

 

Όπως ελέχθη προηγουμένως, η καθοδήγηση της δράσης του 

οπλαρχηγού Γιώργη Γιαγλή και του Σώματός του εγένετο με τη 

στενή συνεργασία του Κεντρικού Μακεδονικού Συλλόγου Αθηνών. 

Αναπτύσσοντας παρακάτω τη δράση του Καπετάν Γιαγλή και του 

Σώματός του κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα και των 

Βαλκανικών Πολέμων, θα αντιληφθούμε καλύτερα τον άρρηκτο 

δεσμό του Καπετάνιου με τον εν λόγω Σύλλογο. Άλλωστε, οι 

ιδρυτές του Συλλόγου είχαν χαλκιδικιώτικη καταγωγή.  Ο Γιαγλής 

είχε έναν Αλλάχ και έναν Προφήτη, τους αδελφούς Γερογιάννη  

αναφέρει ο ιστορικός Γ. Μόδης για τον στενό δεσμό του Καπετάνιου 

με τον Σύλλογο. 

Τα παιδικά χρόνια – Η δράση του 

 Ο  Γεώργιος Γιαγλής γεννήθηκε στην Ιερισσό Χαλκιδικής το 

έτος 18691416. Ήταν υιός του Θεοδώρου  (από τα Μοσχονήσια)  και 

της Ασημίνας Γιαγλή, το γένος Ψέμμα (από την Ιερισσό). Μέχρι την 

ηλικία των 20 ετών παραμένει στην Ιερισσό, στη συνέχεια 

εγκαταστάθηκε στη Νιγρίτα (1889), όπου γνώρισε τη Φωτεινή 

(Φώτω), το γένος Αθανασίου Τράκα, την οποία νυμφεύθηκε το 1894 

και με την οποία απέκτησε το μοναδικό υιό του Δημήτριο.  Ένα 

επεισόδιο με τους Τούρκους τον έφερε μακριά από τη Νιγρίτα.  

Ο μοναδικός εγγονός του Καπετάνιου, Γιάννης Γιαγλής μου 

αφηγήθηκε τα εξής1417:  Ο παππούς  είδε ότι στένεψαν τα πράγματα 

και έφυγε για το Άγιο Όρος, ερχόμενος σε επαφή με την Ιερά 

Κοινότητα. Ήταν τίμιος, ηθικός μέχρι εκεί που δεν πήγαινε, θρήσκος 

                                                           
1416 ( Υπ. Αριθμ. 1521/14/11/1929 πιστοποιητικό γεννήσεως της τότε Κοινότητας 

Ιερισσού). 
1417 Οι αφηγήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά το 1988 και συνέβαλαν σε 

διευκρινήσεις, διασταυρώσεις γεγονότων και επιβεβαιώσεις προσώπων που 

έδρασαν κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα και των Βαλκανικών 

Πολέμων στο Άγιο Όρος και στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής.  
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νήστευε κάθε Τετάρτη και Παρασκευή… Τον είδαν οι Αγιορείτες 

ποιος είναι και κατάλαβαν ότι ήταν συνετός. Έτσι λοιπόν τον έκαναν 

Αρχισερδάρη… Όταν ο πατέρας μου ήταν 12 περίπου χρονών, 

φωνάζανε την γιαγιά μου συνέχεια στην αστυνομία (την Φωτεινή) και 

την πίεζαν να αρνηθεί τον άνδρα της (τον Γεώργιο, τον μετέπειτα 

οπλαρχηγό) επειδή ήταν στον Μακεδονικό Αγώνα. Αυτή δεν το 

δεχόταν. Και τότε ο Γιάννης ο Κουτούπας από την Νιγρίτα, 

εμπορεύονταν κρέατα με την Αθήνα, ήταν ζωέμπορος μεγάλος. Έβαλε 

τον μακαρίτη τον πατέρα μου, για να μην τον πιάσουν οι Τούρκοι μέσα 

στο καΐκι που είχε τα σφαχτά και πήγε μαζί με την γιαγιά στην 

Αθήνα. Μόνον έτσι φύγανε, κρυφά και πήγαν στην Αθήνα από το 

Τσάγιεζι.. Τους παρέλαβε τότε η Οργάνωση. Ήταν του Παύλου Μελά, 

ήταν ο Γονατάς, οι Γονατάδες, οι Μαζαράκηδες… Όλοι αυτοί 

φρόντισαν και πήγαν την οικογένεια κι έμεινε στο σπίτι του Δημη-

τρίου Κούκα, στο Λυκαβηττό, στον Αι- Γιώργη, οδός Χοϊδά αριθμός 2. 

Στο διάστημα εκείνο, ο μπαμπάς μου πήγαινε σε μια στρατιωτική 

σχολή, πήγε 2 χρόνια και σταμάτησε. Πήγε μετά σε μια ιδιωτική 

σχολή, Λασποπούλου, έτσι λεγόταν, αλλά και πάλι δεν ήθελε 

γράμματα  .  

 Και ο αφηγητής μας , Γιάννης Γιαγλής, συνεχίζει :  

   Όπως είπα παραπάνω, οι καλόγεροι εκτίμησαν τις ικανότητες 

του παππού μου και του ανέθεσε η Ιερά Κοινότητα τα καθήκοντα 

Αρχισερδάρη (Αρχιφύλακα) στις Καρυές του Αγ. Όρους. Μέσα στο 

Όρος, εκείνο τον καιρό, κινούνταν, χωρίς να τους ενοχλεί κανείς, 

Βούλγαροι και Ρώσοι προπαγανδιστές και ληστές. Του αναθέτουν 

λοιπόν οι καλόγεροι το έργο να  ξεκαθαρίσει  τον τόπο από τα 

κακοποιά στοιχεία. Άρχισε τότε την εκκαθάριση από διάφορες 

ληστοσυμμορίες, με σημαντικότερη αυτή του Στεφανή, τον οποίον 

εφόνευσε (μεταξύ Μονής Κουτλουμουσίου και Καρυών). Έδωσε έτσι 

τέλος και απάλλαξε το Άγιο Όρος από τους συνεχείς εκβιασμούς για 

να αποσπασθούν χρήματα… .  

 Την περίοδο της παραμονής του Ιωακείμ Γ΄ στον Μυλοπόταμο 

εκλήθη στο Άγιο Όρος ο  Μακεδονομάχος Καπετάν Γ. Γιαγλής, 

προκειμένου να αναλάβει το αξίωμα του αρχισερδάρη  (αρχιφύ-

λακας) στις Καρυές και να απαλλάξει τον τόπο από ληστρικές 
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επιδρομές. Ο μοναδικός εγγονός του Χαλκιδικιώτη Μακεδονομάχου 

Καπετάν Γ. Γιαγλή (που ο παππούς του τον είχε πάντα μαζί του)  

αφηγήθηκε στον γράφοντα τα εξής: 

  Ο Καπετάν Γιαγλής, όταν ήταν Αρχισερδάρης, συνεργαζόταν με 

τον αυτοεξόριστο στον Μυλοπόταμο πρώην Οικουμενικό Πατριάρχη 

Ιωακείμ Γ΄. Η εν λόγω περιοχή βρισκόταν στην ακροθαλασσιά, μεταξύ 

των Ι. Μ. Φιλοθέου και Ι. Μ. Ιβήρων, και ο Γιαγλής μετέφερε στον 

Πατριάρχη τρόφιμα και τον ημερήσιο τύπο. Συνέβη τότε και το εξής 

περιστατικό. Ένας Ρώσος μοναχός επεχείρησε να φέρει στο Άγιο Όρος 

μια Ρωσίδα, ονόματι Τατιανή, παραβιάζοντας το  άβατο . Η έλευσή της 

όμως εγένετο αντιληπτή από τον Αρχισερδάρη Γιαγλή, ο οποίος, παρά 

τας εκκλήσεις του μοναχού, συνέλαβε την γυναίκα και την παρέδωσε 

στις δικαστικές αρχές του Πολυγύρου 1418. Ο εγγονός Ι. Γιαγλής 

συνεχίζει την αφήγησή του:  Οι Ρώσοι μοναχοί έφεραν βαρέως την 

προσβολή και αναζητούσαν τρόπο για να τον προδώσουν στους 

Τούρκους. Η αφορμή βρέθηκε, όταν κάποια μέρα συνελήφθη ο 

Καπετάνιος να μεταβαίνει, με τρόφιμα φορτωμένος, στον Οικουμενικό 

Πατριάρχη Ιωακείμ. Συνελήφθη (1901) και μεταφέρθηκε στις 

φυλακές Επταπυργίου Θεσσαλονίκης (Γεντί – Κουλέ), αφού 

προηγούμενα καταδικάστηκε σε ισόβια... . Αργότερα στη φυλακή, 

ένας συγκρατούμενος δάσκαλος του Καπετάν Γιαγλή (που ήταν 

αγράμματος) γράφει για λογαριασμό του Καπετάνιου επιστολή 

στον εκ νέου Πατριάρχη (β΄ πατριαρχία) Ιωακείμ Γ΄ και του ζητά να 

μεσολαβήσει για την απελευθέρωσή του. Και ο εγγονός του Γιαγλή 

συμπληρώνει:  … την 9 Δεκ. 1902, της Αγίας Άννης, ο Σουλτάνος τον 

άφησε ελεύθερο και επέστρεψε στο Άγιο Όρος, στα γνωστά του 

καθήκοντα .1419 

 Κυρίως αυτό τον καιρό, ο Γιαγλής έριξε το βάρος των δράσεών 

του στη Βουλγαρική Μονή Ζωγράφου, όπου εκεί διαβίωναν 

                                                           
1418 Πλην του εγγονού του Γιαγλή, Ιωάννη, που μου αφηγήθηκε το γεγονός, ίδετε 

και Κτενάς, Άπαντα τα εν Αγίω Όρει, σ. 486. Επίσης, αυτούσιο το συνοδευτικό 

έγγραφο του αρχισερδάρη Γ. Γιαγλή προς τις Αρχές του Πολυγύρου, το οποίο μου 

ενεχείρησε ο μοναχός Θεόκτιστος της Ι. Μ. Δοχειαρίου Αγίου Όρους, τον οποίο 

ευχαριστώ για την άρτια συνεργασία μας.    
1419 Ροδοστόλου, Γράμματα και άρματα, 2000. 

- Παπαθανασίου ,  Ιστορία της Νιγρίτας, σ. 133. 
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Βούλγαροι Κομιτατζήδες που δρούσαν ανενόχλητοι αναπτύσσοντας 

προπαγάνδα. Ο Γιαγλής αναγκάστηκε να φονεύσει δυο αδελφούς 

Βουλγάρους κατασκόπους σε μια τοποθεσία που από τότε  

ονομάζεται  Δυο αδέλφια. Η δράση του Γιαγλή έφερε καρπούς, και 

το Άγιο Όρος βρήκε την ηρεμία του, ενώ η δράση του Γιαγλή τον 

κατέστησε γνωστό μέχρι την Αθήνα.  

 

Ο Γιαγλής, μετά από υπόδειξη του Ίωνα Δραγούμη, του 

Μαζαράκη και του Σακτούρη, εγκαταστάθηκε με τους άνδρες του 

στην περιοχή Νιγρίτας και Σοχού. Ανάμεσα στα 22 παλληκάρια του 

περιλαμβάνονταν: ο Γιώργος Αλεξόπουλος από το Χορτιάτη 

Θεσσαλονίκης, ο Ζαρκάδας από το Βόλο, ο Λεμπενιώτης από την 

Αίγινα, ο Δημήτριος Δέλλιος από τον Πολύγυρο, ο Θεοχάρης 

Σκρίκης από την Κασσάνδρα Χαλκιδικής, κάποιος ονόματι 

Περικλής, ο Δημήτριος Κατσούδας από το Καρπενήσι, ο Ρέτζος και ο 

Παρασκευάς Ζερβέας, ενώ αργότερα προστέθηκε και ο γνωστός 

Σερραίος καπετάν Μητρούσης – Γκογκολάκης. 1420 

Εν τω μεταξύ, η ένοπλη δράση των βουλγαρικών κομιτάτων 

κατέστη εντονότερη στη Χαλκιδική και επεκτάθηκε στα χωριά της 

Περιφέρειας Νιγρίτης. Οι Βούλγαροι διέπρατταν εγκλήματα και 

προέβαιναν σε ολική καταστροφή χωρίων. Ο Γιαγλής με τα 

παλληκάρια του δεν άργησε ν’ αντιδράσει, και αφού ενέταξε στο 

Σώμα του τον Σερραίο οπλαρχηγό Μητρούση – Γκογκολάκη, 

επιτέθηκε στη φωλιά των Βουλγάρων στο χωριό Καρατζά Κιόϊ 

(σημερινή Μονοκκλησιά). Το κτύπημα που επέφερε στο χωριό ήταν 

τόσο σκληρό, που  με εντολή του Κέντρου αναγκάστηκε να εγκατα-

λείψει προσωρινά τη περιοχή. Για την επίθεση αυτή ο Γιαγλής δεν 

είχε λάβει άδεια από το Προξενείο Σερρών, μια και ως ελέχθη ο 

Γιαγλής υπάκουε μόνο στους Αδελφούς Γερογιάννη του Κεντρικού 

Μακεδονικού Συλλόγου. Όμως η τόλμη και η αποφασιστικότητα του 

Καπετάνιου αναγνωρίζονταν από όλους. Στην από 4/1/1907 Έκθεση 

                                                           
1420 Παρακάτω γίνεται εκτενής αναφορά στον Υπαρχηγό του Γιαγλή τον 

Χριστόδουλο Τσόχα  και το Γραμματέα του Νικόλαο Σέρπη.  
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του Προξένου Σερρών Σακτούρη προς το Βασιλικό Υπουργείο 

Εξωτερικών αναφέρονται τα εξής:  

 ... Είναι ανάγκη και ανάγκη εκ των πραγμάτων επιβαλλομένη, 

τολμηρού αρχηγού… όστις να επιχειρεί γενναίαν τινά επίθεσιν προς 

αντεκδίκησιν, είτε καθορισμένων στόχων είτε κατ’ επικινδύνων 

σημείων… Τοιούτου λοιπόν προσώπου στερούμεθα και εν τη ανάγκη 

τοιαύτη ευρεθείς συγκατετέθην εις την επάνοδον του Γιαγλή… υπό 

τον απαράβατον εννοείται όρον, ότι θα ετίθετο υπό τας διαταγάς 

ημών και θα ηκολούθει απαρεγκλίτως τας ημετέρας οδηγίας… . Στη 

συνέχεια ο Γιαγλής ανέλαβε ξανά δράση στην περιοχή Χαλκιδικής 

και Αγίου Όρους, συνεργαζόμενος με τον Ιω. Δεμέστιχα, ο οποίος 

ανέλαβε την επικίνδυνη αποστολή να μεταφέρει από την ελεύθερη 

Ελλάδα μεγάλες ποσότητες όπλων και πυρομαχικών στα παράλια 

της Ιερισσού και του Αγίου Όρους.  

 Το 1912 είχε αποφασισθεί από το διάδοχο Κωνσταντίνο, τον 

Ελευθέριο Βενιζέλο και το Γενικό Επιτελείο, να δημιουργηθούν 

Σώματα προσκόπων, τα οποία θα προηγούντο ως εμπροσθοφυλακή 

του τακτικού Στρατού κατά τους επικείμενους Βαλκανικούς 

Πολέμους.23 Τα Σώματα αυτά θα περνούσαν πεζή τα σύνορα ή θα 

αποβιβάζονταν με πλοία στις ακτές της Μακεδονίας. Γενικός 

Αρχηγός είχε ορισθεί ο Μαζαράκης, και αρχηγοί των προσκοπικών 

σωμάτων παλαιότεροι Μακεδονομάχοι. Για τη Νιγρίτα ως αρχηγός 

επελέγη ο καπετάν Γιαγλής. Η προσφορά των Σωμάτων στην 

έκβαση του Αγώνα ήταν ανεκτίμητη, μια και προετοίμαζαν το 

έδαφος προκειμένου να καταληφθεί από τον Ελληνικό Στρατό. 

Αρκεί να αναφερθεί ότι, όταν ο Ελληνικός στρατός εισήλθε στη 

Θεσσαλονίκη, ολόκληρη η Ανατολική Μακεδονία (Χαλκιδική, 

Νιγρίτα και Παγγαίο) είχε απελευθερωθεί. Έτσι, μέχρι τις 16 

Οκτωβρίου 1912, τα Σώματα των προσκόπων είχαν απελευθερώσει 

την περιοχή της Αρναίας, εισήλθαν στον Πολύγυρο στις 29 Οκτω-

βρίου, στις 25 Οκτωβρίου στη Γαλάτιστα και στις 26 στο χωριό Άγιος 

Βασίλειος. Στις 21 Οκτωβρίου ο Πάλλης στρατοπέδευσε στην 

περιοχή  Λαλάτης,  εξόντωσε τους Τούρκους και έστειλε τον Αθαν. 

                                                           
23 Παπαθανασίου ,  Ιστορία της Νιγρίτας, σ. 133 επ. 
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Καλτσίκα να ζητήσει από τους Τούρκους να παραδοθούν, 

διαφορετικά τους απείλησε ότι θα υποστούν τις συνέπειες. Όντως, 

22 Οκτωβρίου 1912, οι Τούρκοι υποχώρησαν, ο οπλαρχηγός Γ. 

Γιαγλής εισήλθε στην Νιγρίτα, ύψωσε την ελληνική σημαία στο 

Διοικητήριο και ανέλαβε φρούραρχος της πόλης24. 

 Στις 17 Φεβρουαρίου 1913 ένα τάγμα Βουλγάρων βρέθηκε 

αντιμέτωπο με ένα λόχο Ελλήνων στην κοιλάδα της Τερπνής και 

τότε οι δυνάμεις του Γιαγλή, που συντάχθηκαν με αυτές των 

οπλαρχηγών  Βλάχμπεη, Κορδογιάννη και Σταυριανόπουλου, 

απέκρουσαν τους Βούλγαρους, οι οποίοι και καταδιώχθηκαν από 

αυτές. Στο δρόμο τους όμως προς τις Σέρρες, οι Βούλγαροι  

συνέχισαν να διαπράττουν εγκληματικές πράξεις αποκεφαλίζοντας 

διερχόμενους ομήρους από τα γύρω χωριά (Δημητρίτσι κτλ). Χάρη 

στην επέμβαση της 7ης Μεραρχίας του Ελληνικού Στρατού, την 21 

Φεβρουαρίου 1913 οι κάτοικοι της Νιγρίτας μπόρεσαν να 

αναπνεύσουν ελεύθερα, με ελευθερωτή πάλι τον Καπετάν Γιαγλή. 

 

Τιμητικές διακρίσεις – Ο χαρακτήρας του:   

 

 Πολλοί μίλησαν, ύμνησαν και θαύμασαν τη γενναιότητα του 

Καπετάν Γιαγλή. Αυτήν άλλωστε την απέδειξε άπειρες φορές στις 

μάχες. Η επιβλητική εξωτερική του εμφάνιση και η κορμοστασιά 

του, το αγέρωχο ύφος του, το ζωηρό βλέμμα του και η εξυπνάδα του 

εντυπωσίαζαν όποιος τον γνώριζε. Ο γρήγορος βηματισμός και η 

βροντερή φωνή του ήταν σύμμαχοι στις καταδιώξεις των 

βούλγαρων κομιτατζήδων και των Τούρκων.  

 Ο Πέτρος Πέννας, ιστορικός – νομικός από τις Σέρρες ανέφερε 

για τον Γιαγλή25:  Τον ενθυμούμαι να διασχίζει τους δρόμους της 

Αθήνας , βαδίζοντας με στητή και ολόρθη την κορμοστασιά του, 

φορώντας τη γνώριμη γραφική ενδυμασία των Μακεδονομάχων που 

δεν αποχωριζόταν ποτέ. Παρά το βάρος των χρόνων του, διατηρούσε 

έντονα τα χαρακτηριστικά της ωραίας αρρενωπής μορφής του, που 

                                                           
24 Παπουλίδης, "Η Νιγρίτα", σ. 15. 
25 Παπουλίδης, "Η Νιγρίτα", σ. 15. 
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την πλαισίωνε πυκνή και κατάλευκη γενειάδα . Το επιβλητικό του 

παράστημα και  η όλη του φυσιογνωμία έδειχναν άνδρα αποφασιστικό 

και θαρραλέο που θύμιζε την χιλιοτραγουδισμένη κλεφτουριά των 

προεπαναστατικών χρόνων .  

 Η οικονομική κατάσταση του καπετάνιου δεν ήταν καθόλου 

καλή, αφού τα μόνα έσοδά του προήρχοντο από μία σύνταξη, ως 

αγωνιστή του Μακεδονικού Αγώνα, εκ δραχμών 1000 που του 

χορηγήθηκε  από 19-11-1935.  

΄Εκτοτε και μετά την ονομασία τους ως εφέδρου υπολοχαγού, 

ζητούσε μέσω των υπηρεσιών να τύχει κάποιας αυξήσεως της 

συντάξεώς του, γιατί πραγματικά ήταν μηδαμινή. Σχετική είναι η 

αίτηση που κατέχω, την οποία είχε καταθέσει στο αρμόδιο 

Υπουργείο ο Γιαγλής, προκειμένου να τύχει κάποιας (ουσιώδους) 

αυξήσεως στην πενιχρή του σύνταξη.  

 Στις τελετές Απελευθέρωσης της Νιγρίτας (21 Φεβρουαρίου) 

όσο και σ’ αυτές των εθνικών επετείων, ο Καπετάν Γιαγλής ήταν 

μεταξύ των τιμωμένων που καλούνται από την Κοινότητα Νιγρίτας 

να παραστούν. Ο Γιαγλής θεωρούσε μεγάλη τιμή να παραβρεθεί σ’ 

αυτές και περίμενε ανυπόμονα τη μέρα εκείνη, ιδιαίτερα της 

απελευθέρωσης που συνδεόταν με τους προσωπικούς νικηφόρους 

Αγώνες του. Από τα εναπομείναντα ελάχιστα έγγραφά του έχω στη 

διάθεσή μου δυο προγράμματα της τότε Κοινότητας Νιγρίτας (1938 

της τοπικής γιορτής και 1940 της εθνικής γιορτής της  25ης Μαρτίου), 

όπου μεταξύ των επισήμων καλείται και ο   Ελευθερωτής  της 

Πόλεως , Οπλαρχηγός , Καπετάν Γιαγλής .  

Είναι  ευχής έργο, ότι διασώθηκαν αρκετά πρωτότυπα πιστο-

ποιητικά Αξιωματούχων του Μακεδονικού Αγώνα που πιστοποιούν 

τα γραφόμενά τους την πολύτιμη προσφορά του οπλαρχηγού 

Καπετάν Γιαγλή στον Αγώνα. Μάχιμοι αυτής της ιστορικής περιό-

δου, με μεγάλη δράση, δίνουν τα  εύσημα στον Ιερισσιώτη Οπλαρχη-

γό και το Σώμα του .  

1. Πλοίαρχος Ι. Δεμέστιχας Γενικός Δ/ντής Υπουργείου Ναυτικού 

(14-11-1929)  

2. Δ. Κάκκαβος ( 12-11-1929)  
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3. Βασ. Παπακώστας,  Υποστράτηγος  εν αποστρατεία (30-6-

1930)  

4. Δημοσθ. Φλωριάς ( Νούτσος ) αρχηγός –οργανωτής  Μακεδ. 

Αγώνα εν Ανατ. Μακεδονία (10-11-1929)  

5. Κων. Μαζαράκης  ( 19-11-1929)  

6. Εθν. Οργάνωση   Παύλος Μελάς  Αρ. πρωτ.  5878 /20-6-1925  

7. Πιστοποιητικό Ιεράς  Επισκοπής  132/26-8-1922  

8. Κοινότης Νιγρίτης  1398/13-10-1924  

9. Συν/χης Πεζικού Βασ. Παπακώστας (23-3-1927 )       

 

Το 1903 κατατάχθηκε ως εθελοντής δεκανέας στο Σώμα της 

Ανακτορικής Φρουράς στην Αθήνα, ενώ συγχρόνως προσκλήθηκε 

από τους Δραγούμη, Μαζαράκη, και Σακτούρη, για να αναλάβει το 

αντάρτικο Σώμα Νιγρίτης–Σωχού. Χρήσθηκε οπλαρχηγός α΄ τάξεως 

του Μακεδονικού Αγώνα (α/α 534 επετηρίδας Γενικού Επιτελείου 

Εθνικής Άμυνας) και οπλαρχηγός α΄ τάξεως του βουλγαροτουρ-

κικού Αγώνα  (α/α 105). Σχετικώς το Φ. 483 .40 /3294310/31-3-83 

έγγραφο Γεν. Επιτελείου Εθν. Άμυνας. Ο Βασιλεύς  Γεώργιος  Α΄ του 

παρεδωσε πιστόλιον ασπρομάνικον, φέρον την επιγραφή  Βασιλεύς 

Γεώργιος των Ελλήνων.   

Πάμπολλες ήσαν οι τιμητικές διακρίσεις που του έγιναν καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ζωής του. Μεταξύ αυτών ήταν και από 

φιλανθρωπικούς συνδέσμους, όπως μας πληροφορεί ο εγγονός του 

Γιάννης Γιαγλής, διότι, όπως ενθυμείται, βοηθούσε πολλούς 

συλλόγους και ιδρύματα στην Αθήνα που είχαν φιλανθρωπικούς 

σκοπούς.  

Λέγει χαρακτηριστικά ο Γιάννης Γιαγλής  ….Ο γέρος μου 

(Καπετάν Γιαγλής), όταν απελευθερώθηκε η Νιγρίτα, κατέβηκε 

μέχρι κάτω στο Τσάγιαζι, φόρτωσε  στο καράβι  Αμφιτρίτη  και 

παρέδωσε 14.000 οκάδες σιτάρι που προοριζόταν για φιλανθρωπικά 

σωματεία στην Αθήνα. Ήταν πολύ πονόψυχος. Όλοι είχαν να λένε……   

Επίσης,   τις βραβεύσεις  από τον Βασιλιά Γεώργιο, τον Ελευθέριο 

Βενιζέλο , τον Κατεχάκη και τις επαφές που είχε με τον Παύλο Μελά, 

Μαζαράκη, Δραγούμη, Μαυρομιχάλη και άλλους αξιωματούχους .  
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Ο Μακεδονικός Αγώνας και οι οπλαρχηγοί του ενέπνευσαν τη 

λαϊκή μούσα που τραγούδησαν τα κατορθώματά τους και τις θυσίες 

τους.  

Ιδιαίτερα για τον Καπετάν Γιαγλή οι Ιερισσιώτες αλλά και όλοι οι 

Χαλκιδικιώτες και οι κάτοικοι της Νιγρίτας εξέφρασαν την επιθυμία 

σε κάθε ανάλογη εκδήλωση να τον τραγουδήσουν. Το τραγούδι – 

αφιέρωμα που έχει τον τίτλο  Εσείς πουλιά μ’ πετούμενα  ή  Ο 

καπετάν Γιώργης Γιαγλής , είναι το πιο γνωστό και το συναντούμε 

σε αρκετές παραλλαγές,  χορεύεται δε σε συρτό καλαματιανό1421. 

       

                             ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΛΗΣ 

-Εσείς πουλιά μ’  

πετούμενα 

 Τι λες μωρ’ καπετά Γιαγλή 

πετάτε στον αέρα τι λόγω συντυχαίνεις; 

μην είδατε τον Γιώργη μας Εμείς μπροστά θα φύγουμε 

τον καπετάν Γιαγλή μας και συ θα έρθεις πίσω  

-εψές προψές τον είδαμε σαν τους’ άκουσε ο καπετάν  

Γιαγλής 

κάτω εις τας Αθήνας Πολύ τον κακοφάνη. 

παλληκαράκια μάζευε Σαν το πουλάκι πέταξε 

και όλο Μακεδόνες ΄πο μια ψηλή ραχούλα 

τα έμασε, τα σύναξε πώχουν οι κλέφτες σύναξη 

κάθεται τα ρωτάει κι όλ’ οι καπεταναίοι 

 παιδιά μ’ ποιος  

΄ποφασίζεται 

και στη Νιγρίτα κίνησε 

περί για την Πατρίδα;  τους Βούλγαρους να διώξει. 

 

Τα τελευταία χρόνια στο Άγιο Όρος 

Στη Γερμανική Κατοχή ο Καπετάν Γιαγλής ζούσε στη Νιγρίτα, 

όπου οι Γερμανοί τον σέβονταν και ανενόχλητος κυκλοφορούσε με 

                                                           
1421 Για λεπτομερή αναφορά στα τραγούδια για τον Γιαγλή βλ. Πάππας, Ο 

Χαλκιδικιώτης, σ. 319-331. 
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την εντυπωσιακή πάντα φουστανέλα του. Είχαν πληροφορηθεί για 

τις γενναίες πράξεις του προς την Πατρίδα, τον μεταχειρίζονταν με 

τον καλλίτερο τρόπο και του επέτρεπαν να φέρει μαζί και τα όπλα 

του. Όταν όμως οι Βούλγαροι ανέλαβαν και πάλι τα ηνία σε 

ολόκληρη την περιοχή (Θράκη έως Μακεδονία, μέχρι την περιοχή 

του Στρυμόνος ποταμού), σε μια νέα προσπάθεια βουλγαροποίησης 

της περιοχής, τότε τα πράγματα δυσκόλεψαν. Έτσι, είχε γίνει ο 

στόχος των Βουλγάρων, οι οποίοι τον κυνηγούσαν να τον 

σκοτώσουν. Γι’ αυτό και κατέφυγε στο Άγιο Όρος. 

Διηγείται και πάλι ο εγγονός του Γιάννης Γιαγλή:  

 Εγώ είπε, εκεί που θα πάω δεν θέλω να ξέρει κανείς . Πήγαμε στο 

κοινόβιο, το ήσυχο μοναστήρι του Καρακάλλου, όπου μείναμε αρκετό 

καιρό. Το έμαθαν όμως οι Βούλγαροι από το Ζωγράφου (βουλγάρικο 

μοναστήρι) και ήρθαν στο Καρακάλλου. Για να γλιτώσει όμως ο γέρος, 

του βάζουν εκεί πρώτα το ράσο και μετά τον παρουσιάζουν. Από κει 

φεύγουμε και τον πήγα σε ένα κρυφό λημέρι, όταν τον κυνηγούσαν οι 

Τούρκοι, πίσω στην Προβάτα, στον Βασίλειο, έναν μοραΐτη μοναχό, 

Παλιοελλαδίτης, όπου και έμενε. Όταν πέθανε ο Βασίλειος, έμεινε 

χωρίς καλόγερο. Και τότε τον πήρανε οι Ιερισσιώτες μοναχοί, ο 

μακαρίτης ο Χρυσόστομος, ο Ραφαήλ και ένας ακόμη. Τον πήραν πάνω 

από το Ιβήρων, κοντά στις Καρυές, στο κελί του Ιωάννου του 

Προδρόμου, μια και ήταν σχεδόν όλοι τους εκεί Ιερισσιώτες. Όταν 

πήγα αργότερα να τον πάρω τον Αύγουστο, θυμάμαι ήταν ο 

ανταρτοπόλεμος. Δεν θέλησε να τον πάρω, γιατί όπως μου είπε  με το 

παλιό έχουμε εδώ, γιορτάζουμε την Παναγία. Εγώ τώρα λέει, κάνω 

νηστεία, θέλω να ξομολογηθώ και νάρθεις να με  πάρεις μετά την 

Παναγία . Πήγα στην Καβάλα με κάποιο καΐκι από Φιλοθέου που 

φόρτωνε ξύλα. Όταν έφθασα, μετά από λίγο καιρό έμαθα ότι πέθανε 

από καρδιακή προσβολή. (Δεκέμβριος 1946) . 

Ο Γέρων Ηλίας, από το Κελλί Εισόδια της Θεοτόκου της Ι. Μ. 

Κουτλουμουσίου, 82 χρόνων τότε (1988), μου αφηγήθηκε:  

 Ένα βράδυ έμεινε στο κελί μας και μετά πήγε στο Καρακάλλου. 

Ήταν ρωμαλέος. Δεν έβλεπε. Πολλά γνωρίζει ο Δαμασκηνός στο 

Ιβηρίτικο. Εκεί φιλοξενήθηκε πολύ. Εκεί τάφηκε. Στο Όρος ήρθε για 

να κρυφθεί από τους Βουλγάρους. Του έδωσαν το όνομα  Γαβριήλ  
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γιατί πριν, ο γέροντάς τους στο κελί που έμενε με τον Δαμασκηνό, τον 

έλεγαν Γαβριήλ. Ήταν άνθρωπος πολύ με την θρησκεία. 

Θεοσεβούμενος…  Κάποιος άλλος μοναχός, από την Ουρανούπολη 

(κοσμικό όνομα Στυλιανός Λαλιέρης, 51 ετών τότε) που μπήκε στο 

Άγιο Όρος το ΄55, μου διηγήθηκε για ένα συγκεκριμένο περιστατικό  

Ήταν το 1912-13, με τους Βαλκανικούς πολέμους, τότε που 

ελευθερώθηκε η Μακεδονία. Ήρθε ο Βουλγαρικός στρατός, στο 

Βουλγάρικο μοναστήρι του Ζωγράφου και το κατέλαβαν. Δεν ήθελαν 

να παραδοθούν. Τότε πήγαν μοναχοί οπλισμένοι απ’ εδώ και 

χωροφύλακες, κύκλωσαν το μοναστήρι, έκοψαν το νερό και τους 

έπεισαν να μην κάνουν καμιά αναρχία. Και έτσι οι Βούλγαροι 

παραδόθηκαν στις Ελληνικές Αρχές. Αυτά γίνονται Ιούνιο του ΄13 … . 

Ο μοναχός Παύλος από το Κελλί Αγ. Τριάδος της Ι.Μ. Λαύρας  

(κατά κόσμον Νικ. Παπαθεολόγης, από την Ιερισσό) δίνει τη δική 

του μαρτυρία  … Κατ’ αρχήν ο καπετάν Γιαγλής πήγε στην Προβάτα 

και μετά κατέληξε στον Δαμασκηνό, στους Κουτσομακαραίους. 

Πρόσφερε πολλές υπηρεσίες στο Άγιο Όρος, τον αγαπούσαν πολύ…. .  

Εξίσου ενδιαφέρουσα και συνάμα συγκινητική είναι η αφήγηση 

του γέροντα Δαμασκηνού, ο οποίος περιέθαλπε τον Γιαγλή μέχρι 

την τελευταία στιγμή της ζωής του. Σε ερώτησή μου, όταν τον 

συνάντησα στο Κελλί το 1987, για την ακριβή ημερομηνία και τον 

τόπο που  κοιμήθηκε  ο καπετάνιος, μου απάντησε:  

 Ήταν μήνας Δεκέμβριος του 1946. Εδώ στα χέρια μου πέθανε. 

Άστα, περάσαμε πολλά βάσανα εμείς εδώ. Ήταν σώμα μεγάλο και 

άναβε το σώμα του. Δεν είχαμε φάρμακα και τον αλείφαμε με 

οινόπνευμα. Και ο καημένος φώναζε, τσίριζε, πηδούσε, μη φωνάζεις 

παππού δεν έχουμε φάρμακα, δεν έχουμε τίποτε. Όταν πέθανε 

ήμασταν τέσσερα άτομα εδώ, ο Γέροντας Ιωάννης, ο Μιχάλης, ο 

Ροχαήλος κι εγώ. Τέσσερις. Τον θάψαμε αυτού. Ήρθε η αστυνομία, η 

δική μας, αφού έφυγαν πρώτα οι Γερμανοί, γιατί αν ήταν εδώ δεν 

μπορούσαν να ρίξουν όπλο. Ο διοικητής έστειλε 2 χωροφύλακες, 

πυροβολήσανε, τρεις τουφεκιές έρριξαν, όταν τον βάλαμε στο τάφο . 

Έτσι λοιπόν, με αυτές τις απέριττες τιμές, έφυγε παντοτινά ο 

μεγάλος ήρωας της Ιερισσού και της Μακεδονίας. Όχι όμως από τις 

καρδιές μας…   
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Κλείνοντας το κεφάλαιο για τον Καπετάν Γιώργη Γιαγλή 

αναφέρουμε ότι με πρωτοβουλία τού τότε Δημάρχου Ιερισσού (1988) 

Βασ. Γκατζώνη και του γράφοντος, όπως και του τότε Αστυνόμου 

Σίμ. Ρεβενικιώτη στήθηκε η προτομή του στην Κεντρική Πλατεία 

της Ιερισσού, όπου και εναποτεθήκαν τα οστά του που παρέδωσε ο 

μοναχός Γέρων Δαμασκηνός κατά την μετακομιδή τους από 

Αντιπροσωπεία της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους. Η τελετή έλαβε 

χώρα την 9 Οκτ. 1988, παρουσία όλων των Αρχών και αποδόθηκαν 

στον Γιαγλή τιμές ήρωα. Η τελετή ήταν συγκινητική και χαρακτη-

ριζόταν από το πατριωτικό συναίσθημα.1422 

Ο Οπλαρχηγός Χριστόδουλος Τσόχας 

Από τα πιο πιστά παλικάρια στο ένοπλο Σώμα του Καπετάν 

Γιαγλή ήταν ο γενναίος Μακεδονομάχος Χριστόδουλος Τσόχας του 

Νικολάου, άξιο τέκνο της Ιερισσού, γεννηθείς το έτος 1879. 

Πολέμησε δίπλα σε γνωστούς Μακεδονομάχους, (Μπουκουβάλα, 

Αναγνωστάκο, Ρήγα, Μαρκόπουλο και Χρ. Καραπάνο, καθώς και 

στο πλευρό του Καπετάν Γιαγλή). 

Υπηρέτησε περίπου 2 έτη στο ελληνικό Ναυτικό και στη 

συνέχεια, μέχρι το 1908, εξακολούθησε τη δράση του. Συνεργάστηκε 

με το Προξενείο Σερρών (Πρόξενος Σαχτούρης) και τον Ιωάννη 

Δεμέστιχα. Για τη γενναία στάση του παρασημοφορήθηκε από την 

Πολιτεία. Ο Π. Χατζηχαρίσης αναφέρει για τον Χρ. Τσόχα ότι σε 

ηλικία 18 ετών κατατάχθηκε στο Σώμα του Μπουκουβάλα, στον 

Κάτω Βάλτο Κουλακιάς και αργότερα διοίκησε ο ίδιος μία ομάδα 

ανταρτών. 

                                                           
1422 Πάππας, ό.π.  [Με εισήγηση δε του γράφοντος καθιερώθηκε η πρώτη 

Κυριακή μετά την 13 Οκτωβρίου (θάνατος του Π. Μελά) να τιμάται ο Γιαγλής και 

το Σώμα του, οι Μακεδονομάχοι της Χαλκιδικής και όλοι εν γένει οι αγωνιστές 

του Μακεδονικού  Αγώνα στην Ιερισσό (Υπ’ αριθμ. 426/2011 απόφ. Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής)]. 
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Ο Βασίλειος Ν. Καραβασίλης, γαμπρός του Τσόχα, μου διηγήθηκε 

σχετικά για τον Μακεδονομάχο.  

  Ήταν πολύ γενναίος και ριψοκίνδυνος. Δεν καταλάβαινε πόσο 

μπορούσε να του στοιχίσει το κάθε του βήμα. Και όμως αποφάσιζε. 

Είχε τον πόθο να πετύχει ο αγώνας. Γι’ αυτό και οι τρανοί από την 

Αθήνα του αναθέτουν συνέχεια αποστολές δύσκολες. Και τις 

πετύχαινε. Ήταν περήφανος που κατάγονταν από την Ιερισσό. Το 

αγαπούσε πολύ το χωρίο. Σ΄ ευχαριστούμε και εσένα (τον γράφοντα) 

που μας κάλεσες στη γιορτή που έκανες με τον Δήμο μας για να 

τιμήσεις όλα αυτά τα άξια παιδιά από τον τόπο μας. Έπρεπε ακόμη 

και πιο μπροστά να είχε γίνει. Σ’ ευχαριστούμε πολύ…  , μου 

αφηγήθηκε με πολύ συγκίνηση ο μπαρμπα-Νίκος Καραβασίλης. 

Ο Άγγελος Ανεστόπουλος γράφει για τον Τσόχα1423 : 

  Εξαιρετικήν δράσιν εις τον Μακεδονικό αγώνα προσέφερε και το 

ηρωϊκόν τέκνον της Ιερισσού Χριστόδουλος Τσόχας του Νικολάου, 

όστις εγεννήθη εις Ιερισσόν το 1879 ένθα και διαβιοί. Είναι μετρίου 

αναστήματος, λεπτός και ευθυτενής με σπινθηροβόλους οφθαλμούς. 

Το γήρας δεν φαίνεται να τον έχει επισκεφθεί παρά το βάρος της 

ηλικίας του, είναι υγιέστατος και ταχύς εις τους πόδας, προς δε 

διατηρεί μεγάλην ευστροφίαν πνεύματος, ομιλεί με σταθεράν και 

βροντώδη φωνήν, διακρίνει τις εις το πρόσωπόν του ένα γενναίον και 

ηρωϊκό παλληκάρι. 

Τον επισκέφθηκα εις την εν Ιερισσώ πτωχικήν του οικίαν, την 9ην 

Νοεμβρίου 1967. Αφού τον εχαιρέτησα και με υπεδέχθη με ευγένειαν, 

του ανέφερα τον σκοπόν της επισκέψεώς μου. Το άλλοτε 

πρωτοπαλλήκαρο του Μακεδονικού Αγώνος συνεκινήθη, αναπολών 

τα χρόνια των επικών αγώνων εναντίον των Τούρκων και των 

κομιτατζήδων .  

Στη συνέχεια επακολούθησε εκτενής αφήγηση των γεγονότων 

από τον Χρ. Τσόχα προς τον Άγγ. Ανεστόπουλο, της οποίας το 

περιεχόμενο συμπίπτει με τα γεγονότα που εξιστορεί ο ίδιος στον 

λαογράφο της Ιερισσού και  τότε γραμματέα του ομώνυμου Δήμου 

Γιάννη Μαρίνο. Το περιεχόμενο των λεχθέντων μου παρέδωσε 

                                                           
1423 Ανεστόπουλος, Ο Μακεδονικός Αγών, σ. 58. 
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αυτούσιο ο Μαρίνος με την άδειά του (και τον ευχαριστώ θερμά) να 

κάνω απόλυτη χρήση. Τα παραθέτω αποσπασματικά: 

  Εις ηλικίαν 18 χρονών εγεννήθηκε το αίσθημα του Έλληνος 

πατριώτου. Πήρα την απόφασιν, παρά την νεαράν μου ηλικίαν, να βγω 

στα εθνικά ανταρτικά Σώματα. Ήμουν στο Άγιο Όρος στην Ιεράν 

Μονήν Σίμωνος Πέτρα, είπα στον ηγούμενον την απόφασιν, μ’ έδωσεν 

την ευχήν του με ευλόγησεν και την επαύριον ξεκίνησα για την 

απόφασίν μου (έαρ του 1903). Πήγα εις Θεσσαλονίκην στον Πρόξενον 

Δημήτριον Κάκαβον ή Ζώην, ο οποίος έδειξεν κάποιον δισταγμόν λόγω 

της νεαράς μου ηλικίας. Κατόπιν όμως ειδικής προσκλήσεως του 

Αρχηγού Κων/νου Μπουκουβάλα εδέχθη να μου δώσει ιματισμόν και ν’ 

αναχωρήσω δια το Σώμα του αρχηγού Μπουκουβάλα. Επαρουσιάσθην 

με την επιστολήν του κ. Προξένου εις τον Αρχηγόν που έμεινεν στο 

κάτω Βάλτο Κουλακιάς. Πρώτη εντύπωσις του Αρχηγού ήταν 

απογοητευτική λόγω της ηλικίας, αφού όμως ύστερα από ένα σωρό 

θεωρίες και απογοητεύσεις είδε το θάρρος μου και την αδάμαστον 

απόφασίν μου. Με εκτύπησε στις πλάτες, με ενηγκαλίσθη και μου 

είπε  πάρε παιδί μου όποιο όπλο σ’ αρέσει γιατί σ’ αξίζει . Εκεί έμεινα 

επί δυο μήνας, υπό τας διαταγάς του, καθαρίζοντας την περιοχήν από 

τα διάφορα Βουλγαρίζοντα στοιχεία, δίδοντας συνεχείς μάχας. Αυτό 

ήταν για μένα το πρώτον βήμα της Ιστορίας μου. Εξετιμήσας το 

θάρρος μου και την δράσιν μου ο Αρχηγός μου, μου είπε: Διάλεξε τρία 

άλλα παλληκάρια, όποια σ’ αρέσουν και θα πας στο βάλτο των 

Γιαννιτσών, στο χωριό Λιανοβέρι, θα βρεις τον Πρόεδρον και θα 

συγκεντρώσεις τις βάρκες της περιοχής. Αμέσως διάλεξα τα 

παλληκάρια και νύκτωρ ξεκίνησα δια την αποστολή μου. …  Πήγα εις 

Αθήνας, επαρουσιάσθην εις τον Αρχηγόν των Σωμάτων κ. Κων/νον 

Μαζαράκην και αφού είδε εν τω πιστοποιητικώ μου τα γραφόμενα, με 

υπεχρέωσε να καταταγώ στο Πολεμικόν Ναυτικόν επί δυο (2) έτη διά 

να αποκτήσω τα Ελληνικά δικαιώματα. Όπως και έπραξα, 

υπηρετήσας ως εξής: Εις Πόρον 4 μήνες, εις  Αλφειόν  ποταμόπλοιον 

(;)  μήνες, στο  θωρηκτό  Σπέτσαι  6 μήνες και υπολοίπους εις 

υποβρύχιον άμυναν υπό την αρχηγία του Ναυάρχου Βουδούρη. Αφού 

ετελείωσε η θητεία μου έγινα δημότης Αθηνών. Εκεί συναντήθην μετά 

του αρχηγού μου Μπουκουβάλα, ο οποίος μου είπε να πάγω και πάλιν 
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στα ανταρτικά και εγώ του είπα προθύμως πηγαίνω. Έφυγα από την 

Αθήνα και πήγα εις Λάρισαν και συναντήθην με τον αρχηγόν Χρήστον 

Καραπάνον. Έφυγα από Λάρισαν και πήγαμε προς την Καρατζόβαν. 

Εκεί έμεινα μαζί του επί ένα χρόνον, δίδοντας συνεχείς μάχας και 

αίμα.  Τον Ιούλιο του 1908 (ανακήρυξη του Τουρκικού Συντάγματος) 

με διέταξε το Προξενείον  να παρουσιασθώ εκεί, όπως και εγένετο. 

Επειδή εγώ έλειπα από το χωριό μου Ιερισσός επί 14 χρόνια, ζήτησα 

άδεια από τον αρχηγό μου να δω το χωριό μου και τους δικούς μου, 

όπως και έπραξε ο αρχηγός μου. Ήλθα εις το χωριό μου και έμεινα 

επί 15 ημέρας, είδα τους δικούς μου και έφυγα διά την Ιερά Μονήν 

Σίμωνος Πέτρα διά να αφήσω τον οπλισμόν μου και να γυρίσω εις 

Αθήνας. … Την επομένην πήρα έγγραφα από τον Πρόξενον κ. 

Σαχτούρην και μου έλεγε να παρουσιασθώ ενώπιόν του. Μαζί με το 

έγγραφόν του πήγα εις Σέρρας και επαρουσιάσθη στον κ. Πρόξενον. 

Αφού τον εχαιρέτησα του είπα: στας διαταγάς σας. Ο κ. Πρόξενος μου 

είπε:  Τσόχα θα σου εμπιστευθώ μια μεγάλη και σοβαρά αποστολή για 

την Αθήνα, θέλω να φανείς παλληκάρι και μου έδωσε τα έγγραφα. 

Περιβληθείς Τουρκικήν στολήν και με χίλιες δυο προφυλάξεις 

ξεκίνησα από τας Σέρρας δι’ Αθήνας για την μεγάλην και ιεράν 

αποστολήν μου. Έφθασα εις Αθήνας, παρουσιάσθην στον Αρχηγόν κ. 

Γερογιάννην. Εκεί έμεινα επί (15) ημέρας, παρακολουθούμενος από 

μυστικούς, όπως βεβαιωθούν τα του χαρακτήρος μου και εμπι-

στοσύνης. Δεδομένου ότι οι προγενέστεροι δεν εκράτησαν μυστικήν 

την αποστολήν των. Αφού εβεβαιώθησαν  πλήρως περί του ήθους μου 

με φώναξαν στο Υπουργείον Στρατιωτικών, μου έδωσαν τα έγγραφα 

και πήγα στον Πειραιά, πήρα την ευκαιρίαν και παρουσιάσθην στον 

Ναύσταθμον, κάθησα στο υπάρχον υποβρύχιον. Έμεινα και ήλθε 

βάρκα και με πήρε και με επιβίβασε στο Τορπιλλοβόλον, υπό την 

διοίκησην του Κυβερνήτου Ανθυποπλοιάρχου τότε Ιωάννου Δεμέστι-

χα. Αφού ετοιμάσθησαν όλοι, ο Ανθ/ρχος κ. Ιωάννης Δεμέστιχας μου 

είπε: 

Τώρα Τσόχα, από δω και πέρα, εσύ είσαι ο Κυβερνήτης  και ο οδηγός 

του πλοίου. Πήγαμεν στην Σκόπελον ένθα ήταν η αποθήκη των όπλων, 

παρέλαβα 4 χιλ. όπλα και πολεμοφόδια και ξεκινήσαμε δια το 

Μαρμάρι Ολυμπιάδος Χαλκιδικής, ένθα εκεί ανέμενον βάρκες από 
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την Ιερισσόν. Τα παρέλαβαν για να διοχετευθούν στην περιοχή 

Χαλκιδικής. Κατά το τρίτο ταξίδι τους μεταφοράς των όπλων στο 

Μαρμάρι  τους έκλεισε μεγάλη τρικυμία επί τρεις ημέρας, 

κινδυνεύοντας να προδοθούμε στους Τούρκους. …Εν τω μεταξύ, με 

τις βάρκες οι οποίες περίμεναν εκεί, μετέφερα τα όπλα εις Ματσίκη 

και όταν έμαθαν και ήλθαν οι Τούρκοι δεν βρήκαν τίποτα. Από 

Ματσίκη ο Γιαγλής τα παραλάμβανε και τα μεταφέραμε μαζί στο 

χωριό Χουμπή στο σπίτι του Κυριάκου. Εκεί ήταν η αποθήκη, από εκεί 

τα παρελάμβανον οι οπλαρχηγοί Γιαγλής και Μινόπουλος και τα 

κάμανε διανομή στα χωριά τους περιφερείας Νιγρίτης. Μέρος των 

όπλων στείλαμε και στον Πρόξενον Σερρών κ. Σαχτούρην. Δι’ όλην 

μου την Εθνικήν δράσιν ο οπλαρχηγός Γιαγλής μου έδωσε τον τίτλον 

του οπλαρχηγού 100. Τον οποίον και έφερα από τους προγενεστέρους 

οπλαρχηγούς.  Ήλθε το έτος 1912, έμεινεν ο πόλεμος με τους 

Τούρκους εκεί, εις μια μάλιστα αποστολή, εγώ με πέντε παλληκάρια, 

αφόπλισα έναν λόχον Τούρκων με ένα στρατήγημά μου. Το 

κατόρθωμά μου αυτό μ’ έκανε να λάβω κάθε επικίνδυνον αγώνα. 

Τελειώνοντας με τους Τούρκους ήλθε το 1913, οπότε εκηρύχθη ο 

πόλεμος με τους Βουλγάρους. Μεθυσμένος από τους δόξες εκεί πλέον 

έδωσα το ισχυρότερον χτύπημα, επιστρέψας εις το χωριό μου νικητής 

και υπερήφανος δια την απελευθέρωσιν της αγαπημένης μου Μάνας 

μου Ελλάδος .  

Στη συνέχεια των γεγονότων που επακολούθησαν μας 

πληροφορεί για την άφιξη των Βουλγάρων κατά την 2η βουλγαρική 

κατοχή, για να προσθέσει:  Εγώ κρυβόμουν εις Άγιο Όρος μετά του 

αομμάτου οπλαρχηγού Γιαγλή, δεδομένου ότι μας καταζητούσαν οι 

Βούλγαροι. Επίσης και στα γεράματά μου, (1947, με τη δημιουργία του 

αντισυμμοριακού αγώνος) κατόπιν προσκλήσεως των αξ/κών Ζαμάνη 

και Τσιλιγκαρίδη εχρησιμοποιήθην ως οδηγός του στρατού με 

θαυμάσια αποτελέσματα, διότι γνώριζα βήμα προς βήμα, όλην την 

περιοχήν, οδηγών τον στρατόν εις τα κρησφύγετα των Κ/Σ . 

 Η πατρίδα του τον τίμησε με δίπλωμα και μετάλλειο για την 

εθνική προσφορά του.    
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Ο  Γραμματέας Νικόλαος Σέρπης 

Ο καπετάν Γιαγλής, σαν αγράμματος που ήταν, χρειαζόταν 

κάποιον να υπαγορεύει την αλληλογραφία του με τον Κεντρικό 

Μακεδονικό Σύλλογο και με οποιαδήποτε άλλη Αρχή. Δεν άργησε 

να βρει ένα γενναίο, ψύχραιμο και προπάντων έμπιστο άνδρα από 

το Σώμα του, τον Σέρπη, στον οποίον και ανέθεσε-αποκλειστικά- 

αυτά τα καθήκοντα. 

 Ο Νικόλαος Σέρπης, ήταν τότε φοιτητής της Ιατρικής και 

συγχρόνως ένας θερμός πατριώτης. Αγαπούσε με πάθος τη 

Μακεδονία, όπου και πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του. 

Γεννημένος το  1886 στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής (άλλοτε 

Ρεβενίκια), ήταν παιδί του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας, 

αγροτικής οικογένειας. Ο πατέρας του ήθελε να τον κρατήσει στις 

αγροτικές ασχολίες. Αλλά αυτός, έχοντας δίψα για μάθηση και με 

την προτροπή κάποιου θείου του μοναχού, μετέβη στην Αθήνα και 

γράφτηκε στο Σχολαρχείο. Στη συνέχεια, γίνεται φοιτητής της 

Ιατρικής (1903-1909). Στην Αθήνα εργαζόταν για να μπορέσει να να 

σπουδάσει. Παράλληλα η φλόγα για την πατρίδα τον έφερε κοντά 

στον Γιαγλή, τον οποίον θαύμαζε για την αντρειοσύνη του. Ο 

Γιαγλής του είχε αδυναμία και απόλυτη εμπιστοσύνη και έθετε τη 

σφραγίδα του στο τέλος του κειμένου που υπαγόρευε στο 

γραμματέα Σέρπη. Η σφραγίδα κυκλικά έγραφε Οπλαρχηγός 

Γεώργιος Γιαγλής Μακεδών,ενώ στο μέσο της δέσποζε η κεφαλή του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Εν τω μεταξύ, στην Αθήνα ο Σέρπης νυμφεύθηκε την Ελένη 

Αντζολίνου, κόρη του στρατηγού Μιχαήλ Αντζολίνου, γόνου Ιταλών 

φιλελλήνων και απέκτησε δυο παιδιά την Έλλη και τον Στυλιανό. 

 Τώρα, αντί να κάνει τον γιατρό στην Αθήνα, τον τραβούν τα Άγια 

χώματα της Μακεδονίας. Δεν λογαριάζει τίποτε…  μου αφηγείται η 

κόρη του Έλλη Χαρδαλοπούλου, η οποία ζει, όπως και ο γιος του 

Στυλιανός, στην Αθήνα. Μου μιλούν με συγκίνηση και περηφάνια 

για τον άξιο πατέρα τους.  

Και συνεχίζει την αφήγησή της η κόρη του Έλλη:  



 548 

 Πήγαινε σε κάποιο χωριό της Δράμας, την Καλλιθέα, έπειτα στην 

Αλιστράτη Σερρών  και στη συνέχει στη Νιγρίτα. Είχε τότε ιατρείο 

και φαρμακείο. Αλλά το 1931 καταστράφηκε τελείως. Οι 

καπνοπαραγωγοί της περιοχής πέσανε έξω και του ζητούσαν δανεικά. 

Έδωσε σε όλους και από πουθενά δεν τα πήρε πίσω. Ήταν 1.500.000 

προπολεμικά χρήματα. Η προίκα της μητέρας μου και ο αγώνας του. 

Η μητέρα μου με δυο παιδιά, εμένα και τον αδελφό μου, δεν είχε ούτε 

τα χρήματα της κηδείας του. Πέθανε, με πολλούς αγώνες για τη 

πατρίδα, αλλά πάμπτωχος, το 1938 στη Νιγρίτα σε ηλικία 52 χρονών. 

Την κηδεία ανέλαβαν τότε οι Μακεδονομάχοι. Ήταν θυμάμαι και ο 

Γιαγλής εκείνη τη μέρα, πραγματικά συγκινημένος, γιατί τον 

υπεραγαπούσε. Τον είχε σαν παιδί του…  

Ο Σέρπης  εισήλθε στον Αγώνα τρεις φορές: Σαν σπουδαστής στο 

Σχολαρχείο, σαν φοιτητής της Ιατρικής και σαν γιατρός. Τα 

περισσότερα έγγραφα από την αλληλογραφία του Γιαγλή με το 

Κέντρο φέρνουν τον Σέρπη σαν φοιτητή της Ιατρικής.  …Όμως, στην 

απελευθέρωση της Νιγρίτας το 1912, είχε λάβει μέρος ως γιατρός και 

αρχηγός τμήματος του Σώματος, όπως ακριβώς τον θυμάμαι στην 

φωτογραφία με τον Γιαγλή και το Σώμα του  συμπληρώωει ο γιός του 

Στυλιανός.  

 …Τον Μάιο του 1915 εξετέθη ως φιλελεύθερος υποψήφιος 

βουλευτής Χαλκιδικής. Υπήρξε ένας από τους θερμοτέρους 

πρωτεργάτες του Εθνικού Κινήματος και η προσωρινή κυβέρνησις τον 

διώρισεν υποδιοικητήν Χαλκιδικής… , μας πληροφορεί η εφημερίδα 

Νιγρίτας-Λαγκαδά-Χαλκιδικής  Ασπίς  (ιδρυτής και ιδιοκτήτης: 

Χρήστος Μαλανδρίνος, εκ Βραστών Χαλκιδικής) στο φύλλο 399 της 

24 Νοεμβρίου 1918. 

Το 1916 συναντούμε τον Νικόλαο Σέρπη Υποδιοικητή Χαλκιδικής. 

Ερευνώντας τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Νομού Σερρών), 

ανασύρονται τα στοιχεία εγγραφής του Νικολάου Σέρπη στον 

Ιατρικό Σύλλογο Σερρών, στο μητρώο μελών ΤΣΑΥ του ιδίου νομού 

(κυτίο 51), καθώς και ο φάκελος τίτλων παλιών ιατρών (κυτίο 44). 

Εκεί ο γράφων ανακάλυψε το πτυχίο Ιατρικής που έλαβε ο Σέρπης 

στις 19 Οκτωβρίου 1913 από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

(Αριθμ. εγγρ. 334, ΑΜ130) με βαθμό  λίαν καλώς  και με υπογραφή 
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σε κάποιο ακριβές αντίγραφο του πτυχίου του, ως Γραμματέας του 

ποιητή Κωστή Παλαμά.  

Δυστυχώς πεθαίνοντας νωρίς, άφησε ορφανά τα δυο παιδιά του, 

σε ηλικία 7 και 8 χρόνων, που δεν γνώρισαν καλά τη μεγάλη δράση 

του. Αλλά και όσα ο ίδιος έγραψε, όταν καταλάβαινε ότι επέρχεται 

το τέλος  του, ο πόλεμος τα έκανε να χαθούν. Σήμερα, στη Μεγάλη 

Παναγία Χαλκιδικής, αλλά και σε άλλα χωριά, υπάρχουν αρκετοί 

συγγενείς από την οικογένεια του Νικολάου Σέρπη. Η παπαδιά 

Θεοστώρω Παπαγεωργίου  που πέθανε προ ετών (τη συνέντευξη 

την πήρα το 1988), περιέθαλπε την μητέρα του, μέχρι το τέλος της 

ζωής της, σε ηλικία 95 ετών. Άλλοι στενοί συγγενείς του, είναι η 

οικογένεια Γεωργούδη, επίσης από τη Μεγάλη Παναγία.  Μετά την 

κατοχή, δεν μπορέσαμε να βρούμε τα οστά του , λένε με πικρία τα 

παιδιά του, που ωστόσο νοιώθουν περήφανα για τον άξιο πατέρα 

τους.  

Υπάρχουν ακόμη και άλλες μαρτυρίες προσώπων για τον 

Γραμματέα του Καπετάν Γιαγλή, τόσο λαϊκών, όσο και μοναχών του 

Αγ. Όρους , αφού τον συνόδευε παντού, και που τον χαρακτηρίζουν, 

ως άνθρωπο πιστό και αφοσιωμένο στον Γιαγλή.  

Ένα σπάνιο έγγραφο (Ιερισσός, 24 Μαρτίου 1912) που πρόσφατα 

ανακάλυψα και φέρει την σφραγίδα  του Οπλαρχηγού Καπετάν 

Γιαγλή, με την ιδιότητα του Αρχηγού του Στρατιωτικού Σώματος, 

των Προσκόπων της περιφέρειας Νιγρίτης (πρωτότυπο), δίδει την 

εικόνα από την αξιοζήλευτη προσφορά του Νικολάου Σέρπη στον 

Αγώνα, αλλά και στο Σώμα του Οπλαρχηγού Καπετάν Γιαγλή1424. 

 Εις χείρας μου βρίσκονται τα κάτωθι δύο έγγραφα του Ν. Σέρπη. 

1ον το φύλλο μητρώου ως εφέδρου υπιάτρου και το 2ο (350/21-10-1916) 

του διορισμού του ως υποδιοικητή Χαλκιδικής.1425 

 

 

                                                           
1424 Πάππας, Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος, σ. 272 
1425 Ευχαριστώ τον Βασίλειο Χαρδαλόπουλο, υιό της Έλλης και εγγονό του 

Νικολάου Σέρπη, ο οποίος προθυμοποιήθηκε να θέσει στη διάθεσή μου 

φωτογραφίες και δημοσιεύματα εφημερίδων εκείνης της εποχής, για τον 

εμπλουτισμό των βιογραφικών στοιχείων του παππού του. 
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(Α΄ έγγραφο) 

ΦΥΛΛΟΝ ΜΗΤΡΩΟΥ 

Σέρπη Νικολάου Του Κωνσταντίνου 

εφέδρου υπιάτρου 

Τόπος γεννήσεως: 10 Μαρτίου 1887. Εποχή γεννήσεως: 10 

Οκτωβρίου 1912. Εποχή κατατάξεως: εθελοντής. Παράσημα ή 

μετάλλια: Ελληνοτουρκικού και Βουλγαρικού πολέμου. Χρονολογία 

απονομής παρασήμων ή μεταλλίων: Ιουλίου 1916. Χρονολογία 

νυμφεύσεως: Απρίλιος 1915. Τόπος καταγωγής συζύγου: Αθήναι. 

Τόπος ασκήσεως πολιτικών δικαιωμάτων: Ρεβενίκια. Επαρχία: 

Χαλκιδικής. Νομός Θεσσαλονίκης 

(3η σελίδα) Προήχθη εις έφεδρον δόκιμον ιατρόν 11 Απριλίου 1914. 

Εις έφεδρον ανθυπίατρον 30 Ιουνίου 1916. Εις έφεδρον υπίατρον 29 

Σεπτεμβρίου 1917.  

 (βιογραφικά γραμμένα από τον ίδιο) Έλαβον μέρος ως 

σωματάρχης προσκόπων εις την μάχην Νιγρίτης ως και εις απάσας 

τας επιχειρήσεις του σώματος προσκόπων υπό τον αρχηγόν Κ. 

Μαζαράκην. Υπηρέτησα εις το Δ΄ Σώμα Στρατού εις το 16ο Σύνταγμα 

πεζικού ως δόκιμος ιατρός από 18 Σεπτεμβρίου 1915 μέχρι 15 

Ιανουαρίου 1916 και είτα εις τον ουλαμόν εφέδρων δοκίμων ιατρών 

από 15 Ιανουαρίου 1916 μέχρι 25. Ιουνίου 1916. Κατετάγην εις τον 

Στρατόν της Εθνικής Αμύνης 29 Νοεμβρίου 1916. Ετοποθετήθην εις το 

Δ΄Σώμα Στρατού. Απεσπάσθην εις την Διεύθυνσιν Έργων την 20 

Δεκεμβρίου 1916. Αφυπηρέτησε 4 Φεβρουαρίου 1920. Ανεκλήθην 29 

Ιουλίου 1920 εις έμπεδον Μεραρχίαν Σερρών Ανεκλήθην 13 

Φεβρουαρίου 1921 εις 36 πεζικό Σύνταγμα. Νοσοκομείο Καβάλας 28 

Μαρτίου 1921. 14ο πεζικό Σύνταγμα 2 Απριλίου 1921. Σύνταγμα οβιδ. 

22 Μαΐου μέχρι 25. Έμπεδον πυρ/κόν Δ.Σ.Σ. 25 Μαΐου μέχρι 2 Ιουνίου 

1921. Όρχος (;) περ. (;) 

 

(Β΄ έγγραφο) 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Αρ. πρωτ. 350 

Εν Θεσσαλονίκη, 21 Οκτωβρίου 1916 

Προς τον Νικόλαον Σέρπην 
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Ανακοινώνω υμίν, ότι δια διατάγματος της Προσωρινής 

Κυβερνήσεως δημοσιευθέντος εν περιλήψει εν τω υπ. αρ. 3 (τεύχος Β) 

ε.ε. φύλλο της Προσωρινής Κυβερνήσεως διωρίσθητε Υποδιοικητής 

Χαλκιδικής επί βαθμώ και μισθώ Γραμματέως Α΄ τάξεως και 

παρακαλούμεν όπως, δίδοντες τον νενομισμένον όρκον της υπηρεσίας 

ενώπιον του ειρηνοδίκου, εξακολουθήσητε την εκτέλεσιν των 

καθηκόντων σας. Η μισθοδοσία άρχεται από της 8ης Σεπτεμβρίου, 

αφ’ης αναλάβατε την εκτέλεσιν των καθηκόντων σας κατόπιν 

διορισμού της Εθνικής Αμύνης. 

Ο επί των Εσωτερικών Σύμβουλος (σφραγίδα - υπογραφή) 

 

ΑΛΛΟΙ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΙ 

ΠΟΥ ΕΔΡΑΣΑΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

 

Εκτός από το Σώμα του καπετάν Γιαγλή έδρασαν στη Χαλκιδική 

τα Σώματα των κάτωθι: Αθ. Μινόπουλου, Ιω. Παρλιάρη, Νικ. 

Δουμπιώτη (Αμύντας), Βασ. Σταυρόπουλου (Καπετάν Κόρακας), 

Καπετάν Αλέξανδρου, Ιω. Νταφώτη, Δημ. Κοσμόπουλου 

(Κουρμπέσης), Αριστ. Κόη (Βάλτσας), Ανδρ. Παπαγεωργίου, Γεωργ. 

Γαλανόπουλου, Βασ. Παπακώστα, Παν. Παπατζανετέα και Ηρ. 

Πατίκα, Ανδρ. Καρατάσου, Μ. Τριανταφύλλου κ.ά..  

 

Μινόπουλος Αθανάσιος 

Ο Αθανάσιος Μινόπουλος γεννήθηκε το 1874 στη Βαρβάρα 

Χαλκιδικής. Προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στον Αγώνα από το 

1904 έως το 1908. Το 1903 εργάσθηκε στο Γενικό Προξενείο 

Θεσσαλονίκης ως πράκτορας και εκτελεστής με έργο τον 

ανεφοδιασμό όπλων αμύνης κατά του βουλγαρικού κινήματος και 

είχε πολλές φορές εκτεθεί σε κίνδυνο. Λίγο αργότερα, έδρασε ως 

οπλαρχηγός Σώματος στη Χαλκιδική και στις Σέρρες, στο πλευρό 

του Κ. Μαζαράκη–Αινιάν, καθώς και στους αγώνες του 1912 –13. 

Εξόντωσε τη συμμορία του ληστή Τρομάρα, ο οποίος ελυμαίνετο την 

περιοχή Ζαγκλιβερίου και Πετροκέρασων (Ραβνά), καθώς και μια 

συμμορία εξαρχικών. Για την προσφορά του ενεγράφη στην 
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επετηρίδα των Μακεδονομάχων ως οπλαρχηγός β΄ τάξεως. 

Σημειωτέον, ότι εξυπηρέτησε πολλές φορές τους Χαλκιδικιώτες και 

συνάμα έχαιρε βαθιάς εκτιμήσεως λόγω κύρους και επιβολής. 

Αποστρατεύτηκε το 1921. Πολλά πιστοποιητικά, εκδιδόμενα από τη 

Διοίκηση του Αγώνα, βεβαιώνουν τις υπηρεσίες που προσέφερε 

κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα και των Βαλκανικών 

πολέμων.    

Ο Μινόπουλος προσέφερε μια άλλη εξαίρετη  υπηρεσία  στην 

ιστορική επιστήμη, όταν συνέταξε λεπτομερή πίνακα αγωνισθέντων, 

σημειώνοντας και την προσφερθείσα υπηρεσία στο Μακεδονικό 

Αγώνα και που κατάγονταν από τα χωρία της Χαλκιδικής. Ο εν λόγω 

κατάλογος ευρίσκεται στο ΓΕΣ/ΔΙΣ και αντίγραφό του υπάρχει στο 

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα1426. Ο Οπλαρχηγός, κατέστειλε τη  

δράση των Βουλγάρων στη Χαλκιδική μέσω της οργάνωσης  Δούρειος 

Ίππος, που συνδεόταν με τον Γέροντα Δανιήλ Δοχειαρίτη από τη Ι. 

Μονή Δοχειαρίου1427.  

Παρλιάρης Ιωάννης 

Παρλιάρης Ιωάννης. Ταξιάρχης (Λόκοβη) Χαλκιδικής  1883-1931. Ο 

Ιωάννης Παρλιάρης, του Δημητρίου και της Σουλτάνας, γεννήθηκε το 

1883 στο χωριό Ταξιάρχης (Λόκοβη) Χαλκιδικής. Έμαθε τα πρώτα 

γράμματα δίπλα στο δάσκαλο Δημήτριο Παπαϊωάννου. Σε νεαρή 

ηλικία στράφηκε στην ανταρτική δράση και από το τέλος του 1904 

υπηρέτησε στο σώμα του Γεωργίου Τσόντου (καπετάν Βάρδας) στο 

βιλαέτι Μοναστηρίου. Αφού έφυγε από το σώμα του Βάρδα, κατέφυγε 

στο Άγιο Όρος, στη μονή Διονυσίου, στην περιοχή του Μονοξυλίτου, 

όπου βρίσκονται οι αμπελώνες της Μονής. Εκεί σκότωσε έναν 

Τουρκαλβανό τελωνοφύλακα που φερόταν σκληρά στους Έλληνες 

και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Άγιο Όρος και να καταφύγει, 

ένοπλος, μαζί με τρεις άντρες στο Παγγαίο όρος. Σύντομα 

συγκεντρώθηκαν περισσότεροι άντρες γύρω του και γνωστός πλέον 

                                                           
1426 Πάππας, Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος, σ. 115-130 

-ΓΕΣ/ΔΙΣ/Αρχ. 92/4, Φ.8α) 

-Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα (ΜΜΑ 1/α/3). 
1427  Μάξιμος Ιβηρίτης, «Το Άγιον Όρος»,  σ. 91 . 
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με το όνομα καπετάν Γιάννης έλαβε μέρος σε διάφορες επιχειρήσεις 

σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας ως επικεφαλής σώματος. Στα 

Κουφάλια εξουδετέρωσε το σώμα του βοεβόδα Αθανάσιου, τον οποίο 

εφόνευσε, παίρνοντας ως λάφυρο το σπαθί του. Στο Άγιο Πρόδρομο 

Χαλκιδικής απελευθέρωε τον ιερέα του χωριού από τα χέρια ατάκτων 

Τουρκαλβανών. Στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων (1912-1913) 

είχε ενεργή συμμετοχή τόσο στην Ήπειρο (τάγμα Ι. Βελισσαρίου) όσο 

και στη Μακεδονία, καθώς και στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη 

Μικρασιατική Εκστρατεία και παρασημοφορήθηκε πολλές φορές για 

τη δράση του. Μετά τις πολεμικές περιπέτειες επέστρεψε στο χωριό 

του τον Ταξιάρχη, παντρεύτηκε την Μαρία Κατσαγώνη και απέκτησε 

τρεις υιούς και μία κόρη. Πέθανε στις 6 Αυγούστου 1931, χωρίς να έχει 

ζητήσει ποτέ υλική βοήθεια για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην 

πατρίδα του.  Σήμερα, στην Ι. Μονή Ιβήρων γηροκομείται ένας από 

τους κατά σάρκα υιούς του, ο Ιερομόναχος Βαρθολομαίος, από το 

Ιβηρίτικο Κελλί Αναλήψεως του Σωτήρος, πλησίον των Καρυών, ετών 

94. Τον συνάντησα προ έτους στην Ι. Μονή Ιβήρων με τον Γέροντα 

Μάξιμο Ιβηρίτη, μας διηγήθηκε νηφάλιος και μας επιβεβαίωσε όλα 

τα προαναφερθέντα για τη δράση του πατρός του Ιωάννου, για τον 

οποίον αισθανόταν μεγάλη υπερηφάνεια. Το ίδιο περήφανος ήταν και 

ο υιός του Χρήστος, όταν τον επισκέφθηκα προ έτους στην οικία του 

στον Πολύγυρο, κρατώντας  ως κόρη οφθαλμού  τη στολή και τα 

προσωπικά αντικείμενα του γενναίου πατέρα του. Τη δράση του 

Ιωάννου Παρλιάρη στον Άθωνα εξυμνεί το παρακάτω τοπικό άσμα:  

Ο Άθως σε ευγνωμονεί ανδρείο παλληκάρι, σε εύχεται να ζήσεις της 

Χαλκιδικής καμάρι, γιατί τον εκκαθάρισες από εχθρούς Τούρκους και 

Βουλγάρους…  

 

Δουμπιώτης Νικόλαος 

Δουμπιώτης Νικόλαος, (Αμύντας), Δουμπιά Χαλκιδικής 1863-

1951. Γεννήθηκε στην Αταλάντη από γονείς Μακεδόνες πρόσφυγες 

στη Νότιο Ελλάδα της οικογένειας Δουμπιώτη, αγωνιστών του 1821. 

Κατατάχτηκε στο στρατό στα 1882, στα 1890 ήταν  ανθυπολοχαγός, 

έλαβε μέρος στον πόλεμο του 1897 ως ανθυπολοχαγός του 4ου 
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συντάγματος Πεζικού. Το Μάιο του 1907, με το βαθμό του λοχαγού 

πέρασε στη Μακεδονία και ανέλαβε την αρχηγία εθελοντικού  

σώματος στο διαμέρισμα Βέροιας-Νάουσας-Έδεσσας, χρησιμοποιώ-

ντας το ψευδώνυμο Καπετάν Αμύντας και όπου αντικατέστησε τον 

δολοφονημένο Τέλλο Αγαπηνό (Καπετάν Άγρα) μέχρι τον Δεκέμβριο 

1907. Έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους ως ταγματάρχης 

και αποστρατεύθηκε ως υποστράτηγος στα 1923 . 

 

ΑΘΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ 

 

Ευλόγιος Κουρίλας 

Γεννήθηκε το 1880 στη Ζήτσιστα Κορυτσάς. Σε νεαρή ηλικία 

εκάρη μοναχός στην Ι. Μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους,  μονάζοντας 

αρχικά εκεί με τον  ήδη μοναχό πρεσβύτερο αδελφό του και στη 

συνέχεια  στη Ι. Μονή Μεγίστης Λαύρας. Το 1905 απεφοίτησε από τη 

Μεγάλη Σχολή του Γένους στην Κωνσταντινούπολη, και νωρίτερα 

το 1901 από την Αθωνιάδα Σχολή. Σπούδασε φιλολογία και 

θεολογία και εστάλη από την Κυβέρνηση ως πατριαρχικός έξαρχος 

στη Μακεδονία, όπου λόγω της δράσης του προτάθηκε, φοιτητής ων, 

η Μητρόπολη Κορυτσάς1428. Διετέλεσε γυμνασιακός καθηγητής στην 

Αθήνα (1915-1923) και, αφού  το 1924 είχε επανέλθει στη Μεγίστη 

Λαύρα, Διετέλεσε πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους (1930-1931). Το 

1935 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και 

το ίδιο έτος επροτάθη ως καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσα-

λονίκης. Μετά δύο χρόνια εξελέγη Επίσκοπος Κορυτσάς και 

παρέμεινε στην έδρα του ώς το 1939, οπότε και εξεδιώχθη από τους 

Ιταλούς. Επέστρεψε στην Αθήνα, όπου το έτος 1942 εξελέγη 

τακτικός Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, και δίδαξε ως το έτος 1949. Απέθανε την 21/4/1961 

αιφνιδίως στη Στρατονίκη Χαλκιδικής. Ο Κουρίλας, ως συγγραφεύς 

υπήρξε πολυγραφότατος,  πλην ουχί μεθοδικός, ακριβής ή συνεπής 

προς εαυτόν. Επί σειρά ετών μελέτησε τα χειρόγραφα των 

                                                           
1428 Μακεδονικόν Ημερολόγιον (1909)- Κουρίλας, Δεκεμβριανά, σ. 423 σημ. 1 
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βιβλιοθηκών του Αγίου Όρους, Μετεώρων, Πάτμου και Αθηνών. Η 

εν γένει πολυπράγμων πολιτεία του δημιουργούσε πολλά 

ζητήματα, όταν εξέδωκε πολλά πρωτότυπα συγγράμματα και 

μελέτες σε βιβλία και περιοδικά. Συνεργάστηκε με τα Ηπειρωτικά 

Χρονικά, τη Θεολογία, την Επετηρίδα της Εταιρείας Βυζαντινών 

Σπουδών και πολλών άλλων περιοδικών.  

Κατά το διάστημα των σπουδών του στην Αθήνα αναμείχθηκε 

ενεργά στο Μακεδονικό Αγώνα (διετέλεσε και πρόεδρος των 

Μακεδόνων Φοιτητών) και συνέβαλε καθοριστικά στην ένωση των 

διαμαχομένων Μακεδονικών Συλλόγων των Αθηνών σ΄ έναν  

Παμμακεδονικόν Σύλλογον  υπό την προεδρία του αντιστρατήγου 

Κωνσταντίνου Σμολένσκη, στον οποίο σύλλογο εξελέγη και ο ίδιος 

σύμβουλος1429. Το 1908 μετέβη στη Μακεδονία και επεξέτεινε τη 

δράση των ανταρτικών σωμάτων και στην επαρχία Κορυτσάς.  Στο 

βιβλίο του αναφέρει χαρακτηριστικά:  Δεν επιθυμώ ν’ανατρέξω εις 

το απώτερον παρελθόν, υπενθυμίζω μόνον το 1912, ότε από τρίχα 

εσώθη η Θεσσαλονίκη από της βουλγαρικής βουλιμίας. Ήμην 

οπλαρχηγός του σώματος των Αγιορειτών και ασθμαίνοντες 

κατωρθώσαμεν διανύσαντες νήστεις μαραθώνιον δρόμον διά να 

προλάβωμεν να εισέλθωμεν πρώτοι εις την πόλιν του Αγίου 

Δημητρίου (επικαλούμαι την μαρτυρίαν του Αγίου θεσσαλονίκης κ. 

Γενναδίου, όστις με εξένισεν εις την ιεράν μητρόπολιν)… ότε 

εισήρχετο ο στρατός μας η επιμελητεία ήτο εις τα στενά της Πέτρας .  

Εις τον πόλεμον του 1912 μοναχός της Λαύρας (πρόκεται περί του 

ιδίου) συγκροτήσας λόχον ολόκληρον εκ μοναχών και λαϊκών του 

Άθωνος ύψωσε πρώτος την ελληνική σημαίαν και εξελθών εις τα όρη 

της Χαλκιδικης ηνώθη μετά των εκεί ανταρτικών σωμάτων υπό τον 

λοχαγόν Β. Παπακωνσταντίνου. Ο Λαυριώτης είχεν ως νωπόν 

παράδειγμα τον Οικ. Πατριάρχην Ιωακείμ τον Β΄, όστις ως Ιωαννίνων, 

βλέπων τον στρατόν καμπτόμενον υπό της ορμής των ληστανταρτών, 

                                                           
1429 Κουρίλας, Δεκεμβριανή τραγωδία, σ. 423. 
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περιέζωσε το ξίφος, ώρμησε κατ’ αυτών και τους έτρεψεν εις φυγήν 

κράζοντας, από σε, δεσπότη, την παθαίνομεν!1430 

Όταν επέστρεψε στην Αθήνα το 1909 ίδρυσε μετά από εντολή του 

τότε Υπουργού Εξωτερικών Γ. Μπαλτατζή τον ελληνοαλβανικόν 

Σύνδεσμο και ενήργησε υπέρ της Ελληνοαλβανικής συνεννόησης. 

Έδρασε επί 2ετία στο μυστικό κομιτάτο μέχρι το 1910, ότε και 

απεστάλη στην Αίγυπτο προς συλλογή εράνων. Στο Κάϊρο ίδρυσε 

ελληνοαλβανικό κομιτάτο και ένωσε και τους Αλβανούς στον 

αγώνα κατά των Βουλγάρων και των Τούρκων. Με την έναρξη του 

Βαλκανικού Πολέμου, ευρισκόμενος στο Άγιο Όρος, ανέλαβε 

ένοπλη επιθετική δράση στα όρη της Χαλκιδικής, σχηματίζοντας 

ανταρτικό σώμα. Μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης 

επανέκαμψε στο Άγιο Όρος, όπου καταπολέμησε την περί 

διεθνοποιήσεως αυτού ρωσική πρόταση, αφού προηγουμένως είχε 

λάβει εντολή από την μυστική Οργάνωση των ατρομήτων και εμύησε 

πολλούς Μοναχούς στην άμυνα των εθνικών δικαίων κατά των 

Ρώσων. Στην οργάνωση αυτή ήσαν μυημένοι αξιόλογοι άνθρωποι, 

όπως ο αντιπρόεδρος του ΣτΕ Κ. Κυριακόπουλος κ.ά.1431 

Από το πλήθος των έργων του αναφέρουμε ενδεικτικά:  

Ιστορία του Ασκητισμού – Αθωνίται (Α΄, Θεσσαλονίκη 1929). 

Κατάλογος των κωδίκων της Ιεράς Σκήτης των Καυσοκαλυβίων και 

των Καλυβών της (Paris, 1930), Tο μωρόν άλας (Θεσ/νίκη 1933), 

Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων του Αγίου Όρους, μη 

υπαρχόντων εν τω καταλόγω του Σπ. Λάμπρου, Heraclea Sacta, (1942). 

Ελληνισμός και Χριστιανισμός κατά τους πρώτους αιώνες (1944). 

Πατριαρχική Ιστορία (Α, 1951), Θεόδωρος προηγούμενος Λαυριώτης ο 

κωδικογράφος / ανατ. εκ του Byzant. Zeitschtift, (1951) και πολλά 

                                                           
1430 Κουρίλας, Πατριαρχικαί ιστορίαι, σ. 93-94, 432 – Μάξιμος Ιβηρίτης, «Το Άγιον  

Όρος». 
1431 Κουρίλας, Δεκεμβριανή τραγωδία, 2013.  
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άλλα αξιόλογα1432. Τέλος (το 1911) έδωσε  μάχες  με πολλούς 

φοιτητάς για την υπεράσπιση της ελληνικής γλώσσας.  

Χριστόφορος Κτενάς 

 

Γεννήθηκε στην Καρυά Λευκάδας την 1η Ιανουαρίου 1864. Την 

πρώτη μόρφωση έλαβε στη Λευκάδας του Δωροθέου, μοναχό του 

Κουτλουμουσιανού. Το 1884 εκάρη μοναχός μετονομασθείς 

Χριστόφορος, το 1885 χειροτονήθηκε διάκονος και κατόπιν εφοίτησε 

στην Αθωνιάδα Σχολή. Στη συνέχεια φοίτησε στη Θεολογική Σχολή 

της Χάλκης επί 3 ½ έτη, οπότε διέκοψε τις σπουδές του λόγω 

παθήσεως του οφθαλμού του. Ήλθε στην Αθήνα, περάτωσε τις 

γυμνασιακές και θεολογικές σπουδές του στο Εθνικό Πανεπιστήμιο, 

την δε 1η Ιουνίου 1894 έγινε αρχιγραμματεύς της Ι. Κοινότητος του 

Αγίου Όρους. Παραιτήθηκε από τη θέση αυτή το 1898, 

ανακηρύχθηκε διδάκτορας και το 1901 διορίστηκε Σχολάρχης της 

Αθωνιάδος, οπότε μη έχοντες επαρκείς μαθητές παραιτήθηκε από 

τη θέσεως και αμέσως προσκλήθηκε από τη Μητρόπολη 

Χαλκηδόνος και διορίσθηκε Σχολάρχης της Κοινοτικής Σχολής στην 

Πρίγκηπο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ Γ¨ γνώριζε τον 

Κτενά από την περίοδο της αυτοεξορία του στο Μυλοπόταμο, ο 

οποίος Πατριάρχης κατά κοινή ομολογία Αγιορειτών εκτιμούσε 

βαθύτατα τον Κτενά. Μάλιστα, ο Κτενάς γράφει ότι ο Ιωακείμ τον 

προέβαλε ως  πρότυπον αλληθούς καλογερικού βίου εις τους 

Αγιορείτας Μοναχούς, ει και εγνώριζεν, ότι εν τοις Άθω ρωσσικής 

ζητήμασιν αντεπολιτεύετο αυτόν και έγραφε κατά αυτού.1433  Το 1905 

χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και το ίδιο έτος προεχειρίσθηκε σε 

Αρχιμανδρίτη. Κλήθηκε στην Κωνστάντζα Ρουμανίας από την 

Ελληνική Κοινότητα, όπου το 1907 ανέλαβε καθήκοντα πρωθιερέως 

μέχρι τον Μάρτιο του 1913.  

Όταν πληροφορήθηκε ότι η Ρωσία, μετά την απελευθέρωση του 

Αγίου Όρους από τους Έλληνες, πρότεινε την διεθνοποίησή του και 

                                                           
1432 Ν. Β. Τωμαδάκη, εν ΕΕΒΣ Λ΄ (1960-1961) σ. 565-566, Εκκλησία, ΛΗ΄ (1961) σ. 

206, Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια (5ος τόμος), Αθήνα, 1964, σ. 1058-1059, 

Θεοδ. Παπαδάκη, αρχιμ. Πραγματείαι και συγγραφαί του Ευλ. Κουρίλα (Θρακικά 

ΛΣΤ΄ 1963), του ιδίου, Αναγραφή συγγραφών και επιστημονικών διατριβών (1909-

1961), σ. 5-7 και 193-216.   

1433 Κτενάς, Η σύγχρονος, σ. 84. 

- Καραθανάσης, "Χριστόφορος Κτενάς", σ. 363-364. 
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γνωρίζοντας την ανησυχία τόσο του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

όσο και της Εκκλησίας της Ελλάδος από τα πανσλαβιστικά σχέδια, 

επανήλθε στο Άγιο Όρος και με πρόταση της Κοινότητος συνέταξε 

υπόμνημα που συνηγορούσε υπέρ των αγιορείτικων δικαιωμάτων. 

Το υπόμνημα υποβλήθηκε τούτο στην Πρεσβευτική Συνδιάσκεψη 

του Λονδίνου και ελήφθη σοβαρά υπ’ όψιν και έτσι την 17η Μαΐου 

1913 το Άγιο Όρος ανακηρύχθηκε  πολιτεία ανεξάρτητος και 

αυτόνομος. Κατά παράκληση της Ι. Κοινότητας έγινε –για δεύτερη 

φορά – Αρχιγραμματέας και εργάστηκε μετά ζήλου κατά του 

πανσλαβισμού.Διετέλεσε για τρίτη φορά- με την αναδιοργάνωση 

της Ι. Κοινότητος Αγίου Όρους σε αυτόνομη πολιτεία, 

Αρχιγραμματέας από το 1918 μέχρι τον Ιούλιο 1919, οπότε και 

παραιτήθηκε από υπερκόπωση. Από το 1922 ως το 1932 εκτελούσε 

καθήκοντα πρωθιερέως της Ελληνικής Κοινότητος του Γαλαζίου 

Ρουμανίας. Εν τω μεταξύ είχε ταξινομήσει το αρχείο της Ι. Μ. 

Διονυσίου, συνέγραψε την ιστορία της και την εξέδωσε με δικές του 

δαπάνες το 1926. Περί τις αρχές του 1941 απεβίωσε στο Γαλάτσι, 

όπου και ενταφιάσθηκε. Ο Κτενάς υπήρξε πολυγραφότατος, τα δε 

έργα του είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία αγιορειτικού 

περιεχομένου, Μερικά από τα έργα του είναι Το μυστήριο της 

Μετανοίας ή εξομολογήσεως, Κωνσταντινούπολη 1911, Η εν Αγίω 

Όρει Άθω Ι. Μονή Δοχειαρίου και αι προς το δούλον Έθνος υπηρεσία 

αυτής, Αθήνα, 1926, Τα γράμματα εν Αγίω Όρει και η μεγάλη του 

Χριστού Εκκλησία, Αθήνα, 1928, Η σύγχρονος Αθωνιάς Σχολή και οι 

εν αυτή διδάξαντες από του 1845-1916, Αθήνα 1930. Άπαντα τα εν 

Αγίω Όρει Ιερά Καθιδρύματα, εις 726 εν όλω ανερχόμενα και αι προς 

το δούλον έθνος υπηρεσία αυτών, Αθήνα 1935 κ.ά. 

Πολλές από τις μελέτες του Κτενά δημοσιεύθηκαν σε περιοδικά, 

όπως η  Ανάπλαση  των Αθηνών, ο  Ελληνισμός  και ο  Γρηγόριος ο 

Παλαμάς. Στον  Ελληνισμό  δημοσίευσε με τα ψευδώνυμα 

Αθανάσιος Παπαδόπουλος και Νικηφόρος Αγλαοεργού. Στις 

μελέτες του αυτές διαπραγματεύεται ζητήματα που αφορούν το 

Άγιο Όρος, όπως  Περί των εις Άγιο Όρος αποσταλέντων υπό της εν 

Κωνσταντινουπόλη Ρωσικής Πρεσβείας κκ. Μανσούρωφ και 

Σεραφείμωφ (έτος 1900, φ. 2, 3, 5, 6, 8, 10). Αναιρεί τα υπό του 

Δημητριέφσκι δημοσιευθέντα (έτος 1913, 1914, τ. 185 και 195).  Διατί 

δεν υπέγραψε η Ρωσική μονή του Αγίου Όρους το των Αγιορειτών 

Πατέρων ψήφισμα ενώσεως μετά της μητρός Ελλάδος το 1913 κατά 

Νοέμβριον  (τ. 187, 188),  Πώς επεκράτησαν οι Ρώσοι εις την 

Αγιορείτιδα Ελληνικήν Μονήν του Αγίου Παντελεήμονος  (τ. 192),  Τα 
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κατά την Ιεράν Μονήν του Χελανδαρίου και την Μονήν Detzam εν 

Σερβία  (έτος 1915, τ. 205, 206, 207, 208),  Τα κατά την αιχμαλώτευσιν 

του εν τη Μονή του Ζωγράφου Βουλγαρικού αποσπάσματος τακτικού 

στρατού υπό μοναχών Ελλήνων κατά το 1913  (τ. 199-204),  Τα κατά 

την απελευθέρωσιν του Αγίου Όρους το 1912 υπό του Ελληνικού 

Πολεμικού ναυτικού  (τ. 193),  Το υπόμνημα των Αγιορειτών εις την 

Πρεσβευτικήν του Λονδίνου Συνδιάσκεψιν του 1913  (τ. 191),  Περί των 

σχέσεων της Ιεράς Κοινότητος προς τας Ι. Μονάς (τ. 2ος),  Περί των 

σχέσεων Αγίου Όρους και Οικουμενικού Πατριαρχείου  (τ. 120),  Περί 

του Μεσαίωνος και του βυζαντινού Ελληνισμού  (τ. 700),  Κελλιώτικα 

και άλλα  (τ. 300).  

 Στο περιοδικό  Γρηγόριος ο Παλαμάς  της Θεσσαλονίκης 

δημοσίευσε τα άρθρα  Κατάλογος των διδασκάλων της Αθωνιάδος 

Σχολής (τόμ. ΚΑ΄),  Ο Πατριάρχης Σεραφείμ Β΄ και το εν Καρυαίς 

κελίον αυτού, το επικληθέν Σεράγιον  (τόμ. ΣΤ΄),  Νεώτεραι πηγαί 

προς καθορισμόν των θεσμών του Αγίου Όρους Άθω  (αυτόθι, τ. ΚΣΤ΄, 

ΚΖ΄, Λ΄, ΛΒ΄, ΛΓ΄, ΜΣΤ΄, ΜΗ΄, ΝΔ΄-ΝΗ΄κ. ε.) και άλλων έργων.1434   

 

Λαυριώτης Σωφρόνιος Ευστρατιάδης (1872-1947) 

 

Ο κατά κόσμον Σταύρος Ευστρατιάδης γεννήθηκε στη Σιγή 

Προύσσης το 1872. Σπούδασε στα Ιεροσόλυμα και στη Βιέννη. Του 

ανετέθησαν αποστολές εκ μέρους του Πατριάρχου Φωτίου της 

Αλεξανδρείας Αιγύπτου. Στο τέλος εγκαταστάθηκε στη 

Θεσσαλονίκη και ενετρύφησε στα αγιορείτικα έγγραφα σε 

συνεργασία με τον Ευλόγιο Κουρίλα, Σπυρίδωνα Καμπανάο 

Λαυριώτη και τον Αρκάδιο Βατοπεδινό. Διακρίθηκε στις έρευνες της 

αγιολογίας, υμνολογίας και παλαιογραφίας, δημοσιεύοντας 

σπάνιους θησαυρούς του Αγίου Όρους1435.  

 

Μανουήλ Γεδεών  

 

Κωνσταντινούπολη, 1851-Αθήνα 1943).  Οφφικιάλιος του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου, ιστοριοδίφης και συγγραφέας. Μετά 

                                                           
1434 «Κτενάς Χριστόφορος», ΗΘΕ, τόμ7, σ. 1065 – Καμπούρογλου,  «Αρχιμανδρίτης 

Χριστόφορος Κτενάς", σ. 516-518 – Κτενάς, "Αναγαφή", σ. 508-511, 517-518, 521-522. 

-  Καραθανάσης, "Χριστόφορος Κτενάς", σ. 363-371. 
1435 Ιω. Κωνσταντινίδης, «Λαυριώτης Σωφρόνιος Ευστρατιάδης», Θρησκευτική και 

Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ.11 ,Αθήνα, χ.χ.,  σ. 650. 
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την αποφοίτησή του από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή επιδόθηκε 

στη δημοσιογραφία. Συνεργάστηκε σε εφημερίδες της Κωνσταντι-

νούπολης και της Αθήνας. Εξέδωσε και ο ίδιος δύο βραχύβιες εφημε-

ρίδες ( Πρωΐα  1876,  Ανατολή  1877). Από το 1880 ώς το 1920 ήταν 

μέλος της συντακτικής επιτροπής και κατά καιρούς αρχισυντάκτης 

του επίσημου οργάνου του Πατριαρχείου Εκκλησιαστική Αλήθεια, 

στην οποία δημοσίευσε πολλές μελέτες του κύρια για λογίους και 

για τη βιβλιοθήκη της Ι. Μ. Ιβήρων1436. Επίσης πρωτοδημοσίευσε 

πολλά έγγραφα προερχόμενα από το Άγιο Όρος1437. Από το 1897  και 

μετά, όταν τιμητικά του δόθηκε το οφφίκιο του Μέγα Χαρτοφύλακα 

του Πατριαρχείου, ο Γεδεών μελετούσε τα πατριαρχικά αρχεία και 

δημοσίευε ποικίλα κείμενα και έγγραφα, αναφερόμενα στην 

εκκλησιαστική και την πνευματική ιστορία του Ελληνισμού της 

Ανατολής κατά τους μετά την Άλωση χρόνους.   

Τις ιστοριοδιφικές του έρευνες επεξέτεινε ο Γεδεών στο Άγιο 

Όρος1438 και στη Μονή Ιβήρων1439, της Πάτμου, καθώς και σε αρχείο 

και βιβλιοθήκες των ελληνικών κοινοτήτων της Θράκης και της 

Βιθυνίας. Αναμίχθηκε επίσης άμεσα ή παρασκηνιακά σε όλα τα 

ζητήματα που συντάραζαν τότε το Πατριαρχείο (βουλγαρικό 

σχίσμα, ρωσική διείσδυση στο Άγιο Όρος, οργάνωση αντιστάσεως 

στις τουρκικές απόπειρες για κατάργηση των  προνομίων  του 

Πατριαρχείου, έριδες γύρω από το πρόσωπο του Πατριάρχη Ιωακείμ 

Γ΄ κ.ά). Από το 1921 ο Γεδεών έζησε στην Αθήνα , όπου ίδρυσε το 

Σϋλλογο Μεσαιωνικών Γραμμάτων. Εξελέγη μέλος της Ρουμανικής 

Ακαδημίας. Συνέγραψε υπερεπτακόσια δημοσιεύματα1440.  

                                                           
1436 Λιβανός, "Αθωνικές έρευνες", σ.211 σημ.30. 
1437 Γεδεών, Ο Άθως, σ.3.  
1438 Γεδεών,  Ο Άθως, 1885. 
1439 Λιβανός, "Αθωνικές έρευνες", σ. 211 σημ. 30  

– Πατρινέλης, "Δημοσιεύματα" , σ. 5-115.  

- Γεδεών, Αναγραφή, σ. 3. 

- Επίσης κατάλοιπα Μ. Γεδεών δημοσιεύθηκαν στο Αρχείο  Θρακικού 

Λαογραφικού ή Γλωσσικού Θησαυρού, 23(1958), 285-290.  

- Από Πατρινέλη επίσης αποδελτίωση 400 άρθρων του Γεδεών στην 

Εκκλησιαστική Αλήθεια (1880-1823). 
1440 «Γεδεών Μανουήλ»,  σ. 401-402. 



 561 

Ο Χ. Γ. Πατρινέλης αναφέρει για τον Μ. Γεδεών ότι:1441  … Ευτύ-

χησε να ζήσει εις εποχήν και εις περιβάλλον εξαιρετικά πρόσφορον 

εις γονίμους ερεύνας και εις εντυπωσιακά ευρήματα. Η μακρά 

υπηρεσία του εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η ενεργός ανάμειξίς 

του εις τα δημοσιογραφικά και σωματειακά πράγματα της 

Κων/πόλεως, η φιλία του με επιφανείς ιεράρχες της ‘’καθ’ ημάς 

Ανατολής’’, αι επανειλημμέναι περιοδείαι του εις την Θράκην, το Άγιο 

Όρος και τας μικρασιακάς επαρχίας, και προπαντός το ερευνητικόν 

του δαιμόνιον, του επέτρεψαν να αναδομήσει πάμπολλα επίσης και 

ιδιωτικά αρχεία…. Ο Χ. Γ. Πατρινέλης στα πλαίσια των ερευνών του 

Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, συνέβαλε 

καθοριστικά στη συλλογή (εργασία καταρτισμού αναγραφής) των 

δημοσιευμάτων Μανουήλ Γεδεών, με την ενθάρρυνση της θυγατρός 

του καθηγητρίας Σοφίας Μ. Γεδεών.1442 

 

Χρυσόστομος Λαυριώτης1443 

Γεννήθηκε στη Μάδυτο Ανατολικής Θράκηςτο 1856. Σε νεαρή 

ηλικία επισκέφτηκε με τον πατέρα του τα Ιεροσόλυμα και 

εργάστηκε εκεί ως ξυλουργός. Το 1870 ήρθε στο Άγιο Όρος, 

προκειμένου να σπουδάσει στην Αθωνιάδα Σχολή, επι σχολαρχίας 

Κοσμά Λαυριώτη. Αφού φοίτησε και στη Θεολογική Σχολή της 

Χάλκης, επέστρεψε ως καθηγητής και σχολάρχης της Αθωνιάδος 

Σχολής. Επίσης διατέλεσε Αρχιγραμματέας, επίτροπος, 

βιβλιοθηκάριος και τέλος Πρεσβύτερος της μονής, επί πατριαρχίας 

του στενού  τους φίλου Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄. Στις 23/12/1908 

                                                           
1441 Πατρινέλης, "Δημοσιεύματα", σ. 5-115. 
1442 Βαλέτας, "Μανουήλ Γεδεών (νεκρολογία)», 1418-1421.  

– Βασιλειάδης, "Μανουήλ Γεδεών (νεκρολογία)", σ. 183-189. 

- Πατρινέλης, "Γεδεών Μανουήλ", σ. 241-243. Αυτοβιογραφικές ειδήσεις του ιδίου 

στα: Αποσημειώματα Χρονογράφου, 1800-1913, Αθήνα, 1932 και Μνεία των προ 

εμού, 1936. Επίσης, κατάλοιπα Μ. Γεδεών, δημοσιεύθηκαν στο Αρχείο Θρακικού 

και Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 23 (1958) 285-290. 

1443 Μωυσής, Αγιορείτης Μοναχός. Μέγα γεροντικό εναρέτων Αγιορειτών του 

εικοστού Αιώνος. Τόμ. Α΄ (1901-1905). Θεσσαλονίκη, Μυγδονία, 2011, σ. 95-97. 

- Παύλος, "Προηγούμενος Χρυσόστομος", 2013. 
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φονεύτηκε από αγνώστους ενώ μετέβαινε στη Μονή Μεγίστης 

Λαύρας. Στην νεκρολογία που δημοσιεύτηκε στην Εκκλησιαστική 

Αλήθεια αναφέρεται ότι ο Χρυσόστομος Λαυριώτης υπήρξε 

πολυγραφότατος, ότι ήταν μετριόφρων, απέριττος, ανεπιτήδευτος, 

πολύγνωσος, ευθυκριτής, αντιληπτικός, νοήμων, πράος, ήπιος, 

ατάραχος, αόργητος, δίκαιος, χρηστός…. Κατά τον Γέροντα Παύλο 

Λαυριώτη, ο Προηγούμενος Χρυσόστομος υπήρξε μια προσωπικότης 

με αρετή, ήθος, χαρίσματα και αξία.      

Αλέξανδρος Λαυριώτης Ευμορφόπουλος 

Ασχολήθηκε επιμελώς με την ιστορική έρευνα. Μαζί με τον 

Χρυσόστομο Λαυριώτη, τον Σχολάρχη της Αθωνιάδος Σχολής, πρα-

γματοποίησε αξιόλογες μελέτες, εξέδωσε έγγραφα, συνεργάστηκε 

με τα περιοδικά Εκκλησιαστική Αλήθεια και Βυζαντινά Χρονικά  της 

Πετρούπολης, και ακόμη οργάνωσε τα έγγραφα της Ι. Μ. Λαύρας 

στο νέο Αρχειοφυλάκειό της1444.    

Μελέτιος Μεταξάκης 

 Το  κοσμικό του όνομα ήταν Εμμανουήλ, γεννήθηκε στο 

χωριό Παρσάς της Κοινότητας Χριστού Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης 

στις 21 Σεπτεμβρίου του 1871.  Ήταν ο πρωτότοκος γιος του Νικο-

λάου Μεταξάκη και της Μαρίας Αντωνίου Προβατάκη. Αφού 

διακρίθηκε ως Διάκονος, Αρχιμανδρίτης, Μητροπολίτης, Αρχιεπί-

σκοπος, Οικου-μενικός Πατριάρχης και τέλος Πάπας και Πατρι-

άρχης Αλεξανδρείας, απέθανε ως Πατριάρχης Αλεξανδρείας 

Λιβύης και πάσης Αφρικής στις 28 Ιουλίου του 1935.  

Το 1900 εκλέχθηκε αρχιγραμματέας του Πατριαρχείου 

Ιεροσολύμων όπου και παρέμεινε μέχρι το 1909. Η Κύπρος, το 1910, 

εξαντλημένη από εσωτερικές διαμάχες, βρίσκει στο πρόσωπο του 

Μελετίου τον ρυθμιστή της τάξεως και της γαλήνης, γι’ αυτό τον 

εξέλεξε Μητροπολίτη Κιτίου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1918.   Οι 

κανονισμοί, το Ιεροδιδασκαλείο, ο Εκκλησιαστικός Κήρυκας κ.ά. 

                                                           
1444 Χρήστου, Άγιον Όρος, σ. 291.  

- Καραγιαννακίδης,  "Αλέξανδρος Ευμορφόπουλος", σ. 393-406. 
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είναι από τους καρπούς της θελήσεως του Μελετίου. Λίγο αργότερα, 

ο μεγάλος πόλεμος της Ελλάδος τον βρήκε προκαθήμενο στην 

Αρχιεπισκοπή Αθηνών από το 1918 μέχρι το 1920. Από το 1920 μέχρι 

το 1921 ανασυγκρότητε την Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου 

Αμερικής. Η Κωνσταντινούπολη, που τους χρόνους εκείνους περ-

νούσε μια δύσκολη καμπή της ιστορίας μετακαλεί στον Οικουμενικό 

θρόνο τον Μελέτιο, όπου και υπηρέτησε από το 1922 μέχρι το 1923. 

Προικισμένος με σπάνια προτερήματα, εσημείωσε περιφανή 

εκκλησιαστικοεθνική δράση σ’ όλο τον ορθόδοξο χώρο από την 

Αντιόχεια μέχρι την Αλεξάνδρεια δια μέσου των Εκκλησιών Ιερο-

σολύμων, Κύπρου, Ελλάδος, Αμερικής και Κωνσταντινουπόλεως. 

Εκτός από τη θεολογική του επίδοση, ήταν καλός ιστορικοαρχαι-

ολόγος, δεινός διαχειριστής, έντιμος, σεμνός και ηθικών αρχών.  

Κοσμάς Βλάχος (1863-1930) 

 Ο διάκονος και μοναχός της Ι. Μονής Αγίου Παύλου Αγίου 

Όρους Κοσμάς Βλάχος καταγόταν από το Ληξούριο Κεφαλληνίας. 

Εργασθείς με ζήλο, προσέφερε πλείστες υπηρεσίες προς την Ιερά 

Μονή του, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναδιοργάνωσή της. 

Επί 12 χρόνια διατέλεσε Επίτροπος του Αγίου Όρους στη Θεσ-

σαλονίκη. Το 1903 δημοσίευσε στον Βόλο το βιβλίο Η Χερσόνησος του 

Αγίου Όρους Άθω και αι εν αυτή Μοναί και οι μοναχοί πάλαι τε και 

νυν. Ο Αρχιμανδρίτης Χριστόφορος Κτενάς τον χαρακτηρίζει ως 

λογιώτατο των συγχρόνων Αγιορειτών, εκφράζοντας παράλληλα τη 

λύπη του για το ότι η προαναγγελθείσα έκδοση Ιστορία του εν Άθω 

Μονών και Μοναχών παρέμεινε αδημοσίευτη. Τελικά, το εν λόγω 

βιβλίο τυπώθηκε το 1903. Ο Κοσμάς Βλάχος εργάστηκε επιστη-

μονικώς με σαφήνεια, οργάνωσε το υλικό του του μεθοδικά και 

κατά τη συγγραφή των βιβλίων του έλαβε υπ’ όψιν του τη 

βιβλιογραφία. Το αυτό βιβλίο εκδόθηκε εκ νέου το 2005 από την 

Αγιορειτική Εστία στη Θεσσαλονίκη. Εκοιμήθη την 16η Μαΐου 1930, 
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αφού προηγούμενα εργάσθηκε σθεναρά κατά της προσπάθειας 

διεθνοποίησης του Αγίου Όρους1445.    

Σπυρίδων Λάμπρος 

Γεννήθηκε το 1851 στην Κέρκυρα, γιος του νομισματολόγου 

Παύλου Λάμπρου. Σπούδασε ιστορία στο Παρίσι, Λονδίνο και 

Βερολίνο, μαθητής του Κων. Παπαρρηγόπουλου. Ακολούθησε την 

πανεπιστημιακή καριέρα ως τακτικός καθηγητής της ελληνικής 

ιστορίας και παλαιογραφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΤΟ 1916 

διορίσθηκε από τον Βασιλέα πρωθυπουργός και εξορίσθηκε από τον 

Βενιζέλο στην Ύδρα και στη Σκόπελο.  Υπήρξε ακόμη Γενικός 

Γραμματέας της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (1901-1908). 

Αποβίωσε το 1919. Κόρη του ήταν η Λίνα Τσαλδάρη1446.  

Γεράσιμος Σμυρνάκης 

Υπήρξε ο συγγραφέας του ογκώδους έργου Άγιον Όρος. 

Γεννήθηκε το 1862 στο Ναύπλιο και σπούδασε στην Αθήνα στη 

Στρατιωτική Σχολή Αθηνών. Προ του 1897 εκάρη μοναχός στη Μονή 

Εσφιγμένου Αγίου Όρους. Αφού έγινε ηγούμενός της, αποσύρεται, 

στη συνέχεια μεταβαίνει στις ΗΠΑ ως προϊστάμενος Ορθοδόξων 

Κοιντήτων και επέστρεψε στην Πάτρα, όπου πέθανε το 1935. 

Υπήρξε πολυγραφότατος. Έγραψε έργα ιστορικά, θεολογικά και 

εθνικού περιεχομένου1447.  

 

 

 

 

 

                                                           
1445 Παπάγγελος, "Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος", 129 σημ. 8.  
1446 Πληροφορίες από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και την Wikipedia. 
1447 Βλ. Χατζηφώτης, Ο λόγιος ιερομόναχος Γ. Σμυρνάκης, σ. 70-99  

-   
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ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ 

Την εποχή αυτή διαβιούσαν στη Θεσσαλονίκη πολλοί ένθερμοι 

πατριώτες που ανέπτυξαν πλούσιο κοινωνικό έργο, έλκοντες την 

καταγωγή από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Η δράση και το 

πολύπλευρο έργο τους υπήρξε υποδειγματικό.  

Ανάμεσά του αξίζει να αναφερθούν διεξοδικά οι: Ξενοφών 

Παιονίδης, Δημήτριος Κατούνης, Αθανάσιος Χαϊδευτός, όλοι του 

καταγόμενοι από τη Χαλκιδική και ο Δημοσθένης Αγγελάκης.  

Ξενοφών Παιονίδης 

Ο Ξενοφών Παιονίδης1448 ήταν υιός του ιατρού Ιωάννου Παιονίδη 

και γεννήθηκε στη Φούρκα Χαλκιδικής το 1863. Σπούδασε 

αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Μόναχο. 

Το 1893, με την εγκατάστασή του στη Θεσσαλονίκη συνδέθηκε με 

την Ελληνική Κοινότητα και παράλληλα με την Μητρόπολη και το 

Ελληνικό Προξενείο. Πολλά και αξιόλογα ήταν τα έργα 

ανοικοδόμησης στη Θεσσαλονίκη που φέρουν την προσωπική του 

σφραγίδα, αναφέρονται (ενδεικτικά) τα πρώτα, όπως: το Χάνι 

(=εμπορική στοά) Κατούνη (στην οδό Φράγκων), ο μητροπολιτικός 

ναός του Αγ. Γρηγορίου Παλαμά, η Κεντρική Αστική, η Ιωαννίδειος, 

το Παπάφειο Ορφανοτροφείου, κτήρια πέριξ των Ι. Ναών Αγ. Μηνά 

και Αγ. Σοφίας, ιδιωτικές επαύλεις, η Δημοτική Πινακοθήκη, το 

Ιταλικό Προξενείο, η σχολή Τυφλών, το Παλαιό Ταχυδρομείο και 

πιθανότατα το Δημοτικό Νοσοκομείο. Κτήρια που φέρουν ακόμη τη 

σφραγίδα του εκτός Θεσσαλονίκης και από τα πλέον γνωστά είναι 

                                                           
1448 Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, "Ο αρχιτέκτονας Ξενοφών Παιονίδης", σ. 

501-534. 

- Της ιδίας, Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θ., "Ο αρχιτέκτονας  Ξενοφών 

Παιονίδης. Ένα σχεδίασμα", σ. 114-131. 

-Της ιδίας, Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, "Η δραστηριότητα", σ. 297-309. 

- Στάμος, Ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας, σ. 92-93. 

- Του ιδίου, Η ηρωική Κασσάνδρα, σ. 85-87. 

- Θεοχαρίδης, «Ο δομημένος χώρος», σ. 246. 

- Κολώνας, "Η ακαδημαϊκή έκφραση", σ. 107. 
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το Διοικητήριο Σερρών, ο Αγ. Αντώνιος Βερροίας και τα σχολεία 

Σοχού, Λαγκαδά και Επανομής. 

Ο Παιονίδης υπήρξε πολύτιμος συνεργάτης του Μητροπολίτη 

Κασσανδρείας Ειρηναίου, ο οποίος στο πρόσωπό του βρήκε τον 

ανιδιοτελή και φιλόπονο αρχιτέκτονα που συνέβαλε στη βελτίωση 

του πνευματικού και βιοτικού επιπέδου της Χαλκιδικής, 

ακολουθώντας τον κύριο στόχο του σεπτού Ιεράρχη. Ήταν η εποχή 

που η Χαλκιδική από τις συνεχείς επαναστάσεις με τους Τούρκους 

είχε υποστεί τεράστιες ζημίες σε εκκλησίες και σχολεία. Ο 

Παιονίδης στήριξε με όλες του τις δυνάμεις την προσπάθεια, 

εργαζόμενος αφιλοκερδώς, να προβεί στη μελέτη και επίβλεψη 

κτηρίων, δίνοντας τη νέα εικόνα της Ελληνικής παρουσίας στον 

τόπο, ανυψώνοντας κατά συνέπεια την ψυχολογία και την δυναμική 

της χώρας. Ο ίδιος μητροπολίτης Ειρηναίος σε επιστολή του στον 

Γεν. Δκτή Θεσ/νίκης (104/4-8-1914)αναφέρει μεταξύ άλλων  ...Άμα 

τον διορισμόν μου ως Μητροπολίτη της επαρχίας Κασσανδρείας ιδών 

την απιστεύτως οικτράν κατάστασιν, εν η ευρίσκοντο τα Σχολεία της 

Ταπεινής μου Επαρχίας, επεδόθην μετά ζήλου εις την εξεύρεσιν 

πόρων και ανέγερσιν εκπαιδευτικών κτηρίων, ικανοποιούντων κατά 

πάντα τας σημερινάς  ανάγκας της Εθνικής Εκπαιδεύσεως...  (Π. 

Στάμου, Ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος (1992) σ. 203). Σε 

πολύ λίγα χρόνια κατόρθωσε να οικοδομήσει 20 σχολικά κτήρια και 

να επισκευάσει 7. 

Την εποχή αυτή υπήρχαν στη Χαλκιδική τρία σχολικά κτήρια. Το 

σχολείο της Βάλτας (σημερινή Κασσάνδρα) που κτίσθηκε το 1840, 

της Συκιάς που κτίσθηκε το 1870 (αργότερα έχουν κατεδαφισθεί) και 

της Αρναίας (1871), το οποίο σήμερα στεγάζει το Δημαρχείο της. Το 

σχολείο της Ορμύλιας κτίσθηκε το 1909 με μελέτη και επίβλεψη Ξ. 

Παιονίδη, με φιρμάνι και άδεια ανεγέρσεως το 1907 (το οποίο 

φυλάσσεται στο Κοινοτικό Κατάστημα, το οποίο σήμερα στεγάζεται 

στο εν λόγω κτήριο). Ακολουθεί το σχολικό κτήριο Πολυγύρου που 

κάηκε ολοσχερώς και αποκαταστάθηκε το 1951 και στεγάζει σήμερα 

το Δημαρχείο του. Ακολουθούν (1910) οι μελέτες των σχολείων Αγ. 
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Παρασκευής, Παλιουρίου, Βραστών και Ζουμπάτης (Τρίλοφος). Λίγο 

αργότερα (1915) ανεγείρεται η Αστική Σχολή Βάλτας σε σχέδια του 

Ξεν. Παιονίδη, στο χώρο όπου σήμερα στεγάζεται το Δημαρχείον Ν. 

Κασσανδρείας. Με σχέδια που εκπονήθηκαν από τον ίδιο ξεκίνησε η 

ανέγερση του Γυμνασίου Πολυγύρου (1918) που κράτησε μέχρι το 

1925, το οποίο κτήριο κατεδαφίσθηκε. Ακολουθούν τα σχολεία Αγ. 

Νικολάου, Βασιλικών, Μεταγγιτσίου, Πορταριάς, Κασσανδρινού, 

Καλυβών, Πολυχρόνου, Νικήτης, Ν. Μαρμαρά (επιστέγαση), 

Γερακινής, Αγ. Μάμαντος, Ταξιάρχη, Αθύτου, Πευκοχωρίου και 

Παπαζαρακίων. Η εκκλησία των Τριών Ιεραρχών στη Φούρκα (1928) 

και τα καμπαναριά Αγ. Γεωργίου Ορμύλιας και Αγ. Νικολάου 

Πολυγύρου είναι επίσης έργα του αρχιτέκτονα Ξεν. Παιονίδη. Στον 

ίδιο ακόμη αποδίδονται η Ιερατική Σχολή της Μονής Αγ. 

Αναστασίας Φαρμακολυτρίας (με την οποία διατηρούσε άριστες 

σχέσεις) και το δικαστικό μέγαρο Πολυγύρου που δεν πρόλαβε 

(ήταν το τελευταίο έργο του) να ολοκληρώσει. Ο Νεοκλασικισμός, 

θα πρέπει να σημειώσουμε, ήταν η επιλογή του Παιονίδη για τα 

σχολεία της Χαλκιδικής, ο πλέον κατάλληλος ρυθμός κατά τον 

Ειρηναίο  για τις ανάγκες μιας καθόλα Εθνικής Εκπαιδεύσεως. 

Βεβαίως το έργο του αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Παιονίδη είναι 

γνωστόν σε όλη την Μακεδονία και ιδιαίτερα στη Χαλκιδική, τόσο 

για την επαγγελματική του κατάρτιση, κύρια όμως για την 

προσπάθεια που καταβάλλεται προσωπικά από τον ίδιο ως 

άνθρωπο και χαρακτήρα αυτήν την εποχή, σε μια δύσκολη ιστορική 

φάση για τον τόπο, όπως ήτο ο Μακεδονικός Αγώνας. Δεν άργησε 

όμως να γίνει γνωστή η επιστημονική κατάρτιση και το ήθος του 

στο Άγιο Όρος που αυτή την εποχή, 26 Οκτωβρίου 1905, πλήττονταν 

από σεισμό και μεταξύ των Μονών, αυτή της Ιβήρων υφίστατο 

πολλές και σοβαρές ζημίες. Η συμπαράσταση του Παιονίδη ήτο 

υποδειγματική. Ανέλαβε το έργο της αποκατάστασης με όρους και 

συμφωνίας, των οποίων τα σχετικά έγγραφα και όσα προηγήθησαν 

φυλάσσονται σήμερα στο Αρχείο της Μονής. Ο Παιονίδης και οι 

συνεργάτες του, έφεραν σε πέρας το έργο της επίβλεψης των 

κτηρίων, εφαρμόζοντας στην κατασκευή τους το ρυθμό του 
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Νεοκλασικισμού. Ο αρχιτεκτονικός αυτός ρυθμός, λόγω της 

ιερότητας του χώρου, ακολουθούσε κάποια αυστηρότητα. Τα σχέδια 

των κτηρίων του Παιονίδη κατά γενικότερη άποψη  επηρέασαν τη 

σημερινή αρχιτεκτονική.  

Και κλείνουμε με την ενδιαφέρουσα προσφορά του Παιονίδη ως 

τεχνικού συμβούλου του Ελληνικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη 

στον Μακεδονικό Αγώνα. Αξίζει να αναφερθεί το παρακάτω 

περιστατικό. Ήταν γνωστή η ικανότητά του στο κυνήγι και μ’ αυτή 

την δικαιολογία ως κυνηγός και δη αγριόπαπιων, ερχόταν στην 

λίμνη των Γιαννιτσών, όπου καραδοκούσαν οι Βούλγαροι 

Κομιτατζήδες, σχεδίαζε τις καλύβες των Βουλγάρων και λημέρια 

τους, και παρέδιδε τα σκίτσα στο Προξενείο. προς χρήση των 

Ελληνικών Αμυντικών Σωμάτων, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν ως 

οδηγό για τους στόχους τους, γεγονός που συντελούσε στην επιτυχή 

έκβαση των ελληνικών δράσεων. Γι’ αυτήν την αξιόλογη υπηρεσία 

του, μετά από πρόταση του Προξενείου, παρασημοφορήθηκε από 

τους Βασιλείς. Το έργο του Παιονίδη εκτιμήθηκε τελικά δεόντως, 

τόσο από την Εκκλησία, όσο και από την πολιτεία. Ο λαός της 

Χαλκιδικής, ανταποδίδοντας την ευγνωμοσύνη του για την εθνική 

προσφορά του, τον εξέλεξε Γερουσιαστή με συντριπτική πλειο-

ψηφία. Ωστόσο, την 22 Μαΐου 1933, ευρισκόμενος στην επίβλεψη της 

Ιερατικής σχολής στην Αγία Αναστασία προδόθηκε από την καρδιά 

του σε ηλικία 70 ετών. Η κηδεία του έγινε στη Θεσσαλονίκη 

χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσ/νίκης Γενναδίου που τον 

υπεραγαπούσε, ενώ τον επικήδειο στον επιστήθιο φίλο του 

εξεφώνησε ο Μητροπολίτης Ειρηναίος με πάνδημη τη συμμετοχή 

του λαού. Τον διεδέχθη ο ιατρός-ιστοριοδίφης της Κασσάνδρας, γεν. 

το 1874, γόνος μεγάλης οικογενείας, Αθανάσιος Ι. Οικονόμου, 

εργασθείς ως μέλος της Επιτροπής του Μακεδονικού αγώνα με 

εθνική και κοινωνική προσφορά. 
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Δημήτριος Κατούνης 

Ο Δημήτριος Κατούνης1449 καταγόταν από τη Γαλάτιστα 

Χαλκιδικής όπου γεννήθηκε το έτος 1794. Η πατρική κατοικία του 

βρισκόταν στην περιοχή  Καλογεράδικα, ενώ η καινούρια κατοικία 

του κτίστηκε το 1857, όπου και διέμενε προ της εγκαταστάσεώς του 

στη Θεσσαλονίκη. Επιβεβαιωμένες αφηγήσεις, προ πάντων δε 

έγγραφα, τον φέρουν ότι ήταν ράπτης στη Θεσσαλονίκη. Ακομη 

πληροφορίες τον φέρνουν προηγουμένως, με την ενηλικίωσή του, 

να εγκαθίσταται στην Ερμούπολη Σύρου, όπου επιδόθηκε σε 

ναυτιλιακές εργασίες, ασχολήθηκε με το εμπόριο και απέκτησε 

ικανή περιουσία. Σε ηλικία 50 ετών επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, 

έχοντας δωρίσει ένα μέρος της περιουσίας του στο Νοσοκομείο 

Σύρου. Όπως μας πληροφορεί εξ εγγράφων ο Χεκίμογλου  Στα 1865, 

ο ευπορότερος χριστιανός ράφτης στη Θεσσαλονίκη ήταν ο Δημήτριος 

υιός Κωνσταντίνου, που κατοικούσε στην ενορία της Αγίας Θεοδώρας. 

Ίσως το προσωνύμιο Κατούνης ήταν υποκοριστικό του ονόματος 

Κωνσταντίνος, οπότε έχουμε την ταυτότητα του άγνωστου κατά τα 

άλλα ευεργέτη . Όσον αφορά δε το επάγγελμά του μας δίδει ο 

Χεκίμογλου επίσης την επιβεβαιωμένη πληροφορία που αφορά την 

ταφή του Κατούνη, η οποία είχε γίνει με προχειρότητα, με την 

εμπλοκή μάλιστα κάποιου ανεψιού του, ονόματι Παπαθεόδωρος, 

οπότε  στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών ερίδων της εποχής, η 

καθημερινή αυτή υπόθεση πήρε μεγάλες διαστάσεις. Οι συντεχνίες 

εξηρεθίσθησαν, διότι ο μακαρίτης ήτο ράπτης την τέχνην . Όσο 

αφορά την καταγωγή του από την Γαλάτιστα, πέραν των 

αδιάψευστων μαρτυριών συγγενών και φίλων του Γαλατσάνων, η 

πληροφορία παρέχεται και στο Ιστορικό Αρχείο Θεσσαλονίκης, στο 

                                                           
1449 Χεκίμογλου,  Ιστορία της επιχειρηματικότητας, σ. 195-196. 

- Τομανάς, Χρονικό, σ. 57 

- Στογιόγλου, Νέα στοιχεία, σ. 40 και 44. 

-Στογιόγλου,  Ο εν Θεσσαλονίκη, 1975. 

- Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, "Ναοί", 1997. 

-ΙΑΜ, Γενικό Κτηματολόγιο της Ελληνικής Ορθοδόξου κοινότητος, 1895, 26 

και1918, 13.- 

- Οικονόμου, Ιωάννης -Ζαφείριος Οικονόμου. "Ο μέγας", σ. 7.             
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Γενικό Κτηματολόγιο της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος, 

ασφαλώς δε προκύπτει από την επιτύμβια επιγραφή επί του τάφου 

του. Όπως δε αναφέρει ο Τομανάς στο χρονικό της Θεσσαλονίκης  

1884, 28 Ιανουαρίου – Απέθανεν πλήρης ημερών ο αείμνηστος 

συμπολίτης Δημήτριος Κατούνης όστις εκληροδότησεν ολόκληρον την 

περιουσίαν του εις τα φιλανθρωπικά μας καταστήματα .  

Όσον αφορά στην περιουσιακή κατάστασή του ο Κατούνης εκείνη 

την εποχή θεωρούνταν από τους ευπορότερους της πόλης. Ο 

καθηγητής Στογιόγλου στα στοιχεία που δίδει για τα σχολεία της 

Ελληνικής Κοινότητος Θεσσαλονίκης επί Μητροπολίτη Ιερωνύμου 

(1841-1853) γράφει μεταξύ των άλλων ότι η Εφορία να αναπλήρωσε 

τα έσοδά της για τη συντήρηση των σχολείων από πηγή που 

συνίστατο από δωρητές, μεταξύ των οποίων και ο Δημ. Κατούνης, 

και προσέφερε 100 γρόσια. Από άλλη πηγή για έκτακτη εισφορά 

υπέρ των σχολείων στους ευπορότερους της Κοινότητος πολίτες, 

απαντούμε και πάλι το όνομα του Δ. Κατούνη στον πίνακα  

συνεισφορών διά την έλλειψιν κεφαλαίων  να συνεισφέρει το ποσόν 

των 80 γροσίων (έτη 1847 και 1848 αντίστοιχα για τις 2 δωρεές του Δ. 

Κατούνη). 

Τα περιουσιακά στοιχεία του Δημ. Κατούνη μεταβιβάσθηκαν 

εικονικά υπέρ του Ιακώβου Ρογκότη και μετά τον θάνατό του 

περιήλθαν το 1891 στο Νοσοκομείο της Κοινότητος. Οι κάτοικοι της 

Γαλάτιστας αισθάνονταν περήφανοι για τον συγχωριανό τους με 

την προσφορά του στην Ελληνική Κοινότητα, της οποίας ετύγχανε 

μέλος, κυρίως δε οι συγγενείς του, μάλιστα δε οι εκ των 

παλαιοτέρων θα ενθυμούνται τόσον την κατεδαφισθείσα οικία του 

όσο και τις πινακίδες σε δρόμο της Γαλάτιστας. 
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Αθανάσιος Χαϊδευτός 

Δυναμική προσωπικότητα, έμπορος στο επάγγελμα, από τους 

πλέον εύπορους της Θεσσαλονίκης στα μέσα του 19ου αιώνα, 

επέδειξε ηγετικές ικανότητες στην Ελληνική Κοινότητα. Γεννήθηκε 

στα Ριζά Χαλκιδικής1450 το 1814 (όπως αναγράφεται στην επιτύμβια 

επιγραφή επί του τάφου του στα κοιμητήρια Ευαγγελιστρίας 

Θεσσαλονίκης), κατ’ άλλους δε το 1811 ή 1819. Από νεαρή ηλικία 

βρισκόταν υπό την προστασία του Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου 

Όρους και Αρδαμερίου, πολύ σύντομα δε, ως έμπορος της Θεσσα-

λονίκης, απέκτησε μεγάλη περιουσία. Το εμπορικό κατάστημά του 

βρισκόταν στην περιοχή της Αγίας Θεοδώρας, και πλήρωσε στους 

Οθωμανούς την ανώτατη εισφορά (200 γρόσια) του στρατολογικού 

αντισηκώματος. Προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες στον Μακεδονικό 

Αγώνα και στην Επανάσταση του Ολύμπου (1876). Διετέλεσε 

Δημογέροντας επί σειρά ετών στη δεκαετία του 1870 

(1874,1875,1878,1879) και το 1881 (το 1884 ήταν επιλαχών 

Δημογέροντας) και συμμετείχε ακόμη σε επιτροπές της κοινοτικής 

αντιπροσωπίας που προήδρευε ο Μητροπολίτης για την εξεύρεση 

πόρων για τα σχολεία. Γενικώς δε η προσφορά του στην εκπαίδευση 

ήτο μεγίστη, ενισχύοντας σχολεία αλλά και ιερούς ναούς, όπως και 

πτωχές οικογένειες. Μάλιστα, υπήρξε και εκ των δωρητών του 

οικοπέδου, όπου ανηγέρθη ο Ι. Ναός της Αναλήψεως στη 

Θεσσαλονίκη. Η οικία του είχε μετατραπεί σε νοσοκομείο, 

περιέθαλπε και συγχρόνως έκρυβε Έλληνες, οι οποίοι κινδύνευαν 

από τους Τούρκους. Πέθανε το 1887, και στη κηδεία του 

παρευρέθηκαν όλη οι επώνυμοι της Θεσσαλονίκης, πλήθος 

κληρικών και κόσμου, ακόμη και οι Οθωμανικές Αρχές. Δόθηκε δε 

προς τιμή του το όνομά του σε οδό της Θεσσαλονίκης, στην Άνω 

Πόλη. Είχε νυμφευθεί την Μαρία Χατζηνούσια, η οποία 

προαπεβίωσε από αυτόν, όπως και τα 2 από τα 4 τέκνα που 

                                                           
1450 Πληροφορίες για τα παιδικά του χρόνια στα Ριζά μας δίδει ο δάσκαλος 

Τσιότρας, "Λαογραφικά και ιστορικά", τομ. 7 (σ. 16-17) και 31-32 (σ. 31-33). 
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απέκτησε μαζί της. Η μια εκ των θυγατέρων του που επέζησαν ήταν 

η Αικατερίνη (1851-1930), η οποία παντρεύτηκε τον Παναγιώτη 

(καπετάν Παναγή) Καλλιδόπουλο, (1824-1900), ο οποίος συμμετείχε 

στην Επανάσταση του Ολύμπου, αναπτύσοντας μεγάλη εθνική  

προσφορά. Η ίδια η Αικατερίνη έλαβε ικανή μόρφωση και 

προσέφερε τα μέγιστα στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών, επί 

προεδρίας της Πολ. Χατζηλαζάρου. Από τον γάμο της με τον 

Καλλιδόπουλο απέκτησε δύο υιούς, τον Περικλή και τον Αθανάσιο. 

Η άλλη αδελφή της Αικατερίνης, η Θεανώ, παντρεύτηκε τον 

Νικόλαο Χαλκιόπουλο και απέκτησε 3 τέκνα, τη Μαρία, τον 

Αθανάσιο και την Άννα Χαλκιοπούλου, εκ των οποίων ο Αθανάσιος 

(1881-1939) διετέλεσε κατά τον Μακεδονικό Αγώνα υποπρόξενος της 

Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόκριτος 

Αθανάσιος Χαϊδευτός ήτο υιός της γνωστής Ντελή-Μαρίας, η οποία 

συμμετείχε ενεργά στην  Επανάσταση του ’21, όπου και σκοτώθηκε 

(στη Συκιά Χαλκιδικής), αφήνοντας τον υιό της Αθανάσιο ορφανό, 

σε ηλικία δύο ετών1451. 

Δημοσθένης Αγγελάκης  

Σημαντική προσωπικότητα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής 

της Μακεδονίας. Γεννήθηκε στην Αταλάντη Φθιώτιδος, όπου ο 

πατέρας του διετέλεσε δήμαρχος και δικαστής. Προέρχεται από 

οικογένεια με προσφορά στην Επανάσταση του 1821. Μετά τη 

θητεία του ως Πρόξενος της Ελλάδος στην Ξάνθη εγκαταστάθηκε 

στη Θεσσαλονίκη. Εκμίσθωνε αγρόκτημα της Μονής Βατοπεδίου 

κατά τα έτη (1873-1901) και τα μεταλλεία της Χαλκιδικής. 

Καθοριστική ήτο η διαμεσολάβησή του στη μη ιδιοποίηση κτημάτων 

της Ορμύλιας Χαλκιδικής από την Ι. Μονή Ζωγράφου(1872) και του 

                                                           
1451 Χεκίμογλου,  Ιστορία της επιχειρηματικότητας, σ. 231-232 

- Βακαλόπουλος, "Χριστιανικές συνοικίες", σ. 118. 

- Χιούτης, "Ο εκ Ριζών", σ. 21-22 

- Αλεξανδρή, Στρατηγός Καλλιδόπουλος, σ. 11-15. 

- Τσιότρας, "Λαογραφικά και ιστορικά", σ. 16-17.  

- Τσιότρας, "Ιστορικολαογραφικά" , 31-32 (1977) 31-33. 

- Θεοδωρίδης,  Παλαιά, 1938. 
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λιμένος του Λόγγου (Βουρβουρού) Σιθωνίας Χαλκιδικής (1876) από 

την Ι. Μονή Παντελεήμονος. Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε στην 

εξέγερση των Χαλκιδικέων (1878), ενώ στη συνέχεια εγκαταστάθηκε 

στην ελεύθερη Ελλάδα. Όταν αργότερα μετέβη στην 

Κωνσταντινούπολη, με δικές του ενέργειες στις Οθωμανικές Αρχές 

αποφυλακίστηκαν αιχμάλωτοι. Ίδρυσε το υποκατάστημα της 

Τραπέζης Μυτιλήνης στη Θεσσαλονίκη, σε οίκημα που δώρησε στην 

Ελληνική Κοινότητα ο Γαλατσάνος επιχειρηματίας  Δημήτριος 

Κατούνης, αφήνοντας άριστες εντυπώσεις από την πρόοδο της 

Τραπέζης αλλά και την συμπεριφορά του στους Ομογενείς. 

Ανέπτυξε έντονη δράση στην Ελληνική Κοινότητα και έτυχε 

πλείστων τιμητικών διακρίσεων από τις Ελληνικές και Οθωμανικές 

Αρχές. Απεβίωσε την 15/1/1913 και κηδεύθηκε με δαπάνη της 

Ελληνικής Κοινότητος. Μάλιστα δε, τα Εκπαιδευτήρια  Νούκα, για 

την ίδρυση του οποίου ο Αγγελάκης κατέβαλλε ιδιαίτερες 

προσπάθειες, διέκοψε για ένα διήμερο τα μαθήματα ως ένδειξη 

ευγνωμοσύνης. Στους Θεσσαλονικείς ήταν γνωστός ως τραπεζίτης, 

μάλιστα δε συμμετείχε και στο δ.σ. της  Αγγλοελληνικής Εταιρείας 

Θεσσαλονίκης Ltd . 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το βιογραφικό του Αγγελάκη 

(ανυπόγραφο) συντιθέμενο εκ τριών φύλλων με τον τίτλο ΑΙ 

ΥΛΙΚΑΙ, ΕΘΝΙΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΜΟΥ, το οποίο 

ανευρέθη κατά την έρευνά μας συνημμένο σε σημείωμα (με 

ημερομηνίαν 13 Ιουνίου 1909 και αριθμ. 226 εκ του αρχείου του 

Στρατηγού Π. Δαγκλή [ΚΕΜΙΤ/ΙΜΜΑ/(Αρχείο Π. Δαγκλή, φ26]), 

υπογεγραμμένο από τον Ι. Δραγούμη και απευθυνόμενο προς φίλο 

των Συνταγματαρχών επί κάποιου ζητήματος ( το οποίον δεν 

αναφέρεται) με σκοπό να επιλυθεί, με εξηγήσεις που θα δίδονταν, 

από τον Δημοσθένη Αγγελάκη. Προφανώς διά του εν λόγω 

βιογραφικού παρείχοντο δι’ αυτού του τρόπου οι πρώτες συστάσεις 

περί του προσώπου. Ακολουθεί αυτολεξεί το αυτοβιογραφικό του 

Δημ. Αγγελάκη. 

1ον. Εις το 1876 εσώθη μέσον εμού και δι’ εμού από τους όνυχας των 

Σλαβιστών Ρώσσων ο Λιμήν του Λογκός  Σιθωνίας εν Χαλκιδική 
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έναντι του Αγίου Όρους δι’ αδρών δαπανών μου και με κίνδυνον της 

ζωής μου, μεταβάντος επί τόπου και ματαιώσαντος την ενέργειαν των 

Ρώσσων εντολή του εν Θεσσαλονίκη Ελληνικού Προξενείου (ίδε 

αρχαιολογικά Αγίου Όρους δημοσιευθέντα υπό του συλλόγου 

Ελληνισμού το 1902 Σελίς 228). 

2ον. Μετά τον Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον, προς ικανοποίησιν των 

τότε εθνικών σκέψεων εν Μακεδονία, ανεμίχθην εις τα επαναστατικά 

κινήματα συνεπεία των οποίων κατηγορηθείς επί εσχάτη προδοσία 

μετά 38 άλλων ομογενών και καταδικασθείς μετ’ αυτών εις εξορίαν, 

εις Άδαν, κατόρθωσα να φύγω νύκτωρ και να προσφύγω εις Βόλον 

οπόθεν συνεννοηθείς μετ’ ισχυρών φίλων μου εν Κωνσταντινουπόλει 

οίτινες συνεβούλευσαν να προσέλθω εκεί και να φυλακισθώ και 

κατόπιν να τύχω αμνηστίας εν ταις φυλακαίς, μετέβην εκεί υποστάς 

δίμηνον φυλάκισιν και καταβαλών εις τους ενεργήσαντας προς τούτο 

υπασπιστάς του Σουλτάνου 3000 λιρών οθωμανικών ποσόν το οποίον 

εχρησίμευσεν και ως Λύτρα προς απελευθέρωσιν και των νυν εν ταις 

φυλακαίς Αδάνων στεναζόντων λοιπών 38 ομογενών. 

3ον. Ειμί εκ των πρώτων ιδρυτών, και χρηματοδοτών του εν 

Θεσσαλονίκη Λυκείου Νούκα όπερ πολλάκις δι’ υλικής γενναίας και 

ηθικής αφειδούς υποστηρίξεώς μου διέσωσα και δη εν τω πρώτω 

σταδίω του, από σοβαρών κλονισμών. Την κυριότητα δε του κτηρίου 

τούτου εκπροσωπούντος σήμερον αξίαν 8000 λιρών ήτοι 170000 

φράγκων χρ. Περίπου, εγώ ενήργησα να μεταβιβάση εις το Ελληνικόν 

Δημόσιον.  

4ον. Προς επαναφοράν εις την Πατριαρχικήν δικαιοδοσίαν 

αποσκιρτησάντων εις το Βουλγαρικόν Σχίσμα κατοίκων των χωρίων 

Νηχωρούδας και Λιγκοβανίου και διά το άνοιγμα των εκκλησιών των 

ιδίων χωρίων, κατ’ εντολήν της εν Κωνσταντινουπόλει ελληνικής 

Πρεσβείας και του Ελλ. Προξενείου διέθεσα σεβαστόν ποσόν, όπερ 

ουδαμόθεν μοι απεδόθη.  

5ον. Χάριν Εθνικών σκοπών περί το 1902 μοι υπεδείχθη να 

κατορθώσω την εγγραφήν 60-70 Χωροφυλάκων ομογενών εν 

Θεσσαλονίκη όπερ και εγένετο διά της μεγάλης και γνωστής επιρροής 

μου. 
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6ον. Επί 25ετίαν διετήρησα τα εκπαιδευτήρια της Ελληνικής και 

πτωχοτάτης Κοινότητος Ορμυλίας καταβάλλων εξ ιδίων τους μισθούς 

του προσωπικού ανερχομένους κατά μεν τα πρώτα δέκα έτη εις 130 

λίρας ετησίως, κατά δε τα τελευταία 15 εις 65 λίρας.  

7ον. Εις την απεργίαν των καθηγητών του εν Θεσσαλονίκη 

Γυμνασίου Προξενεύοντος του μακαρίτου Δοκού, προς πρόληψιν του 

βεβαίου κινδύνου του Γυμνασίου τούτου εδάνεισα εις την Κοινότητα 

200 λίρας ας τινας μετά των τόκων εδώρησα επ’ εσχάτων. (ίδε αρχεία 

Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης). 

8ον. Εις πάσαν καθυστέρησιν της Ελληνικής Κυβερνήσεως των 

γνωστών επιδομάτων διά τα Εκπαιδευτικά και Φιλανθρωπικά 

Καταστήματα Θεσσαλονίκης ως του συνέβαινε συχνότατα, εγώ 

κατέβαλον αυτά εξ ιδίων και τα ελάμβανον άνευ τόκου όταν και 

οπόταν εστέλλοντο εξ Αθηνών (ίδε επιστολάς Προξένου Κορομηλά εις 

χείρας μου). 

9ον. Εργασθείς από πολλού όπως πείσω τας εν Ελλάδι Τράπεζας να 

ιδρύσωσι υποκαταστήματα εν Θεσσαλονίκη προς ενίσχυσιν του 

Ελληνικού Εμπορίου, αιχμαλώτου εις χείρας Εβραίων και άλλων 

αντιζήλων Εθνικών και μη κατορθώσας τούτο, διέθεσα εξ ίσου 

κεφαλαίου μετά της Τραπέζης Μυτιλήνης και ίδρυσα υποκατάστημα 

απωλέσας σεβαστά ποσά ως εκ των εθνικών επιχειρήσεων εν τοις 

χωρίοις. 

10ον. Εντολή της Ελληνικής Κυβερνήσεως διά του εν Θεσσαλονίκη 

Προξενείου ηγγυήθην διά τους περιοδεύοντας αξιωματικούς Αθα-

νάσιον Σουλιώτην (υπό ψευδώνυμον Νικολαΐδης ) προσκολληθέντα εις 

αποσόβησιν των προσχημάτων εις την υπηρεσίαν της Ασφαλιστικής 

Εταιρείας  Αμοιβαία  και διά του αυτού λόγου και διά τον Αργύριον 

Ζάχον επί μεν του πρώτου ηγγυήθην διά 15000 φράγκων χρ. Διά δε 

τον δεύτερον 780 λίρας οθωμανικάς. Έναντι των εγγυήσεων τούτων αι 

Τράπεζαι με κατακρατούν 100 μετοχάς και με αναζητούν και το 

υπόλοιπον ενοχλούσαι με καθ’ εκάστην.           

Αυτή την εποχή, οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους πραγμα-

τοποιούσαν τις συναλλαγές τους μέσω ελληνικών Τραπεζών, παρά 

την ύπαρξη Οθωμανικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Το 1899, η 

Τράπεζα Μυτιλήνης και, το 1905, η Τράπεζα Ανατολής ίδρυσαν 
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υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Η Τράπεζα Μυτιλήνης με έδρα 

τη Λέσβο όρισε  στο υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης ως διευθυντή 

της τον Δημοσθένη Αγγελάκη, ενώ η Τράπεζα Ανατολής τον 

Κλέωνα Χατζηλαζάρου, δυο προσωπικότητες της πόλης που διακα-

τέχονταν από έντονα πατριωτικά συναισθήματα. Ο Αγγελάκης 

κέρδισε την εμπιστοσύνη των Αγιορειτών, με αποτέλεσμα να 

αποφεύγουν αυτοί άσκοπα ταξίδια για τις συναλλαγές τους και να 

απομακρύνονται συν τω χρόνω από τη ρωσική επιρροή εξεύρεσης 

κονδυλίων. Καθόσον, οι μοναχοί που είχαν εισοδήματα από τη 

ρωσική επικράτεια αναγκάζονταν να συναλλάσσονται με την 

ρωσική μονή Αγίου Παντελεήμονος, οι διαμένοντες στα εξαρτήματα 

των Μονών κατέθεταν εν πολλοίς τα περισσεύματά τους στην ιδία 

τη Μονή, και μετά τον θάνατό τους παρέμεναν αυτά στα έσοδά της. 

Υφίσταται αρκετή αλληλογραφία μεταξύ Μονής και Τραπέζης 

Μυτιλήνης σχετικά με τα διαδικαστικά της ίδρυσης τραπεζικού 

Γραφείου στις Καρυές. Ωστόσο, οι ρυθμοί για την ίδρυση δεν 

προχωρούσαν ικανοποιητικά, γεγονός οφειλόμενο όχι στην 

κωλυσιεργία  των Οθωμανικών Αρχών, αλλά στις διαφορετικές με 

την Διεύθυνση της Τραπέζης αντιλήψεις του Αγγελάκη. 

Απαντώντας σε επιστολή που του έστειλε η Διοίκηση της Τραπέζης 

στην Κωνσταντινούπολη  περί των πολύ πιθανά υψηλοτάτων κερδών 

ενός μελλοντικού υποκαταστήματος εντός του Αγ. Όρους λόγω του 

αμυθήτου πλούτου των μονών έθετε σε σωστή και ρεαλιστική βάση τα 

πράγματα. Ο πλούτος όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ήταν κυρίως 

πλούτος εκκλησιαστικός και εθνικός αποτελούμενος από κειμήλια 

μεγάλης αξίας. Τουτέστιν, μη εμπορεύσιμος .1452 Τα μοναστήρια 

εμπιστεύθηκαν τότε την Τράπεζα Μυτιλήνης, που λειτουργούσε με 

συμφερότερους γι’ αυτά όρους, κάτι που συνεχίσθηκε μέχρι την 

Απελευθέρωση, με κύριο ανταγωνιστή της την Τράπεζα Ανατολής, 

όμως και αυτή ελληνικών προδιαγραφών. Ο ανταγωνισμός εντέλει 

έληξε με υπερίσχυση της Τράπεζας Ανατολής.      

                                                           
1452 Μπουρούτης,  "Οικονομικές", σ. 97 επ.  

- Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου «Εργάνη» (Επιστολαί Αγγελάκη προς Γεν. Δ/νση 

Τραπέζης Μυτιλήνης. Θεσ/νίκη, 18/31 Οκτ. 1901 & 15 Δεκ. 1901).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ 

Ι. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ  

Το Άγιο Όρος ουδέποτε έπαυσε να αποτελεί το ιερό 

προσκύνημα του υπόδουλου ελληνικού γένους και ακατάπαυστα 

συντηρούσε στις ψυχές των Ελλήνων την ελπίδα της 

απελευθέρωσής τους1453.  

Μολονότι οι κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στο  Άγιο 

Όρος κατά τα μέσα του 19ου αιώνα έως τις αρχές του 20ου ήταν 

ζοφερές, υπήρχε έντονη κινητικότητα σε πολλούς τομείς της 

κοινωνικής του ζωής του. Κτίζονταν νέα κτήρια, πολλοί λαϊκοί 

(εργάτες, τεχνίτες, έμποροι κ.α) εργάζονταν σε διάφορες 

εργασίες, υπήρχαν πολλά καταστήματα στις Καρυές, ενώ 

ακτοπλοϊκές εταιρίες μετέφεραν καθημερινά ταξιδιώτες, υλικό 

και εμπορεύματα. Η διοίκηση του τόπου ασκούνταν από την Ιερά 

Επιστασία, σε συνεργασία με Αντιπροσώπους της μοναστικής 

πολιτείας στην Κωνσταντινούπολη και με λαϊκούς άρχοντες και 

εφόρους, και αυτή είχε τη δύναμη της επιβολής και της 

απομάκρυνσης οποιουδήποτε ανεπιθύμητου προσώπου από το 

Άγιο Όρος.1454 Η παρουσία Τούρκων αστυνόμων και η συμμετοχή 

των τουρκικών αρχών στη διοίκηση του τόπου ήταν μάλλον 

τυπική και  αδιάφορη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 

γεγονός ότι η παράκληση που ψαλλόταν καθημερινά  στο Ναό 

του Πρωτάτου για την ευόδωση του εθνικού Αγώνα τελούνταν  

υπό την παρουσία του Τούρκου Καϊμακάμη. Κατά την περίοδο 

των Βαλκανικών πολέμων οι μοναχοί πληροφορούνταν για τις 

νίκες του Διαδόχου Κωνσταντίνου στη λοιπή χώρα, άκουγαν για 

τις κινήσεις του στόλου και για τις επιτυχίες του στην 

απελευθέρωση νήσων  του Αιγαίου και ενισχύονταν μέσα τους η 

ελπίδα ότι ήρθε και η σειρά της οριστικής απελευθέρωσης του 

                                                           
1453 Μεταξάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 12 επ.  
1454 Δωρόθεος, Το Άγιον Όρος, σ. 155 επ.  
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Αγίου Όρους, μαζί με την υπόλοιπη Μακεδονία και ασφαλώς της 

γειτνιάζουσας Χαλκιδικής.1455  

Την πρωτοβουλία των στρατιωτικών κινήσεων ανέλαβαν οι 

Πρόσκοποι, Σώματα αποτελούμενα από έμπειρους αγωνιστές του 

Μακεδονικού Αγώνα που δρούσαν υπό τη διοίκηση του 

Κωνσταντίνου Μαζαράκη-Αινιάν, μετά την αποβίβασή τους  στα 

παράλια της Μακεδονίας. Στη Χαλκιδική, την αρχηγία των 

Σωμάτων είχαν ο Γεώργιος Γαλανόπουλος και ο Βασίλειος 

Παπακώστας. Μέχρι την 26η Οκτωβρίου που απελευθερώθηκε η 

Θεσσαλονίκη, πολλά Σώματα Προσκόπων αποβιβάστηκαν στη 

Χαλκιδική και στο Άγιο Όρος, τόσο για να διασφαλίσουν την 

πρόσβαση του στρατού πίσω από τις γραμμές του εχθρού, όσο και 

την προκάλυψη της δράσης ενόπλων ομάδων στη δύσβατη  

μορφολογία του εδάφους της Αγιώνυμης Πολιτείας του Άθω. 

Τέτοια Σώματα αποβιβάσθηκαν στη Μεγίστη Λαύρα (16 Οκτ. 

1912) και στη Σιμωνόπετρα (17 Οκτ.).1456  Εν τω μεταξύ, ο 

Κωνσταντίνος εισήλθε θριαμβευτής στη Θεσσαλονίκη, και πλέον 

οριστικοποιήθηκε η απόφαση της αποστολής στρατού στο Άγιο 

Όρος. Το μήνυμα που απέστειλαν οι μοναχοί προς τη 

στρατιωτική διοίκηση για άμεση επέμβαση του στρατού στο Άγιο 

Όρος ήδη είχε φθάσει στους ανωτέρους επιτελείς. Στις 28 και 29 

Οκτωβρίου αντίστοιχα δύο ελληνικά τορπιλοβόλα προσέγγισαν 

τις Ι. Μονές Ιβήρων και Βατοπεδίου. 

Αντί πάσης άλλης ιστορικής περιγραφής του πολέμου προ-

τιμήσαμε να δημοσιεύσουμε αφηγήσεις του Στρατηλάτου, του 

Στολάρχου και των λοιπών Αρχηγών των ελληνικών Σωμάτων, 

όπως αυτές καταγράφονται στις επίσημες εκθέσεις που απέ-

στειλαν προς το Υπουργείο Στρατιωτικών και δημοσιεύτηκαν 

από το γραφείο τύπου του ΓΕΣ. Το ημερολόγιο που δημοσιεύεται 

κατωτέρω αναφέρει τα κυριότερα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν 

κατά την απελευθέρωση του Αγίου Όρους. 

                                                           
1455 Μεταξάκης, ό.π. σ. 12 
1456 Λιβανός , "Η απελευθέρωση", σ. 118-119 
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Την 1η Νοεμβρίου 1912 ο Κωνσταντίνος έστειλε στον 

Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο το ακόλουθο τηλεγράφημα 

Ανάγκη να καταληφθεί υπ’ αγήματος Άγιο Όρος και υψωθεί 

Σημαία, διότι μανθάνω τούτην την στιγμήν ότι οι Βούλγαροι 

προτίθενται προβώσι κατάληψιν αυτού διά ξηράς. Παρακαλώ 

δοθώσι επειγόντως διαταγαί εις τον Στόλον. Κωνσταντίνος 

Διάδοχος1457 . 

Όπως δε μας πληροφορεί ο Δούσμανης, την εσπέρα της 1ης 

Νοεμβρίου εστάλη στον Κυβερνήτη του Αβέρωφ ραδιογράφημα 

του Υπουργείου, διατάσσον να καταλάβωμεν επειγόντως, ένεκα 

απολύτου εθνικής ανάγκης, την Χερσόνησον του Άθω… 

αποφασίζομεν αμέσως να ενεργήσωμεν ως εξής∙ Να διατάξωμεν 

όπως ναυτικό άγημα… να επιβιβασθεί τούτο επί του Αβέρωφ, του 

Πάνθηρος, του Ιέρακος και της Θυέλλης, πλοίων δυναμένων να 

αναπτύξουν μεγάλη ταχύτητα, πράγμα επιβαλλόμενον εκ της 

φύσεως της αποστολής, το άγημα δε τούτο να τεθεί από τας 

διαταγάς του Ανθυποπλοιάρχου Τηλέμαχου Κουρμούλη. Εκ των 

άνω πλοίων, η Θύελλα ν’ αποπλεύσει προ ημών λίαν πρωί και 

βαίνουσα με μεγάλη ταχύτητα να καταλάβει αμέσως το επίνειον 

των Καρυών, την Δάφνην,  το δε αυτής άγημα τας Καρυάς. Μετά 

τούτο όλοι ομού να μεταβώμεν εις Πρόβλακα, όπως καταλάβωμεν 

τον Ισθμόν της ιεράς Χερσονήσου, διά των επί των πλοίων 

επιβιβασθέντων ανδρών του αγήματος…1458.  

Τις διαταγές της Διοίκησης διαβίβασε στο στόλο ο προανα-

φερθείς Κυβερνήτης Δούσμανης, προσθέτοντας ότι η μεταβίβαση 

των αγημάτων από τα πλοία προς την περιοχή θα πραγμα-

τοποιηθεί μέσω των ατμάκατων και λεμβών των τριών άλλων 

θωρηκτών. Να σημειωθεί ότι κάποια θωρηκτά δεν μετακινή-

θηκαν από τον Μούδρο Λήμνου για κάθε ενδεχόμενο.  

Περί την 6η πρωινή της 2 Νοεμβρίου 1912, ημέρα Παρασκευή, η 

Θύελλα, παραλαβούσα άγημα εκ 40 ανδρών με επικεφαλή τον 

σημαιοφόρο Γεώργιο Παπαγεωργίου, απέπλευσε από τη Λήμνο 

                                                           
1457 Λιβανός, ό.π. σ. 120 - ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού, Φ. 1680/Α, έγγρ. 19- 

Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, αναφορά Ναυάρχου Π. Κουντουριώτου, 23-25. 
1458 Δούσμανης, Το Ημερολόγιον, σ. 84. 
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προς το Άγιο Όρος. Μετά μια δε ώρα επέπλευσαν τρία πλοία 

μεταφέροντας το κυρίως άγημα προς το Άγιο Όρος. 

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου. Περί της 10.00 π.μ. η μοίρα 

κατέπλευσε εις τον Λιμένα Δάφνης. Αυτόσε, ύψωσε την ελληνικήν 

σημαίαν και απεβίβασε προ του τελωνείου το εν των αγημάτων 

αυτής, όπερ δια της οδού της διερχόμενης προ της αρχαιοτάτης 

Μονής του Ξηροποτάμου κατηυθύνθη εις Καρυάς, την 

πρωτεύουσαν της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους και κατέλαβε 

το Διοικητήριο, εφ’ ου υψώθη  η ελληνική σημαία, η χαιρετισθείσα 

υπό χαρμόσυνων κωδωνοκρουσιών απάντων των κωδωνοστασίων 

και πυροβολισμών ριπτομένων υπό των ενθουσιωδών μοναχών. 

Αυτό ήτο το σύνθημα και μετ’ ολίγον ανά πάσας τας χαράδρας του 

περιπύστου Όρους. Η υποδοχή ης έτυχε το άγημα ήτο ενθουσιώδης. 

Οι μοναχοί, ηγουμένων των λαβάρων και των εξαπτερύγων, 

εξήλθον πανταχού προς υποδοχήν του αγήματος και 

προεπορεύοντο αυτού ψάλλοντες το Άξιον Εστί…. Κατά τον 

παράπλουν των πλοίων προ της μεσημβρινής δυτικής ακτής της 

χερσονήσου, από των Μονών του Αγίου Παύλου, του Αγίου 

Γρηγορίου, Σίμωνος Πέτρας, Παντελεήμονος, Ξενοφώντος, 

Δοχειαρίου υψούντο αι θρησκευτικαί αυτών σημαίαι και οι κώδωνες 

ήχουν χαρμοσύνως. Το έτερον άγημα απεβίβασεν είτα η μοίρα εις 

τον λιμένα Αμουλιανής παρά το Λαυρεωτικόν Μετόχιον, εκεί όπου 

κατέληγεν η περίφημος διώρυξ του Ξέρξου΄ Εκείθεν το άγημα 

κατηυθύνθη προς την Ιερισσόν (την αρχαίαν Άκανθον) όπου και 

κατηυλίσθη. Δια της κατοχής ταύτης του Ισθμού εξασφαλίζεται η 

κατοχή ολοκλήρου της Αθωνίτιδος χερσονήσου. Διωρίσθη 

στρατιωτικός και πολιτικός διοικητής ο αρχηγός του αγήματος, 

αντικαταστήσας τον Καϊμακάμην Καρυών. Υπογρ. Κωνσταντίνος 

Διάδοχος. 1459 

                                                           
1459 Κελεπούρης, «Δόξα ματωμένη», 1913. Το βιβλίο τελούσε υπό την υψηλήν 

προστασίαν της Α. Μεγαλειότητος του Βασιλέως Κωνσταντίνου του ΙΒ΄ του 

ελευθερωτή. Βασιλεύς ήτο ο Γεώργιος Α΄, το δε Υπουργικό Συμβούλιο 

αποτελούσαν οι: Ελ. Βενιζέλος, Κορομηλάς, Ρέπουλης, Τσιριμώκος, Μιχαλακό-

πουλος, Ρακτιβάν, Διομήδης και Στράτος. 
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Οι σκηνές που αντίκρισε το άγημα, όταν αποβιβάστηκε στο 

Άγιο Όρος –όπως τις γνωρίζουμε από το ημερολόγιο του 

Δούσμανη- ήσαν λίαν συγκινητικές. Όλα τα Μοναστήρια είναι 

σημαιοστολισμένα, οι μοναχοί έξω εις το ύπαιθρον φωνάζοντες και 

αλαλάζοντες εκ χαράς και παντοιοτρόπως εκδηλούντες τον 

ενθουσιασμόν των, ενώ συγχρόνως μας χαιρετίζουν με 

κανονιοβολισμούς και τυφεκιοβολισμούς. Πως το εμυρίσθησαν οι 

καλόγεροι ότι πηγαίνομεν να τους ελευθερώσωμεν, μυστήριον! Το 

θέαμα όμως συγκινεί τρομερά όλους. Και συλλογιζόμεθα το τι 

οφείλει το Έθνος εις τους Καλογέρους, τους Παπάδες, τους 

Δεσποτάδες! Η Εκκλησία κατόρθωσε, παρά τους ανηκούστους επί 

αιώνας πιέσεις, παρά τα μυστήρια, του διωγμούς, τους 

απαγχονισμούς, να διατηρήσει αμείωτον εις τους ραγιάδες το 

Εθνικόν αίσθημα και ούτω εάν μικρόν μέρος της Ελλάδος περί τας 

αρχάς του παρελθόντος αιώνος κατόρθωσε να ελευθερωθεί, τούτο 

κατά πολύ εις την Εκκλησίαν μας οφείλεται!...1460   

Ο Μ. Μεταξάκης περιγράφει με πατριωτικό  συναισθηματισμό 

τις στιγμές: Το χαρμόσυνο άγγελμα μετεδόθη ως αστραπή από 

άκρος εις άκρον της μοναχικής πολιτείας, και εξήγειρε τοιούτον 

ενθουσιασμόν, ώστε οι μοναχοί πάντες ανεξαρτήτως γλώσσης και 

φυλής στιγμιαίως ευρέθησαν εις τους ναούς ασπαζόμενοι 

αλλήλους και ψάλλοντες τα άσματα της Αναστάσεως. Οι κώδωνες 

υπερχιλίων ναών επλήρουν τον αέρα διά των αρμονικών των ήχων 

και οι τυφεκισμοί αφύπνιζαν τας ηχούς των δειράδων, 

διαλαλούντες την θριαμβευτικήν ανάστασιν του Γένους. Η τιμή επί 

του Άθω αναπετάσεως της σταυροφόρου ελληνικής σημαίας 

επεφυλάσσετο εις τον λαμπρόν σημαιοφόρον του ελληνικού 

Ναυτικού κ. Γεώργιον Παπαγεωργίου, ηγούμενον αγήματος 

πεζοναυτών.1461  

Συνεχίζοντας ο Δούσμανης την αφήγηση, αναφέρει ότι στον 

ενθουσιασμό των μοναχών του Αγίου Όρους, όπως αυτός 

                                                           
1460 Δούσμανης, ο.π. σ. 85 
1461 Μεταξάκης, ο.π. σ. 13 

- Ο Ναυτικός Αγώνας, σ. 62  
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εκδηλωνόταν με σημαιοστολισμούς και πανηγυρισμούς, 

ανταπέδωσε με 21 κανονιοβολισμούς και ότι κατευθύνονταν προς 

τη Δάφνη, το επίνειον των Καρυών. Ο Κυβερνήτης του Θύελλα 

σημαιοφόρος Γ. Παπαγεωργίου αναφέρει ότι τόσον αι Καρυαί 

όσον και η Δάφνη έχουν καταληφθεί από το Ναυτικό άγημα. Οι 

25 Τούρκοι (χωροφύλακες και υπάλληλοι) μετέβησαν στο Ρωσικό 

Μοναστήρι, και ο Παπαγεωργίου εζήτησε από τους Ρώσους να 

τους παραδώσουν ως αιχμάλωτους πολέμου, πράγμα που αυτοί 

έπραξαν με ευχαρίστηση. Αναφορικά με τον αριθμό των Αρχών 

που παραδόθησαν, ο Παπαγεωργίου αναφέρει:1462 Παραδίδεται ο 

Τούρκος Καϊμακάμης και αι Πολιτικαί και Στρατιωτικαί Αρχαί, 

αποτελούμεναι από δώδεκα (12) στρατιώτας και τριάντα οκτώ (38) 

υπαλλήλους και τελωνοφύλακας. 

Τη στιγμή της αποβίβασης του ελληνικού αγήματος 

περιγράφει γλαφυρά ο Μοναχός Δωρόθεος1463 Εδώ αναμένουν τους 

ελευθερωτές επιτροπή αντιπροσώπων της Ιεράς Κοινότητος με 

επικεφαλής τον Πρωτεπιστάτη Γρηγέντιο προηγούμενο Ιβηρίτη. 

Στον αρσανά αποβιβάζονται ο θρυλικός υποναύαρχος Παύλος 

Κουντουριώτης και οι λοιποί Αξιωματικοί, υπό τις επευφημίες 

χιλιάδων Αγιορειτών μοναχών…. Ο ίδιος μοναχός περιγράφει τη 

σκηνή όπου ο Κουντουριώτης, φορώντας τον Ιεροσολυμίτικο 

σταυρό του εντέλλεται την παράδοση των Τούρκων οπλιτών και 

του καϊμακάμη Αλή Ταλαάτ βέη Μουνλαζαδέ. Η διαταγή 

εκτελέστηκε με την μετάβαση στο τουρκικό στρατόπεδο 

εξαμελούς επιτροπής Αντιπροσώπων που παρέλαβαν τον 

οπλισμό των 50 Τούρκων στρατιωτών. Οι Καρυές είχαν ήδη 

σημαιοστολιστεί και οι νικητές (οι άνδρες του αγήματος)  

γίνονταν δεκτοί από ιερείς και διακόνους με δάφνες.  

Την πρώτη μέρα της απελευθέρωσης περιγράφει με ξεχωριστό 

τρόπο ο εκ Χαλκιδικής μοναχός Δαμιανός, Γέρων του 

                                                           
1462 Μυλωνάκος, Άγιον Όρος, σ. 27 
1463 Δωρόθεος, Το Άγιον Όρος, σ. 156 
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Κουτλουμουσιανού κελλίου των Εισοδείων της Θεοτόκου1464. Ο 

Δαμιανός και ο γέρων του Ευστράτιος, πήγαν για ψάρεμα με τη 

βάρκα τους, όταν αντίκρυσαν πλοία του Ελληνικού Στόλου να 

προσεγγίζουν το Άγιο Όρος.  Αφού προσέδεσαν τη βάρκα στο 

θωρηκτό Αβέρωφ, επιβιβάστηκαν σ’ αυτό Ήταν οι πρώτοι 

μοναχοί που πληροφορήθηκαν από τον Π. Κουντουριώτη ότι 

κατελήφθησαν η Λέσβος και η Λήμνος και ότι ήρθε η σειρά του 

Αγίου Όρους. Η χαρά των δύο γερόντων ήταν απερίγραπτη, για 

την ακρίβεια ήταν διπλή, μια και η Λέσβος ήταν η ιδιαίτερη 

πατρίδα τους. Σε αντάλλαγμα αυτής της χαρμόσυνης είδησης  

ανέλαβαν να οδηγήσουν το στόλο προς τη Δάφνη, προκειμένου 

το Ελληνικό ναυτικό να καταλάβει το εκεί τουρκικό φυλάκιο. 

Προσέδεσαν τη βάρκα του γέροντος Ευστρατίου στη Δάφνη, 

βγήκαν στη στεριά και ο γέρων Ευστράτιος προσέτρεξε να 

προλάβει τους Τούρκους , οι οποίοι, πληροφορηθέντες την άφιξη 

του ναυτικού, ξεκίνησαν προς το Ρωσικό Μοναστήρι. Τους 

πρόλαβε και τους διεμήνυσε ότι τάχα οι Έλληνες στρατιώτες που 

αποβιβάστηκαν στη Δάφνη είναι χιλιάδες, και τότε οι Τούρκοι 

παραδόθηκαν. Με παρηφάνεια ο π. Δαμιανός κλείνει την 

αφήγησή του ότι ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος είχε αποστείλει στον 

π. Ευστράτιο επαινευτική επιστολή για την προσφορά του στην 

πατρίδα.    

Το Άγιο Όρος όλο πανηγύριζε και η Ιερά Κοινότητα συνήλθε 

για να  αποστείλει σωρεία εγγράφων, ευχαριστηρίων επιστολών, 

πράξεων και ψηφισμάτων σ’ όσους συνετέλεσαν στην  επιτυχή 

κατάληξη αυτής της ιστορικής Μέρας για το Άγιο Όρος, τα οποία 

και καταχωρούμε κατωτέρω.1465  

Στις 2 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή (Συνεδρία ΜΕ΄) συνήλθαν 

οι αντιπρόσωποι των Ιερών Μονών με θέμα τη συγκρότηση 

Επιτροπής για την υποδοχή του υποναυάρχου Παύλου 

                                                           
1464  Η αφήγηση δόθηκε στο μοναχό Πατάπιο Καυσοκαλυβίτη, γνωστό λόγιο και 

ερευνητή, η οποία συμπεριλήφθη στην εισήγησή του με θέμα  "Όψεις της 

απήχησης", σ.150-151. 
1465 Μεταξάκης, ο.π. σ. 13 επ. 
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Κουντουριώτη, την εν γένει προετοιμασία της όλης διαδικασίας, 

τον ορισμό του Αρχιγραμματέως για την προσφώνηση, τον 

σημαιοστολισμό, τη φιλοξενία δαπάνη της Ιεράς Κοινότητος και 

τον ορισμό επιτροπής για την παραλαβή των όπλων από τον 

ενταύθα υπάρχοντα τουρκικό στρατό.   

Περί την μεσημβρία της αυτής ημέρας το άγημα υπό τον 

σημαιοφόρο Γεώργιο Παπαγεωργίου ανέρχεται στις Καρυές, όπου 

γίνεται δεκτό με ζητωκραυγές. Ο σημαιοφόρος Παπαγεωργίου, 

μετά τη Θεία Λειτουργία, ανέγνωσε διάγγελμα του Π. 

Κουντουριώτη εν ονόματι της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως 

των Ελλήνων Γεωργίου του Α΄, ενώ στη συνέχεια ο αρχιγραμ-

ματέας της Ιεράς Κοινότητος Ανατόλιος Βατοπεδινός εξεφώνησε 

τον πανηγυρικό.  

Στις 3 Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο (Συνεδρία ΜΣΤ΄) συνήλθαν 

οι αντιπρόσωποι των Ιερών Μονών προκειμένου να εκφράσουν 

τις ευχαριστίες τους προς τον Βασιλέα Γεώργιο Α΄ και τον διάδοχο 

του ελληνικού θρόνου, προς τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο 

Βενιζέλο, τον Υποναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη, την Ιερά 

Σύνοδο και τον Αξιωματικό Γ. Παπαγεωργίου.  

Ο ανθυπολοχαγός Θεμιστοκλής Αιλιανός με 50 στρατιώτες 

επισκέφθηκε τις Μονές, όπου γίνονταν δεκτοί με ενθουσιασμό 

από τους Μοναχούς. Τέλος, ο νέος Αστυνόμος 

Βεργογιαννόπουλος παρουσιάστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στο 

Άγιο Όρος.  Την επομένη ημέρα τάγμα στρατού εξ 750 

στρατιωτών υπό τη διοίκηση του ταγματάρχη πεζικού Γ. Καρέκλη 

αποβιβάστηκε από το πλοίο Αίολος στο Άγιο Όρος και 

κατευθύνθηκε στις Καρυές.  

Μετά τις ενθουσιώδεις εκδηλώσεις της υποδοχής για την 

Απελευθέρωση του Αγίου Όρους και την τυπική διαδικασία που 

ακολουθήθηκε, κύριο μέλημα του στρατεύματος ήταν η 
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κατάληψη της Χερσονήσου. Ο Δούσμανης αφηγείται1466 ότι 

επακολούθησε άμεση κατάληψη της χερσονήσου στο σημείο 

ένωσης του ισθμού με τη ξηρά. Τα πλοία αγκυροβόλησαν στον 

όρμο Πρόβλακα, έγινε αποβίβαση ενός λόχου του ναυτικού στον 

Ισθμό, ο οποίος και καταλήφθη. Με ραδιογράφημα ενημέρωσε το 

Υπουργείο (10η πρωινή κατάληψη χερσονήσου Άθω) ότι, μετά 

ταύτα, κατευθύνονται προς τη Λήμνο. Με άλλο ραδιογράφημα  

το Υπουργείο συγχαίρει το λόχο για τη λαμπρή και ταχεία 

επιτυχία της κατάληψης.  

Μετά την εγκατάσταση της νέας Αστυνομικής ελληνικής 

Διεύθυνσης στο Άγιο Όρος και την αποχώρηση του Καϊμακάμη 

και των Τούρκων ζαπτιέδων, αυτή αντιμετώπιζε αρκετά 

προβλήματα. Οι σερδάρηδες δεν επαρκούσαν  για την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους, μερικοί εξ αυτών εντάχθηκαν στο κίνημα 

του Ευλόγιου Κουρίλα, και στην  Επικράτεια του Αγίου Όρους 

δρούσαν ανεξέλεγκτα μικρές ένοπλες ομάδες. Το σοβαρότερο 

όμως πρόβλημα αποτέλεσε η παρουσία 50 Βουλγάρων 

στρατιωτών στη Μονή Ζωγράφου, που προκάλεσε μεγάλη 

αναστάτωση στις ελληνικές Αρχές1467. Για τα θέματα αυτά θα 

γίνει περαιτέρω αναφορά κατωθι στο κεφάλαιο για το ζήτημα 

της Διεθνοποίησης του Αγίου Όρους. 

 

 

 

 

 

                                                           
1466 Σ. Ι. Δούσμανης, οπ. σ. 86, Ακολουθεί προσωπική καταγραφή των 

γεγονότων από Έκθεση του σημαιοφόρου Γ. Παπαγεωργίου, κυβερνήτου του 

Θύελλα με ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 1913-Πειραιάς, την οποία βρήκα στο 

Αρχείο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας Ελλάδος και μου παρχωρήθηκε 

προς δημοσίευση.    
1467 Λιβανός , "Η απελευθέρωση" , σ. 123. 
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Ιστορική έκθεση 

του σημαιοφόρου Γεωργίου Παπαγεωργίου 

Άγιο Όρος, 1468 

Την  2αν Νοεμβρίου 1912 εξημερώματα διαταχθείς επέβην εκ 

Μούδρου της Θυέλλης μετά 70 περίπου ανδρών του αγήματος. Περί 

ώραν 8ην πρωϊνήν το ατμόπλοιον κατέπλευσεν εις Δάφνην όπου 

απέβην και ύψωσα την Ελληνικήν σημαίαν εις το Κατάστημα του 

Λιμεναρχείου. Συγχρόνως έστειλα μικρό απόσπασμα όπως 

καταδιώξει 20άδα ενόπλων τελωνοφυλάκων φευγόντων προς την 

Ρωσσικήν Μονήν.  

Ανέμεινα εξ’ ολίγου την άφιξιν του Αβέρωφ, λαβών δε 

συμπληρωματικάς οδηγίας παρά του Αρχηγού του Στόλου ως και 

προκηρύξεις της καταλήψεως ανεχώρησα διευθύνων επικεφαλής 

του αγήματος προς τας Καρυάς, όπου είχον έλθει προς εμέ 

προηγουμένως ο Αρχισερδάρης της Ιεράς Κοινότητος μετά 2 

εργατών.  

Εν μέσω ενθουσιωδών εκδηλώσεων των κατοίκων της 

Χερσονήσου, απάντων μοναχών, έφθασα εις Καρυάς, όπου 

εγενόμεθα αντικείμενον νέων ενθουσιωδών εκδηλώσεων. Εις την 

είσοδον της πόλως ανέμενεν ο Καϊμακάμης Αλή Μουνλαζαδέ Βέης 

(άλλοτε νομάρχης Χανίων επί αρμοστείας Ζαΐμη), όστις εις 

προτροπήν μου εδήλωσεν αμέσως ότι παραδίδεται αυτός τε και οι 

είκοσι των εν τω Διοικητηρίω Οθωμανών χωροφυλάκων. Μετά τινά 

λεπτά η παράδοσίς των συντελείτο. 

Κατά το διήμερον διάστημα της εν τη χερσονήσω παραμονής μου 

προέβην πρώτον εις την ανάγνωσιν και διακίνησιν της προκηρύ-

ξεως του Αρχηγού περί της καταλήψεως, κατάληψιν των δημοσίων 

κτιρίων και ανάρτησιν επ’ αυτών της Ελληνικής σημαίας.  

                                                           
1468 Έγγραφο από το Αρχειακό υλικό που μας παραχωρήθηκε από τη 

Διεύθυνση του Αρχείου της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 

την οποία και ευχαριστώ θερμά. Πρόκειται για την Έκθεση των Πεπραγμένων 

του υποπλοιάρχου Γ. Παπαγεωργίου κατά την διάρκεια των Πολέμων. 
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Την εσπέραν της μεθεπομένης αποβάς εις Δάφνην αφίκετο εις 

Καρυάς το υπό του Ταγμ. Καρέκλην τάγμα, εις ον συνεπεία 

διαταγής του Αρχηγού, παρέδωσα την διοίκησιν της χερσονήσου, 

απέπλευσα εις Μούδρον… 

 Πειραιεύς 20 Δεκεμβρίου 1913. 

 (Υπογραφή) Γ. Παπαγεωργίου.  

 

 

Λόγοι εκφωνηθέντες 

εν τω Ιερώ Ναώ του Πρωτάτου 

 

Κατά την τελετήν της υποδοχής του Στρατού της κατοχής 

υπό την αρχηγίαν του σημαιοφόρου Κυρίου Γεωργίου 

Παπαδοπούλου1469. Το λόγο εξεφώνησε ο αρχιγραμματέας 

της Ιεράς Κοινότητος Ανατόλιος Βατοπεδινός.  

Ως ευ παρέστητε γενναιότατοι του Έθνους ελευθερωταί. Κατά 

την ιστορικήν ταύτην και εύσημον ημέραν της αφίξεως υμών εις τον 

Ιερόν ημών τόπον, ήτις εστίν ημέρα της απολυτρώσεως ημών, 

χαράς και αγαλλιάσεως πληρούται η καρδιά πάντων και ιδίᾳ της 

καθ’ ημάς Ιεράς Κοινότητος των 20 Ιερών και Βασιλικών Μονών 

εντολή της οποίας ως αρχιγραμματεύς αυτής μετά ψυχικής 

συγκινήσεως προσφωνώ υμίν ως ευ παρέστητε.  

Σας οφείλομεν αιωνίαν ευγνωμοσύνην και ευλογούμεν τα 

ονόματα υμών, διότι έρχεσθε έχοντες αναπεπταμένον το λάβαρον 

της νίκης, όπως συντρίψητε τα δεσμά μακραίωνος δουλείας και 

δωρήσητε ημίν την ελευθερίαν.  

Η Ιερά αύτη ημέρα, ήτις εστίν ημέρα και νέας παλιγγενεσίας του 

Έθνους έσται ανεξιτήλοις γράμμασιν εγγεγραμμένη εις τας 

καρδίας ημών μετά των ονομάτων των Ηρώων της παλιγγενεσίας 

ταύτης, τους οποίους στεφανούμεν με τον αμάραντον στέφανον της 

                                                           
1469 Αναφέρεται στον Γεώργιο Παπαγεωργίου. 
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λατρείας ημών προς την φιλαδελφίαν αυτών και στέφομεν με τον 

στέφανον της εθνικής ευγνωμοσύνης.  

Αναλογιζόμεθα, ενδοξότατοι μαχηταί, κατά την ιεράν ταύτην 

στιγμήν τας στυγνάς εκείνας ημέρας, καθ’ ας έπιπτον η μία μετά 

την άλλην αι πόλεις και αι επαρχίαι αι Ελληνικαί υπό τα 

πλήγματα του εχθρού, όστις επέπρωτο μοιραίως να δουλώσῃ το 

γένος ημών επί αιώνας ολοκλήρους.  

Οιμωγαί  και δάκρυα πανταχού επλήρουν θρηνωδών τους αέρας, 

οι γέροντες εσφάζοντο, τα νήπια εχωρίζοντο των μητρικών 

αγκαλών, οι στρατιώται ενεσκολοπίζοντο και εν μέσῳ σφαγής 

φοβεράς και απανθρώπου ηνοίγοντο οι τάφοι υπό του ανηλεούς 

νικητου προς λαφυραγωγίαν των κατακρυφθέντων ερμαίων και 

ερρίπτοντο τα λείψανα κατά γης, εγυμνούντο αι εκκλησίαι και 

μετεβάλλοντο εις τεμένη και ηρημούντο αι πόλεις. Αναλογιζόμεθα 

την αποφράδα εκείνην  Τρίτην την αλησμόνητον 29ην Μαΐου 1453, 

καθ’ ην έπιπτε παρά την Πύλην του Αγίου Ρωμανού ο τελευταίος 

ήρως του Βυζαντίου, ο πρώτος μάρτυς του νέου Ελληνισμού και 

μετ’ αυτού έπιπτεν η Βασιλίς των πόλεων και επί των επάλξεων 

του Βοσπόρου υψούτο η ερυθρά ημισέληνος. Μέλας μανδύας 

κατεκάλυπτε τα πάντα, ο δικέφαλος αετός δεν εστόλιζε πλέον την 

Βασίλειον πορφύραν, αλλ’ εκρύπτετο εις τας κρύπτας των Μονών 

ως συμβολικόν κόσμημα των πολυελαίων. Δεσμά σιδηρά εδέσμευαν 

τας χείρας και τους πόδας ημών, κλοιός δυσαπάλλακτος εβάρυνε 

τον τράχηλον ημών. Εσφαδάζαμεν βεβυθισμένοι εις τους 

στεναγμούς και τα δάκρυα. Μάτην εκινούμεν σπασμωδικώς τας 

χείρας προς τους ισχυρούς της εκλιπαρούντες την φιλανθρωπίαν 

αυτών και ζητούντες δικαιοσύνην μέχρις ου οι Ήρωες του ’21 οι εκ 

των σπλάχνων αυτού του έθνους προελθόντες κατώρθωσαν διά της 

μακράς προπαρασκευής του φρονήματος, ην εσφυρηλάτησαν οι 

Πατριάρχαι και ο κλήρος, οι αρματωλοί και διδάσκαλοι του γένους 

και οι ανά τας δουλευούσας Ελληνικάς χώρας έμποροι να 

αποσείσωσι τον ζυγόν τον δυσβάστακτον και πήξωσι το μικρόν 

ελεύθερον Βασίλειον. 
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Ο δουλεύων Ελληνισμός δικαίως τότε έστρεψε τα βλέμματα 

προς αυτό ελπίζων την απολύτρωσίν του, όπερ Θεού ευδοκούντος 

ενδυναμωθέν και ανδρωθέν επιβάλλει σήμερον την χείρα επί των 

δεσμών του στενάζοντος Ελληνισμού και φέρει αυτώ την 

ελευθερίαν και τον αδελφικόν ασπασμόν, την ανακούφισιν και την 

ένωσιν.  

Δόξα και τιμή εις τους Ήρωας αδελφούς ημών. Δόξα και τιμή και 

εις τους συμμάχους Βασιλείς και τα γενναία στρατεύματα αυτών 

και εις τους σφυρηλατήσαντας την συμμαχίαν ταύτην και 

αδελφοποίησιν των Βαλκανικών Κρατών, ήτις τοσούτον επωφελής 

απέβη ου μόνον εις τα δουλεύοντα έθνη, αλλά και εις αυτήν την 

ανθρωπότητα ως μέλλουσα να εξυπηρετήσῃ εν τη χορείᾳ των 

Μεγάλων Δυνάμεων την ειρήνην και τον πολιτισμόν. Ιδού διατί, 

Εξοχώτατε, καταπλημμυρεί τας καρδίας ημών η χαρά και η 

αγαλλίασις και διαλάμπει εν μεγαλοπρεπεί εκφάνσει η 

ευγνωμοσύνη εις τα πρόσωπα ημών και η βαθεία συναίσθησις προς 

το ελεύθερον Βασίλειον και το Έθνος και τον σεπτόν και 

φιλόχριστον Βασιλέα ημών Γεώργιον τον Α΄, πρό του ευκλεούς και 

ενδόξου θρόνου του οποίου κλίνοντες γόνυ υποβάλλομεν την πίστιν 

και αφοσίωσιν ημών.  

Ο ιερός ημών τόπος, Εξοχώτατε, υπήρξεν αείποτε συναθλητής 

της Μεγάλης Ιδέας του Ελληνισμού, εμμένων δέ εν τη  παλαιά 

πίστει και χειραγωγών τους Έλληνας και οδηγών αυτούς εις τον 

Ιερόν αγώνα της πίστεως και της πατρίδος διέσωσεν εν ταις δειναίς 

της δουλείας εποχαίς την γλώσσαν των Ευαγγελίων και την 

θρησκείαν εν τω καλλισκοπείῳ αυτού θα ίδητε μεγαλείον 

Βασιλικών και Πατριαρχικών θρησκευτικών Ιδρυμάτων, απλότητα 

ηθών και εθίμων αρχαίων, και μεγαλείον εθνικόν και 

θρησκευτικόν, δι’ ων ανέδειξαν οι αξιάγαστοι ημών πρόγονοι τον 

Ιερόν τούτον χώρον θεσπεσίαν ακρόπολιν της ορθοδοξίας και του 

μοναχισμού, ισχυρότατον προπύργιον του Ελληνισμού και κιβωτόν 

εθνικών και θρησκευτικών θησαυρών πολυτίμων.  
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Την κιβωτόν όθεν ταύτην, οίαν παρελάβομεν παρά των 

αειμνήστων προγόνων ακεραίαν και αλώβητον παραδίδομεν από 

της σήμερον εις τας χείρας του Έθνους, όπως αναδείξῃ αυτήν 

περιφανεστέραν και ως τινα παμφανή αστέρα της οικουμένης και 

ευχόμεθα από καρδίας, όπως εις την σημερινήν ιεράν και ιστορικήν 

ημέραν και εθνικήν εορτήν προστεθή μία άλλη μεγαλειτέρα, καθ’ 

ην να πανηγυρίσωμεν την απολύτρωσιν και των λοιπών υποδούλων 

αδελφών ημών. Ζήτω το έθνος. Ζήτω η Α. Μ. ο Βασιλεύς ημών 

Γεώργιος ο Α΄. Ζήτω ο σεπτός και θεοσεβέστατος διάδοχος του 

Ελληνικού Θρόνου. Ζήτωσαν οι γενναίοι και ένδοξοι αξιωματικοί 

του Ελληνικού Στρατού και Στόλου.  

    Καρυαί τη 2 Ν/βρίου 19121470 

Απάντησις του Γεωργίου Παπαγεωργίου 

Απαντώντας ο αξιωματικός Γεώργιος Παπαγεωργίου ανέφερε 

εν συντομίᾳ τα εξής: Αδελφοί μου, είμαι κατενθουσιασμένος εκ της 

μεγάλης υποδοχής Σας, η οποία δεικνύει την σφριγώσαν εθνικήν 

σας ζωήν και το ευγενές ελληνικόν αίμα, όπερ ρέει εις τας φλέβας 

υμών. Σας διαβεβαιώ δε ότι ο ελληνικός στρατός παντού δρέπει 

δάφνας νίκης1471. 

Εν τω μεταξύ, έγινε γνωστό, ότι τάγμα από τον στρατό 

κατοχής της Χαλκιδικής, με διοικητή τον ταγματάρχη Γ. Καρέκλη 

αποβιβάσθηκε στη Δάφνη και ανέρχεται στις Καρυές. Κατόπιν 

αυτού, έλαβε εντολή η Ιερά Επιστασία να φροντίσει για την 

υποδοχή και την φιλοξενία του. Κατ’ εκτίμηση, ο στρατός αυτός 

ανερζόταν περίπου σε 750 άνδρες.  

 

 

 

                                                           
1470 Μεταξάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 18-21.   
1471 Μεταξάκης, ό.π., σ. 21. 
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Ιεροκοινοτικά Γράμματα1472 

Α) Πρός τον γενναιότατον Σημαιοφόρον του Ελληνικού 

Ναυτικού αγήματος του Αιγαίου Κύριον, Κύριον Γεώργιον 

Παπαδόπουλου1473.  

 

Αριθ. 209.                    Γενναιότατε 

Η καθ’ ημάς Ιερά Κοινότης αποτελουμένη εκ των αντιπροσώπων 

των Κ΄ Ιερών και ευαγών Μονών του Αγίου Όρους, επί τω 

συντελεσθέντι, θείᾳ συνάρσει, ιστορικώ και ευφροσύνῳ γεγονότι 

της απελευθερώσεως του Ιερού ημών τόπου εκ του Τουρκικού 

ζυγού ως εκ της μακραίωνος δουλείας, πρώτιστον Αυτής καθήκον 

ηγείται ίνα, μετά τον αδελφικόν ασπασμόν και τα θερμά 

συγχαρητήρια, εκφράσῃ τη υμετέρα ευγένειᾳ, τω πρώτῳ καταλυτῄ 

των Τουρκικών Αρχών και ελευθερωτή του Ιερού ημάς τόπου την 

βαθύτατην ευγνωμοσύνην και τας απείρους ευχαριστίας Αυτής. 

Ο ιερός και ευγενής πόθος της απελευθερώσεως ημών ο από 

τοσούτων αιώνων τεθαμμένος εις τα βάθη των καρδιών ημών και αι 

χρυσαί ελπίδες της ενώσεως και αποδόσεως ημών εις την Ανωτέρα 

Ελλάδα συνετελέσθη, θείᾳ συνάρσει τη Υμετέρᾳ αφίξη και κατοχή, 

η δέ 2 Νοεμβρίου έστιν αλησμόνητος και γράμμασι χρυσοίς 

εγγεγραμένη εις τας καρδίας ημών.  

Εκδηλούντες την κατακλύζουσαν ημάς ευγνωμοσύνην και την 

ανέκφραστον χαράν τη υμετέρα εκλαμπρότητι τω συντρίψαντι την 

τυραννίδα και κακόβουλον μητρυιάν, και την διαβεβαίωσιν των όδε 

πιστής υποταγής και αφοσιώσεως αισθημάτων ημών προς τον 

θεοφρούτητον και κραταιόν θρόνον του τρισεβάστου ημών 

                                                           
1472 Τα πρωτότυπα έγγραφα σχετικά με την απελευθέρωση του Αγίου Όρους 

βρίσκονται στην Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος (Αρχείο Αλεξάνδρου 

Παπαγεωργίου – Βενετά), το δε ψήφισμα στο Αρχείο Ιστορικών Εγγράφων 

ΙΕΕΕ (Αρχείο Μερκάτη). Εκφράζω θερμές ευχαριστίες προς την Διεύθυνση για 

την παραχώρηση των εγγράφων. 
1473 Αναφέρεται στον Γεώργιο Παπαγεωργίου.  
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Βασιλέως Γεωργίου του Α΄ ευχόμεθα όπως Κύριος ο Θεός σκέπῃ, 

περιφρουρή και διαφυλάττῃ Ὑμάς ως κόρην οφθαλμού εις δόξαν 

του Κραταιού Ελληνικού Στόλου και του ενδόξου και ευσεβούς 

ημών γένους και προς απολύτρωσιν του λοιπού υπό τον ζυγόν 

στενάζοντος Ελληνισμού. 

 Επί τούτοις υποβάλλοντες τα βαθύτατα σέβη και την 

αιώνιαν ευγνωμοσύνην και ευχαριστίας ημών. 

 Διατελούμεν μετά πολλής τιμής  και υπολήψεως 

 Εν Καρυαί τη 2ᾳ Νοεμβρίου 1912 

 Εν Χριστω ικέται διάθερμοι 

 Άπαντες οι εν τη Κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι [Προ]ϊστά-

μενοι των Κ΄ Ιερών και ευαγών Μονών του Αγίου Όρους Άθω. 

*** 

Β) Εν Καρυαίς τη 8η Απριλίου 1913 

Προς τον γενναιότατον ανθυποπλοίαρχον του Στόλου του 

Αιγαίου Κύριον Κύριον Γεώργιον Παπαγεωργίου 

       Εις Τένεδον. 

Μετά πλείστης όστις ευχαριστήσεως και χαράς ελάβομεν 

αμφοτέρας τας από 1 και 14 απερχομένου μηνός τιμία, της 

υμετέρας αγάπης, μετά πάροδον τοσούτον χρόνου από της 

ενταύθεν αναχωρήσεώς Σας, και η χαρά ημών, δικαίως εκορυφώθη, 

αφ’ ενός μεν διά τα αίσια της υγείας υμών,  καθόσον κυκλο-

φορησάσης ενταύθα ψευδούς φήμης ότι δήθεν επληγώθητε βαρέως 

εν τη μάχη κατά την Χίον, λύπη άφαντος συνείχε πάντας ημάς ήτις 

διελύθη ήδη και εις χαράν μετετράπη, αφ’ ετέρου δε επί τω 

προβιβασμώ υμών εις ανθυποπλοίαρχον δι’ ην συγχαίροντες 

ευχόμεθα τη υμετέρᾳ αγάπῃ ανωτέραν προαγωγήν και παν αγαθόν 

μετ’ αυτής.   

Η διεθνοποίησις του Ιερού ημών τόπου καθ’ ας έχομεν 

πληροφορίας εκ τε των Ευρωπαϊκών Εφημερίδων και των 

ημετέρων επανακαμψάντων εξ Αθηνών πληροφοριών απεσωβήθη 

οριστικώς, της Ρωσσίας αποσυράσης,  την τοιαύτην πρότασιν 

αυτής, ως αντικειμένης της διεθνοποιήσεως εις την εκκλησιαστικήν 

τάξιν.  
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Όσον δ’ αφορά την παράκλησιν υμών, η καθ’ ημάς Ιερά 

Επιστασία εν Τακτική Συνεδρίᾳ της Ιεράς Συνάξεως υπέβαλεν 

Αυτή ως ιδίαν εαυτής πρότασιν της απονομής του παρασήμου του 

Παναγίου Τάφου τη υμετέρᾳ αγάπη, ήτις εγένετο παμψηφεί 

αποδεκτή και ενεκρίθη ίνα διά των Κοινών επιτρόπων εν 

Κων/πόλει, Αγίου Όρος και Παναγίου Τάφου γίνωσι τα δέοντα 

διαβήματα τη Α. Μακαριότητι τω Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύρ. 

Δαμιανώ προς απονομήν τη υμετέρᾳ αγάπῃ του ειρημένου 

παρασήμου.   

Αναγόμενοι δι’ εις την εκδηλουμένην πρόθεσίν σας όπως μας 

επισκεφθήτε ενταύθα, ευχόμεθα μεν ίνα η πρόθεσίς σας αυτή λάβῃ 

σάρκα και οστά, παρακαλούμεν δε ίνα υπερνικήσαντες τα τυχόν 

υπάρχοντα υπηρεσιακά εμπόδια, έλθητε και συνεορτάζομεν 

ενταύθα τα της λαμπροφόρου του Σωτήρος ημών Αναστάσεως 

εορτάς ενταύθα και επανίδωμεν αλλήλους μετά πάροδον τοσούτου 

χρόνου.  

Τελευτούντες δε την παρούσαν σας διαβιβάζομεν τους 

αδελφικούς ασπασμούς της ολομελείας της καθ’ ημάς Ιεράς 

Συνάξεως και καταστέφοντες Υμάς διά των ευχών και ευλογιών 

των Ιερών ημών  Μονών.  

 Διατελούμεν μετά πλείστης τιμής και υπολήψεως 

 Εν Χριστω ευχέταις διάθερμοι 

Οι Επιστάται της Ιεράς Κοινότητος 

Του Αγίου Όρους Άθῳ. 

Ο της των Ιβήρων Πρωτεπιστάτης Προηγούμενος Γρηγέντιος 

Ο της του Παντοκράτορος Γέρων Συνέσιος  

Ο της του Φιλοθέου Στέφανος 

Ο της της Σιμωνοπέτρας Γ. Φώτιος 

Ο Αρχιγραμματεύς Ανατόλιος Βατοπεδινός 

Ο υπογραμματεύς Αρσένιος Ξενοφωντινός 

 

Υ.Γ. Την σημαίαν, ην η καθ’ ημάς Ιερά Επιστασία θέλει 

προσφέρει υμίν εις ανάμνησιν της απελευθερώσεως του Ιερού 
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ημών τόπου παρηγγείλαμεν εις Θεσσαλονίκην επειδή ενταύθα 

δεν ήτο δυνατόν αυτήν την αρεσκείαν ημών να κατασκευασθή 

τοιαύτη, διό προσεχώς θα λάβητε αυτήν.  

      Οι αυτοί.  

 

Χρονολογικά σημειώματα 

της απελευθερώσεως του Αγίου Όρους. 

 Την 30 Οκτωβρίου 1912 από την Μπάλτζα Θεσσαλονίκης ο 

Διοικητής τμήματος Στρατιάς Θεσσαλονίκης Κ. Καλλάρης 

ανέθεσε την κατάληψη της Χαλκιδικής στον Ταγματάρχη Γ. 

Κολοκοτώνη, Διοικητή Τάγματος Κρητών. Την 1η Νοεμβρίου 1912 

με την υπ’ αριθμ. Β.Ε.74, 1/11/1912  έγγραφο του Τμήματος 

Στρατιάς Θεσσαλονίκης προς την VII Μεραρχία διατάχθη από 

τον Κ. Καλλάρη η κατάληψη του Αγίου Όρους από τον Ελληνικό 

Στρατό.  

Την αυτήν ημέραν (1/11/1912) με την Β.Ε. 76 το Κρητικόν Τάγμα 

(Γ. Κολοκοτρώνης Βασιλικά 1-11-1912) αναφέρει άφιξιν εις … 

Γαλάτισταν και Βασιλικά. 

Για την εκτέλεση της ως άνω διαταγής ένα τάγμα του 

Ελληνικού Στρατού επιβιβάστηκε στο ατμόπλοιον Αίολος με 

κατεύθυνση το Άγιο Όρος. 

Την 2/11/1912 (Ρεσιτνίκια) ο Γ. Κολοκοτρώνης μεταβαίνων 

παρόντα εις Πολύγυρον προς εγκατάστασιν της έδρας του (Αριθμ. 

Β.Ε. 71) διαβίβασε την άφιξη του τάγματος Κρητών στον 

Πολύγυρο με την  υπ’ αριθμ. Β.Ε. 79 αναφορά του προς την VII 

Μεραρχία. Από εκεί αποστέλλει προς το Άγιο Όρος ένα ουλαμό 

με δύο αξιωματικούς (Έγγραφον της VII Μεραρχίας, Μέραρχος 

Σωτίλης) και από μια διμοιρία στην Λιαριγκόβη (Αρναία) και στο 

Ζαγκλιβέρι. 

Μετά από την 1/11/1912 υπ’ αριθμ. 75 Β.Ε. διαταγή, το 20ο 

Σύνταγμα Πεζικού κατέφθασε στη Δάφνη στις 2 Νοεμβρίου. Ο 

Μέραρχος Σωτίλης αναφέρει προς τον Στρατιωτικό Διοικητή 
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Θεσσαλονίκης, στην υπ’ αριθμ. Β.Ε. 81- 10/11/1912 επιστολή του, 

τα εξής: Το τάγμα του 20ου Πεζικού Συντάγματος της  Μεραρχίας 

υπό την διοίκησιν του ταγματάρχου Καρέκλη αφίχθη εις Δάφνην 

του Άθω την 10 ½ εσπερινήν της 2ας Νοεμβρίου. Εν πλῴ διεβιβάσθη 

αυτῴ έγγραφον του Υποναυάρχου Κουντουριώτου, δι’ ὧ ανακοινώ-

νονταν ότι η χερσόνησος του Άθω είχε καταληφθῃ υπό λόχου 

πεζοναυτών εις Ιερισσόν υπό του ανθυποπλοιάρχου Κουρμούλη και 

αριθμού τινός ανδρών αποβιβασθέντων εις Δάφνην και μεταβαίνων 

εις Καρυάς υπό του σημαιοφόρου Παπαγεωργίου. Ολόκληρον το 

τάγμα απεβιβάσθη εις Δάφνην, πλην του 1ου λόχου υπό τον λοχαγόν 

Μίχαλον και της διμοιρίας των πολυβόλων, οίτινες απεστάλησαν 

θαλασσίως εις Ιερισσόν, δι’ ενός δε ουλαμού του 1ου λόχου 

κατελήφθη και η κωμόπολις Ίσβορον. Ένθα και μεταλλεία εν 

εκμεταλλεύσει. Οι λοιποί λόχοι του τάγματος Καρέκλη 

εγκαταστάθησαν αυθημερόν εις Καρυάς συμπληρώσαντες την 

ελληνικήν κατοχήν της Χερσονήσου του Άθω….  

Στην ίδια επιστολή του ο Μέραρχος Σωτίλης αναφέρει την 

αποκατάσταση της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη χρηση 

τηλεγραφικού σύρματος και την προσπάθεια τηλεγραφικής 

σύνδεσης με τον Ίσβορον, την Θεσσαλονίκη, αλλά και την 

αποκατάσταση της συγκοινωνίας με τον Πολύγυρο.  

Και καταλήγει ο Σωτίλης: 

Ο υποναύαρχος Κουντουριώτης εν τη προκηρύξει περί καταλή-

ψεως της Χερσονήσου είχεν ορίσει ως γενικόν αυτής διαιτητην τον 

ανθυποπλοίαρχον Κουρμούλην, όστις συναντήσας το Τάγμα εις 

Καρυάς, απήλθεν εις Δάφνην, όπως λάβει διαταγάς, μεθ’ ό δεν 

επέστρεψεν και φαίνεται ότι επεβιβάσθη των πλοίων ως και ο 

σημαιοφόρος Παπαγεωργίου. Εν Δάφνη παραμένει ο αρχικε-

λευστής Κασίμης με 20 ναύτες έως αν έχουσι ανατεθή τα 

καθήκοντα λιμενάρχου. Η αναφορά κλείνει με παράκληση για το 

διορισμό των απαιτημένων τηλεγραφικών και τηλεφωνικών 

υπαλλήλων προς αποκατάσταση της επικοινωνίας, καθόσον 
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διαφορετικά η επικοινωνία των Ταγμάτων των απεσπασμένων 

στη Χαλκιδική καθίστατο δυσχερέστατη.  

 Σχετικό τυγχάνει και το υπ’ αρ. 840 / 532 /27.10.1912 

τηλεγράφημα του Στρατιωτικού Διοικητή Θεσσαλονίκης και 

πέριξ, Πρίγκηπος Νικολάου, προς το Υπουργείο Εξωτερικών. 

Κατόπιν υμετέρου  τηλεγραφήματος 5450 λαμβάνω την τιμήν ν’ 

απαντήσω ότι κατόπιν διαταγής Α.Β.Υ. Διαδόχου απεστάλησαν τα 

κάτωθι τμήματα προς κατάληψιν χώρας πέριξ Θεσσαλονίκης 

έχοντα οδηγίας όπως αποφύγωσι πάσαν προς συμμάχους 

προστριβήν τηρήσωσιν όμως ευσταθή stop. Πρώτον…Τέταρτον. 

Τάγμα Κρητών με έδραν Πολύγυρον κατέλαβε Χαλκιδικήν όπου και 

ενεκατεστάθησαν ημέτεραι διοικητικαί και αστυνομικαί αρχαί 

stop... Πέμπτον: Εν τάγμα εικοστού συντάγματος κατέλαβεν Άγιο 

Όρος. stop…1474 

 Την 4ην Νοεμβρίου ελήφθη αναφορά περί αποστολής 

αποσπασμάτων σε διάφορα χωρία, περί εκπληρώσεως της 

καταλήψεως Χαλκιδικής (ΒΕ 80)1475. 

Το κίνημα Ευλόγιου Κουρίλα. 

Μετά την έναρξη του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, ο Ευλόγιος 

Κουρίλας συγκρότησε ένοπλο Σώμα Κελλιωτών Αγιορειτών,  

προκειμένου οι Μοναχοί του Αγίου Όρους να συμμετάσχουν στην 

Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.  

Σε έργο που δημοσίευσε,1476 γράφοντας σε τρίτο πρόσωπο, 

αναφέρει για τη δράση του Εις τον πόλεμον του 1912 μοναχός της 

Λαύρας, τελειόφοιτος της Φιλολογίας, συγκροτήσας λόχον 

ολόκληρον εκ μοναχών και λαϊκών του Άθωνος ύψωσε πρώτος την 

ελλην. σημαίαν και εξελθών εις τα όρη της Χαλκιδικής ηνώθη μετά 
                                                           

1474 Υπουργείο Εξωτερικών (Αρχείον Ελ. Βενιζέλου) φ. 173.6 (173/157, 157α) –

Εκκλησιαστική Αλήθεια, αριθ. 45 (1919) 390-398.  
1475 (Εκθεση γεγονότων  ΓΕΣ/ΔΙΣ εκ 57 σελίδων).  

1476 Κουρίλας, Πατριαρχικαί Ιστορίαι, τομ. Α, σ. 432 & 93-94.  

- Παπάγγελος, "Η Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος", σ. 129-177. 

- Μάξιμος Ιβηρίτης, Το Άγιον Όρος Αγωνιζόμενον, σ. 33 σημ. 9  
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των εκεί ανταρτικών σωμάτων υπό τον λοχαγόν Β. 

Παπακωνσταντίνου, (σ. 432). Ο Κουρίλας είχε ως παράδειγμα τον 

Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ Β΄, ο οποίος, ευρισκόμενος στα 

Ιωάννινα και βλέποντας τον ελληνικό στρατό να κάμπτεται από 

τους λησταντάρτες, περιέζωσε το ξίφος, ώρμησε κατ’ αυτών και 

τους έτρεψε εις φυγή κράζοντας από σε δεσπότη, την 

παθαίνομεν1477.  

Δεν επιθυμώ να ανατρέξω εις το απώτερον παρελθόν, 

υπενθυμίζω μόνον το 1912, ότε από τρίχα εσώθη η Θεσσαλονίκη 

από τις βουλγαρικής βουλιμίας. Ήμην οπλαρχηγός του σώματος 

των Αγιορειτών και ασθμαίνοντες κατορθώσαμεν διανύσαντες 

νήστεις μαραθώνιον δρόμον διά να προλάβομεν να εισέλθωμεν 

πρώτοι εις την πόλιν του Αγίου Δημητρίου (επικαλούμαι την 

μαρτυρίαν του Αγίου Θεσσαλονίκης κ. Γενναδίου, όστις με εξένισε 

εις την Ιεράν Μητρόπολιν. (σ. 93-94).  

Ο Κουρίλας εκείνες τις μέρες ξεσηκώνει καλογήρους της 

Λαύρας και όχι μόνον για να συγκροτήσει αντάρτικο σώμα. Το 

κίνημα αντιμετωπίζεται από το μοναστήρι ως ανόητον διάβημα, 

καθώς η Σύναξη φοβάται ανεξέλεγκτα αντίποινα των Οθωμανών. 

Ο αποφασισμένος Κουρίλας όμως ορκίζει καλογήρους εντός και 

εκτός των τειχών… ενώ στρατεύονται και αρκετοί σερδαρέοι… 

Τελικά η ομάδα του Κουρίλα ενώθηκε στη συνέχεια με αντάρτικο 

σώμα στη Χαλκιδική και έφθασε στη Θεσσαλονίκη….1478  

Μετά τα ευχάριστα και περηφανή γεγονότα των ελληνικών 

όπλων έληξε και το κίνημα Κουρίλα Μετ’ αυθαιρεσίας… και 

ιταμότητος εισήλθον εις την Μονήν οι ατρόμητοι Ευλόγιος 

Κουρίλας, Ζωσιμάς ή Ζήσης, Καπετάν Αρκούδας ή Λάμπρος και 

Κατσάνος και μετ’ αγερώχου μάλιστα υπερηφανίας περιέρχονται 

την Μονήν ούτε καν να θέλωσι να ακούσωσι τους Επιτρόπους και 

Προϊσταμένους, γράφουν οι Επίτροποι,  γεγονός που φανερώνει 

πως τάχιστα ήθελαν να προκαλέσουν την επέμβαση του νέου 

                                                           
1477 (Λαμπρίδου, Ηπειρώτικα Μελετήματα, Πωγωνιακά 1889, σ. 77-78). 
1478Καραγιαννακίδης, Ραβάσια, σ. 135 
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Αστυνομικού Διευθυντού του Αγίου Όρους κ. Βεργογιαν-

νόπουλου1479  

Βουλγαρικό στρατιωτικό απόσπασμα  

στο Άγιο Όρος 

Μετά την Απελευθέρωση του Αγίου Όρους, η νέα διοίκηση του 

τόπου εγγυόταν ότι θα ακολουθούσε μια γόνιμη περίοδος για το 

Άγιο Όρος. Ωστόσο, επακολούθησε ικανό χρονικό διάστημα 

μεταβατικής και συγχρόνως αβέβαιης ροής των ιστορικών 

γεγονότων, μέχρι να ρυθμιστεί από τις διεθνείς συνθήκες το 

ζήτημα της κυριαρχίας του Αγίου Όρους. 

Προέκυψαν όμως κάποια γεγονότα που σηματοδοτούν και την 

ύπαρξη φυλετικού ανταγωνισμού. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εγκατάσταση Βουλγα-

ρικού αποσπάσματος στην Ι. Μονή Ζωγράφου. Οι Βούλγαροι, 

κατά μήνα Νοέμβριο του 1912 και ενώ οι σχέσεις τους με τους 

σύμμαχους Έλληνες ήταν φιλικές, παρακάλεσαν τις ελληνικές 

Αρχές να επιτρέψουν την είσοδο στη Μονή ενός βουλγαρικού 

λόχου 50 οπλιτών προκειμένου αυτός να προσκυνήσει, όπως και 

εγένετο (26 Νοεμ.1912). Όμως το σχέδιο των Βουλγάρων δεν ήταν 

η προσκύνηση αλλά η μόνιμη εγκατάσταση στη μονή. Οι 

Βούλγαροι ύψωσαν στον αρσανά τη βουλγαρική σημαία μέχρι 

την άνοιξη του 1913. Το βουλγαρικό απόσπασμα έφτασε  και 

μέχρι τις Καρυές, βλέποντας όμως οι Βούλγαροι την εκεί έντονη  

παρουσία ελληνικών δυνάμεων επέστρεψαν πίσω. Συν τω χρόνω 

όμως, επειδή οι σχέσεις Ελλάδος -Σερβίας με τη Βουλγαρία 

οξύνθηκαν, λήφθησαν προληπτικά μέτρα γι’ αυτούς. Η μικρή 

όμως αστυνομική δύναμη του Αγίου Όρους που δεν επαρκούσε 

για την επιβολή της τάξης, ανάγκασε τον αστυνομικό διοικητή 

Καρυών Βεργογιαννόπουλο να ζητήσει τη συνδρομή  του Γερ. 

Αβερκίου από το Κελλί Αγίων Αρχαγγέλων της Ι. Μ. Χελανδαρίου 

και του Κελλιώτη της Ι. Μ. Γρηγορίου Ιωάννη Κομβολογά, 

προκειμένου να καταρτίσουν Σώμα από εθελοντές κελλιώτες και 
                                                           

1479Καραγιαννακίδης, ο.π. σ. 139  

– Ιω. Παπάγγελος, ο.π. σ. 148-158.  
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άλλους μοναχούς. Με την έναρξη δε του Β΄ Βαλκανικού πολέμου 

(Ιούν.1913), το Σώμα αυτό, αποτελούμενο περισσότερο από 200 

Κελλιώτες και 100 λαϊκούς υπό τις διαταγές του Βεργογιαννό-

πουλου πολιόρκησε τη Μονή Ζωγράφου. Ανάμεσά τους ήταν και 

ο γνωστός Οπλαρχηγός εξ Ιερισσού Καπετάν Γ. Γιαγλής (παλαι-

ότερα αρχισερδάρης του Αγίου Όρους). Στην προβλήτα της Μο-

νής κατέπλευσε επίσης πλοίο του πολεμικού ναυτικού, και οι 

ελληνικές Αρχές απαίτησαν την παράδοση του βουλγαρικού 

αποσπάσματος, καθόσον υφίστατο πρόβλημα εμφανέστατο της Ι. 

Μ. Ζωγράφου ως εγκλειούσης εχθρικόν στρατόν εν καταστάσει 

πολιορκίας1480. Προς εκφοβισμό τους, επειδή στην αρχή έφεραν 

αντιρρήσεις, το ελληνικό πολεμικό πλοίο έρριψε τρεις βολές εκτός 

της Μονής Ζωγράφου. Ακολούθησε η αμαχητί παράδοση των 

Βουλγάρων (21 Ιουνίου) και η δέσμευση του οπλισμού τους (300 

όπλα και 10.000 φυσίγγια). Μάλιστα δε, με επίτακτο που 

κατέπλευσε από το Τσάγεζη στο Άγιο Όρος, παρουσία των 

Αντιπροσώπων Λαύρας και Ιβήρων, οι Βούλγαροι  απεστάλησαν 

στη Θεσσαλονίκη.1481 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1480 Δωρόθεος, Το Άγιον Όρος, σ. 158.  
1481 Χρήστου, Το Άγιον Όρος, σ. 311.  

-Μαμαλάκης, Το Άγιον Όρος, σ. 481-482 

- Λιβανός, «Η απελευθέρωση», σ. 123  

- Καραγιαννίδης, Ραβάσια σ. 140-141  

-  Πάππας, Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος, 2012.       
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ΙΙ. Η ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Το Άγιο Όρος στις Συνθήκες ειρήνης. Προσπάθειες 

Διεθνοποιήσεως 

 Το θέμα του εσωτερικού μοναστικού πολιτεύματος του 

Αγίου Όρους και της διοικητικής υπαγωγής του μετά την 

Απελευθέρωση στο Ελληνικό Κράτος προκάλεσε ένταση στις 

διεθνείς διπλωματικές σχέσεις, η οποία προκλήθηκε μετά από 

ενέργειες της Ρωσίας. Παρά το γεγονός ότι η υπέρ των Ελλήνων 

νικηφόρα έκβαση του αγώνα για την απελευθέρωση της 

Μακεδονίας άνοιγε μια καινούργια σελίδα στη διακυβέρνηση του 

Αγιώνυμου Τόπου, η δυσλειτουργία του διοικητικού συστήματος 

του Αγίου Όρους δημιουργούσε νομικές και πολιτικές τριβές στις 

σχέσεις των Μονών, τις οποίες περιέπλεκαν οι ασκούμενες 

πιέσεις των εξαρτηματικών εξαρχικών μοναχών του Αγίου Όρους 

στην εξωτερική πολιτική της Ρωσίας.  

 Μετά την Απελευθέρωση του Αγίου Όρους το ισχύον 

σύστημα οργάνωσης και διοίκησής του, στηριζόταν στους  Γενι-

κούς Κανονισμούς που συντάχθηκαν από την Ιερά Κοινότητα το 

1910 υπό την προεδρία του Πατριαρχικού Εξάρχου Ειρηναίου 

Κασσανδρείας. Ανωτάτη πνευματική Αρχή ήταν το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο, το οποίο, ενώ άρχισε να ενισχύεται με εξουσίες, 

υφίστατο επί Πατριαρχίας Ιωακείμ Β΄ έναν περιορισμό στις 

δικαιοδοσίες του, που όμως επί του Ιωακείμ Γ¨ και με δική του 

ανάμειξη η κατάσταση άλλαξε και δόθηκε στην Ιερά Κοινότητα η 

ευχέρεια της από μόνης της εσωτερικής διοίκησης του Αγ. Όρους, 

Όμως με την ακολούθως αναφερόμενη προσπάθεια της 

διεθνοποίησης του Αγίου Όρους το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλευρό των 

αγιορειτών και την υπαγωγή του στην Ελλάδα.1482  

                                                           
1482 Δ. Μουζάκης, «Οι θεσμοί Διοίκησης στο Άγιον Όρος κατά την 

απελεθέρωσή της από την οθωμανική κυριαρχία»,  Ζ΄ Διεθνές Επιστημονικό 
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 Εξετάζοντας ιστορικά το θέμα, αναφέρουμε ότι τον 18ο 

αιώνα, στο άρθρο 7 της Συνθήκης Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (1774) 

γινόταν  λόγος μόνο για την προστασία του ρωσικού ναού στην 

Κωνσταντινούπολη και όχι  για την προστασία ρωσικών ιδρυμά-

των στο Άγιο Όρος. Τον 19ο αιώνα, η ρωσική εξωτερική πολιτική 

δεν αντέδρασε για τις κακουχίες που υπέστησαν οι Αγιορείτες 

μοναχοί από τους Τούρκους, εξαιτίας της συμμετοχής των 

Μοναχών στα εθνικά προσκλητήρια των Ελλήνων, όπως αυτό 

του 1821, ούτε για τις λεηλασίες των ρωσικών  ιδρυμάτων του 

Άθω. Ήδη από την 14η Μαρτίου 1876, τα προνόμια των ρωσικών 

μοναστηριών του Αγίου Όρους διασφαλίζονταν πλήρως από 

σουλτανικά φιρμάνια, τα οποία χαρακτήριζαν τις ρωσικές μονές 

και τα ρωσικά ιδρύματα του Αγίου Όρους ως αναπαλλοτρίωτα 

εκκλησιαστικά κτήματα. Η διεθνοποίηση του Όρους ήταν αίτημα 

της Τσαρικής Ρωσίας, με απώτερο σκοπό να μετατραπεί η 

χερσόνησος σε ρωσική βάση. Οι εδώ πανσλαβιστές που έπαιρναν 

γραμμή από την Πετρούπολη κάνουν το σύνθημα σημαία. Οι 

μοναχοί των λοιπών εθνικοτήτων προτιμούν την προσάρτηση του 

Άθω μάλλον στην Ελλάδα, και για λόγους ιστορικούς και για 

λόγους δικαίου1483.   

 Η μοναστική πολιτεία, τα ρωσικά ιδρύματα και τα 

δικαιώματα των Ρώσων μοναχών του Αγίου Όρους  αναφέρονται 

για πρώτη φορά στη διεθνή διπλωματία σε διάταξη της Συνθήκης 

του Αγίου Στεφάνου (3 Μαρτίου 1878). Η αναφορά αυτή της 

αγιώνυμης πολιτείας σε διεθνή συνθήκη ενέπλεκε το Άγιο Όρος  

στις διεθνείς πολιτικές και διπλωματικές συγκρούσεις των 

Μεγάλων Δυνάμεων. Τα γεωστρατηγικά συμφέροντα  αυτών, 

από δω και στο εξής, θα επηρεάσουν τη Μοναστική ζωή του Άθω, 

                                                                                                                                                                      
Συνέδριο, «Το Άγιο Όρος στα χρόνια της απελευθέρωσης». Θεσσαλονίκη, 2013, 

σ. 43-45. 
1483 Δωρόθεος, Το Άγιον Όρος, σ. 188 – Η Σερβία και το Μαυροβούνιο 

παρέμειναν αδιάφορες για το εν λόγω ζήτημα, ενώ η Βουλγαρία πρότεινε το 

Άγιο Όρος να δοθεί στη Ρουμανία, ώστε αυτή ν’ απαλλαγεί από διεκδικήσεις 

της δεύτερης επί βουλγαρικών εδαφών. Τον Άθωνα διεκδίκησαν η Αγγλία και 

η Αυστροουγγαρία.   
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θέτοντας σε κίνδυνο την πνευματική και θρησκευτική 

ακεραιότητα των μοναχών και το μοναχικό τους βίο, ο οποίος, ως 

γνωστόν, έχει μη κοσμικό προορισμό.  

  Ιδιαίτερη σημασία είχε η διάταξη του άρθρου 22 της 

Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, για τα  δικαιώματα των Ρώσων 

μοναχών που διαβίωναν στη μοναστική πολιτεία, η όποια 

καθόριζε τα εξής: Ιερείς και άλλοι εν Ιερείς τόποις και οι ρωσικής 

καταγωγής Μοναχοί του Όρους Άθω θα διατελώσιν εν πλήρει 

κατοχή των πρότερον ισχυόντων δικαιωμάτων αυτών και θα 

εξακολουθώσιν απολαύοντες εν τοις ανήκουσιν αυτοίς τρισί 

Μοναστηρίοις και τοις εξαρτωμένους παρ’ αυτών οίκοις των αυτών 

δικαιωμάτων και προνομίων, άτινα εισίν εξησφαλισμένα υπέρ των 

άλλων θρησκευτικών Καταστημάτων και Μοναστηρίων του Όρους 

Άθω1484. Το εν λόγω άρθρο αποκάλυπτε πως η ρωσική διείσδυση 

στο Άγιο Όρος δεν ήταν μια τυχαία και επιπόλαια επιλογή της 

εξωτερικής ρωσικής πολιτικής αλλά εμπεριείχε, εν πολλοίς, 

διπλωματική σκοπιμότητα. Ο επεκτατισμός ήταν απροκάλυπτος 

και οι σκοποί διάφανοι. Οι ίντριγκες του Ρώσου πρεσβευτή στην 

Κωνσταντινούπολη κόμη και στρατηγού Ιγνάτιεφ (1864-1877) αλλά 

και των διαδόχων του στην Πρεσβεία (όπως A. Nelidov, του I. 

Zinoviev, του Carykof), καθώς και των εκάστοτε προξένων στη 

Θεσσαλονίκη, δεν είχαν τελειωμό. Οι προσπάθειες όλων απέ-

βλεπαν στην δημογραφική αλλοίωση των κατοίκων της 

Χερσονήσου1485.  Η Ρωσία κατοχύρωσε στη διεθνή συνθήκη τα 

δικαιώματα των Ρώσων μοναχών και διασφάλισε την υπόσταση 

των ρωσικών ιδρυμάτων, διατηρώντας, στο διηνεκές, το 

ενδιαφέρον της για το Άγιο Όρος. Πέραν αυτού του 

ενδιαφέροντος των Ρώσων περί διατηρήσεως των κτήσεων και 

των πλεονεκτημάτων των ρωσικής καταγωγής μοναχών, υπήρχε 

                                                           
1484 Μυλωνάκος, ό.π., σ. 100. –Μεταξάκης, ό.π., σ. 44 κε. – Βλάχος Κ., Η 

Χερσόνησος, σ. 130 σημ.1  
1485 Δωρόθεος Μοναχός, Το Άγιον Όρος. Κατερίνη, Εκδόσεις Τέτριος, 1985, σ. 

184. – Για τις διπλωματικές δραστηριότητες του Ν. Ιγνάτιεφ στην 

Κωνσταντινούπολη και στο Άγιο Όρος βλ. H. Summer, “Ignatief at 

Constantinople”, Slavonic and East European Review, 11 (1934) 341 κ.ε. 
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και η αναφορά σε τρεις ρωσικές μονές, - στην πραγματικότητα 

ήταν μια (του Αγίου Παντελεήμονος) - και σε δύο Σκήτες (του 

Αγίου Ανδρέου της Ι. Μονής Βατοπεδίου και Προφήτου Ηλίου της 

Ι. Μονής Παντοκράτορος). Μάλιστα, σε μελέτη του ο A.A. 

Dmitzievskij εξέφρασε την λύπη του γιατί δεν αναγνωρίσθηκε η 

ύπαρξη τριών ρωσικών Μονών στο Άγιο Όρος παρά μόνον 

μιας1486. Στα πλαίσια της πανσλαβιστικής πολιτικής της Ρωσίας, η 

ρωσική διείσδυση στο Άγιο Όρος επιτεύχθηκε μέσω της 

αλματώδους αριθμητικής αύξησης των Ρώσων μοναχών που 

διαβιούσαν εκεί. Αυτή διαφοροποίησε την αριθμητική αναλογία 

των Μοναχών, όσο αφορά την εθνική τους καταγωγή1487. 

 Μολονότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ρωσικών μονα-

στηριών δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο, γεννήθηκαν ερωτήματα 

στην ελληνική κοινή γνώμη ως προς την αναγκαιότητά ύπαρξης 

της διατάξεως αυτής του άρθρου 22. Γιατί λοιπόν οι Ρώσοι 

Αγιορείτες θα έπρεπε να τυγχάνουν και νομικής διεθνούς 

προστασίας με την εν λόγω συνθήκη; Τι εφοβούντο οι Ρώσοι 

μοναχοί δια τα περιουσιακά τους στοιχεία, όταν οι αλλογενείς 

μοναχοί στο Άγιο Όρος ουδέποτε έτυχαν κακής ή άνισης 

μεταχείρισης από τη μοναστική αθωνική διοίκηση;  

  Υπό την προεδρία του σιδηρού καγκελλαρίου.  D.-E.-L. Von 

Bismark, η  Συνθήκη του Βερολίνου (13 Ιουλίου 1878) που 

επακολούθησε διαφοροποίησε τα δικαιώματα των μοναχών, 

όπως αυτά καθορίστηκαν στην προηγούμενη συνθήκη. Το Συνέ-

δριο του Βερολίνου, έπειτα από εισήγηση του Ιταλού εκπρο-

σώπου, έκρινε ότι παρέλκει η αναφορά σε ρωσικά πρόσωπα και 
                                                           

1486 Κων. Κ. Παπουλίδης, «Το Άγιον Όρος στο επίκεντρο των διεθνών 

ανταγωνισμών», (100χρονα Αγίου Όρους, Αγιορείτικη Εστία), σ. 65 - 

Dimitrievskij, Russkie na Athone. Očerk žizni I dejatel’ nosti igumena tusskogo 

Panteleimonovskogo monastyrija svjascenoarhimandrita Makarija Suskina, 

Πετρούπολη, 1895, σ. 237.  - Κων. Κ. Παπουλίδης, «Ένα νέο ρωσικό βιβλίο για το 

Άγιο Όρος» Φιλογένεια, 13/2 (2011) 14-15. – Lora A. Gerb, Ruskij Afon 1878-1914 

g.g. – Ocerki cerkovno- politiceskoj istorii (=Ο ρωσικός Άθως το 1868 με 1914. Δοκίμια 

εκκλησιαστικής και πολιτικής ιστορίας).  Μόσχα, 2010, σ. 23. –  
1487 Στα στατιστικά στοιχεία του 1903 καταγράφονται 3496 Σλάβοι έναντι 3276 

Ελλήνων Μοναχών. 
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ιδρύματα. Στο άρθρο 62 τα δικαιώματα των μοναχών 

διατυπώνονται πιο γενικά, δεν διαχωρίζονται οι μοναχοί από την 

εθνική τους καταγωγή και  δεν κάνει λόγο περί ρωσικών 

προσώπων και ιδρυμάτων.  Οι μοναχοί του όρους Άθω οθενδήποτε 

και άν κατάγονται θα διατηρήσωσι τα κτήματα και τα πρότερα 

αυτών δικαιώματα και θ’ απολαύωσιν, άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως, 

πλήρους ισότητος δικαιωμάτων και προνομίων1488. Βέβαια, η 

Συνθήκη δεν κατήργησε τα προνόμια των Ρώσων μοναχών στο 

Άγιο Όρος, αλλά τα επεξέτεινε σε όλους τους αγιορείτες 

μοναχούς ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή ες όσον 

βέβαια δεν προήρχοντο από περιοχές της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, σύμφωνα άλλωστε με τις βασικές αρχές του 

διεθνούς δικαίου1489. Το Φεβρουάριο 1913 μετέβη στην Αθήνα 

πενταμελής επιτροπή Αγιορειτών Αντιπροσώπων, γενόμενη 

δεκτή από τον Βασιλέα Κωνσταντίνο, τον Πρωθυπουργό Ελ. 

Βενιζέλο και τον Αρχιεπίσκοπο Θεόκλητο. Πολύς δε ήταν ο 

κόσμος που ήθελε εθελοντικά τότε να βοηθήσει τους Αγιορείτες 

Πατέρες. Μάλιστα και οι καθηγητές Μ. Χατζηδάκης και Π. 

Καρολίδης συγχάρηκαν πάσαν την Αγιορειτικήν χορείαν επί τη 

ανδρική στάσει, ην εν τω ζητήματι τούτω επεδείξατο1490. 

Χαρακτηριστική είναι η επιδειχθείσα συμπεριφορά από την 

Κελλιώτικη Αδελφότητα, η οποία συνέστησε υποεπιτροπές που 

περιήλθαν κελλιά και σκήτες, συγκεντρώνοντας το ποσό των 386 

χρυσών λιρών. Το εν λόγω ποσό παρέδωσαν στον Ελευθέριο 

Βενιζέλο (Μάρτιος 1913). Μάλιστα η κάθοδος της Επιτροπής στην 

Αθήνα συνέπεσε με την κηδεία του Βασιλέως Γεωργίου Α΄, η 

οποία εκπροσώπησε το Άγιο Όρος, έπειτα από προτροπή του Ε. 

                                                           
1488 Βλάχος, Η Χερσόνησος, σ. 130  

– Παπαστάθης, Το καθεστώς, σ. 285 και 343-353.   
1489 Παπουλίδης, Το Άγιον Όρος, σ. 111. 
1490 Δωρόθεος Μοναχός, ό.π., σ. 190 – Την ειδησεογραφία και τις κρίσεις των 

εφημερίδων από την επίσκεψη των Αγιορειτών, αλλά και την απήχηση που 

είχε στο πανελλήνιο η επίσκεψη εκείνη βλ.. Βησσαρίων, «Οι αγώνες» 158 επ. 
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Βενιζέλου. Τη χειρονομία των Κελλιωτών μιμήθηκαν στη 

συνέχεια και άλλες Μονές1491.   

 Στις 17 Μαΐου 1913 υπογράφηκε η Συνθήκη του Λονδίνου 

μεταξύ των Βαλκανικών Συμμάχων, ήτοι της Ελλάδος, 

Βουλγαρίας, Σερβίας και Μαυροβουνίου, από την πλευρά των 

νικητών, και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από την πλευρά 

των ηττημένων, με την οποία τερματίστηκε ο Α΄ Βαλκανικός 

Πόλεμος. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της συνθήκης η Οθωμανική 

Αυτοκρατορία και Συμμαχικές δυνάμεις των νικητών έδιναν την 

εξουσιοδότηση στις Μεγάλες Δυνάμεις, για να αποφασίσουν περί 

της τύχης όλων των οθωμανικών νήσων του Αιγαίου Πελάγους 

(εκτός της Κρήτης) και του Αγίου Όρους. Μπορεί, λόγω του 

ενσκήψαντος ελληνοβουλγαρικού πολέμου (με ήττα της 

Βουλγαρίας, 18 Ιουλίου) να μην κυρώθηκε η Συνθήκη νομοθετικά, 

το άρθρο 5 όμως της Συνθήκης συνέβαλε στην υπογραφή του 

Πρωτοκόλλου για την αυτονόμηση του Αγίου Όρους.1492 

Ακολούθησε η συνθήκη του Βουκουρεστίου (10 Αυγούστου 1913), 

στην οποία (αρθρ. 5 κυρίως) καθορίστηκαν τα όρια της ελληνικής 

και βουλγαρικής επικράτειας, ήτοι της οροθετικής γραμμής   των 

νέων Βουλγαροσερβικών συνόρων που ξεκινούσαν επί της 

κορυφής του όρους Μπέλλες και καταληγούσης εις τας εις το 

Αιγαίον Πέλαγος εκβολάς του Νέστου Ποταμού.1493 Σχετικά με τη 

διατυπωθείσα από τον καθηγητή Σ. Θ. Λάσκαρι άποψη όσον 

αφορά τις αποφάσεις της Συνθήκης αυτής και την εφαρμογή τους 

ότι … η Ελλάς δύναται να θεωρηθεί ότι είχεν αναγνωρισθεί και de 

jure κυρίαρχος του Αγίου Όρους…, την ασπάζεται επίσης ο Ρώσος 

καθηγητής S. V. Troickij και ο Έλληνας καθηγητής Χ. Κ. 

                                                           
1491 Πατάπιος, "Όψεις της απήχησης", σ.155 και υπος.21.  
1492 Κ. Παπουλίδης, ο.π. σ. 67 (Το Α. Ο. στο επίκεντρο των διεθνών 

ανταγωνισμών) - του ιδίου, ο.π. σ. 172 (Αρχειογραφικά και ιστοριογραφικά της 

Ρωσίας) -     του ιδίου, ο.π. σ. 145 (Το Α. Ο. και η Ρωσία).  

- Παπαδάτος, Αι σλαβικαί, σ. 27-30.     
1493  Μυλωνάκος, ο.π. σ. 114-115  

-  Παπαδάτος, Η Πολιτειακή, σ. 38  
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Παπαστάθης.1494 Στις διαπραγματεύσεις του Βουκουρεστίου ετέθη 

θέμα για την πόλη της Καβάλας, η οποία τελικά κατεκυρώθη 

στην Ελλάδα. Ανάλογοι είναι και οι θερμοί λόγοι στήριξης του 

Αγ. Όρους από την εφημ. Ρούσκαγια Σνάμια (Ρωσική Σημαία) στο 

φύλλο της 12–10–1913. 

Μετά την Συνθήκη του Βουκουρεστίου η Κυβέρνηση της 

Ρωσίας άρχισε να διαφοροποιεί τη θέση της. Πλέον έχουμε 

σιωπηρά προσάρτηση του Αγίου Όρους στην Ελληνική 

Επικράτεια. Η Κυβέρνηση της Ρωσίας με βάση το προαναφερθέν 

άρθρο 5 της Συνθήκης του Λονδίνου (τον Μάιο 1913) παρουσίασε 

στην Πρεσβευτική Συνδιάσκεψη του Λονδίνου (29 Ιουλίου 1913) 

την ιδέα της αυτονόμησης του Αγίου Όρους.  

Η πρόταση της Αυτοκρατορικής Ρωσίας βρήκε απήχηση και 

όπως ήταν φυσικό υπογράφηκε μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων 

Πρωτόκολλο, με το οποίο ανακηρυσσόταν το Άγιο Όρος αυτόνομη 

πολιτεία, με ιδιόρρυθμο τρόπο διοικήσεως, διότι η αυτονομία του θα 

ήταν ανεξάρτητη και ουδέτερη.1495 Το Πρωτόκολλο αυτό δεν 

εφαρμόστηκε, μετά την αντίδραση του Αγίου Όρους, συνεπικου-

ρούμενου από τις Μεγάλες Δυνάμεις, καθόσον η Ελλ. Κυβέρνηση 

αγνοούσε τα γεγονότα του Λονδίνου. Άρχισαν τότε 

διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδος, οι οποίες όμως 

δεν τελεσφόρησαν. Όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων η 

Αυτοκρατορική Ρωσία ήθελε συνδιοίκηση και συγκυριαρχία στο 

Άγιο Όρος με την Ελληνική Κυβέρνηση. Αυτό συμπεραίνεται και 

μόνον από το περιεχόμενο της τελευταίας παραγράφου του 

εμπιστευτικού σημειώματος1496.  

                                                           
1494 Κ. Παπουλίδης, ο.π. σ. 68  

- Λάσκαρις, Διπλωματική, σ. 347 - S. V. Troickij, “Aton i mezdunarodnoe pravo” 

(= ο Άθως και το Διεθνές Δίκαιο), Bogoslovskie Trudy 33 (1997), 144-145. - Χ. Κ. 

Παπαστάθης, Το καθεστώς του Αγίου Όρους και της Εκκλησίας της Μακεδονίας 

μετά την Συνθήκη του Βουκουρεστίου, Θεσσαλονίκη, 1990, σ. 191-200.   
1495 Κ. Παπουλίδης, ο.π. σ. 69-76 -  του ιδίου, ο.π. σ. 174-180 -  Α. Βαμβέτσος, Το 

Άγιο Όρος και η Ελληνική Πολιτική, σ. 1,9,12-15.  
1496 Πρόκειται για τα «Σημειώματα εγχειρισθέντα υπό του εν 

Κωνσταντινουπόλει Πρέσβεως της Ρωσίας κ. De Giers εις τον ημέτερον κ. 
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Πέραν των ειρημένων βουλγαρικών διεκδικήσεων στο Άγιο 

Όρος, το 1913 η ρωσική Κυβέρνηση έθεσε θέμα όχι μόνο αλλαγής 

του εσωτερικού καθεστώτος λειτουργίας του Άγιου Όρους, άλλα 

και εδαφικής κυριαρχίας, προβάλλουσα την ανάληψη της 

προστασίας του Άγιου Όρους από τις Ορθόδοξες δυνάμεις. Με 

πανηγυρικό Ιερόν Ψήφισμα (3 Οκτωβρίου 1913), το όποιον 

ανεγνώσθη ενώπιον της εφεστίου Εικόνος της Θεοτόκου στον Ι. 

Ναό του Πρωτάτου, κηρύχθηκε το αυτοδιοίκητο του Μονα-

στηριακού πολιτεύματος υπό την πνευματική δικαιοδοσία του 

Οικουμενικού Πατριάρχου, και αναγνωρίσθηκε ότι άπαντα τα 

δικαιώματα της οθωμανικής αυτοκρατορίας στο Άγιο Όρος έχουν 

μεταβιβασθεί στο ελληνικό Βασίλειο, του οποίου το Άγιο Όρος 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. Επιπλέον, απεκρούσθη 

οιαδήποτε ιδέα διεθνοποιήσεως ή ουδετεροποιήσεως ή συγκυριαρ-

χίας ή συμπροστασίας: 

 

Ψήφισμα ενσωματώσεως του Αγίου Όρους στην ελληνική 

πολιτεία. 

ΙΕΡΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ 

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου 

Πνεύματος 

Η έκτακτος του Αγίου Όρους Ιερά Σύναξις συγκροτουμένη εκ 

των Καθηγουμένων και Προϊσταμένων των Είκοσι κυριάρχων 

βασιλικών και πατριαρχικών και σταυροπηγιακών Ιερών Μονών, 

κανονικώς και νομίμως εκπροσωπούσα την όλην αυτοδιοίκητον 

μοναχικήν πολιτείαν του Αγίου Όρους, συνελθούσα σήμερον την 3 

Οκτωβρίου ημέραν Πέμπτην του σωτηρίου έτους 1913, εν τω Ιερό 

Ναό του Πρωτάτου” εν Καρυαίς, ενώπιον της εφεστίου και 

                                                                                                                                                                      
Πανάν κατά Μάιον του 1914»: Considerations sur le régime provisoire à établir au 

Mont Athos (=Παρατήρήσεις επί του εις το Άγιο Όρος εισακτέου προσωρινού 

διοικητικού συστήματος όπου η ρωσική πλευρά ζητούσε την συνδιοίκηση με 

την ελληνική, στο Άγιο Όρος.) Κων. Παπουλίδης, «Η Απελευθέρωση του Αγίου 

Όρους (2 Νοεμβρίου 1912) και η Ρωσία», Ζ΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, «Το 

Άγιο Όρος στα χρόνια της απελευθέρωσης».  Θεσσαλονίκη, Αγιορείτικη Εστία, 

2013, σ. 79.  
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θαυματουργού εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου του “Άξιον εστίν”, 

ψηφίζει εν Αγίω Πνεύματι: 

Α΄-Ευλογεί το ευλογητόν όνομα του πανοικτίρμονος Θεού ότι 

ηυδόκησεν εν τω απείρω αυτού ελέει να ελευθερωθή ο άγιος ούτος 

Τόπος από της δεσποτείας της ημισελήνου και να επανέλθη υπό την 

φωτοβόλον προστασίαν της Σημαίας του Σταυρού. 

Β΄-Εκφράζει αΐδιον ευγνωμοσύνην τω μεγαλειοτάτω Βασιλεί των 

Ελλήνων Κωνσταντίνω IB', τω ελευθερωτή, όστις ως εκτελεστής 

της βουλής του Θεού έδωκε τω αγίω τούτω Τόπω την ελευθερίαν. 

Γ΄-Διατάσσει ίνα η δότειρα της ελευθερίας του Αγίου Όρους Ελ-

ληνική Σημαία εξακολουθή κυματίζουσα εις το διηνεκές επί πασών 

των εν αυτώ Ιερών Μονών και των εξαρτημάτων αυτών ως 

σύμβολον κυριότητος και προστασίας. 

Δ΄-Κηρύττει αναλλοιώτους τας θεμελιώδεις βάσεις του εν ισχύι 

αυτοδιοικήτου μοναστηριακού πολιτεύματος του Αγίου Όρους υπό 

την πνευματικήν δικαιοδοσίαν του Οικουμενικού Πατριάρχου, κατά 

τας μέχρι τούδε υφισταμένας σχέσεις, τας διαγραφομένας εν τοις 

γενικοίς κανονισμοίς του Αγίου Όρους, παν δε τέως υφιστάμενον 

νόμιμον δικαίωμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επί του Αγίου 

Όρους αναγνωρίζει ως μεταβιβασθέν εις το Ελληνικόν Βασίλειον. 

Ε΄-Αποκρούει εντόνως ως ολεθρίαν διά την περαιτέρω εξέλιξιν 

του μοναχικού βίου εν Αγίο Όρει την ιδέαν της διεθνοποιήσεως, ή 

ουδετερο- ποιήσεως, ή συγκυριαρχίας, ή συμπροστασίας, ή όπως 

άλλως ήθελε τις ονομάσει την τάσιν της πολιτικής 

εκμεταλλεύσεως του Ιερού Τόπου ημών, θεωρεί δε το ιερόν έδαφος 

του Αγίου Όρους αναποσπάστως ηνωμένον μετά του όλου εδάφους 

του Ελληνικού Βασιλείου. 

ΣΤ΄-Ευχαριστεί τας υψηλάς Κυβερνήσεις πάντων των 

Ορθοδόξων Κρατών διά το διατρανούμενον υπ’ αυτών ευσεβές 

ενδιαφέρον υπέρ του Αγίου Όρους, αλλά και ικετεύει αυτάς, εν 

ονόματι της Ορθοδοξίας, να μη θελήσωσιν, ενστερνιζόμενοι την 

ιδέαν της συμπροστασίας, να γίνωσιν ένοχοι ολέθρου του σεμνείου 

τούτου της όλης Ορθοδοξίας, ένθα, εν αγαστή αδελφική συμπνοία 

συζώσι τον βίον της μοναχικής αρετής δούλοι Χριστού πάσης 

εθνότητος, αλλά τουναντίον, εν αγάπη χριστιανική, το φιλοδίκαιον 
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αυτών και την αμοιβαίαν εμπιστοσύνην επιδεικνύμεναι, να 

αναγνωρίσωσιν ότι το δικαίωμα της πολιτικής προστασίας του 

Αγίου Όρους ανήκει εις μόνον το Ελληνικόν Βασίλειον του οποίου ο 

Στρατός έδωκεν αυτώ την ελευθερίαν και υπό των χωρών του 

οποίου πανταχόθεν περιβάλλεται. 

Ζ΄-Παρακαλεί τους εξοχωτάτους λειτουργούς των Μ. Δυνάμεων 

τους συγκροτούντας την εν Λονδίνο Συνδιάσκεψιν να μη θελήσωσι 

διά παρα- κινδυνευομένης αποφάσεως αυτών να δημιουργήσωσι 

ζήτημα θρησκευτι- κοπολιτικού χαρακτήρος, επικινδύνου, ως εκ 

της φύσεως αυτού, διά την ειρήνην της Ανατολής. 

Η΄-Ικετεύει το σεπτόν Οικουμενικόν Πατριαρχείον όπως διά της 

έγκυρου παρεμβάσεως αυτού σώση τον άγιον Τόπον τούτον από 

παντός κινδύνου τείνοντος εις την αλλοίωσιν του Αγιορειτικού 

καθεστώτος. 

Θ΄-Διακηρύττει ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι πάσα περί 

Άγιου Όρους διεθνής ή άλλου χαρακτήρος πράξις, ή απόφασις, 

αντιβαίνουσα προς τα εν τω παρόντι ψηφίσματι διατυπούμενα, 

θέλει συναντήσει, εν τη εφαρμογή αυτής, ενασκούμενον το 

δικαίωμα της υπέρ Ιερών και όσιων αμύνης, προσκαλεί δε από 

τούδε, εν αγάπη Χριστού, πάντας τούς γνησίους Αγιορείτας 

πατέρας και αδελφούς, τούς ζηλωτάς της δόξης των ομολογητών 

και μαρτύρων τον άγιον Τόπον τούτον, να ετοιμασθώσι διά τον 

αμάραντον του μαρτυρίου στέφανον. 

Ι΄-Εντέλλεται τη Ιερά Επιστασία όπως διαβιβάση το μεν 

πρωτότυπον του παρόντος ψηφίσματος εις την Α. Μεγαλειότητα 

τον σεπτόν Βασιλέα ημών Κωνσταντίνον IB' τον ελευθερωτήν, τον 

επί του Αγίου Όρους διάδοχον των αοιδίμων Βυζαντινών 

Αυτοκρατόρων, των ιδρυτών των Ιερών Μονών ημών, αντίγραφον 

δε αυτού εις την Μεγάλην τον Χρίστον Εκκλησίαν, εις πάσας τας 

σεπτάς Κυβερνήσεις των Ορθοδόξων Κρατών και εις τα μέλη της εν 

Λονδίνω Πρεσβευτικής Συνδιακέψεως. 

Εγένετο, ανεγνώσθη και υπεγράφη εν τω ιερό ναό του 

Πρωτάτου”, εν Καρυαίς, ενώπιον της σεπτής εικόνος της 

αειπαρθένου Μαρίας, της υπερμάχον στρατηγού, Ης ταις 

πρεσβείαις σώζοι ο Δεσπότης των απάντων τον Άγιον Τόπον τούτον. 
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Οι Καθηγούμενοι και Προϊστάμενοι των Είκοσιν Ιερών και ευαγών 

ημών Μονών, οι αποτελούντες την έκτακτον Ιεράν Σύναξιν 

 

 Ο της Μεγίστης Μ. Λαύρας: Γέρων Κορνήλιος 

 Ο της του Βατοπαιδίου: Αρκάδιος Ιεροδιάκονος 

 Ο της των Ιβήρων: Γέρων Ιωακείμ 

 Ο της του Χιλανδαρίου: Προηγούμενος Κλήμης 

 Ο της του Διονυσίου: Καθηγούμενος Αρχιμανδρ. Δοσίθεος 

 Ο της του Κουτλουμουσίου: Καθηγούμ. Αρχ. Δαμασκηνός 

 Ο της του Παντοκράτορος: Αρχιμανδρίτης Στέφανος 

 Ο της του Ξηροποτάμον: Προηγούμενος Ευγένιος 

 Ο της του Ζωγράφου: Μηνάς Ιερομόναχος 

 Ο της του Δοχειαρίου: Γέρων Ιερόθεος 

 Ο της του Καρακάλλου: Καθηγούμενος Αρχιμ. Αθανάσιος 

 Ο της του Φιλοθέου: Αρχιμανδρίτης Θεοδόσιος 

 Ο της του Σίμωνος Πέτρας: Καθηγούμ. Αρχ. Ιωαννίκιος 

 Ο της του Αγίου Παύλου: Γέρων Ευλόγιος 

 Ο της του Σταυρονικήτα: Γέρων Γαβριήλ 

 Ο της του Ξενοφώντος: Καθηγούμενος Αρχιμ. Γεδεών 

 Ο της του Γρηγορίου: Γέρων Βαρλαάμ 

 Ο της του Εσφιγμένου: Χρυσόγονος Ιεροδιάκονος 

 Ο της του Ρωσσικού:  

 Ο της του Κωνσταμονίτου: Μόδεστος Ιερομόναχος 

 

 

Οι Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των Είκοσιν Ιερών και εναγών 

Μονών τιμών οι αποτελούντες την τακτικήν Ιεράν Σύναξιν 

 Ο της Μεγίστης Μ. Λαύρας: Γέρων Ησύχιος 

 Ο της τον Βατοπαιδίου: Γέρων Χαρίτων 

 Ο της των Ιβήρων: Προηγούμενος Άνθιμος 

 Ο της του Χιλανδαρίου: Προηγούμενος Κλήμης 

 Ο της του Διονυσίου: Γέρων Νικόδημος 

 Ο της του Κουτλουμουσίου: Γέρων Χαρίτων 

 Ο της του Παντοκράτορος: Προηγούμενος Χρυσόστομος 
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 Ο της του Ξηροποτάμου: Προηγούμενος Μερκούριος 

 Ο της του Ζωγράφου: Ιερομόναχος Μήνας 

 Ο της του Δοχειαρίου: Γέρων Διονύσιος 

 Ο της του Καρακάλλου: Γέρων Φίλιππος 

 Ο της του Φιλοθέου: Γέρων Στέφανος 

 Ο της του Σίμωνος Πέτρας: Γέρων Φώτιος 

 Ο της του Αγίου Παύλου: Γέρων Ευλόγιος 

 Ο της του Σταυρονικήτα: Προηγούμενος Ελευθέριος 

 Ο της του Ξενοφώντος: Γέρων Λουκάς 

 Ο της του Γρηγορίου: Γέρων Ανδρέας 

 Ο της του Εσφιγμένου: Χρυσόστομος Ιεροδιάκονος 

 Ο της του Ρωσσικού: 

 Ο της του Κωνσταμονίτου: Μόδεστος Ιερομόναχος 

Η ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ1497 

 

 

 

                                                           
1497 Βλ. Το Ιερόν Ψήφισμα του Άγιου Όρους Άθω και τα συναφή επίσημα 

έγγραφα, κελεύσει της Ιεράς Κοινότητος, εν Θεσσαλονίκη τύποις Σ. Παντελή 

και Ν. Ξενοφωντίδου 1913, σελ, 5-10 -Ακταίου, Γράμματα Αγιορειτικά. Επί της 

εν τη Πρεσβευτική Συνδιασκέψει του Λονδίνου εισαχθείσης καινοφανούς 

πολιτικής προτάσεως όπως το Άγιο Όρος Άθως τεθή υπό την προστασίαν των 

Ορθοδόξων Κρατών Ρωσσίας, Βουλγαρίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου, Ρουμανίας 

και Ελλάδος και υπό την πνευματικήν δικαιοδοσίαν του Οικουμ. Πατριάρχου, 

εν Αθήναις 1913, σελ. 15-31.  

Πολλαί εκατοντάδες Κυπρίων Αγιορειτών Μοναχών, Μοναστηριακών τε και 

Κελλιωτών, απήτησαν το 1913 όπως εις τα Υπομνήματα της Ιεράς Κοινότητος 

προς την Πρεσβευτικήν Συνδιάσκεψιν του Λονδίνου σημειωθή, ότι εις 

περίπτωσιν κατά την οποίαν ήθελεν εφαρμοσθή το υπό της Ρωσίας 

προτεινόμενον σύστημα συγκυριαρχίας, την οποίαν απέκρουον πάντες, να 

τεθούν οι Κύπριοι Αγιορείται Μοναχοί υπό την προστασίαν της Αγγλίας, 

επειδή ετύγχανε προστάτις της πατρίδος των. Η Κοινότης όμως απέρριψε την 

αίτησιν ταύτην, μη ανεχομένη ουδέ ως πιθανότητα αποδοχής εγκαθιδρύσεως 

άλλης εξουσίας επί του Αγίου Όρους πλην της ελληνικής (βλ. Οι Κύπριοι 

Αγιορείται ζητούσιν αγγλικήν προστασίαν, περιοδ." Εκκλησιαστικός Κήρυξ', ως 

αν., σελ. 506-507). (Βλέπε Μοναχός Μάξιμος Ιβηρίτης [Νικολόπουλος], Μάξιμος 

Ιβηρίτης,  Το Άγιον Όρος επί Οθωμανικής κυριαρχίας, σ. 398-402). 
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Προσφωνήσεις της Αγιορείτικης Επιτροπής  

 

 

α) προς την Α. Μ. τον Βασιλέα ημών Κωνσταντίνον τον ΙΒ 

 

Πέντε ολόκληρους αιώνας αι Βασιλικαί και Αυτοκρατορικαί 

Μοναί του Αγιωνύμου Όρους, τα αιώνια ταύτα μνημεία της 

ευσέβειας των αοιδίμων Αυτοκρατόρων του Βυζαντίου περιέμενον 

την Μεγαλειότητά Σου να φέρῃ εις αυτάς την ελευθερίαν και την 

αρχαίαν αυτών εύκλειαν. Και ήλθες Βασιλεύ Ένδοξε, όπως ο άγιος 

Τόπος Σε ωνειρεύετο, όπως αι δεήσεις των μοναζόντων Σε εζήτουν 

παρά του Θεού. Αλλ’ ιδού ότι το πνεύμα του κόσμου επιχειρεί να 

καταστρέψῃ το έργον του Θεού. Ο Μέγας Θεός ώρισε Σε, τον 

γνήσιον Διάδοχον των ευσεβών Ιδρυτών των Ι. Μονών του Αγ. 

Όρους, Ελευθερωτήν αυτών, άρα και Κυβερνήτην και Προστάτην, 

αλλά η ανθρωπίνη ματαιότης ζητεί ν’ αποσπάσῃ ημάς από της 

Πατρικής Σου εξουσίας και παραδώσῃ εις προστάτας πολλούς, ίνα 

μη έχω μεν ουδένα. Όχι Βασιλεύ Ευσεβέστατε, δεν ανεχόμεθα την 

αδικίαν ταύτην, διότι αντιβαίνει εις το θέλημα του Θεού, και 

απεφασίσαμεν, προ της Σεπτής Εικόνος της Αειπαρθένου Μαρίας, 

ότι ούτε ζωή, ούτε θάνατος δύναται να χωρίσῃ ημάς από Σου, του 

απεσταλμένου προς ημάς από του Θεού. Την απόφασιν ημών 

ταύτην καταθέτομεν γραπτήν εις τα βασιλικάς Σου χείρας. Εν 

Αθήναις τη 17 Οκτωβρίου 1913. Οι αποτελούντες την Επιτροπήν 

του Αγιωνύμου Όρους Άθω.  

Ο Πρωτεπιστάτης Προηγούμενος Κλήμης της Μονής 

Χιλανδαρίου. Ο Προηγούμενος Ευγένιος της Μονής Ξηροποτάμου. 

Ο Καθηγούμενος του Ι. Κοινοβίου Καρακάλλου  Αρχιμ. Αθανάσιος. 

Ο της Μονής Φιλοθέου Αρχιμ. Θεοδόσιος. Ο Καθηγούμενος της 

Μονής Σίμωνος Πέτρας Αρχιμ. Ιωαννίκιος1498.  

 

 

                                                           
1498 Βησσαρίων, «Οι αγώνες», σ. 197. 
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β) Προς τον Πρόεδρον του Υπουργικού Συμβουλίου κ. 

Ελευθέριον Βενιζέλον.  

 

Εξοχώτατε: 

Ότε τη βοηθεία του Αγίου Θεού και τη τετιμημένη νικηφορία των 

Ελληνικών στρατευμάτων εδωροφορείτο ημίν το της ελευθερίας 

θεόσδοτον χρήμα και δάκρυα ευγνωμοσύνης ανεπέμποντο προς την 

άνωθεν αγαθότητα και ευσπλαχνίαν του Ουρανίου ημών Πατρός, 

χαρά δε και αγαλλίασις επλήρου τας καρδίας πάντων, 

πανευφροσύνως του θεσπεσίου απολαυόντων ποθήματος, τότε 

αδοκήτως ενέσκηπτεν εν ημίν η κανόχαρτος αγγελία της ούτω 

δυστυχώς καλουμένης διεθνοποιήσεως του Ιερού ημών Τόπου.  

Και που με την αρχήν ανάγει τοιαύτη τις σκέψις των ισχυρών, 

και τινα τα αίτια και αι αφορμαί τα προκαλέσαντα αυτήν, καίπερ 

μη αγνοούντες, αλλ’ ως μη εκ των εφ’ ημίν παραλείποντες, ταπει-

νώς δια του παρόντος εμφανιζόμεθα και εντονωτάτην  υποβάλ-

λομεν διαμαρτυρίαν κατά του τοιούτου καθ’ ημών μελετωμένου 

αδικήματος∙ αδικήματος δε των μεγίστων κατ’ αυτής ταύτης της 

ελληνικότητος του Ιερού ημών Τόπου, υπέρ ης συνηγορούσι τα 

ακόλουθα.  

Πρώτον, της όλης Αθωνικής Χερσονήσου ανηκούσης από-

κλειστικώς και αναμφισβητήτως ταις επ’ αυτής από παλαιοτάτων 

χρόνων ιδρυμέναις Είκοσι Βασιλικαίς και Πατριαρχικαίς Ιεραίς 

Μοναίς, ταύτης τα 17/20 ανήκουσι ταις 17 Ιεραίς ημών Μοναίς.  

Είτα, η Ιερά Κοινότης, η αποτελούσα την Ανωτάτην Πνευματικήν 

και Διοικητικήν Αρχήν του Ιερού ημών Τόπου, διαμορφωθείσα 

μικρόν κατά μικρόν, επί τη βάσει παναρχαίων Αυτοκρατορικών 

Τυπικών και Διατάξεων, εξ ων απέρρευσε και ο καθορισμός των 

σχέσεων Αυτής προς την πολιτείαν καθώς και η προς το 

Οικουμενικόν Πατριαρχείον πνευματική  σχέσις, και απαρτιζομένη 

εκ των Είκοσιν Αντιπροσώπων των Είκοσιν Ιερών του Αγίου Όρους 

Μονών (Μεγίστης Λαύρας, Βατοπαιδίου, Ιβήρων, Χιλανδαρίου, 

Διονυσίου, Κουτλουμουσίου, Παντοκράτορος, Ξηροποτάμου, 

Ζωγράφου, Δοχειαρίου, Καρακάλλου, Φιλοθέου, Σίμωνος Πέτρας, 

Αγίου Παύλου, Σταυρονικήτα, Ξενοφώντος, Γρηγορίου, Εσφιγμένου, 
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Ρωσσικού και Κωνσταμονίτου – κατά ιεραρχικήν τάξιν-), φέρει 

άπαντα τα στοιχεία Ελληνικής Διοικητικής Αρχής, εν οις 

πρωτίστως η χρήσις της ελληνικής γλώσσης εν ταις συζητήσεσιν, 

εν τη τηρήσει των Πρακτικών των Συνεδριάσεων και τη εκδόσει 

παντός είδους και πάσης φύσεως εγγράφου.  

Όσα δε εισί, και καλούνται Σκήται, ή Κελλιά ή Καλύβαι, ταύτα 

πάντα ανήκοντα ταις Είκοσιν Ιεραίς Μοναίς και δι’ εγγράφων 

Πατριαρχικών, ή μοναστηριακών αναποσπάστως και αναφαιρέτως 

προς αυτάς συνδεόμενα, ούτε καθ’ εν λαμβανόμενα ψήφον έχουσιν, 

ούτε εν τω συνόλω αυτών λογίζονται, αλλά μετά των Ιερών Μονών, 

υφ’ ας υπάγονται συγκαταριθμούνται και εν τη Εικοσάδι μετ’ 

αυτών συγκαταλέγονται.  

Τούτων δε ούτως εχόντων, των δε Ιερών ημών Μοναστηρίων, από 

των Ελλήνων Αυτοκρατόρων του Βυζαντίου την ίδρυσιν και 

σύστασιν εχόντων, ηλίκα μεν και όσα κατά τους χρόνους εκείνους, 

της εμπολιτευομένης, ως ειπείν ευσεβείας, παρέσχεν η Αθωνική 

μοναχική πολιτεία τη τε Εκκλησία και τω Γένει, είτε εν συνόδοις 

ιεραίς δι’ αντιπροσώπων Αυτής παρεδρεύουσα, είτε προς επίλυσιν 

σπουδαίων Εκκλησιαστικών διαφορών και ζητημάτων καλουμένη, 

είτε και άλλως πως τον καλόν υπέρ πίστεως –πώς δε ουχί 

πατρίδος;- αγωνιζομένη, ταύτα πάντα εν σελίσι λαμπραίς της 

Αγιορειτικής Ιστορίας αναγράφονται.  

Ότε δε και το δούλειον ήμαρ ζοφερόν επί τα ημέτερα εφηπλούτο 

και η της αμαθίας αχλύς πυκνή πανταχόσε επεκάθητο, μόνος ο 

Αθωικός φάρος υπότρομον εσελάγιζεν. Αι δε Βοσπορίδες Μούσαι, 

όσαι της προς την Δύσιν μη αψάμεναι, εν ταις του Άθω Μοναίς 

θερμήν εδέχοντο φιλοξενίαν∙ και τον μέλανα ημφιεσμέναι τρίβωνα, 

εντεύθεν την Εθνικήν της αποκαταστάσεως παρηγορίαν μετά της 

πατρώας ημών ευσεβείας, γηραιώ βάκτρω, ανά το στενάζον και 

τεταλαιπωρημένον Γένος μετελαμπάδευον.-  

Και ην ιδείν τον Άθω, οιονεί χαλκείον πάμμεγα, εν ω το της 

Εθνεγερσίας ημών ηρέμα και αθορύβως εσφυρηλατείτο κατά-

σκεύασμα. Και φυλακείον ην ερυμνόν, εν ω τα της αμωμήτου ημών 

πίστεως φυγαδευόμενα πολύτιμα κατησφαλίζοντο ιερά κειμήλια.  
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Πού δε κατά τον μακραίωνα και παγχάλεπον εκείνον βίον της 

τυραννίας, ης το ωμόν και απάνθρωπον εβάσταζεν ο του Άθω έλλην 

μοναχός, υβριζόμενος, παιόμενος, κεντούμενος, εν στόματι 

μαχαίρας διερχόμενος, που οι νυν επήλυδες, οι την κενήν και 

καινόφωνον διεθνοποίησιν αξιούντες, υπήρχον καθεύδοντες; Τω 

όντι καθεύδοντες υπό ψυχήν διετέλουν, απειροκάλως εν ταις 

εαυτών διφθέραις ενειλημένοι∙ και μόλις διαγελώσης της Εθνε-

γερσίας ημών εξηγέρθησαν εκ του απαισίου τριγμού των συντρι-

βομένων δεσμών της τυραννίας∙ εισερπύσαντες δε υπό το προβά-

τειον σχήμα εις τον καλλίδενδρον του Ουρανογείτονος Άθω 

περίβολον, πριν ή γνωσθώσιν αντίθετοι όλως προς την επαγ-

γελλομένην αυτών  ευσέβειαν κατεδείχθησαν, ασφαλή τοις εξ ημών 

προσέχουσι τον νουν παρασχόντες τεκμήρια σώφρονος Εθνικής 

ημών περιφυλακής. Όθεν τοι και το κακόν ταχύ ελώφησε, της 

Αθωικής ελληνικότητος μηδέ το παράπαν άχρι δεύρο αλλοιωθείσης 

εκ του αλλοδαπού τεχνουργηθέντος εγχειρήματος.  

Δια δη τούτο και το εν ημίν τοσούτον σθένος της εντονωτάτης 

διαμαρτυρίας κατά της επονειδίστου διεθνοποιήσεως, προς ην 

απεγνωσμένως εστράφησαν ούτοι, ως προς εσχάτην ελπίδα 

σωτηρίας, και ην όλαις δυνάμεσιν αποκρούομεν και διατόρως 

αποκηρύττομεν τας τριψήφους ταύτας υπούλους ενεργείας, 

στερρώς δε του Αθωνικού ημών πολιτεύματος αντεχόμενοι, οίον 

υπάρχει απεκρυσταλλωμένον εν τοις διέπουσι τα ημέτερα θεσμίοις 

και καθεστώσιν, ένα και μόνον πόθον διακαή και εγκάρδιον έχομεν, 

εκείνον υπέρ ου αιώνας όλους οι πατέρες ημών ηγωνίζοντο, και 

ούτος εστίν, η αρρήκτως μετά της Μητρός ημών Ελλάδος ένωσις, 

εξ ης ου χωρίσουσιν ημάς, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, κατά το 

Αποστολικόν.  

Ταύτα ταπεινώς υποβάλλοντες τη Υμετέρα Εξοχότητι διά του 

παρόντος επτακαιδεκασφραγίστου ημών Γράμματος, φερώνυμον 

παρ’ Αυτής απεκδεχόμεθα την του δημιουργουμένου ημίν τούτου 

ζητήματος διευθέτησιν.  

Δαψιλαίς δε ταις ευχαίς και ευλογίαις των Ιερών ημών 

Μοναστηρίων την Εαυτής κορυφήν κατά  έχοντες προς δόξαν 
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αγήρω και κλέος άφθιτον του Ελληνικού Ονόματος ταπεινώς υπο-

σημειούμεθα. 

 

     Της Υμετέρας Εξοχότητος 

     διάπυροι προς Θεόν ευχέται 

         

 

 Εν Αγίω Όρει Άθω 

 Καρυαί τη 25 Ιανουαρίου 1913 

 

    Οι πληρεξούσιοι.   

 

   Ο της Μεγίστης Λαύρας Γέρων Ησύχιος 

   Ο της του Βατοπαιδίου Γέροντας Χαρίτων 

   Ο της των Ιβήρων Γ. Ιωακείμ 

   Ο της του Διονυσίου Γ. Νικόδημος 

   Ο της του Κουτλουμουσίου Χαρίτωνος 

   Ο της Παντοκράτορος Συνέσιος 

   Ο της Ξηροποτάμου Προηγ. Μερκούριος 

   Ο της του Δοχειαρίου Γ. Διονύσιος 

   Ο της του Καρακάλλου Γ. Φίλιππος 

   Ο της του Φιλοθέου Στέφανος 

   Ο της Σίμωνος Πέτρας Γ. Φώτιος 

   Ο της του Αγίου Παύλου Γ. Ευλόγιος 

   Ο της του Σταυρονικήτα Προηγούμ. Ελευθέριος 

   Ο της του Ξενοφώντος Παρθένιος 

   Ο της του Γρηγορίου Γ. Βαρλαάμ 

   Ο της του Εσφιγμένου Γ. Πορφύριος 

   Ο της του Κωνσταμονίτου 

 

*** 
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Η συνθήκη ειρήνης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας (1/14 Νοε. 

1913), αναφερόμενη στην κυριαρχία της Ελλάδος στα τουρκικά 

εδάφη που παρέλαβε, δίνει τον ακόλουθο ορισμό για τους 

μοναχούς του Αγ. Όρους: Les individus domicilié dans les territoires de 

l’ empire ottomane passant sous la domination de la Gréce deviendront 

sujets hellénes.  Οι κατοικούντες εν ταις Οθωμανικαίς χώραις ταις 

περιεχουμενους εις την κυριαρχίαν της Ελλάδος καθίστανται 

υπήκοοι Έλληνες1499   

 

Στη συνέχεια ξέσπασε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914), έπειτα 

η Ρωσική Επανάσταση (1917) και ακολούθως ο ελληνοτουρκικός 

πόλεμος (1921-22) που ναυάγησαν τα σχέδια της διεθνοποίησης. 

Η πλήρης αναγνώριση της Ελληνικής Κυριαρχίας στο Άγιο Όρος 

επήλθε με τη Συνθήκη της Λωζάνης (24 Ιουλίου 1923)1500. Μεταξύ 

των διεθνών πράξεων που υπογράφησαν, υπεγράφη και Πρωτό-

κολλο, σύμφωνα με το οποίο θα ισχύουν οι διεθνείς πράξεις εάν 

προηγουμένως ίσχυε η Συνθήκη των Σεβρών Περί προστασίας 

των εν Ελλάδι μειονοτήτων.  

 

Η Ελληνική Πολιτεία κύρωσε την Συνθήκη των Σεβρών (28 

Ιουλίου – 1η Αυγούστου 1920). Η υποχώρηση δε της Ελλάδος 

(άρθρο 13 της συνθήκης των Σεβρών) κατοχυρώνεται στο 

Σύνταγμα της Ελλάδος του 19261501, όπου αναγνωρίζεται το 

προνομιακό καθεστώς του Αγίου Όρους.  

Με αυτόν τον τρόπο, δόθηκε ένα οριστικό τέλος στην 

εκκρεμότητα που διαρκούσε για δεκαετίες όσον αφορά το κάθε-

                                                           
1499 Στ. Ιω. Παπαδάτος, Η πολιτ. Θέση του Α. Ο. σ. 46-47.  Νόμος ΔΣΙΓ (4213), 

1/14 Νοε. 1913: «Περί κυρώσεως της μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας συμβάσεως 

περί ειρήνης της 1/14 Νοε. 1913».  
1500 Κων. Κ. Παπουλίδης, « Το Άγιον Όρος στις Διεθνείς Συνθήκες (1878-1923)», 

Κληρονομιά, 29(1997) 243- 254 – του ιδίου Διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας- Ρωσίας 

(9ος- 20ος αι),  Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη, 2011, σ. 54.  
1501 Κ. Παπουλίδης, ο.π. σ. 180-182.   I. Doens – Χ. Κ. Παπαστάθης, «Νομική 

βιβλιοθήκη Αγίου Όρους (1912-1969)», Μακεδονικά, 10 (1970) 192-193 

    Ν. Σκανδάμης, «Το Άγιο Όρος και οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες», Ελληνική 

Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 2 (1983) 271-285. 
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στώς και την εσωτερική οργάνωση του Αγίου Όρους. Καθόσον η 

πνευματική αρμοδιότητα του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν 

διασφαλισμένη, το ισχύον  θεσμικό  πλαίσιο (όσον αφορά την 

παροχή διευκρινήσεων) θωράκιζε την αυτοδιοίκηση του Αγίου 

Όρους αλλά και το προνομιακό καθεστώς του.  

 

Κατά συνέπεια, η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του 

Ελληνικού Κράτους διασαφηνίστηκε με τον ευαργέστερο τρόπο 

τόσο από την εγκατάσταση του Πολιτικού Διοικητού στις Καρυές 

ως εκπροσώπου του, όσο και από την απορρέουσα ευθύνη διοική-

σεως του Αγίου Όρους μέσω ενός αντιπροσωπευτικού εργάτου, 

της Ιεράς Κοινότητος. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν και 

παραμένει η ανωτάτη πνευματική αρχή.   

 

Για το καθεστώς του Αγίου Όρους το ισχύον Σύνταγμα της 

Ελλάδος του 1975 κάνει λόγο στο άρθρο 105 αυτού. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει αρχειακό υλικό που 

εναπόκειται στα Αρχεία των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους και 

των εξαρτημάτων τους και φέρνει στην επιφάνεια άγνωστες 

πτυχές από την εθνική δράση των Αγιορειτών Μοναχών και την 

ενεργό συμμετοχή τους στα εθνικά προσκλητήρια.  

Οι Μοναχοί του Αγίου Όρους προσέγγιζαν τα γεγονότα της 

εξεταζόμενης περιόδου (δεύτερο μισό 19ου –αρχές 20ού αιώνα) με 

ξεχωριστή ευαισθησία και πατριωτισμό, γεγονότα εν πολλοίς 

άγνωστα στις επιμέρους πτυχές τους παρά το ειδικό βάρος που 

διαθέτουν. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η έρευνα αυτή δεν 

εξάγει συμπεράσματα για όσα διαδραματίσθηκαν αυτήν την 

περίοδο, αντιθέτως μπορεί να εκληφθεί ως μια ακριβής κατά-

γραφή προβληματισμών και γεγονότων που συνέβησαν στο Άγιο 

Όρος, καθόσον, τα πλούσια σε ύλη και περιεχόμενο Αρχεία, που 

φυλάσσονται στους ογκώδεις φακέλους των Ιερών Μονών και 

των εξαρτημάτων τους, ευρίσκονται υπό πρώϊμο στάδιο έρευνας. 

Όσον αφορά το λόγο  που η έρευνα αυτή παρέμεινε σε πρώιμο 

στάδιο, θα μπορούσε αυτός να συνοψισθεί στο ότι τα 

επισυμβαίνοντα τούτη την εποχή γεγονότα είναι ακόμη νωπά, 

εάν κανείς συλλογισθεί ότι πριν από μερικά χρόνια ζούσαν και οι 

τελευταίοι Μακεδονομάχοι, λαϊκοί ή ρασοφόροι, που προσέφεραν 

πολύτιμες υπηρεσίες στην Πατρίδα. Όχι ήσσονος σημασίας είναι 

και το γεγονός ότι για τα Μοναστήρια, Κελλιά και Σκήτες που δεν 

είναι ελληνικά και βρίσκονται εντός του Αγίου Όρους, επιδιώ-

κεται το καθεστώς ισοτιμίας ανάμεσά τους άνευ διακρίσεως. Δεν 

είναι όμως δυνατό να λησμονηθούν θρησκευτικές, ιστορικές, 

πολιτικές και πολιτιστικές καταστάσεις που συνδέονταν με τον 

Πανσλαβισμό και τη βουλγαρική Εξαρχία και αποσκοπούσαν στη 

κυριαρχία των Ρώσων και των Βουλγάρων στο Μακεδονικό χώρο, 

στο Άγιο Όρος και την ευρύτερη περιοχή του. Η πολυπληθής 

παρουσία Ρώσων μοναχών και τα  ασύμμετρα οικοδομήματα που 

έκτισαν δαπανώντας υπέρογκα ποσά, σε διαστάσεις διαφορετικές 

των αγιορειτικών, δείχνει την αντίθεση της ρωσικής τεχνοτρο-
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πίας στο χώρο της αρχιτεκτονικής. Η παρουσιαζόμενη άνθηση 

και σε άλλους τομείς της Τέχνης, όπως την αγιογραφία -με τη 

δημιουργία αξιολόγων αγιογραφικών οίκων-, τη μεταλλοτεχνία, 

ξυλογλυπτική, μαρμαροτεχνία, χαλκογραφία, χαρακτική, φωτο-

γραφία δίνουν την αίσθηση μιας μοναστικής Πολιτείας που βρί-

σκεται σε ακμή, με νεωτερίζοντα στοιχεία τέχνης να 

εφαρμόζονται σ’αυτήν, επηρεαζόμενα από σύγχρονες τάσεις της 

εποχής. Η δράση των Ρώσων, μέσα από την εν γένει συμπε-

ριφορά τους, συνεχίσθηκε και μέχρι την Απελευθέρωση του 1912-

13. Η Απελευθέρωση του Αγίου Όρους από το ένδοξο πολεμικό 

Ναυτικό μας το 1912 αποτέλεσε αφετηρία μιας νέας εποχής, που 

φέρνει έντονα τα χαρακτηριστικά του ελληνικού στοιχείου. Ωστό-

σο, ανέκυψαν στο προσκήνιο προβλήματα που καλλιεργούνταν 

κατά την οθωμανική περίοδο. Η Ρωσία, στα πλαίσια των επί 

δεκαετίες πανσλαβιστικών επιδιώξεών της, ζήτησε, αμέσως μετά 

τη λήξη του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, τον έλεγχο του Αγίου 

Όρους, τόσο στο θεσμικό όσο και στον πολιτικό τομέα, μέσω της 

αλλαγής του θεσμικού συστήματός του με κριτήρια πληθυσμια-

κά. Επίσης ζήτησε και την ανακήρυξη του Αγίου Όρους σε 

πολιτεία  αυτόνομη, ανεξάρτητη και ουδέτερη. Ωστόσο, πλείστα 

ήσαν τα γεγονότα που ανέτρεψαν τα σχέδιά τους και περιόρισαν 

τη δυναμική των Ρώσων στο Άγιον Όρος, όπως οι συνθήκες 

Βουκουρεστίου και Αθηνών, το πρόβλημα των Ονοματολατρών 

και η πτώση του Τσαρικού καθεστώτος. Η αποφασιστικότητα και 

η πείσμονα θέληση των Αγιορειτών Πατέρων, υποβοηθούμενοι 

από τις προαναφερόμενες ιστορικές εξελίξεις, οδήγησαν την 

ένωση του Αγίου Όρους με τη μητέρα Ελλάδα. Και πάλι όμως, 

από την απελευθέρωσή του μέχρι το 1923, διάφορα επιμέρους 

γεγονότα (Ρώσοι Κελλιώτες, ληστοσυμμορίες κλπ), με το ση-

μαντικότερο την σύνταξη θεμελιώδους Χάρτου από τους Αγιο-

ρείτες, δημιούργησαν κάποιες τριβές και εμπόδια, τα οποία όμως 

ήρθησαν με τις Συνθήκες των Σεβρών και Λωζάννης.  

Όσον αφορά τους Αγώνες των Αγιορειτών, θα πρέπει να 

αναφέρουμε, δίνοντας μια εικόνα της καθημερινότητάς τους, τις 

ατέλειωτες παρακλήσεις τους μπροστά στο Άξιο Εστί για την 
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Απελευθέρωση του Αγίου Όρους,  οι οποίες μάλιστα διεξάγονταν 

παρουσία ακόμη και των  Τούρκων. Παράλληλα με τον πνευμα-

τικό βίο στον Άθωνα, που παρέμεινε ανθηρός, ακμαίος και 

προσαρμοσμένος στην πολιτιστική παράδοση, οι Αθωνικές Προ-

σωπικότητες έδωσαν το δικό τους εκπαιδευτικό στίγμα μέσω της 

Αθωνιάδος Σχολής. Πέρα όμως από την πνευματική παρουσία 

των Αγιορειτών στη Μοναστική Πολιτεία του Άθω, κατά την 

εποχή αυτή αναδείχθηκαν και μοναχοί-στρατιώτες που πήραν 

στα χέρια όπλα, μετέφεραν πολεμοφόδια και έμψυχο υλικό από 

τα παράλια του Αγίου Όρους στο εσωτερικό της Μακεδονίας, 

αψηφώντας κινδύνους, ενώ συγχρόνως εμψύχωναν σε περιοδείες 

τους το ηθικό των Μακεδόνων. Αποτέλεσμα όλων αυτών των 

δράσεων ήταν να  συλληφθούν ένας ικανός αριθμός μοναχών   

στο Επταπύργιο της Θεσσαλονίκης, να τραυματισθούν ή να 

φονευθούν, συνεχίζοντας την παράδοση της ενεργής προσφοράς 

της Εκκλησίας στους Αγώνες του Έθνους.   

Ανάμεσα στα διακονήματα των Μοναχών ήσαν και η 

αντιπροσώπευση των Μονών στις Καρυές, στη Θεσσαλονίκη και 

στην Κωνσταντινούπολη. Οι Αντιπρόσωποι και οι Επίτροποι των 

Μονών είχαν ως κύριο έργο τη συχνή ενημέρωση των Ιερών Μο-

νών, -μέσω  γραμμάτων, εφημερίδων και άλλου έντυπου υλικού 

που απέστελλαν  με τα μέσα μεταφοράς (ατμόπλοια κλπ)-, για τα 

τεκταινόμενα στις Καρυές και στις εν λόγω πόλεις.  

Καθοριστική  υπήρξε η συμβολή που προσέφεραν στο Άγιο 

Όρος το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο κλήρος, οι διπλωμάτες και   

πρόξενοι που παρακολουθούσαν εκ του σύνεγγυς τα γεγονότα. 

Υψηλά πρόσωπα, περιηγητές και άνθρωποι κάθε κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης που επισκέφθηκαν το Άγιο Όρος συνέβαλαν 

ποικιλοτρόπως με  τα άρθρα που δημοσίευαν στον ελληνικό και 

ξένο Τύπο της εποχής, μεταφέροντας τα μηνύματα του Αγώνα 

που ανέλαβαν μοναχοί και λαϊκοί για να αποκτήσουν την 

ελευθερία τους. Αξίζει λοιπόν η προσπάθεια για την έρευνα και 

αξιοποίηση του περιεχομένου των πλουσιοτάτων Αρχείων των  

μονών στην ανεκτίμητη Κιβωτό της Ορθοδοξίας και του Ελλη-

νισμού.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εγγραφα



Ευχαριστήρια επιστολή της Ι. Κοινότητος Αγ. Όρους προς τον Σημαιοφόρον του Ελληνικού Ναυτικού 
κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου.





Απόσπασμα Εκθέσεως Πεπραγμένων Γ. Παπαγεωργίου προς τον Παύλο Κουντουριώτην. 





Λόγος εκφωνηθείς εις τον Ιερό Ναό του Πρωτάτου κατά την υποδοχή του στρατού κατοχής υπό
του Σημαιοφόρου κ. Γεωργίου Παπαγεωργίου.









Επιστολή της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους προς τον Ανθυπολοχαγό κ. Γ. Παπαγεωργίου.







Ευχαριστήρια επιστολή του Καρέκλη προς την Ιερά Μόνη Σίμωνος Πέτρας.



Ιερά Μονή Αγ. Παύλου. Επιστολή που  καταγράφει τον  ενθουσιασμό των μοναχών
για την Απελευθέρωση του Αγίου Ορους.



Επιστολή Επιτροπής Αγίου Όρους προς τον Βασιλέα Κωνσταντίνο ΙΒ΄.



Ευχαριστήρια επιστολή Γέροντος Νικοδήμου Καυσοκαλυβίτη προς τον Στέφανο Δραγούμη,
βουλευτή Αττικής (25 Δεκ. 1906 ).



Ευχαριστήρια επιστολή Γέροντος Νικοδήμου Καυσοκαλυβίτη προς τον Στέφανο Δραγούμη,
βουλευτή Αττικής (22 Ιουν. 1904).



Αγωνιστικό παρόν του Συνδέσμου Μακεδόνων Φοιτητών εις Αθήνας, με πρόεδρο τον Ευλόγιο Κουρίλα, 
μετέπειτα Μητροπολίτη Κορυτσάς.



Πιστοποιητικό γεννήσεως Γεωργίου Γιαγλή (Κοινότητα Ιερισσού Χαλκιδικής).



Πιστοποιητικό Ιεράς Επιστασίας Αγίου Όρους για τον Γ. Γιαγλή.



Επιστολή της Ιεράς Επιστασίας Αγίου Όρους για τον Οπλαρχηγό (μετέπειτα μοναχό Γαβριήλ)
Γεώργιο Γιαγλή.



Κεντρικός Μακεδονικός Σϋλλογος. Όρκος Γιαγλή. 



Χειρόγραφη επιστολή του Γιαγλή στον Κεντρικό Μακεδονικό Σύλλογο (α΄ σελίδα).



Αλληλογραφία του οπλαρχηγού Γ. Γιαγλή με τον Πρόεδρο του Κεντρικού Μακεδονικού Συλλόγου. 



Αλληλογραφία Γιαγλή με τις Προξενικές Αρχές. 



Προσωπικά έγγραφα και διακρίσεις του Γιαγλή. 



Από το Αρχείο του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. 
Έγγραφο του Αριστόβουλου Κόη (Βάλτσα) για τον οπλαρχηγό Γ. Γαλανόπουλο.



Από τη δράση του Χαλκιδικιώτη οπλαρχηγού (Ταξιάρχη Χαλκιδικής) Ιωάννη Παρλιάρη. Ο εκ των 
υιών του μοναχός Βαρθολομαίος Ιβηρίτης μας μίλησε προ 2ετίας (92 ετών) με υπερηφάνεια για τον 
αγωνιστή πατέρα του.



Από τις υψηλές σπουδές του Προηγουμένου και Μακεδονομάχου Αγαθάγγελου Βατοπαιδινού . 



Ευχαριστήρια επιστολή του Οπλαρχηγού Βασιλίου Παπακώστα προς την Ιερά Μονή Γρηγορίου
(Από το βιβλίο του Μοναχού Βαρλαάμ Αγγελάκου). 



Απολυτήριο του Μακεδονομάχου Δοχειαρίτου μοναχού Σάββα, οικονόμου του μετοχίου Πυργαδικίων 
(Αρχείο Ιεράς Μονής Δοχειαρίου).



Το Ιστορικό των Κελλιών των Αγίων Αναργύρων. 



Πρακτικά Συνεδριάσεως των Αντιπροσώπων των Ιρων Μονών Αγίου Όρους. (20 Σεπτ. 1900).







Εσωτερική αλληλογραφία της Ιεράς Επιστασίας με την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου Αγίου Όρους.



Στοιχεία μαθητών της Ελληνικής Σχολής της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου. 



Εμπορικές συναλλαγές της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας με το Φαρμακείο Γ.Ν. Πεντζίκη,
και η συνδρομή της Μονής σε εφημερίδα. 



Αλληλογραφία των Αντιπροσώπων των Ιερών Μονών Αγίου Όρους.



Αλληλογραφία Αγιορειτών Πατέρων με τον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Φωτογραφίες
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«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ». Εικόνα της Θεοτόκου, Πρωτάτον Καρυών, 
Υπό Χρυσοστόμου αγιογράφου κελλιώτου (1908).
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ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Αγίου Όρους Άθω. 
Ιερά Μονή Βατοπαιδίου: Ενθουσιώδης υποδοχή του Ελληνικόυ Στρατού για την Απελευθέρωση,      
έστω και τυπικά, απο τον Γ. Κολοκοτρώνη (εγγονό του Θ. Κολοκοτρώνη).
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Ο Μακεδονομάχος Γρηγοριάτης μοναχός Γέρων Στέφανος (πέμπτος από αριστερά) με την 
Δημογεροντία και τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Γρηγορίου.
Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή τής Αγίας Αναστασίας (Μάχη κατά των Τούρκων από το 
Σώμα του Ιω. Νταφώτη, 1905).
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Σώμα Ελλήνων Μοναχών ιερολοχιτών και στρατιωτών (Ιερά Μονή Ζωγράφου).
Βουλγαρικό απόσπασμα ζωγρηθέν (Ιερά Μονή Ζωγράφου).
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Ο Γιαγλής με τα παλικάρια του που έδρασαν στο Άγιο Όρος.
Η άνω φωτογραφία τραβήχτηκε μετά την ανακήρυξη του νέου Συντάγματος των Νεοτούρκων.
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Τα Ιβηρίτικα Κελλιά (Αποτομής Τιμίου Προδρόμου, Αγίου Γοβδελά, Γενέσιον του Τιμίου 
Προδρόμου)  και το Βατοπαιδινό των Αγίων Αναργύρων Κολιτσούς (πρώτο πάνω) ήσαν αυτά που 
φιλοξένησαν τον Γιαγλή και ως οπλαρχηγό και ως μοναχό στο τέλος της ζωής του.



Εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι από το Κελλί Αποτομής Τιμίου Προδρόμου, όπου εκοινοβίασε 
και «εκοιμήθη» ο Γιαγλής. Ο Γέρων Δαμασκηνός (που φέρει στα χέρια του ένα από τα όπλα του 
οπλαρχηγού)  ήταν κοντά του στις τελευταίες στιγμές της ζωής του. 
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Το Μετόχι «Παρθενών» στη Σιθωνία, όπου κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα κατέφευγαν 
Οπλαρχηγοί από τη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος.
Ο Γιαγλής με τα παλικάρια του στο πλοίο «Κουρσάρος», που μετέφερε πολεμοφόδια στη Μακεδονία, 
με τον Ιωάννη Δεμέστιχα.
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Ο Ιερισσιώτης Υπαρχηγός του Σώματος του Γ. Γιαγλή, ο Χριστόδουλος Τσόχας.
Ο Γραμματέας του Γιαγλή, Νικόλαος Σέρπης. Αργότερα επισκέπτεται το Άγιο Όρος
(ως Υποδιοικητής Χαλκιδικής) με τον Υπουργό Π. Αργυρόπουλο της κυβέρνησης Ζαΐμη
(Ιερά Επιστασία, 14.5.1918).
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Κρήνη με νεοκλασικά χαρακτηριστικά στην αυλή της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου.
Ξενώνας (Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος, 1886-1902).
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Σκήτη Αγίου Ανδρέα (Σαράι), (δεξιά πλευρά 1868 και πρόπυλο 1902).
Ιερά Μονή Βατοπαιδίου (νοτιοδυτική πλευρά, δεκαετία 1890).
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Το Συνοδικό Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας (1907).
Σκήτη Καυσοκαλυβίων, εργαστήρια και έδρα των ζωγράφων Ιωασαφαίων (αρχές 20ού αι.). 



Φιάλη (Ιερά Μονή Ιβήρων).
Ταφικό μνημείο ζωγραφιτών μαρτύρων (Ιερά Μονή Ζωγράφου).



Σκήτη Αγίου Ανδρέα (Σεράι).
Κελλιά Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου.
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Μελοποιήσεις Δοξαστικών και αποστίχων. 
Κώδ. Ιεράς Μονής Διονυσίου.
Κώδ. Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα.
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Καθολικόν (Ιερά Μονή Αγίου Παύλου).
Έργο του γλύπτη Ιωάννη Χαλεπά (Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας).
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Ιερά Μονή Εσφιγμένου. Τοιχογραφία (αρχές 20ού αι.).
Σκήτη Αγίου Ανδρέου (τοιχογραφία Γεννήσεως του Χριστού, 1900).
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Παρεκκλήσιο Παναγίας Πορταΐτισσας (Ιερά Μονή Ιβήρων).
Παλαιομονάστηρο (Μονή Θεσσαλονικέως). 
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Το Κελλί Αγ. Αποστόλου Θωμά (Ιερά Μόνη Χιλανδαρίου).
Η Ιερά Σκήτη του Προφήτη Ηλία (Ιερά Μονή Παντοκράτορος). 



Τα έγγραφα και οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ προέρχονται 
από το αρχειακό υλικό των Ι. Μονών του Αγίου Όρους και των Εξαρτημάτων τους, 
του ΓΕΣ/Δνση Ιστορίας Στρατού, της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος, 
της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα  και του Ιδρύματος 
Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. Επίσης, υλικό παρεχώρησαν στον γράφοντα ιδιώτες, 
κυρίως συγγενείς Μακεδονομάχων,(των Γ. Γιαγλή, Χρ. Τσόχα, Ν. Σέρπη, Ιω. Παρλιάρη, 
αδελφών Γερογιάννη – Πετιμεζά κ.α.). Ακόμη, φωτογραφίες ελήφθησαν απο το Λεύκωμα 
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΘΩ, του Στέφανου Ιερομονάχου (Κελλίον Αποστόλου Θωμά, εν Καρυαίς, 
έτους 1913), της ιδιωτικής συλλογής μου, στο οποίο υπάρχει προσωπική αφιέρωσή του 
στον Νικ. Σέρπη (γραμματέα του Γ. Γιαγλή και μετέπειτα Υπδκτή Χαλκιδικής), όπως 
και ένα έγγραφο απο το βιβλίο του μοναχού Βαρλαάμ Αγγελάκου. Τέλος, μερικές 
από τις φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν στον τόμο ΤΟ ΆΓΙΟΝ ΌΡΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ. Αφιέρωμα στην εκατονταετηρίδα της Απελευθέρωσης (2/15 
Νοεμβρίου 1912). Θεσσαλονίκη, Αγιορείτικη Εστία, 2012,  από τα κείμενα των εισηγητών 
κ.κ. Γέροντα Μάξιμου Ιβηρίτη (Νικολόπουλου), Πλ. Θεοχαρίδη, Δημ. Λιάκου, Νικ. 
Μπονόβα, Αντ. Αλυγιζάκη, Νικ. Λιβανού, Ιωακ. Παπάγγελου και Νικ. Μερτζιμέκη.
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