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Στον ιστορικό μεσαιωνικό οικισμό της Άνω Σύρου, συναντάει ο επισκέπτης την
Ιερά Μονή των Πατέρων Καπουκίνων, Φραγκισκανών Μοναχών, μαζί με τον ιστορικό
Ιερό Ναό του Άη Γιάννη. Για το ιστορικό της έλευσης των Καπουκίνων στη Σύρο,
διηγείται ο ιστορικός-συγγραφέας Μάρκος Ν.Ρούσσος – Μηλιδώνης στο βιβλίο του
ΚΑΠΟΥΚΙΝΟΙ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΝΟΙ 400 χρόνια προσφορά στους Έλληνες 1585 - 1995
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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΠΟΥΚΙΝΩΝ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γεννημένος ανάμεσα στις απανωσυριανές μονές Άη Γιάννη των φραγκισκανών
Καπουκίνων και Παναγιάς των Πατέρων Ιησουϊτών, αισθάνθηκα από νέος την επιθυμία
να γνωρίσω το έργο που πραγματοποίησαν στην Ελλάδα οι κληρονόμοι δύο μεγάλων,
της Καθολικής Εκκλησίας, Αγίων: του Φραγκίσκου από την Ασίζη και του Ιγνατίου
Λοϋόλα, που με τη ζωή και τις χαρισματικές τους κοινότητες, σημάδεψαν ανεξίτηλα
το χριστιανικό βίο.
Συναισθηματικά πιο δεμένος με τον Άn Γιάννη, εκκλησία των παιδικών μου
χρόνων, πρωτομελέτησα τους Ιησουίτες κοντά στους οποίους ανδρώθηκα πνευματικά.
Καρπός της πολύχρονης έρευνάς μου στα ρωμαϊκά, σικελικά και ελληνικά αρχεία τους,
ήταν η δημοσίευση 3 τόμων για τη δράση τους στους ελληνικούς χώρους από το 1560 έως
τις αρχές του 20ου αιώνα. Η διεξοδική αυτή διατριβή, που κατά τους κριτικούς κάλυψε
σημαντικό κενό στην ιστορία της ελληνοκαθολικής κοινότητας αλλά και η επιθυμία
των Καπουκίνων να αποκτήσουν τη δική τους “Ελληνική Ιστορία”, ήταν το έναυσμα
για την εκπόνηση και του παρόντος τόμου, που χωρίς να εξαντλεί το αντικείμενο,
φιλοδοξεί να προσφέρει κάποια γεύση από τις ανεκτίμητες υπηρεσίες που πρόσφεραν
στον τόπο μας οι μαθητές του Φραγκίσκου. Ένα έργο, που κατά την αρχή του δυτικού
μοναχισμού “ora et labora” (προσεύχου και εργάζου), δεν περιορίστηκε στους ναούς
και στις μονές αλλά διευρύνθηκε στους τομείς της φιλανθρωπίας και της παιδείας από
τις οποίες τόσο είχε ανάγκη ο υπόδουλος Ελληνισμός. Στην παιδεία διακρίθηκαν οι
φιλόμουσοι Ιησουίτες και στη φιλανθρωπία οι χαρισματικοί Καπουκίνοι.
Οι Αθηναίοι, γράφει ο ιστορικός Δ. Καμπούρογλου, εκτίμησαν τους μαυροχίτωνες
Ιησουΐτες γιατί φρόντισαν να μάθουν τα παιδιά τους γράμματα. Τους Kαπουκίνους
αγάπησαν επειδή τους περιέβαλαν με την αγαθοεργία. Εκτίμησαν πράγματι οι κάτοικοι
του άλλοτε κλεινού άστεως το μαυροχίτωνα Φραγκίσκο Bleseauo οποίος έσπευσε να
ζητήσει το 1641 από τους προϊσταμένους του στην Κωνσταντινούπολη, αριθμητικές
και γεωγραφίες για να διδάξει στα αθηναιόπουλα. Τρεις δεκαετίες αργότερα, ο διάδοχος
του Ιάκωβος Babin, ο “πατέρας Βαβίνος” της αθηναϊκής βιβλιογραφίας, αφού μελέτησε
“τα θαυμαστά έργα του οφθαλμού της οικουμένης”, όπως χαρακτηριστικά αποκαλεί
την Αθήνα και τα μνημεία της, δημοσίευσε γι’ αυτά στο Παρίσι το 1678, μια αξιόλογη
διατριβή. Με το δημοσίευμά του αυτό, ξύπνησε ο Βαβίνος στη Δύση τη θύμηση της
λησμονημένης Ελλάδας και χάραξε το δρόμο του φιλελληνισμού που τόσο ωφέλησε
την υπόθεση της εθνικής μας παλιγγενεσίας.
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Ενώ αυτά συνέβαιναν με τους φιλόμουσους μαυροχίτωνες, οι Αθηναίοι δέχτηκαν
το 1658 με τα εκδηλωτικά τους αισθήματα, τον ενδεδυμένο το φαιό μανδύα του αγίου
Φραγκίσκου π. Σίμωνα από την Κομπιένη. Αφού έχτισε το φραγκομονάστηρό του γύρω
από το γραφικό Φανάρι του Λυσικράτη, ορθάνοιξε τις πόρτες του στους επισκέπτες
που ξεναγούσε με το δικό του χάρτη της Αθήνας και στους φτωχούς που ευεργετούσε
με τους καρπούς του δικού του κήπου. Γιατί ήταν ιερή υποχρέωση των φραγκισκανών
την εποχή εκείνη, να περιβάλλουν τις κατοικίες τους με κήπους. Στα βράχια έχτισε
την απανωσυριανή μονή του ο π. Χερουβείμ στα 1636. Δεν έλειψε όμως το κηπάριο
που μέχρι σήμερα σκορπίζει την ισχνή δροσιά του στο ηλιοκαμένο κάστρο. Το ίδιο
φρόντισαν οι πατέρες Αλέξιος, Φραγκίσκος και Άγγελος στη Μήλο, στην Πάρο και στο
απόκρημνο Φραρονήσι στον κόλπο της Σούδας, όπου αυτοεξορίστηκαν μοναχοί του
Χάνδακα μετά την πτώση του στους Τούρκους το 1669.
Με τη φροντίδα τους αυτή που δεν ήταν μόνο βιοποριστική, εκδήλωναν
οι μονα¬χοί τα όμορφα αισθήματα που κληρονόμησαν από τον υμνητή της φύσης
Φραγκίσκο. Τον εραστή των ψηλών βουνών και των πράσινων κάμπων της Ούμπρια,
που δίκαια τιμήθηκε από τη διεθνή κοινότητα με τον τίτλο “προστάτου της φύσεως”.
Σ’ αυτήν και στο Δημιουργό της αφιέρωσε “ο άνθρωπος με την ευρύτερη καρδιά”, “την
παλλόμενη απ’ τον πιο ανθρώπινο τόνο ποίησή του” (Β. Στεφανίδη, Εκκλ. Ιστορία σ.
487 και Εγκ. Υδρόγειος τ. 15 σ. 218).
“Δοξασμένος νάσαι, Κύριε, για όλα τα πλάσματά Σου. Ξέχωρα για τον αδερφό
μας τον Ήλιο που μας φέρνει τη μέρα και που η χάρη του μας φωτίζει. Που είναι
όμορφος κι αστραφτερός και με τη λάμψη του μαρτυρά για Σένα, Ύψιστε Κύριε.
Δοξασμένος νάσαι, Κύριε, για την αδερφή Σελήνη και τ’ άστρα που στερέωσες
στον ουρανό, λαμπρά κι ωραία. Δοξασμένος νάσαι, Κύριε, για τον αδερφό τον άνεμο,
για τον αέρα, το σύννεφο και όλους τους καιρούς...”
Διαδέχτηκε τον π. Σίμωνα το 1670, ο π. Βαρνάβας φέρνοντας από το Παρίσι
ίο φάρμακο του Αγίου Παύλου, που όπως πίστεψαν οι Αθηναίοι, γιάτρευε όλες τις
αρρώστιες. Ακόμη και την πανώλη. Αρκούσε να το λαβαίνουν οι ασθενείς μετά από
αυ¬στηρή νηστεία. Έτσι αναβαθμίστηκε το πανδοχείο του π. Σίμωνα σε θεραπευτήριο
της Αθήνας. Το ίδιο συνέβηκε στις 15 μονές που ίδρυσαν οι Καπουκίνοι στους
ελληνικούς χώρους. Διαβάζουμε στο Ημερολόγιο της Μονής Νάξου ότι ο αποβιώσας
το 1642 π. Ραφαήλ “διά της ιατρικής αυτού τέχνης και των φαρμάκων, παρίστατο
με την ιδίαν αγάπην πλουσίους και πτωχούς του ενός και του άλλου δόγματος”. Η
ίδια πηγή μας πληροφορεί ότι μόνος γιατρός στη Νάξο το έτος 1693, ήταν ο μοναχός
Βοναβεντούρας από τη Βρέστη. Και σ’ αυτή τη Χίο από την οποία δεν έλειψαν
οι σπουδασμένοι στη Βενετία γιατροί, ο π. Μαρτίνος άρχιζε τις ιεραποστολικές
εξορμήσεις του στο εσωτερικό του νησιού εφοδιασμένος με σταυρούς, κομποσκοίνια
και ευρωπαϊκά φάρμακα. “Σε κάθε αποστολή μας”, γράφει ο π. Ιουστινιανός το 1682,
“ο ένας από τους δύο μοναχούς, μιμούμενος το παράδειγμα του αποστόλου Λουκά,
εκτελεί χρέη γιατρού”.
Αναλογιζόμενος την ιατρική προσφορά των φραγκισκανών Καπουκίνων προς

8

τους ασθενείς χωρίς διάκριση καταγωγής και δόγματος, γράφει ο ιστορικός του Νέου
Ελληνισμού Α. Βακαλόπουλος: “Οι μισιονάριοι αυτοί πρόσφεραν τις ιατρικές τους
συμβουλές και γνώσεις με ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση στους ταλαιπωρημένους
πληθυσμούς της Εγγύς Ανατολής όπου οι ασθένειες βέβαια και οι επιδημίες δεν ήταν
κάτι το ασυνήθιστο... Δεν μπορεί κανείς να μη βυθιστεί σε σκέψεις εμπρός στο ζήλο,
στην καρτερικότητα και στην επιμονή των ιεραποστόλων αυτών που άφησαν τα
εγκόσμια και κατοίκησαν στ’ απομονωμένα νησιά του Αιγαίου για την πραγμάτωση
ενός ιδανικού” (Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Γ’ σ. 404).
Στις ίδιες σκέψεις βυθιζόμαστε κι εμείς σήμερα εμπρός στο ζήλο, στην
καρτερικότητα και στην επιμονή εκατοντάδων Καπουκίνων οι οποίοι προσφέρουν τις
φιλάνθρωπες υπηρεσίες τους στους πιο φτωχούς των φτωχών της Ασίας, της Αφρικής
και της Λατινικής Αμερικής. Ενός Στέφανου Σκαριγκέλα, οργανωτή της περίθαλψης
λεπρών στη ΒΔ Μαδαγασκάρη και ενός π. Γρηγορίου ο οποίος, κατά τον πρόσφατο
ιρακινό πόλεμο, μετέβαλε την κατοικία του στη Μερσίνη της ΝΑ Τουρκίας σε
καταφύγιο και θεραπευτήριο χριστιανών προσφύγων.
Άλλη μορφή αγαθοεργίας των Καπουκίνων στους ελληνικούς χώρους επί
Τουρκοκρατίας, ήταν η προστασία των χριστιανών από τους πειρατές και τις αυθαιρεσίες
των Τούρκων. Πράοι και συμφιλιωτικοί καθώς ήταν, κατόρθωναν να λυγίσουν και
τους πιο αδίστακτους κουρσάρους όπως το δεινό Κρεβελιέ ανάμεσα Πάρου και Νάξου.
Όπλα τους ήταν ο σταυρός και οι αφορισμοί της Εκκλησίας. Κι όταν αυτά δεν αρκούσαν
για να σταματήσουν τη μανία των Σαρακηνών τότε ύψωναν στα κωδωνοστάσιά τους
τη σημαία του γάλλου μονάρχη δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό ότι οι κατοικίες τους
ήταν το προστατευόμενο από τη Γαλλία άσυλο των χριστιανών. Ήταν άλλος ένας από
τους λόγους για τους οποίους ζητούσαν οι αιγαιοπελαγίτες να έχουν τους Kαπουκίνους
φρουρούς στα Κάστρα τους: οι Χιώτες το απέκτησαν το 1627, οι Ναξιώτες το 1628,
οι Συριανοί το 1636, οι Ανδριώτες το 1637, οι Μηλιοί και Κιμωλιάτες το 1661 και
1710, οι Παριανοί το 1667, οι Πάτμιοι, έστω και προσωρινά, το 1684. Λιγότερο
τυχεροί, οι Σιφνιοί, Μυκονιάτες, Θερμιώτες και Τηνιακοί, αρκέστηκαν στις παροδικές
επισκέ¬ψεις τους επειδή οι μοναχοί δεν αρκούσαν για όσους θα ήθελαν να τους έχουν
μόνιμα κοντά τους.
Όταν στα 1665, ζήτησαν οι Παριανοί Καπουκίνους της Νάξου για να ιδρύσουν
μοναστήρι στη Νάουσα, ο ηγούμενος π. Φραγκίσκος από το Αρράς απάντησε δεχόμενος
το αίτημά τους: “Σας τάζομε να σας διαβάζομε τα παιδιά και να εμποδίζομε να σας
πειράξει κανείς ωσάν εμπορέσομε και να σας συνδράμομε εις πάσα πράμα”. Εκπλήρωσε
την υπόσχεσή του ο π. Φραγκίσκος κατευνάζοντας τον ληστοπειρατή Κρεβελιέ και
ιδρύοντας αρχικά στη Νάουσα και μετά στην Παροικιά, σχολείο για τα παιδιά. Γιατί
μια άλλη φροντίδα των Καπουκίνων, ιδιαίτερα εκεί όπου δεν είχαν εγκατασταθεί
ιησουίτες, όπως στην Πάρο, στην Άνδρο, στη Μήλο και στην Κίμωλο, ήταν να μάθουν
στα παιδιά γράμματα. Στις εκθέσεις τους προς την ηγεσία του τάγματος και της
εκκλησιαστικές αρχές - ένα είδος “περιηγητικής λογοτεχνίας” με πολύ ενδιαφέρουσες
πληροφορίες για την ιστορία και τα έθιμα των νησιωτών - οι υπεύθυνοι αναφέρονται
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στην εκπαιδευτική δραστηριότητα των μονών. Το διαπιστώνουμε σε πολλά από τα
έγγραφα που δημοσιεύουμε στο Β’ μέρος της μελέτης αυτής με τον τίτλο “Πηγές”.
Από τα ίδια αδημοσίευτα έγγραφα, που περιμένουν το μελετητή τους στα
Αρχεία της Ι.Σ. για τη διάδοση της πίστεως και των Καπουκίνων Ρώμης και Παρισίων,
πληροφορούμαστε ότι πριν διδάξουν τα ελληνικά, κάθισαν οι μοναχοί στο θρανίο και
τα μελέτησαν. “Προσπαθούμε να μάθουμε τη δημοτική ελληνική, αρκετά διαφορετική
από την αρχαία που διδαχτήκαμε στα σχολεία”, γράφει το 1627 ο π. Αρχάγγελος de
Fosses, ιδρυτής Σχολείου στη Σμύρνη, “την ωραιότερη”, κατά την κρίση του, “πολιτεία
της Ελλάδος μετά την Κωνσταντινούπολη”. Αντιμέτωπος με το πιεστικό πρόβλημα
της γλώσσας στα πρώτα βήματα του έργου του, επικαλέστηκε ο π. Αρχάγγελος τη
βοήθεια συναδέλφων του από τις ανθηρές την εποχή εκείνη ελληνόφωνες επαρχίες της
Καλαβρίας και Απουλίας. Προσφέρθηκαν οι μοναχοί Μιχαήλ Άγγελος από τη Μπόβα,
Ματθαίος από την Αγία Αγάθη και Ιωάννης από το Σιντέρνο. Ένας άλλος μοναχός
καταγόμενος από τη Χίο, ο π. Ιωάννης Φραγκίσκος, προτάθηκε να μεταφράσει
την Καινή Διαθήκη επειδή το Λουκάρειο κείμενο που κυκλοφορούσε μεταξύ των
Ελλήνων, περιείχε “καλβινιστικά σφάλματα”. Αντέδρασε όμως στο σχέδιο ενίσχυσης
της αποστολής με ελληνόφωνες μοναχούς από την Ιταλία η “φαιά Εκλαμπρότης” (Eminence grise) στην αυλή Λουδοβίκου IP π. Ιωσήφ, που ήθελε αποκλειστικά “γαλλικό”
το έργο του τάγματος του στην Ανατολή. Ήταν η πρώτη γνωστή τριβή μεταξύ γάλλων
και ιταλών Καπουκίνων που σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό Καπουκίνων και
Ιησουϊτών στην Ανατολή, έβλαψε σοβαρά την υπόθεση της καθολικής ιεραποστολής
στην ίδια περιοχή.
Μόνο μετά το θάνατο του π. Ιωσήφ το 1638, μπόρεσαν να εργαστούν στην
ηπειρωτική Ελλάδα οι ελληνόφωνες ιταλοί Καπουκίνοι Λέων από τη Μπόβα, Αγγελος
και Ιάκωβος από το Τρικάζε και το Οστούνο της Απουλίας. Πολύ αργότερα ήρθαν
οι συμπατριώτες τους Ιωάννης Βαπτιστής από τον Άγιο Λαυρέντιο Καλαβρίας,
Ιννοκέντιος από το Μοντούνιο της Απουλίας και Βερναρδίνος από την Κατάνη της
Σικελίας. Εξοικειωμένοι με την ελληνική γλώσσα, έγραψαν μελέτες για τη Σμύρνη
και τον Άγιο Πολύκαρπο, για την Κεφαλλονιά και την ιστορία των φραγκισκανών
στα Επτάνησα, για το ελληνοβυζαντινό παρελθόν της Καλαβρίας κ.α. Άλλες ποικίλου
περιεχομένου μελέτες για την ελληνόφωνη Ανατολή, έγραψαν οι γάλλοι πατέρες
Ιουστινιανός, Ρωμανός Παρισηνός, Αρσένιος de Chatel, Ιλαρίωνας de Barenton,
Γαβριήλ de Chinon, Farcy de Peronne.
Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και φιλολογικών δραστηριοτήτων των
Καπουκίνων στην αποστολή της Ανατολής, θα πρέπει να αναφέρουμε την ίδρυση
Σχολής Γλωσσών στην Κωνσταντινούπολη με παράρτημα στη Σμύρνη (1680-1789),
το Θεολογικό Ινστιτούτο Σμύρνης (1881-1914) και το Μεγάλο Ιεροσπουδαστήριο στη
μονή Αγίου Λουδοβίκου Κωνσταντινουπόλεως (1883- 1940). Η Γαλλική Επανάσταση
και οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι του 20ου αιώνα, ήταν οι κύριοι λόγοι για την αναστολή
λειτουργίας των πρωτοποριακών αυτών ιδρυμάτων. Από τα ελληνικά λεξικά και
γραμματικές που συνέταξαν Καπουκίνοι για τις ανάγκες των σχολείων τους, ξεχωρίζουν

10

ο Θησαυρός της Ρωμαίικης και Φραγκικής Γλώσσας του π. Αλεξίου Σομαβεραίου
(1650, εκδόθηκε το 1709) και η Μέθοδος εκμάθησης της Δημοτικής Ελληνικής του π.
Θωμά Παρισινού (1709). Πιο ειδικά, το ογκώδες ιταλοελληνικό Λεξικό του π. Αλεξίου,
αξιολογείται ως το σημαντικότερο στο είδος του κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας.
Ασχολήθηκαν ακόμη οι Καπουκίνοι στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη
με την τουρκική και αρμενική φιλολογία. 10 βιβλία συντάχθηκαν απ’ αυτούς με
αντικείμενο τη γλώσσα, τα έθιμα και τη μωαμεθανική θρησκεία. Πιο σημαντικά είναι
το Ιταλο-Τουρκικό Λεξικό του π. Βερνάρδου Παρισινού και το Θέατρο της Τουρκίας
του π. Ιουστινιανού, τα οποία τυπώθηκαν από την Ι.Σ. για τη διάδοση της πίστης στα
μέσα του 17ου αιώνα. Ένας άλλος Καπουκίνος της ίδιας περιόδου, ο π. Ιωσήφ de
Bourges, έγραψε για το Κοράνιο προβάλλοντας την τολμηρή θέση ότι το ιερό αυτό
βιβλίο “περιέχει χριστιανικά σπέρματα και ευαγγελικά διδάγματα”.
Ας επανέλθουμε όμως σε μια άλλη πτυχή της φιλάνθρωπης προσφοράς των
μαθητών του Φραγκίσκου προς τους βάναυσα καταπιεζόμενους από τους Τούρκους
χριστιανούς υπόδουλους. Εννοώ τη δυναμική όσο και επικίνδυνη συμπαράστασή
τους προς τους χιλιάδες κατάδικους στα σκλαβοπάζαρα της Πόλης και της Σμύρνης,
τους κωπηλάτες στις οθωμανικές γαλέρες και τους υπερασπιζόμενους τις ενετικές
φορτέτσες του Χάνδακα, της Σούδας, της Μονεμβασιάς και του Αναπλιού. Σ’ όλους
αυτούς τους τόπους του Καλβαρίου, παρηγόρησαν με τα όπλα της θρησκείας τους
δυστυχισμένους, μοίρασαν το πικρό ψωμί τους με τους πεινασμένους, συμφιλίωσαν με
το Θεό τους παραστρατημένους. Εκατοντάδες τάφοι σκάφτηκαν για να αναπαύσουν
τα κουρασμένα κορμιά τους. Μόνο στον πολιορκημένο Χάνδακα θυσιάστηκαν 40
μοναχοί. Σε πιο πρόσφατες αλλά όχι λιγότερο δυσοίωνες εποχές, την προσφορά τους
αυτή αντάλλαξαν με την προστασία χιλιάδων κατατρεγμένων από τους Τούρκους
Κρητικών, Σμυρναίων, Πόντιων και Αρμενίων στους οποίους πρόσφεραν καταφύγιο
στα μοναστήρια τους. Εμβλητικά τα ονόματα των ιερομονάχων Αγγέλου και Αντωνίνου
στην επαναστατημένη Κρήτη του 1896-1898, Ισιδώρου, Πίου και Κυρίλλου στη
Σμύρνη και στον Πόντο της μικρασιατικής καταστροφής, Ριχάρδου, στην Αθήνα της
χιτλερικής λαίλαπας.
Στον ανηφορικό δρόμο που χάραξαν οι ηρωικές τους μορφές, βάδισαν οι
συνεχιστές του έργου τους στην Αθήνα, στην Κρήτη, στα Επτάνησα και στη Σύρο. Στις
μονές, στους ναούς και όπου αλλού τους καλεί το καθήκον, με όπλα την προσευχή, το
κήρυγμα και τη διοργάνωση διαχριστιανικών θεολογικών συναντήσεων στην Κρήτη
και στη Βενετία, εξακολουθούν να εργάζονται οικουμενικά για την επαναπροσέγγιση
των χριστιανών Ανατολής και Δύσης μέχρι την αποκατάσταση της ενότητας των εις
Χριστόν πιστευόντων. Στα πλαίσια της οικουμενικής τους κλήσης, οι φραγκισκανοί
Καπουκίνοι αγωνίζονται στην εμπροσθοφυλακή της μικρής σε αριθμούς αλλά
μεγάλης σε θρησκευτική, εκπολιτιστική και εθνική προσφορά, ελληνοκαθολικής
κοινότητας. Μιας κοινότητας που δικαίωσαν εθνομάρτυρες κληρικοί όπως ο παπαΓιάννης Δαλέζιος στον τουρκοπατημένο Βόλο το 1898, ο Χρυσόστομος Βασιλείου
στην Αθήνα της χιτλερικής κατοχής, ο καταδικασμένος από τους Γερμανούς συριανός
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ιεράρχης Αντώνιος Γρηγόριος Βουτσίνος και οι εκατοντάδες πεσόντων στα πεδία των
μαχών. Μιας κοινότητας που τίμησαν άνδρες πνευματικής ολκής όπως ο διαφωτιστής
του Γένους Γεώργιος Τερτσέτης, ο δάσκαλος της Μακεδονίας Αντώνιος Σιγάλας, ο
πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Ερρίκος Σκάσσης, ο λογοτέχνης και ιδρυτής του
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος Λέων Κουκούλας, ο λειτουργός της Θέμιδος Αλοϋσιος
Τόμαν, πρώτος καθολικός υπουργός δικαιοσύνης, ο ιστορικός Ευγένιος Δαλέζιος, ο
πρύτανης της Παντείου Σχολής Ιερώνυμος Πίντος, οι δικαστικοί Γουλιέλμος Τόμαν,
Χρύσανθος Δελλαρόκκας και πλήθος άλλων.
Μεγάλοι οι τίτλοι τιμής της ελληνοκαθολικής κοινότητας για την οποία
έχουμε κάθε λόγο εμείς τα μέλη της, να είμαστε περήφανοι. Υπερήφανοι όχι μόνο
όταν αναγνωρίζεται η δυσανάλογα μεγάλη σε σύγκριση με τον αριθμό των πιστών
προσφορά της αλλά ακόμη και όταν αυτή βάλλεται όπως τόσο συχνά συνέβηκε στο
πρόσφατο παρελθόν. Κατά τη σοφή παροιμία, “οι πετριές πέφτουν στις καρποφόρες
μηλιές”. Στην παραγωγή των αγλαών αυτών καρπών, βαρύ υπήρξε το τίμημα των
φραγκισκανών Καπουκίνων από το μακρινό έτος 1567, όταν ο δούλος του Θεού
Ιωσήφ από τη Λεονέσσα κήρυξε το θείο λόγο στην Κωνσταντινούπολη, έως τους
μακαριστούς μοναχούς Άγγελο, Αντωνίνο, Ισίδωρο, Πίο, Κύριλλο και Ριχάρδο.
“Άρκεσε το φιλανθρωπικό έργου του”, γράφει για τον π. Ριχάρδο στις 22-2- 1943 ο
κατοπινός πάπας Ιωάννης ΚΓ’, “για να κρατηθεί ψηλά το όνομα των Καπουκίνων
στη λιμοκτονούσα Αθήνα”. Ήταν τότε που ο μακαριστός Άγγελος Ιωσήφ Ρονκάλλι
αγωνιούσε για να εξαιρεθεί η Αθήνα από τους βομβαρδισμούς, όπως πράγματι έγινε.
Ενώ ο βαυαρός π. Ριχάρδος ευεργετούσε τους λιμοκτονούντες Αθηναίους- γεγονός που
επέτρεψε την απρόσκοπτη παραμονή τους στην Ελλάδα μετά τη λήξη του πολέμου ένας άλλος Καπουκίνος που είχε αφήσει φήμη σωτήρα πολλών Ελλήνων στη Σμύρνη
του ματωμένου Αυγούστου 1922, ο π. Πίος Αρμάος, καταπράυνε με σύκα και σταφίδες
την πείνα των παιδιών της Απάνω Σύρας. Της δοκιμασμένης κωμόπολης που δεν
πρόφταινε να θάβει τους νεκρούς της.
Αμυδρά διατηρώ στη μνήμη την πατριαρχική μορφή του γενναίου αυτού
ανδρός που υπήρξε και ευεργέτης δικός μου. Τον θυμάμαι στην μοιρασιά των άρτων
ανήμερα του Αγίου Βλασίου, στα κατανυχτικά απόδειπνα της Τεσσαρακοστής, στο
νιάμερο της Παναγιάς των Αγγέλων, στις πένθιμες λειτουργίες στην “κατακούμπα”
της ταπεινής μονής του. Θυμάμαι τη θλιβερή μέρα του Μάρτη 1946, όταν πένθιμα
χτύπησαν οι καμπάνες στο απανωσυριανό Κάστρο για να αναγγείλουν την κοίμησή
του. Από τότε πέρασαν χρόνια πολλά. Γνώρισα σ’ Ανατολή και Δύση μεγαλουπόλεις
με καταπληκτικές μονές και μητροπολιτικούς ναούς. Όμως το μοναστήρι τ’ Αηγιαννιού
με τη μεσαιωνική εκκλησιά του, την κατακούμπα όπου αναπαύονται οστά προσφιλών
μου, τα ταπεινά κελιά με το μικροσκοπικό κηπάριο, το ψηλό τείχος με τη διάπλατα
ανοιχτή καστρόπορτα στο γραφικό “στεγάδι”, θάναι πάντα ο ιερός τόπος που πιο
βαθειά μιλάει στη ζυμωμένη με την ιστορία του μοναστηριού καρδιά μου.
Θερμές ας έχουν ευχαριστίες όσοι συνέβαλαν στην έκδοση του βιβλίου αυτού.
Ιδιαίτερα ο Σ.Π. Ουρβανός Bianco, πρωθηγούμενος την Ι.Κ. Καπουκίνων Ελλάδος,
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εμπνευστής, σύμβουλος και χορηγός του έργου, οι Σ.Σ.Π.Π. Ισίδωρος και Servus,
αρχειοφύλακας και διευθυντής του Φραγκισκανού Μουσείου στο Διεθνές Κολλέγιο
Αγίου Λαυρεντίου Ρώμης, οι Σ.Σ.Π.Π. Δημήτριος Φρέρης και Πέτρος Ρούσσος, οι
οποίοι έθεσαν στη διάθεσή μου τα Αρχεία των μονών Σύρου και Χανίων. Στέφανος
Αρμακόλλας, Γεώργιος Basso και αδελφός Ντανίλο. Ευχαριστώ επίσης το φίλο
κ. Δ. Παπαδάκη-Περαθωράκη για τις αξιολογότατες περί Κρήτης μελέτες του και
τη βιβλιογραφία που έθεσε στη διάθεση μου, τον κ. Κ. Παγώνη για την προσφορά
δακτυλογραφημένου αντίτυπου της άριστης διατριβής του “Το κτηριακό συγκρότημα
των Καπουκίνων στην Αθήνα”, τους κ.κ. Β. Σταυρίδη και Ε. Παπαδημητρίου για την
υπόδειξη κειμένων Ελλήνων συγγραφέων που αφορούν στον Άγιο Φραγκίσκο.
Σ’ αυτούς και σε όλους τους αναγνώστες των σελίδων που ακολουθούν, εύχομαι
μαζί με τον Άγιο Φραγκίσκο “Να τους φυλάει ο Θεός, να τους ευλογεί και διατηρεί
στην ειρήνη του”.
Μάρκος Ν. Ρούσσος - Μηλιδώνης
4 Οκτωβρίου 1995
Εορτή του Αγίου Φραγκίσκου
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Σύρος
(1636 - 1995)
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Σύρα, πατρίδα μου αγαπημένη...
Με τα λόγια αυτά του μακρινού συμπατριώτη μου π. Χρυσόστομου, του πρώτου
γνωστού συριανού Καπουκίνου στα μέσα του 17ου αιώνα, θα αρχίσω το αφιερωμένο στην
ιδιαίτερη πατρίδα μας κεφάλαιο. Κι’ αυτό γιατί τα δικά του τα λόγια αισθάνομαι πολύ
δικά μου. “Ανάμεσα στα άλλα νησιά του Αρχιπελάγους”, γράφει ο π. Χρυσόστομος, που
υπερήφανος πρόσθεσε στο όνομά του το πατριδωνυμικό “Συριανός”, “η Σύρα μου μοιάζει
σαν ένα στράτευμα στο πεδίο της μάχης, πάντα έτοιμη να τηρήσει την εκκλησιαστική τάξη,
πάντα φοβερή στους εχθρούς της καθολικής πίστης, πάντα στεφανωμένη με τις δάφνες
της νίκης. Κανένα σχίσμα δεν μπόρεσε να την αγγίξει, καμιά πλάνη του Μωάμεθ να τη
διαφθείρει. Την αλήθεια αυτή ομολογούν οι γέροντες πολλοί απ’ τους οποίους γνώρισαν
τους μάρτυρες που με σθένος αντιμετώπισαν την οργή του Τούρκου, τη μανία των τυράννων
και των σχισματικών. Δίκαια ακούγεται σ’ όλο το Αρχιπέλαγος πως ακόμη κι αν χαθεί σ’
όλη την Ανατολή η καθολική πίστη, η Σύρα μας θα τη διατηρήσει ακέραιη” (1).
Οι μάρτυρες που μνημονεύει ο π. Χρυσόστομος είναι ο επίσκοπος Ιωάννης Ανδρέας
Κάργας, ο γραμματέας του δον Μιχέλης Γουτζίνος και οι δεκάδες που υπέστησαν τον
διωγμό του καπουδάν πασά όταν στις 18 του Οκτώβρη 1617, ήρθε με τον στόλο του και
κατέστρεψε το νησί τους. Με τον ηρωισμό και τη θυσία τους απέδειξαν την ορθότητα
των λόγων του συριανού Καπουκίνου αλλά και των περιηγητών που αποκάλεσαν τη
Σύρο “νησί του πάπα” δηλαδή “νησί των Καθολικών”.
Ήταν λοιπόν ο π. Χρυσόστομος ο ένας από τους δύο συριανούς νέους, που αφού
έμαθαν γράμματα στο ιδρυμένο το 1636 μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή τον άγιο που ιδιαίτερα ευλαβούνται οι μαθητές του Φραγκίσκου - αποχαιρέτησαν στα
1639 το φτωχό νησί τους για να σπουδάσουν θεολογία και να χειροτονηθούν ιερείς στο
φημισμένο Παρίσι. Φαίνεται πως μόνο ο π. Χρυσόστομος προσκαρτέρησε στην κλήση
του αφού δεν μας είναι γνωστός κανένας άλλος συριανός Καπουκίνος το 17ο αιώνα.
Αλλά και για τον π. Χρυσόστομο, τον “ελάχιστο μαθητή του Αγίου Φραγκίσκου”, πολύ
λίγα γνωρίζουμε. Ενώ το όνομά του απουσιάζει από τον κατάλογο που συνέταξε στα
1670 ο π. Αλέξιος Παρισινός, έχει σωθεί επιστολή του της 16ης Σεπτεμβρίου 1686, με
την οποία ζητάει στην Ι.Σ. να αντικατασταθεί ο τοποτηρητής της επισκοπής Σύρου I.
Ρόζας με τον επίσκοπο Μήλου Ιωάννη Δεκαμίλλη.
Μόνιμη προσφορά του επισκόπου Δομήνικου Μαρέγκου ο οποίος εποίμανε τη
Σύρο από το 1625 έως το 1645, αποτελεί η ίδρυση μονής Καπουκίνων στην καρδιά του
απανωσυριανού Κάστρου το 1636. Φίλος τους από το 1628, όταν τους πρωτογνώρισε
στην Κωνσταντινούπολη όπου τους είχε καλέσει ο γάλλος πρέσβης de Cesy, ο
φραγκισκανός Δομήνικος Μαρέγκος υπήρξε από τους πρωταγωνιστές της εγκατάστασης

1) TERZORIO, le Missioni IV, 235. HOFMANN, Vescovadi Syra 38
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τους στην πατρίδα του τη Χίο, στη Σύρο και στην Άνδρο. Κι αυτό επειδή ήταν πράγματι
πεπεισμένος ότι με το ζήλο, την πτώχεια που ζούσαν έμπρακτα και τον ενάρετο βίο
ήταν οι πιο κατάλληλοι να υπηρετήσουν τους χριστιανούς, όλων των τυπικών στην
τουρκοκρατούμενη Ανατολή. Η γνώμη του επισκόπου Μαρέγκου για τους Καπουκίνους
δεν ήταν άγνωστη στη φαιά Εκλαμπρότητα π. Ιωσήφ ο οποίος, σε επιστολή της 2 Ιουνίου
1628 προς τον καρδινάλιο Ίγκολι, εξήρε την ευνοϊκή στάση του προς τους συναδέλφους
του στην Κωνσταντινούπολη και τη Χίο (2). Το ίδιο έτος 1628, πέρασαν από τη Σύρο δύο
γάλλοι Καπουκίνοι που προορίζονταν για τη νεοϊδρυθέν μονή της Κωνσταντινούπολης.
Ένας τρίτος, ο ερημίτης π. Αντώνιος, ζούσε σύμφωνα με την παράδοση αλλά και κάποια
γραπτή πηγή (3), σε απόμερο σημείο του ανησιού. Δεν αποκλείεται, όπως συνέβαινε
και στην Τήνο την ίδια εποχή, να ήταν απλό μέλος του τρίτου τάγματος του Αγίου
Φραγκίσκου, που είχε διαδοθεί στα νησιά από τους φραγκισκανούς πριν την έλευση των
Καπουκίνων.
Η πρώτη βέβαιη μαρτυρία για την παρουσία Καπουκίνων στη Σύρο, ανάγεται στις
16 Απριλίου 1633. Την ημερομηνία αυτή φέρει επιστολή του γάλλου πρέσβη στην Υψηλή
Πύλη μαρκησίου de Marcheville προς τον επίσκοπο Σύρου. Στο τέλος του εγγράφου
του, ο μαρκήσιος παρακαλεί το Σεβ. Μαρέγκο να χαιρετήσει τους Καπουκίνους που
βρίσκονται μαζί του (4). Δεν είχαν παρέλθει 5 μήνες από την επιστολή Marcheville, όταν
ο καρδινάλιος του Αγίου Ονοφρίου έδωσε στις 13 Σεπτεμβρίου 1633, άδεια μόνιμης
εγκατάστασης τους στη Σύρο. Από αυτές και άλλες πηγές γνωρίζουμε ότι οι δύο πρώτοι
μοναχοί που ήρθαν στη Σύρο περί το τέλος του 1632 ή τις αρχές του 1633, ήταν ο π.
Χερουβείμ από την πόλη Λυών της Γαλλίας και ο π. Λεονάρδος Παρισινός, ο οποίος
ίδρυσε δύο χρόνια πριν το θάνατο του (1639), τη μονή Άνδρου. Και οι δύο μνημονεύονται
σε επιστολές των επιτρόπων της “κουστωδίας της Ελλάδος”, πατέρων Ιωσήφ και
Λεονάρδου προς τον π. Βασίλειο εκ Ρήμων, και τον καρδινάλιο Ίγκολι.
α) Από την επιστολή στον π. Βασίλειο (18-5-1634). “Ο π. Χερουβείμ βρίσκεται
στο νησί της Σύρας χωρίς σύντροφο. Κατοικεί με τον Επίσκοπο, μοναχό φραγκισκανό
και καλό μας φίλο. Στο νησί αυτό όλοι σχεδόν ακολουθούν το λατινικό τυπικό. Για το
καλό των φτωχών αλλά αξιαγάπητων αυτών ψυχών, σκοπεύουμε ν’ αφήσουμε μόνιμα
τον π. Χερουβείμ και ένα ακόμη μοναχό. Γι’ αυτό είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε
μέσω του Επισκόπου ή κάποιου άλλου φίλου μας, 50 σκούδα ή 200 λίρες. Όσο για την
κατοικία, πληροφορούμαστε ότι θα κοστίσει ελάχιστα, ο π. Επιθεωρητής μπορεί να
επισκεφτεί τη Σύρα και εφόσον το κρίνει καλό, να δώσει από τώρα στον π. Χερουβείμ
ένα σύντροφο και να αυξήσει το ποσό για τη συντήρηση τους. Αυτά σε αναμονή της
οριστικής λύσης. Οφείλουμε στον τοπικό επίσκοπο μεγάλη ευγνωμοσύνη για το καλό
που κάνει στην αποστολή μας” (5).

2) FAGNIEZ, Pere Joseph I, 327 σημ. 3
3) Μνημονεύεται σε συμβολαιογραφική πράξη Ορλάντου Ρούσσου της 4 Μαρτίου 1628.
4) Αντίγραφο επιστολής Marcheville εις Α.Κ.Α.Σ.
5) Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας χειρ. 4134 φ.φ. 100-123. VAUMAS, Lettres et documents σ. 212
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β) Από την επιστολή προς τον καρδινάλιο Ίγκολι (30-5-1634). Εκλαμπρότατε, ο
Σεβ. Επίσκοπος Σύρας κάλεσε δύο ιεραποστόλους μας οι οποίοι εκτελούν έργο θαυμαστό.
Όλοι σχεδόν οι κάτοικοι στο νησί αυτό είναι λατινικού τυπικού ή διατεθειμένοι να το
ασπαστούν. Ο Επίσκοπος χρησιμοποιεί τους μοναχούς για τη μόρφωση του λαού, για τις
ασκήσεις ευλαβείας και μετάδοση των μυστηρίων. Συχνά εξομολογούν όλη τη μέρα...
Προσφέρεται συνεπώς η Σύρα για μεγάλα έργα (6).
Σε άλλη μεταγενέστερη αναφορά τους το 1636, οι πατέρες Λεονάρδος και Ιωσήφ
εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την επιτυχία των συναδέλφων τους Χερουβείμ
και Λεονάρδου για τους οποίους οι 4.000 Συριανοί καθολικοί, τρέφουν τα καλύτερα
αισθήματα ενώ οι λίγοι “σχισματικοί” οδηγούνται στη συμφιλίωση με τη Ρωμαϊκή
Εκκλησία. Είναι πράγματι γεγονός ότι μαζί με το μαρτυρικό θάνατο του επισκόπου
Ανδρέα Κάργα (1607-1617), η ίδρυση λατινικής μονής αποτελεί το σημαντικότερο
σταθμό στην πορεία του καθολικισμού προς απόλυτη επικράτηση του στη Σύρο (7).

Από τον Άγιο Γεώργιο στον Άγιο Ιωάννη το Βαπτιστή
Μετά την άφιξή τους στη Σύρο, στις αρχές του 1633, ο επίσκοπος Μαρέγκος
έθεσε στη διάθεση των πατέρων Χερουβείμ και Λεονάρδου ημικατεστραμμένα κελιά
στο προαύλιο της ερειπωμένης από το 1617 μητρόπολης του Αγίου Γεωργίου. Την
πληροφορία μας δίνει ο Μαρέγκος σε επιστολή προς την ΙΣ. γραμμένη στη Χίο στις 30
Δεκεμβρίου 1636: “Πριν τρία χρόνια, διέθεσα στους μοναχούς κελιά εντός της αυλής της
επισκοπικής κατοικίας μου παρά την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Εκεί επιδόθηκαν
στην αποστολή τους” (8). Μετά από ένα χρόνο, ο Επίσκοπος πρότεινε στον π. Χερουβείμ
να μετοικήσει σε κελί Παναγίας της Αγγελοχαιρέτιστης, όπως ονομάζονταν την εποχή
εκείνη η σημερινή εκκλησία των Ιησουϊτών. Για τη βελτίωση του νέου χώρου ο Σεβ.
Μαρέγκος ζήτησε στην Ι.Σ. να σταλούν μέσω του μεσσήνιου έμπορου Ιακώβου Palodio,
100 σκούδα. Αντίγραφο της επιστολής γραμμένης στη Χίο στις 28 Μαΐου 1636, ανέγνωσα
στο ρωμαϊκό γενικό αρχείο των Καπουκίνων (8).
Ενώ όμως ο Επίσκοπος Σύρου εξακολουθούσε να παραμένει στη Χίο από φόβο
του κεχαγιά Άνδρου και Σύρου, οι Καπουκίνοι μετακόμισαν με δική τους πρωτοβουλία
στα κελιά του Αγίου Ιωάννη, κεντρικότερης και μεγαλύτερης εκκλησίας στο Κάστρο,
στην οποία είχε μεταφερθεί το 1617 ο επισκοπικός θρόνος. Χρησίμευε δηλαδή για
μητροπολιτικός ναός. Η μεταφορά πρέπει να έγινε στα τέλη του 1636. Όταν ο επίσκοπος
Μαρέγκος διαπίστωσε την αμετάκλητη επιλογή του π. Χερουβείμ για τον Άγιο Ιωάννη,
αναγκάστηκε να παραχωρήσει τον περί το ναό χώρο όπου έχτισαν το ιστορικό μοναστήρι
τους. Ακόμη τους έδωσε άδεια να επισκευάσουν τον Άγιο Ιωάννη με χρήματα που έλαβαν
6) VAUMAS, lettres et documents o. 218
7) HOFMANN, Vescovadi Syra 86. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Γ 410. VAU¬MAS,
lettres et documents 218
8) APF Scritture originali riferite nelle Congr. Gen. Constantinopoli 153 φ. 162.
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από τη Γαλλία. Από τότε, όπως γράφει ο π. Χερουβείμ την 1 Μαΐου 1637, οι πιστοί και
των δύο τυπικών συνέρρεαν στην εκκλησία για να παρακολουθήσουν τις κατανυκτικές
ιεροτελεστίες, να ακούσουν το κήρυγμά του και να εξομολογηθούν.
“Ο λαός μας αγαπά. Οι Έλληνες (Ορθόδοξοι) θέλουν το καλό μας και έρχονται
να εξομολογηθούν σε μας. Από 4 χρόνια, κάθε Κυριακή και εορτή κηρύττω ελληνικά.
Κάνω επίσης κατήχηση στα παιδιά και σε
όσους τα συνοδεύουν. Τις δύο τελευταίες
τεσσαρακοστές τέλεσα το απόδειπνο
με σημαντική προσέλευση ανδρών που
αγαπούν τις ιεροτελεστίες του είδους αυτού.
Παλαιότερα οι πιστοί παρευρίσκονταν στο
απόδειπνο που τελούσαν οι Έλληνες. Το ίδιο
θα εξακολουθήσω να κάνω όσο ο Θεός μου
δίνει χρόνους” (9). Έδωσε ο Θεός χρόνους
στον π. Χερουβείμ έως το 1643, έτος της
κοίμησης του στον Άγιο Ιωάννη. Στους
ντόπιους άφησε φήμη αγίου. Ως και θαύματα
διηγούντο τα πνευματικά παιδιά του. Ενώ
ήταν ηγούμενος, στις 15 Απριλίου του 1639,
ο επίσκοπος Μαρέγκος που ετοιμάζονταν να
αναχωρήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα
στη Χίο, δώρησε στην κοινότητά του
τον Άγιο Ιωάννη. Το λατινικό έγγραφο
δωρεάς απόκειται στο Α.Κ.Α.Σ. Στο ίδιο
Αρχείο φυλάσσεται αντίγραφο σε ελληνική
μετάφραση επί του οποίου προστέθηκαν
Άγιος Λαυρέντιος από το Μπρίντιζι
αργότερα επικυρώσεις από τους επισκόπους
(τοιχογραφία στο ναό Μονής Σύρου)
και αποστολικούς επισκέπτες Α. Γκουάρκη της
19-6-1657, Α. Ιουστινιάνη της 8-9-1700, Β. Καστέλλη της 8-8-1710 και Β. Κορέση της
23-10-1804. Το ελληνικό κείμενο της από 15 Απριλίου 1639 δωρεάς του “εκλαμπρότατου
και θεοφιλεστάτου αφέντη” της Σύρου, έχει ως εξής:
“Από το μέρος του εκλαμπρότατου και θεοφιλεστάτου φρα Δομίνικου Μαρέγκου
επισκόπου της Σύρας ο οποίος στέκοντας να διαβεί διά την Χίο δια υπόθεσες της αγίας
εκκλησίας καθώς του γράφουνε οι πρότι του νισιού δια τούτου προχού να διαβή διαλαλή
και αβισάρη πάσα ένα και όλλους τόσον εκκλησιαστικούς όσον και κο¬σμικούς οπού
είναι στην επαρχίαν του να ξέβρουν όλλοι ότι την εκκλησίαν του αγίου Ιανιού την έδοκεν

9) APF Scritture riferite nelle Congr. Gen. Constantinopoli 256 φ. 269. AGOCap. Η 46 Chios.
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των πατέρων καπουτζίνων και των την έχει δοσμένη με όλα της τα δικεόματα και μην
δια κανένα κερό κανένας άλλος να ημπορή να γιρέψη δικέομα κανένα θέλει θελιματικός
να εβγάλη την καθέδραν του από τούτην την εκκλησίαν και να την πάγη να την βάλη
στην θεοτόκον όπου είναι η αδελφοσίνη του σαντίσιμου ροζαρίου, ακόμη διαλαλή να
ηξέβρη πάσα ένας πως τα ψομία όπου άλοταις έπερναν οι παπάδαις όπου ελντουργούσαν
εδό θέλει ο αφέντης ο επίσκοπος απεδό και ομπρός να είναι ελεύτερα των πατέρων των
καπουτζίνων και κανής να μην εμπορέση να ενατιοθή το θέλημα και την ορδινία του
άνοθεν αφέντη επισκόπου και δια σιμάδι της αληθίας απογράφη με το ίδιον του χέρι
τούτο το γράμμα δια να φένεται σε πάσα κερό και τόπον όπου να κάμνη χρία 1639 εν τη
σύρα μινίου απριλίου στις 15 io fra Dominico Marengo Vescovo de Sira affermo come
de Sopra si Contiene” (10).
Δεύτερη σε σημασία και αρχαιότητα μετά τη μητρόπολη του Αγίου Γεωργίου
εκκλησία των Συριανών, ο Άγιος Ιωάννης ήταν και είναι η πιο αγαπητή εκκλησία
τους. Ιδιαίτερα όμως ήταν και εξακολουθεί να είναι η εκκλησία των παιδιών. Σ’ αυτήν
ευλογούνται οι λεχώνες και προσεύχονται οι μητέρες για τα άρρωστα παιδιά τους:
Άγιε μου Γιάννη, γειάνε το,
Σταυρέ μου, σταύρωσέ το,
Κι Εσύ Κιουρά μου Παναγιά
Καλοξημέρωσέ το.
Στην ευρύχωρη “κατακούμπα”, παραφθορά της λέξης “κατακόμβη’, στεγάζεται
παλαιό οστεοφυλάκιο και γίνονται νεκρώσιμες λειτουργίες και ακολουθίες. Στο
παρεκκλήσιο της “Κοντσέπτας”, το οποίο προστέθηκε το 19ο αιώνα στο σώμα του
ναού, κατασκευάζονταν άλλοτε το ωραιότερο χριστουγεννιάτικο σπήλαιο του νησιού.
Ήταν το θέαμα που περισσότερο από κάθε άλλο χαροποιούσε τα παιδικά μου χρόνια.
Με έκδηλη τη φθορά του χρόνου, το σεβαστό αυτό μνημείο ανακαινίστηκε ή πιο
σωστά αναπαλαιώθηκε το 1994 χάρη στη γενναιοδωρία της επαρχίας της Βενετίας
στην οποία υπάγεται από το 1986 η αποστολή Καπουκίνων στην Ελλάδα. Όλοι εμείς οι
Συριανοί που ευλαβούμαστε τον Άn Γιάννη, την εκκλησία μας που λιγότερο από κάθε
άλλη αλλοιώθηκε μέσα στο πέρασμα των αιώνων, είμαστε ευγνώμονες στους πατέρες
Καπουκίνους που μας την ανακαίνισαν αλλά και στον καλλιτέχνη Μιχάλη Μουτσέλη
ο οποίος πραγματοποίησε στον ιερό αυτό χώρο έργο εξαιρετικό.
Από το μακρινό 1639 έως τις μέρες μας, ο Άη Γιάννης και το γρανιτένιο
φραγκισκανό μοναστήρι του, παραμένει ολοζώντανη πνευματική εστία των Συριανών.
Στις δύσκολες στιγμές που γνώρισε το νησί μας, όπως κατά τις πειρατικές επιδρομές,

10) Α.Κ.Α.Σ. 17ος αι. έγγραφο 19. Η λατινική φράση με την οποία κλείνει η δωρεά, σημαίνει: “Εγώ, αδελφός
Δομίνικος Μαρέγκος, Επίσκοπος Σύρου βεβαιώνω τα ανωτέρω”.
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την επιδημία χολέρας στα 1728 που αποδεκάτισε τον πληθυσμό, τη ρωσική κατοχή
το 1770-1774, τη δεκαετία της Επανάστασης το 1821 κ.λπ. ο An Γιάννης υπήρξε
νοσοκομείο για τους πάσχοντες, καταφύγιο για τους διωγμένους και πανδοχείο για
τους ξένους και άστεγους. Σε πιο ειρηνικές εποχές, οι λειτουργοί του, πιστοί στα
προστάγματα του Ευαγγελίου και του τάγματος, αναζωογόνησαν τους λαϊκούς,
μόρφωσαν τους κληρικούς και δίδαξαν τους νέους. Με την αγαθοεργία τους αγκάλιασαν
τους φτωχούς στους οποίους διέθεσαν και αυτούς τους άρτους ή αντίδωρα που κατά
τη βυζαντινή παράδοση, πρόσφεραν στους μοναχούς. Πολλοί ξένοι, όπως ο διάσημος
γάλλος βοτανολόγος Ιωσήφ Τουρνεφόρ τον Οκτώβριο του 1700, χάρηκαν τη φιλοξενία
στα ταπεινά κελιά τους. Με την πραότητα που τους χαρακτήριζε, αποδυνάμωσαν το
θρησκευτικό φανατισμό και έγιναν πνευματικοί κληρικών και λαϊκών.
Τους λαϊκούς με υψηλά ιδανικά μύησαν στο τρίτο τάγμα του Αγίου Φραγκίσκου,
που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στη Σύρα από τα μέσα του 17ου αιώνα. Πολύ
διαφωτιστικά είναι όσα γράφει στις 14 Αυγούστου 1652, ο π. Βερνάρδος Παρισινός:
“Από 5 χρόνια εισήχθη στη Σύρο το τρίτο τάγμα του Αγίου Φραγκίσκου. Τα
άρρενα μέλη του ανέρχονται σε 38 χωρίς να υπολογίζονται σ’ αυτά οι ιερείς και οι
ιεροσπουδαστές. Ο γυναικείος κλάδος έχει 52 μέλη. Συγκεντρώνονται κάθε Κυριακή
πρωί στον Άγιο Ιωάννη, παρακολουθούν τη θεία λειτουργία και κοινωνούν. Μετά τον
εσπερινό ο ηγούμενος τους εξηγεί το Ευαγγέλιο ή τους αναπτύσσει κάποιο επίκαιρο
θέμα. Την ομιλία του παρακολουθούν οι Καπουκίνες μοναχές και οι δόκιμοι. Στο τέλος
συγκεντρώνουν χρήματα για τα κεριά και τους φτωχούς” (11).
Οι μοναχές Καπουκίνες που αναφέρει ο π. Βερνάρδος -15 έως 20 κατά μέσο
όρο - ζούσαν με τις οικογένειές τους οι οποίες τους εξασφάλιζαν τα προς το ζην.
Εξέλεγαν σύμφωνα με το καταστατικό τους την ηγουμένη και συναθροίζονταν για τα
πνευματικά τους γυμνάσματα σε κατοικία παρά τον Άγιο Ιωάννη. Ασχολούντο κυρίως
με τη θρησκευτική μόρφωση των κοριτσιών: “Κοπέλες της Σύρου εγκατέλειψαν τα
εγκόσμια για να υπηρετήσουν καλύτερα τον Θεό. Μένουν αγνές στο πνεύμα και στο
σώμα. Ο π. Χερουβείμ, από τους πρώτους Καπουκίνους που κατοίκησαν στο νησί,
παρακίνησε 2-3 ζηλώτριες οι οποίες ανήλθον σε 23 με την πάροδο του χρόνου”.
Κατά τους αποστολικούς επισκέπτες, οι Καπουκίνες μοναχές ανέρχονταν σε 23 το
1652,16 το 1667,14 το 1678,30 το 1710,26 το 1744,26 το 1778. Έκτοτε, λόγω και
της εμφάνισης των Ουρσουλινών Καλογραιών, οι οποίες είχαν τους ιδίους με αυτές
σκοπούς, ο αριθμός τους ελαττώθηκε δραστικά. Το 1927 είχον απομείνει 2.

11) APF Arcipelago 187 φ. 345
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Καπουκίνοι γενικοί βικάριοι Σύρου (1645-1700)
Το 1643 η Σύρος στερήθηκε τον π.
Χερουβείμ. Τόση ήταν η φήμη των αρετών
του ώστε ο επίσκοπος Μαρέγκος πίστεψε
ότι θα έπρεπε να ξεχαστεί το ενδεχόμενο
μακαριωνυμίας του (12). Στα ίχνη του
ιδρυτή π. Χερουβείμ βάδισαν ο διάδοχος
του π. Ιωάννης Μαρία da Magny με τους
υφισταμένους του Ιωάννη από την Ωξέρη
και τον ελβετό Πέτρο Βαπτιστή. Σύμφωνα
με τους υπολογισμούς του π. Βερνάρδου
Παρισινού,
αποστολικού
επισκέπτη
στη Σύρο τον Αύγουστο του 1652, ο π.
Ιωάννης Μαρία ήταν από τους πρώτους
ιεραποστόλους στην ελληνόφωνη Ανατολή.
Τη δράση του άρχισε στην Κύπρο το 1628.
Από εκεί μετατέθηκε στη Χίο, Νάξο, Ανδρο
και Σύρο όπου εργάσθηκε συνολικά για
ένα τέταρτο του αιώνα (13). “Προεστός των
Μονή Αγίου Ιωάννη
καπουτζίνων στη μισιόνε της Σύρας”, ο π.
Ιωάννης Μαρία εξασκούσε από τις 13-9-1646, και το λειτούργημα γενικού βικαρίου της
χηρεύουσας Επισκοπής. Στην πολύ σημαντική αυτή θέση είχε διαδεχτεί το συνάδελφό
του π. Ιωάννη από την Ωξέρη, ο οποίος εκοιμήθη στις 8-2-1645. Όμως, 3 από τους
ιερείς του νησιού αμφισβήτησαν το διορισμό του αυτό με το όχι αβάσιμο επιχείρημα
ότι από αμνημονεύτους χρόνους, το δικαίωμα εκλογής γενικού βικαρίου σε περίπτωση
θανάτου του Επισκόπου, είχε αποκλειστικά ο τοπικός κλήρος. Με το προνόμιο αυτό
που ανάγεται οπωσδήποτε στο βυζαντινό παρελθόν της Σύρου, ασχολήθηκα διεξοδικά
στη μελέτη “Syra Sacra” (14). Υπενθυμίζω απλώς ότι καθόλο το δεύτερο μισό του 17ου
αιώνα, η Ρώμη παρέκαμψε το θεσμό αυτό διορίζοντας απ’ ευθείας γενικούς βικαρίους
τους ηγουμένους των Καπουκίνων.
Από τους υφισταμένους του π. Ιωάννη Μαρία, ο π. Δανιήλ de Nogent ήρθε στη
Σύρο τον Οκτώβριο του 1650 και ο μοναχός Πέτρος Βαπτιστής da Trinceri το 1643.
Αναγκάστηκε να απέλθει στη Γαλλία για λόγους υγείας το 1647 αλλά επανήλθε το
1649. Σαν καλός ελβετός, ασχολήθηκε με τη διαχείριση της μονής και τη διδασκαλία
στους νέους που αθρόοι έρχονταν να μάθουν γράμματα στο μοναστήρι των “Πατέρων”.

12) TERZORIO, Le Missioni IV, 220
13) TERZORIO, Le Mission! IV, 230 σημ. 2
14) ΡΟΥΣΣΟΥ - ΜΗΛΙΔΩΝΗ, Syra Sacra 113-117
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Όταν από φόβο των πειρατών επέστρεψαν από τις εξοχές στο Κάστρο, οι φιλομαθείς
νέοι αντάλλασσαν τα αγροτικά εργαλεία με το βιβλίο, το χαρτί και τη γραφίδα που
τους πρόσφεραν οι μοναχοί στον An Γιάννη. Γράφει για τις δραστηριότητες της
τετραμελούς κοινότητας ο π. Βερνάρδος Παρισινός: “Ζουν φτωχά από ελεημοσύνες,
όπως το προβλέπει ο κανονισμός τους. Δεν βγαίνουν στο γύρο αφού οι κάτοικοι τους
προσφέρουν περισσότερο ψωμί από όσο χρειάζονται. Τους δίνουν κρασί, φρούτα,
λαχανικά, μέλι, σταφύλια, ψάρια και σπανιότερα κρέας. Από άλλες μονές λαβαίνουν
ρύζι, λάδι και κεριά για την εκκλησία τους. Ένας πατέρας κηρύττει τις Κυριακές της
παρουσίας και της τεσσαρακοστής στη μητρόπολη. Ένας άλλος κηρύττει κάθε δευτέρα,
τετάρτη και παρασκευή της τεσσαρακοστής στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Μετά
το Ευαγγέλιο της πρώτης λειτουργίας στην οποία παρίστανται όλοι σχεδόν οι άνδρες,
εξηγούν τα λειτουργικά κείμενα. Ίο ίδιο γίνεται μετά τον εσπερινό και την απαγγελία του
αγίου ροδαρίου. Κάνουν πνευματικές διαλέξεις στις εσωτερικές και εξωτερικές μοναχές,
στους άνδρες και στις γυναίκες του τρίτου φραγκισκανού τάγματος. Εξομολογούν
και επισκέπτονται τακτικά τους ασθενείς” (15). Από το 1647, ο π. Ιωάννης Μαρία ήταν
ουσιαστικός ποιμένας της Σύρου εφόσον ο εκλεγμένος στις 6 Μαΐου 1647 καρμηλιτανός
Ιωάννης de Curtis, δε φαίνεται να έλαβε κατοχή της έδρας του (16). Γι’ αυτόν τηρούν
σιγή τα Αρχεία της Επισκοπής ενώ το σύνολο των εγγράφων της περιόδου 1647-1655,
υπογράφει ο π. Ιωάννης Μαρία.
Στις 2 Αυγούστου 1655, επίσκοπος Σύρου εξελέγη ο χίος Ιωσήφ Γκουάρκης,
συγγενής των Παλαβιτσίνι-Μοροζίνι. Η ταραγμένη αρχιερατεία του διακόπηκε το
1663 και οριστικά το 1669, όταν κλήθηκε στη Ρώμη να λογοδοτήσει για την κακή
του διοίκηση. Κατά την αυτοεξορία του που διάρκεσε έως το θάνατό του το 1693,
της επισκοπής Εύρου προέστησαν 4 γενικοί βικάριοι και δύο τοποτηρητές επίσκοποι:
ο Άνδρου Ιγνάτιος Ρόζας (1680-87) και ο Τήνου Άγγελος Βενιέρης (1689-94). Όσο
αγαστή και αποτελεσματική ήταν η συνεργασία του προκατόχου του Δ. Μαρέγκου με
τους Καπουκίνους, τόσο δύσκολη ήταν η συνεργασία των ιδίων μοναχών με τον Α.
Γκουάρκη. Χωρίς προκατάληψη μπορούμε να ισχυριστούμε ότι μεγάλη ευθύνη φέρει γι’
αυτό ο Επίσκοπος ο οποίος, εκτός από τους Καπουκίνους, περιήλθε σε οξύτατη διαμάχη
με την κοινότητα και πολλούς πιστούς. Στην εναντίο του πολύκροτη δίκη, ο Γκουάρκης
κατηγορήθηκε για κακομεταχείριση υφισταμένων του, για την εμπλοκή του σε εμπορικές
υποθέσεις, την εκμετάλλευση εκκλησιαστικών χρημάτων κ.α.
Οι οξύτατες διαφορές του επισκόπου Γκουάρκη με τον ηγούμενο στον Άγιο Ιωάννη
π. Ιωάννη Μαρία, εκδηλώθηκαν αμέσως μετά την έλευσή του στη Σύρο. Το γνωρίζουμε
από την πρώτη εγκύκλιο του Δεκεμβρίου 1655, στην οποία γράφει, μεταξύ άλλων, για
τους Καπουκίνους: “Επεκύρωσα τη δωρεά του Αγίου Ιωάννη από τον προκάτοχο μου

15) APF Arcipelago 187 φ. 344
16) LE QUIEN, Oriens Christianus III, 867
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στους Καπουκίνους. Είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος εκκλησία της νήσου. Πολλοί πιστοί
την επισκέπτονται λόγω της κεντρικής θέσης της. Γι’ αυτό οι επισκοπικές αποφάσεις
πρέπει να αναγγέλλονται και από την εκκλησία αυτή. Όμως ο ηγούμενος το απαγορεύει
χωρίς να έχει την έγκριση των ανωτέρων του. Έτσι δημιουργούνται προστριβές με τον
Επίσκοπο...” (17).
Οι διαφορές συνεχίζονταν το 1667, όταν ο αποστολικός επισκέπτης Ιωσήφ
Σεμπαστιάνι βρέθηκε στην ανάγκη να παροτρύνει στην ειρήνη και ενότητα τους
Καπουκίνους και τους πιστούς του ναού των με τον επίσκοπο Γκουάρκη. Γράφει μετά
την εισαγωγική αυτή σημείωση ο αρχιεπίσκοπος Σεμπαστιάνι: “Η μονή Καπουκίνων
έχει χώρο για 6 πατέρες και αδελφούς. Ζουν όμως σ’ αυτήν μόνο τρεις. Είναι ο π.
Ιωάννης Μαρία από την επαρχία των Παρισίων, 73 ετών. Έγινε μοναχός πριν 56 χρόνια
και βρίσκεται στην Ανατολή από 37 χρόνια. Είναι θεολόγος, εξομολόγος, ιεροκήρυκας
και ηγούμενος της μονής. Ο π. Λέων de Curville, 50ετής την ηλικία, έγινε μοναχός πριν
32 χρόνια και βρίσκεται στην Ανατολή από 12. Προορίζεται για ηγούμενος στη μονή
Νάξου.
Ο αδελφός Humile από την πόλη Creil, είναι 31 ετών, από 12 χρόνια μοναχός και 4
ιεραπόστολος. Οι πατέρες ζουν από ελεημοσύνες, από προσφορές άρτου, οίνου, κρέατος
και από δωρεές των γειτονικών μονών. Δέχονται επίσης βοήθεια από χριστιανούς
κουρσάρους που αγκυροβολούν στο νησί. Τα ενδύματα και τα βιβλία τους λαβαίνουν
από το Παρίσι. Έχουν για τοπικό ηγούμενο τον π. Βερνάρδο Παρισινό της μονής Χίου.
Η αποστολή τους συνίσταται στο κήρυγμα, στην εξομολόγηση, στην κατήχηση, στη
διδασκαλία και σε πράξεις ευλαβείας τις οποίες παρακολουθούν πολλοί πιστοί. Λόγω
λανθασμένων πληροφοριών που έφτασαν στη Ρώμη από τον Επίσκοπο, διέκοψαν
την εκπαιδευτική τους δραστηριότητα προς ζημία του πληθυσμού. Ακόμη οι πατέρες
φροντίζουν τις μοναχές της Αγίας Κλάρας (Καπουκίνες) και τα μέλη του τρίτου τάγματος
που εδρεύουν στην εκκλησία τους” (18).
Στις 31 Μαΐου 1674, οι Καπουκίνοι της Σύρου Ιωάννης Μαρία, 80 τότε ετών,
Επιφάνιος εκ Παρισίων και Φήλιξ από τη Βουλώνη, ήρθαν στη Νάξο για να αποφύγουν το
διωγμό των Τούρκων. Φιλοξενήθηκαν έως το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους από τον συριανό
αρχιεπίσκοπο Βαρθολομαίο Πόλλα. Κατά την περίοδο του διωγμού, όταν έντρομοι οι
κάτοικοι είχαν εγκαταλείψει τη Χώρα για τα πιο απόμερα σημεία του νησιού, στο Κάστρο
παρέμεινε ο π. Κάρολος ο οποίος τόλμησε να αναζητήσει το σερδάρη στη γαλέρα του.
Κρατήθηκε για λίγο αιχμάλωτος και έπειτα ελευθερώθηκε ως υπήκοος του βασιλιά της
Γαλλίας (19). Σε καλύτερες συνθήκες ζούσαν ο πατέρας Κάρολος και ο αδελφός Humile,
όταν τους επισκέφτηκε το 1678 ο επίσκοπος Τήνου Α. Βενιέρης. Δε ζούσε το έτος εκείνο
ο π. Ιωάννης Μαρία ενώ ο π. Λέων είχε μετατεθεί στη Νάξο και για μικρό διάστημα στη

17) HOFMANN, Vescovadi, Syros 73
18) HOFMANN, Vescovadi, Syros 74
19) ΖΕΡΛΕΝΤΟΥ, Από το βιβλίο των καπουκίνων 110
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Μήλο. “Στην αίθουσα που διδάσκουν οι δύο Καπουκίνοι”, γράφει ο επίσκοπος Βενιέρης
στην Ι.Σ., “στεγάζεται το παρεκκλήσιο του Αγίου Φραγκίσκου το οποίο κατασκεύασαν τα
μέλη του τρίτου τάγματος”. Οι ίδιοι μοναχοί φροντίζουν πνευματικά 14 φραγκισκανίδες
και άλλες τόσες δόκιμες. Οι πρώτες έχουν κάνει τάξιμο αγνότητας ενώ οι δεύτερες απλή
υπόσχεση. Διευθύνονται από μια προϊσταμένη με δύο βοηθούς. Κατοικούν στα σπίτια
τους και εξομολογούνται στον π. ηγούμενο κάθε παρασκευή. Δεν μπορούν να βγουν από
το Κάστρο χωρίς άδεια. Οι πατέρες συντηρούνται από προσφορές των ναυτικών που
σταθμεύουν στη Σύρο. Οι ελεημοσύνες των κατοίκων δεν αρκούν. Χρήματα, βιβλία και
ρούχα λαβαίνουν από τον πρωθηγούμενο Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος επιχορηγείται
από το γάλλο μονάρχη” (20).
Νέα σύννεφα εμφανίστηκαν στον ορίζοντα της Εκκλησίας της Σύρου και ειδικότερα
στη μονή του Αγίου Ιωάννη όταν, η πιεζόμενη από τους Ενετούς Ρώμη, αναγκάστηκε να
διορίσει το 1680 τοποτηρητή του Α. Γκουάρκη τον επίσκοπο Άνδρου I. Ρόζα. Έφτασε
στη Σύρο ο εκλεκτός της Βενετίας στις 21 Δεκεμβρίου 1681 και διαίρεσε τους πιστούς
σε δύο στρατόπεδα ή, όπως ο ίδιος γράφει, “σε δύο κεφάλια ήγουν ο επίσκοπος το ένα
και οι καπουτζίνοι το άλλο”. Μετά την αναταραχή που δημιουργήθηκε, αναγκάστηκε να
εγκαταλείψει τη Σύρο για την Άνδρο. Επανήλθε όμως και αφαίρεσε από τους Καπουκίνους
την άδεια “να γρικούνε ταις ξαγοριαίς”. Στις 30 Μαρτίου 1686, κήρυξε την εκκλησία
του Αγίου Ιωάννη “interdetta” και απαγόρευσε στους Χερουβείμ από την Κομπιένη και
Μαρσιάλ από την Αμιένη (21) να διδάσκουν στους νέους: “...να μην μπορούν να κάμνουσι
σκολίο πλία, ορίζοντας όλους μικρούς, μεγάλους, άνδρες, γινέκες, καλόγρες, μπεγίνες,
φράγγους, ρομέους να μην είναι τρομισμένοι κανείς να πάγη εις την εκκλισίαν τους, εις
διδαχήν τους, εις την διδασκαλίαν τους, εις την εξαγοριάν τους, εις το σκολίον τους ή δια
άλλο τίποτις εις το μετόχην τους ή όποιος αποκοτίση να έβγη από τέτιον μας φοβερόν
οριαμόν τον έχομεν και διαλαλούμεν δια αφορεσμένον και καταραμένον και στεριγμένον
από τα άγια μυστίρια της εκκλησίας και κοινονίαν των αγίων, δίνοντάς του την κατάραν
του Θεού Πατρός ηού και αγίου Πνεύματος, ολονών των αγίων και την ειδικήν μας
να την έχουν εις τα σπίτια τους και εις τα πεδία τους και εις όλα τους τα πράγματα
στεκούμενα και περπατούμε να, εδόθηκεν εις το παλάτι μας εις τα 1686 μινός μαρτίου
30” (Α.Κ.Α.Σ.).
Μετά τη φοβερή αυτή εγκύκλιο που δε φαίνεται να εφαρμόστηκε αφού οι
Καπουκίνοι είχαν την υποστήριξη των περισσότερων πιστών, ο γηγενής ιερομόναχος
π. Χρυσόστομος ζήτησε στις 16 Σεπτεμβρίου 1686 στη Ρώμη, να αντικατασταθεί ο
“ταραχοποιός” Ρόζας με τον επίσκοπο Μήλου Δεκαμίλλη. Η Ρώμη έλαβε σοβαρά
υπόψη την πρόταση του π. Χρυσοστόμου και ζήτησε από τον επίσκοπο Ρόζα στις 7
Φεβρουαρίου 1687, να επιστρέψει στην Άνδρο. Τη Σύρο έθεσε υπό τη διαχείριση του

20) HOFMANN, Vescovadi Syros 85
21) Εικάζεται ότι ο π. Μαρσιάλ από την Αμιένη, συνέταξε ανυπόγραφη έκθεση για την “Ιεραποστολή της Ελλάδας”, που
φυλάσσεται ανυπόγραφη στο Α.Κ.Ε.Σ. Σ’ αυτήν η Μακεδονία αναφέρεται πρώτη μεταξύ των τεσσάρων περιοχών που
απαρτίζουν την ηπειρωτική Ελλάδα: Μακεδονία, Ήπειρος, Αχαΐα και Μωρηάς. Μαζί συναποτελούν τη “Romania Che
si puo chiamare Grecia”. Μια εικοσαετία αργότερα, ο ιησουίτης μισιονάριος στη Θεσσαλονίκη Φρ. Tarillon, εκθείαζε τη
Μακεδονία ως “το προνομιούχο διαμέρισμα της Ελλάδος”: “Macedoine, cette partie privilegifee de la Grece”
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γηραιού επισκόπου Τήνου Α. Βενιέρη (1689-1694). Λόγω της προχωρημένης ηλικίας
του ο Βενιέρης διόρισε βικάριό του το φραγκισκανό ιερομόναχο Βίκτωρα Μπον, ο
οποίος υπηρετούσε στην Τήνο από το 1671. Επί της θητείας του “βικάριου γενεράλε της
αύρας βίτοριο μπο”, οι καπουκίνοι δίδαξαν και πάλι στη νεολαία. Οι σχέσεις τους με την
επισκοπή είχαν αποκατασταθεί όταν στις 2 Μαΐου 1694, χειροτονήθηκε στη Ρώμη ο νέος
επίσκοπος Σύρου Αντώνιος Ιουστινιάνης. Σε αντίθεση με τους εριστικούς προκατόχους
του Α. Γκουάρκη και I. Ρόζα, ο Ιουστινιάνης επεδίωξε καλές σχέσεις με τους μοναχούς
του Αγίου Ιωάννη που συνεργάστηκαν αρμονικά μαζί του. Επί της αρχιερατείας του
(1694-1702), η μονή τους εξελίχτηκε σε πνευματικό φυτώριο στο οποίο μορφώθηκαν
εκατοντάδες νέων μερικοί από τους οποίους ακολούθησαν το ιερατικό στάδιο. Αλλά και
στην εκκλησία τους στην οποία διατηρήθηκαν μερικά από τα πιο παλιά θρησκευτικά
έθιμα του τόπου, αθρόοι προσέρχονταν οι πιστοί για να παραστούν στις κατανυκτικές
ιεροτελεστίες και να μυηθούν στη φραγκισκανή πνευματικότητα.

Από το 18ο αιώνα στην ίδρυση ανεξαρτήτου Ελληνικού Κράτους
(1700-1830)
Ο 18ος αιώνας ανοίγει για τους Καπουκίνους της Σύρου με την περιγραφή της μονής
τους από το διάσημο γάλλο βοτανολόγο Ιωσήφ Τουρνεφόρ, που φιλοξενήθηκε σ’ αυτήν
τον Οκτώβριο του 1700: “Νάμαστε στη Σύρα, το πιο καθολικό νησί του Αρχιπελάγους.
Σε 6.000 Καθολικούς αντιστοιχούν 7-8 οικογένειες Ορθοδόξων, που ακολουθούν το
βυζαντινό τυπικό... Η επιτυχία αυτή οφείλεται στους γάλλους Καπουκίνους που είναι πολύ
αγαπητοί και δείχνουν μεγάλο ζήλο για τη διαπαιδαγώγηση του καλόκαρδου και τίμιου
λαού, δηλωμένου εχθρού της κλεψιάς, φιλόπονου, αεικίνητου και με καλά αισθήματα.
Μάταια θα αναζητήσετε εδώ την ανάπαυση. Τη νύχτα εξαιτίας του θορύβου που κάνουν
ολούθε οι χειρόμυλοι για το άλεσμα του σιταριού και τη μέρα εξαιτίας των αργαλειών
που κάνουν τα υφάσματα. Η κατοικία και η εκκλησία των γάλλων Καπουκίνων είναι
καλά φτιαγμένες. Χάρηκα αντικρίζοντας στην οροφή της εκκλησίας τη γαλλική σημαία.
Ο ηγούμενος π. Υάκινθος από την Αμιένη, είναι άνθρωπος ευφυής. Μαζί με τα άλλα του
καθήκοντα, εκτελεί χρέη γάλλου υποπρόξενου στην Τήνο. Με υποδέχτηκε με όλες τις
δυνατές περιποιήσεις και φιλοφρονήσεις. Είναι πνευματικός 25 καλογραιών του Αγίου
Φραγκίσκου, γυναικών με υποδειγματική αρετή” (22).
Τον Αύγουστο του ιδίου έτους επισκέφτηκε τη Σύρο ο πρωθηγούμενος των
ιησουϊτών στην Ελλάδα π. Φρ. Braconnier. Ο επίσκοπος Ιουστινιάνης πρόσφερε σ’
αυτόν την εκκλησία της Παναγιάς και μικρή κατοικία. Αποποιήθηκε όμως ο οξύνους
22) TOURNEFORT (de) Ιωσήφ, Relation Α’ 220
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Braconnier την προσφορά επειδή έκρινε πενιχρό το κληροδότημα αλλά και επειδή είχε
εν τω μεταξύ αντιληφθεί ότι ο π. Υάκινθος δεν ήταν διατεθειμένος να μοιραστεί με
τους ιησουίτες τις αναμφισβήτητες επιτυχίες του τάγματος του. Όμως οι ιησουίτες δεν
κατέθεσαν τα όπλα. Επανήλθαν μισό αιώνα αργότερα, αυτή τη φορά με επιτυχία. Το
1710 υπηρετούσαν στον Άγιο Ιωάννη ο γνωστός μας π. Υάκινθος ως ηγούμενος και ο π.
Αυγουστίνος από τη Βουλώνη ως δάσκαλος. Στο ποιμαντικό και εκπαιδευτικό τους έργο
αφιερώνει σημαντικά εδάφια της έκθεσής του ο αποστολικός επισκέπτης Β. Καστέλλης:
“Όπως όλα τα σπίτια, η μονή των Καπουκίνων είναι κτισμένη αμφιθεατρικά πάνω ο
ένα απότομο βουνό. Περιλαμβάνει τρία δωμάτια για τους μοναχούς, την εκκλησία που δεν
είναι αρκετή να στεγάσει τους πιστούς κατά τις Κυριακές και εορτές, την τραπεζαρία, μία
κουζίνα και δωμάτια για τους υπηρέτες και επισκέπτες. Υπάρχουν ακόμη ο λαχανόκηπος
και το σχολείο για τα παιδιά. Την εκκλησία έλαβαν στις 7 Νοεμβρίου 1637 από τον
επίσκοπο Μαρέγκο. Η δωρεά επικυρώθηκε από την Ι.Σ. Στο σκευοφυλάκιο πίσω από
το κεντρικό ιερό, φυλάσσονται δύο δισκοπότηρα, η σφαίρα για την αγία ευχαριστία, 14
άμφια και άλλα ιερατικά ενδύματα, 6 ή 7 χαλιά, δύο λειτουργικά βιβλία, καλύμματα του
αρτοφορίου και των βωμών Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού, στο κέντρο, της Υπεραγίας
Θεοτόκου και του Αγίου Αντωνίου της Παδούης στα πλάγια. Στο βάθος του ναού
βρίσκεται υπερυψωμένη εξέδρα για τη χορωδία των μαθητών. Κάθε Κυριακή και εορτή
ψάλλεται ο εσπερινός, το Σάββατο οι λιτανείες της Παναγίας και την τρίτη η ευλάβεια
του Αγίου Αντωνίου. Μπροστά από τις τρεις εισόδους του ναού, μια μεγάλη και δύο
πλάγιες μικρές, υπάρχει αυλή με χαμηλό τοίχο και όμορφες μαρμάρινες κολόνες. Εντός
αυτής βρίσκονται δύο μεγάλοι τάφοι. Στην ιεραποστολή υπηρετούν δύο ιεραπόστολοι.
Όπως συνηθίζεται στο τάγμα τους κτυπούν τρεις φορές τις καμπάνες προς τιμή της
Παναγίας. Την πρώτη λειτουργία τελούν πολύ νωρίς για τους γεωργούς και εργάτες.
Την Κυριακή ευλογούν τους πιστούς με αγίασμα ενώ ψάλλετε ο ύμνος “Ράντισόν με”.
Μετά τα αναγνώσματα που γίνονται από ένα νέο, ψάλλετε για τους νεκρούς ο ύμνος “Εκ
βαθέων” και απαγγέλλεται η προσευχή “Οι ψυχές των πιστών”.
Το εδάφιο που αφορά στην εκπαίδευση, έχει ως εξής: “Το σχολείο λειτουργεί
τις εργάσιμες μέρες, τρεις ώρες το πρωί και τρεις το απόγευμα. Όπως μαρτυρούν οι
σημερινοί ιερείς, οι ιεροσπουδαστές αποτελούσαν παλαιότερα ξεχωριστό τμήμα. Έγινε
παράκληση στο Σεβ. Αποστολικό Επισκέπτη, να δώσει εντολή σε κάθε ιεροσπουδαστή
να παρακολουθεί τα μαθήματα και τις συμβουλές του διδασκάλου. Οφείλουν να
μαθαίνουν τη γραμματική, να εξηγούν το ευαγγέλιο και άλλα βιβλία, να παρακολουθούν
τη διδασκαλία περί μυστηρίων που είναι τόσο απαραίτητη σε κάθε ιερέα. Οι νεότεροι
μαθητές διδάσκονται ανάγνωση και γραφή στα ελληνικά, λατινικά, ιταλικά. Όλοι το
Σάββατο εξετάζονται στην κατήχηση και τις αρχές της ηθικής. Οι διακοπές γίνονται

23) HOFMANN, Vescovadi, Syros 100-101. Αλλες σημαντικές πληροφορίες: α) Μαθητές απαγγέλουν ελληνικά
κατά την λειτουργία το “πιστεύω”, “Πάτερ ημών” και την προσευχή “Ευχαριστώ Σε Κύριε” β) γάλλοι ναυτικοί
που στερήθηκαν τα πλοία τους φιλοξενούνται στον Άγιο Ιωάννη, γ) Επιδρομείς διέρρηξαν τη θύρα της μονής και
αφήρεσαν αντικείμενα
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μεταξύ της εορτής της Παναγίας τω Αγγέλων και του Αγίου Φραγκίσκου” (23).
Το 1728 υπήρξε από τα πιο δραματικά χρόνια στην ιστορία της Σύρου. Στις αρχές
του έτους μεταδόθηκε η μάστιγα της πανώλης που είχε προκαλέσει έως τον Ιούνιο περί
τα 500 θύματα. Άλλοι 300 προστέθηκαν στον κατάλογο του θανατικού έως τη λήξη του
στις 20 Ιανουαρίου 1729. Το θαύμα αποδόθηκε στον Άγιο Σεβαστιανό που έκτοτε τιμάται
ιδιαίτερα στην παλαιά πόλη. Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο φραγκισκανός επίσκοπος Ν.
Πορτογκέζης από τη Χίο (+ 1-3-1728) και ο ηγούμενος στον Άγιο Ιωάννη π. Βερναρδίνος,
βικάριος έως την κοίμησή του στα τέλη Απριλίου 1628. Τις θυσίες και τον ηρωικό του
θάνατο ανάμεσα στους πανωλόβλητους, αφηγήθηκε ο τότε γενικός βικάριος Σμύρνης
και από το 1730 επίσκοπος Σύρου Αντώνιος Ματούρης. Το ίδιο έτος και συγκεκριμένα
στις 10 Ιουλίου, ο πρώην ιεραπόστολος στη Σύρο π. Κλήμης Ρωμανός, απηύθυνε έκθεση
για το πρώην πεδίο δράσης του στην Ι.Σ., παρακαλώντας να του επιτραπεί η επιστροφή
σ’ αυτό για να υπηρετήσει τους ασθενείς οι οποίοι είχαν στερηθεί τη συμπαράσταση
του π. Βερναρδίνου (24). Το δημοσιευμένο στη βιογραφία του Σεβ. Αντωνίου Ματούρη
εδάφιο της έκθεσής του για τη Σύρο, αναδημοσιεύουμε στις Πηγές αρ. 46.
Η αρχιερατεία του χίου Δαρείου Δελόγκη (1735-1747), δεύτερου διαδόχου του
θύματος της πανώλης Ν. Πορτογκέζη, παρουσιάζει πολλές ομοιότητες όσον αφορά
στη στάση του προς τους Καπουκίνους, με την αρχιερατεία του επίσης χίου επισκόπου
Αλοϋσίου Γκουάρκη για την οποία έγινε λόγος. Αλλά και οι πατέρες Κάρολος εκ
Βονωνίας και Αγγέλικος εκ Ρήμων, δεν ήταν άμοιροι ευθυνών για την κατάσταση
που δημιουργήθηκε με την εκκλησιαστική αρχή και τη μονή Αγίου Ιωάννου κατά τη
δεκαετία 1735-1745. Οι διαφορές εκδηλώθηκαν αμέσως μετά την εκλογή του Δελόγκη
στις 23 Μαίου 1635. Αιτία ήταν η υπ’ αυτού διεκδίκηση της δικαιοδοσίας επί των 26
φραγκισκανίδων καλογραιών και των υπέρ 200 μελών του τρίτου τάγματος του Αγίου
Φραγκίσκου. Στο Α.Κ.Α.Σ. φακ. 59, φυλάσσεται 26σέλιδη αναφορά της 5 Δεκεμβρίου
1738, με αντικείμενο τις διαφορές Δελόγκη - Καπουκίνων, που για μια ακόμη φορά
διαίρεσαν τους Συριανούς σε δύο φατρίες. Σε άλλη, βραχύτερη έκθεση της 22 Ιουνίου
1637, “ο πολλά ενδέσιμος πάτρε Αγγέλικος, σουπεριόρες καπουτζίνος της μισιόνες της
σύρας”, υπεραμύνεται των προνομίων της μονής του, που κατά καιρούς αμφισβήτησαν
τοπικοί Επίσκοποι.
Οι διαφορές των δύο παρατάξεων εντάθηκαν το 1744, όταν στις 10 Μαρτίου,
η Ι.Σ. για τη διάδοση της πίστης ενέκρινε την προ πολλού προγραμματισμένη ίδρυση
μονής ιησουϊτών, η οποία, κατά τον επίσκοπο Δελόγκη και το γενικό του βικάριο
Νικ. Μαραγκό, θα επέφερε κάποια ισορροπία μεταξύ των οπαδών του Επισκόπου και
των Καπουκίνων υπέρ των οποίων έκλινε η ζυγαριά. Ίσως για το λόγο αυτό ο γάλλος
πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη de Castellane, προστάτης των συμπατριωτών του

24) Αντί της Σύρου ο π. Κλήμης εστάλη στην ιεραποστολή Τυνησίας. Το 1733 επανήλθε στη μονή Μοterondo της
Ρώμης. Απεβίωσε στο Viterbo το 1746. Βλ. FERRARI, Mons. Antonio Maturi 87, TERZO- RIO Le Missioni IV,
256-7
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Καπουκίνων, αντέδρασε στην εγκατάσταση ιησουϊτών στη Σύρο και μάλιστα από την
ιταλική μονή Τήνου. Υποχώρησε όμως στην επιχειρηματολογία του πρωθηγούμενου
των ιησουϊτών στην ιεραποστολή της Ελλάδος π. Ιωσήφ de Real, ο οποίος κατόρθωσε
να τον πείσει ότι άσχετα εθνότητας, οι υφιστάμενοι του τελούσαν υπό την αιγίδα του
γάλλου μονάρχη. Η ίδρυση δεύτερης μονής στη μικρή Σύρο με τους 3.000 κατοίκους και
30 ιερείς, δυσαρέστησε τους πατέρες Κάρολο και Αγγέλικο οι οποίοι, όπως διατείνεται
ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης Μαραγκός, “κήρυξαν αμείλικτο πόλεμο στον Επίσκοπο” (25).
Ανάλογη κρίση εκφέρει ο Α. Δρακάκης όταν γράφει: “Κατά της τοιαύτης εγκαταστάσεως
εξεδηλώθησαν αμέσως οι Καπουκίνοι οίτινες στρατολογήσαντες τους οπαδούς των,
τους ώπλισαν απειλήσαντες βιαιοπραγίας. Προ της τοιαύτης εξεγέρσεως ο Επίσκοπος
ηναγκάσθη να εγκαταλείψη την έδρα του” (26).
Ότι ο επίσκοπος Δελόγκης αυτοεξορίστηκε στην Τήνο το Δεκέμβριο του 1747,
είναι γνωστό. Όμως αιτία για το θλιβερό τέλος της 12ετούς αρχιερατείας του στη Σύρο
δεν ήταν “ο αμείλικτος πόλεμος των Καπουκίνων”. Ήταν η βαθειά δυσαρέσκεια που
είχε προκαλέσει στους περισσοτέρους των πιστών. Δυσαρέσκεια που δεν κατόρθωσε να
μετριάσει ο προσκείμενος σ’ αυτόν κτήτορας της μονής ιησουϊτών π. Πέτρος Miconi.
Εναντίον του στράφηκε λίγο πριν τη φυγή του ο Επίσκοπος Δελόγκης. Το 1744, ο
αποστολικός επισκέπτης Φρ. Α. Ρατσολίνης, επίσκοπος Θήρας, συμπεριέλαβε σε
έκθεσή του προς την Ι.Σ., κατάλογο με 34 παράπονα κατά του Δελόγκη. Ορισμένα είχαν
διατυπωθεί από τον Καπουκίνο π. Αγγέλικο που όμως, σύμφωνα με την ομολογία 77
Συριανών της 3 Ιανουαρίου 1748, όχι μόνο δεν πρωτοστάτησε στον κατά του Επισκόπου
ξεσηκωμό, αλλά αντίθετα του πρόσφερε καταφύγιο στην πιο δραματική στιγμή διώξεώς
του από τους αντιπάλους του.
Το σχετικό έγγραφο δημοσίευσε ο Τ. Αμπελάς στην Ιστορία της νήσου Σύρου:
“Όλοι εμείς οι κάτοθε γραμένοι ομολογούμεν πως ο αιδέσιμος πατέρας αγγέλικος απτίν
ρώμι, καπουτζίνος, εις τον καιρόν όπου έκαμεν εδώ στο νισί της σίρας μισιονάριος τον
εγνωρίσαμεν με λόγον και με έργον ζιλοτί της αποστολικής επαγγελίας και πατρικόν στο
γιερατικόν του τάγμα... αμί δια να θριαμβέψει το καθολικόν μας και άγιον ρίτο εις τούτο
το νισί διαφεντεμένο από τον χριστιανικότατον βασιλέα της Φράντζας, ο άνωθεν πατέρας
βλέποντας τον όχλον εις πολίν σύχισιν εφύλαξε τον όμιον επίσκοπον στο μοναστήρι
του και εκεί δεν ηθελήσαμεν να πάμε πλέον ομπρός μόνε με εδικές του συμβουλές
επαρακίνησε και ερίνεψε το κινό...”.
Η ειρήνη στο ταραγμένο νησί αποκαταστάθηκε το 1749, μετά την ευτυχή επάνοδο
από τη μητρόπολη Νάξου, του άξιου ιεράρχη Αντωνίου Ματούρη, ο οποίος εποίμανε την
Εκκλησία της Σύρου από το 1730 έως το 1733 και από το 1749 έως την κοίμησή του στις
16 Απριλίου 1651. Τον π. Αγγέλικο βρήκε ηγούμενο στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου

25) MARANGO, Notizie 61
26) ΔΡΑΚΑΚΗ, Η Σύρος επί τουρκοκρατίας Α’ 176.
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όταν το επισκέφτηκε τον Ιούνιο του 1657 ο επίσκοπος Θήρας Φρ. Ρατσολίνης. Ήταν το
έτος εκείνο 55 ετών, στη Σύρο από το 1642. Είχε για συνεργάτη τον π. Μάρκο Παρισινό,
34 ετών, στη Σύρο από το 1756. Ήταν δάσκαλος 38 παιδιών, κατηχητής, εξομολόγος και
ιεροκήρυκας στον Άγιο Ιωάννη. Στο μητροπολιτικό ναό κήρυττε ελληνικά ο έμπειρος π.
Αγγέλικος.
Το β’ μισό του 18ου αιώνα υπήρξε δύσκολη περίοδος για την Εκκλησία της
Σύρου και των άλλων Κυκλάδων. Το 1773, ενώ οι Καθολικοί αντιμετώπιζαν πρόσθετα
προβλήματα από το ρώσο ναύαρχο Σπυριδώφ, τον προσωρινό αφέντη τους, έκπληκτοι
πληροφορήθηκαν την απαγόρευση του τάγματος των Ιησουϊτών. Έως το τέλος του χρόνου
4 μονές στη Σύρο, Τήνο, Νάξο και Θήρα έκλεισαν τις πόρτες τους προς μεγάλη ζημία των
Χριστιανών, όχι μόνο των καθολικών αλλά και των ορθοδόξων που είχαν εμπιστευτεί
τη μόρφωση των παιδιών τους στους πνευματικούς κληρονόμους του Ιγνατίου Λοϋόλα.
Ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα που δέχτηκε η ιεραποστολή στην ελληνική Ανατολή από
της συστάσεώς της στο μεταίχμιο του 16ου και 17ου αιώνα. Ειδικότερα για τη Σύρο, ο
επίσκοπος Ι.Β. Φοντόν, φραγκισκανός κοινοβιακός (1787-1798), παραπονείται στις 24
Απριλίου 1893 στην Ι.Σ. για τη θρησκευτική κρίση στη Διοίκησή του την οποία απέδιδε
στη διάλυση της Μονής της Παναγίας. Για τη θεραπεία του κακού, ζητούσε άδεια να
καλέσει από τη Ρωσία δύο ιησουίτες σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος πρώην
συναδέλφου τους π. Μιχαήλ Ροξάς. Ήταν, νομί-ζω, ο πιο ωραίος έπαινος που έγινε ποτέ
για τους ιησουίτες της Σύρου. Η επιθυμία του Φοντόν πραγματοποιήθηκε το 1803 επί
του διαδόχου του Ι.Β. Ρουσσίν (1800-1821).
Και οι Καπουκίνοι αντιμετώπισαν κατά την ιδία περίοδο σοβαρές δυσκολίες, οι
οποίες συνεχίστηκαν αυξανόμενες έως την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους το 1830.
Εκτός από τις εις βάρος τους διακρίσεις από τους ρώσους και φιλορώσους καραβοκύρηδες
στα τέλη του 18ου αιώνα, επανειλημμένα υπέστησαν επιθέσεις ληστοπειρατών, όπως
του Μητρομάρα στα 1790. Μεγαλύτερης διάρκειας ήταν οι συνέπειες της γαλλικής
επανάστασης, που στέρησε την ιεραποστολή της Ανατολής από μοναχούς και τη μέχρι
τότε καθιερωμένη γαλλική υλική βοήθεια. Το κενό σε προσωπικό καλύφθηκε εν μέρει
από ιταλούς Καπουκίνους. Αυτοί εξασφάλισαν την λειτουργία των μονών στην πρώην
Οθωμανική Αυτοκρατορία έως την επάνοδο γάλλων Καπουκίνων μετά το 1881. Από
τότε και έως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, γάλλοι και ιταλοί Καπουκίνοι επικουρούμενοι
από έλληνες συναδέλφους τους, υπηρέτησαν στις μονές Κωνσταντινουπόλεως, Σμύρνης
και νήσων (27).
Τον τελευταίο γάλλο ηγούμενο και μοναδικό μοναχό του Αγίου Ιωάννη στα τέλη
του 18ου αιώνα, διαδέχτηκε ο ιταλός π. Αιγίδιος da Caprarola. Επ’ αυτού, το 1810,
δωρίθηκε στη μονή Καπουκίνων ο βυζαντινός ναός της Αγίας Τριάδος, τον οποίο είχε

27) APF Acta 163 (1793) φ. 219. Επιστολή 24/4/1793
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αγοράσει η κοινότητα αντί 1.000 γροσίων από το νόμιμο κληρονόμο του Δον Γεώργιο
Μαρινέλλη. Στα γενικά αρχεία του τάγματος, στη Ρώμη, ανέγνωσα σχετικό έγ-γραφο
στο οποίο αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: “Εμίς ει κάτοθεν ειπογεγραμμένι
Επίτροπος και Προεστί φανερόνομεν ότι με την γνόμιν μας και όλου του κινού
εγοράσαμεν την εκλησίαν εις το κάστρο εις την χόραν μας μέσα ονόματι Αγίαν Τριάδαν
από τον αφέντι Δον Γιοργι Μαρινέλη του Αντόνι δια γρόσια τον αριθμόν (χίλια) 1.000
διά κιβέρνισιν όλου του κινού όμος τόρα ζιτούμεν και θέμεν να είνε από κάτο εις την
προτετσιόνε της γαλίας ως καθός είνε και η εκλησία του αγίου ιοανίου των καπουτσίνο
με τον όρον να μην εμπορί να πουλιθή ποτές ει άνοθεν εκλησία μόνον να είναι πάντα δια
την προσκήνισιν την εδικήν μας ολονό και εις ένδιξιν απογραφομαστε τιπόνοντες την
σφραγίδα τις κινότιτος μας” (28).
Στην πώληση της Αγίας Τριάδας και στη δωρεά της στους Καπουκίνους αντέδρασε,
όπως ήταν φυσικό, η ορθόδοξη κοινότητα του νησιού, η οποία απέκτησε το 1817 από
το Σουλτάνο την επιστροφή της σ’ αυτήν. Επί των ημερών μας ο μικρός αλλά όμορφος
αυτός ναός με την κατοικία του αναπαλαιώθηκε από τον φιλοπρόοδο ιερέα Δωρόθεο
Γάγγο. Τον π. Αιγίδιο διαδέχτηκε ο πιεμοντέζος π. Ουρβανός με υφιστάμενο τον π.
Παύλο. Έμπιστος του επισκόπου Ι.Β. Ρουσσίν (1800-1822), ο π. Ουρβανός διορίστηκε
στις 21 Σεπτεμβρίου 1821 γενικός βικάριος. Τον τίτλο διατήρησε έως τις 28 Σεπτεμβρίου
1822, όταν ο βιζιτατόρος αποστολικός A.M. Καρντέλης, φραγκισκανός της πλέον
σφικτής τάξεως, αντικατέστησε τον απερχόμενο στη Ρώμη π. Ουρβανό, με το λόγιο ιερέα
Γαβριήλ Προβελέγγιο, τον κατοπινό πρώτο εφημέριο Ερμουπόλεως. Ήταν συνεπώς ο π.
Ουρβανός ηγούμενος στον Άγιο Ιωάννη κατά τον ιστορικό ξεσηκωμό του Ελληνισμού
για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού, το Μάρτιο του 1821. Κατά το Σεβ. Ιωάννη
Μαραγκό, βιογράφο των Επισκόπων Σύρου, ο π. Ουρβανός είχε πολύ καλές ιατρικές
γνώσεις που έθεσε στην υπηρεσία των Συριανών (29).

Σταυρός εντοιχισμένος
στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου

28) AGOCap Η 26 (Syra)
29) MARENGO, Notizie 74
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Στο ελεύθερο Ελληνικό Κράτος
Τον επαναπατρισθέντα στη Ρώμη π. Ουρβανό διαδέχτηκε ο π. Κωνστάντιος
della Colle, και αυτόν, από το 1836 έως το 1846, ο ταλαντούχος π. Βοναβεντούρας
d’ Ali, που είχε επιφορτιστεί από την ηγεσία του τάγματος στην Κωνσταντινούπολη,
με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων επαναλειτουργίας της αθηναϊκής μονής παρά
το Λυσικράτειο. Τις απόψεις του προς τον πρωθηγούμενο π. Μάουρο da Leonessa,
εξέθεσε σε αναφορά γραμμένη από τη Σύρο στις 27 Οκτωβρίου 1842 (30). Διορατικός,
ο π. Βοναβεντούρας γράφει στον προϊστάμενο του ότι αργά ή γρήγορα, στο χώρο του
Λυσικράτειου ή κάπου αλλού, θα πρέπει να λειτουργήσει μονή Καπουκίνων στη ραγδαία
αναπτυσσόμενη ελληνική πρωτεύουσα. Δυστυχώς, για την υλοποίηση του οράματος του
χρειάστηκε να παρέλθουν 128 ολόκληρα χρόνια! Όπως είναι γνωστό, τα εγκαίνια της
σημερινής μονής Αγίων Αναργύρων έγιναν το 1970.
Πρώτη φροντίδα του π. Βοναβεντούρα στη Σύρο, ήταν η επισκευή της ερειπωμένης
μονής. Το σχέδιο του επιτεύχθηκε με την αρρωγή του Έργου διαδόσεως της πίστεως,
το οποίο είχε την έδρα του στη Λυών της Γαλλίας. Ίο 1842, έτος ολοκλήρωσης της
επισκευής, ο π. Βοναβεντούρας έγραψε στον προϊστάμενο του π. Μάουρο: “Μετά την
ανακαίνιση της μονής μας, πολλοί πιστοί επισημαίνουν την ανάγκη επισκευής και του
οίκου του Θεού. Στο κέντρο του οικισμού, η εκκλησία μας λειτουργεί όλο το έτος και είναι
η πιο πολυσύχναστη. Για το λόγο αυτό κάλεσα έμπειρους καλλιτέχνες και συζήτησα μαζί
τους. Εξωτερικά έχουν πέσει όλοι οι σοβάδες. Αλλά και το εσωτερικό έχει ανάγκη από
επισκευή και άσπρισμα. Οι πολύ παλαιές και κατεστραμμένες εικόνες του Αγίου Ιωάννη,
Παναγίας της Πονεμένης και του Αγίου Αντωνίου, θα πρέπει να αντικατασταθούν. Το
ίδιο θα πρέπει να γίνει με τους 4 ξύλινους βωμούς. Χρειάζονται ακόμη καθίσματα, μια
καρέκλα για τον λειτουργό, κιβώτια για τα ιερά σκεύη, κηροπήγια, τεχνητά λουλούδια
και ντουλάπι για τα δισκοπότηρα από τα οποία ένα κλάπηκε προ έτους. Για όλα αυτά
υπολογίζω ότι θα χρειαστούν περί τα 2.500 φράγκα” (30).
Οι προτάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν 6 χρόνια αργότερα, επί του διαδόχου του
π. Βοναβεντούρα, Σίξτου του γενουάτη (1848-1853). Ενδίδοντας στις πιέσεις του γενικού
οικονόμου του τάγματος π. Φήλιξ, η Ι.Σ. για τη διάδοση της πίστης ικανοποίησε εν μέρει το
αίτημά του στις 23 Νοεμβρίου 1848. Χρήματα πρόσφεραν και οι ευεργέτες των μοναχών
του σχήματος του Αγίου Φραγκίσκου. Έτσι, οι αφιχθέντες το 1853 νέοι ιεραπόστολοι
Σεραφείμ και Οκτάβιος Καρμανιόλα, από το Πιεμόντε, μπόρεσαν να χαρούν το λαμπρό
χρωματισμό του ανακαινισμένου Αγίου Ιωάννη. Το ίδιο έτος η συριανή κοινότητα έχασε
τον π. Ευτύχιο Καρπενσάνο (+5/5). Ενισχύθηκε όμως από τους μοναχούς Φραγκίσκο d’
Aspra to 1856, Αρχάγγελο Γκουαντάρα το 1859, Πέτρο Καμερίνο το 1860, Σεβαστιανό
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da Ploaghe το 1865, Δομήνικο Βιλλαλάγκο το 1869 και Αρχάγγελο Πεττινέο το 1877,
που με λύπη και μεγάλη αντίσταση αποχωρίστηκαν οι Συριανοί το 1903. Επί της μακράς
ηγουμενίας του π. Αρχαγγέλου, ήρθαν στη Σύρο οι πατέρες Σεραφείμ από τη Νεάπολη
το 1886, Fedele από την Τεργέστη το 1896, Λέων da Seize το 1897 και Ιωάννης από τον
Άγιο Λαυρέντιο της ελληνόφωνης Καλαβρίας το 1903.
Δεύτερος ανακαινιστής του ναού του Αγίου Ιωάννη μέσα σε μισό αιώνα, ο π.
Αρχάγγελος άρχισε το 1897 το οικοδομικό του έργο με την κατακόμβη για την οποία
δαπάνησε 5.000 λίρες. Συνέχισε το 1900 με τον εσωτερικό διάκοσμο και τη φιλοτέχνηση
των μεγάλων εικόνων του Αγίου Ιωάννη, της Παναγίας των Αγγέλων και του Αγίου
Φραγκίσκου, έργων του αδελφού Αντωνίου από τη μονή Σμύρνης. Υπερήφανος για
την εκκλησία του που “θύμιζε μεγάλη ενορία”, ο π. Αρχάγγελος έγραψε στα 1897:
“Στην εκκλησία μας οι τελετές θυμίζουν μεγάλη ενορία. Όλα γίνονται με ευπρέπεια και
ευλάβεια. Τα άμφια είναι φτωχά αλλά καθαρά. Αυτό κάνει τους πιστούς μας να λένε:
Ίσως σε άλλες εκκλησίες να υπάρχουν ωραιότερα άμφια, όχι όμως τόσο αστραφτερά και
καθαρά όσο στην εκκλησία των Καπουκίνων. Αυτό το οφείλουμε στις γηγενείς μοναχές
του τρίτου τάγματος που κατοικούν με τις οικογένειές τους κατά την παλαιά συνήθεια...
Εποικοδομούν τους πιστούς οι οποίοι τις εκτιμούν πολύ”.
Σε άλλο εδάφιο της ίδιας έκθεσης προς την Ι.Σ., ο π. Αρχάγγελος περιγράφει τη
μεγαλοπρεπή Ερμούπολη, “κλειδί” του ελληνικού Αρχιπελάγους: “H Σύρος είναι νησί
μικρό. Μπορείτε να τη διασχίσετε σε 5 ώρες. Είναι ωστόσο το κλειδί του ελληνικού
Αρχιπελάγους, κεντρικότατη και πολύ σημαντική πολιτεία με 42.000 κατοίκους.
Από τους 7.000 καθολικούς οι 5.000 κατοικούν στην παλαιά πόλη και οι υπόλοιποι
σε διάφορα σημεία του νησιού. Οι σχισματισμοί ανέρχονται σε 35.000. Έως το 1821,
όλοι οι Συριανοί ακολουθούσαν τον καθολικισμό. Κατά την επανάσταση ήρθαν και
εγκαταστάθηκαν εδώ χιλιάδες Έλληνες που εδιώκοντο από τους Τούρκους. 35.000
κατοικούν στην όμορφη και μεγάλη πολιτεία της Ερμούπολης η οποία χτίστηκε μετά το
1830. Οι δρόμοι της είναι ευρείς και ίσιοι, τα σπίτια της καλοφτιαγμένα, οι σχισματικές
εκκλησίες πολυτελέστατες, τα δημόσια κτήρια από μάρμαρο. Υπάρχουν ακόμη πολλά
εργοστάσια, μεγάλο γυμνάσιο, σχολεία, ευαγή ιδρύματα, ορφανοτροφεία, γηροκομείο,
νοσοκομεία, πολυτελή ξενοδοχεία, θέατρο, μεγάλη και πολυσύχναστη προκυμαία
και ναυπηγεία στα οποία κατασκευάζονται πλοία όλων των μεγεθών. Το ευρύ λιμάνι
επισκέπτονται πλοία από όλα τα μέρη. Ανθεί το εμπόριο, η βιομηχανία και οι τέχνες.
Στην Ερμούπολη έχουμε 400 καθολικούς με ωραία ενοριακή εκκλησία και ένα σχολείο
θηλέων που διευθύνουν οι αδελφές του ελέους” (31).
Σύσσωμος ο καθολικισμός της Σύρου κινητοποιήθηκε για τον π. Αρχάγγελο όταν
τον Ιανουάριο του 1903, έγινε γνωστή η μετάθεσή του σε άλλη ιεραποστολή. Με έγγραφο
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της 18 Μαΐου, οι δημοτικοί άρχοντες και ο λαός ζήτησαν στην ηγεσία του τάγματος να
ανακαλέσει την απόφασή της και να αφήσει ανάμεσά τους τον άνθρωπο που για δυόμιση
δεκαετίας είχε καλλιεργήσει πνευματικά τον τόπο (32). Όμως ο γενικός ηγούμενος έμεινε
ανένδοτος ίσως γιατί ήταν αποφασισμένος να προχωρήσει στην “ελληνοποίηση” της
μονής Σύρου στην οποία διόρισε ηγούμενο τον π. Ισίδωρο με βοηθό τον π. Πίο Αρμάο,
σμυρναίους που είχαν για μητρική γλώσσα την ελληνική.
Άλλοι υφιστάμενοι του π. Ισιδώρου, “ισόβιου” προϊσταμένου στη Σμύρνη και
στην Κρήτη, ήταν οι πατέρες Φραγκίσκος da Motta, Δανιήλ da Gerace, από τον Ιέρακα
της άλλοτε ελληνόφωνης Καλαβρίας και ο μοναχός Αντωνίνος από τον Άγιο Ιωάννη
Rotondo της Απουλλίας.
Τον π. Ισίδωρο διαδέχτηκε το 1905 μια άλλη ηρωϊκή μορφή της μονής Αγίου
Ιωάννου. Ήταν ο π. Μπρούνος da Gerace, ο οποίος παρέμεινε εις αυτήν έως το Φεβρουάριο
του 1921. Επί των ημερών του οι 5 Καπουκίνοι ανέπτυξαν σημαντικότατη αποστολική
δράση. Τις ιεροτελεστίες τους ακολουθούσαν εκατοντάδες πιστών από τις πόλεις και
τα χωριά του νησιού. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του εορτασμού Παναγίας των
Αγγέλων, όπως περιγράφεται στο τοπικό Θάρρος της 6-8-1911: “Μεγαλοπρεπέστατα
διεξήχθη και εφέτος η ωραία, ποιητικότατη και όντως αγγελική εορτή της Παναγίας των
Αγγέλων εν τω ναώ του Αγίου Ιωάννου των Πατέρων Καπουκίνων εν συρροή, ως πάντοτε,
πολλού κόσμου ευσεβών χριστιανών. Την θείαν λειτουργίαν ετέλεσεν ο συμπολίτης π.
Ιλάριος, τον δε πανηγυρικόν απήγγειλεν ο νέος ιερεύς αιδ. Μάρκος Φρέρης. Εις την
εορτήν ταύτην παρέστη και ο Σεβ. Επίσκοπος κ. Δαρμανίν”.
Αρχομένου του 1921, επισκέφτηκε τη Σμύρνη, Χίο και Σύρο ο γενικός ηγούμενος
π. Ιωάννης Ιωσήφ Μπουσαλάρι, συνοδευόμενος από το γενικό γραμματέα π. Αγαθάγγελο
Βασπίκ και τον τοπικό ηγούμενο π. Ισίδωρο. Για την πρωτόγνωρη αυτή στον Άγιο
Ιωάννη τιμή, έγραψε στις 27-2-1921, ο π. Τιμόθεος εκ Τραπεζούντος “Ο Γενικός μας
έφτασε στη Σύρο ημέρα Πέμπτη, 16 του μηνός. Η ώρα που τόσο αναμέναμε είχε
φτάσει. Εγώ προετοιμάστηκα για τη θεία λειτουργία την οποία τέλεσα στις 5.30 ενώ
ο π. Μπρούνος κατήλθε στην Ερμούπολη προς συνάντηση του π. Γενικού, ο οποίος θα
παραμείνει επί τριήμερο στη μονή μας, την πιο σημαντική της ιεραποστολής. Στις 6.30
π.μ. πληροφορήθηκα ότι οι επιφανείς επισκέπτες απείχαν λίγα λεπτά από την κατοικία
μας. Οι 3 καμπάνες μας, οι πιο αρμονικές καθολικές καμπάνες στο νησί, χτυπούσαν
χαρμόσυνα για περισσότερο από μισή ώρα, αναγγέλλοντας στο λαό ότι κάτι το εξαιρετικό
συνέβαινε στον Άγιο Ιωάννη. Κατά το σεραφικό μας έθιμο, ο π. Γενικός εισήλθε πρώτα
στην εκκλησία όπου εψάλλη δοξολογία (Te Deum) ενώ το αρμόνιο και οι καμπάνες
συνέχιζαν να ηχούν αρμονικά εκφράζοντας τη συγκίνηση και τη χαρά των καρδιών
των πιστών, που από τόσο καιρό ονειρεύονταν αυτή τη μέρα. Μετά τις καθιερωμένες
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δεήσεις, συγκεντρωθήκαμε στο σκευοφυλάκιο για το χαιρετισμό στο Γενικό μας. Μας
αγκάλιασε σαν πατέρας που χαίρεται όταν, μετά από μακρά απουσία, συναντά τα παιδιά
του. Εμείς με τη σειρά μας αισθανόμαστε πανευτυχείς επειδή στο πρόσωπο του πατέρα
μας συναντούσαμε το Θεό...” (33).
Η επίσημη επίσκεψη άρχισε στις 3.30 με ομιλία του π. Γενικού. Ακολούθησε
εσπερινός με κήρυγμα του π. Τιμοθέου παρουσία του επισκόπου Α. Μακρυωνίτου, του
εφημερίου της μητροπόλεως Ιωάννου Μαραγκού, του ηγουμένου των Ιησουϊτών π.
Θαλάσου, μελών του κλήρου, των αδελφών του Ελέους και των χριστιανικών Σχολών,
της δημοτικής Αρχής, των προξενικών Αρχών και πλήθους πιστών. Στις 17 του μηνός
δόθηκε επίσημο γεύμα στους χώρους της μονής και στις 18 αναχώρησαν οι επίσημοι με
το πλοίο “Δελφίνι” ενώ από την οροφή του Αγίου Ιωάννου γίνονταν πυροτεχνήμα¬τα
προς τιμή του υψηλού επισκέπτη.
Μαζί με τον αποχαιρετισμό τους, οι Αρχές και οι πλέον επίσημοι των πολιτών
παρουσίασαν στον π. Γενικό ενυπόγραφη επιστολή με την οποία ζητούσαν “ευσεβάστως”
να παραμείνει στη Σύρο ο π. Μπρούνος, που όπως είχε γίνει εν τω μεταξύ γνω¬στό,
επρόκειτο να μετατεθεί στη Λευκάδα: “Οι ευσεβάστως υποφαινόμενοι επληροφορήθημεν
μετά πολλής μας λύπης, ότι πρόκειται να μεταβεί εντεύθεν εις Λευκάδα ο αιδέσιμος π.
Βρούνος όστις προ πολλών ετών ευρισκόμενος ενταύθα, εργάζεται μετ’ ακαμάτου ζήλου
προς εποικοδόμησιν πάντων ημών. Η απομάκρυνσίς του εντεύθεν θα μας στέρηση ενός
πολυτίμου οδηγού εις τας πνευματικός ημών ανάγκας. Παρακαλούμεν, επομένως, Υμάς,
Σεβασμιώτατε Πάτερ, όπως ευαρεστούμενος διατάξητε, ει δυνατόν, την εδώ παραμονήν
του” (34). Όπως είχε συμβεί με τον π. Αγαθάγγελο το 1903, η απόφαση του π. Ιωάννη
Ιωσήφ ήταν αμετάκλητη. Εγκατέλειψε πράγματι ο π. Μπρούνος τη Σύρο για τη Λευκάδα
όπου παρέμεινε έως το 1927, έτος αναστολής της λειτουργίας της μικρής ιεραποστολής.
Από εκεί μετατέθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης.
Ο π. Αναστάσιος Αρμάος, ο οποίος είχε υπηρετήσει για μικρό χρονικό διάστημα στον
Άγιο Ιωάννη, επιρρίπτει ευθύνες στον “πολύ δύσκολο” επίσκοπο Αντώνιο Μακρυωνίτη
(1912-1936), όχι μόνο για τη μετάθεση του π. Μπρούνου αλλά και για τη συρρίκνωση
της άλλοτε 5μελούς κοινότητας σε ένα ιερομόναχο. Γράφει ο π. Αναστάσιος στις 24-71923: “Στη Σύρο οι πατέρες μας τιμούν για την εργασία και το ζήλο μας. Χρειάζονται
όμως ακόμη τουλάχιστον δύο ιερομόναχους. Προς το παρόν υπηρετεί εκεί μόνο ο π.
Τιμόθεος. Λειτουργούν ιερείς του ενοριακού κλήρου επειδή ο ίδιος είναι οργανοπαίκτης.
Ο π. Ιλάριος επιθυμεί να έρθει στη Σύρο (ήταν στην Κεφαλλονιά), είναι όμως πολύ
δύσκολος ο Επίσκοπος ο οποίος θέλει να έχει πατέρες της αρεσκείας του. Υποχρέωσε
τον π. Μπρούνο να φύγει και τώρα επιχειρεί να απομακρύνει τον π. Φουλτζέντσιο. Θέλει
όμως τον έλληνα π. Ιλάριο, ο οποίος προσπαθεί να απελευθερωθεί από την Κεφαλλονιά.
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Βρίσκεται στη Ρώμη με τον Καπουκίνο αδελφό του π. Κορνήλιο” (Α.Κ.Α.Σ.).
Η πενταετία 1925-1930, υπήρξε οδυνηρή για την κοινότητα του Αγίου Ιωάννου.
Όταν το 1927 διορίστηκε ηγούμενος ο π. Πίος Αρμάος, διάδοχος του στην Κεφαλλονιά
ονομάστηκε ο π. Τιμόθεος. Τότε διαμαρτυρήθηκαν πολλοί Συριανοί, όχι βέ¬βαια κατά
του καθόλα άξιου π. Πίου, γνωστού για την φιλάνθρωπη και εθνική δράση του κατά την
καταστροφή της ιδιαίτερης πατρίδας του Σμύρνης το 1922, αλλά για την απομάκρυνση
του π. Τιμόθεου που ήταν λαοφιλής. “Ο λαός Άνω Σύρου επιθυμεί διακαώς να παραμείνει
εδώ ο π. Τιμόθεος για τις υπηρεσίες που προσφέρει”, έγραψε στον πρωθηγούμενο
Κρήτης π. Ισίδωρο, ο Πρόεδρος Άνω Σύρου. Όμως ο έπαρχος Παλέρμου π. Βερναρδίνος
Favara ήταν ανένδοτος. Με την ίδια ευκαιρία ο π. Κύριλλος Ζοχραμπιάν έγραψε στις
3-5-1927, στο σύμβουλο του γενικού ηγουμένου, π. Φερδινάνδο: Ο π. Τιμόθεος είναι
καλός μοναχός και καλός ιερέας. Γνωρίζει ιταλικά, γαλλικά, ελληνικά και κηρύττει με
μεγάλη ευχέρεια τις γλώσσες αυτές. Στην Αθήνα τον αγαπούν πολύ. Σκέφτηκα να τον
καλέσω εδώ για λίγο καιρό. Και στην Κρήτη θα ήταν χρήσιμος στον π. Ισίδωρο ο οποίος
θέλει να οργανώσει την ενοριακή σχολή. Είναι ο άνθρωπος που πρέπει”. Ήταν πράγματι
αξιόλογος και αγαπητός ο π. Τιμόθεος Πολυκανδριώτης, τον οποίο γνώρισα νέος στο
μητροπολιτικό ναό Αγίου Διονυσίου της Αθήνας, όπου εργάστηκε μετά την έξοδό του από
το τάγμα το 1928. Το ίδιο έτος πέρασαν στο ενοριακό κλήρο οι πατέρες Φουλγκέντσιος,
ο οποίος επέστρεψε στο Βελιγράδι και ο π. Κορνήλιος Βακόνδιος. Ως Δον Φραγκίσκος,
υπηρέτησε για πολλά χρόνια στο ναό Αγίου Νικολάου της Χίου. (Πηγές αρ. 51).
Κυριαρχούσα μορφή στη μονή Αγίου Ιωάννου από το 1928 έως την κοίμησή του το
1946, ο σμυρναίος π. Πίος Αρμάος ήταν ο μόνος σταθερός πατέρας στο μοναστήρι κατά
την ταραγμένη εικοσαετία που σημαδεύτηκε από τα τραγικά γεγονότα του β’ παγκοσμίου
πολέμου. Ο σύντροφος του π. Πίου φρα-Τζοβάννι, στη Σύρο από το 1928, απελάθηκε
το 1940 λόγω της ιταλικής του υποκοότητας. Ιταλός ήταν. Όχι όμως και επικίνδυνος
για την ασφάλειά μας ο καλοκάγαθος μαθητής του ειρηνικού Φραγκίσκου από την
Ασσίζη. Στους συριανούς άφησε ο φρα-Τζοβάννι, φήμη ταλαντούχου μουσικού και
χαρισματικού παιδαγωγού. Ο αείμνηστος αδελφός μου Αντωνάκης, μέλος της χορωδίας
του, που κάπως υπερβολικά οι Απανωσυριανοί βάπτισαν “Σκάλα Καντόρουμ”, μόνο που
δεν τον σύγκρινε με τον Παλεστρίνα. Από το 1930, ο φρα-Τζαβάννι συγκέντρωσε γύρω
του νέα παιδιά από τα οποία βγήκαν οι πρώτοι Έλληνες μεταπολεμικοί Καπουκίνοι.
Ήταν οργανωτής της πρώτης σεραφικής σχολής στη Σύρο που για σύντομο διάστημα
επαναλειτούργησε το 1951.
Ο π. Πίος ήρθε στη Σύρο το 1928 με τη φήμη σωτήρα πολλών Σμυρναίων της
συνοικίας Μπάϊρακλή το 1922. Το γεγονός που εκθέσαμε στο περί Σμύρνης κεφάλαιο,
γνώρισε στους Συριανούς η τοπική εφημερίδα Θάρρος του Μαίου 1929 και σ’ όλους
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τους Έλληνες το Έθνος του Μαρτίου 1929 (Πηγές αρ. 45). Την ίδια φήμη επιβεβαίω¬σε
ο π. Πίος στα μαύρα χρόνια της κατοχής όταν η πείνα οδηγούσε καθημερινά τους
Συριανούς στον τάφο. Η επιθυμία του να έρθει αρωγός στους πιο αναγκεμένους με το
μερίδιο των φιλάνθρωπων προσφορών που αναλογούσαν στη μονή Αγίου Ιωάννη, έφερε
τον π. Πίο αντιμέτωπο με τον αντιστασιακό επίσκοπο στη βία του κατακτητή Αντώνιο
Γ. Βουτσίνο (35) (1937-1947). Η διαφορά των δύο γενναίων αλλά και ισχυρογνωμόνων
ανδρών, έφτασε στο κρισιμότερο σημείο το Φεβρουάριο του 1945, μετά δηλαδή την
απελευθέρωση, όταν ο Σεβ. Βουτσίνος που είχε εν τω μεταξύ γνωρίσει τα κάτεργα των
φυλακών Αβέρωφ, κατέστησε αργό τον π. Πίο επειδή απαιτούσε το μερίδιο του στο
μοίρασμα των προσφορών για τους φτωχούς.
Πρόκειται για την πιο θλιβερή ίσως διένεξη στη νεότερη ιστορία της καθολικής
Σύρου, που έληξε με τη συμφιλίωση των δύο γενναίων πατριωτών στις 12 Νοεμβρίου
1945. Σήμερα , γράφει με ικανοποίηση ο π. Ριχάρδος, επισκέφτηκα μαζί με τον π. Πίο,
το Σεβ. Επίσκοπο ο οποίος ανταπέδωσε την επίσκεψη. Και στις δύο περιπτώσεις οι δύο
άνδρες εναγκαλίσθηκαν χριστιανικά.

Αδελφότητα Νεανίδων στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου (1922)

35) ΡΟΥΣΣΟΥ-ΜΗΛΙΔΩΝΗ, Επιφανείς Συριανοί, Κεφ. Α.Γ Βουτσίνος.
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Για τη ζωή και το έργο του Σεβ. Α. Γ. Βουτσίνου, παραπέμπω στη μελέτη
Επιφανείς Συριανοί. Για τον π. Πίο επικαλούμαι τη μαρτυρία του π. Ισιδώρου από
τη Σμύρνη ο οποίος, σε αναφορά της 30-7-1927, προς την ηγεσία του τάγματος, μας
δίνει για τον υφιστάμενο του το ακόλουθο πορτραίτο: “Δε συγχωρεί εύκολα. Αλλά και
όταν συγχωρέσει δεν λησμονεί. Αν υποψιαστεί ότι κάποιος συνάδελφος τον αδίκησε,
εκδηλώνει την δυσαρέσκειά του για μήνες. Δε μιλάει και απομονώνεται. Στις σχέσεις
του με τις εκκλησιαστικές αρχές υπήρξε ενίοτε απότομος και επιθετικός. Κοντά στα
ελαττώματα αυτά, έχει αξιοζήλευτες αρετές: είναι ευσεβής, ζηλωτής των ψυχών και
σοβαρός” (36). Στο τέλος της κρίσης του για τον π. Πίο, ο π. Ισίδωρος προσθέτει ότι οι
συνάδελφοι του τον θεωρούν ως τον πλέον ικανό για να διευθύνει την κοινότητα της
Ελλάδος.
Την επιβολή ποινής στον π. Πίο, ανήγγειλε ο π. Ριχάρδος στην Ι.Σ. για την Ανατολική
Εκκλησία, στις επιστολές της 6 και 9-2-1945. Τρεις μήνες αργότερα, στις 27-4-2945,
ενώ ο πρόεδρος της Ι.Σ. καρδινάλιος Ευγένιος Τισσεράν εξέταζε την περίπτωση, ο π.
Ριχάρδος εξέθετε στο γενικό προϊστάμενο π. Δονάτο Welle τους λόγους της τιμωρίας:
“Επανέρχομαι στην περίπτωση του π. Πίου επειδή θεωρώ ότι επεβλήθη άδικα η πολύ
αυστηρή ποινή της αργίας σε ένα ιερέα με διαγωγή καθόλα υποδειγματική. Ο Σεβ.
Βουτσίνος ισχυρίζεται στο έγγραφο με το οποίο τον καθιστά αργό, ότι τον συκοφάντησε
ενώπιον καθολικών και σχισματικών. Τι σημαίνει όμως συκοφαντία; Εάν η λέξη σημαίνει
αλήθεια, τότε ο Σεβ. Βουτσίνος έχει δίκιο. Ο π. Πίος λέει ότι ο Επίσκοπος δεν τον έλαβε
υπόψη 1-2 φορές στην κατανομή τροφίμων τα οποία έστειλε ο Σεβ. Γ. Χαλαβαζής (37). Ότι
κράτησε την ποσότητα ζάχαρης που του αντιστοιχούσε όταν ήταν σοβαρά άρρωστος και
ότι πούλησε το δέρμα σε τιμή ελεύθερης αγοράς ενώ το λάβαινε σε τιμή του στρατού.
Δεν τον υπολόγισε επίσης στην κατανομή τροφίμων που προέρχονταν από την ορθόδοξη
μητρόπολη (στο κείμενο “ordinariato ortodosso”) και προορίζονταν για τον καθολικό
κλήρο. Όταν ο π. Πίος το πληροφορήθηκε ζήτησε στον αρχιμανδρίτη από τον οποίο
εξαρτώνταν η διανομή γιατί με αποκλείσατε; Εκείνος του έδειξε τον κατάλογο με το
όνομά του” (38).
Ενώ στη Ρώμη προωθείτο η διευθέτηση της διαφοράς Επισκόπου και πατρός
Πίου, ο Σεβ. Τισσεράν δέχονταν στις 4 Μαΐου 1945, την παραίτηση του επισκόπου
Θήρας Σεβ. Τιμοθέου Ρεμούνδου Καπουκίνου. Ευρύτατα είναι διαδεδομένη η άποψη
ότι ο Σεβ. Ρεμούνδος εγκατέλειψε τη διοίκηση του τον Οκτώβριο του 1942 και έφυγε
στη Ρώμη πιεζόμενος από τις ιταλικές αρχές κατοχής επειδή προέτρεπε τους Θηραίους
καθολικούς να μην συμμετέχουν στις τελετές των Ιταλών. Στο γενικό ρωμαϊκό αρχείο των
Καπουκίνων, δεν εντόπισα έγγραφο στο οποίο να γίνεται λόγος για οποιαδήποτε μορφή
“αντίστασης” του Σεβ. Ρεμούνδου στους ιταλούς. Το θέμα θα πρέπει να διερευνηθεί. Τα

36) Παραπομπές για τον π. Πίο και τις διαφορές του με τον Σεβ. Α, Βουτσίνο, εις AOCap Η 46 (1923-1958)
37) Ο επίσκοπος Ενωτικών Γ. Χαλαβαγής (Σύρος 1882 - Αθήνα 1957), υπήρξε από τις πολύ μεγάλες μορφές του
σύγχρονου Καθολικισμού. Κατά την περίοδο της Κατοχής ευεργέτησε ποικιλοτρόπως την Ελ¬λάδα ενώ ο ιερέας
του κλήρου του Χρυσόστομος Βασιλείου εκτελέστηκε από τους Γερμανούς για την εθνική του δράση (1944)
38) AOCap Η 46 (1923-1958)
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βαθειά ανθρωπιστικά αισθήματα, την οικουμενικότητα και τη βοήθεια που προσέφερε
σε νέους Έλληνες στο Παρίσι όπου αυτοεξορίστηκε το 1945, εκθειάζει ο Α. Πανώτης
στην ΗΘΕ (Πηγές αρ. 55).
Στη μονή Αγίου Ιωάννου παρέμεινε μετά την απέλαση του φρα-Τζοβάννι, μόνος
ο π. Πίος. Διαβητικός, απεβίωσε σε νοσοκομείο της Αθήνας στις 2-3-1947. Αμυδρά
διατηρώ στη μνήμη τη σεραφική μορφή του και τη θλίψη που προκάλεσε το άγγελμα
της κοίμησής του. Για μέρες χτυπούσαν πένθιμα οι καμπάνες τ’ An Γιαννιού. Για μια
τετραετία, φύλακας και λειτουργός στο κενό μοναστήρι έμεινε ο Δον Μάρκος Ρωτάλης
που τόσο συνδέθηκε με το χώρο αυτό ώστε μικρός πίστεψα ότι ανήκε στο τάγμα των
καπουκίνων. Το 1950 ήρθε από την εγκαταλελειμμένη μονή του Αγίου Αντωνίου στη
Νάξο ο γηραιός π. Θεόφιλος Σιγάλας και από το Παλέρμο ο νέος π. Δημήτριος Φρέρης που
έκτοτε παρέμεινε πιστός στον Άγιο Ιωάννη. Ήταν ηγούμενος το 1951 όταν λειτούργησε
η μικρή σεραφική σχολή με προδόκιμους υπό την εποπτεία του π. Γρηγορίου Αγιούς. Το
1953, ο π. Γρηγόριος διορίστηκε στην Κρήτη και ο π. Θεόφιλος στη Χίο με την άχαρη
αποστολή να σφραγίσει το ιστορικό μοναστήρι της. Αιτία ήταν η έλλειψη μοναχών μετά
την απέλαση των ιταλών το 1940, και την άρνηση των τότε κυβερνήσεων, να επιτρέψουν
την επιστροφή τους.

Το Απανωσυριανό κάστρο
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Το 1956, ο π. Δημήτριος Φρέρης διαδέχτηκε ως τοπικός πρωθηγούμενος τον π.
Ιλάριο Βακόνδιο ο οποίος, έως το θάνατο του το 1973, εργάστηκε στην ενορία Χρι¬στού
Βασιλέως στο Παγκράτι. Κατά την εξάσκηση του λειτουργήματος πρωθηγούμενων από
τον π. Δημήτριο (1953-1962) και του διαδόχου του π. Νικηφόρου Πρελορέντζου (19621965), προετοιμάστηκαν στο Παλέρμο οι Συριανοί πατέρες Γεώργιος Παπαμανώλης, ο
σημερινός μας ποιμένας, Πέτρος Ρούσσος, ριζωμένος από τρεις σχεδόν δεκαετίες στην
Κρήτη και ο κινούμενος μεταξύ Αθήνας, Κρήτης και Κέρκυρας π. Ιωσήφ Δαλέζιος,
που μετά από ατύχημα το 1992, μένει στη Βενετία. Όλοι του ευχόμαστε πολύ σύντομα
να ξαναβρεθεί κοντά μας. Κοντά στους άξιους αυτούς καλ-λιεργητές της τοπικής μας
Εκκλησίας, ανδρώθηκαν πνευματικά στο Δοκίμιο και Θεολογική Σχολή Παλέρμου, οι
πατέρες Στέφανος και Πέτρος Αρμακόλλας από την Τήνο, και Ιωάννης Σπιτέρης από την
Κέρκυρα.
Ενώ τελείωνα τη σύνταξη του κεφαλαίου αυτού, πληροφορήθηκα από την Καθολική
της 13-9-1994, το χαρμόσυνο νέο εισόδου στο Δοκίμιο Βενετίας, των αδελφών Νικολάου
και Μιχαήλ Ρούσσου. Είναι οι πρώτοι Συριανοί που ενδύονται το μοναχικό σχήμα του
Αγίου Φραγκίσκου τα τελευταία 25 χρόνια. Μαζί με τις ευχές της για προσκαρτερία στην
υπηρεσία του Κυρίου, η μικρή ελληνοκαθολική μας κοινότητα, που τόσα ευεργετήματα
δέχτηκε από τους πατέρες Καπουκίνους, εύχεται στο θεό και άλλους να στείλει εργάτες
στον πνευματικό αμπελώνα του.

Στον κήπου τ’ Άϊ Γιαννιού
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