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1. Ο Αγιος Βικέντιος de Paul: Απόστολος της Φιλανθρωπίας (1581 - 1660)
Πολλά έχουν γραφεί και εξακολουθούν να γράφονται για
το Βικέντιο de Paul, που η συνείδηση των χριστιανών αναγόρευσε
σε “Απόστολο της Φιλανθρωπίας”. Κάθε χρόνο δημοσιεύονται
νέες μελέτες και επανεκδίδονται παλαιότερες για τη ζωή και το
έργο του, αναδεικνύοντας την επιρροή που εξάσκησε όχι μόνο
στην Εκκλησία αλλά και στη γαλλική κοινωνία της εποχής του.
Ανάλογη επιρροή εξακολουθεί να εξασκεί μέχρι σήμερα, κυρίως
στις χώρες του τρίτου κόσμου όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες,
μέσω των πνευματικών παιδιών του: των Ιερέων της Αποστολής,
μιας κοινότητας κληρικών που ίδρυσε το 1625, των Αδελφών του
Ελέους, των Ομίλων του μακαρίου Φρειδερίκου Οζανάμ από το
1833, των Κυριών της αγάπης και πολλών άλλων φιλανθρωπικών
οργανώσεων (περί τις 400) που διεκδικούν την πατρότητά του.
Σε εκατοντάδες χιλιάδες ανέρχονται τα μέλη των κοινοτήτων
αυτών που συνεχίζουν να σκορπίζουν τα αγαθά της χριστιανικής
αγαθοεργίας σε κάθε γωνιά του πλανήτη, χωρίς διάκριση
εθνότητας, γλώσσας και θρησκείας των υπ’ αυτών ευεργετουμένων.
4.500 είναι οι Ιερείς της Αποστολής, περί της 25.000 οι Αδελφές
του Ελέους και γύρω στις 300.000 τα μέλη των Ομίλων του Αγίου Βικέντιου. Πιο πρόσφατος κλάδος
της μεγάλης αυτής κοινότητας οι Αδελφές της Αγάπης, που ίδρυσε πριν μισό αιώνα η Μητέρα Θηρεσία
στην πολύπαθη πόλη της Καλκούτας.
Πέρα από την ανανεωτική δύναμη του έργου του, πολύ χαρακτηριστικό θεωρώ το γεγονός ότι
ο Βικέντιος αναγνωρίζεται ως μεγάλος ευεργέτης της ανθρωπότητας, ως νέος τιτάνας που μπόρεσε
να σηκώσει στους σθεναρούς ώμους του τα πάθη μιας εποχής που εστερείτο περίθαλψης και ταμείων
ανεργίας, όχι μόνο από τους ευνοϊκά προς το χριστιανισμό διακείμενους αλλά και από τους πιο
ακραίους κριτικούς του. Πιο εντυπωσιακό το παράδειγμα του Βολταίρου που ήθελε τον Βικέντιο “δικό
του Άγιο”. Αλλά και του Ναπολέοντα που παρόλη την αρνητική του προς τις μοναχικές κοινότητες
στάση, δεν δίστασε να ομολογήσει ότι πολύ περισσότερο από ιδρύματα, η Γαλλία της εποχής του είχε
ανάγκη από ανθρώπους ολότελα αφιερωμένους στους άρρωστους, τους φτωχούς και τους άλλους
απόκληρους της κοινωνίας. Πρώτους από τους ανθρώπους της κατηγορίας αυτής, αναφέρει τις
Αδελφές του Ελέους στις οποίες επέτρεψε το Νοέμβριο του 1809, να επανιδρύσουν τις απαγορευμένες
από την Επανάσταση του 1789, κοινότητές τους.
“Επιτρέπεται, γράφει ο μεγάλος στρατηλάτης στο από 9 Νοεμβρίου 1809, Αυτοκρατορικό
Διάταγμα, να φέρουν οι αδελφές του Ελέους, την παραδοσιακή τους ενδυμασία και να ακολουθούν
τον Κανο-νισμό του Αγίου Βικέντιου για την εκλογή της γενικής Προϊσταμένης και των Αδελφών
υπηρεσίας...”.
Νομίζω ότι μετά από τα δύο ηχηρά αυτά παραδείγματα “Ουκ έχομεν χρείαν άλλων μαρτύρων”.

1.1. Στην οικογενειακή θαλπωρή (1581-1593)
Τρίτο από τα έξι παιδιά του Ιωάννη Depaul ή de Paul (το μόριο “de” δεν έχει σχέση με τίτλο
ευγε-νείας) και της Βερτράνδης Demoras, ο Βικέντιος γεννήθηκε στις 24 Απριλίου 1581, στο χωριό
Pouy της Ν.Δ. Γαλλίας. Σήμερα, το μικρό αυτό χωριό που απέχει 5 μόλις χμ. από την πόλη Dax της
Γασκωνίας στην οποία ο βιογραφούμενός μας διδάχτηκε τα πρώτα γράμματα, φέρει το όνομα του
μεγάλου τέκνου της “Berceau de St. Vincent”, στα ελληνικά: “Λίκνο του Αγίου Βικέντιου”. Στον τόπο
αυτό συγκεντρώνονται ια πνευματικά του τέκνα για να αναζωογονηθούν πνευματικά στα νάματα της
αγίας του διδασκαλίας: Πρώτα οι Ιερείς της Αποστολής, πιο γνωστοί με την επωνυμία “Λαζαριστές”
4-

που οφείλουν την ονομασία στην πρώτη παρισινή κατοικία τους του Αγίου Λαζάρου οι Αδελφές ή
Θυγατέρες του Ελέους, και οι χιλιάδες των αφιερωμένων στο έργο της χριστιανικής φιλανθρωπίας.
Όλων εκείνων που έχουν πειστεί όχι στο τέλος του επίγειου βίου τους, θα κριθούν από τον επί της ζωής
και του θανάτου Κύριο στο μέτρο της αγάπης προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο: “ήμουν φτωχός και με
ελεήσατε, άρρωστος και με επισκεφθήκατε, γυμνός και με ντύσατε”.

Η εκκλησία του Αγίου Βικέντιου στο “Berceau”. Λίκνο των Λαζαριστών.

Έως τα 13 του χρόνια, ο Βικέντιος, συμμερίστηκε τους κόπους της αγροτικής του οικογένειας
που ζούσε φτωχά αλλά έντιμα με τον καρπό της εργασίας της. Γνήσιο παιδί της αγροτιάς, αγάπησε
ειλικρινά τον κόσμο της υπαίθρου που αποτελούσε τη συντριπτική πλειοψηφία των 16 εκατομμυρίων
της Γαλλίας το 17ο αιώνα. Στη μόρφωση και τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους, αφιέρωσε
σημαντικό μέρος της Αποστολής του. Χωρίς ίχνος ντροπής, διηγόταν αργότερα σε υψηλά πρόσωπα
της παρισινής κοινωνίας, όπως στην πρώην βασίλισσα Margot, τους de Gondi και τον καγκελλάριο
Séguier, ότι την καριέρα του άρχισε βόσκοντας χοίρους και άλλα συμπαθή τετράποδα, στην πεδιάδα
της Γασκωνίας. Η ανταμοιβή του συνίστατο ο’ ένα μεγάλο κομμάτι κρίθινο ψωμί, παστό χοιρινό και
άφθονη σούπα από σιτηρά, το κύριο γεύμα των χωρικών της Γασκωνίας (Pierre Coste, Άπαντα του
Αγίου Βικέντιου κεφ. IX σελ. 84).
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Το είδος της ταπεινής αυτής ζωής συνέχισε ο Βικέντιος έως τα 13 του χρόνια όταν, το 1593, ο
συμπατριώτης του de Comet, δικαστικός το επάγγελμα, διέκρινε τις διανοητικές του ικανότητες και
συνέστησε στον πατέρα του να τον εγγράψει με δική του οικονομική επιβάρυνση, στο Κολλέγιο των
Φραγκισκανών στη γειτονική πόλη Dax. Σε αντάλλαγμα, ο νεαρός σπουδαστής θα φρόντιζε κατά τους
θερινούς μήνες το μικρό γιο του κ. de Comet. Έτσι άρχισε να μαθαίνει γράμματα το χωριατόπουλο από
τη Γασκωνία.
Επιμελής καθώς ήταν, ο Βικέντιος δεν πρόδωσε τις προσδοκίες του προστάτη του κ. de Comet
και του πατέρα του Ιωάννη ο οποίος θυσίασε μερικά από τα ζωντανά του για να συνεχίσει τις σπουδές
του στο πανεπιστήμιο της Τουλούζης, τη μεγάλη μητρόπολη του γαλλικού νότου. Εκεί, και για μικρό
χρονικό διάστημα στη Σαραγόσα της Ισπανίας, απέκτησε στέρεες γνώσεις που του επέτρεψαν να
ενταχθεί στον κλήρο με τις καλύτερες προοπτικές για μια προσοδοφόρα θέση σε μια μεγάλη πόλη,
ίσως και στο Παρίσι. Νέος και ενθουσιώδης καθώς ήταν, δεν σκέπτονταν ακόμη τις υποχρεώσεις της
επιλογής του που αργότερα, όπως γράφει ο P. Coste, του προξενούσε δέος (κεφ. VII σελ. 463). Αυτό
που τον απασχολούσε στα 19 του χρόνια ήταν η καλή θέση και η οικονομική άνεση για να βοηθήσει
τα αδέλφια του, παραιτούμενος από κάθε διεκδίκηση μεριδίου της πατρογονικής κληρονομιάς που
του αναλογούσε, και να σπουδάσει κάποιο από τα ανίψια του. Πόσο αγάπησε την οικογένειά του
αποδεικνύει η αλληλογρα¬φία του με τα μέλη της, κυρίως με τη στοργική μητέρα του, στην οποία
γράφει μεταξύ άλλων στις 17 Φεβρουαρίου 1610:
“Πολύ επιθυμώ να μάθω τα νέα της οικογένειάς μας. Τι κάνουν οι αδελφοί, οι αδελφές και οι άλλοι
συγγενείς μας; Τι γίνεται η Μαρία; Η Paillole εξακολουθεί να μένει με το γαμπρό της το Βερτράνδο;
Ελπίζω να είναι καλά και η άλλη αδελφή μου που ο πανάγαθος Θεός εξακολουθεί να κρατά σε καλή
συντροφιά. Πολύ θα επιθυμούσα να σπουδάσει ένα από τα παιδιά του αδελφού μου. Δεν αποκλείεται
η μικρή βοήθεια που του πρόσφερα μέχρι τώρα, να του έχουν αφαιρέσει την επιθυμία του γι’ αυτό.
Παρακαλώ μητέρα να μεταβιβάσετε τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους συγγενείς και φίλους μας.
Προσεύχομαι διαρκώς στο Θεό για την καλή σας υγεία και την ευημερία του σπιτιού μας” (P. Coste ο.π.
τ. V σελ. 567).
Όπως το αγροτικό περιβάλλον των παιδικών του χρόνων, το Βικέντιο επηρέασε στη μελλοντική
του αποστολή μεταξύ των φτωχών και ασθενών, η φιλόστοργη μητέρα του που είχε για πρότυπο στις
σχέσεις του με τις κυρίες της υψηλής αριστοκρατίας και τις απλές “θυγατέρες” του λαού. Των ευσεβών
γυναικών που τον συμπαραστάθηκαν και συνέχισαν μετά θάνατο, το φιλανθρωπικό του έργο. Αξίζει
στο σημείο αυτό να λεχθεί με έμφαση, ότι ο Βικέντιος ήταν από τους πρώτους που υπέδειξε σωστά τη
θέση και προσφορά της γυναίκας στη χριστιανική κοινότητα και τη φιλανθρωπική της δραστηριότητα
προς όφελος των φτωχών.
Ήταν ένα από τα μεγάλα επιτεύγματά του στο οποίο θα πρέπει να προσθέσουμε τη φροντίδα του
για την καλύτερη προετοιμασία των διακοσίων και πλέον χιλιάδων γάλλων κληρικών του 18ου αιώνα,
στην υψηλή αποστολή τους. Η κοινωνία έπασχε επειδή τόσο στον πολιτικό όσο και στον εκκλησιαστικό
τομέα, έλειπαν οι φωτισμένοι και ενάρετοι οδηγοί.

1.2 Ιερέας
Το 1598, ο Βικέντιος έλαβε τους κατά το λατινικό τυπικό κατώτερους βαθμούς της ιερωσύνης.
Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1600, από τον Φραγκίσκο de Bourdeille, επίσκοπο
στην πόλη Périgueux.
Αναφέραμε ότι οι φιλοδοξίες του 19χρονου λευίτη περιορίζονταν στο διορισμό του σε μια
προσοδοφόρα θέση. Το ιδανικό της ολοκληρωτικής του αφιέρωσης στη βοήθεια των φτωχών και στην
πνευματική πρόοδο των κληρικών, δεν απασχολούσαν ακόμη την ανώριμη ιερατική ψυχή του. Και
στην περίπτωση του μεγάλου αυτού τέκνου της Εκκλησίας, απεδείχθη ορθή η θέση ότι η αγιωσύνη
απαιτεί συνεχή αγώνα που δεν τελειώνει παρά με την τελευταία πνοή του ανθρώπου. Τον αγώνα αυτό
αγωνίστηκε μέχρι τέλος ο δούλος του Θεού Βικέντιος.
Μετά από δυο αποτυχημένες προσπάθειες για το διορισμό του σε ενορία της Dax ή της Τουλούζης,
6-

ο νεαρός κληρικός αποφάσισε να συνοδεύσει στη Ρώμη τον απεσταλμένο του πάπα Ουρβανού Η’
στην πόλη Avignon της νοτίου Γαλλίας. Προσευχήθηκε στον τάφο των Αποστόλων, επισκέφθηκε τα
χριστιανικά μνημεία της αιώνιας πόλης και επέστρεψε στη Μασσαλία αφού έλαβε την παπική ευλογία.
Από τη Μασσαλία πήρε το πλοίο για τη Ναρβώνη στην οποία, καθώς φαίνεται, ποτέ δεν έφτασε.
Κατά την παράδοση, που όμως δεν συμμερίζονται οι βιογράφοι του Redier, Debognie και Grandchamp,
ο Βικέντιος αιχμαλωτίστηκε με άλλους επιβάτες από αγαρηνούς πειρατές οι οποίοι τον μετέφεραν στην
Τύνιδα. Από εκεί λέγεται ότι δραπέτευσε με ένα γάλλο αποστάτη που είχε επαναφέρει στην πίστη, και
μαζί επέστρεψαν στη Γαλλία.
Όποια και αν είναι η αλήθεια γύρω από τη φημολογούμενη αιχμαλωσία του για την οποία
συνηγορεί και το γεγονός της μακράς σιωπής του κατά τη διετία 1606-1607, βέβαιο είναι ότι τον
Βικέντιο απασχόλησε από πολύ νωρίς η τύχη των χριστιανών αιχμαλώτων στην πειρατοφωλιά της
Βορείου Αφρικής. Γνωρίζουμε ότι επανειλημμένα ενήργησε εράνους για την εξαγορά τους από τους
αγαρηνούς. Εκτός αυτού, η Αλγερία, από τις πρώτες χώρες εκτός Γαλλίας που εστάλησαν πατέρες
Λαζαριστές και αδελφοί, απασχόλησε ιδιαίτερα το Βικέντιο ο οποίος ανησυχούσε για τους χριστιανούς
που διαβιούσαν εκεί. Γράφει στους συναδέλφους του των Παρισίων στις 11 Νοεμβρίου 1658: “Σε
απόσταση 50 λευγών από το Αλγέρι με κατεύθυνση προς την Τύνιδα, υπάρχει ένα γαλλικό οχυρό
με διοικητή και φρουρά. Παραχωρήθηκε από το Σουλτάνο στο Βασιλιά μας για τη διευκόλυνση
του εμπορίου μεταξύ Χριστιανών και Αράβων. Επειδή ο διοικητής δεν κατέβαλε τη συμφωνηθείσα
αποζημίωση, οι Αλγερινοί έστειλαν 50 Μαυριτανούς για να απαιτήσουν τα οφειλόμενα. Χωρίς να
χάσει καιρό, ο διοικητής αλυσόδεσε τους Μαυριτανούς, έβαλε φωτιά στο φρούριο και έφυγε με τους
ανθρώπους του για την Ιταλία.
Αντιλαμβάνεστε, αδελφοί μου, τη δύσκολη θέση του συναδέλφου μας κ. Bourdaise, ο οποίος
εκτελεί χρέη πρόξενου της Γαλλίας για τους 10.000 χριστιανούς που ζουν στο Αλγέρι. Τι θα γίνουν οι
άνθρωποι αυτοί; Τι θα κάνει ο κ. Bourdaise που εγκατέλειψε πατρίδα και συγγενείς για να υπηρετήσει
το Θεό και τους δυστυχείς αιχμαλώτους των Αγαρηνών; Ας προσευχηθούμε γι’ αυτόν. Αν ζει ακόμη, ας
τον προστατεύει ο Θεός. Αν πάλι τον έχει καλέσει κοντά του, ζητάμε τη μεσιτεία του”.

Οι καρδινάλιοι de Gondi και Bérulle.
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1.3 Στο Παρίσι (1608)
Το σχέδιο του Θεού για τον κ. Βικέντιο (προτιμούσε τον τίτλο του κυρίου αντί του συνηθισμένου
για τους κληρικούς τίτλο “αββάς”), βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ώριμος πια στην ηλικία των 28 ετών, ήρθε
το 1608 στο Παρίσι όπου τον είχε συστήσει κάποιος φίλος του, για να αναλάβει καθήκοντα λειτουργού
στο αρχοντικό της πρώην συζύγου του Ερρίκου Δ’, της θρυλικής βασίλισσας Margot (Μαργαρίτας de
Valois). Η επιδίωξη της νεότητάς του για μια καλή θέση στην πρωτεύουσα φαίνονταν να λαβαίνει
σάρκα και οστά. Στην αριστοκρατική συνοικία Saint-Germain-des-Près, με καθόλου ευκαταφρόνητο
μισθό, εισήλθε στον κύκλο των ευγενών και οικονομικά εύρωστων αστών που λάβαιναν μέρος στις
φιλολογικές συνάξεις της πρώην βασίλισσας. Εκεί ο Θεός του επεφύλασσε μια συνάντηση που έμελε
να παίξει καθοριοτικό ρόλο στη μέλλουσα αποστολή του. Ήταν ο καρδινάλιος Πέτρος de Bérulle
(1575-1629), ιδρυτής της Κοινότητας των Ιερέων του Ορατορίου, από τις πιο υπολογίσιμες δυνάμεις
στο έργο ανανέωσης της τοπικής Εκκλησίας.

Οι εκκλησίες στο Clichy και Folleville
στις οποίες άρχισε ο Άγιος Βικέντιος την ποιμαντική του δράση.

Βαθύς γνώστης της θεολογίας στην οποία έδωσε μια καθαρά χριστοκεντρική αντί της μέχρι τότε
σχολαστικής της κατεύθυνσης, ο καρδινάλιος de Bérulle που διέκρινε στο νέο του γνώριμο ασυνήθιστα
προσόντα, τον κάλεσε να παρακολουθήσει τις Πνευματικές Ασκήσεις από τις οποίες εξήλθε “νέος
άνθρωπος”. Ήταν η μεγάλη μεταστροφή της ζωής του που μετέβαλε τον μέχρι τότε ανώριμο ιερέα σε
εκλεκτό λειτουργό του Κυρίου.
Το έργο του καρδιναλίου συμπλήρωσαν στην καρδιά του Βικέντιου άλλοι πνευματικοί γίγαντες
της εποχής του, οι “άγιοι και πολυμαθείς διδάσκαλοι” Βικέντιος de Canfeld, άγγλος καπουκίνος, ο
επίσκοπος Γενεύης Φραγκίσκος de Sales, τον οποίο γνώρισε σε μια επίσκεψή του στο Παρίσι το 1611,
και ο Ανδρέας Duval, θεολόγος και καθηγητής του Εκκλησιαστικού Δικαίου.
Με τη δική τους συμβουλή, ο Βικέντιος που είχε αρχίσει εν τω μεταξύ να επισκέπτεται συχνά τους
ασθενείς στο νοσοκομείο που ίδρυσε η βασίλισσα Μαργαρίτα και να προσφέρει μέρος των αποδοχών
του στη φιλανθρωπική Κοινότητα του Αγίου Ιωάννη του Σταυρού, δέχτηκε να αντικαταστήσει
τον εφημέριο της ενορίας Clichy Φραγκίσκο Bourgoing ο οποίος είχε εισέλθει στην Κοινότητα
του Ορατορίου. Εκεί, μπόρεσε για πρώτη φορά να εφαρμόσει έμπρακτα όσα είχε διδαχτεί από τον
καρδινάλιο de Bérulle και τους άλλους “αγίους και πολυμαθείς διδασκάλους”.
“Στο Clichy, γράφει το 1614, το ποίμνιο μου ήταν καλό και υπάκουο. Την καθορισμένη για
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τις εξομολογήσεις πρώτη Κυριακή του μήνα, κανένας δεν έλειπε από την εκκλησία. Καθημερινά
διαπίστωνα την πνευματική πρόοδο των ενοριτών. Το γεγονός αυτό μου έδινε μεγάλη χαρά και μου
επέτρεπε να πω: “Θεέ μου, πόσο είμαι ευτυχής που έχω τόσο καλούς πιστούς. Ο Πάπας δεν είναι
περισσότερο ευχαριστημένος από ένα εφημέριο που έχει τόσο καλούς ενορίτες.
Κάποια μέρα με ρώτησε ο καρδινάλιος de Retz (Παύλος de Gondi) “Τι κάνετε, κύριε;” “Εξοχότατε,
απάντησα, δε μπορώ να σας πω πόσο είμαι ευτυχής!”. “Γιατί;” ξαναρώτησε. “Επειδή έχω τόσο καλούς
ενορίτες, υπάκοους σε ό,τι τους ζητήσω. Νομίζω ότι ποτέ η Α.Α. ο Πάπας, αλλά και εσείς Εκλαμπρότατε,
δεν θα είσαστε τόσο ευτυχής. Η μεγαλύτερη χαρά για ένα ποιμένα είναι να βλέπει το ποίμνιό του να
βαδίζει στο δρόμο του Θεού”.
Η ευτυχία του κ. Βικέντιου στο ημιαστικό Clichy, διάρκεσε λίγο καιρό. Του δόθηκε όμως η
ευκαιρία να εξασκηθεί στην ποιμαντική και να γνωρίσει τις πραγματικές ανάγκες μιας μέσης ενορίας.
Μπόρεσε επίσης να επισκέπτεται συχνά τα ευαγή ιδρύματα της περιοχής για τα οποία διάθεσε 15.000
λίβρες. Μια δωρεά που φανέρωσε την αποδέσμευσή του από τα εγκόσμια, όπως είχε αποφασίσει μετά
τη συμμετοχή του στις Πνευματικές Ασκήσεις που κήρυξε ο καρδινάλιος de Bérulle τον Ιανουάριο του
1611. Το γεγονός που αποκαλέσαμε “στροφή” στην πνευματική του εξέλιξη.
Ο ίδιος καρδινάλιος de Bérulle, για τον οποίο έτρεφε το μεγαλύτερο σεβασμό, του συνέστησε
στις αρχές του 1612, να αναλάβει καθήκοντα λειτουργού στον Οίκο του Φιλίππου Εμμανουήλ και
της Φραγκίσκης de Silly-Gondi, από τις ισχυρότερες οικογένειες της Γαλλίας με υψηλές διασυνδέσεις
στην πολιτική και θρησκευτική ηγεσία. Η γόνιμη αυτή υπηρεσία που διάρκεσε μια τετραετία, παρήγε
πολλούς πνευματικούς καρπούς όπως ήταν η γνωριμία του με τον Αρχιεπίσκοπο Παρισίων Ερρίκο de
Gondi, αδελφό του Φιλίππου Εμμανουήλ, και η συμμετοχή του σε μεγάλη Αποστολή των Ιησουιτών
προς όφελος των εκατοντάδων οικογενειών που εργάζονταν στα φέουδα των Gondi.
Ο ναύαρχος Φίλιππος Εμμανουήλ de Gondi, απόγονος φλωρεντίνων ευγενών που
εγκαταστάθηκαν στη Γαλλία το 15ο αιώνα, ήταν άνδρας ευθύς, δίκαιος και ευλαβής με το δικό του
τρόπο. Ειλικρινά ενδιαφερόμενος για τους εργάτες των κτημάτων του στην Καμπανία και άλλες
περιοχές, όπως και για τους υπηρετούντες στο ναυτικό του οποίου προΐστατο, ανέθεσε στον Βικέντιο
την πνευματική τους εξυπηρέτηση. Ο ίδιος ανέλαβε την εκπαίδευση των δύο παιδιών του από τα οποία
ο νεότερος Παύλος διαδέχτηκε το θείο του Ερρίκο στην Αρχιεπισκοπή Παρισίων.
Πρόκειται για τον περιβόητο καρδινάλιο de Retz ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στον εμφύλιο
σπαραγμό της “Σφενδόνης” που έφερε αντιμέτωπο τον πρωθυπουργό Μαζαρίνο με τους κατοίκους
των Παρισίων (1658 - 1662).
Από τη δική της πλευρά, η κόμησα Φραγκίσκα de Gondi, πεπεισμένη ότι πολλά από τα δεινά του
λαού οφείλονταν στην έλλειψη μόρφωσης και ήθους πολλών κληρικών, βοήθησε τον πνευματικό της
στην προσπάθεια που κατέβαλε για την καλή προετοιμασία τους στο ιερατείο.
Τους υποδειγματικούς ιερείς, χωρίς πλούτη, τίτλους και οφίκια, η κόμησα de Gondi οραματίζονταν
πρόθυμους πάντα να μεταβαίνουν από χωριό σε χωριό, να συγκεντρώνουν το σκορπισμένο ποίμνιο, να
κηρύττουν το Ευαγγέλιο με το λόγο και το παράδειγμα, να κατηχούν τους θρησκευτικά αστοιχείωτους,
να βοηθούν τους φτωχούς και ασθενείς, να εξομολογούν και να μεταδίδουν την κοινωνία στο πλαίσιο
οργανωμένων υπαίθριων Αποστολών.
Ισχυρότερο όπλο στα χέρια των ιερέων για την επικράτηση της δικαιοσύνης και τη βελτίωση
των ηθών, θεωρούσε η Φραγκίσκη de Gondi τη γενική εξομολόγηση για την οποία έγραψε ο Βικέντιος
στο τέλος μιας Αποστολής στην ύπαιθρο που του είχε αναθέσει η κόμησα: “Όποιος αισθανθεί βαθειά
τη μετάνοια, καταδικάζει με τόση απέχθεια την αμαρτία ώστε να είναι έτοιμος να εξομολογηθεί όχι
μόνο κατ’ ιδίαν αλλά και δημόσια. Γνώρισα πιστούς που μετά τη γενική εξομολόγηση, ήταν έτοιμοι να
φωνάξουν δυνατά τις αμαρτίες τους. Με δυσκολία τους συγκράτησα. “Όχι, Κύριε, μου έλεγαν. Θα τις
εξομολογηθώ δημόσια. Είμαι ένας δυστυχής αμαρτωλός. Αξιομίσθησα τη θεία καταδίκη”.
“Και οι μεγάλοι Άγιοι, συνεχίζει ο Βικέντιος, συμπεριφέρθηκαν με τον τρόπο αυτό. Ο Αυγουστίνος
απαριθμεί τα παραπτώματά του στις “Εξομολογήσεις”. Ο απόστολος Παύλος, για να επισύρει επάνω
του τη χάρη του Θεού, γράφει στις “Επιστολές” του ότι υπήρξε βλάσφημος και διώκτης της Εκκλησίας
του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το έργο της θείας χάρης που γεμίζει την καρδιά του μετανοούντος αφού
προηγουμένως την αδειάσει από κάθε αμαρτωλό αίσθημα”.
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Το φέουδο τους στο Joigny
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2. Από την ενορία Chatillon-les-Dombes στην Κοινότητα Ιερέων της
Αποστολής (1617-1625)
2.1 Εφημέριος οτο Chatillon - les - Dombes (1617-1618)
To 1617 ήταν για ίο Βικέντιο το έτος μιας νέας δύσκολης αλλά πλούσιας σε εμπειρίες επιλογής.
Μετά από 5 σχεδόν χρόνια υπηρεσίας στον Οίκο de Gondi και τα εδάφη που του ανήκαν, ο “αγρότης”
Βικέντιος αισθάνθηκε την ανάγκη να βρεθεί έστω και για λίγο καιρό στην αγαπημένη του ύπαιθρο.
Απε-φάσισε λοιπόν να αφήσει το πολυθόρυβο Παρίσι και τις υψηλές γνωριμίες, για να υπηρετήσει
στην αγροτική ενορία Chatillon-les-Dombes, κοντά στην πόλη Λυόν στην κεντρική Γαλλία.
Φτάνοντας στο νέο πεδίο δράσης του στις 20 Αυγούστου του 1617, βρήκε την εκκλησία
μισοερειπωμένη και το πρεσβυτέριο που είχε να στεγάσει εφημέριο από αρκετό καιρό, κατειλημμένο
από άστεγους. Για να μην τους ενοχλήσει, αναγκάστηκε να ζητήσει κατάλυμμα στην οικία Beynier που
είχε ασπαστεί τη μεταρρύθμιση των Ουγενότων μαζί με πολλούς άλλους κατοίκους του Chatillon.
Όλους κατόρθωσε να επαναφέρει στην καθολική πίστη με το κήρυγμα και το παράδειγμά του. Πιο
εντυπωσιακή ήταν η μεταστροφή του κόμη de Rougemont, του πιο ατίθασου μονομάχου της περιοχής.
Μετά τις επιτυχίες του αυτές στις οποίες έδωσε προτεραιότητα εφόσον, όπως πίστευε, αφορούσε στη
σωτηρία παραπλα¬νημένων ψυχών, αφιέρωσε τις δυνάμεις του στη βοήθεια των φτωχών και ασθενών.
Για την αποτελε¬σματική συμπαράστασή τους, ίδρυσε τον πρώτο Όμιλο των Κυριών Φιλανθρωπίας
ή Αγάπης για τον οποίο γράφει στα δημοσιευθέντα από τον P. Coste “Απαντά” του τ. VIII σελ. 242:
“Ευρισκόμενος στη μικρή πόλη Chatillon-les-Dombes, κοντά στη Λυόν, όπου ο Θεός με είχε
καλέσει να εκτελέσω χρέη εφημερίου, ειδοποιήθηκα μια Κυριακή πρωί ενώ ενδυόμουν τα ιερά άμφια
για να τελέσω τη λειτουργία, ότι σε ένα σπίτι το οποίο απείχε από τον οικισμό ένα τέταρτο της ώρας,
ασθενούσαν όλα τα μέλη μιας φτωχής οικογένειας.
Η πληροφορία άγγιξε βαθειά την καρδιά μου. Δεν δίστασα να το αναφέρω στους παρευρισκόμενους
στην εκκλησία. Μετά τη λειτουργία συναντήθηκα με ευσεβείς κυρίες για να συζητήσουμε επί του
πρακτέου. Συμφωνήσαμε να επισκεφτούμε τους ασθενείς, να τους πούμε ένα καλό λόγο και να τους
βοηθήσουμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Μετά τον εσπερινό ξεκίνησα για την επίσκεψη μαζί με ένα
κύριο. Στο δρόμο συναντήσαμε τις κυρίες που είχαν βγει για τον ίδιο σκοπό. Καθώς ήταν Αύγουστος
και έκανε ζέστη, σταματήσαμε σε τόπο σκιερό για να ξεκουραστούμε. Τότε είχαμε την ευχάριστη
έκπληξη να διαπιστώσουμε ότι οι κυρίες που είχαν τον ίδιο με εμάς σκοπό ήταν τόσο πολλές ώστε να
δίνουν την εντύπωση μιας μικρής ομάδας.
Όταν φτάσαμε στον προορισμό μας, εξομολόγησα τους ασθενείς και τους έδωσα την κοινωνία
που είχα μεταφέρει από γειτονικό ναιδριο της ενορίας. Επί τόπου εξετάσαμε τον τρόπο με τον οποίο θα
τους είμαστε πνευματικά και υλικά χρήσιμοι. Στις κυρίες συνέστησα να επισκέπτονται διαδοχικά τους
ασθενείς αυτούς καθώς και όλα τα σπίτια της ενορίας με ένοικους που είχαν κάποια ανάγκη”.
Έτσι αυθόρμητα συστήθηκε ο πρώτος Όμιλος Κυριών της Φιλανθρωπίας ή της Αγάπης, μια
φιλανθρωπική οργάνωση που σύντομα διαδόθηκε στο Παρίσι όπου ο κ. Βικέντιος επανήλθε το 1618,
και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας.
Για τον πρώτο Όμιλο Κυριών της Φιλανθρωπίας ο οποίος έλαβε την έγκριση του Αρχιεπισκόπου
της Λυόν το Δεκέμβριο του 1617, ο ιδρυτής συνέταξε Κανονισμό στον οποίο καταγράφονται τα καθήκοντα των συγκεντρωμένων γύρω από την προϊσταμένη, τη βοηθό της και την ταμία, μελών.
“Το πρώτο που οφείλει να κάνει η προϊσταμένη, είναι να εξετάσει εάν ο ασθενής έχει ανάγκη από
ρουχισμό και σεντόνια. Θα φροντίσει να εξομολογηθεί και να μεταλάβει. Στην περίπτωση που δεν έχει,
θα φέρει τον Εσταυρωμένο και θα τον τοποθετήσει στο προσκέφαλο του.
Κάθε μία από τις Κυρίες της Φιλανθρωπίας (κοινωνικές λειτουργοί θα λέγαμε σήμερα), θα
φέρει με τη σειρά της την τροφή στους φτωχούς. Εισερχόμενη στην κατοικία τους θα τους χαιρετήσει
χαμογελαστή. Εάν συμβεί να υπάρχουν ασθενείς, θα τους σερβίρει το φαγητό στο κρεβάτι αφού
προηγουμένως απλώσει μια καθαρή πετσέτα. Έπειτα θα απαγγείλει την προσευχή και θα τους βοηθήσει
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να φάνε όπως κάνει η μητέρα με το παιδί της.
Αφού τους χαιρετήσει με παρήγορα λόγια, θα
επιστρέψει το βράδυ για το δείπνο”.
Για τις ίδιες τις Κυρίες της φιλανθρωπίας,
ο πνευματικός τους πατέρας προσθέτει ένα
κεφάλαιο που τις αφορά πρώτα ως μέλη
μιας Αδελφότητας με κοινό σκοπό και έπειτα
για την προσωπική πνευματική τους ζωή
συμπεριλαμβανομένης και της προσευχής.
Στον ασθενή, οι προ- σφέρουσες τις
υπηρεσίες τους Κυρίες οφείλουν να βλέπουν
και να υπηρετούν τον ίδιο Ιησού Χριστό. Τότε
η προσφορά τους λαβαίνει όλη τη βαθειά
σημασία της.
Με τις γερές αυτές βάσεις, οι όμιλοι
της φιλανθρωπίας διαδό¬θηκαν σε διάφορες
πόλεις της Γαλλίας, ιδιαίτερα σε περιοχές
όπως στο Mâcon και το Beauvais όπου οι
ανάγκες ήταν μεγαλύτερες. Με τα λίγα μέσα
που διέθεταν, οι Κυρίες της Αγάπης που
σύντομα ενισχύθηκαν από την Κοινότητα
των Αδελφών του Ελέους, κάλυψαν εν μέρει
το μεγάλο κενό της έλλειψης κοινωνικής
πρόνοιας και ιατρικής περίθαλψης.

Châtillon - les - Dombes.

2.2 Επιστροφή στο Παρίσι (1618)

Ανυπόμονοι να δουν τον πνευματικό τους
πατέρα να επι¬στρέφει στον Οίκο τους, οι de
Gondi πολλαπλασίασαν τις αποστολές τους στο Châtillon για να τον πείσουν να επιστρέψει στην
πρωτεύουσα. Το έπραξε το καλοκαίρι του 1618, μετά την επέμβαση του καρδινάλιου de Bérulle ο οποίος τον έπεισε ότι στο Παρίσι μπορούσε να κάνει μεγαλύτερο καλό. Εκατοντάδες καλλιεργητών στα
κτή-ματα ίων Gondi, φτωχοί, ασθενείς, εγκαταλελειμμένα βρέφη και άλλοι δυστυχείς, είχαν ανάγκη
από την παρουσία του. Αλλά και οι πλούσιοι αστοί που είχαν κάνει τη γνωριμία του κατά την πρώτη
παραμονή του στην οδό Αγίου Γερμανού, ζητούσαν την επιστροφή του για να συμμετάσχουν στο
φιλανθρωπικό του έργο. Για την περίπτωσή τους, είχε έτοιμο σχέδιο ίδρυσης των Ομίλων Κυριών της
Αγάπης το οποίο θα ολοκληρώσει το 1633 με την ίδρυση της μεγάλης Κοινότητας των Αδελφών ή
θυγατέρων του Ελέους.
Την πρώτη επίσκεψη μετά την επιστροφή του, αφιέρωσε στους ασθενείς του κεντρικού
νοσοκομείου “Hôtel Dieu”, για το οποίο έγραψε στις 20 Αυγούστου 1618:
“Φτάνοντας στο ίδρυμα, ακολούθησα μια σειρά από φορεία στα οποία κείτονταν άνδρες και
γυναίκες ωχροί σαν νεκροί. Χωρίς να με πάρουν είδηση, μπήκα μέσα σ’ ένα θάλαμο με δάπεδο από
τούβλα. Κοντόχοντρες κολόνες στήριζαν τους γοτθικούς θόλους. Μέσα εκεί ήταν αραδιασμένες
οι κλίνες. Σε κάθε μια αναπαύονταν έξι άρρωστοι από ψώρα, ευλογιά ή πανούκλα. Οι θάλαμοι
τραντάζονταν από το βήχα, τα αγκομαχητά και τους ρόγχους των ασθενών”.
Τις επισκέψεις του σ’ αυτό και άλλα νοσοκομεία, συνέχισε ο Βικέντιος έως το τέλος της ζωής του
προσφέροντας στους ασθενείς τα εφόδια της θρησκείας και υλική βοήθεια. Ήταν, όπως ο ίδιος γράφει,
μια σταγόνα στον ωκεανό των αναγκών που προκαλούσαν την Εκκλησία και την Πολιτεία της εποχής
του. Πολύς καιρός και κόπος χρειάστηκε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Σ’ αυτό συνέβαλαν οι δύο
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μοναχικές κοινότητες και άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις που τον επέλεξαν οδηγό και πνευματικό
τους πατέρα.
Εκτός από το “Hôtel Dieu”, στο οποίο πρόσφεραν αργότερα τις υπηρεσίες τους οι Αδελφές cou
Ελέους, ο Βικέντιος συμμετείχε στην ίδρυση του Γενικού Νοσοκομείου στο οποίο διόρισε πνευματικό
τον εκλεκτό συνεργάτη και πρώτο βιογράφο του Λουδοβίκο Abelly.
Η βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των κατάδικων στις βασιλικές γαλέρες, ήταν ένας ακόμη στόχος
του Βικέντιου τον οποίο πραγματοποίησε κατά την παραμονή του στη Μασσαλία το καλοκαίρι του
1619. Ο ίδιος μας πληροφορεί ότι οι ημίγυμνοι και δεμένοι με αλυσίδες στα βαρειά κουπιά κωπηλάτες,
αναγκάζονταν να εργάζονται σκληρά μέχρι και 15 ώρες το 24ωρο, έναντι πινακίου φακής. Κανένας
οίκτος για τους δυστυχείς αυτούς που ίσως κάποιοι να διερωτώντο αν έχουν ψυχή.
Επισκεπτόμενος καθημερινά τα κάτεργα στα οποία είχε ονομαστεί “βασιλικός ιερέας” με απόφαση
του Λουδοβίκου ΙΓ, ο Βικέντιος φρόντισε για τη βελτίωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ζούσαν,
για την επανόρθωση των αδικιών και της σκληρότητας των δεσμοφυλάκων και για την περίθαλψη των
ασθενών σε νοσοκομείο που για πρώτη φορά λειτούργησε στο Ναύσταθμο.
Η πνευματική, ακολούθησε την υλική βελτίωση της ζωής των κατάδικων οι οποίοι πλησίασαν
στα άχραντα μυστήρια αφού πείστηκαν ότι δεν είναι λιγότερο παιδιά του Θεού από τους υψηλά
ιστάμενους κυρίους της Εκκλησίας και της Πολιτείας.
Όταν ο Βικέντιος άφησε τη Μασσαλία για το Παρίσι το Σεπτέμβριο του 1619, ένα ακόμη οχυρό
της ανθρώπινης δυστυχίας φαίνονταν να έχει αλωθεί από την μεγαλοψυχία του. Από την πρωτεύουσα
συνέχισε να φροντίζει για την τύχη των κωπηλατών και των ανδρών του ναυτικού τους οποίους είχε
εμπιστευθεί στους ιερείς γειτονικής στο Ναύσταθμο ενορίας.
Άλλη συνέπεια της δυστυχίας που μάστιζε την κοινωνία του 17ου αιώνα, ήταν τα εγκαταλελειμμένα
βρέφη. Λίγα είχαν την τύχη να πέσουν σε καλά χέρια. Πολύ περισσότερα κατέληγαν σε ακατάλληλα
ιδρύματα που τα χρησιμοποιούσαν προς όφελος τους.
Τον φιλόστοργο Βικέντιο που καθημερινά συναντούσε τη δυστυχία στις πιο αποκρουστικές
μορφές της, απασχόλησε σοβαρά το πρόβλημα αυτό. Πιο πολύ το χειμώνα του 1635 όταν, μετά από
μια εξαντλητική πορεία στο χιονισμένο Παρίσι, διέκρινε στον πρόναο του Αγίου Λαυρεντίου ένα
στενόμακρο πακέτο. Πριν το πάρει στα χέρια, άκουσε το κλάμα του βρέφους το οποίο εμπιστεύτηκε
σε μια από τις κυρίες, μέλος παρισινού Ομίλου Αγάπης. “Από τώρα θα είσαι η πνευματική του μητέρα”,
της είπε. Τη σκηνή αποθανάτισαν αγιογράφοι, γλύπτες και ζωγράφοι.
Ακολουθώντας το παράδειγμα της πρώτης θετής μητέρας με ανάδοχο το Βικέντιο, κυρίες της
παρισινής αριστοκρατίας, δέχτηκαν να υιοθετήσουν εγκαταλελειμμένα παιδιά. Ηχηρά τα ονόματα
της μέλλουσας βασίλισσας της Πολωνίας Gonzague Nevers, της δούκισσας d’Aiguillon, ανιψιάς
του καρδιναλίου Richelieu, ισχυρότερου άνδρα της Γαλλίας, η μαρκησία de Maignelay, αδελφή του
Αρχιεπισκόπου των Παρισίων de Gondi, η δούκισσα de Marimion, ιδρύτρια των μαναζουσών της
Αγίας Γενοβέφας, η μητέρα του υπουργού οικονομικών Fouquet, η προϊσταμένη του πρώτου παρισινού
Ομίλου Κυριών της Αγάπης Goussault κ.ά.
Με έκπληξη είδαν οι Παρισινοί τις κυρίες αυτές και άλλες πολλές που σπάνια απομακρύνονταν
από τα χρυσοποίκιλτα σαλόνια τους, να περιφέρονται στις πιο φτωχές συνοικίες, όπως στην “Πλατεία
των Θαυμάτων”, να μοιράζουν ρούχα, τροφή και φάρμακα και να αναζητούν έκθετα βρέφη.
Και επειδή σε κάθε καλό έργο υπάρχουν και οι ολιγόψυχοι που δεν τηρούν τις καλές αποφάσεις
τους, ο Βικέντιος δεν δίσταζε να τους ελέγξει, ακόμη και όταν επρόκειτο για πρωτοκλασάτες κυρίες.
“Κυρίες μου, βροντοφώναξε σε μια από τις Συνάξεις στον Οίκο της Προϊσταμένης Goussault. Η
σύμπνοια και η αγάπη, σας παρακίνησαν να υιοθετήσετε εγκαταλελειμμένα και ορφανά παιδιά. Να
χα κάνετε πραγματικά παιδιά σας. Γίνατε οι πνευματικές τους μητέρες από τότε που τα άφησαν οι
φυσικές τους μητέρες. Τώρα λοιπόν απειλείτε να τα εγκαταλείψετε και εσείς. Η ζωή και ο θάνατος τους
βρίσκονται στα χέρια σας... Αν η αγάπη σας συνεχίσει να τα φροντίζει, θα ζήσουν. Αν την στερηθούν, θα
πεθάνουν. Διαλέξτε, λοιπόν, αγαπητές μου κυρίες”. Διάλεξαν τη σωτηρία των φτωχών αυτών παιδιών.
Το μυστικό του γι’ αυτή και πολλές άλλες, ακόμη πιο θαυμαστές επιτυχίες, δεν ήταν η φιλανθρωπία
αλλά η βαθειά του πίστη στο Θεό. Με τις ρίζες της βυθισμένες σ’ αυτήν, είχε τη δύναμη να αγκαλιάσει
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την ανθρώπινη δυστυχία. Ήταν ο άνθρωπος που πιέζονταν
διαρκώς από την αγάπη του Χριστού “Caritas Christi urget nos”.
Οι Όμιλοι Κυριών της Αγάπης συνέχισαν την ανοδική
τους πορεία στο Παρίσι και στην ύπαιθρο στην οποία μετέφερε
με επιτυχία τη δραστηριότητά τους η προϊσταμένη Goussault. Τόσο εντυπωσιακές ήταν οι επιτυχίες της ώστε να ζητά
διαρκώς στο Βικέντιο να προσεύχεται για να μην πέσει θύμα
της υπερηφάνειας: “Πάτερ μου, ζητείστε στο Θεό να χτυπήσει
με όποιο τρόπο θέλει την υπερηφάνειά μου. Για την ταπείνωση
είμαι έτοιμη να θυσιάσω κάθε παρηγοριά και άλλο αγαθό”.
“Η Αδελφότητα των Κυριών της Αγάπης, γράφει ο
ιδρυτής στο Καταστατικό της, έχει σκοπό την πνευματική και
υλική βοήθεια των φτωχών και των ασθενών, προς δόξα του
προστάτη της Ιησού Χριστού και της Παναγίας μητέρας του...
Τα μέλη της θα εκλέγουν κάθε δύο χρόνια, τη Δευτέρα
της Πεντηκοστής, την προϊσταμένη, την ταμία, μια βοηθό και
ένα ευσεβή και φιλάνθρωπο άνδρα ο οποίος θα την εκπροσωπεί
στο Ενοριακό Συμβούλιο.
Όμιλος Κυριών Αγάπης.
Η προϊσταμένη θα φροντίζει για την τήρηση του
Κανονισμού και για την πιστή εκτέλεση των καθηκόντων των
μελών. Θα αναλαμβάνει επίσης τη φροντίδα των φτωχών ασθενών της ενορίας για όσο καιρό κρίνει
ότι έχουν ανάγκη.
Η ταμίας θα φυλάσσει τα χρήματα της Αδελφότητας σε κιβώτιο με δύο κλειδιά, ένα για την
προϊσταμένη και ένα για την ίδια. Για τις τρέχουσες ανάγκες επιτρέπεται να κρατά ένα σκούδο. Στο
τέλος της διετίας, θα κάνει τον απολογισμό ενώπιον του εφημερίου και των ενοριτών που επιθυμούν
να συμμετάσχουν στη σύναξη. Η τρίτη εκλεγείσα θα εκτελεί χρέη βοηθού και συμβούλου της
προϊσταμένης. Ο εκπρόσωπος τους στην ενορία θα δίνει τις αποδείξεις για τις υπέρ των φτωχών
προσφορές των πιστών, θα καταγράφει τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου, θα φροντίζει για την
αύξησή τους προς όφελος των φτωχών και θα ελέγχει τις δαπάνες.
Τα μέλη θα υπηρετούν τους ασθενείς μετά από υπόδειξη της προϊσταμένης, θα φέρουν στο σπίτι
τους το φαγητό, θα οργανώνουν εράνους στην εκκλησία και στα σπίτια των ενοριτών. Θα εξασκούν
μεταξύ τους την αρετή της αγάπης, σαν αδέλφια που ένωσε με τον δεσμό της ο Ιησούς Χριστός. Θα
βοηθούνται και αλληλοπαρηγορούνται στη θλίψη και στην ασθένεια, θα συμμετέχουν στην κηδεία
των μελών, θα παρευρίσκονται στο μνημόσυνο τους και θα προσεύχονται για την ανάπαυση της ψυχής
τους...”.
Παρόμοιο ήταν το πρόγραμμα που πρότεινε ο Βικέντιος στις Αδελφές του Ελέους το 1633.
Προηγήθηκε το 1625 η Κοινότητα Ιερέων της Αποστολής για την οποία γίνεται λόγος ευθύς αμέσως.
Στις 17 Απριλίου 1625, δύο μήνες πριν την εκδημία της, η κόμησα de Gondi και ο σύζυγος της
Φίλιππος Εμμανουήλ, υπέγραψαν τη σύσταση της πρώτης Κοινότητας Ιερέων της Αποστολής στην
οποία διέθεσαν 45.000 λίβρες και την πρώην Σχολή “Bons Enfants”. Εκεί εγκαταστάθηκε ο Βικέντιος
με τους πρώτους συντρόφους του, τους ιερείς Αντώνιο Portail, Φραγκίσκο du Coudray και Ιωάννη de
la Salle.
Στις 23 Ιουνίου 1625, απεβίωσε η κόμησα de Gondi στα χέρια του Βικέντιου. Μετά το θάνατο
της, ο σύζυγος της εισήλθε στη νεοσύστατη Κοινότητα του Ορατορίου αφήνοντας διάδοχο του στο
φέουδο de Gondi και στο βασιλικό ναυτικό, τον πρωτότοκο γιο του Πέτρο. Ο νεότερος Παύλος,
διαδέχτηκε ίο θείο του στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο των Παρισίων. Στην ιστορία έμεινε γνωστός με την
επωνυμία “καρδινάλιος de Retz”. Και τα δύο αδέλφια είχαν συναναστραφεί τον Βικέντιο de Paul από
την πιο τρυφερή ηλικία. Τον αγάπησαν ειλικρινά και τον βοήθησαν στην εδραίωση της Κοινότητας
Ιερέων της Αποστολής.
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2.3 Η Κοινότητα της Αποστολής (1625)

Οι πρώτοι Ιερείς της Αποστολής (1625)

Σκοπός της πρώτης τετραμελούς κοινότητας με επικεφαλής τον Βικέντιο, ήταν η εμβάθυνση
και έντονη βίωση της ιερατικής κλήσης των μελών της και η αποτελεσματικότερη προσφορά τους
στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Αλληλοϋποστηριζόμενοι και στενά μεταξύ τους συνεργαζόμενοι,
θα ήταν σε θέση να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στους πιστούς, ιδιαίτερα της υπαίθρου, που
είχαν περισσότερη ανάγκη. Να τους μορφώσουν διοργανώνοντας θρησκευτικές συνάξεις και να
ανακουφίσουν όσους από αυτούς υπέφεραν από τη φτώχεια και την αρρώστια.
Πίσω από τους αυστηρούς τοίχους του πρώτου κοινοβίου τους “Bons Enfants” στο οποίο
κατοίκησαν έως τη μετακόμισή τους το 1642, στους ευρύτερους χώρους της πρώην μονής του
Αγίου Λαζάρου, από την οποία έλαβαν την επωνυμία Λαζαριστές, οι πρώτοι σύντροφοι - Ιερείς της
Αποστολής, ανέπτυξαν την ημι-μοναστική τους Κοινότητα, που όπως ο ευαγγελικός κόκος συνάπεως,
κάλυψε σύντομα πολλές περιοχές της Γαλλίας.
Πιο ειδικά, οι πρωτοπόροι Ιερείς της Αποστολής, ένωσαν τις δυνάμεις τους για την αλλαγή ενός
κόσμου κλονισμένου από τους πολέμους και τον εγωισμό των ολίγων πλουσίων εις βάρος των πολλών
φτωχών. Ενός κόσμου πνευματικά ταλαιπωρημένου από τη. θρησκευτική μεταρρύθμιση και την εντός
της Εκκλησίας διαμάχη ιανσενιστών και αντιιανσενιστών. Τη θεραπεία αυτών και πολλών άλλων
δεινών, είχαν στο πρόγραμμά τους ο Βικέντιος και οι πρώτοι σύντροφοι του. Ξεκίνησαν με εφόδια
το Σταυρό στον οποίο ειλικρινά πίστευαν, το Ευαγγέλιο που με πάθος κήρυξαν και την παντοδύναμη
χάρη του Θεού που μετέδιδαν με τα μυστήρια κατά τις ποιμαντικές εξορμήσεις τους στη γαλλική
ύπαιθρο. Στο χώρο όπου ζούσαν κάτω από άθλιες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, τα 8/10 των
16 εκατομμυρίων κατοίκων της Γαλλίας στα μέσα του 17ου αιώνα.
Το μήνυμα της σωτηρίας έφεραν σε μικρούς και μεγάλους. Σε πιστούς και απίστους. Συμφιλίωσαν
εχθρούς. Παρηγόρησαν αρρώστους. Σωφρόνισαν αδελφικά αμετανόητους αμαρτωλούς. Αφιερώθηκαν
σε έργα φιλανθρωπίας. Το γαλλικό εξάγωνο γνώρισε σε όλα τα πλάτη και μήκη τις ευεργεσίες τους
πριν αυτές φτάσουν στην γειτονική Ιταλία, στην δοκιμασμένη από τις αγγλικές αυθαιρεσίες Ιρλανδία,
στη μεταρρυθμισμένη Σκωτία, στην Πολωνία, στη Βόρειο Αφρική, στην εξωτική Μαδαγασκάρη και την
μυστηριώδη Κίνα. Στη χώρα που όφειλε να δώσει τους πρώτους αγίους μάρτυρες στις δύο βικεντιανές
Κοινότητες.
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Η παρισινή μονή «Άγιος Λάζαρος» (1632-1789).

Εντός της μητροπολιτικής Γαλλίας, πρώτος ο
Αρχιεπίσκοπος Παρισίων Ερρίκος de Gondi έδωσε
την έγκρισή του για την οργανωμένη αποστολή
των συντρόφων του Βικέντιου de Paul εντός της
εκκλησιαστικής του Διοίκησης. Την άδεια υπέγραψε
στις 4 Σεπτεμβρίου 1626. Σ’ αυτήν γίνονταν λόγος
για κατάθεση όρκων πτώχειας και υπακοής στην
εκκλησιαστική Αρχή και στους προϊσταμένους
της Κοινότητας. Τα μέλη της θα εξακολουθούσαν
να εκτελούν τα ιερατικά τους καθήκοντα κατά
προτίμηση σε περιοχές της υπαίθρου, μεταξύ των
υποψηφίων και νέων ιερέων τόσο σε ειδικές σχολές
όσο και στον Άγιο Λάζαρο, που μέχρι τη δήωσή του
από τους επαναστάτες το 1789, υπήρξε το “Γενικό
Επιτελείο” όσων ακολούθησαν την πνευματικότητα
του Βικέντιου.
Αποστασιοποιημένος από τα γεγονότα,
έγραψε ο ιδρυτής για τα πρώτα βήματα της μικρής
του Κοινότητας όταν πια είχε φτάσει στη δύση του
επίγειου βίου του:
“Ο Θεός ευλόγησε την Αποστολή μας από
την πρώτη στιγμή. Οι κάτοικοι της υπαίθρου
ήρθαν αθρόοι να εξομολογηθούν σε μας, ώστε
αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε τη συνδρομή
Ιησουιτών από το Κολλέγιο της Αμιένης. Μας
συμπαραστάθηκαν στο κήρυγμα, στην κατήχηση
και στις εξομολογήσεις των γεωργών. Την αποστολή

μας συνεχίσαμε στα εδάφη de Gondi.
Βλέποντας τους καρπούς του έργου μας, η κόμησα de Gondi αποφάσισε να θέσει στη διάθεσή
μας σημαντικό χρηματικό ποσό και το πρώην Κολλέγιο “Bons Enfants”. Εκεί κατοίκησα με τον αββά
Portail και ένα ακόμη ιερέα στον οποίο προσφέραμε για τις υπηρεσίες του 50 δουκάτα το χρόνο. Μαζί
κηρύτταμε σε διάφορα χωριά. Το έργο μας συμπλήρωνε ο Θεός σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιο του.
Ευλόγησε την προσπάθειά μας και οδήγησε άλλους καλούς ιερείς στη συντροφιά μας.
Κύριε, Κύριε. Ποιος θα μπορούσε τότε να πιστέψει ότι η Αποστολή μας θα έφτανε εκεί που βρίσκεται σήμερα. Αν κάποιος το έλεγε, θα νόμιζα ότι αστειεύεται. Κανένας, Αδελφοί μου, δε μπορεί να
ισχυριστεί ότι το έργο μας ήταν έργο ανθρώπινο. Ούτε εγώ ούτε ο κ. Portail προείδαμε την εξέλιξη
του. Και των δύο μας οι σκέψεις ήταν πολύ μακριά από παρόμοιες εκτιμήσεις” (Coste, Άπαντα Αγίου
Βικέντιου XII, 7-9).
Με τον επίσημο τίτλο “Congregatio Sacerdotum Missionis”, ο πάπας Ουρβανός Η’ ενέκρινε την
Κοινότητα Ιερέων της Αποστολής τον Ιανουάριο του 1632.
Δέκα χρόνια αργότερα, το Μάρτιο του 1642, ο Λουδοβίκος ΙΓ’, ο αποκαλούμενος Δίκαιος, έδωσε
εις αυτήν νομική υπόσταση εντός των ορίων του Βασιλείου του. Ακολούθησε το Κοινοβούλιο των
Παρισίων το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους.
Το 1635, εκτός από το Παρίσι, Οίκοι Λαζαριστών λειτουργούσαν στις πόλεις Toul, Guye
Richelieu, Μασσαλία, Annecy και Luçon, την πρώην επισκοπική έδρα του καρδιναλίου Richelieu
κυρίαρχης πολιτικής προσωπικότητας στη Γαλλία από το 1624 έως το 1642.
Το 1635, ιδρύθηκε ο πρώτος υπερπόντιος σταθμός στο εξωτικό νησί του Αγίου Λαυρεντίου, όπως
πρωτοονόμασαν οι Γάλλοι τη Μαδαγασκάρη. Πρόκειται για μια ηρωική εποποιία, όπως το απέδειξε ο
διωγμός τον οποίο υπέστησαν ο ιερέας Bourdaise και ο μοναχός Nacquart, για τους οποίους ανήγγειλε
ο Βικέντιος τον Αύγουστο του 1637: “Δεν γνωρίζουμε αν ζουν ή αν έχουν πεθάνει. Ας υποθέσουμε ότι
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έχουν πεθάνει. Μήπως θα πρέπει να διακόψουμε για το λόγο αυτό, το έργο που άρχισαν; Ο Θεός να
μας φυλάει από παρόμοιες σκέψεις. Επιθυμία του είναι να τον υπηρετήσουμε στο νησί αυτό όπως έγινε
στη Γένουα στην οποία επέτρεψε να χαθούν τόσο καλοί υπηρέτες του. Ας μας παρηγορεί το γεγονός
ότι φέρεται προς την Κοινότητά μας όπως μεταχειρίστηκε την Εκκλησία του στα πρώτα της βήματα.
Πόσο στ’ αλήθεια, είναι τα σχέδια του Θεού ακατανόητα σε μας τους ανθρώπους” (Coste, Άπαντα
Αγίου Βικέντιου XI, 416).

Χειρόγραφο Αγίου Βικεντίου.

2.4 Σκοπός της Κοινότητας Ιερέων της Αποστολής
Το 1642 ιδρύθηκε από τον ιερέα Πέτρο de Coudrai σταθμός στη Ρώμη τον οποίο χρηματοδότησε
η δούκισα Μαρία Μαγδαληνή d’ Aiguillon de Vignerot, ανιψιά του καρδιναλίου Richelieu και δεύτερη
μεγάλη ευεργέτιδα του Βικέντιου (μετά την κόμηοα de Gondi). Σκοπός του ήταν η συνεργασία της
Κοινότητας με τις ρωμαϊκές εκκλησιαστικές Αρχές. Μέσω του συναδέλφου του de Coudrai, ο ιδρυτής
γνώρισε στον πρώτο των Επισκόπων της χριστιανοσύνης, τον Πάπα Ουρβανό Η’, το σκοπό των Ιερέων
της Αποστολής: “Πρώτο μας μέλημα είναι να βοηθήσουμε τους αρμόδιους να συνειδητοποιήσουν ότι
ο φτωχός λαός χάνεται λόγω άγνοιας των απαραίτητων για τη σωτηρία αληθειών της πίστεως και της
αποχής από τα μυστήρια. Εάν η Αγιότης σας γνώριζε την ανάγκη αυτή, δεν θα εύρισκε ανάπαυση έως
ότου πράξει ό,τι είναι δυνατό για τη θεραπεία του κακού αυτού.
Εμείς που έχουμε γνώση της κατάστασης, αποφασίσαμε να ιδρύσουμε μια Κοινότητα Ιερέων
μ αποκλειστικό σκοπό την προς το καλύτερο αλλαγή. Για να το επιτύχουμε, ζούμε και εργαζόμαστε
μαζί, ακολουθώντας τις εξής 5 αρχές: α) Σεβόμαστε το δικαίωμα των Επισκόπων να στέλνουν τους
ιερείς στα μέρη της επαρχίας τους που αυτοί κρίνουν, β) Υπακούομε στους εφημερίους για όσο καιρό
υπηρετούμε στις ενορίες τους. γ) Συντηρούμαστε με δικά μας μέσα χωρίς να ζητάμε χρήματα από τους
πιστούς, δ) Κηρύττουμε, λειτουργούμε και μεταδίδουμε τα μυστήρια σε πόλεις όπου δεν εδρεύουν
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Επίσκοποι. Εξαίρεση κάνουμε για τις Πνευματικές Ασκήσεις, ε) Την
ευθύνη για την Κοινότητα έχει ο Γενικός Προϊστάμενος ο οποίος
φροντίζει για την τήρηση του κανονισμού”. (Coste, Άπαντα Αγίου
Βικέντιου I, 115).
Ακόμη πιο παραστατικά, περιγράφει ο ιδρυτής τους κύριους
σκοπούς της Κοινότητας στην Ιωάννα Φραγκίσκα de Chantal,
συνεργάτιδα του Αγίου Φραγκίσκου de Sales, Επισκόπου Γενεύης,
στην ίδρυση του τάγματος της Επισκέψεως το 1645: “Η μικρή μας
Κοινότητα συγκροτήθηκε με το σκοπό να επισκεπτόμαστε αμισθί
τα απομακρυσμένα χωριά για να κηρύξουμε, να κατηχήσουμε και
να προετοιμάσουμε τους γεωργούς στα άχραντα μυστήρια. Να
συμφιλιώσουμε τους εχθρούς και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη
φυσική και πνευματική υγεία των ασθενών.
Η δούκισα d’ Auguillon.
Στην κύρια αυτή αποστολή μας, ο Θεός θέλησε να προσθέσουμε
τη διοργάνωση πνευματικών περισυλλογών και ασκήσεων για τους
ιεροσπουδαστές κατά το δεκαήμερο που προηγείται της εις ιερέα χειροτονίας τους. Φροντίζουμε
για την παραμονή και διατροφή τους (στον Άγιο Λάζαρο), αυξάνουμε τις θεολογικές τους γνώσεις,
τους εξασκούμε στις ιεροτελεστίες της Εκκλησίας και στην πνευματική μελέτη, όπως μας το δίδαξε
ο Επίσκοπος Γενεύης. Ζούμε υπηρετώντας την Εκκλησία και τους Επισκόπους της, πηγαίνοντας εκεί
που αυτοί μας υποδεικνύουν. Όταν μας πουν κάνετε αυτό ή εκείνο, το κάνουμε χωρίς αντίρρηση.
Οι περισσότεροι έχουμε καταθέσει ταξίματα πτώχειας, παρθενίας, υπακοής και αφιέρωσης
της ζωής μας στους φτωχούς. Ζητάμε στην Α.Α. τον Πάπα την έγκριση των όρκων αυτών,
συμπεριλαμβανομένης και της υπακοής στον Επίσκοπο της περιοχής στην οποία υπηρετούμε.
Εξασκούμε την πτώχεια και την υπακοή προσπαθώντας, με τη βοήθεια του Θεού, να ζούμε με
ευσέβεια, χωρίς ωστόσο να είμαστε μοναχοί με τη συνήθη έννοια του όρου. Σηκωνόμαστε στις 4 το πρωί,
προσευχόμαστε νοερά στην εκκλησία για μία ώρα και απαγγέλουμε την ακολουθία. Έπειτα τελούμε
με τη σειρά τη θεία λειτουργία. Η μέρα μας συνεχίζεται με το πρωινό και την ατομική πνευματική
μελέτη. Πριν το μεσημέρι, εξετάζουμε την προσπάθεια που καταβάλαμε για να αποκτήσουμε την
αρετή που επιθυμούμε. Κατά το γεύμα διαβάζουμε εποικοδομητικά βιβλία. Έπειτα επισκεπτόμαστε το
πανάχραντο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και απαγγέλουμε τη θεομητορική προσευχή “Άγγελος
Κυρίου ανήγγειλε στην Μαρία”. Επιστρέφουμε στα δωμάτιά μας και στις 2 μ.μ. επανερχόμαστε στην
εκκλησία για την εσπερινή προσευχή. Μελετάμε έως τις 5 το απόγευμα, εξετάζουμε τη συνείδησή μας,
παίρνουμε το βραδυνό μας, κάνουμε μια ώρα διάλειμμα και στις 9 μ.μ. αναπαυόμαστε αφού εξετάσουμε
για μια ακόμη φορά τη συνείδησή μας.
Όταν βρισκόμαστε στην ύπαιθρο, το πρόγραμμα που ακολουθούμε δε διαφέρει πολύ. Τελούμε τη
λειτουργία και κηρύττουμε στις 6 το πρωί. Έως τις 11 π.μ., βρισκόμαστε στη διάθεση όσων επιθυμούν να
εξομολογηθούν. Ακολουθούμε την αρχή να μην αναλαμβάνουμε αποστολές σε πόλεις με επισκοπι¬κή
έδρα και να μην φεύγουμε από τα χωριά πριν βεβαιωθούμε ότι οι γεωργοί έμαθαν αυτά που είναι
απαραίτητα για την αιώνια σωτηρία τους.
Οι αποστολές μας στην ύπαιθρο γίνονται μεταξύ των Αγίων Πάντων (1η Νοεμβρίου) και του
Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου (24 Ιουνίου). Αποφεύγουμε το καλοκαίρι επειδή οι γεωργοί ασχολούνται
με το θερισμό των σιτηρών και τη συγκομιδή των καρπών. Τους 4 καλοκαιρινούς μήνες ασκούμαστε
πνευματικά. Την Παρασκευή το πρωί συγκεντρώνεται η Κοινότητα για να υποδειχθούν στα μέλη της
τα σφάλματα που διέπραξαν και για τα οποία επιβάλλεται κανόνας. Το απόγευμα της ιδίας ημέρας,
γίνεται ομιλία επί του κανονισμού και της εξασκήσεως των αρετών.
Από το κοινόβιο βγαίνουμε ανά δύο με την άδεια to Προϊσταμένου στον οποίο απολογούμαστε
για το αποτέλεσμα της εξόδου μας. Οφείλουμε να δεχόμαστε τις υποδείξεις των σφαλμάτων μας, να
τηρούμε τη σιωπή από to βράδυ έως το τέλος του προγεύματος και από το μεσημεριανό διάλειμμα έως
το απογευματινό.
Πριν γίνουμε δεκτοί στην Κοινότητα, δοκιμαζόμαστε για δυο χρόνια κατά τα οποία δεν
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επιτρέπεται να επικοινωνούμε με τους εκτός χωρίς άδεια του
Προϊσταμένου. Το Καταστατικό μας έχει εγκριθεί από την Α.Α.
τον Πάπα.
Αυτός είναι, αγαπητή και πολυσέβαστη Μητέρα, ο τρόπος
της ζωής μας. Παρακαλούμε την αγάπη σας στο όνομα του Κυρίου
μας Ιησού Χριστού, να μας γράψετε τη γνώμη σας για όλα αυτά.
Θα τη δεχτούμε ως προερχόμενη από το Θεό, εν ονόματι του
οποίου σας την ζητώ”.
Έχοντας αποκτήσει την έγκριση της Ρώμης και των Παρισίων,
ο Βικέντιος μπόρεσε να συνεχίσει την εκτός Γαλλίας ανάπτυξη της
Κοινότητάς του.
Το 1645, έφτασαν οι πρώτοι συνάδελφοι του στην Αλγερία
και δύο χρόνια αργότερα στην Τύνιδα. Στο Αλγέρι, ο ιερέας
Ιωάννης Le Vacher διορίστηκε αποστολικός βικάριος και πρόξενος
της Γαλλίας με κύρια αποστολή την εξαγορά των χριστιανών
που είχαν αιχμαλωτιστεί από τους πειρατές. Το 1661, φανατικοί
Βερβερίνοι δολοφόνησαν τον Le Vacher ο οποίος αξιομίσθησε τον
τίτλο του πρώτου μάρ-τυρα των Λαζαριστών.
Στη Γένουα κάλεσε τους Λαζαριστές το 1646 ο καρδινάλιος
Durazzo που είχε επίγνωση των αναγκών του κλήρου του.
Σύντομα διαλύθηκε η Κοινότητά τους λόγω των πολεμικών
αντιπαραθέσεων της Γαλλίας με τη Δημοκρατία της Γένουας. Το
Κανονισμός Ιερέων της Αποστολής
1651, η βασίλισσα Μαρία Λουίζα de Nevers - Gonzague, πρώην
(1658).
μέλος του Ομίλου Κυριών της Φιλανθρωπίας στο Παρίσι, κάλεσε
στην Πολωνία τις Αδελφές του Ελέους. Ήταν η πρώτη έξοδος τους
από τη Γαλλία.
Ο τελευταίος εκτός Γαλλίας σταθμός πριν την κοίμηση ίου Βικέντιου, ιδρύθηκε στο Τορίνο το
1654.

3. Η ίδρυση της Αδελφότητας των Θυγατέρων του Ελέους (1633)
3.1 Η συνάντηση με τη Λουίζα de Marillac (1625)
Τον Αύγουστο του 1625, ο θυρωρός του Οίκου Gondi ανήγγειλε στον κ. Βικέντιο την επίσκεψη
μιας μεσόκοπης κυρίας συστημένης από τον ιεροκήρυκα της Παναγίας των Παρισίων Πέτρο Camus.
Η επισκέπτρια ονομάζονταν Λουίζα de Marillac. Γεννημένη στο Παρίσι το 1591, ορφάνεψε το
ίδιο έτος από μητέρα και το 1604 από πατέρα. Η διπλή αυτή απώλεια σημάδεψε την παιδική ψυχή της
και την έκανε αργότερα να γράψει: “Ο Θεός μου έμαθε ότι το άγιο του θέλημα ήταν να τον πλησιάσω
με το Σταυρό. Με τα βάσανα που η καλοσύνη του θέλησε να φορτωθώ από τη μέρα της γέννησής μου.
Δεν υπήρξε περίοδος στη ζωή μου που να μη την συνόδευσε ο πόνος”.
Την κηδεμονία της ανέλαβαν οι θείοι της Λουδοβίκος και Μιχαήλ de Marillac, στρατηγός ο
πρώτος και σφραγιδοφύλακας του Βασιλείου, ο δεύτερος. Το 1604, τη μικρή ορφανή εμπιστεύτηκαν
στις μοναχές του Αγίου Δομίνικου. Ζήτησε να εισέλθει στο Δοκίμιο των Φραγκισκανίδων οι οποίες της
συνέστησαν λόγω της επισφαλούς υγείας της, να γυρίσει στους συγγενείς της.
Το 1614, υπανδρεύτηκε το Νικόλαο Le Gras, θαλαμηπόλο της βασιλομήτορος Μαρίας των
Μέδικων, με τον οποίο απέκτησε το Μιχαήλ.
Μετά το θάνατο του συζύγου της το Δεκέμβριο του 1625, αποφάσισε να αφιερωθεί στο Θεό. Για
το σχέδιο της αυτό, θέλησε να ζητήσει τη γνώμη του Βικέντιου.
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Πρώτα του εξομολογήθηκε ότι παρόλη
την ευσέβειά της, το Θεό αισθανόταν απόμακρο
και ξένο. Η συμβουλή του Βικέντιου ήταν η
αναμενόμενη για όσους τον γνώριζαν. “Το Θεό
όφειλε να αναζητήσει στο πρόσωπο των φτωχών
και των ασθενών”. “ Εκείνον που αναζητάτε, Κυρία
μου, θα τον βρείτε σε κάθε γωνιά του Παρισιού.
Κάτω από τις γέφυρες του Σηκουάνα, στις
τρώγλες των φτωχογειτονιών, στα νοσοκομεία
και στις φυλακές. Σας κοιτάζει με τα μάτια των
πεινασμένων, των καταδικασμένων στα κάτεργα.
Σας περι¬μένει ανυπόμονα και Εσείς λέτε πως δεν
τον βρίσκετε; Μάς έδειξε το δρόμο όταν μας είπε:
“Ό,τι εποιήσατε ενί τούτων των ελαχίστων, εμοί
εποιήσατε”.
Καρπός της συνάντησης ήταν η ένταξη της
Λουίζας στον όμιλο των Κυριών της Αγάπης της
ενορίας της: τον Άγιο Νικόλαο du Chardonet.
Το θαύμα για τη Λουίζα δεν έγινε με την
πρώτη συνάντηση. Ο Θεός τη δοκίμασε όπως δοκιμάζει
όλους τους εκλεκτούς. Οι δυσκολίες, ακόμα και οι
έντονες τύψεις, συνέχισαν για πολύ καιρό να βασανίζουν το πνεύμα της. Γαλήνη εύρισκε στη συμβουλή
του Βικέντιου:
“Κυρία μου, γιατί αφήνετε την ψυχή σας να βασανίζεται με παράλογους φόβους που αντί να
διευκολύνουν, δυσχεραίνουν τη σωτηρία σας; Εγκαταλείψτε τον εαυτό σας στη θεία Αγάπη που
γεννιέται από την εμπιστοσύνη στο Θεό. Απαλαχτείτε από αυτό το φόβο που πολλές φορές μου
φαίνεται δουλικός. Γίνετε χαρούμενη. Αποκτήστε εμπιστοσύνη σ’ Εκείνο που σας διάλεξε για να είστε
ιδιαίτερα αγαπητή θυγατέρα του. Προσπαθείστε να κερδίσετε την ειρήνη για να δοξάσετε ελεύθερη το
Θεό της ειρήνης και της αγάπης”.
Με τη συμβουλή του καρδιογνώστη Βικέντιου, η
Λουΐζα στρατεύτηκε γενναιόδωρα στην υπηρεσία των
φτωχών και ασθενών της ενορίας Αγίου Νικολάου, μαζί
με άλλες ευγενείς κυρίες. Από τότε δεν ξαναμίλησε για
απόμακρο Θεό.
Στη συνεργασία της με άλλα μέλη του Ομίλου της
Αγάπης, η Λουΐζα διαπίστωσε ότι μερικές από τις Κυρίες
είχαν όλη τη διάθεση να προσφέρουν χρήματα για τον κοινό
σκοπό όχι όμως και τη δύναμη ή την άδεια των συγγενών
για να υπηρετήσουν τους ασθενείς, να επισκε¬φτούν τους
άστεγους κάτω από τις γέφυρες και να δεχτούν τα έκθετα
βρέφη στα σπίτια τους.
Με την εμπειρία αυτή, η νεοφώτιστη στο έργο της
φιλανθρωπίας Λουΐζα, που επιθυμούσε τη βοήθεια των κατά
το δυνατό περισσοτέρων φτωχών και ασθενών, πρότεινε
την πρόσληψη νέων κοριτσιών που θα ήταν διατεθειμένα
να συμπαρασταθούν τις Κυρίες της Αγάπης στο έργο
της σίτισης και κατ’ οίκον επίσκεψης των φτωχών και
ασθενών. Οι ίδιες θα αναλάμβαναν την περιποίηση των
Θυγατέρα τoυ Ελέους.
εγκαταλελειμμένων βρεφών που εξ αιτίας της φτώχειας και
Λουίζα de Marillac.
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του πολέμου, γίνονταν όλο και πιο πολλά.
Το σχέδιο ευλόγησε ο Βικέντιος ο οποίος ανέλαβε τη διοργάνωσή του. Έτσι άρχισε η Αδελφότητα
των Θυγατέρων του Ελέους στην υπηρεσία των φτωχών, στα γαλλικά: “Confrérie des Filles de charité
servantes des pauvres malades”. Ένα έργο που έμελε να απλώσει την ευεργετική σκιά του στην έρημο
ανθρώπινης δυστυχίας.
Μαργαρίτα Naseau, μια ευσεβής χωριατοπούλα που ο Βικέντιος γνώρισε σε μια από τις αποστολές
του στη ύπαιθρο το 1626, αξιομίσθησε τον τίτλο πρώτης “Θυγατέρας του Ελέους”. Αφοσιώθηκε τέτοιο
ζήλο στην περίθαλψη των φτωχών ώστε τρία μόλις χρόνια μετά την έναρξη της υπηρεσίας απεβίωσε
χτυπημένη από την πανώλη. Την ηρωική αυτή κοπέλα είχε για πρότυπο ο Βικέντιος σε μια απ ‘ τις
ωραιότερες διαλέξεις του στις Αδελφές του Ελέους στις 24 Ιανουαρίου 1643:
“Το πνεύμα των Αδελφών του Ελέους πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο απλό. Περιττά είναι τα
διφορούμενα λόγια και οι υπερβολικές λεπτότητες.
Οι Αδελφές της αγάπης οφείλουν να είναι ειλικρινά ταπεινές και ο λόγος τους σε κάθε περίπτωση
αληθινός. Να μην υπερηφανεύονται για την ευγενή καταγωγή τους αλλά γι’ αυτό που πράγματι αξίζουν.
Οι χωριατοπούλες δεν ξέρουν τι θα πει υπεροψία. Δεν επιθυμούν τίποτε περισσότερο από αυτό
που τους έχει δώσει ο Θεός. Θέλουν να είναι αυτό που πράγματι είναι. Είναι ευχαριστημένες με την
τροφή που τους προσφέρεται και το κοινό ένδυμα της Αδελφότητας. Δεν δίνουν σημασία στους
επαίνους και στις κολακείες. Ενώ εργάζονται σκληρά, αρκούνται σε λίγο ψωμί και απλή τροφή... Στην
περιοχή Limousin τρέφονται με ψωμί από κάστανα και στη Γασκωνία, τη δική μου πατρίδα, φτιάχνουν
σούπα από σιτηρά.
Η σεμνότητα της χωριατοπούλας, Αδελφές μου, είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό των κοριτσιών
της υπαίθρου. Δεν συναναστρέφονται με τους νέους χωρίς την παρουσία τρίτων. Δεν τους κοιτάζουν στα
μάτια ούτε δίνουν σημασία στα λόγια τους. Αγαπάνε τη φτώχεια και υπακούουν στους μεγαλύτερους
και στους ανωτέρους τους”.

3.2 Ιδιαιτερότητα της Αδελφότητας των Θυγατέρων του Ελέους
Το παράδειγμα της Μαργαρίτας Naseau είχε τους μιμητές του. Νέες της υπαίθρου ζήτησαν
να γίνουν μέλη της Αδελφότητας των Θυγατέρων του Ελέους που δραστηριοποιείτο σε παρισινές
ενορίες. Την προετοιμασία για το δύσκολο έργο που τις ανέμενε, ανέλαβε η Λουίζα de Marillac, η
οποία μετέβαλε την κατοικία της σε Δοκίμιο των υποψήφιων Αδελφών. Μετά την ορκωμοσία των
πρώτων δοκίμων, η Κοινότητα άρχισε να παίρνει την οριστική της μορφή.
Τα Χριστούγεννα του 1633, ο κ. Βικέντιος παρουσίασε τον πρώτο Κανονισμό τον οποίο
επεξεργάστηκε στη συνέχεια και υπέγραψε στην οριστική του μορφή το 1659, λίγους μήνες πριν
το θάνατο του. Ακολούθησε η έγκρισή του από το Λουδοβίκο ΙΔ στις 14 Νοεμβρίου και από το
Κοινοβούλιο των Παρισίων στις 16 Δεκεμβρίου 1659.
Κατά το Καταστατικό του έτους 1659, γνήσια είναι η κλήση μιας Αδελφής του Ελέους όταν
προέρχεται από το Θεό. Κάθε υποψήφια που επιθυμεί να γνωρίσει αν η κλήση της “άνωθεν εστί”,
οφείλει να προσευχηθεί πολύ για να γνωρίσει το σχέδιο του Θεού γι’ αυτήν. Να συμβουλευτεί ένα
έμπειρο πνευματικό, να δοκιμαστεί και να εξασκηθεί για 4 χρόνια σε έργα φιλανθρωπίας. Εφόσον
όλα εξελιχτούν κατ’ ευχήν, θα καταθέσει απλούς, δηλαδή μη οριστικούς όρκους πτώχειας, υπακοής,
παρθενίας και υπηρεσίας των πτωχών, ανανεούμενους κάθε χρόνο.
Από τα ανωτέρω μπορούμε να συμπεράνουμε την ιδιομορφία της Κοινότητας των Αδελφών
του Ελέους οι οποίες, σύμφωνα με το Καταστατικό τους, τοποθετούνται μεταξύ των εκ παραδόσεως
μοναχικών ταγμάτων εφόσον ζουν σε κοινότητα και καταθέτουν όρκους, και των λαϊκών που
προσφέρουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες τους στην Εκκλησία.
Η προτεραιότητα της αγάπης και υπηρεσίας των φτωχών ακόμη και σε σύγκριση με την κοινοτική
προσευχή, αποτελεί την ιδιαιτερότητα της κλήσης μιας Αδελφής του Ελέους. “Ο δρόμος”, γράφει ο
Βικέντιος, “θα είναι το δικό σας μοναστήρι... Θα πρέπει να είστε έτοιμες να θυσιάσετε ακόμη και την
προσευχή για να ικανοποιήσετε επείγουσες ανάγκες των φτωχών και ασθενών”.
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Κίνητρο του έργου των Αδελφών οφείλει να είναι η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Μια
αγάπη που προϋποθέτει αυταπάρνηση, ταπεινοφροσύνη, απλότητα και γλυκύτητα. “Η αγάπη του
Εσταυρωμένου Ιησού Χριστού μας πιέζει”, διαβάζουμε στο έμβλημα των Αδελφών. Νομίζω ότι αυτό
τα λέει όλα.
Όταν κάποτε η Λουίζα de Marillac ρωτήθηκε αν αισθάνεται περισσότερο μοναχή ή λαϊκή,
απάντησε σε αυθόρμητα: λαϊκή. Και αυτό ενώ, σε αντίθεση με τις άλλες Αδελφές, είχε καταθέσει όχι
απλά ή ανεπίσημα ταξίματα αλλά επίσημα και οριστικά.
Με το ίδιο πνεύμα έγραψε ο Βικέντιος στις Αδελφές: “Άβατο για σας είναι η οδός. Μοναχικός
σας βίος η υπακοή. Κιγκλίδωμά σας ο βίος του Κυρίου και κάλυμμά σας η σεμνότητα. Μην περιμένετε
από τους φτωχούς ανταπόδοση των υπηρεσιών σας. Όταν τους φροντίζετε, να ζητάτε συγγνώμη για
το ψωμί που τους προσφέρετε”.
“Η αδελφή που πηγαίνει δέκα φορές τη μέρα στη συνάντηση των φτωχών, θα συναντήσει δέκα
φορές την ίδια μέρα το Θεό”. Και συνεχίζει: “Πρώτο της καθήκον θα είναι να περιθάλπτει τους φτωχούς
ασθενείς κατ’ οίκον και όταν της μένει καιρός, να επισκέπτεται το Κεντρικό Νοσοκομείο των Παρισίων
και να φροντίζει τα εγκαταλελειμμένα παιδιά, τους καταδικασμένους στα κάτεργα και τους τραυματίες
του πολέμου”. Παντού και πάντα, προτεραιότητα έχει η προς τον πλησίον αγάπη.
Πόσο πρωτοποριακός ήταν ο Βικέντιος, ακόμη και σε σύγκριση με τον καρδινάλιο de Bérulle που
ήθελε αυστηρά κοινοβιακούς τους Ορατοριανούς, απέδειξε ο 20ός αιώνας κατά τον οποίο ιδρύθηκαν
πολλές Κοινότητες με πρότυπο τις Αδελφές του Ελέους. Πιο χαρακτηριστικό το παράδειγμα των
Αδελών της Αγάπης της Μητέρας Θηρεσίας από την Καλκούτα, των Μικρών Αδελφών του Ιησού, των
Φοκολαρίνι κ.ά.

Salpetrière: Κεντρικό Νοσοκομείο Παρισίων.

3.3 Η Κοίμηση της Αγίας Λουίζας de Marillac (1660)
To 1632, έτος μετακόμισης των Ιερέων της Αποστολής από το Κολλέγιο “Bons Enfants” στην
πρώην Μονή “Άγιος Λάζαρος”, οι υποψήφιες Αδελφές του Ελέους με τη Μητέρα Λουίζα και τα ορφανά
τους, εγκαταστάθηκαν σε μια από τις πτέρυγες του μεγάλου κτιριακού συγκροτήματος. Έτσι οι δύο
αδελφές Κοινόητες βρέθηκαν συγκεντρωμένες στο ίδιο μέρος και υπό την πατρική φροντίδα του Αγίου
Βικέντιου, κοινού πνευματικού πατέρα.
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Άγιες Αδελφές
του Ελέους.

Αικατερίνη Labouré
(1806-1876)

Ροζαλία Rendu
(1786-1856)

Το διοικητικό αυτό σύστημα με ένα γενικό ηγούμενο για τις δύο Κοινότητες και μία γενική
προϊσταμένη με την αδελφή ταμία και έφορο για τις Αδελφές, συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Πιο ειδικά για τους Πατέρες της Αποστολής, μακρόχρονη ήταν η διαμάχη για την απευθείας
εξάρτησή τους όχι από τους κατά τόπους Επισκόπους, όπως το απαιτούσαν ο Αρχιεπίσκοπος Παρισίων
και άλλοι ιεράρχες της Γαλλίας, αλλά από το γενικό τους ηγούμενο. Υπέρ της δεύτερης θέσης τάχτηκε
ο καρδινάλιος de Retz. Το απέκτησε το 1655, αλλά οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν για πολλά χρόνια. Με
μία μόνο δέσμευση, το διορισμό λαζαριστών εφημερίων μετά από συνεργασία του τοπικού Επισκόπου
με το γενικό ηγούμενο, οι διαφορές εξουδετερώθηκαν οριστικά από τον πάπα Λέοντα ΙΓ’ στις 25
Ιουνίου 1885.
Μετά από 30 χρόνια αδιάκοπης προσφοράς για την εδραίωση της Κοινότητάς της,
αναγνωρισμένης στην Αρχιεπισκοπή Παρισίων από τις 20 Νοεμβρίου 1846, η Μητέρα Λουίζα απεβίωσε
στις 15 Μαρτίου 1660. Στη χορεία των Αγίων
κατετάγη από τον πάπα Πιο ΙΑ’ το 1934. Ο
μακαριστός πάπας Ιωάννης ΚΓ’ την ανακήρυξε
το 1960, προστάτιδα των κοινωνικών έργων
της Εκκλησίας.
Ο Άγιος Βικέντιος που την ακολούθησε
στην αιώνια μακαριότητα στις 27 Σεπτεμβρίου
του ιδίου έτους, έπλεξε με τα ακόλουθα λόγια
το εγκώμιο της:
“... Στις δυσκολίες και στις ασθένειες είχε
το πνεύμα της στραμμένο στο Θεό. Ποτέ δεν την
άκουσα να παραπονείτε γι’ αυτές. Ήταν πάντα
χαρούμενη και ευχαριστημένη. Αγαπούσε πολύ
τους φτωχούς και αισθάνονταν χαρά όταν τους
υπηρετούσε. Δέχονταν με παρήγορα λόγια
τους κρατούμενους όταν αποφυλακίζονταν.
Τους έπλενε τα πόδια, βαλσάμωνε τις πληγές
τους και τους έντυνε με τα ρούχα του γιου
της. Περιέβαλε με πολλή αγάπη τις ασθενείς
Αδελφές τις οποίες επισκέπτονταν και
Διάταγμα Μεγάλου Ναπολέοντος υπέρ των
υπηρετούσε στο νοσοκομείο. Φρόντιζε να είναι
Αδελφών του Ελέους. (8/11/1809)
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κοντά στους ετοιμοθάνατους. Όταν δε μπορούσε να
το κάνει επειδή ήταν και αυτή άρρωστη, έστελνε τη
βοηθό της για να τους μεταφέρει τον καλό της λόγο...”
(P. Coste, Άπαντα Αγίου Βικέντιου I, 76).
Το έτος θανάτου της Αγίας Λουΐζας, τα ιδρύματα
της Κοινότητάς της στην περιφέρεια των Παρισίων
και στη λοιπή Γαλλία ανέρχονταν σε 50. Εκτός Γαλλίας
λειτουργούσε Οίκος Πενήτων στη Βαρσοβία.
Έναν αιώνα αργότερα, τα ιδρύματα είχαν
αυξηθεί σε 300 και οι Αδελφές στις 4100. Η λαίλαπα
της Επανάστασης την τελευταία δεκαετία του
18ου αιώνα, σάρωσε το φιλανθρωπικό τους έργο
προκαλώντας θύματα μεταξύ των Αδελφών στις
πόλεις Arras, Angers, Dax, Mayenne κ.ά Έξαλλοι οι
Θαυματουργό Μετάλλιο της Παναγίας.
οπαδοί της τρομοκρατίας που αμαύρωσαν την κατά τα
άλλα κοσμοϊστορι¬κή επανάσταση του 1789, ισοπέδωσαν
το Παρισινό ηγουμενείο τους. Επαναλειτούργησε το 1809 επί Μεγάλου Ναπολέοντος, ο οποίος
πίστεψε ότι γυναίκες σαν τις Αδελφές του Ελέους και άνδρες σαν τους Αδελφούς των Χριστιανικών
Σχολών, ήταν οι πιο κατάλληλοι για τη λύση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών προβλημάτων της
μετεπαναστατικής Γαλλίας.
Από τότε, η Γαλλία διαιρέθηκε οε επαρχίες με επικεφαλής μια Αδελφή Επισκέπτρια ή Έπαρχο
(Visitatrice), υπεύθυνη για την καλή λειτουργία των ιδρυμάτων ενώπιον της Γενικής Ηγουμένης. Με
δική της πρόταση και έγκριση της Γενικής Ηγουμένης διορίζονται οι διευθύντριες των ιδρυμάτων
(Soeurs de service).
Από το 1809, ξανάρχισε δυναμικά το έργο των Αδελφών του Ελέους στη μητροπολιτική Γαλλία
για το οποίο εκδήλωσε την ευαρέσκειά της η Παναγία εμφανιζόμενη το 1830, στην ταπεινή μοναχή
Αικατερίνη Labouré, την μετέπειτα Αγία. Από τότε, διαδόθηκε στον καθολικό κόσμο η ευλάβεια στο
θαυματουργό μετάλλιο της Θεοτόκου επί του οποίου απεικονίζεται η μορφή της όπως εμφανίστηκε
στην Αγία Αικατερίνη. Αλλά και το παρεκκλήσιο των εμφανίσεων της Παναγίας στην οδό du Bac 140
των Παρισίων, εξελίχτηκε σε τόπο προσκυνήματος τον οποίο επισκέπτονται καθημερινά εκατοντάδες
ευλαβών.
Ο 19ος ήταν ο αιώνας εξόδου των Αδελφών του Ελέους από τα γαλλικά σύνορα με πρώτους
σταθμούς την Ισπανία, το Βέλγιο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ακολούθησε η Κίνα όπου οι Πατέρες

Η οραματισθείσα την Παναγία (1832) Αγία Αικατερίνη Labouré εις την εργασία, προσευχή και επιθανάτια κλίνη.
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της Αποστολής δραστηριοποιούντο από τον προηγούμενο αιώνα, και η Μέση Ανατολή. Πρώτα
η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη και στη συνέχεια η Αλεξάνδρεια, η Βηρυττός, η Θεσσαλονίκη,
Σαντορίνη, Σύρος κ.ά.
Νέα έξοδος των Αδελφών προς την Τουρκία και την Ανατολική Ευρώπη σημειώθηκε κατά
τον Κριμαϊκό Πόλεμο (1854-1856) κατά τον οποίο χιλιάδες τραυματίες νοσηλεύτηκαν στα “ιατρεία
εκστρατείας” των γκρίζων Αδελφών πολλές από τις οποίες τιμήθηκαν με διακρίσεις για την αυτοθυσία
τους.
Στο απόγειο έφτασε η Κοινότητά τους μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο όταν τα μέλη της πλησίασαν
τις 40.000. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι στη Γαλλία λειτουργούσαν το 1950, 807 ιδρύματα από τα οποία
272 ήταν νοσοκομεία, 157 ορφανοτροφεία Θηλεών και 27 Αρρένων.
Το 1949, με την επικράτηση του κομμουνισμού στην Κίνα, δοκιμάστηκε σοβαρά το έργο της
Κοινότητας στη μεγάλη αυτή χώρα στην οποία υπηρετούσαν πολλές εκατοντάδες γηγενών Αδελφών.
Επί των ημερών μας, ο αριθμός των Αδελφών έχει περιοριστεί στις 25.000. Η κρίση των μοναχικών
κλήσεων που μαστίζει όλα σχεδόν τα μοναχικά τάγματα, δεν άφησε ανέπαφες τις βικεντιανές
Κοινότητες.

4. Η Πνευματικότητα του Βικέντιου
4.1 Προτεραιότητα της Αγάπης
Από τα ήδη εκτεθέντα, μπορούμε να συμπεράνουμε σε γενικές γραμμές, ποια ήταν η ουσία της
πνευματικότητας του βιογραφουμένου μας. Μια πενυματικότητα απλή, χωρίς πρωτοτυπίες, γεμάτη
εμπιστοσύνη στο Θεό και προσγειωμένη στον άνθρωπο, εικόνα του Θεού-Αγάπη (Deus Caritas est).
Αλλά και μια πνευματικότητα στηριγμένη πάνω σε
γερές θεολογικές βάσεις που απέκτησε ο πρώτος των Ιερέων
της Αποστολής, στα διάσημα πανεπιστήμια της Τουλούζης
όπου απέκτησε το πτυχίο ίο 1604 και της Σορβώνης στο οποίο
κηρύχτηκε το 1624, διδάκτορας στο Εκκλησιαστικό Δίκαιο.
Χωρίς να έχει εντρίψει στη θεολογία, εφόσον στο
ιεραποστολικό του έργο έδωσε μια κατ’ εξοχήν πρακτική
διάσταση συμπαράστασης των φτωχών και εδραίωσης των
δύο Κοινοτήτων του, ο Βικέντιος δεν ήταν οπωσδήποτε ο
“αμαθής θεολόγος”, όπως θέλησαν να τον παρουσιάσουν οι
Ιανσενιστές και Ουγενότοι (Καλβινιστές της Γαλλίας). Το
ακριβώς αντίθετο αποδεικνύουν το Εγχειρίδιο του “Περί θείας
Χάριτος” στο θεωρητικό πεδίο, και οι εκατοντάδες σελίδες των
κηρυγμάτων και ομιλιών του στους Ιερείς της Αποστολής, τις
Αδελφές του Ελέους και τις “Συνάξεις της Τρίτης” από το 1633 Από τις θεολογικές συνάξεις της Τρίτης.
έως το θάνατο του το 1660. Ο διασημότερος ιερο¬κήρυκας της
εποχής Bossuet, ο πρώτος βιογράφος του το 1664, Λουδοβίκος
Abelly, ο Αρχιεπίσκοπος Παρισίων de Gondi, οι καταξιωμένοι διδάκτορες θεολογίας Godeau, Pavillon,
Pérochel, ήταν μερικοί από τους 250 καθηγητές που έλαβαν μέρος στις “Συνάξεις της Τρίτης”. 22 από
αυτούς εξελέγησαν Επίσκοποι με εισήγηση του Βικέντιου, μέλους του “Συμβουλίου Συνείδησης” της
βασιλομήτορος Άννας της Αυστριακής, από το 1643 έως το 1653.
Από τα κύρια χαρακτηριστικά της βικεντιανής πνευματικότητας, που δίνει απόλυτη προτεραιότητα
στην Αγάπη του Θεού από την οποία πηγάζει κάθε έννοια φιλανθρωπίας, ξεχωρίζουμε τον αρμονικό
συνδυασμό αρετής και γνώσης χωρίς τον οποίο η δεύτερη καταντά, κατά το αρχαιοελληνικό ρητό,
“κακία”: “Πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής, κακία εστί”.
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Βικέντιος de Paul = “Ο Θεός αγάπη εστί”.

Για το Βικέντιο, εκτός από την Απολογητική της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης και της
Θεολογίας, υπάρχει η Απολογητική της Αγάπης με την οποία επιχειρεί και ο ίδιος να επαναφέρει
στην ορθοδοξία Ιανσενιστές και Ουγενότους. Εκθείαζε την ευσέβεια των μοναχών του Port Royal
που ακολουθούσαν τον Ιανσενισμό και δεν δίστασε να προσευχηθεί στον τάφο του πνευματικού τους
αββά de Saint Cyran. Απεχθάνονταν την αίρεση και το σχίσμα, όχι όμως και τα θύματά τους. Ενώ είχε
καταδικάσει τον Ιανσενισμό, υποστήριξε τους Επισκόπους Pamiers και Alès οι οποίοι αρνήθηκαν να
υπογράψουν την ίδια καταδίκη με το σκεπτικό ότι μια παρόμοια ενέργεια θα είχε δυσάρεστες συνέπειες
για την ενότητα της Εκκλησίας. Μετριοπαθής ήταν και έναντι των Ουγενότων τους οποίους ο σιδηρούς
καρδινάλιος Richelieu καταπολέμησε με τα όπλα.
“Χωρίς την αγάπη και την αλληλεγγύη, δεν θα σας πιστέψουν εκείνοι στους οποίους απευθύνεστε
για να τους διδάξετε την αλήθεια... Με γλυκύτητα, υπομονή και ταπεινοφροσύνη, επιχειρείστε να
επαναφέρετε τους Ουγενότους στην ορθή πίστη” (Coste, Άπαντα Αγίου Βικέντιου I, 66).
“Εκτός από την Απολογητική που απευθύνεται στο πνεύμα, υπάρχει και η Απολογητική της
καρδιάς”, προσθέτει ο Βικέντιος, με έννοια. Γνωρίζει από πείρα τα θετικά αποτελέσματα της δεύτερης
και την όξυνση των παθών, ιδιαίτερα του φανατισμού, από την Απολογητική της διανόησης.
Με το ίδιο πνεύμα, συμβούλευε τους ακροατές του στις “Συνάξεις της Τρίτης”, να κηρύττουν
περισσότερο με την καρδιά και το παράδειγμα παρά με τον εγκέφαλο και το λογοτεχνικό ύφος με το
οποίο πολλοί επιχειρούσαν να προκαλέσουν το θαυμασμό των ακροατών. Σ’ αυτούς συνιστούσε να
κηρύττουν με ταπεινοφροσύνη όχι τον εαυτό τους αλλά το Θεό (Coste, Άπαντα Αγ. Βικέντιου I, 295).
Για να αποκτήσουμε έστω και μια αμυδρή ιδέα από την πρακτική πνευματικότητα του μεγάλου
ευερ¬γέτη των φτωχών και ασθενών, δημοσιεύουμε σε ελληνική μετάφραση, εδάφιο μελέτης του “Περί
νοε¬ρής προσευχής” όπου και πάλι το προβάδισμα έχει η αγάπη: “Ας αγαπάμε, Αδελφοί και Αδελφές
μου, το Θεό χωρίς να λογαριάζουμε το μόχθο των χεριών και τον ιδρώτα του προσώπου μας στην
υπηρεσία των φτωχών. Να προτιμάτε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την υπηρεσία των φτωχών. Να
την προτιμάτε περισσότερο και από την προσευχή. Εάν την ώρα της προσευχής χρειαστεί να φέρετε
κάποιο φάρμακο σε ασθενή ή να του προσφέρετε κάποια άλλη βοήθεια, να το κάνετε με ήσυχη τη
συνείδηση. Θα έχετε διακόψει ένα έργο του Θεού για να το συνεχίσετε με ένα άλλο...”.
Η νοερή προσευχή, συνεχίζει ο πνευματικός οδηγός, είναι ιδανική στιγμή για να πάρει ο πιστός
σταθερές αποφάσεις διόρθωσης των ελαττωμάτων του. Για παράδειγμα μας δίνει το φιλάρεσκο
ιεροκήρυκα που φροντίζει περισσότερο για την υστεροφημία του παρά για το Θεό:
“Πρώτος σκοπός της νοερής προσευχής είναι η καταπολέμηση των παθών και κακών μας
συνηθειών που οφείλουμε να απονεκρώσουμε. Όταν το κατορθώσουμε, όλα τα άλλα θα είναι πιο
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εύκολα. Παρατηρείστε τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο φως της φλόγας και στο φως του ήλιου.
Η φλόγα φωτίζει στο σκοτάδι και με τη λάμψη της βλέπουμε τα αντικείμενα. Δεν τα βλέπουμε όμως
καλά. Διακρίνουμε μόνο την επιφάνειά τους επειδή το φως της φλόγας δεν διεισδύει σ’ αυτά. Αντίθετα,
το φως του ήλιου συνέχει και ζωογονεί τα πάντα. Δεν αποκαλύπτει μόνο την επιφάνεια αλλά εισέρχεται
στο εσωτερικό των όντων τα οποία γονιμοποιεί και καθιστά καρποφόρα ανάλογα με τη φύση τους.
Οι σκέψεις μας δεν είναι παρά αδύναμες φλόγες που δείχνουν το εξωτερικό των πραγμάτων χωρίς να
προσφέρουν κάτι περισσότερο. Αντίθετα, το φως της θείας χάρης που εκχέει στις ψυχές μας ο Ήλιος της
Δικαιοσύνης, διεισδύει στα μύχια της καρδιάς μας. Διεγείρει και δημιουργεί μεγάλα έργα. Θα πρέπει,
συνεπώς, να ζητάμε στο Θεό να μας φωτίζει και να μας εμπνέει ότι είναι σ’ Αυτόν αρεστό.
Οι υψηλοί και λεπτοί στοχασμοί δεν συνιστούν αυτό που ονομάζουμε νοερή προσευχή. Μερικές
μάλιστα φορές ενδέχεται να είναι δείγματα υπερηφάνειας και αυταρέσκειας. Αυτό συμβαίνει με τον
ιεροκήρυκα ο οποίος καμαρώνει για τις ωραίες του ομιλίες και χαίρεται διαπιστώνοντας το θαυμασμό
των ακροατών. Δεν είναι το Πανάγιο Πνεύμα αλλά η ματαιοδοξία που διεγείρει το νου του και δίνει
έκφραση στις σκέψεις του. Ή, αν το προτιμάτε, είναι ο δαίμονας που τον κάνει να κηρύττει αυτάρεσκα.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει στη νοερή προσευχή όταν αναζητάμε σκέψεις εντυπωσιακές και οτοχ
σμούς ασυνήθιστους. Πρόκειται για ένα είδος ειδωλολατρίας και βλασφημίας του πνεύματος εφόσον
επιδίωξή μας αυτή αποσκοπεί στο να ικανοποιήσουμε τη ματαιοδοξία μας προκαλώντας το θαυμασμέ
Θύουμε στο είδωλο της ματαιοδοξίας μας.
Ναι αδελφοί μου. Ας προφυλαχτούμε από τον πειρασμό αυτό. Ας αναγνωρίσουμε την αθλιότητά
μας. Ας αναζητάμε ότι μπορεί να μας ταπεινώσει περισσότερο και να μας βοηθήσει στην εξάσκηση της
αρετής. Να διατυπώνουμε ταπεινά τις σκέψεις μας, ιδιαίτερα εκείνες που μας φαίνονται πιο συναρπαστικές. Ας σκεπτόμαστε με φόβο μήπως πηγή της έμπνευσής μας είναι η ματαιοδοξία ή και αυτός ο
διά-βολος. Για να προφυλαχτούμε από παρόμοιους κινδύνους κατά την προσευχή, το κήρυγμα και τις
συν-διαλέξεις μας, έχουμε ανάγκη από βαθειά ταπεινοφροσύνη.
Ο Υιός του Θεού θα μπορούσε με μόνη την ομορφιά του κηρύγματος του, να γοητεύσει
τους ανθρώπους. Δεν το έκανε όμως. Όταν δίδασκε τις αλήθειες του Ευαγγελίου χρησιμοποιούσε
συνηθισμένα λόγια και εκφράσεις. Προτιμούσε να υποτιμάται και να ταπεινώνεται παρά να επαινείται
ο λόγος του. Έτσι, Αδελφοί μου, θα μπορέσουμε να μιμηθούμε καλύτερα τον Κύριο”.
Φράσεις - κλειδιά της βικεντιανής πνευματικότητας:
- Αν η αγάπη μπορεί να παραμοιωθεί με τη φωτιά, τότε ο ζήλος είναι η φλόγα της.
- Ο Ιησούς Χριστός οφείλει να είναι το μέτρο της Αποστολής μας. Αυτόν οφείλουμε να μιμηθούμε.
- Μια Αδελφή του Ελέους δε μπορεί να είναι αυτό που πρέπει να είναι αν δεν προσεύχεται
διαρκώς. Όλη η ζωή της οφείλει να είναι μια διαρκής προσευχή.
- Η κλήση μας, μας καλεί να πάμε όχι μόνο σε μια ενορία, σε μια πόλη. Μας καλεί σε κάθε γωνιά
του πλανήτη. Για να κάνουμε τί; Να φλογίσουμε τις καρδιές των ανθρώπων. Να κάνουμε ότι έκανε ο
Υιός του Θεού ο οποίος σαρκώθηκε για να ανάψει φωτιά στον κόσμο.
- Στις Αδελφές του Ελέους: Θα είστε αληθινές θυγατέρες της αγάπης αν είστε απλές, άδολες
στα λόγια σας και αν οι καρδιές σας δεν σκέπτονται
διαφορετικά από τα λόγια σας.
- Τα έργα των ανθρώπων γίνονται έργα Θεού όταν
εκτελούνται με αυτόν και για αυτόν.
Παντού και πάντα, στο στόμα και στη γραφίδα του
Βικέντιου υπάρχει η λέξη Αγάπη. Αλλά και στη γραφίδα
εκείνων που έγραψαν γι’ αυτόν:
- Ο Βικέντιος de Paul είναι ο δικός μου Άγιος. Ο
Άγιος της ανθρώπινης Αγάπης (Βολταίρος).
- Έχει γραφεί ότι ήταν ευεργέτης των φτωχών. Εγώ
σας λέγω ότι ήταν εξίσου ευεργέτης των πλουσίων στους
οποίους έδωσε τη δυνατότητα να εξασκηθούν στην αρετή
της αγάπης (αββάς Huvelin).
Υπογραφή Βικέντιου de Paul
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4.2 Στην υπηρεσία του Κλήρου
Την ανάγκη μεταρρύθμιοης του κλήρου, της αρτιότερης πνευματικής του μόρφωσης και
θεολογικής κατάρτισης, είχαν διαπιστώσει πολλοί σύγχρονοι του Βικέντιου εκκλησιαστικοί όπως ο
Άγιος Φραγκίσκος Σαλέσιος, ο καρδινάλιος de Bérulle, ο Ιωάννης Ιάκωβος Olier, ιδρυτής του πρότυπου
ιεροσπουδαστηρίου του Αγίου Σουλπικίου, ο πρύτανης της Σορβώνης Ανδρέας Duval κ.ά.
Προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου τους ήταν η εφαρμογή των σχετικών με τις ιερατικές
σχολές διατάξεων της Συνόδου του Τριδέντου, που τουλάχιστον στη Γαλλία, παρέμεναν γράμμα νεκρό
από το 1563. Χρειάζονταν συνεπώς καλά ιεροσπουδαστήρια στα οποία θα προετοιμάζονταν άξιοι της
αποστολής τους ιερείς. Μόνο έτσι θα ελαττώνονταν στο ελάχιστο τα σκάνδαλα του ανώτερου κλήρου
που προέρχονταν αποκλειστικά από τις τάξεις των ευγενών, κληρονομικώ, θα λέγαμε, δικαιώματι, και
του κατώτερου που έπασχε από έλλειψη ήθους και μόρφωσης. Παρόλο τον εκπληκτικό αριθμό των
200.000 ιερέων και 150.000 μοναχών για τα 16 εκ. της Γαλλίας στα μέσα του 17ου αιώνα, ο αριθμός των
αγίων και ικανών εκκλησιαστικών λειτουργών ήταν πολύ μικρός.
Η προετοιμασία των ιεροσπουδαστών στο υψηλό τους λειτούργημα, ήταν μαζί με τη θρησκευτική
μόρφωση των κατοίκων της υπαίθρου, πρώτιστος σκοπός των Ιερέων της Αποστολής. Το 1660, έτος
κοίμησης του ιδρυτού, διηύθυναν ιεροσπουδαστήρια στις Επισκοπές Παρισίων (Άγιος Φιρμίνος),
Annecy της επαρχίας της Σαβοΐας, Alès, Saintes, Troyes, Maux, Treguier, Agen, Périgueux, Montaurban, Agde, Montpellier και Narbonne. Μαζί με τον Άγιο Σουλπίκιο και Άγιο Νικόλαο των Παρισίων,
χρησίμευσαν για πρότυπο στις ιερατικές Σχολές της Γαλλίας, και όχι μόνο. Ένα αιώνα αργό¬τερα, τα
ιεροσπουδαστήρια που διηύθυναν οι Λαζαριστές στη Γαλλία είχαν αυξηθεί σε 51 επί συνόλου 160. Εκτός
Γαλλίας λειτουργούσαν το 1750, 30 ιεροσπουδαστήρια των Λαζαριστών. Ο αριθμός τους αυξήθηκε
σημαντικά το 19ο αιώνα κατά τον οποίο οι μαθητές του Αγίου Βικέντιου διεύρυναν τη δραστηριότητά
τους στην Ασία και Λατινική Αμερική. Πιο σημαντική ήταν η ιεραποστολή τους στην αχανή Κίνα.
Τα ιεροσπουδαστήρια ο Βικέντιος ήθελε φυτώρια αρετής και απόκτησης θεολογικών γνώσεων
και ποιμαντικών εμπειριών. Παράλληλα με τη διδασκαλία, οι ιεροσπουδαστές εξασκούντο στις ενορίες.
Ειδικά για το κήρυγμα, όφειλε να είναι απλό, κατανοητό και εμπνευσμένο από την Αγία Γραφή. Ας
μη λησμονούμε ότι βρισκόμαστε στον αιώνα των “λογοτεχνών ιεροκηρύκων” που έδιναν μεγαλύτερη
σημασία στη ρητορεία παρά στο περιεχόμενο των κηρυγμάτων.
Τους υποψήφιους ιερείς ο Βικέντιος και οι συνεχιστές του έργου του, ετοίμαζαν με τις Πνευματικές Ασκήσεις του Αγίου Ιγνατίου Λοϋόλα, ιδρυτή του τάγματος των Ιησουιτών. Στα κηρύγματα που
γίνονταν στο πλαίσιο των Ασκήσεων αυτών, οι πνευματικοί συνιστούσαν την υπηρεσία του Θεού
στο πρόσωπο των φτωχών και ασθενών, πρακτική που ταυτίζονταν με τη μίμηση της ζωής του Ιησού
Χρι¬στού.
Σε αντίθεση με τους αιθεροβάμονες δόκτορες της εποχής του, ο προσγειωμένος στην καθημερινή
πραγματικότητα Βικέντιος, συνιστούσε στους κληρικούς ταπεινοφροσύνη, εγκαρδιότητα στις σχέσεις
τους με τους πιστούς, κήρυγμα διδασκαλίας και όχι επίδειξης ρητορικών ικανοτήτων, εξάσκηση των
αρετών με πρώτη τη προς τον πλησίον αγάπη. Ο ίδιος κήρυξε με το παράδειγμά του και με το πλούσιο
φιλανθρωπικό έργο που άφησε στις επερχόμενες γενεές.
Στη βελτίωση της πραγματικά θλιβερής κατάστασης του ανώτερου κλήρου της εποχής του, ο
Βικέ¬ντιος συνέβαλε από τη θέση του μέλους του “Συμβουλίου Συνειδήσεως” της βασιλομήτορος
Άννας της Αυστριακής. Κύρια αποστολή του στο Συμβούλιο αυτό κατά τη δεκαετία 1643-1653, ήταν
η σύσταση ενάρετων και ικανών να ποιμάνουν τις 150 και πλέον Επισκοπές της Γαλλίας. Από τους 22
Επισκόπους οι οποίοι χειροτονήθηκαν κατά την περίοδο αυτή, οι περισσότεροι συμμετείχαν στις περί
τον Βικέντιο “Συνάξεις της Τρίτης” που εγκαινιάστηκαν στον Άγιο Λάζαρο το 1633 και συνεχίστηκαν
έως το 1660. Το έργο του Βικέντιου στον τομέα αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο καθότι στις Επισκοπικές
Έδρες διο¬ρίζονταν εκ παραδόσεως ισχυροί ευγενείς οι οποίοι φρόντιζαν πολύ περισσότερο για τα
προσωπικά και οικογενειακά τους συμφέροντα παρά για την ποίμανση των πιστών.
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1581 - 1608

Οι σταθμοί του Αγίου Βικεντίου (1581 - 1608)

Κοινόβια Λαζαριστών στη Γαλλία
(1625-1643)

Ιδρύματα από το
1644-1660
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4.3 Το επιστέγασμα μιας ζωής αφιερωμένης στο Θεό και στον Άνθρωπο
Από το 1640, η Γαλλία βασανίζεται από εσωτερικές αντιπαραθέσεις που φτάνουν στο
αποκορύφωμα τους με τον εμφύλιο σπαραγμό της “Σφενδόνης” που για μια επταετία (1648-1654),
έφερε αντιμέτωπους το Κοινοβούλιο και τους ευγενείς των Παρισίων με τον πετυχημένο στην εξωτερική
πολιτική αλλά βάναυσο στο εσωτερικό, καρδινάλιο Μαζαρίνο. Τον ευφυή ιταλό πρωθυπουργό
της βασιλομήτορος Αννας της Αυστριακής, χήρας του Λουδοβίκου ΙΓ από το 1642. Τον τίτλο του
καρδιναλίου είχε σφετεριστεί χωρίς να έχει λάβει άλλο βαθμό της ιερωσύνης.
Οικείος στο βασιλικό οίκο αλλά επικριτής του Μαζαρίνου που συνέβαλε στην αύξηση της
φτώχειας και δυστυχίας του λαού, ο Βικέντιος de Paul συμπαραστάθηκε το θνήσκοντα Λουδοβίκο ΙΓ’
ο οποίος άφησε διάδοχο του το Λουδοβίκο, το μέλλοντα Βασιλιά Ήλιο, σε ηλικία 5 μόλις μηνών.
Αμέσως μετά το θάνατο του συζύγου της, η βασιλομήτωρ Άννα συνέστησε το “Συμβούλιο
Συνειδήσεως” στο οποίο συμμετείχαν προσωπικότητες που κάλεσε για να της συμπαρασταθούν στη
διακυβέρνηση της χώρας. Ο Βικέντιος, μέλος του Συμβουλίου έως το 1652, ανέλαβε καθήκοντα που
αφορούσαν σε θέματα της Εκκλησίας και στην επιλογή κατάλληλων κληρικών για το επισκοπικό αξίωμα.
Υπό την ιδιότητα “υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου”, όπως θα λέγαμε σήμερα, πρόσφερε ανεκτίμητες
υπηρεσίες στους φτωχούς και στους πάσχοντες. Κυρίως στους λιμοκτονούντες Παρισινούς κατά την
περίοδο της “Σφενδόνης” και τους ξεσηκωμένους πληθυσμούς της Λωραίνης, της Καμπανίας και
Πικαρδίας που αντιπολιτεύονταν το σκληρό Μαζαρίνο. Δεν ήταν καλύτερη η κατάσταση στα σημερινά
γαλλοβελγικά σύνορα όπου μαίνονταν ο γαλλοϊσπανικός πόλεμος. Έληξε στις 7 Νοεμβρίου 1659, με
την υπογραφή της συνθήκης των Πυρηναίων που πολύ χαροποίησε τον ειρηνοποιό Βικέντιο κατά τους
τελευταίους μήνες του επίγειου βίου του.
Δυστυχώς, οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν επί του ενηλικιωθέντος το 1660 Λουδοβίκου ΙΔ’
με πολ¬λές νίκες για τη Γαλλία τις οποίες πλήρωσε ο λαός με τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Μια
κατάσταση που οδήγησε αναπόφευκτα στην Επανάσταση του 1789.
Απολογητής της αγάπης με αποδέκτη περισσότερο την καρδιά παρά τον εγκέφαλο των
αντιφρονούντων, ο Βικέντιος επεχείρησε από τη θέση μέλους του Συμβουλίου της Συνειδήσεως, να
επαναφέρει στην καθολική ενότητα τους Ουγενότους και Ιανσενιστές, χρησιμοποιώντας για όπλα την
καλοσύνη και ταπεινοφροσύνη. Ενώ κατεδίκαζε τη διδασκαλία τους που με την αυστηρότητά της
απομάκρυνε από τη θεία μετάληψη τους πιστούς, εκθείαζε την ευσέβεια των Ιανσενιστών και πολλών
Ουγενότων που κατεδιώκοντο με τα όπλα από το επίσημο κράτος. Με τον τρόπο αυτό αποδυνάμωνε
το θρησκευτικό φανατισμό που τόσα δεινά προξένησε στη διχασμένη από την Μεταρρύθμιση Ευρώπη.
Από τις πολλές μαρτυρίες που αποδεικνύουν το δεσμό της αγάπης που διατηρούσε με πρώην
Ιανσενιστές και Ουγενότους που επανέφερε στην καθολική πίστη, αρκούμαστε στο ακόλουθο εδάφιο
επιστολής του Ιωάννη Carron, τον οποίο μετέστρεψε στον καθολικισμό στο Chatillon το 1617. Η
επιστολή είναι της 27 Αυγούστου 1646:
“Είμαι ένα από τα τέκνα σας εν Χριστώ Ιησού. Χαιρετώ την Πατρότητά σας, της οποίας γνώρισα
την καλοσύνη όταν το 1617, με ελευθέρωσε από την αίρεση και με αναγέννησε στην καθολική πίστη.
Εσείς μου διδάξατε τις αρχές της αγίας καθολικής, αποστολικής και ρωμαϊκής Εκκλησίας. Εις αυτήν, με
τη βοήθεια του Θεού, έμεινα πιστός μέχρι σήμερα, και όπως ελπίζω, μέχρι το θάνατο.
Είμαι ο άλλοτε μικρός Γιάννης Carron, ανιψιός του κ. Beynier στο σπίτι του οποίου κατοικήσατε
κατά την υπηρεσία σας στο Chatillon.
Παρακαλώ να μου δώσετε τη συμβουλή σας που μου είναι απαραίτητη ώστε να μην ενεργήσω
αντίθετα στη θεία θέληση. Έχω ένα μονάκριβο γιο ο οποίος τελείωσε τις σπουδές του και επιθυμεί
να γίνει ιησουίτης. Είναι ο πιο ευνοημένος, από οικονομικής απόψεως, νέος της περιοχής. Τι πρέπει
να κάνω; Ζητώ ταπεινά τη γνώμη σας. Πριν σας αποχαιρετήσω, σας αναγγέλλω ευχαρίστως ότι στο
Chatillon εξακολουθεί να λειτουργεί η οργάνωση των υπηρετριών των φτωχών την οποία ιδρύσατε”
(P. Coste, Άπαντα Αγ. Βικέντιου III, 29).
Επανερχόμαστε στα γεγονότα της “Σφενδόνης”, που έδωσαν τη θλιβερή ευκαιρία στους Ιερείς
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της Αποστολής να δραστηριοποιηθούν υπεράνω των δυνάμεών
τους, για τη σωτηρία χιλιάδων λιμοκτονούντων.
Κατά την πρώτη περίοδο το 1648-1649, το ξεσηκωμένο
κατά του Μαζαρίνου παρισινό Κοινοβούλιο υπό την ηγεσία
του καρδιναλίου de Retz, ανάγκασε τη βασιλική οικογένεια
να εγκαταλείψει το Παρίσι. Οι βασιλικοί απέκλεισαν την πόλη
κόβοντας τον ανεφοδιασμό και προκαλώντας εκατόμβες
θυμάτων από την πείνα. Ατέλειωτες ουρές ζητιάνων
πολιορ¬κούσαν καθημερινά τον Άγιο Λάζαρο που οι σύγχρονοι
στα γεγονότα ιστορικοί παρομοιάζουν με τεράστιο καράβι
στην απέραντη θάλασσα της ανθρώπινης δυστυχίας. Ήταν η
ναυαρχίδα της αγάπης του φιλάνθρωπου Βικέντιου.
Η κατάσταση χειροτέρεψε κατά τη δεύτερη περίοδο της
“Σφενδόνης” (1649-1653) όταν στον κατά του Μαζαρίνου
αγώνα προστέθηκαν ο πρίγκιπας Condé με το στρατηγό
Σφραγίδα Αγίου Βικεντίου.
Turenne. Η γενίκευση των συγκρούσεων και η παντελής
έλλειψη τροφίμων, ανάγκασαν τον 70ετή Βικέντιο να σπάσει
τη γραμμή των πολιορκητών και να φτάσει έφιππος στο St.
Germain - en - Laye από όπου πέτυχε την αποστολή τροφίμων στο δοκιμαζόμενο Παρίσι.
Όταν το 1652 ξαναφούντωσαν οι μάχες στους δρόμους των Παρισίων με θύμα τον πεινασμένο
λαό, ο Απόστολος της Αγάπης τόλμησε να γράψει στον ανυποχώρητο μέχρι τότε Μαζαρίνο: “Κύριε,
με αίσθημα ευθύνης γράφω στην Εκλαμπρότητά σας. Δεχθείτε, παρακαλώ, την επιστολή μου και τη
διαβεβαίωση ότι το Παρίσι επιθυμεί την επιστροφή της Βασιλικής Οικογενείας. Όλοι, με πρώτες τις
Κυρίες του Ελέους, από τα πιο διακεκριμένα μέλη της πόλης, με διαβεβαιώνουν ότι είναι έτοιμοι να
σπεύσουν θριαμβευτικά στην προϋπάντησή της...” (P. Coste Άπαντα Αγ. Βικέντιου IV σελ. 473).
Οι Βασιλείς επέστρεψαν και η ειρήνη επανήλθε στο Παρίσι που είχε εν τω μεταξύ θρηνήσει δεκάδες χιλιάδες θύματα.
Κατά τους ιστορικούς της “Σφενδόνης” που για
πολλές δεκαετίες σημάδεψε τη μνήμη των Παρισινών, οι
πεινασμένοι που σώθηκαν σιτιζόμενοι στον Άγιο Λάζαρο
κα στο ηγουμενείο των Αδελφών του Ελέους από το 1648
έως το 1653, ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες. Η διανομή
άρτου και σούπας συνεχίζονταν μέρα και νύχτα. Σε
500.000 λίβρες υπολογίζονται τα τρόφιμα που διένειμαν
τα δύο φιλανθρωπικά ιδρύματα.
Δεν ήταν όμως μόνο το Παρίσι που υπέφερε από
την πείνα και την αρρώστια. Στην εξίσου δοκιμασμένη
πόλη Saint Quentin, οι σιτιζόμενοι από τους Λαζαριστές
και τις Αδελφές του Ελέους περνούσαν τις 8.000. Στο
Verdun έφταναν τις 6.000, 5.000 στο Metz, 15.000 στο
Nancy, την Toul και άλλες πόλεις της Καμπανίας. Για
να καλύψουν μερικά τις ανάγκες, Ιερείς και Αδελφές
συγκέντρωναν κάθε εβδομάδα περί τις 5.000 λίβρες
κρέας και 4.000 αυγά.
Ανάλογη ήταν η βοήθεια που πρόσφερε ο Άγιος
Λάζαρος σε ξεριζωμένους από τις ενορίες τους ιερείς
και διωγμένες από τα μοναστήρια τους αδελ¬φές λόγω
των πολέμων στις βορειοανατολικές περιοχές του
Βασιλείου. 250 μοναχές στέγασε ο Βικέντιος σε ιδρύματα
Αδελφή του Ελέους με τα ορφανά
των Καλογραιών της Επισκέψεως των οποίων είχε τη
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φροντίδα μετά το θάνατο του ιδρυτή τους Αγίου Φραγκίσκου Σαλεσίου, Δεν υπήρχε είδος δυστυχίας
που να μην πιέζει την πατρι¬κή καρδιά του (Α. Dodin, Βικέντιος de Paul. Ο Άγιος της Αγάπης, Παρίσι
1960 σελ. 51 κ.ε.).
Με τη λήξη του εμφυλίου πολέμου το 1653, ο Βικέντιος παραιτήθηκε από μέλος του “Συμβουλίου
Συνειδήσεως” για να επιδοθεί απερίσπαστος στην καλύτερη οργάνωση των Κοινοτήτων του και στην
αναθεώρηση του Κανονισμού τους που εγκρίθηκε το 1655 από τη Ρώμη, το 1657 από το Κοινοβούλιο
των Παρισίων και το 1658 από τη Βασιλεία.
Το 1659 επεφύλαξε μερικές χαρές στο Βικέντιο που αισθάνονταν όλο και πιο κοντά το τέλος του
επίγειου βίου του. Στις 11 Σεπτεμβρίου υπογράφηκε η πολυπόθητη ειρήνη των Πυρηναίων που έθεσε
τέρμα στον αιματηρό γαλλο-ισπανικό πόλεμο. Ακολούθησε η ενηλικίωση του διαδόχου Λουδοβίκου ΙΔ
και ο γάμος του με τη Μαρία Θηρεσία που απάλλαξαν τη Γαλλία από την ασταθή περίοδο της Αντιβασιλείας και τον εκδημήσαντα το 1661, καρδινάλιο Μαζαρίνο. Τον άνδρα που ποτέ δεν συμπάθησε
το Βικέντιο επειδή μόνη φροντίδα του ήταν ο πλουτισμός της οικογένειάς του. Πεθαίνοντας άφησε
πολλά στους δικούς του και τίποτε στο Δημόσιο Ταμείο.
Στις 15 Μαρτίου του 1660, παρέδωσε την ωραία της ψυχή στο Θεό η Μητέρα των Αδελφών του
Ελέους Λουίζα de Marillac. Η πιστή συνεργάτιδα του Βικέντιου στον κοινό αγώνα για την καταπολέμηση της δυστυχίας σε όλες τις μορφές της: την πείνα, την αρρώστια, τα εγκαταλελειμμένα βρέφη,
τα ορφανά, τους άστεγους και τους ηλικιωμένους. Αν και ασθενής, βρήκε τη δύναμη να μεταβεί στον
Οίκο του Αγίου Λαυρεντίου για τον τελευταίο ασπασμό. Παραυρέθηκε στην εκλογή της διαδόχου της
Αδελ-φής Μαργαρίτας και μίλησε εγκωμιαστικά για τη Λουίζα de Marillac που μαζί με τον τίτλο της
Αγίας, η Εκκλησία την ονόμασε το 1960 “προστάτιδα των έργων φιλανθρωπίας”.
“Είμαι βέβαιος πως η Αγία Μητέρα σας χαίρεται ήδη τη δόξα του Παραδείσου που ο Θεός
υποσχέθηκε σε όσους τον υπηρετούν στο πρόσωπο των φτωχών... Ας προσευχηθούμε όμως γι’ αυτήν
αν και είμαι βέβαιος ότι δεν έχει ανάγκη από την πνευματική συνδρομή μας”.
Άρρωστος από τις αρχές του 1660, ο Βικέντιος συνέχισε το αποστολικό και φιλανθρωπικό
του έργο έως την τελευταία του πνοή στις 4.30’ το πρωί της 27 Σεπτεμβρίου 1660. Προσεύχονταν,

Λεηλασία “Αγίου Λαζάρου” το 1789.
Σεβάστηκαν το σκήνωμα του Αγίου Βικεντίου.
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παρακολουθούσε τη λειτουργία από το κρεβάτι, συμβούλευε τους συναδέλφους του και υπαγόρευε
επιστολές στο γραμματέα του αδελφό Decourneau. Έως το τέλος, διατήρησε στο ασθενικό του σώμα
που μόλις έφτανε το 1.59 μ., το ζωηρό βλέμμα των νεανικών του χρόνων.
Τις νύχτες όταν αρνείται ο ύπνος να τον πάρει, αναπολούσε τη βαρειά σε έργα φιλανθρωπίας
ζωής του. Την ίδρυση δύο αδελφών εκκλησιαστικών κοινοτήτων, την προετοιμασία εκατοντάδων
νέων στο ιερατείο, τις πνευματικές Συνάξεις της Τρίτης, τις αποστολικές εξορμήσεις του στη γαλλική
ύπαιθρο. Μόνο ο Θεός γνωρίζει τους πνευματικούς καρπούς των έργων αυτών.
Παράλληλα με τις δραστηριότητες του αυτές, μας άφησε γραπτά που ο λαζαριστής Πέτρος Coste
στον οποίο παραπέμπουμε συχνά στη μελέτη μας, συγκέντρωσε σε 14 Τόμους. Το μεγαλύτερο μέρος
καταλαμβάνουν οι επιστολές (4.000 διασωθείσες από τις 30.000 που υπολογίζεται ότι συνέταξε), (Q
κηρύγματα, οι ομιλίες του στους Ιερείς της Αποστολής (περί τις 250 σελ.) και τις Αδελφές του Ελέους
(150 σελ.).
Με το πλούσιο αυτό έργο έδωσε ενώπιον του Κυρίου της Ευσπλαχνίας, την καλή απολογία.
Στην εξόδιο ακολουθία του ιερού λειψάνου του, την Αγία Έδρα εκπροσώπησε ο νούντσιος Piccolomini. Παρέστησαν 7 ιεράρχες, εκατοντάδες ιερείς, μοναχοί και μοναχές και πλήθος πιστών πολλοί
από τους οποίους είχαν ευεργετηθεί από τα φιλανθρωπικά του έργα. Κυρίως κατά ια δυσοίωνα χρόνια
του εμφύλιου σπαραγμού της “Σφενδόνης”. Ενταφιάστηκε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Λαζάρου. Εκεί
παρέμεινε το σκήνωμά του έως το 1792, έτος της τρομοκρατίας που αμαύρωσε την κατά τα άλλα
κοσμοϊστορική Γαλλική Επανάσταση. Μεταφέρθηκε στην Παναγία των Παρισίων και από εκεί, το
1830, στο νέο ηγουμενείο των Λαζαριστών στην οδό Σεβρών αρ. 95.
Η ταρηχευθείσα κατ’ επιθυμία της δούκισας d’ Aiguillon, καρδιά του Βικέντιου, φυλάσσεται στο
μητροπολιτικό ναό Αγίου Ιωάννη στη Λυόν.
Ανακηρύχθηκε Άγιος στη ρωμαϊκή βασιλική Αγίου Ιωάννη του Λατερανού στις 16 Ιουνίου 1737.
Από τότε τιμάται με τον τίτλο του προστάτη των ευαγών Ιδρυμάτων της Εκκλησίας.

4.4 Μετά τον Άγιο Βικέντιο
Ο κόκκος σινάπεως που έσπειρε ο Άγιος Βικέντιος στη γαλλική γη, έγινε δέντρο ψηλό που
άπλωσε τα κλαδιά του στα πέρατα της οικουμένης. Εκατομμύρια άνθρωποι κάθε φυλής, γλώσσας και
θρησκείας, βρήκαν και βρίσκουν στη σκιά του παρηγοριά κι ελπίδα.
Όταν το 1661 εξελέγη διάδοχος του Αγίου ιδρυτή ο René Alméras, η οργάνωση των αδελφών
Κοινοτήτων των Ιερέων της Αποστολής και των Αδελφών του Ελέους είχε ολοκληρωθεί. Διέθεταν το
Καταστατικό τους που ενέκρινε η Αγία Έδρα το 1655. Ασέβεια κρίθηκε από τους προϊσταμένους και
η πιο μικρή αλλαγή στο περιεχόμενο του. Οι ίδιοι φρόντισαν για τη συγκέντρωση των γραπτών του
Αγίου και τη σύνταξη της βιογραφίας του. Στην επιθυμία τους αυτή ανταποκρίθηκε με πολλή επιτυχία
ο επίσκοπος στην πόλη Rodez, Λουδοβίκος Abélly, ο οποίος είχε γνωρίσει το βιογραφούμενό του στις
“Συνάξεις της Τρίτης”. Στο “Βίο του Μακαρίου δούλου του Θεού Βικέντιου de Paul” που δημοσιεύτηκε
στο Παρίσι σε τρεις τόμους το 1664, ο Abélly χρησιμοποίησε τις φυλασσόμενες στον Άγιο Λάζαρο
πηγές.
Έως το 1748, έτος έκδοσης της βιογραφίας του Αγίου από τον P. Collet, το έργο του Λ. Abélly
επανεκδόθηκε 11 φορές. Ήταν το κλασικό σύγγραμμα για τη ζωή και το έργο του Βικέντιου de Paul.
Ο δίτομος “Βίος του Αγίου Βικέντιου de Paul”, από τον Π. Collet, δημοσιευμένος στο Nancy το
1748, είναι μια καθαρά ιστορική μελέτη βασισμένη στα γραπτά του βιογραφούμενου. Χωρίς λογοτεχνικές φιλοδοξίες, επανεκδόθηκε, σε συνοπτική συνήθως μορφή, 74 φορές. Για πολλές δεκαετίες ήταν το
αγαπητό ανάγνωσμα Λαζαριστών και Αδελφών του Ελέους.
Το 1860, με την ευκαιρία συμπλήρωσης δύο αιώνων από την κοίμηση του Αγίου, ο Οδυσσέας
Maynard δημοσίευσε τη δική του βιογραφία που αντικατέστησε ουσιαστικά τις δύο προηγούμενες
για να ξεπεραστεί με τη σειρά της το 1932, από το σύγγραμμα του P. Coste για τη ζωή και το έργο
του Αγίου Βικέντιου. Είχε προηγηθεί το 1920-1925, η κριτική έκδοση των έργων του, γεγονός που
κατέστησε τον Coste βαθύ γνώστη της πνευματικότητας του ιδρυτού των Λαζαριστών.
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Βίος Αγίου Βικεντίου υπό Λ. Abelly.

Μετά το 1932, για τον Άγιο της φιλανθρωπίας έγραψαν σημαντικά βιβλία οι Α. Redier, P. Renaudin, V. Giraud, J. Calvet, .A. Rodin. Ο Άγιος Βικέντιος μένει πάντα επίκαιρος.
Έως το σημαδιακό έτος 1789, που ταρακούνησε τον εκ παραδόσεως φιλοβασιλικό καθολικισμό
της Γαλλίας, οι γενικοί προϊστάμενοι των Ιερέων της Αποστολής είχαν το “οχυρό” τους στον Άγιο
Λάζαρο στο κέντρο των Παρισίων.
Κατά τη μακρά αυτή περίοδο, διακρίθηκαν οι γενικοί ηγούμενοι R. Alméras, που είχε ο ιδρυτής
προκρίνει για διάδοχο του (1661-1673), Μ. Jolly (1673-1697), I. Bonnet (1711-1735), Α. Jacquier
(1762- 1788) επί του οποίου οι Λαζαριστές διαδέχτηκαν τους Ιησουίτες στην καθ’ ημάς Ανατολή και ο
F. de la Garde (1788-1800) που υπέστη το διωγμό της “Τρομοκρατίας” το Σεπτέμβριο του 1792. Τότε
οι Επαναστάτες σύλλησαν τον Άγιο Λάζαρο και αποκεφάλισαν περί τους 100 ιερείς στον Οίκο Αγίου
Φιρμίνου. Μεταξύ τους ήταν και ο πρώην ιησουίτης Ροβέρτος Φρ. Guérin du Rocher, εφημέριος στη
Θεσσαλονίκη από το 1767 έως το 1773. [Μάρκου Ν. Ρούσσου - Μηλιδώνη, Ιησουίτες στον Ελληνικό
χώρο (1560-1915) σελ. 264].
Δυναμικός χαρακτήρας, ικανός να αντισταθεί και σ’ αυτόν ακόμη το Λουδοβίκο ΙΔ, ο κ.
Alméras, προστατευόμενος της πανίσχυρης δούκισας Μαρίας Μαγδαληνής de Vignerot, ανιψιάς του
καρδιναλίου Richelieu, ανακαίνισε τον Άγιο Λάζαρο, οργάνωσε το “Επιτελείο” του και ίδρυσε 40 νέους
σταθμούς σε όλο το πλάτος και μήκος του γαλλικού εξαγώνου.
Ο επίσης ικανός και ενάρετος διάδοχος του Μ. Jolly, διακρίθηκε για την πνευματική φροντίδα
με την οποία διοίκησε τις εξελισσόμενες Κοινότητες των Λαζαριστών και των Αδελφών του Ελέους.
Αυστηρός με τους Ιανσενιστές που είχαν εν τω μεταξύ καταδικαστεί από Ιησουίτες θεολόγους, δεν
δίστασε να απομακρύνει από την Κοινότητά του 20 μέλη της που εκδήλωναν δημόσια υποστήριξη
στη διδασκαλία τους. Προώθησε τις μελέτες για τη ζωή και το έργο του ιδρυτού και προετοίμασε
τη μακαριωνυμία του από τον πάπα Κλήμεντα Θ’ το 1717. Το προνόμιο αυτό είχε ο διάδοχος του
Ι.Β. Bonnet επί του οποίου έγινε η οσιοποίηση του Βικέντιου στη ρωμαϊκή βασιλική Αγίου Ιωάννη το
Λατερανού (1737).
Χωρίς τυμπανοκρουσίες, Λαζαριστές και Αδελφές του Ελέους συνέχισαν το έργο του ιδρυτού.
Έως το 1700, κυρίως εντός της Γαλλίας, στην Πολωνία, το Αλγέρι και την Τύνιδα, τη Μαδαγασκάρη
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και τα γειτονικά της νησιά, και μετά το 1700 εντός και εκτός
Ευρώπης: Πρώτα στην Ιταλία όπου μεταξύ του 1700 και 1734,
ιδρύθηκαν 17 σταθμοί και έπειτα στην Ισπανία με πρώτο τόπο
εγκατάστασής τους τη Βαρκελώνη, στη Λισσαβώνα το 1734,
στην Ουγγαρία το 1762, στη Γερμανία το 1781 κ.ά. Εντυπωσιακή
ήταν η επιτυχία τους στον τομέα των Ιεροσπουδαστηρίων. Το
1792, από τα 162 γαλλικά ιδρύματα προετοιμασίας των νέων
στο ιερατείο, 51 διευθύνονταν από Ιερείς της Αποστολής. 22 από
αυτά ανήκαν στην κατηγορία των μεγάλων Ιεροσπουδαστηρίων.
Δεύτερος τομέας επιτυχίας ήταν η οργάνωση αποστολών στην
ύπαιθρο. Υπήρξαν ωστόσο και ορισμένες παρεκκλίσεις από το
αποστολικό πρόγραμμα του Βικέντιου, όπως ήταν η ανάληψη
μεγάλων αστικών ενοριών (Παρίσι, Fontenebleau, Βερσαλλίες)
και ο διορισμός Λαζαριστών σε πνευματικούς ισχυρών. Πιο
χαρακτηριστική η περίπτωση του Φραγκίσκου Hébert που για
20 χρόνια υπηρέτησε στο παρεκκλήσιο του Λουδοβίκου ΙΔ.
“Είναι από τα καλύτερα στηρίγματα του Βασιλείου”, γράφει
γι’ αυτόν ο διάσημος ιησουίτης Bourdaloue, ιεροκήρυκας στην
Παναγία ίων Παρισίων. Αργότερα ο Hébert δέχτηκε τον τίτλο
του Επισκόπου, κάτι για το οποίο δε θα συμφωνούσε ο Άγιος
Βικέντιος.
Άγιος I. Γαβριήλ Perboyre.
Το 1700, οι Λαζαριστές επεχείρησαν ανεπιτυχώς να
Μαρτύρησε στις 11/9/1840.
διεισδύσουν στην Κίνα. Το πέτυχαν το 1734 και κυρίας μετά
την απαγόρευση των Ιησουιτών το 1773. Η μεγάλη αυτή χώρα
υπήρξε έως τον διωγμό της καθολικής ιεραποστολής το 1949, κύριος στόχος της εκτός Ευρώπης
δραστηριότητας των Λαζαριστών και Αδελφών του Ελέους. Άλλοτε ευνοούμενοι και άλλοτε διωκόμενοι
από τις τοπικές κυβερνήσεις, οι κινεζικές Κοινότητες Λαζαριστών και Αδελφών του Ελέους, γνώρισαν
μεγάλες επιτυχίες αλλά και διωγμούς με θύματα όπως τους μάρτυρες Φραγκίσκο Regis Clet το 1820 και
Ιωάννη Γαβριήλ Perboyre το 1840. Στη χορεία των Αγίων κατετάχθηοαν από τον νυν αρχιερατεύοντα
πάπα Ιωάννη Παύλο Β’ ίο 1996 κα το 2000.
Θύματα είχαν και οι Αδελφές του Ελέους που διηύθυναν στην αχανή αυτή χώρα στα μέσα του
19ου αιώνα, περί τα 300 ευαγή ιδρύματα. Στις 21 Ιουνίου 1870, μαρτύρησαν στο Τιεν Τσιν 10 Αδελφές
που σήμερα φέρουν τον τίτλο των Μακαρίων Δούλων του Θεού. Άλλες αδελφές είχαν υποστεί το
μαρτύριο στην επαναστατημένη Γαλλία του τέλους του 18ου αιώνα.
Και επειδή ο λόγος περί των Αγίων των δύο βικεντιανών Κοινοτήτων, δεν θα πρέπει να
αποσιωπήσουμε τα ονόματα του αποστολικού διαχειριστή Αιθιοπίας Ιουστίνου de Jacobis ο οποίος
αγωνίστηκε για τη διατήρηση του κοπτικού τυπικού και του αιθίοπος λαζαριστή Ghebre Μιχαήλ. Και
οι δύο έδρασαν στη μεγάλη αφρικανική χώρα στο δεύτερο μισό του προπερασμένου αιώνα.
Πολύ πρόσφατα, δύο ακόμη μέλη της μεγάλης βικεντιανής οικογένειας, ο λαϊκός Φρειδερίκος
Οζανάμ (1803-1843) και ο ιερέας Μάρκος Αντώνιος Durando, ιδρυτής της γυναικείας μοναχικής
κοινότητας “Ναζωραίος Ιησούς”, τιμήθηκαν με τον τίτλο του μακαρίου. Ο Φρειδερίκος Οζανάμ,
καθηγητής φιλολογίας στα Πανεπιστήμια Παρισίων και Λυώνος με εργασίες για το Δάντη, τους
φραγκισκανούς ποιητές και τη γερμανική λογοτεχνία, ίδρυσε το 1833, τη μεγάλη φιλανθρωπική
“Εταιρεία Άγιος Βικέντιος” με Ομίλους πρώτα στη Γαλλία και στη συνέχεια σε όλες σχεδόν τις
χώρες της γης. Στην Ελλάδα ο πρώτος Όμιλος ιδρύθηκε στη Σαντορίνη το 1850 (βλ. το περί Θήρας
κεφάλαιο). Στην Αθήνα παρόμοιοι βραχύβιοι Όμιλοι συστάθηκαν στις ενορίες Αγίου Διονυσίου,
Καλλιθέας, Παλαιού Ηρακλείου και Κυψέλης. Αργότερα αντικαταστάθηκαν από τη συλλογική διεθνή
οργάνωση “Caritas”. (π. Ιωάννη Λούβαρη, Ο μακάριος Φρειδ. Οζανάμ και ο κοινωνικός καθολικισμός,
εφ. “Καθολική” αρ. 2962/24-9-2002).
Ο 19ος αιώνας άρχισε για τις δύο βικεντιανές Κοινότητες με τις οδυνηρές συνέπειες της
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Σήμερα οι Αδελφές μαρτυρούν την αγάπη του Χρίστου
για τους φτωχούς σε 76 χώρες του Κόσμου.

Γαλλικής Επανάοτασης. Ιερείς και Αδελφές
απώλεσαν τα γενικά ηγουμενεία τους στον Άγιο
Λάζαρο και στην οδό Αγίου Λαυρεντίου. Η
γενική ηγουμένη αναγκάστηκε να μετακομίσει
στο Vieux Colombier και από εκεί στην οδό Du
Bac 140 των Παρισίων όπου η νεαρή αδελφή
Αικατερίνη Labouré οραματίστηκε στις 19 Ιουλίου
και 27 Σεπτεμβρίου 1830, τη Θεομήτορα. Η ιερά
μορφή της εμφανισθείσας υπεραγίας Θεο-τόκου,
αποτυπώθηκε στο θαυματουργό μετάλλιο ενώ
ο τόπος των εμφανίσεών της εξελίχτηκε σε ένα
από τα μεγαλύτερα θεομητορικά προσκυνήματα
με εκατοντάδες χιλιάδες επισκεπτών το χρόνο (π.
Ιωάννη Λούβαρη, “Η εμφάνιση της Αειπαρθένου
στην Αγία Αικατερίνη Λαμπουρέ”, εφ. “Καθολική”

αρ. 2968/17-12-2002).
Οι επίσης “άστεγοι” μετά το 1792, Ιερείς της Αποστολής, βρήκαν το 1817 καταφύγιο στην οδό
Σεβρών 95, στην οποία μετέφεραν το 1830 τα σεπτά λείψανα του Αγίου ιδρυτή. Η βαλσαμωμένη
καρδιά του παρέμεινε στη μητρόπολη της Λυώνος.
Το 1806, ο π.Manon διαδέχτηκε τον μέχρι τότε γενικό Βικάριο της Αποστολής Φρ. Brunet. Από
τους 1.000 Λαζαριστές της προεπαναστατικής περιόδου, είχαν απομείνει 350.
Με την εγκατάσταση του γενικού ηγουμενείου στην οδό Σεβρών και την ελεύθερη εφαρμογή
του κανονισμού του Αγίου Βικέντιου που είχε απαγορευθεί κατά την Επανάσταση, η Κοινότητα
ξαναβρήκε την παλαιά ανοδική της πορεία. Ιδιαίτερα δημιουργική ήταν η θητεία στο γενικό
ηγουμενείο του ιερέα Ι.Β. Etienne (1843-1873),
ο οποίος αξιομίσθησε τον τίτλο του δεύτερου
ιδρυτή των Ιερέων της Αποστολής. Επί της αρχής
του, ιδρύθηκαν οι σταθμοί Κωνσταντινουπόλεως,
Σμύρνης και Θεσσαλονίκης. Άλλες χώρες στις
οποίες εγκαταστάθηκαν οι Λαζαριστές και Αδελφές
του Ελέους μεταξύ των ετών 1843 και 1873, είναι η
Αιθιοπία, Περσία, Αίγυπτος, Μεξικό, Χιλή, Περού,
Αργεντινή, Γουατεμάλα, Φιλιππίνες, Αντίλλες,
Ισημερινός, Κολομβία και Παναμάς. Ήταν κατ’
εξοχήν “ο γενικός της ιεραποστολής”.
Ο διάδοχος του πολυσέβαστου Ι.Β. Etienne, π.
Ευγένιος Boré (1874-1878), γνώριζε την αποστολή
Τουρκίας και Ελλάδος από την προϋπηρεσία του
στη Σαντορίνη. Την υποστήριξε τόσο σε προσωπικό
όσο και σε οικονομική βοήθεια. Είχε μεγάλα σχέδια
γι’ αυτήν που όμως δεν πρόλαβε να υλοποιήσει
λόγω της σύντομης θητείας του.
Σε αντίθεση με το βραχύ βίο του γενικού π.
Ε. Boré, ο π. Αντώνιος Fiat κατοίκησε στην οδό
Σεβρών για 40 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη θητεία
του, η παρουσία των υφιστάμενών του, Ιερέων
και Αδελφών, επεκτάθηκε στην Αυστραλία, την
Κεντρική Αμερική, τη Μεγάλη Βρετανία, τη
Βολιβία, την Ινδονησία, το Κογκό και στη Σύρο
Άγιος Βικέντιος:
“Η αγάπη του Θεού μας πιέζει
όπου οι Αδελφές του Ελέους ίδρυσαν Νοσοκομείο
36 -

στην παλαιά πόλη και Παρθεναγωγείο στην Ερμούπολη. Επισκέφτηκε προσωπικά την Αποστολή
Ελλάδος και έδειξε έντονο ενδιαφέρον γι’ αυτήν. Ενέκρινε την ίδρυση σταθμού των Λαζαριστών στην
τουρκοκρατούμενη Καβάλα (1887) και πρόσφερε γενναιόδωρα τη βοήθειά του για την ανοικοδόμηση
Ιεροσπουδαστηρίου βουλγαροπαίδων της Μακεδονίας στο προάστειο της Θεσσαλονίκης Ζεϊτενλίκ
(σημερινή Σταυρούπολη). Στους ανακαινισμένους χώρους του, στεγάζεται από το 1996, ένα από τα πιο
άρτια πολιτιστικά κέντρα της χώρας μας, γνωστό με την επωνυμία “Μονή Λαζαριστών”.
Επί του γενικού ηγουμένου Verdier (1914- 1933), σημειώθηκε κατακόρυφη αύξηση των μελών
των δύο Κοινοτήτων με συνέπεια να φτάσουν οι Ιερείς και Αδελφοί της Αποστολής τις 6.000 και οι
Αδελφές του Ελέους τον εκπληκτικό αριθμό των 45.000. (Μία στις 20 καθολικές μοναχές το 1950, ανήκε
στην Κοινότητα του Αγίου Βικέντιου). Κατά την περίοδο αυτή, Ιερείς και Αδελφές εγκαταστάθηκαν σε
διάφορες χώρες της Αφρικής, στην Παλαιστίνη, στον Καναδά, στο Βιετνάμ κ.ά.
Σε αντίθεση με το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, μετά το 1950 άρχισε η συρρίκνωση των
Βικεντιονών ώστε επί των ημερών μας ο μεν ανδρικός κλάδος να αριθμεί 4.300 μέλη ο δε γυναικείος
25.000. Συνέπεια της ελάττωσης αυτής ήταν η αναστολή λειτουργίας πολλών ιδρυμάτων, όπως της
Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Θήρας στην Ελλάδα, και η κατάργηση επαρχιών όπως των Λαζαριστών
Ελλάδος· Τουρκίας το 1963 και των Αδελφών του Ελέους το 1994. Οι εναπομείναντες σταθμοί ανδρών
Κωνσταντινουπόλεως/Θεσσαλονίκης, υπήχθησαν στην επαρχία των Παρισίων και των Γυναικών,
πρώτα στην επαρχία Τουλούζης, και μετά την κατάργησή της το 2000, στην επαρχία Μασσαλίας.
Αλλαγές έγιναν και στην κεντρική διοίκηση των δύο ενωμένων υπό ένα γενικό ηγούμενο
Κοινοτήτων. Το 1946, εξελέγη ο τελευταίος ισόβιος γενικός ηγούμενος. Παραιτήθηκε το 1965 όταν
η Γενική Συνέλευση των δύο Κοινοτήτων ενέκρινε 6ετή θητεία του γενικού ηγουμένου με δικαίωμα
επανεκλογής του για μια ακόμη εξαετία. Το ίδιο έτος, το γενικό ηγουμενείο των Λαζαριστών
μεταφέρθηκε από την οδό Σεβρών των Παρισίων στη Ρώμη όπου εδρεύουν οι γενικοί προϊσταμένοι
όλων σχεδόν των καθολικών μοναχικών ταγμάτων. Από τότε, εξελέγησαν τρεις γενικοί ηγούμενοι από
τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σήμερα, οι δύο βικεντιανές Κοινότητες έχουν γενικό ηγούμενο
τον πολυσέβαστο πατέρα Ροβέρτο Maloney. Υπό τη σοφή καθοδήγησή του, συνεχίζεται το ποιμαντικό
και φιλανθρωπικό έργο που άρχισε 4 αιώνες πριν, ο Απόστολος της Αγάπης Βικέντιος de Paul. Μια από
τις πιο όμορφες ανθρώπινες μορφές όλων των εποχών. Τόσο συναρπαστικός όσο μας τον παρουσίασε
ο Pierre Fresnay στην κινηματογραφική ταινία “Ο κ. Βικέντιος”.
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Σύρος
(1884 - 2004)
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1. Στην Άνω Σύρο (1872-1874 και 1888-1977)
1.1 Πρώτη γνωριμία (1841)
Τις θυγατέρες του Αγίου Βικέντιου με τους πλατύφυλλους λευκούς κεφαλόδεσμους, τα τεράστια
κομποσκοίνια (ροδάρια) και τα φαρδιά γκρίζα ράσα από τα οποία έλαβαν την ονομασία “γκρίζες
Αδελφές”, πρωτογνώρισαν οι Συριανοί το καλοκαίρι του 1841, όταν η τετραμελής συνοδεία της
προϊσταμέ¬νης Αυγουστίνος Gosselet, στάθμευσε στο λιμάνι τους για τον καθιερωμένο υγειονομικό
έλεγχο. Έρχονταν από τη Μασσαλία με προορισμό τη Σαντορίνη όπου ίδρυσαν στις 2 Σεπτεμβρίου
1841, το πρώτο κυκλαδίτικο φιλανθρωπικό τους ίδρυμα. Στο νησί του Εγκέλαδου είχαν προηγηθεί το
1783, οι ιερείς της ιεραποστολής.
Στην Ερμούπολη, οι Αδελφές φιλοξενήθηκαν από τον πρόξενο της Γαλλίας Devoize και
επισκέφτηκαν τον Επίσκοπο Αλοΰσιο Μαρία Βλάγκη ο οποίος δεν εφείσθη φιλοφρονήσεων, ίσως και
κάποιων ευχών για την εγκατάστασή τους και στην εκκλησιαστική του Διοίκηση.
Τόση ήταν η περιέργεια και ο θόρυβος που προκλήθηκε από το πέρασμα τους στη Σύρο ώστε
να σπεύσει στην προϋπάντησή τους και ο ορθόδοξος Επίσκοπος Άνθιμος Κομνηνός. Γράφει σχετικά
ο συνοδός τους π. Λουδοβίκος Descamps, προϊστάμενος των Λαζαριστών στη Νάξο:
“Όπως ήταν αναμενόμενο, η εμφάνιση των Αδελφών προκάλεσε την περιέργεια των Συριανών.
Στην Ερμούπολη φιλοξενήθηκαν από το γάλλο πρόξενο κ. Devoize και στη Νάξο, όπου τις συνόδευσα,
από τον επίσης πρόξενο της Γαλλίας κ. de Lastic. Την επομένη αναχώρησαν από τη Νάξο για τη
Σαντορίνη συνοδευόμενες από τον εκεί ηγούμενο των Λαζαριστών π. Ιωσήφ Doumerq.
Στο Κάστρο της Νάξου τις Αδελφές επισκέφτηκαν οι Ουρσουλίνες μοναχές, ο διπλωματικός
πράκτορας της Αγγλίας, και τρεις τέσσερις εκπρόσωποι των Λατίνων οι οποίοι πρότειναν να μείνουν
δύο Αδελφές στη Νάξο. Εάν το εδέχοντο, η Κοινότητα θα έθετε στη διάθεσή τους τμήμα του δουκικού
ανακτόρου, απέναντι από το κοινόβιο των Λαζαριστών. Θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιούν το
εγκαταλελειμμένο μοναστήρι των Φραγκισκανών που απείχε 10 λεπτά από τη Χώρα...
Στη Σύρο, προσθέτει ο π. Λ. Descamps, τις Αδελφές επισκέφτηκε ο Έλληνας επίσκοπος (στο
γαλλικό κείμενο “Despote”). Γνωρίζω από προσωπική πείρα, ότι ο Ιεράρχης αυτός διαφέρει πολύ
από τους άλλους. Είναι άνθρωπος με ικανότητες και προσόντα. Χαίρει μεγάλης εκτίμησης στην
Ιερά Σύνοδο της οποίας υπήρξε μέλος το παρελθόν έτος (εννοείται της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
της Εκκλησίας της Ελλάδος). Λόγω του καλού του ονόματος, θα μπορούσε να διαδραματίσει θετικό
ρόλο στις υποθέσεις των Καθολικών. Είναι όμως αλήθεια ότι, την καλή αυτή ατμόσφαιρα χαλάει η
φιλοδοξία και ισχυρογνωμοσύνη ενός υψηλά ισταμένου Κυρίου στη Σύρο. Ο Επίσκοπος Άνθιμος μου
είπε ότι σκοπεύει να επισκεφτεί τη Νάξο όπου ελπίζει να του δοθεί η ευκαιρία να μιλήσει για θέματα
που αφορούν στη Σύρο” (Χρονικά, έτος 1843, σελ. 95).
Αντί της Νάξου με τους 250 καθολικούς στα μέσα του 19ου αιώνα και το πανελλήνιας φήμης
παρθεναγωγείο των Καλογραιών της Αγίας Ούρσουλας (Ουρσουλίνες), οι Αδελφές του Ελέους
προτίμησαν μερικά χρόνια αργότερα, τη συμπαγή καθολική κοινότητα της Σύρου με τις οκτώ χιλιάδες
πιστούς, στην οποία οι ξένοι επισκέπτες έδωσαν την ονομασία “νησί του Πάπα” (Isola del Papa).
Πολλά χρόνια αργότερα, στις 28 Αυγούστου 1867, οι Συριανοί γνώρισαν από κοντά την εξαμελή
ομάδα των πατέρων Λαζαριστών που στάθμευσαν στην Ερμούπολη με προορισμό τη Σαντορίνη.
Ήταν ο προϊστάμενος της Αποστολής Descamps, οι ιερομόναχοι Claverie, Frises, Campagnole και
οι μοναχοί Delcarlo και Magnier. Πριν αναχωρήσουν για τα Φηρά, ο προϊστάμενος π. Descamps,
έγραψε για τη Σύρο που φιλοξένησε τη συνοδεία του για τρεις μέρες: “Από τα πιο σημαντικά νησιά
του ελληνικού Αρχιπελάγους, η Σύρος δεν φημίζεται για τη γονιμότητά της. Το όνομά της παράγεται
από τη λέξη “Ξηρά”, που σημαίνει “γη άνυδρη”. Την αξία της οφείλει στο φυσικό λιμάνι της και στο
εμπόριο από το I οποίο έλαβε την ονομασία η πρωτεύουσά της Ερμούπολη. Εδώ αγκυροβολούν
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μεγάλα και μικρά πλοία Wtà την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια και τη Σμύρνη...”.
Ένα μήνα μετά τον π. Descamps και τη συνοδεία του, στάθμευσε στην Ερμούπολη το ατμόπλοιο
«Αμερική»στο οποίο επέβαινε ο π. Αύγουστος Devin, έπαρχος των Λαζαριστών στην Ελλάδα και
Τουρκία με έδρα το Γαλατά της Κωνσταντινούπολης. Ταξίδευε για την ετήσια επίσκεψη του στις
βικεντιανές κοινότητες της Νάξου και Σαντορίνης. Την επομένη της αφίξεώς του, ανηφόρισε στην
παλαιά πόλη για να επισκεφτεί τον Επίσκοπο Ιωσήφ Μ. Αλβέρτη και να ανταλλάξει μαζί του σκέψεις
για την ανάληψη του φιλανθρωπικού ιδρύματος “Άγιος Παντελεήμων” που μόλις είχε αρχίσει να
λειτουργεί στην ενορία του Αγίου Σεβαστιανού, από τις Αδελφές του Ελέους. Η επιθυμία τους για
την άφιξη των Αδελφών στην Άνω Σύρο, υλοποιήθηκε το 1872.
“Ο Σεβασμιώτατος Ιωσήφ Μ. Αλβέρτης, γράφει ο π. Α. Devin στον προϊστάμενο Θήρας π.
Λουδοβίκο Gauzente στις 30 Αυγούστου 1867, “κατοικεί στην κορυφή ενός λόφου στον οποίο
βρίσκονται συγκεντρωμένοι οι καθολικοί. Για να φτάσω στην κατοικία του, χρειάστηκε μια ώρα
κοπιαστικής ανάβασης. Για να μην ενοχλήσω τις μονές των Ιησουιτών και Καπουκίνων οι οποίες
βρίσκονται στην παλαιά πόλη, διανυκτέρευσα σε ένα μικρό πανδοχείο το οποίο γειτονεύει με την
καθολική εκκλησία της Ερμούπολης, αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ο εφημέριος δον
Νικολάκης (Ρούσσος 1859-1867), γνωρίζει τους συναδέλφους μας στη Νάξο και Σαντορίνη στους
οποίους προσφέρει πολλές υπηρεσίες. Η εκκλησία του είναι πολύ φτωχή. Έχει ανάγκη από άμφια και
λειτουργικά σκεύη...” (Χρονικά έτους 1868).

Ξυλόγλυπτο βήμα Αγίου Σεβαστιανού Άνω Σύρου
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1.2 Το Φιλανθρωπικόν Κατάστημα “Ο Άγιος Παντελεήμων”
Όσο τουλάχιστον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από το Αρχείο της Επισκοπής και του Δήμου
της παλαιάς πόλης, κατά τη μακρά περίοδο της Τουρκοκρατίας (1566-1821), η Σύρος στερείτο
οργανωμένων υπηρεσιών υγείας. Το ίδιο εξάλλου συνέβαινε και στα άλλα νησιά των Κυκλάδων.
Μόλις το 1824, εύποροι πρόσφυγες, ίδρυσαν στον περίβολο του ναού της Κοίμησης υποτυπώδες
ιατρείονοσοκομείο, το οποίο μεταστεγάστηκε λίγο αργότερα στο κτίριο του πρώην Ξενοδοχείου
“Ευρώπη”.
Η ελλιπής επικοινωνία των γηγενών, καθολικού δόγματος Συριανών, και των χιλιάδων
ορθόδοξων προσφύγων που κατέκλυσαν την παραλία του μεσαιωνικού Κάστρου, δεν επέτρεψε στους
πρώτους να επωφεληθούν από το Νοσοκομείο της Ερμούπολης. Παρόλα αυτά, ο μεγαλογιατρός της
εποχής Ιωσήφ Bottaro και ο πρώτος φαρμακοποιός Πέτρος Carbone, ήταν Ιταλοί καθολικού δόγματος.
Αποστασιοποιημένοι από τους πρόσφυγες και λόγω της άνευ αποζημιώσεως κατοχής των
κτημάτων τους από εύπορους χιώτες και μικρασιάτες στους οποίους οφείλεται το οικονομικό θαύμα
“Ερμούπολη”, απέκτησαν το 1867 το δικό τους Φιλανθρωπικό Κατάστημα “Άγιος Παντελεήμων” με
ένα κα ευφημισμόν μικρό Ιατρείο.
Δύο ήταν οι πρωτεργάτες του κοινωνικού αυτού έργου: ο επίσκοπος Ιωσήφ Μ. Αλβέρτης
(1851- 1880), που περισσότερο από κάθε άλλο προκάτοχο του φρόντισε για τη διοργάνωση της
παιδείας και ιατρικής περίθαλψης στην εκκλησιαστική του Επαρχία, και ο εφημέριος στην ενορία
Αγίου Σεβαστιανού Δημήτριος Ρούσσος. Με πρωτοβουλία τους ενοικιάστηκε το 1867 η γειτονική
στον ενοριακό ναό οικία Ανδρέα Λαπιέρα στην οποία αναρτίστηκε η επιγραφή “Νοσοκομείον Άγιος
Παντελεήμων”. Αργότερα, στον ιαματικό Άγιο της Ανατολικής Εκκλησίας, προστέθηκε το όνομα του
δυτικού Αγίου Ρόκκου προστάτη από την πανώλη.
Από το Αρχείο της Καθολικής Επισκοπής (ΑΚΕΣ φακ. 130/1), πληροφορούμαστε ότι μερικοί
εύπο¬ροι Απανωσυριανοί, συμπαραστάθηκαν τον Επίσκοπο και τον εφημέριο Αγίου Σεβαστιανού
στην αξιέ¬παινη προσπάθειά τους. Αναφέρονται τα ονόματα συγγενών του Κωνσταντίνου Βουτσίνου,
από τους κτήτορες του Αγίου Σεβαστιανού, ο δον Λεονάρδος Βακόνδιος, ο Αντώνιος Ρούσσος και η
εκ Γενούης Μαρία Δέδε, η οποία κληροδότησε στο Ίδρυμα οικία της στην Ερμούπολη.
Στις 19 Μαΐου 1867, υπογράφηκε το Καταστατικό του “Φιλανθρωπικού Καταστήματος των
Συρίων Ο Άγιος Παντελεήμων”. Εις αυτό καθορίστηκε η διεύθυνσή του, τετραμελές Αδελφάτο, με
Πρόεδρο τον εκάστοτε εφημέριο του Αγίου Σεβαστιανού. Πρώτοι εξελέγησαν ο ιερέας Αντώνιος
Παλαιολόγος, ο κατοπινός Βικάριος της Επισκοπής, και οι πρόκριτοι Μάρκος Δούναβης και Ιωάννης
Δαλέζιος. Πρόεδρος ο εφημέριος Δημήτριος Ρούσσος. Παρόλες, όμως, τις φιλότιμες προσπάθειες
των Επιτρόπων οι οποίοι προέβησαν σε επιτυχείς αγοραπωλησίες συγκεντρώνοντας κεφάλαιο 7.500
δρχ., το “Κατάστημα” φυτοζωούσε λόγω έλλειψης αποτελεσματικής διοίκησης, μόνιμου γιατρού και
κατάλληλου νοσηλευτικού προσωπικού. Κατ’ ευφημισμόν “Νοσοκομείο”, ο “Άγιος Παντελεήμων”
λειτούργησε ως την ανάληψή του από τις Αδελφές του Ελέους τον Ιανουάριο του 1872, ως ευαγές
ίδρυμα με τροφίμους ορφανά και ηλικιωμένους. Η ιατρική του δραστηριότητα περιορίζονταν στη
διανομή φαρμάκων. Αρκετά οργανωμένο ήταν το Ορφανοτροφείο με άπορα παιδιά τα οποία μάθαιναν
κατήχηση, γραφή και ανάγνωση στο Σχολείο των καλογραιών του Αγίου Ιωσήφ (Ιωσηφίνες), το
οποίο ίδρυσε το 1846 ο επίσκοπος Αλοΰσιος Μ. Βλάγκης. Λειτούργησε έως το 1904 στο κτίριο του
σημερινού Παιδικού Σταθμού “Η Φωληά” και από το 1904 έως τη διακοπή της λειτουργίας του το
1920, στο σημερινό ιδιωτικό Σχολείο “Άγιος Γεώργιος” των Λασαλιανών Αδελφών (Μάρκου Ν.
Ρούσσου-Μηλιδώνη, Ι.Β. Δελασάλ. Πρόταση αγωγής νέων, Σύρος 2001, σελ. 67).
Ιδιαίτερα με τα ορφανά της ενορίας Αγίου Σεβαστιανού, ασχολήθηκαν οι Ιωσηφίνες μοναχές
Άννα Pocard και Μαρκελίνα Louliet.
Μετά από εμπειρία 5 ετών, το ευρισκόμενο σε αδιέξοδο Αδελφάτο του φιλανθρωπικού
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Καταστήματος “Άγιος Παντελεήμων”, εισηγήθηκε την ανάθεση της λειτουργίας του σε ένα από τα
γυναικεία μοναχικά τάγματα που δραστηριοποιούντο στους Ελληνικούς χώρους. Την πρόταση που
αποποιήθηκαν οι μοναχές του Αγίου Ιωσήφ ως πιο εξειδικευμένες εις την εκπαίδευση (σχολεία τους
λειτουργούσαν το 1872 στην Αθήνα, Πειραιά, Χίο, Χανιά και Σύρο), δέχτηκαν οι θυγατέρες του Αγίου
Βικέντιου.
Ειδικές στη διεύθυνση Ευαγών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ήταν οι Αδελφές του Ελέους
με επιτυχημένα Νοσοκομεία στην Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη και Θήρα. Σ’ αυτές
απευθύνθηκε ο επίσκοπος Ιωσήφ Μ. Αλβέρτης ο οποίος είχε γνωρίσει και εκτιμήσει το φιλανθρωπικό
έργο τους οτην ιδιαίτερη πατρίδα του τη Σμύρνη.
Για να εξετάσει την πρόταση Αλβέρτη, ήρθε στη Σύρο τον Ιούνιο του 1871, η Μαρία Θηρεσία
Gillot, έμπειρη προϊσταμένη στη Σαντορίνη από το 1854 έως την εκδημία της το 1896 (Γεωργίου
Βουτσίνου, Το Γαλλικό Νοσοκομείο των Αδελφών του Ελέους εις την Άνω Σύρο, εφ. “Καθολική” αρ.
573/14-11- 1945).
Έως τις αρχές του επομένου έτους έμεινε στη Σύρο η αδελφή Gillot διαπραγματευόμενη με
τον Επίσκοπο και το Αδελφάτο του “Αγίου Παντελεήμονος” θέματα διοικητικά και οικονομικά.
Έως τον Αυτοκράτορα της Αυστρίας, το Βασιλιά της Βαυαρίας και τον Αντιβασιλιά της Αιγύπτου
Ισμαήλ πασά, έγραψαν οι αρμόδιοι για να εξασφαλίσουν την υποδομή του Ιδρύματος. Στο Αρχείο της
Επισκοπής (φακ. 130, 180 κ.ά.), υπάρχουν αντίγραφα των αιτήσεων όχι όμως και των απαντήσεων
που με εξαίρεση τον Ιωσήφ Φραγκίσκο της Αυστρίας και το Έργο Διαδόσεως της Πίστεως με έδρα την
πόλη Λυόν της Γαλλίας, δε φαίνεται να δείχτηκαν πολύ γενναιόδωροι.
Μεγαλύτερη ήταν η ανταπόκριση των γηγενών και ιδιαίτερα του ιερέα Λεονάρδου Βακόνδιου,
συνεργάτη των Λαζαριστών Θεσσαλονίκης και Κωνσταντινούπολης, ο οποίος τελείωσε τις μέρες του
τον Ιούλιο του 1874 στο Παρίσι, μέλος της Κοινότητας των Ιερέων της Αποστολής.
Με δωρεά την οποία υπέγραψε στις 2 Ιανουαρίου 1872, ο Δον Βακόνδιος πρόσφερε στην αδελφή
Gillot οικία παρά τον ενοριακό ναό του Αγίου Σεβαστιανού, την οποία αγόρασε στις 7 Δεκεμβρίου
1871 για να μετατραπεί σε Νοσοκομείο. Το κείμενο της Δωρεάς δημοσιεύουμε στο Παράρτημα
“Κείμενα - Σύρος” αρ. 2.
Της εγκαταστάσεως των 4 πρώτων Αδελφών στην οικία Δον Λεονάρδου Βακόνδιου στο τέλος
του Φεβρουαρίου 1872, προηγήθηκε η ανακαίνισή της από το Αδελφάτο αντί ποσού 1.280 δρχ., η
κατασκευή μεγάλης δεξαμενής και ο ευπρεπισμός του κήπου αντί δαπάνης 1.700 δρχ. Επισκευάστηκε
επίσης η οικία Ανδρέα Λαμπιέρα την οποία είχε αποκτήσει με αγορά η Επισκοπή για να στεγάσει το
Ιατρείο και μεγάλο κοιτώνα για τη νοσηλεία εσωτερικών ασθενών.
Για την εγκατάσταση των Αδελφών που προέρχονταν από τα κοινόβια Σμύρνης και Σαντορίνης,
το Αδελφάτο είχε συγκεντρώσει το σεβαστό ποσό των 4.290 δρχ. Αυτή ήταν η οικονομική κατάσταση
και η κτιριακή υποδομή του μετονομασθέντος σε “Γαλλικό Νοσοκομείο” καταστήματος του “Αγίου
Παντελεήμονος”, όταν έφτασαν ο’ αυτό οι ανάδοχες του έργου Αδελφές.

1.3 Η διετία 1872-1874
Με συγκρατημένη αισιοδοξία που πολύ σύντομα εξελίχτηκε σε απαισιοδοξία λόγω
αθέτισης οικονομικών υποχρεώσεων και επεμβάσεων του Αδελφάτου στο έργο των Αδελφών,
η αρμόδια προϊσταμένη Θήρας αδελφή Μαρία Θηρεσία Gillot, περιέγραψε τα αποτελέσματα των
διαπραγματεύσεών της στον προϊστάμενο των Λαζαριστών Κωνσταντινουπόλεως π. Μεδάρδο
Salvayre. Η επιστολή της είναι της 15 Φεβρουαρίου 1773: “Βρισκόμαστε από έξι εβδομάδες στη
Σύρο. Με τη βοήθεια του Θεού, το έργο μας άρχισε να λειτουργεί με βραδείς ρυθμούς. Οι ασθενείς
επισκέπτονται με εμπιστοσύνη το Ιατρείο μας. Οι Αδελφές άρχισαν να τους περιθάλπτουν χωρίς το
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απαραίτητο φαρμακευτικό και ιατρι¬κό υλικό.
Οφείλω να ομολογήσω ότι οι δυσκολίες δεν έλλειψαν, κυρίως όσον αφορά στην υπογραφή μιας
ανεκτής συμφωνίας. Τελικά, το συμφωνητικό υπεγράφη ενώπιον Συμβολαιογράφου και εστάλη στον
πολυσέβαστο γενικό μας προϊστάμενο προς έγκριση. Οφείλω επίσης να διευκρινίσω ότι οι δυσκολίες
που παρουσιάστηκαν, δεν προέρχονταν από το Σεβ. Αλβέρτη, ο οποίος επέδειξε πάντοτε την προς
εμάς εύνοιά του. Κατά την πρώτη επίσκεψή μας, μας πρόσφερε 200 φράγκα. Τη δεύτερη φορά, 60
φράγκα. Συμπληρώνουμε με την ανεπαρκή βοήθεια που μας φτάνει από τη Σαντορίνη. Έως τώρα
ξοδέψαμε για τη συντήρησή μας 1.400 φράγκα και για οικοδομικές εργασίες 6.000 φράγκα. Ελπίζουμε
ότι στο μέλλον ο σταθμός αυτός θα καταστεί αυτάρκης”.
Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, που διάρκεσε δύο μόλις χρόνια λόγω οικονομικών
προβλημάτων και πολλαπλών αναμίξεων τοπικών παραγόντων, κληρικών και λαϊκών, στη διοίκηση
του Ιδρύματος, η προϊσταμένη Θήρας Gillot με τη συνοδό της Φιλομένη Lasalle, έφυγαν για το
κοινόβιο τους αφήνοντας τη φροντίδα του μάλλον ευαγούς παρά νοσηλευτικού ιδρύματος “Άγιος
Παντελεήμων”, στις αδελφές Ménexely Ελένη, Καικιλία Comte, Λουίζα Grelet και Μαρία Boissonieux.
Τη στενόχωρη κατοικία τους στην οποία συνωστίζονταν ακαθόριστος αριθμός ασθενών που
την επισκέπτονταν καθημερινά για να ζητήσουν φάρμακα και άλλη βοήθεια, περιγράφει η νεαρή τότε
συριανή αδελφή Κελεστίνη Πρίντεζη. Για λίγο στην ιδιαίτερη πατρίδα της, πέρασε 60 χρόνια στη
Σαντορίνη όπου εξεμέτρησε το ζην το 1936.
Γράφει η αδελφή Κελεστίνη: “Η κατοικία μας, δωρεά του δον Λεονάρδου Βακόνδιου, αποτελείται
από τρία ευρύχωρα και δύο μικρά δωμάτια στον όροφο. Η κάθοδος στην κουζίνα η οποία χρησιμεύει
και ως αποθηκευτικός χώρος, γίνεται με ξύλινη εσωτερική σκάλα (Στη συριανή διάλεκτο “κλαβανή”).
Πιο ευχάριστη είναι η αυλή και ο πέριξ ελεύθερος χώρος, τον οποίο απέκτησε με αγορά, η αδελφή
Ménexely”.
Πολλές ήταν οι δυσκολίες που πέρασαν οι Αδελφές στον Οίκο του Αγίου Παντελεήμονος, Το
ιατρείο υπολειτούργησε λόγω έλλειψης μόνιμου γιατρού και το στερούμενο υποδομής νοσοκομείο
παρέμεινε κενό. Η αναμενόμενη από τη Γαλλία βοήθεια σε φαρμακευτικό υλικό δεν έφθανε, οι Αρχές
αδρανούσαν και οι τοπικοί έρανοι για την υποστήριξη του έργου δεν απέδιδαν παρά ελάχιστα.
Αυτό όμως που ενοχλούσε περισσότερο τις Αδελφές ήταν η διαρκής ανάμιξη των εκκλησιαστικών
και κοινοτικών Αρχών στο έργο τους. Έτσι, στις 29 Σεπτεμβρίου 1874, μετά από ατελέσφορες
προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, οι 4 πρώτες Αδελφές που πρόσφεραν τις
υπηρεσίες τους στην Άνω Σύρο, αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη Θήρα και Σμύρνη. Η αποτυχία
αυτή δεν αποθάρρυνε τον επίσκοπο Αλβέρτη που εξακολουθούσε να πιστεύει ότι οι θυγατέρες του
Αγίου Βικέντιου ήταν οι πιο κατάλληλες για να οδηγήσουν σε επιτυχία το επιθυμητό από όλους τους
Συριανούς καθολικούς Νοσοκομείο του “Αγίου Παντελεήμονος”. Με την πεποίθηση αυτή, ανέλαβε
νέα πρωτοβουλία το 1878, απευθυνόμενος στη γενική προϊσταμένη Φελικίτη Lequette, η οποία
είχε υπηρετήσει στη Θήρα από το 1841 έως το 1854. Παρόλη την αγάπη της για την Ελλάδα, δεν
βιάστηκε να ικανοποιήσει το αίτημα του Σεβ. Ιωσήφ Αλβέρτη ο οποίος απεβίωσε το 1880, χωρίς να
προφθάσει να ζήσει την αναβίωση ίου βικεντιανού κοινοβίου στην Επαρχία του. Την ικανοποίηση
αυτή επεφύλασσε η Θεία Πρόνοια στο διάδοχο του Θεόφιλο Μασούκη (1880-1894).

1.4 Επιστροφή στον “Άγιο Παντελεήμονα” το 1887
Τα γεγονότα που οδήγησαν στην ίδρυση εκπαιδευτηρίου από τις Αδελφές του Ελέους στην
Ερμούπολη το 1884 και στην επιστροφή τους στην Άνω Σύρο το 1887, έχουν ως εξής. Το καλοκαίρι
του 1877, η υπηρετούσα στην Κωνσταντινούπολη αδελφή Σουζάννα Anisson du Péron, γόνος
ευγενούς και πλούσιας γαλλικής οικογένειας, πέρασε από τη Σύρο κατευθυνόμενη για διακοπές στο
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κοινόβιο Θήρας. Επί τόπου, γνώρισε την πολυπληθή καθολική κοινότητα για την οποία πολλά είχε
ακούσει από τους Συριανούς της πόλης. Αυτό που την εντυπωσίασε, ήταν η έλλειψη οργανωμένης
περίθαλψης στην παλαιά πόλη με τους 6.000 κατοίκους και ένα σύγχρονο Παρθεναγωγείο στην
Ερμούπολη που βρίσκονταν εκείνη την εποχή στις μεγάλες της δόξες. Η πλούσια αστική τάξη ήταν
οπωσδήποτε σε θέση να καλύψει με τα δίδακτρα των δικών της παιδιών, τη δωρεάν φοίτηση ορφανών
και φτωχών καθολικών κοριτσιών. Και στην περίπτωση αυτή, οι Αδελφές θα εφάρμοζαν την αρχή του
Αγίου Βικέντιου κατά τον οποίο οι πιο εύποροι οφείλουν να συμβάλλουν με το περίσσευμά τους στη
συντήρηση, τη μόρφωση και την περίθαλψη των πιο φτωχών.
Με τις σκέψεις αυτές που έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι συζήτησε και με τον
ανυπομονούντα για την επάνοδο των Αδελφών Ιωσήφ Αλβέρτη, η αδελφή Σουζάννα απευθύνθηκε
στους προϊσταμένους της στους οποίους πρότεινε την ίδρυση γαλλικού σχολείου στη νέα πόλη και
επιστροφή μελών της κοινότητας στο ακέφαλο από το 1874, φιλανθρωπικό ίδρυμα της παλαιάς.
Την πρότασή της για την Ερμούπολη κατέστησε δελεαστική υποσχόμενη ότι η οικογένειά της ήταν
διατεθειμένη να θέσει στη διάθεση της κοινότητας το μερίδιο της κληρονομιάς που της αναλογούσε,
όπως πράγματι έγινε το 1884.
Κατ’ αρχήν σύμφωνοι με την πρότασή της, η Γενική Ηγουμένη Φελικίτη Lequette και ο έπαρχος
των Λαζαριστών στην Κωνσταντινούπολη Αντώνιος Heurteux, δεν βιάστηκαν να δώσουν πράσινο
φως. Με την πείρα του πρόσφατου παρελθόντος, απαίτησαν καθαρές λύσεις στο οικονομικό και σε
άλλα προβλήματα που είχαν αντιμετωπίσει οι Αδελφές της διετίας 1872-1874. Αφού τις εξασφάλισαν
από το νέο επίσκοπο Θεόφιλο Μασούκη, πρώτα για την Ερμούπολη και μετά για την Άνω Σύρο,
επέτρεψαν στην αδελφή Σουζάννα και την τριμελή συνοδεία της, να εγκατασταθούν στην Ερμούπολη.
Στο πολυθόρυβο λιμάνι της Σύρου έφτασαν στις 14 Ιουνίου 1884. Πρώτο τους μέλημα μετά τις
καθιερωμένες επισκέψεις στις Αρχές, ήταν να αναζητήσουν μια ευρύχωρη κατοικία για τη διαμονή
τους και για τη συγκέντρωση νέων κοριτσιών στα οποία θα δίδασκαν γαλλικά, μουσική, ζωγραφική,
και όπως διαβάζουμε στα πρώτα έγγραφα της Κοινότητας, την τέχνη της πυρογραφίας, τη χάραξη
δηλαδή σχεδίων με την αιχμή πυρακτωμένης βελόνας.
Την κατοικία τους επέλεξαν στη συνοικία του Αγίου Νικολάου, την πιο αριστοκρατική και
εύπορη της πολύφημης Ερμούπολης. Στην εκεί δράση των Αδελφών και στη μεταφορά τους το 1904,
στο κτίριο του σημερινού οίκου ευγηρίας “Παναγίας της Ελπίδος” επί της οδού Καλομενοπούλου 3,
είναι αφιερωμένο το Β’ μέρος του παρόντος κεφαλαίου.
Το άλλο σκέλος του σχεδίου Anisson du Peron, η επιστροφή των Αδελφών στο Φιλανθρωπικό
Κατάστημα “Άγιος Παντελεήμων” της Άνω Σύρου, εγκρίθηκε το 1886. Πρωταγωνίστρια της
υλοποίησής του ήταν η Ελένη Ménexely. Από της εγκαταστάσεώς της στην Ερμούπολη τον Ιούνιο
του 1884, επισκέπτονταν σχεδόν καθημερινά το Ίδρυμα, για να υπηρετήσει τους φτωχούς και
ασθενείς. Η ίδια έφερε εις πέρας τις διαπραγματεύσεις για την επάνοδο μελών της Κοινότητας της,
με προϊσταμένη την ίδια ως την εκδημία της το 1900. Το ευτυχές γεγονός επαναλειτουργίας του
“Αγίου Παντελεήμονος” υπό την επιμελή διεύθυνση, των Θυγατέων του Αγίου Βικεντίου, ανήγγειλε
η τοπική Εφημερίδα «Θρησκευτικαί καί Ηθικαί Αρχαί του Χριστιανισμού” της 27-9-1886. με τα
ακόλουθα εγκωμιαστικά λόγια:
«Έργον τιμής και πολιτισμου κατορθώθη κατ’ αυτός εν τη νήσω ημών. Δένδρον αγλαόκαρπον
φυτεύεται εν τω μέσω των αδελφών ημών Συρίων. Το αγλαόκαρπον τούτο δενδρον της φιλανθρωπίας,
φυτεύεται τη δραστηρίω ενεργεία του καθ’ ημάς Προξένου της Γαλλίας κ. Πέτρου Καρτερών. Εν
τη Άνω Σύρω συνίστατο, Νοοοκομείον, κατάστημα του ασύλου, της αναπαύσεως, των πόνων και
αλγηδόνων των πασχόντων, κατάστημα τέλος της τιμής και της δόξης του συλλαβόντος την αγαθήν
ιδέαν κα. εργασθέντος εις την πραγματοποίησα τούτου. Δόξα λοιπόν και τιμή και ειρήνη τω Προξενώ
κ. Καρτερών, τω ποιούντι το αγαθόν. Είθε να εύρη μιμητάς η ερασμιωτάτη αρετή της φιλανθρωπίας
και της ευεργεσίας”.
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Την αδελφή Ménexely ευχαρίστησε στις 25-10-1886, ο Δήμαρχος Συρίων Ν. Βαρθαλίτης με την
ακόλουθη επιστολή που φυλάσσεται στο ΑΚΕΣ φακ. 131/1:

Χειρόγραφο αδελφής E. Ménexely
- 45

Στις 27 Σεπτεμβρίου 1887, υπεγράφη ο “Κανονισμός και Οργανισμός του εν Σύρω Γαλλικού
Νοσοκομείου των Αδελφών του Ελέους”. Με μικρές προσαρμογές, το κείμενο είναι κοινό με άλλα
παρόμοια ιδρύματα των βικεντιανών κοινοτήτων. Λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει,
αναδημοσιεύουμε σε ελληνική μετάφραση στο τέλος του κεφαλαίου, το φυλασσόμενο στο Αρχείο
του Ησυχαστηρίου “Παναγία της Ελπίδος”, έγγραφο (Κείμενα αρ. 1).
Με πολύ ενθουσιασμό έγινε δεκτή στην ενορία του Αγίου Σεβαστιανού η κοινότητα της
Αδελφής Ελένης Ménexely. Εψάλη δοξολογία από τον Επίσκοπο Θεόφιλο Μασούκη παρουσία του
δημάρχου Νικολάου Βαρθαλίτη, του Δημοτικού Συμβουλίου και πλήθους πιστών. Οι θρησκευτικές
και πολιτικές Αρχές υποσχέθηκαν τη συμπαράστασή τους χωρίς να επεμβαίνουν στα του Οίκου της
Αδελφής Ελένης Ménexely.
Η διαβεβαίωση αυτή δεν ήταν χωρίς νόημα αν σκεφτούμε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε
η πρώτη κοινότητα της ιδίας προϊσταμένης, κατά τη διετία 1872-1874. Υπό τους καλούς αυτούς
οιωνούς, άρχισε και συνεχίστηκε έως το 1977, το Απανωσυριανό έργο των Αδελφών του Ελέους και
της Αγάπης.
Για την προικοδότηση του υπό ίδρυση Νοσοκομείου που μετονομάστηκε από Άγιος Παντελεήμων
οε “Παναγίας της Ελπίδος”, προστάτιδας της Σύρου από το 1854, έτος θαυματουργής της επέμβασης
για τη σωτηρία του νησιού από επιδημία πανώλους, ο Επίσκοπος Θεόφιλος Μασούκης, ο πρόξενος της
Γαλλίας Carteron Πέτρος για λογαριασμό
της χώρας του και το Έργο Διαδόσεως
της Πίστεως με έδρα τη γαλλική πόλη
Λυόν, υποσχέθηκαν ικανή για τις ανάγκες
του ιδρύματος ετήσια επιχορήγηση.
Εκτός από τη δέσμευσή τους που δεν
τηρήθηκε στο μέτρο που αναμένονταν,
οι Αδελφές μπορούσαν να υπολογίζουν
στις προσφορές των πιστών, τα νοσήλεια
των πιο εύπορων και στα ανανεωθέντα
κληροδοτήματα του ιερέα Δημητρίου
Ρούσσου, πρώην εφημερίου Αγίου
Σεβαστιανού, της οικόσιτης μοναχής
Μαρίας Βουτσίνου και της Μαρίας Δέδε,
από τη Γένουα, η οποία κληροδότησε στο
ίδρυμα κατοικία της στην Ερμούπολη.
Τα αντίστοιχα ετήσια εισοδήματα από τα
τρία αυτά κληροδοτήματα ανέρχονταν σε
56, 210 και 420 δραχμές.
Δυστυχώς, πριν ακόμη στεγνώσει
το μελάνι της συμφωνίας για την εύρυθμη
λειτουργία του ιδρύματος, ο Επίσκοπος
Μασούκης και ο πρόξενος Carteron
ήγειραν θέμα διορισμού του ιατρικού
προσωπικού. Η διένεξη τους διευθετήθηκε
οριστικά το 1895, έτος διαδοχής του
παραιτηθέντος Επισκόπου Μασούκη
από τον Θεόδωρο Πόλιτο και του
μετατεθέντος πρόξενου Carteron από τον
διαλακτικότερο Ιωάννη Rousseau. Τότε
καθορίστηκε η γαλλική επιχορήγηση σε
2.000 δρχ. το χρόνο, αναπροσαρμοζόμενη
46 -

Υπογραφή
πρώτης διευθύντριας
E. Ménexely
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Επιστολή 22-9-1868, του ιερέα Δημητρίου Ρούσσου, ιδρυτού του Φιλανθρωπικού Καταστήματος
“Άγιος Παντελεήμων”.
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Είσοδος Κοινοβίου Άνω Σύρου

Εσωτερικός διάδρομος

Η κουζίνα όπως είναι σήμερα
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Δωμάτια Ασθενών

Τα Σπιτάλια
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Προσωπικό και λογαριασμοί Νοσοκομείου
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Στατιστικά στοιχεία
Νοσοκομείου το 1931.
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ανάλογα με τη διακύμανση του φράγκου και τις αυξανόμενες ανάγκες του ιδρύματος. Το 1931, το
ύψος της γαλλικής επιχορήγησης χάρη στην οποία το Νοσοκομείο “Παναγίας της Ελπίδος” έλαβε τον
τίτλο του “Γαλλικού”, έφτασε τις 10.000 δρχ. Για την πρόοδο του εργάστηκαν αρμονικά με τις Αδελφές
ο διάδοχος του Rousseau, Gaston Lemay όσο και ο τελευταίος πρόξενος της Γαλλίας στη Σύρο Μαρέν
Ρηγούτσος. Χάρη στο γηγενή Ρηγούτσο, η βοήθεια από τη φίλη και σύμμαχο της Ελλάδος Γαλλία,
συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του πολέμου με τις αυξημένες ανάγκες των φτωχών και ασθενών.
Διακόπηκε το 1953, όταν το μέχρι τότε Γαλλικό Νοσοκομείο μετατράπηκε σε Οίκο Ευγηρίας με έδρα
την Άνω Σύρο έως το 1977 και την Ερμούπολη από το 1977 έως σήμερα.
Χωρίς θρησκευτικές και εθνικές διακρίσεις, οι θυγατέρες του Αγίου Βικέντιου άρχισαν με τη
γνωστή τους αυτοθυσία, να περιθάλπτουν τους ασθενείς και να βοηθούν τους φτωχούς. Με το
ζήλο τους κέρδισαν τους Συριανούς και συνέβαλαν με την απεριόριστη χριστιανική τους αγάπη,
στο γκρέμισμα των προκαταλήψεων που χώριζαν καθολικούς και ορθόδοξους. Όλοι είχαν θέση στο
κοινόβιο τους. Τόσο σε περιόδους ειρήνης και ευημερίας όσο και σε περιόδους πολέμου και φτώχειας.
Τότε που εκατοντάδες λιμοκτονούντες συγκεντρώνονταν στη φιλόξενη κατοικία τους για τον άρτο
και τη σούπα του Αγίου Βικέ-ντιου.
Το ίδιο πρόθυμες ήταν για να ανακουφίσουν τον πόνο των ασθενών που δέχονταν στο
Εξωτερικό Ιατρείο τους και όταν υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη, στις 25 κλίνες που διέθετε το μικρό
τους Νοσοκομείο.
Με τη βοήθεια της τοπικής Εκκλησίας και των γάλλων πρόξενων της περιόδου 1887-1900,
Πέτρου Carteron, Ιωάννη Rousseau και Gaston Lemay, η προϊσταμένη Ελένη Ménexely και οι διάδοχοι
της Αλφονσίνη Argaud, Μαρία Mirzan και Άννα Staboulian, εξόπλισαν το νοσηλευτικό τους ίδρυμα
με γαλλικά μηχανήματα για εγχειρήσεις και οδοντιατρικές επεμβάσεις. Αναδημοσιεύουμε επιστολή
του Carteron στον Σεβ. Θ. Μασούκη (ΑΚΕΣ φακ. 131/4).
“Το Ίδρυμα μας επισκέπτονται καθημερινά πολλοί ασθενείς, γράφει τον Αύγουστο του 1890, η
νοσοκόμος αδελφή Μαρία Jouailles. Διανέμουμε δωρεάν φάρμακα και εξασκούμε την οδοντιατρική.
Πολλοί φτωχοί έρχονται να λάβουν το συσσίτιιο που ετοιμάζουμε γι’ αυτούς. Με την ευλογία του
Θεού, το έργο μας μεγαλώνει μέρα με τη μέρα”.
Δίπλα στην αδελφή Jouailles, εργάστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα, η απανωσυριανή
αδελφή Κελεστίνη Πρίντεζη, η οποία μετατέθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1890, στη Σαντορίνη.
Στο νησί του Εγκέλαδου άφησε την τελευταία της πνοή το 1936, αφού ευεργέτησε τους κατοίκους
για μισό αιώνα.
Γεννημένη το 1854, η Κελεστίνη Πρίντεζη ήταν η πρώτη Συριανή που εισήλθε στην Κοινότητα
των Αδελφών του Ελέους το 1875. Δεν γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο διορισμού της στη Σύρο και
Σαντορίνη όπου πέρασε την τελευταία πεντηκονταετία της ζωής της. Για τη δράση της στα Φηρά,
ο ιστορικός της Καθολικής Κοινότητας Θήρας Ι.Χ. Δελένδας, έγραψε στο συλλογικό σύγγραμμα
“Σαντορίνη” σελ. 240:
“Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται στον κόσμο, εργάζονται αδιάκοπα και αθόρυβα υπέρ του
πλησίον και φεύγουν. Τότε μόνον, αφού τους χάσομε, αντιλαμβανόμεθα πως ήσαν άγγελοι που
πέρασαν από κοντά μας. Μια τέτοια ψυχή ήταν η αδελφή Κελεστίνη Πρίντεζη. Εγεννήθη εις την
Σύρον και πριν ακόμη φθάσει εις την ηλικίαν που μαθαίνουν ότι ο κόσμος δεν είναι μόνον καλοσύνη,
έφυγε δια να περιβληθεί εις Γαλλίαν το ελπιδοφόρον ένδυμα των Αδελφών του Ελέους.
Εις τα νησιά μας είναι γνωσταί αι καλογραίαι αυταί με το γαλάζιο ράσο και τις άσπρες κορνέτες
που μόνο να τις βλέπεις, γεμίζει η καρδιά σου αισιοδοξία. Εις ηλικία 20 χρόνων, με το παιδικό
ακόμη μειδίαμα, έπεφτε σαν άγγελος εξ ουρανού στη Σαντορίνη. Την επομένη άρχιζε το έργο της
στα Σπιτάλια. Είναι δε τα Σπιτάλια το Νοσοκομείο των Αδελφών του Ελέους που συνέχεται με το
Μοναστήρι των αγαθοποιών Καλογραιών, που έχουν εντολήν από τον ιδρυτήν των, να μη ξεχωρίζουν
ούτε Έλληνας, ούτε βαρβάρους, ούτε χριστιανούς, ούτε ειδωλολάτρας αλλά αδελφούς και μόνον
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αδελφούς εις όλην την ανθρωπότητα.
Μέγας ευεργέτης ο επίσκοπος Δεκιγάλας, που στα 1841, τας εκάλεσε εις την Σαντορίνην και
ευλογημένες ας είναι οι οικογένειες και οι χώρες που μας τις στέλνουν. Μέσα λοιπόν στην “σπετσαρία”,
το φαρμακείο του Νοσοκομείου, εκλείστηκε με την χαρά στην καρδιά και την παρηγοριά στα χείλη,
η αδελφή Κελεστίνη μαζί με τους πτωχούς. Γυναίκες με τα μωρά τους, γέροντες στηριζόμενοι στα
μπαστούνια τους, παιδιά πεινασμένα. Αρρώστιες, στερήσεις, κακομοιριά ενός νησιού που συχνά
περνά ώρες κακιές.
Μ’ αυτούς καταγίνονταν όλη τη μέρα η καλή αδελφή Κελεστίνη Πρίντεζη. Το βράδυ, όταν
χτυπούσε η καμπάνα κι έκλεινε το μοναστήρι, μαζεύονταν στην εκκλησία και πάλι γι’ αυτούς
παρακαλούσε.
Έτσι πέρασαν 60 χρόνια. Μια ολόκληρη ζωή. Κι όταν έφτασε 82 ετών κι αισθάνθηκε να έρχεται
το τέλος, έγραψε στον αδελφό της Λεονάρδο, Αρχιεπίσκοπο Κερκύρας, ζητώντας του να μη λυπηθεί.
Γιατί από τον ουρανό θα έκανε μεγαλύτερο καλό”.
Το 1890, άρχισε να λειτουργεί μεθοδικά το Νοσοκομείο. Για την καλύτερη οργάνωσή του,
χρησιμοποιήθηκαν 2.700 δρχ. από το κληροδότημα του μεγάλου ευεργέτη της Σύρου Σταματίου
Πρωίου και 3.000 δρχ. από την πώληση της οικίας Μαρίας Δέδε, η οποία είχε κληροδοτηθεί στο
ίδρυμα το 1872.
Για τη νοσηλεία των εσωτερικών ασθενών, προσελήφθη μόνιμος γιατρός ο ανδριώτης Γεώργιος
Δράκος. Μετά από πολλά χρόνια ανιδιοτελούς υπηρεσίας, παρασημοφορήθηκε το 1902, από το
Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας.
Ο διορισμός του Γεωργίου Δράκου από το γάλλο πρόξενο Carteron και την προϊσταμένη αδελφή
Ελένη Ménexely, δυσαρέστησε τον Επίσκοπο Θεόφιλο Μασούκη, πρόεδρο του κληροδοτήματος Δον
Ιωάννη Στεφάνου ή Κατσιπούλια, από το οποίο λάβαινε τις αποδοχές του ο εκάστοτε γιατρός του
Νοσοκομείου. Η κατάσταση επιδεινώθηκε επί του διαδόχου του Carteron, πρόξενου Ιωάννη Rousseau,
ο οποίος υποστήριζε ότι η επιλογή του γιατρού πρέπει να γίνεται από τον διπλωματικό εκπρόσωπο της
Γαλλίας. Αντίγραφα εγγράφων του Γαλλικού Προξενείου Σύρου τα οποία φυλάσσονται στο Αρχείο
της Επισκοπής φακ. 130 και 180, αναφέρονται στη διένεξη αυτή που διευθετήθηκε στις 30 Νοεμβρίου
1895, από το διάδοχο του Σεβ. Μασούκη, Θεόδωρο Πόλιτο και το νέο πρόξενο της Γαλλίας Gaston
Lemay.
Ο άξιος συνεργάτης των Αδελφών Γεώργιος Δράκος απεβίωσε το 1902. Μαζί του πρόσφεραν
κατά καιρούς τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς της Άνω Σύρου, οι ντόπιοι καθολικοί γιατροί Ιωάννης
Μαραγκός, Δομίνικος Βρατσαφόλης, Ιωάννης Προβελέγγιος και Θωμάς Σκάσσης.
Τον αποθανόντα Γ. Δράκο εγκωμίασε η τοπική εφημερίδα “Πατρίς”. Τον διαδέχτηκε ο επίσης
άξιος θεράπων του Ασκληπιού Πανταλέων Δρόσος τον οποίο τίμησε η Γαλλική Δημοκρατία με τη
διάκριση Λεγεώνος της Τιμής. Επί της θητείας του πρωτολειτούργησε το χειρουργείο με νοσοκόμα
την Αδελφή Ευγενία Angelvin η οποία εργάστηκε στη Σύρο από το 1904 έως το τέλος της δεκαετίας
του 1950. Σε προχωρημένη ηλικία επέστρεψε στη Γαλλία.
Εξαιρετικά δραστήρια, η κατ’ επιλογήν συριανή αδελφή Ευγενία Angelvin κατανάλωσε τις
δυνάμεις της για τους φτωχούς - ιδιαίτερα κατά τους δύο παγκοσμίους πολέμους - τα ορφανά και
τα μέλη της οργάνωσης “Τέκνα της Παναγίας”. Άφησε όνομα “χρυσοχέρας” για τα κεντήματα, τις
δαντέλες και τα τεχνητά άνθη του “Έργου των Αρτοφορίων” στο οποίο εργάζονταν νέα κορίτσια της
Άνω Σύρου.
Για το πολυδιάστατο έργο της, η Αδελφή “Eugénie” παρασημοφορήθηκε στο τέλος του πρώτου
παγκοσμίου πολέμου, μαζί με την ηγουμένη αδελφή Θηρεσία Mirzan.
Το παθολογικό Τμήμα διέθετε μεγάλο κοιτώνα 25 x 6 μ. και 10 κλίνες εσωτερικών ασθενών.
Στους εσωτερικούς χώρους αποθηκεύονταν η καύσιμη ύλη (ξύλα και κάρβουνα), τα τρόφιμα και το
κρασί. Υπήρχε στάβλος για μεγάλα ζώα με τα οποία γίνονταν οι μεταφορές και για μικρά ζώα, κυρίως
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πουλερικά. Μεγάλη ήταν η ανοικοδόμητη έκταση στη δεξιά πλευρά του κτιριακού συγκροτήματος
η οποία διπλασιάστηκε το 1913, με την αγορά από την προϊσταμένη Θηρεσία Μιρζάν, έξι αγρών
που ανήκαν στις Αδελφές του Αγίου Ιωσήφ. Το συμβόλαιο αγοραπωλησίας “των έξι περιφράκτων
αγρών κειμένων εις την θέσιν Άγιος Σεβαστιανός και περιεχόντων δεξαμενήν, δένδρα οπωροφόρα
και διώροφον ερειπωμένην οικίαν, αντί του ποσού των δύο χιλιάδων οκτακοσίων πεντήκοντα
δραχμών”, συνυπογράφει η διευθύντρια της κατά την θέσιν Παυσίλυπον κειμένης Γαλλικής Σχολής,
Αγνή Αμπατή (Abadie).
Κατά την ιδία εποχή, η κοινότητα της αδελφής Μιρζάν αποτελείτο από επτά μέλη. Μεταξύ
αυτών ήταν οι αδελφές Ευγενία Angelvin η οποία εργάστηκε στη Σύρο περισσότερο από μισό αιώνα,
η αρχινοσοκόμος Παυλίνα, δεξί χέρι των υπηρετούντων στο Νοσοκομείο γιατρών, και η οικονόμος διαχειρίστρια αδελφή Γαβριέλα η οποία κατόρθωνε να ισολογίζει με πολύ δεξιοτεχνία, τα έσοδα και
έξοδα του “πολυδύναμου ιδρύματος με τους 300 περίπου εσωτερικούς ασθενείς το χρόνο, τους 10
φιλοξενούμενους στον ξενώνα ηλικιωμένους και τις 28 νέες κοπέλες που εργάζονταν στα τμήματα
οικοκυρικής και ραπτικής.
Τα ονόματα των τριών υπολειπομένων αδελφών, δεν κατόρθωσα να εντοπίσω στα φυλασσόμενα
στο Αρχείο του ιδρύματος “Παναγίας της Ελπίδος”, έγγραφα. Ίσως επειδή οι υφιστάμενες αδελφες
προτιμούσαν να κρατήσουν την ανωνυμία με τη βεβαιότητα ότι το έργο τους είναι γνωστό στο Θεό.
Λιγότερο ταπεινόφρονες, οι εκάστοτε γιατροί δεν διστάζουν να προβάλλουν το έργο τους.
Πρώτα ο Γεώργιος Δράκος από την Άνδρο και Πανταλέων Δρόσος από τη Χίο, τους οποίους
διαδέχτηκε για πολλά χρόνια ο Παναγιώτης Χατζηπέτρος, ικανός χειρούργος. Ακολούθησαν οι
Βρατσαφόλης, Βλησίδης, Σιδέρης, Λιγοψυχάκης, Αλιβιζάτος και από την κατοχή έως το 1953, ο
Δουράτσος, γιατρός στο Δήμο Άνω Σύρου αμοιβόμενος πενιχρά από το κληροδότημα Δον Ιωάννη
Στεφάνου ή Κατσιπούλια, Γρίσπος και Καμπανάρος.

2. Το Ιατρείο - Νοσοκομείο “Παναγίας της Ελπίδος - Άγιος Ρόκος”
από το 1900 έως το Β1 παγκόσμιο πόλεμο (1940)
2.1 Η πρώτη 20ετία του 20ου αιώνα
Η πρώτη περίοδος δράσης των Αδελφών στην Άνω Σύρο, κλείνει με την εκδημία της ιδρύτριας
Ελένης Ménexely το 1900. Την διαδέχτηκε η Αλφονσίνη Argaud, πρώην νοσοκόμα στο μεγάλο
Νοσοκομείο “Άγιος Βικέντιος” στη Μασσαλία. Σ’ αυτό επέστρεψε το 1920, όπου τη συναντάμε να
περιθάλπτει τον Λαζαριστή Θήρας Αλβέρτο Issaverdens, Εις αυτήν οφείλεται η αναβάθμιση του
νοσοκομείου - χειρουργείου “Παναγίας της Ελπίδος” με γιατρούς, κατά την περίοδο της θητείας της,
τον Πανταλέοντα Δρόσο και τον Αντώνιο Ροζακία.
Γιατρός με φήμη εντός και εκτός Σύρου, ο Π. Δρόσος παρασημοφορήθηκε τον Απρίλιο του
1908 από το γάλλο πρέσβη στην Αθήνα La Boulinière. Την τιμητική διάκριση ανήγγειλε η εφημερίδα
“Αυγή” αρ. 50/24-4-1908, στη στήλη “Κοινωνικά”.
“Επίσημοι ξένοι. Διά του πολεμικού “Faucon”, του γαλλικού στόλου, αφίκοντο ενταύθα την
παρελθούσαν Δευτέραν, προερχόμενοι εκ Δήλου όπου επισκέφθησαν τας αυτόθι αρχαιότητας, ο εν
Αθήναις πρέσβης της Γαλλικής Δημοκρατίας La Bouliniere και ο καθολικός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών,
επίλεκτος Κυκλαδίτης Σεβ. Αντώνιος Δελένδας. Οι επίσημοι επισκέφθησαν τον κ. Νομάρχην, τον
Δήμαρχον Ερμουπόλεως, τον Πρόξενον της Γαλλίας, τον Επίσκοπον των Καθολικών, τα παρ’ ημίν
Γαλλικά Παρθεναγωγεία και το Γαλλικόν Νοσοκομείον.
Ο κ. Πρέσβης, εξ ονόματος της Γαλλικής Κυβερνήσεως, απένειμεν εις τον ιατρόν του ειρημένου
Νοσοκομείου κ. Π. Δρόσον, το παράσημον των Αξιωματικών της “Ακαδημίας”. Η τιμή αυτή είναι
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δικαιοτάτη καθ’ όσον ο κ. Δρόσος από πολλών ετών, τελείως αφιλοκερδώς, προσφέρει τας υπηρεσίας
αυτού εις τους απόρους ασθενείς του φιλανθρωπικού τούτου καταστήματος. Οι επίσημοι ξένοι
απήλθον την εσπέραν.”
Ακάματος, όπως το απέδειξε με την υπέρ 35ετή προσφορά του στο Νοσοκομείο “Παναγία της
Ελπίδος”, ο π. Δρόσος συνέχιζε να υπηρετεί αμισθί σ’ αυτό το 1931 όταν, κατ’ εντολή του νομίατρου
Κυκλάδων Σωτηρίου Βροντιάδη, ο διευθυντής Π. Χατζηπέτρος συμπλήρωσε για λογαριασμό
του Υπουργείου Προνοίας, δύο Ερωτηματολόγια. Τα παρεχόμενα στοιχεία και την αυτάρκεια του
12μελούς προσωπικού (2 διπλωματούχοι νοσοκόμοι, 5 βοηθητικοί, δύο πλύντριαι, δύο φύλακες
και ένας κηπουρός), ενέκρινε ο νομίατρος για λογαριασμό του Υπουργείου, με την κολακευτική
σημείωση: “Το Νοσοκομείον τούτο ιδρύθη υπό των Καθολικών Αδελφών του Ελέους, του τάγματος
Saint Vincent de Paul. Συντηρείται εκ των νοσηλειών των ασθενών και μικράς επιχορηγήσεως της
Γαλλικής Κυβερνήσεως. Το Ίδρυμα εν γένει προσφέρει πολυτίμους υπηρεσίας εις την Κοινότητα Άνω
Σύρου... Η κλινική εκπληροί πλήρως τον σκοπόν διά τον οποίον ιδρύθη”.
Με βάση τη θετική αυτή εισήγηση, ο Υπουργός Προνοίας Α. Παπάς, υπέγραψε απόφαση
συνέχισης λειτουργίας του Νοσοκομείου για μια πενταετία, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφ. της
Κυβερνήσεως αρ. 32/29-3-1932.
Από την κήρυξη του Α’ παγκοσμίου πολέμου το 1914, έως τη λήξη του επίσης Β’ παγκοσμίου
πολέμου το 1944, δύο ονόματα σημάδεψαν ανεξίτηλα το απανωσυριανό φιλανθρωπικό ίδρυμα των
θυγατέρων του Αγίου Βικέντιου. Είναι τα ονόματα της Θηρεσίας Μιρζάν, προϊσταμένης, και Ευγενίας
Angelvin, της αγαπημένης των Συριανών Soeur “Génie”. Δύο άγιες ψυχές που οι παλαιότεροι
ενθυμούνται με μεγάλη ευγνωμοσύνη. “Μα τι περιμένει επί τέλους η Ρώμη να τις κηρύξει άγιες”, μου
είπε ηλικιωμένος Απανωσυριανός όταν πληροφορήθηκε ότι γράφω την ιστορία των ιδρυμάτων τους
στην Ελλάδα. Αυτό λέει πολλά. Ήταν πράγματι οι άγγελοι φύλακες στη δυστυχία και τη φτώχεια τους
κατά τους δύο αλήστου μνήμης μεγάλους πολέμους που αποδεκάτισαν τον πληθυσμό του άλλοτε
εύπορου νησιού.
Άξιες συνεργάτιδές τους ήταν οι αδελφές Λουίζα, Μαρία Λουίζα, Μάρθα, Καικιλία, Παυλίνα
Φιλιππούση και Γαβριέλα Αλβέρτη και η μέχρι σήμερα σεβαστή γερόντισσα του Ησυχαστηρίου
Ερμουπόλεως, Αικατερίνη Βαρθαλίτη, από τη Βάρη της Σύρου.
Στο ιστορικό της δράσης τους, ιδιαίτερη σημασία οφείλουμε να δώσουμε στις υπηρεσίες
υγείας του εξαθλιωμένου από την πείνα πληθυσμού, στην οργάνωση “Τέκνα της Παναγίας” που
συγκέντρωνε γύρω από την αδελφή Ευγενία 50 κοπέλες πολλές από τις οποίες κέρδιζαν τη ζωή τους
στα εργαστήρια οικοκυρικής, ραπτικής και στο Έργο των Αρτοφορίων που συνίστατο στην περιποίηση
των ιερών αμφίων, την κατασκευή τεχνητών λουλουδιών για τους ναούς κ.ά. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει
επίσης να γίνει στην περίθαλψη γάλλων τραυματιών και ασθενών των δύο αιματηρών πολέμων. Εις
ανταπόδοση, η Γαλλία πρόσφερε τρόφιμα με τα οποία σώθηκαν πολλές ανθρώπινες ζωές.
Αντί άλλης πηγής για το είδος της προσφοράς αυτής που εκτός από τη θεραπεία των σωμάτων
απέβλεπε στη σωτηρία των ψυχών νέων καταπονημένων από τα δεινά του πολέμου, αναδημοσιεύουμε
επι¬στολή του Λαζαριστού στρατιωτικού ιερέα Βικέντιου Denis, γραμμένη στην Άνω Σύρο στις 9
Μαρτίου 1916 και δημοσιευμένη στα “Χρονικά Ιερέων της Αποστολής” τ. 81 σελ. 725:
“Η θρησκευτική και πατριωτική αφοσίωση των Αδελφών του Ελέους δεν κάνει θαύματα
μόνο εντός ^ Γαλλίας. Εκτός από τους τραυματίες, πολλοί από τους ναύτες μας στα παράλια της
Μακεδονίας, ήταν εξαντλημένοι από τις κακουχίες. Για πολλές βδομάδες είχαν ξεχάσει την ανάπαυση
και τον ύπνο. Οι πιο αδύνατοι, ήρθαν για νοσηλεία στο Νοσοκομείο της Άνω Σύρου. Οι Αδελφές
περιέθαλψαν με περισσή φροντίδα τα παιδιά της Γαλλίας. Σοβαρά ασθενείς, σώθηκαν χάρη στη
μητρική φροντίδα HI καλών αυτών γυναικών. Στη φιλόξενη κατοικία τους που τους θύμιζε τη γλυκειά
πατρίδα, αισθάνθηκαν σαν στο σπίτι τους. Κοντά στις μητέρες και τις συζύγους τους που έχουν να
δουν τόσο καιρό. Οι περισσότεροι επωφελήθηκαν από την εδώ παραμονή τους για να εκπληρώσουν
τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Πριν αναχωρήσουν ασπάζονταν τις Αδελφές με αισθήματα βαθειάς
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ευγνωμοσύνης...”.
Εκτός από τους γάλλους, στις Αδελφές του Ελέους βρήκαν καταφύγιο το 1917, 15 ναυαγοί του
αγγλικού πολεμικού πλοίου Braemer Castle.
Για την υποδειγματική περίθαλψη των γάλλων στρατευμένων, ο πρόξενος στη Σύρο Gaston
Lemay θεώρησε καθήκον του να ενημερώσει τον Πρέσβη της χώρας του στην Αθήνα. Εγκωμίασε
ιδιαίτερα τις αδελφές Μιρζάν και Angelvin οι οποίες τιμήθηκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών της
Γαλλίας με τη διάκριση “Λεγεώνος της Τιμής”. Διαβάζουμε στα “Χρονικά Ιερέων της Αποστολής” του
έτους 1920: “Μετά από επιστολή του υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας, απενεμήθη το αργυρούν
μετάλλιο Λεγεώνος της Τιμής στην ηγουμένη του Νοσοκομείου κ. Θηρεσία Μιρζάν και στην αδελφή
Ευγενία Angelvin, οι οποίες διακρίθηκαν στην υπηρεσία των ναυτικών μας. Είθε η υπόθεση της
αγαπητής πατρίδας μας που διεγείρει παντού ευγενή αισθήματα αφοσίωσης, να θριαμβεύει πάντοτε
των εχθρών της. Είθε η Γαλλία να αναλάβει και πάλι το ρόλο του στρατιώτη και του ιεραποστόλου σε
κάθε γωνιά της γης” (υπογραφή V. Devin).
Par une lettre du ministre des Affaires étrangères, la médaille d’honneur en argent fut décernée
à Mme Mirzan (sœur Thérèse), supérieure de l’hôpital, et à Mme Angelvin (sœur Eugénie), qui se sont
spécialement distinguées au service des marins français.
Puisse la cause de notre chère patrie, qui suscite partout de si nobles dévouements, triompher
bientôt de ses ennemis!
Puisse la France reprendre son rôle de soldat et de missionnaire de Dieu à travers le monde!
V. Devin
Πιο σημαντική από τη διάκριση ήταν η προσφορά τροφίμων από τον ναύαρχο Vigneaux με τα
οποία οι Αδελφές ξεγέλασαν την πείνα των πιο φτωχών από τους φτωχούς.

2.2 Περίοδος Μεσοπολέμου (1920-1940)
Για την περίοδο 1920-1940, η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων,
σταχυολογούμε πληροφορίες από το φυλασσόμενο στο Ησυχαστήριο “Παναγία της Ελπίδος” Αρχείο.
Κυριαρχούσες μορφές στο βικεντιανό ίδρυμα Άνω Σύρου κατά την εικοσαετία αυτή, είναι οι
γνωστές μας αδελφές Θηρεσία Μιρζάν την οποία διαδέχτηκε τον Ιούνιο του 1940, η Άννα Σταμπουλιάν,
επίσης αρμενικής καταγωγής από τη Σμύρνη, και η Ευγενία Angelvin. Κακώς, πιστεύουμε, δεν έχει
δοθεί το όνομά τους έστω και σε ένα μικρό δρομίσκο του Δήμου Άνω Σύρου του οποίου υπήρξαν
μεγάλες ευεργέτιδες. Σ’ αυτές οφείλουμε κάποια από τα φωτεινά χρώματα στο γκρίζο πίνακα του
πολέμου, της φτώχειας και της δυστυχίας, που δεν ήταν μόνο υπόθεση της Σύρου αλλά όλου του
ελληνικού και κατ’ επέκταση του ευρωπαϊκού χώρου. Πράγματι, καθόλη αυτή την εμπόλεμη περίοδο,
το φιλανθρωπικό ίδρυμα “Παναγία της Ελπίδος”, υπήρξε μια “όαση ελπίδας στην έρημο της δυστυχίας”.
Για την αδελφή προϊσταμένη Θηρεσία Μιρζάν, την καλή μαρτυρία που ήταν έτοιμοι να
υπογράψουν όλοι οι Απανωσυριανοί, μας δίνει ο αντιστασιακός στους ιταλο-γερμανούς εισβολείς,
Επίσκοπος Αντώνιος Γρηγόριος Βουτσίνος (1937-1947), ο οποίος γράφει γι’ αυτήν στις 18 Ιουλίου 1938,
στον Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά του οποίου η δικτατορική κυβέρνηση αρνείτο να παραχωρήσει
ελληνικό διαβατήριο: “... Η μοναχή Θηρεσία Μιρζάν εργάζεται επί τριάκοντα οκτώ συνεχή έτη εν
τω Νοσοκομεία Άνω Σύρου, το οποίο και διευθύνει σήμερον και όπερ τυγχάνει το μόνον εν Ελλάδι
Νοσοκομείον της Καθολικής Εκκλησίας.
Εξοχότατε, εάν είχατε ποτέ την ευκαιρίαν να ερωτήσετε τους πολίτας της Σύρου, θα Σας
διηγούντο τα αναρίθμητα ευεργετήματα τα οποία έλαβον και λαμβάνουσιν ακόμη από την αδελφήν
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Μιρζάν, ήτις όλως αφιλοκερδώς ηργάσθη διά τα πάσχοντα τέκνα της πατρίδος μας. Προ πολλού θα
έπρεπε αι Αρχαί του τόπου να ζητήσωσιν δι’ αυτήν ελληνικόν παράσημον και να αναγνωρίσωσιν διά
της χειρονομίας ταύτης την φιλανθρωπικήν δράσιν της αξιοθαυμάστου αυτής μοναχής. Δύναμαι να
βεβαιώσω Υμάς ότι ολοψύχως αγαπά τον τόπον μας και ο τόπος μας την αγαπά και την λατρεύει.
Μόνον από αγάπην προς τους πάσχοντας Έλληνας, κατηνάλωσε 38 έτη του βίου της και είναι
πρόθυμος να συνέχιση...”.
Με την επιστολή του αυτή, ο Επίσκοπος Α. Γρηγόριος Βουτσίνος ζητούσε στον Πρωθυπουργό
να επέμβει στον Υπουργό του των Εσωτερικών για να εγκρίνει την έκδοση διαβατηρίου στην αδελφή
Μιρζάν, η οποία είχε μείνει άπατρις μετά την καταστροφή της Σμύρνης από τους Τούρκους το 1922.
Του προνομίου αυτού είχαν τύχει 1,5 εκατομμύρια προσφύγων που εγκατέλειψαν τη Μικρά Ασία το
δυσοίωνο εκείνο έτος. Το αρνείτο όμως η τότε Ελληνική Κυβέρνηση σε μια ηλικιωμένη μοναχή που
τόσες είχε προσφέρει υπηρεσίες σε δικούς της πολίτες.
Δε φαίνεται να ίδρωσε πολύ το αυτί του κ. Πρωθυπουργού, που όπως το συνηθίζουν οι
δικτάτορες, απαξίωσε να δώσει απάντηση στον Έλληνα ιεράρχη που μια πενταετία αργότερα, όταν ο
κ. Μεταξάς είχε προ πολλού απέλθει στας αιωνίους μονάς, έπαιξε τη ζωή του κορώνα γράμματα για
την Ελλάδα, διατηρώντας συμμαχικό πομπό κάτω από το δάπεδο της μητρόπολής του. Συνελήφθηκε
από τους Γερμανούς και κλείστηκε σε κελί μελλοθάνατων των φυλακών Αβέρωφ καθ’ ην στιγμήν
κάποιος άλλος ιεράρχης των Κυκλάδων (όχι βέβαια καθολικός), απελάμβανε της ιταλικής φιλίας
γράφοντας διθυράμβους για τον ιταλό διοικητή Θήρας.
Ας μην ξεχνάμε ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που, για να έχει την υποστήριξη
της “επικρατούσας” Εκκλησίας, ο δικτάτορας Μεταξάς θυσίαζε τα δικαιώματα των ετεροδόξων
συμπολιτών του στο βωμό της με ένα και μόνο σκοπό: να έχει την υποστήριξή της για το κάθε
άλλο παρά λαοφιλές δικτατορικό καθεστώς του. Ας μη λησμονούμε ότι σ’ αυτόν οφείλονται οι
μέχρι σήμερα (ω! του θαύματος) ισχύοντες αντιδημοκρατικοί νόμοι υποχρεωτικής αδείας των κατά
τόπους μητροπολιτών για την ανοικοδόμηση μη ορθοδόξων ναών (το αντίθετο βέβαια δεν ισχύει),
περιορισμών παραμονής στην Ελλάδα μη ορθοδόξων ιερέων και μοναχών (κάτι γνωρίζουν γι’ αυτό οι
μη καταγόμενες από χώρες της Ενωμένης Ευρώπης Αδελφές της Αγάπης (Καλκούτας) κ.ά.
Απογοητευμένος για τη σιωπή των Ελληνικών Αρχών στην υπόθεση της αδελφής Θηρεσίας
Μιρζάν, ο Επίσκοπος Βουτσίνος επανέρχεται σ’ αυτήν σε μεταγενέστερη επιστολή του προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, αντίγραφο της οποίας φυλάσσεται στο Αρχείο Καθολικής Επισκοπής Σύρου
φακ. 180 υποφακ. 5. Δεν γνωρίζω την τύχη της νέας αυτής επέμβασης. Καθόλες όμως τις ενδείξεις,
άπατρις απήλθε στην αιώνια πατρίδα των εκλεκτών η φιλάνθρωπη αδελφή Θηρεσία Μιρζάν. Το
διαβατήριο για την είσοδο της σ’ αυτήν το είχαν εκδώσει οι ευεργετηθέντες από αυτήν Συριανοί.
Από αναφορά που φέρει την υπογραφή “Θηρεσία Μιρζάν” του έτους 1939, γνωρίζουμε ότι
το τελευταίο προ του πολέμου έτος, το “δαιδαλώδες” συγκρότημα του βικεντιανού ιδρύματος Άνω
Σύρου, αποτελείτο από το Κοινόβιο των Αδελφών, το εξωτερικό ιατρείο κατά μήκος της οδού Αγίου
Σεβαστιανού, το νοσοκομείο με το παθολογικό και χειρουργικό τμήμα, τους θαλάμους ασθενών,
δωμάτια για ηλικιωμένους και φιλοξενούμενους, το εργαστήριο (Ouvroir) για νέες κοπέλες, τη μεγάλη
αίθουσα εκδηλώσεων και εκτεταμένους ελεύθερους χώρους για την αναψυχή των κατοικούντων το
ίδρυμα, την καλλιέργεια και κτηνοτροφία.
Τα έσοδα κατά το ίδιο έτος ανήλθαν σε 30.000 δρχ. από τη γαλλική επιχορήγηση, 15.000 δρχ.,
από το Έργο Διαδόσεως της Πίστεως, 12.000 δρχ., από δωρεές, 16.000 από πωλήσεις φαρμάκων και
135.721 δρχ., νοσήλεια (Σύνολο 208.721 δρχ.).
Συνημμένο Ερωτηματολόγιο του Υπουργείου Προνοίας, η αδελφή Θ. Μιρζάν συμπληρώνει με
τον ακόλουθο τρόπο:

- 59

Έδρα: πόλις της Άνω Σύρου του Νομού Κυκλάδων.
Επωνυμία: Γαλλικόν Νοσοκομείον
Σκοπός: Περίθαλψις και νοσηλεία απόρων Συριανών ως και παντός Κυκλαδίτου αιτουμένου επί
πληρωμή την νοσηλείαν ταύτην. Εξυπηρετούμε πρωτίστως τους ασθενείς Άνω Σύρου και των χωρίων
της νήσου, αριθμούντων περίπου 12.000.
Ακίνητος περιουσία: Αποτελείται α) από χειρουργικόν περίπτερον αξίας 200.000 δρχ., β) από
παθολογικόν περίπτερον αξίας επίσης 200.000 δρχ., γ) τμήμα γερόντων υπολογισμένης αξίας 100.000
δρχ., δ) κατοικία Καλογραιών αξίας 150.000 δρχ., ε) Άπαντα τα ανωτέρω καλύπτουν έκτασιν 20.000
τ.μ. αξίας 200.000 δρχ., χωρίς τα επ’ αυτήν κτίρια, στ) Το σύνολον της αξίας της ανωτέρω ακίνητης
περιουσίας, ανέρχεται οε 850.000 δρχ.
Κινητή περιουσία: Το σύνολον της αξίας της (σκεύη εν τοις ανωτέρω περιπτέροις) ανέρχεται εις
250.000 δρχ.
Έσοδα: Σύνολον πραγματοποιηθέντων εσόδων 208.721 δρχ.
Έξοδα: Σύνολον πραγματοποιηθέντων εξόδων 210.092 δρχ.Έλλειμμα: 1.371 δρχ.
Κλίναι: 40 εκ των οποίων 6 διατίθενται δωρεάν.
Νοσήλεια: Α’ θέσις 150 δρχ. ημερησίως. Β’ θέσις 100 δρχ. Γ’ θέσις 50 δρχ.
Εσωτερικοί ασθενείς: 65 εκ των οποίων 43 ενοσηλεύθησαν επί πληρωμή και 16 δωρεάν. Εξωτερικόν
Ιατρείον: Εδέχθη περί τας 2.000 επισκέψεις.
Επιστημονικόν και βοηθητικόν Προσωπικόν: Είναι άριστα συγκεκροτημένον. Ωσαύτως, από
απόψεως τεχνικών μέσων, είναι επαρκώς εφοδιασμένον.
Διαθέτομεν άσηπτον και σηπτικόν χειρουργείον και σχεδόν όλα τα εργαλεία της Γενικής
Χειρουργικής. Αποστειρωτικόν Κλίβανον και μικράν φορμολούχον συσκευήν διά τας απολυμάνσεις.
Αποτεφρωτικόν Κλίβανον, Κινητόν Λουτρόν, Πλυντήριον - Στεγνωτήριον, Μαγειρείον, Φωτισμόν δι’
ηλεκτρικού, Δεξαμενάς ομβρίου ύδατος και Αποχέτευσιν.
Εις αυτήν την κατάσταση βρίσκονταν το “Γαλλικό Νοσοκομείο” όταν κηρύχτηκε ο πόλεμος το
1940.

Δείγμα γραφής της Θ. Μιρζάν
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3. Ερμούπολη: Ιδρυση, εδραίωση και ανάπτυξη της Σχολής Άγιος Βικέντιος
(1884-1950)
3.1 Στη Συνοικία του Αγίου Νικολάου (1884-1904)
Πρώτες οι οικόσιτες μοναχές του Αγίου Φραγκίσκου και αργότερα της Αγίας Ούρσουλας, πιο
γνωστές στην προπολεμική Σύρα, με τις ονομασίες “Φραγκισκανίδες” και “Ουρσουλίνες”, δίδαξαν
στα κορίτσια της Απάνω Σύρας κατήχηση, γραφή και ανάγνωση.
Οργανωμένο Σχολείο Θηλέων στην ενορία Αγίου Σεβαστιανού, επεχείρησε να ιδρύσει ίο 1843,
ο εφημέριος Πέτρος Προβελέγγιος. Η προσπάθειά του ευοδώθηκε τρία χρόνια αργότερα, με την
ανάθεση του στις Αδελφές του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως, πρόσφατα εγκατεστημένες στην Αθήνα.
Το 1904, οι “Ιωσηφίνες” άφησαν το στενόχωρο απανωσυριανό Σχολείο τους που λειτουργούσε
στο κτίριο του σημερινού νηπιαγωγικού σταθμού “Η Φωλιά”, και μετακόμισαν στο νεόδμητο
εκπαιδευτήριο “Αγιος Γεώργιος” το οποίο μεταβίβασαν το 1920, στους Αδελφούς των Χριστιανικών
Σχολών.
Περισσότερα για το έργο των Καλογραιών του Αγίου Ιωσήφ στη Σύρο (1846-1920), μπορούν
να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι από τη δημοσιευθείσα το 1999 μελέτη του γράφοντος, “Ο
Άγιος Σεβαστιανός στην παράδοση των Απανωσυριανών”, σελ. 38-42.
Τον Αύγουστο του 1878, δύο μόλις χρόνια μετά την προσωρινή παραμονή τριών Αδελφών του
Ελέους στο νεοσύστατο Ιατρείο της Άνω Σύρου, στάθμευσε στην Ερμούπολη η εκ Κωνσταντινουπόλεως
προερχόμενη και εις τη μονή Θήρας κατευθυνόμενη αδελφή Σουζάνα Anisson du Péron. Επιθυμία της
ήταν να γνωρίσει από κοντά τη συμπαγέστερη καθολική κοινότητα του Αρχιπελάγους και να εξετάσει
τη δυνατότητα ίδρυσης εκπαιδευτηρίου Θηλέων στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων που βρίσκονταν
την εποχή εκείνη στις μεγάλες της δόξες. Το ίδρυμα αυτό, όπως υποστήριξε η αδελφή Anisson στους
προϊσταμένους της, θα χρησίμευε και ως σταθμός για τις Αδελφές και τους Λαζαριστές πατέρες που
ταξίδευαν στα κοινόβιά τους στη Νάξο και Σαντορίνη.
Η πρόταση συνάντησε ευήκοα ώτα στην εκκλησιαστική ηγεσία του νησιού και στους
προϊσταμένους των δύο βικεντιανών κοινοτήτων στο Παρίσι και στην Κωνσταντινούπολη. Ούτε ήταν
δυνατό να συμβεί διαφορετικά εφόσον, εκτός από τα πειστικά της επιχειρήματα, η αδελφή - κόμησα
Anisson du Péron, μέλος πλούσιας αριστοκρατικής οικογένειας, ήταν διατεθειμένη να προσφέρει
μέρος της περιουσίας της για την υλοποίηση του σχεδίου. Πρώτος την υποστήριξε ο Επίσκοπος
Θεόδωρος Πόλιτος, διάδοχος του εκλιπόντος το 1880 Ιωσήφ Μ. Αλβέρτη, επί του οποίου τρεις
αδελφές υπηρέτησαν κατά τη διετία 1872-1874, στο Ιατρείο “Άγιος Παντελεήμων” της Άνω Σύρου.
Εξίσου θετικοί με τον επίσκοπο Πόλιτο, ήταν ο έπαρχος των Λαζαριστών π. Αντώνιος Heurteux
και ο διαδεχθείς αυτόν το 1886 π. Φραγκίσκος Ξ. Lobry.
Στις 14 Ιουνίου 1884, αφού είχαν εν τω μεταξύ διευθετηθεί κάποια προβλήματα οικονομικής και
ιδιοκτησιακής φύσεως που αφορούσαν στο ιατρείο “Άγιος Παντελεήμων” της Άνω Σύρου, ήρθαν από
τη Σμύρνη η προϊσταμένη Ελένη Ménexely με υφιστάμενες τις αδελφές Φραγκίσκη Lestelle και Μαρία
Apak. Σύντομα προστέθηκε στην κοινότητά τους μια ακόμη αδελφή της οποίας δεν γνωρίζουμε το
όνομα.
Με τη χορηγία της συνάδελφου τους Anisson du Péron, η οποία δεν έπαψε να ενδιαφέρεται
για το έργο της Σύρου έως την εκδημία της στην Κωνσταντινούπολη το 1889, η Ελένη Ménexely
που γνώριζε το νησί από την προϋπηρεσία της στον “Άγιο Παντελεήμονα” το 1872-1874, νοίκιασε
παλαιά κατοικία στην περιοχή Αγίου Νικολάου. Προτίμησε τη συνοικία των πλουσίων αστών με την
προοπτική να προσελκύσει στο Φροντιστήριο Γαλλικών που λειτούργησε από τον Οκτώβριο του
1884, κορίτσια εύπορων Ερμουπολιτών. Με τα δίδακτρα τα οποία θα κατέβαλαν, θα εξασφάλιζε τη
δωρεάν φοίτηση και την εν συνεχεία ίδρυση Ορφανοτροφείου για φτωχά παιδιά, καθολικού κυρίως
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“Τέκνα της Παναγίας” το 1925, με τον πνευματικό δον Νικηφόρο Βαρθαλίτη
και τις αδερφές Θ. Μιρζάν και Ε. Angelvin.

Ορφανοτροφείο Άνω Σύρου 1921.
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Ορφανοτροφείο Άνω Σύρου 1924.

Ορφανοτροφείο Άνω Σύρου 1929.
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δόγματος. Στο σημείο αυτό, οι Αδελφές ακολούθησαν το παράδειγμα του Βικέντιου de Paul ο οποίος
καλλιεργούσε σχέσεις αγαθές με πλουσίους και ευγενείς με τον σκοπό να βοηθούν από το περίσσευμά
τους, φτωχούς και ασθενείς. Για την ευχέρεια με την οποία αντάλλασσε τα χρυσοποίκιλτα σαλόνια
των Παρισίων με τις καλύβες των γεωργών, έγινε λόγος στο αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του Α’
κεφάλαιο.
Στα Χρονικά των Ιερέων της Αποστολής τ. 50,1 σελ. 40 του έτους 1885, δημοσιεύεται επιστολή
της 9 Ιουλίου 1884, στην οποία η προϊσταμένη Ménexely δίνει στη γενική ηγουμένη Dérieux, τα
πρώτα νέα από την Ερμούπολη.
Στην επιστολή της αναφέρει την ημερομηνία άφιξης των τριών πρώτων Αδελφών και την καλή
υποδοχή που τους επεφύλαξαν ο Επίσκοπος, οι Αρχές και ο γάλλος πρόξενος Πέτρος Carteron.
“Όλοι χάρηκαν με την άφιξή μας στο νησί, γράφει η αδελφή Ελένη Ménexely. Περισσότερο
όμως οι άρρωστοι και οι φτωχοί.
Οι Αδελφές κατοικούν σε τρία μικρά δωμάτια τα οποία ευρίσκονται υπό επισκευή. Ελπίζουμε
να αρχίσουν τα μαθήματα γαλλικής την 1η Σεπτεμβρίου, αφού λάβουμε προηγουμένως την άδεια από
το Νομάρχη Κυκλάδων”.
Από τις 9 Ιουλίου, λειτούργησε στην ενοικιαζόμενη των Αδελφών κατοικία, το αφιερωμένο στη
Θεομήτορα παρεκκλήσιο της κοινότητας.
Από της αφίξεώς τους, οι Αδελφές ήρθαν σε επαφή με την κοινωνία της Σύρου και γνώρισαν
τις ανάγκες της, ιδιαίτερα βέβαια της Ερμούπολης στην οποία κατοίκησαν. Πρώτο τους μέλημα
ήταν η πνευματική φροντίδα των παιδιών και νεανίδων του καθολικού κόσμου. Γι’ αυτές ίδρυσαν
την Αδελφότητα των Τέκνων της Παναγίας, οργάνωση ιδιαίτερα αγαπητή στις Αδελφές του Ελέους.
Στα μέλη της παρείχαν ηθική, θρησκευτική και κοινωνική μόρφωση που θα τους επέτρεπαν να
δημιουργήσουν καλές χριστιανικές οικογένειες.
Από τα Χρονικά των Ιερέων της Αποστολής του έτους 1889, πληροφορούμαστε ότι τα πρώτα
9 δόκιμα μέλη, κατέθεσαν την ορκωμοσία τους στον έπαρχο Κωνσταντινουπόλεως Φρ. Ξ. Lobry
κατά την επίσκεψη του στη Σύρο στις 16 Μαρτίου 1889. Η τελετή έγινε στο παρεκκλήσιο Αμιάντου
Συλλήψεως της Θεοτόκου στο οποίο συνεχίστηκαν οι συνάξεις των Τέκνων της Παναγίας έως τη
μεταστέγαση της Σχολής το 1904 δίπλα στον καθολικό ενοριακό ναό της Ευαγγελίστριας. Από
τότε και έως το 1973, έτος αναστολής λειτουργίας του Σχολείου Άγιος Βικέντιος”, τα προδόκιμα,
δόκιμα και τακτικά μέλη της Αδελφότητας με τις λευκές και γαλάζιες κορδέλες, συγκεντρώνονταν
στην Ευαγγελίστρια. Γιόρταζαν οτις 8 Δεκεμβρίου, μέρα της Αμιάντου Συλλήψεως της Θεοτόκου,
και συμμετείχαν σε όλες τις σημα¬ντικές θρησκευτικές εκδηλώσεις φέροντας λευκό κάλυμμα στην
κεφαλή και γαλάζια ταινία στο στήθος με το μετάλλιο της Παναγίας. Από τους καταλόγους της
Αδελφότητας, υπολογίζουμε ότι τα μέλη της κυμαίνονταν σε 50 με 60 στην Ερμούπολη και 70 στην
Άνω Σύρο.
Με την πείρα που σύντομα απέκτησαν, οι Αδελφές κατενόησαν ότι η εκμάθηση της γαλλικής
στην τότε κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα των Κυκλάδων με το κεντρικό λιμάνι και το ανεπτυγμένο
εμπόριο, ήταν απαραίτητη στα παιδιά των πολλών εύπορων Ερμουπολιτών. Έτσι, από τον Οκτώβριο
του 1884, άρχισαν να διδάσκουν τα γαλλικά σε παιδιά αδιακρίτως δόγματος και εθνότητας. Μέσα
σε μια τριετία, τα φροντιστηριακά μαθήματα οργανώθηκαν σε τρεις τάξεις που ακολουθούσαν το
σύστημα διδασκαλίας των Γαλλικών Σχολείων. Το 1897-1898, το διδακτικό προσωπικό αποτελείτο
από δύο Αδελφές και τρεις λαϊκές διδασκάλισες. Οι 75 μαθήτριες της διετίας αυτής αυξήθηκαν σε 100
το 1900-1901, με φυσική συνέπεια την ανεπάρκεια του χώρου για την άνετη στέγαση όχι τόσο των
εξωτερικών, όσο των εσωτερικών και των ορφανών μαθητριών.
Στο Σχολείο της συνοικίας Αγίου Νικολάου, του οποίου δεν μας είναι γνωστή η ακριβής θέση, οι
Αδελφές δίδαξαν εκτός των γαλλικών, μουσική και χορό, ζωγραφική, καλλιτεχνία και πυρογραφία. Η
επιτυχία ήταν πολύ πιο γρήγορη από ότι είχαν αρχικά ελπίσει. Πλούσιοι αστοί, βιομήχανοι, εφοπλιστές
και μεγαλέμποροι έστειλαν τα κορίτσια τους στις γαλλίδες Αδελφές για να μάθουν ήθος χριστιανικό,
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γράμματα και καλούς τρόπους συμπεριφοράς που ονόμαζαν “Savoir vivre”. Με τα δίδακτρα των
πλουσίων, σπούδαζε αντίστοιχος αριθμός άπορων παιδιών.
Από την Ελληνική Πολιτεία το Εκπαιδευτήριο των Αδελφών αναγνωρίστηκε το 1889.

3.2 Η πρώτη εικοσιπενταετία οτη γειτονιά της Ευαγγελίστριας (1905-1930)
Η εξέλιξη του εκπαιδευτηρίου “Αγιος Βικέντιος” στο οποίο, εκτός από τις εξωτερικές μαθήτριες,
ζητούσαν να γίνουν δεκτές εσωτερικές με υψηλά δίδακτρα και ορφανές από τη Σύρο και άλλα νησιά,
κατεστησε απαραίτητη την αναζήτηση νέου, μεγάλου κτιρίου. Για το σκοπό αυτό, η διάδοχος της
αδελφής Ελένης Ménexely, Καικιλία Guérin, προέβη το 1902 στην αγορά μεγάλης παραθαλάσσιας
έκτασης με δύο πεπαλαιωμένους οικίσκους στη σημερινή οδό Καλομενοπούλου η οποία την εποχή
εκείνη ονομάζονταν Απόλλωνος και εν συνεχεία Φραγκλίνου Ρούζβελτ. Τη θέση αυτή προτίμησαν οι
Αδελφές λόγω της γειτνίασής της με τον καθολικό ενοριακό ναό της Ευαγγελίστριας, έδρα από το
1905 έως το 1973, της αδελφότητας των Τέκνων της Παναγίας.
Επειδή οι οικίσκοι κρίθηκαν ακατάλληλοι για κατοίκηση, η ηγουμένη Guérin αποφάσισε την
κατεδάφισή τους και την ανοικοδόμηση μεγάλου κτιρίου με δύο πτέρυγες σε σχήμα πετάλου. Το
μεταξύ των δυο πτερύγων κενό ήταν ό,τι το καλύτερο για την αναψυχή των παιδιών στις ώρες των
διαλειμμάτων.
Για το μεγάλο αυτό έργο που έθεσε σε δοκιμασία το βαλάντιο της κοινότητας, διαβάζουμε στο
«Ιστορικό του Οίκου Άγιος Βικέντιος στην Ερμούπολη Σύρου» σελ. 4-5:
“Με την αύξηση του αριθμού των μαθητριών, οι Αδελφές είχαν ανάγκη από ευρείς χώρους, με
άνετες αίθουσες διδασκαλίας, κοιτώνες, τραπεζαρίες, αναγνωστήρια και χώρους υγιεινής. Πούλησαν
λοιπόν το πρώτο τους σπίτι και αγόρασαν μεγάλο παραθαλάσσιο οικόπεδο με δύο ερειπωμένα κτίρια.
Το μεγαλύτερο από αυτά ήταν σε τόσο κακή κατάσταση ώστε, σε περίπτωση βροχής, οι Αδελφές ήταν
υποχρεωμένες να κρατούν ανοιχτές ομπρέλλες. Η λύση που επέλεξαν ήταν να κατεδαφιστούν οι δύο
οικίσκοι και να χτιστεί στη θέση τους ένα μεγάλο κτίριο. Όμως, τα χρήματα που διέθεταν για ένα
τόσο μεγαλεπίβουλο σχέδιο, ήταν ανεπαρκή. Πίστευαν όμως στη βοήθεια της θείας Πρόνοιας που
δεν άργησε να φανεί.
Ενώ οι Αδελφές αναζητούσαν κατάλληλο για την εκτέλεση του έργου αρχιτέκτονα, χτύπησε
στην πόρτα τους ένας γάλλος αξιωματικός. Περαστικός από τη Σύρο, θεώρησε καθήκον του να
επισκεφτεί τις Αδελφές επειδή είχε μεγαλώσει σε δικό τους Ορφανοτροφείο έως την ηλικία των 12
ετών. Ο θεόσταλτος αξιωματικός που ήταν και αρχιτέκτονας, ανέλαβε τα σχέδια. Το έκανε δωρεάν και
κατά κοινή ομολογία, πολύ πετυχημένα.
Θεόσταλτος ήταν και ο βέλγος καπουκίνος Βικέντιος Dory, με πείρα εργολάβου, που ευχαρίστως
δέχτηκε να επιβλέψει την εκτέλεση του έργου.
Για να καλύψουν την δαπάνη ανοικοδόμησης, οι Αδελφές πούλησαν την οικία τους στον Άγιο
Νικόλαο, δέχτηκαν δωρεά 36.000 φράγκων από την οικογένεια της αδελφής Σουζάννας Anisson du
Péron συνήψαν δάνειο 30.000 φράγκων και ανέμειναν τις προσφορές ευεργετών.
Για την έναρξη των μαθημάτων (το σχολικό έτος 1905/1906), ήταν έτοιμο το σώμα του κτιρίου
και μία από τις δύο πτέρυγες. Η αριστερά στον εισερχόμενο πτέρυγα με το παρεκκλήσιο της Παναγίας,
αποπερατώθηκε το 1906.
Κατά το πρώτο σχολικό έτος 1905/1906, λειτούργησαν 4 τάξεις του Δημοτικού και δύο τάξεις
Γαλλικών. Ενεγράφησαν 130 παιδιά από τα οποία 70 ανήκαν στην κατηγορία των εξωτερικών με
προσαρμοσμένα στην οικονομική τους κατάσταση δίδακτρα, 30 στην κατηγορία των εσωτερικών
ή οικοτρόφων με αυξημένα δίδακτρα και 20 στην κατηγορία των ορφανών τα οποία παρέμεναν
στο ίδρυμα και μετά την αποφοίτησή τους στην ηλικία των 13 ή 14 ετών. Έως τα 18 τους χρόνια,
συνέχιζαν την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας την οποία δίδασκαν αργότερα σε παιδιά πλουσίων.
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Οι λιγότερο επιδεκτικές μάθησης νέες, εξασκούντο στην τέχνη της ραπτικής, του κεντήματος και της
μαγειρικής που τους εξα-σφάλιζαν τα απαραίτητα για την προίκα τους χρήματα. Κι’ όλα αυτά, χωρίς
την παραμικρή οικονομική επιβάρυνσή τους. Τα ορφανά και η αποκατάστασή τους ήταν η μεγάλη
αγάπη των Αδελφών.
“Τα ορφανά”, διαβάζουμε στο “Ιστορικό του Αγίου Βικέντιου στην Ερμούπολη”, “είναι η
προτίμηση μας. Φροντίζουμε όσο μπορούμε καλύτερα για τη συντήρηση και μόρφωσή τους. Μέσω
αυτών, μας δίνεται η ευκαιρία να πλησιάσουμε τις φτωχότερες τάξεις της κοινωνίας. Αλλά και να
διαδόσουμε τη γαλλική γλώσσα επειδή πολλά από τα ορφανά μας προσλαμβάνονται γκουβερνάντες
σε πλούσια σπίτια”. Ανήσυχες οι Αδελφές για το μέλλον των χωρίς οικογένεια ορφανών, σαν καλές
θετές τους μητέρες που ήταν, τα συνιστούσαν σε καλές οικογένειες και τα παρακολουθούσαν έως την
αποκατάσταση τους με ένα καλό γάμο.
Ως επί το πλείστον, τα ορφανά προέρχονταν από καθολικές οικογένειες εφόσον για τα
ορθόδοξα κορίτσια υπήρχε το Μπαμπαγιώτειο Ορφανοτροφείο Ερμουπόλεως και άλλα ιδρύματα.
Μόνο το χειμώνα του 1922/1923, οι Αδελφές δέχτηκαν μικρό αριθμό ορθόδοξων προσφυγόπουλων
της μικρασιατικής καταστροφής. Στους μαθητικούς καταλόγους του έτους αυτού, αναγράφονται
ονόματα απο τη Σμύρνη όπως Ελευθερίου, Κιφετονίδη, Καρύδη, Général κ.ά. Υπενθυμίζουμε ότι από
τους 2.800 προσφυγές που έφτασαν στη Σύρο το χειμώνα του 1922/1923, οι μισοί περίπου έμειναν
οριστικά στο νησί. Το δικό τους οικισμό στον Ξηρόκαμπο απέκτησαν επί κυβερνήσεως Ε. Βενιζέλου
το 1929. Εως τότε κατοικούσαν σε ιδρύματα και δωμάτια γηγενών που είχαν επιταχθεί.
Από τις αναρίθμητες περιπτώσεις περισυλλογής και προστασίας εγκαταλελειμμένων βρεφών
και ορφανών, αναφέρουμε την πολύ χαρακτηριστική περίπτωση της εβραιοπούλας Ρεϊνα Ζιλμπέρτας,
την οποία διέσωσε από τη μανία των ναζιστών η αδελφή Ζωζεφίνα Rochette.
Το γεγονός περιγράφει η Νίνα Ναχμία στο βιβλίο “Ένα παιδί στο γκέτο της Θεσσαλονίκης”,
δημοσιευμένο στην Αθήνα το 1996. “Με απεριόριστη καλωσύνη, υπομονή και αγάπη”, γράφει η
Ναχμία, αδελφή Ζωζεφίνα ήταν για το ορφανεμένο γλαροπούλι της, σαν μια σίγουρη φωλιά στην
οποία βρήκε μητρική αγάπη. Κοντά της έμεινε έως το 1945, όταν κόπασε ο πόλεμος και μπόρεσε να
επιστρέψει κοντά στους συγγενείς της που είχαν διαφύγει στη Γαλλία.
Κι’ όταν πάνω στο χρόνο αναπαύτηκε η αδελφή Ζωζεφίνα Rochette, έμοιαζε σαν βυθισμένη ο’
ένα ήσυχο ύπνο. Στα σταυρωμένα κατάλευκα χέρια της, κρατούσε το κομποσκοίνι των προσευχών.
Στο στήθος της είχε ένα μεγάλο ξύλινο σταυρό. Το κεφάλι της ήταν γερμένο προς τα μπρος σε στάση
συγκαταβατική, όπως ήταν πάντα κι’ όταν ζούσε. Το σώμα της μέσα στο μαύρο ράσο έμοιαζε σαν η
ψυχή να μην την είχε εγκαταλείψει”.
Η αδελφή Ιωσηφίνα είχε αξιομισθήσει το θάνατο των δικαίων.
Μεγάλη ήταν η ευαισθησία των Αδελφών για όλους τους πάσχοντες από τα δεινά του πολέμου.
Στην Πόλη, στη Σμύρνη, στη Θεσσαλονίκη όπως και στη Σύρο, τα ιδρύματά τους ήταν ανοιχτά σε
άρρωστους, ηλικιωμένους και γυναικόπαιδα που ζητούσαν ασφάλεια από τους βομβαρδισμούς και
άλλες ένοπλες επιθέσεις.
Μια τέτοια περίπτωση κατά τη διάρκεια του Β’ Βαλκανικού πολέμου, περιγράφει η αδελφή
Μαρία Λουίζα, στον έπαρχο Λαζαριστών π. Φρ. Ξ. Lobry:
“Ερμούπολις Σύρου, 16 Ιανουαρίου 1913.
“... Χτές στη μία το μεσημέρι, ενώ τα παιδιά βρίσκονταν κατά το σύνηθες στο διάλειμμα, μεγάλο
τουρκικό πολεμικό φάνηκε στα ανοιχτά της Μυκόνου. Πλησιάζοντας στη Σύρο έριξε τους πρώτους
πυροβολισμούς. Πριν προφτάσουμε να συγκεντρώσουμε τα παιδιά, μερικά από τα οποία είχαν αρχίσει
να κλαίνε, το Σχολείο μας γέμισε κόσμο. Πρώτη μας σκέψη ήταν να υψώσουμε τη γαλλική σημαία την
οποία, ελλείψει κοντού, στερεώσαμε στον καπνοδόχο.
Όταν το τουρκικό πολεμικό έφτασε στη βραχονησίδα “Φανάρι”, βομβάρδισε το λιμάνι. Από τον
κόσμο που ζήτησε καταφύγιο σε μας, γέμισεν η αυλή, οι διάδρομοι και όλες οι τάξεις στο ισόγειο. Τα
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παιδιά συγκεντρώσαμε στα δωμάτια της κοινότητας για να μη βλέπουν τη θάλασσα. Το γραφείο της
ηγουμένης κρατήσαμε για τους πιο επίσημους...
Μερικούς ηλικιωμένους μετέφεραν οι συγγενείς τους με άμαξες. Ένα ζευγάρι υπερηλίκων είχε
χρόνια να βγει από το σπίτι του. Μερικοί που αισθάνθηκαν δυσφορία, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
της Άνω Σύρου.
Όσοι τόλμησαν να βγουν έξω, γύρισαν και μας είπαν ότι οι πυροβολισμοί του τουρκικού
πολεμικού στόχευαν το ελληνικό πλοίο “Μακεδονία” που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι από
μέρες. Σε κάποια στιγμή άρχισε να φλέγεται. Από τη σοφίτα του κοινοβίου μας βλέπαμε τις φλόγες
και το μαύρο καπνό που ανέβαιναν στον ουρανό. Αφού πέτυχε το σκοπό του, το τουρκικό σκάφος
πήρε στροφή και εξαφανίστηκε. Η απομάκρυνσή του δεν επανέφερε την ασφάλεια. Ανήσυχος
ο τρομοκρατημένος κόσμος ασπάζονταν τις εικόνες που είχε φέρει μαζί του και επικαλούνταν
ασταμάτητα την Παναγία.
Στις 5 το απόγευμα, μάθαμε με ακρίβεια τα συμβάντα. Το πολεμικό των Τούρκων περιφέρονταν
από τις 10 το πρωί γύρω από τη Σύρο. Τους πρώτους όλμους εκτόξευσε στα ανοιχτά της Βάρης.
Λίγο μετά έκανε σήμα σε αγγλικό πλοίο να κρατηθεί σε απόσταση από το “Μακεδονία”. Έχοντας
διαπιστώσει τον κίνδυνο, ο άγγλος κυβερνήτης έριξε στη θάλασσα βάρκες για να μεταφέρουν το
πλήρωμα του ελληνικού πολεμικού στην ξηρά. Ένας όλμος τραυμάτισε στο χέρι υπάλληλο του
Αγγλικού Τηλεγραφείου και μια περαστική γυναίκα. Σοβαρά τραυματίστηκε οικογένεια ιταλών.
Ζημιές προκλήθηκαν και στη στέγη της Ηλεκτρικής Εταιρείας. Καταστράφηκαν μηχανήματα και
τραυματίστηκαν μερικοί εργάτες.
Το βράδυ ηρέμησε η κατάσταση και άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους οι “προσφυγές”
μας. Επειδή είχε διακοπεί το φως, δε μπορέσαμε να εξυπηρετήσουμε τους απρόσμενους επισκέπτες
μας όπως το επιθυμούσαμε.
Τα μεσάνυχτα ακούστηκαν νέες εκρήξεις. Μείναμε άγρυπνες, έτοιμες να δεχτούμε νέο κύμα
επισκεπτών. Ο δρόμος ήταν έρημος. Από το παράθυρο της σοφίτας βλέπαμε το φλεγόμενο “Μακεδονία”
Που είχε μετατραπεί σε τεράστιο πυροτέχνημα. Τα υπολείμματά του καθρεπτίζονταν στα ήσυχα νερά
του λιμανιού. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι οι εκρήξεις προέρχονταν από τα αποθηκευμένα πυρομαχικά
του. Το φαινόμενο συνεχίστηκε έως τις 7 το πρωί” (Ημερολόγιο Φραγκίσκου Ξ. Lobry, Θεσσαλονίκη
1914-1918, ΑΛΘ).
Για να καθησυχάσουν τους τρομοκρατημένους Συριανούς, έξι γαλλικά πολεμικά πλοία
αγκυροβόλησαν λίγο αργότερα στο λιμάνι. Κατ’ εντολή των ναυαρχών Salaun και Merveilleux που
έδρευαν στη Θεσσαλονίκη, κέντρο των συμμαχικών επιχειρήσεων, οι Αδελφές έλαβαν ρουχισμό και
τρόφιμα για τους φτωχούς προστατευόμενους τους. Την επομένη, γράφει η ηγουμένη Μαρία Argaud,
το παρεκκλήσιο της Παναγίας γέμισε από ναύτες. Όλοι μαζί έψαλαν παλαιά γαλλικά άσματα. Πολλοί
προσήλθα στα άχραντα μυστήρια. Για την ψυχαγωγία τους δόθηκε παράσταση από τις μαθήτριες, με
έργα θρησκευτικού, πατριωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου.
Όσοι από τους ναύτες είχαν προβλήματα υγείας, νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο “Άγιος
Παντελεήμων” της Άνω Σύρου. Σε ανταπόδοση, το Υπουργείο Ναυτικών της σύμμαχης Γαλλίας,
παρασημοφόρησε στο τέλος των Βαλκανικών Πολέμων την ηγουμένη του Νοσοκομείου Θηρεσία
Mirzan και την αδελφή Ευγενία Angelvin. Την ηρωική αδελφή “Σερ Ζενί” των Συριανών, που άφησε
όνομα για τη φιλανθρωπία της στα δυσοίωνα χρόνια του Β’ παγκοσμίου Πολέμου και της Κατοχής.
Ενώ συνεχίζονταν ο πόλεμος στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή όπου η πάλαι ποτέ κραταιά
Τουρκία έχανε τα τελευταία της οχυρά, οι Αδελφές του Ελέους επιδίδονταν με αυξημένο ζήλο στο
εκπαιδευτικό και φιλανθρωπικό τους έργο στην Ερμούπολη και Άνω Σύρο.
Από τα φυλασσόμενα στο ΑΑΕΣ Μαθητολόγια, γνωρίζουμε ότι το 1916/1917, λειτουργούσαν 6
τάξεις για γαλλικά και ελληνικά. Από τις 143 μαθήτριες, 35 εσωτερικές κατέβαλαν μηνιαία δίδακτρα
750 δρχ. με τα οποία συντηρούνταν 20 ορφανές. Τα δίδακτρα για τις ημιεσωτερικές ήταν 250 δρχ. και
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για τις εξωτερικές 70 δρχ. Εκτός από τα γαλλικά και ελληνικά, διδάσκονταν θρησκευτικά, αριθμητική,
καλλιτεχνικά, μουσική και χορό, ζωγραφική.
Το προσωπικό αποτελείτο από 9 αδελφές διαφόρων εθνοτήτων με προϊσταμένη την Μαρία
Argaud και 5 λαϊκές δασκάλες, κυρίως για τα ελληνικά.
Με ελαφρά αυξημένο το προσωπικό (7 αντί 5 δασκάλες), λειτούργησε ο Άγιος Βικέντιος
το 1920/1921. Οι μαθήτριες έφτασαν τις 155 με σταθερά ποσοστά εσωτερικών, ημιεσωτερικών,
εξωτερικών και ορφανών. Τα έσοδα, με πρώτη πηγή τα δίδακτρα, ανήλθαν το ίδιο έτος σε 49.650 δρχ.
ένανπ 61.660 εξόδων. Τα στοιχεία αυτά δίνει η προϊσταμένη αδελφή στον πρόξενο της Γαλλίας Hajjar
με την παράκληση να μεσιτεύσει στη γαλλική κυβέρνηση για την κάλυψη του ελλείματος το οποίο
συνεχίστηκε έως το τέλος της δεκαετίας 1920-1930, με μειωμένους ωστόσο ρυθμούς: 15.000 δρχ.το
1926 και 5.000 δρχ. το 1928.
Από τις εξωσχολικές δραστηριότητες της κοινότητας, η ηγουμένη Argaud σημειώνει την
προσφορά υπηρεσιών στην ενορία, συμπεριλαμβανομένης της κατήχησης και της διεύθυνσης της
Αδελφότητας “Τέκνα της Παναγίας”(55 μέλη το 1928), την επίσκεψη ασθενών κατ’ οίκον και την
οικονομική ενίσχυση προσφύγων: “Εφέτος”, γράφει για το έτος 1923, “εξαντλήσαμε κάθε οικονομικό
μας απόθεμα για τους δυστυχισμένους πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία αυτό το χειμώνα.
Στερούνται τα πανια. Νύχτα και μέρα ζητούν τη βοήθειά μας. Μερικά προσφυγόπουλα μένουν σε μας
επειδή οι εργαζόμενοι γονείς τους απουσιάζουν από το σπίτι”.
Οι ίδιες περίπου πληροφορίες περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις της ηγουμένης Μαρίας Argaud
έως τη διαδοχή της από την αδελφή Laurent το 1924. Επί των ημερών της και συγκεκριμένα στη
στροφή της δεκαετίας 1930, δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα στο Σχολείο “Άγιος Βικέντιος”, όπως
εξάλλου σε όλα τα στοιχειώδους εκπαίδευσης καθολικά σχολεία της Ελλάδος, λόγω απαγόρευσης
εγγραφής μαθητών ορθοδόξου δόγματος.
Από τις φυλασσόμενες στο ΑΑΕΣ βιογραφικές σημειώσεις της αδελφής Laurent,
πληροφορούμαστε ότι γεννήθηκε στη Γαλλία στις 16 Αυγούστου 1887. Κατέθεσε την ορκωμοσία
της στην κοινότητα του Αγίου Βικέντιου το 1909 και διορίστηκε στο Κολλέγιο “Καλαμαρί” της
Θεσσαλονίκης το 1910· Σχολείο “Άγιος Βικέντιος” στην Ερμούπολη διηύθυνε κατά τη δεκαετία 19241935.

3.3 Η δεκαετία του μεσοπολέμου (1930-1940)
Το 1930, τελευταίο έτος ισχύος της παλαιάς νομοθεσίας για τα ιδιωτικά σχολεία, στον “Άγιο
Βικέντιο” ενεγράφησαν 150 μαθήτριες από τις οποίες 40 εσωτερικές. Οι αιτήσεις ήταν περισσότερες.
Όμως, οι κτιριακές εγκαταστάσεις δεν επέτρεπαν μεγαλύτερο αριθμό εγγραφών. Η διάφορα τω
εξόδων από τα έσοδα ήταν μόλις 10.000 δρχ. Η προϊσταμένη, αδελφή Laurent, είχε κάθε λόγο να
ευχαριστημένη από την κίνηση του σχολείου της. Δυστυχώς, όχι για πολύ καιρό. Από το επόμενο
έτος τέθηκε σε ισχύ η καθέ άλλο παρά ευνοϊκή για τα μη κρατικά δημοτικά σχολεία νομοθεσία του
υπουργού Παιδείας Γ. Παπανδρέου, διαδόχου του Μ. Γόντικα.
Ο νόμος Γ. Παπανδρέου προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών των καθολικών, με πρώτη την
Ιεραρχία, τις εκπαιδευτικές μοναχικές κοινότητες και τις οργανώσεις λαϊκών, ιδιαίτερα στη Σύρο. Τους
συμπαραστάθηκαν δυναμικά ο πανεπιστημιακός καθηγητής και εν συνεχεία πρόεδρος της Ακαδημίας
Αθηνών Ερρίκος Σκάσσης και ο πρόεδρος της Ένωσης Καθολικών Σύρου Πέτρος Στεφάνου.
Υπό την ιδιότητα του διευθυντού του Λεοντείου Λυκείου της Αρχιεπισκοπής Καθολικών της
Αθήνας, ο Σκάσσης προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας το οποίο γνωμοδότησε ότι μπορούν “Οι
καθολικοί να έχουν τα δικά τους εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρίς όμως το δικαίωμα εγγραφής ορθόδοξων
μαθητών σε όσα εξ αυτών ανήκουν στην πρωτοβάθμια παιδεία”.
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Πρώην σχολείο - Ησυχαστήριο
“Παναγία της Ελπίδος”.
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Παρεκκλήσιο της Παναγίας.
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Για την κατάργηση του περιοριστικού αυτού μέτρου για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν και
ορθόδοξοι γονείς που ήθελαν τα παιδιά τους σε σχολεία των “Frères” και των “Soeurs”, ο οξυδερκής
δημοσιογράφος Πέτρος Στεφάνου, φερέφωνο των καθολικών της Σύρου, απευθύνθηκε γραπτώς
στον πρόεδρο της κυβέρνησης και επισκέφθηκε τον Υπουργό Παιδείας ο οποίος του εξέφρασε τη
δυσαρέσκειά του για τα δημοσιεύματα στην εφ. “Αυγή”.
“Εσείς μας προκαλέσατε, Κύριε Υπουργέ, και εμείς είχαμε την υποχρέωση να υπερασπιστούμε
τα δίκαια της Καθολικής Εκκλησίας”, απάντησε λακωνικά ο ευφυής Στεφάνου, τόσο εύστοχος στις
επιθέσεις του ώστε να αποκτήσει την επωνυμία “Γάτος”.
Από τη δική του πλευρά, ο πρωθυπουργός Ε. Βενιζέλος απαντώντας στην επιστολή Στεφάνου,
“εδήλωσε κατηγορηματικώς, αποκλείοντας οποιανδήποτε διάψευσιν προς την Καθολικήν Ιεραρχίαν,
ότι η Κυβέρνησις θέλει σεβασθή τας καθολικάς σχολάς τας εχούσας ελληνικήν διεύθυνσιν, ελληνικόν
διδασκαλικόν προσωπικόν και πρόγραμμα” (εφ. “Καθολική” αρ. 28/28-10-1930).
Διά του δημοσιογραφικού της οργάνου “Καθολική”, που πρόσφατα είχε ιδρυθεί στην Αθήνα από
την νεολαία, η Καθολική Ιεραρχία Ελλάδος, αποτελούμενη από τους Αθηνών Ιωάννη Φιλιππούση,
Κερκύρας Λεονάρδο Πρίντεζη, Νάξου και Τήνου Αλέξανδρο Γουιδάτο, Σύρου Αντώνιο Μακρυωνίτη,
Θήρας Μιχαήλ Καμηλλιέρη, Γεώργιο Χαλαβαζή των Ελλήνων Ενωτικών και Κύριλλο Ζοχραμπιάν,
των Αρμενίων, προσήψε στην Ι.Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδος παρασκηνιακές επεμβάσεις για την εις
βάρος των καθολικών σχολείων αλλαγή της νομοθεσίας:
“Δεν σας είπαν την αλήθεια (κ. Πρόεδρε) διότι άπαντα τα μέτρα εναντίον των οποίων
εξακολουθούμε να διαμαρτυρώμεθα, τα εστήριξαν επί του θρησκευτικού περιεχομένου και αναληθών
γεγονότων. Δεν σας είπαν την αλήθεια διότι άπαντα τα μέτρα ταύτα, τα εισηγήθη ο Μακαριώτατος
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Χρυσόστομος προ δύο μηνών, ως τα επίσημα όργανα της Αρχιεπισκοπής
διατυμπανίζουν. Αναγνώσατε την “Ανάπλασιν” και την “Εκκλησίαν” και θέλετε πειστή περί τούτου.
Η Διαρκής Ι.Σ. ηυχα- ρίστησε δια τον νόμον το Υπουργείον Παιδείας”.
Αυτό που κατόρθωσαν οι καθολικοί ιεράρχες, ήταν α) η εγγραφή των καθολικών ελληνοπαίδων
εις τα καθολικά εν γένει Σχολεία τα οποία έχουν ελληνική διοίκηση και διδάσκουν τα ελληνικά και
β) η εγγραφή καθολικών παιδιών στα ίδια σχολεία τα οποία δεν διαθέτουν ελληνική διοίκηση και
προσωπικό αλλά δεσμεύονται να την αποκτήσουν το ταχύτερο δυνατό.
Στην πρώτη κατηγορία ανήκε το δημοτικό σχολείο του Λεοντείου Λυκείου Αθηνών και στη
δεύτερη ο “Αγιος Βικέντιος” Ερμουπόλεως, το οποίο, μετά την αλλαγή της νομοθεσίας, έσπευσε
να τεθεί υπό τη διεύθυνση του Σεβ. Αντωνίου Μακρυωνίτη, έλληνα υπηκόου, αντί της μέχρι τότε
γαλλίδας προϊσταμένης, αδελφής Laurent.
Σχετική αίτηση, υπέγραψε ο Σεβ. Α. Μακρυωνίτης στις 18 Δεκεμβρίου 1930, ημέρα δημοσίευσης
εγκυκλίου του Γενικού Διευθυντή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, Στέφανου Τζουμελέα, με την οποία
αναγγέλλονταν η εφαρμογή της νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας περί “Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως”.
Στις 2 Ιουνίου 1931, εχορηγήθη άδεια “Ιδρύσεως Ιδιωτικού Σχολείου εν Ερμουπόλει Σύρου και
επ’ 0νοματι του κ. Αντωνίου Μακρυωνίτου, υπό την διεύθυνσιν της δημοδιδασκαλίσσης κ. Θεοδώρας
Αδαμοπούλου”.
Η άδεια ανανεώθηκε στο όνομα της κ. Σαμαρίτας Ιωάννου Βουτσίνου, ελληνίδας, στις 29
Απριλίου 1936. Λίγες μέρες πριν, είχε εκδημήσει ο Σεβ. Μακρυωνίτης. Για τη συντήρηση των 20 δικών
του ορφανών, καθορίστηκε το ανεπαρκές ποσό των 50.000 δρχ.
Γράφει η προϊσταμένη αδελφή Laurent στην έκθεση Πεπραγμένων έτους 1932, προς το
Ποντιφίκιο Έργο Διαδόσεως της Πίστεως:
“Ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Σύρου Αντώνιος Μακρυωνίτης, συγκέντρωσε το 1931, στο
Ίδρυμα μας τα 20 ορφανά της Διοικήσεως με συνέπεια να διπλασιαστεί ο αριθμός των παιδιών που
στεγάζουμε στον Άγιο Βικέντιο. Έχουμε συνολικά 43 κορίτσια 3 έως 18 ετών. Στα έξοδα συντήρησης
και μόρφωσής τους, η Επισκοπή συμμετέχει με 50.000 δρχ. το χρόνο. Περιμένουμε από τη θεία πρόνοια
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τo διπλασιασμό ή και τριπλασιασμό του ανεπαρκούς αυτού ποσού.
Έως τα 14 χρόνια, τα παιδιά παρακολουθούν τα μαθήματα του Ελληνικού Δημοτικού και
διδάσκονται γαλλικά. Μετά τα 14, εξασκούνται στην ραπτική και οικοκυρική για να μπορέσουν να
κερδίσουν χη ζωή τους. Στα 18 βγαίνουν από το ίδρυμα.
Προσπαθούμε να δώσουμε στις ορφανές μας στέρεες χριστιανικές αρχές εν όψει των κινδύνων
που θα αντιμετωπίσουν ζώντας σε ετερόδοξο περιβάλλον” (ΑΑΕΣ, Πεπραγμένα έτους 1932).
Κατά τους καταλόγους που φυλάσσονται στο ΑΑΕΣ, τα ορφανά στον “Άγιο Βικέντιο” ανήλθαν
χο 1932 σε 43, σε 42 το 1937 και 44 το 1939. Κατά την εφ. “Καθολική” αρ. 574/29-11-1945, οι Αδελφές
είχαν φροντίσει από της αφίξεώς τους, 220 ορφανά.
Επειδή οι εκκλησιαστικοί κύκλοι δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα αύξησης της οικονομικής
βοήθειας προς το Ορφανοτροφείο, η αδελφή Laurent αναγκάστηκε να απευθυνθεί στον προξενικό
πράκτορα της Γαλλίας στην Ερμούπολη, Μαρέν Ρηγούτσο, ο οποίος, εκτός από την ετήσια
επιχορήγηση 3.000 φρ., κατόρθωσε να αποκτήσει από το Παρίσι εφάπαξ ενίσχυση 30.000 φρ. Με
τη θεόσταλτη αυτή βοήθεια, η κοινότητα των Αδελφών πήρε μια βαθειά ανάσα που όμως, δεν ήταν
δυνατό να διαρ¬κέσει επ’ άπειρον.
Για τη μόνιμη αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος, η ηγουμένη Laurent αποφάσισε
να προσθέσει δύο τάξεις του Γυμνασίου στο Εξατάξιο Δημοτικό Σχολείο. Στις δύο αυτές τάξεις,
επιτρέπονταν από το νόμο να εγγραφούν ορθοδόξου δόγματος κορίτσια με υψηλά δίδακτρα.
Δυστυχώς, το σχέδιο που εφαρμόστηκε τα σχολικά έτη 1932/33 και 1933/34, δεν έφερε το
επιθυμητό αποτέλεσμα για δύο λόγους: α) Εξαιτίας της υποχρέωσης των μαθητριών των ιδιωτικών
Γυμνασίων να υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση για τη μεταγραφή τους σε Γυμνάσιο του Δημοσίου και
β) λόγω του υψηλού κόστους 4 επί πλέον καθηγητών οι οποίοι, έπρεπε κατά το νόμο, να πληρώνονται
και τους θερινούς μήνες.
Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο “Άγιος Βικέντιος” μετά την προσθήκη των δύο
γυμνασιακών τάξεων το 1932, εκθέτει η προϊσταμένη αδελφή στον προξενικό πράκτορα της Γαλλίας
Μαρέν Ρηγού¬τσο στις 16 Ιουνίου 1932 και στο Ποντιφίκιο Έργο Διαδόσεως της Πίστεως στις 15
Σεπτεμβρίου 1932:
“Στον “Άγιο Βενέδικτο”, που διαθέτει όλες τις απαιτούμενες από την Ελληνική Πολιτεία άδειες,
λειτουργούν Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο, δύο τάξεις του Ελληνικού Γυμνασίου και 4 τάξεις Γαλλικών.
Από τις 152 εγγεγραμμένες μαθήτριες, 97 φοιτούν στο Δημοτικό. Οι άλλες 55, παρακολουθούν
σε ίσο αριθμό, μαθήματα των δύο πρώτων τάξεων του Γυμνασίου και των Γαλλικών. Τα έσοδα για
το σχολικό έτος 1932/33, συμπεριλαμβανομένης και της γαλλικής επιχορηγήσεως, ανήλθαν σε
281.514 δρχ. και τα έξοδα σε 377.689 δρχ. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στις υψηλές δαπάνες του
Ορφανοτροφείου”.
Στο τέλος της επιστολής της προς τον κ. Μ. Ρηγούτσο, η προϊσταμένη Αδελφή ευχαριστεί δι’
αυτού τα Υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας της Γαλλίας, για την επιχορήγηση διδασκαλίας της
γαλλικής γλώσσας και την αποστολή βιβλίων.
Χωρίς αναφορά σε ιδιαίτερες ευχαριστίες - εφόσον δεν υπήρχε λόγος να το κάνει- η αδελφή
Laurent έγραψε τρεις μήνες αργότερα στο Ποντιφίκιο Έργο Διαδόσεως της Πίστεως: “Παρόλο το
δύσκολο καιρό που περνάμε, το Σχολείο μας λειτούργησε αρκετά καλά. Προς αντιμετώπιση των
δυσχερειών που μας δημιούργησε ο νέος νόμος περί Ξένων Σχολείων, οι Καθολικοί, με καθοδηγητή
τον Επίσκοπο Α. Μακρυωνίτη, πολλαπλασίασαν τις διαμαρτυρίες τους στην κυβέρνηση από την
οποία πήραν άδεια ίδρυσης Δημοτικού Σχολείου. Έτσι μπορέσαμε να απαλλάξουμε 94 καθολικά
παιδιά από τον κίνδυνο που θα διέτρεχε η πίστη τους εάν φοιτούσαν σε κρατικά σχολεία. Τα έχουμε
διαρκώς κοντά μας και τους διδάσκουμε συστηματικά την κατήχηση. Όμως, το βάρος λειτουργίας του
Σχολείου, πέφτει αποκλειστικά στους ώμους μας, χωρίς να υπολογίζουμε την οικονομική επιβάρυνση
από τα 44 ορφανά τα οποία σπουδάζουμε και συντηρούμε τελείως δωρεάν...
72 -

Από τις αρχές του σχολικού έτους 1931/32, συνεχίζει η προϊσταμένη Αδελφή, προσθέσαμε
στο Σχολείο μας δύο τάξεις του Γυμνασίου επειδή, αν δεν το κάναμε, μερικοί γονείς απειλούσαν να
αποσύρουν τα παιδιά τους από εμάς.
Αυτό σημαίνει επί πλέον οικονομική επιβάρυνση λόγω των υψηλών μισθών των καθηγητών.
Δαπανηρή είναι και η συντήρηση των κτιρίων μας λόγω της γειτονίασής τους με τη θάλασσα. Όλο
και κάτι έχουμε να επισκευάσουμε.
Με διαρκώς αυξανόμενα έξοδα, δε μας μένει παρά να στρέψουμε το βλέμμα στη θεία Πρόνοια,
την οποία ικετεύουμε να περιβάλει το έργο μας με την εύνοιά της”.
Οι ικεσίες των Αδελφών στην πρόνοια του Θεού, εισακούσθησαν κατά το ήμισυ. Η μεν
κυβέρνηση της Γαλλίας, αναγνωρίζουσα την προσφορά τους στη διάδοση της γαλλικής γλώσσας,
αύξησε τη βοήθεια της με το εφάπαξ ποσό των 30.000 φρ. Η δε εκκλησιαστική Αρχή, συνέχισε την
μετ εμποδίων και καθυ¬στερήσεων, καταβολή του ανεπαρκέστατου ποσού των 50.000 δρχ. για 20
και πλέον ορφανά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που οι εκκλησιαστικοί κύκλοι θεωρούσαν αυτονόητο να
υποβάλλονται σε μονομερείς θυσίες οι Αδελφές, “συνηθισμένες” καθώς ήταν, να σφίγγουν το ήδη
σφικτό ζωνάρι τους. Η Εκκλησία που διδάσκει τη δικαιοσύνη, όφειλε πρώτη να την τηρεί.
Ευγνώμονες προς τη Γαλλία, οι Αδελφές συνέχισαν δια του επί τριακονταετίας προξενικού της
πράκτορα στη Σύρο, Μαρέν Ρηγούτσου, να ενημερώνουν την Κυβέρνησή της για τις επιδόσεις και τα
προβλήματα του Σχολείου τους.
Παραθέτουμε για παράδειγμα, σημείωμα για το σχολικό έτος 1934/35, το οποίο φέρει την
υπογρα¬φή της προϊσταμένης αδελφής Laurent:
- Το Ίδρυμα “Άγιος Βικέντιος” στη Σύρο διαθέτει άδεια λειτουργίας Ελληνικού Δημοτικού
Σχολείου, διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας σε τρία επίπεδα /Cours/ και δύο τάξεων του Ελληνικού
Γυμνασίου.
- Στις 90 εγγεγραμμένες μαθήτριες μας, τα Ελληνικά διδάσκουν τρεις διπλωματούχες κυρίες και
τα Γαλλικά επτά Αδελφές από τις οποίες οι τρεις διαθέτουν το απαραίτητο δίπλωμα για την απόκτηση
του τίτλου “Brevet” (της γαλλικής δηλαδή φιλολογίας και όχι λογοτεχνίας για την οποία απονέμεται
ο τίτλος “Certificat”).
- Από τις διδάσκουσες Αδελφές, τρεις είναι γαλλίδες, τρεις ελληνίδες και 1 ιταλίδα.
- Λόγω των πολλών κρατικών Δημοτικών Σχολείων και του Γυμνασίου Θηλέων, τα οποία
λειτούργησαν τα τελευταία χρόνια, η ιδιωτική εκπαίδευση, ιδιαίτερα μετά τον περί “Ξένων Σχολών”
νόμο του 1930, περνά σοβαρή κρίση. Οι εγγραφές είναι ανεπαρκείς και η οικονομική μας κατάσταση
δύσκολη.
- Οι εγγραφόμενοι στα γαλλικά τμήματα μειώνονται διαρκώς λόγω του φόρτου των
γυμνασιακών μαθημάτων και του ανταγωνισμού της Αγγλικής γλώσσας. Κατά το τρέχον σχολικό
έτος, είχαμε μόλις 24 εγγραφές.
Με αυξανόμενα προβλήματα, συνεχίστηκε η λειτουργία της Σχολής “Άγιος Βικέντιος” έως
την 1η Νοεμβρίου 1940, όταν, λόγω της κήρυξης του πολέμου, διακόπηκαν τα μαθήματα για να
επαναληφθούν, κάτω από τελείως νέες συνθήκες, τον Οκτώβριο του 1949.

3.4 Ξένη κατοχή (1940-1944) και εμφύλιος σπαραγμός (1945-1949)
Στις 28 Οκτωβρίου 1940, η φασιστική Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο κατά της Ελλάδος. Είχε προηγηθεί
το Δεκαπενταύγουστο του ιδίου έτους, ο άνανδρος τορπιλισμός του εύδρομου καταδρομικού “Έλλη”.
Στο φανφαρόνο “Duce” που ήθελε ιταλική τη Μεσόγειο (Mare nostrum) με τα ιταλοκρατούμενα
Δωδεκάνησα, στο δικτάτορα Μουσολίνι που ήλπιζε να πιει τον καπουτσίνο του επί της Ακροπόλεως
εντός δέκα ημερών, η κατά πολύ υποδεέστερη σε εξοπλισμό Ελλάδα, απάντησε με το ηχηρό “Όχι” που
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Σύρος: Επικεφαλίδα Ενδεικτικού Σχολής “Άγιος Βικέντιος”.
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σήμαινε “Μολών λαβέ”. Ήλθε και απήλθε ταπεινωμένος.
Έτσι γράφτηκε το έπος της Αλβανίας με την υποχώρηση των ιταλών επιτιθεμένων εκτός του
βορειοηπειρωτικού εδάφους, και την ηρωική αντίσταση κατά των Γερμανών, με υπέρμαχο του θρυλικού
οχυρού “Ρούπελ”, βορείως των Σερρών, τον Απανωσυριανό Συνταγματάρχη Γεώργιο Κ. Δουράτσο,
που ετοιμάζεται το γενέθλιο νησί να τιμήσει τον προσεχή Απρίλιο (2004), με την τοποθέτηση της
προτομής του οε περίοπτο σημείο της Ερμούπολης, στην πλατεία Κουτσοδόντη.
Στο βικεντιανό νοσοκομείο “Παναγία της Ελπίδος” που συνέχισε την μετ’ εμποδίων λειτουργία
του μετά τον Οκτώβριο του 1940, με την προϊσταμένη Άννα Σταμπουλιάν και τις υφισταμένες της
Αδελφές συνεργάζονταν ο πεφιλημένος γιατρός των Συριανών Μάρκος Δουρατσος, αδελφός του
Συνταγματάρχη Γεωργίου, που σε καμιά περίπτωση της αποστολής του δεν έκρινε τον ασθενή από το
βαλάντιο του και τον πολύκλαυστο χειρούργο Παναγιώτη Καμπανάρο.
Κατά το πρώτο έτος της κατοχής, στο νοσοκομείο της Άνω Σύρου νοσηλεύτηκαν 260 εσωτερικοί
και 3000 εξωτερικοί ασθενείς. Οι δαπάνες του ιδρύματος ανήθαν σε 521.710 δρχ.: 98.000 για μισθούς
του 12μελούς προσωπικού, 118.902 για τους ασθενείς και 34.800 για βοήθεια στους φτωχούς. Από τις
211.942 δρχ. των εσόδων, 115.042 αναλογούσαν στα νοσήλεια, 49.900 σε δωρεές, 34.650 στη γαλλική
επιχορήγηση, 16.850 στην πώληση κηπευτικών και πουλερικών και 3.500 σε προσφορά του γαλλικού
Υπουργείου Ναυτιλίας.
Μετά την εγκατάσταση των αρχών κατοχής τον Απρίλιο του 1941, η προϊσταμένη Άννα
Σταμπουλιάν με κύρια συνεργάτιδα τη μεγάλη ευεργέτιδα των Απανωσυριανών αδελφή Ευγενία
Angelvin οι παλαιότεροι ενθυμούνται να διασχίζει τα σοκάκια της πόλης τους με κρυμμένες κάτω
από το φαρδύ ράσο της καραμέλες και σοκολάτες για τα μικρά παιδιά, ανέλαβαν τη μπουγάδα των
ιταλών στρατιωτών αντί φαρίνας και άλλων τροφίμων με τα οποία μαγείρευαν το περίφημο “αραντό”
για τους φτωχότερους των λιμοκτονούντων πολιτών. Το φιλάνθρωπο έργο των Αδελφών ενίσχυαν
γυναίκες της Άvω Σύρου μεταφέροντας με τα σταμνιά τους νερό από την Πηγή για να συμπληρώσουν
τα αποθέματα της στέρνας του νοσοκομείου.
Διαβάζουμε στο Ιστορικό του ιδρύματος:
“Ενθυμούμενες ότι κατά τον πόλεμο του 1914-1918, είχαν αναλάβει την καθαριότητα
γάλλων στρατιωτών, οι Αδελφές σκέφτηκαν να κάνουν το ίδιο με τους ιταλούς. Μίλησαν με κάποιο
συνταγματάρχη ο οποίος δέχτηκε την πρότασή τους. Από τότε δεν μας έλειψε η εργασία. Καθημερινά
μας επισκέπτονταν αξιωματικοί και στρατιώτες με κάθε είδος ρουχισμού. Από τα τραπεζομάντηλα
των εστιατορίων έως τα σεντόνια των ασθενών. Αναρίθμητα ήταν τα τεμάχια ιματισμού τα οποία
πλύναμε και μαντάραμε. Θάφταναν οι κάλτσες για να σχηματίσουμε ένα ολόκληρο βουνό...”
Στην Ερμούπολη, το επιταχθέν από τις Αρχές Σχολείο “Άγιος Βικέντιος” διέκοψε τη λειτουργία
του. Οι μαθήτριες μετεγράφησαν στα υποτυπωδώς λειτουργούντα δημόσια σχολεία των δύο πόλεων.
Οι Αδελφές που είχαν εν τω μεταξύ μετοικίσει σε γειτονική στενόχωρη κατοικία, κράτησαν κοντά
τους όσα από τα ορφανά δεν είχαν πρόθυμους συγγενείς να αναλάβουν τη φροντίδα τους. Συχνά
αναγκάζονταν να ανηφορίζουν μαζί τους στην Άνω Σύρο για να αποφύγουν την πιο επικίνδυνη στους
βομβαρδισμούς Ερμούπολη.
“Για τη συντήρησή τους”, διαβάζουμε στο Ιστορικό της Σχολής, “δύο Αδελφές ξεκινούσαν με τα
πόδια για τα χωριά. Φορτωμένες με μεγάλους σάκους, ζητιάνευαν για τα ορφανά και τους φτωχούς
που αδιάκοπα χτυπούσαν στην πόρτα τους, συκοστάφυλα το καλοκαίρι και λαχανικά το χειμώνα.
Επιστρέφοντας, διένειμαν το συσσίτιο που είχε οργανώσει στις δύο πόλεις έως τη φυλάκισή του
από τους Γερμανούς στα κρατητήρια Αβέρωφ τον Οκτώβριο του 1943, ο αντιστασιακός Επίσκοπος
Αντώνιος Γρηγόριος Βουτσίνος (βλ. περί αυτού Μάρκου Ν. Ρούσσου - Μηλιδώνη, Επιφανείς Συριανοί,
σελ. 115-125).
Με την αποχώρηση του τελευταίου γερμανού στρατιώτη τον Οκτώβριο του 1944 και τον
αποτραπέντα κίνδυνο ανατίναξης της παραλιακής οδού της Ερμούπολης από τον αντιστασιακό ιταλό
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Πέτρο d’ Ambrosio στον οποίο μεγάλη οφείλουμε ευγνωμοσύνη, τέλειωσε ο Γολγοθάς της Σύρου.
Μόνο τότε ανέτειλαν καλύτερες μέρες για το δοκιμασμένο από τη “μαρμάγκα” νησί, όπως ονομάστηκε
το θανατικό λόγω πείνας, που γέμισε όχι μόνο το “Χαρτουλάρη” (νεκροταφείο) αλλά και το γειτονικό
αγρό του Μπουλίνη. Ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή που είχε ζήσει η Σύρος μετά την πυρπόληση
από το στόλο του βάρβαρου Αλή Τσελεπή πασά τον Οκτώβριο του 1617. Τότε που το σκήνωμα δύο,
ηρώων κληρικών, του Επισκόπου Ιωάννη Ανδρέα Κάργα και του πρωθιερέα του μητροπολιτικό δον
Μιχέλη Γουτζίνου, έριξαν τη σκιά τους από τον ιστό της τουρκικής ναυαρχίδας, στην πυρπολημένη
ράχη του πολύπαθου νησιού. Στη Σύρα που και στις δύο αυτές δραματικές περιπτώσεις, αναστήθηκε
μέσα από τις στάχτες της σαν τον μυθικό φοίνικα (βλ. Επιφανείς Συριανοί ο.π. σελ. 191-199).
Στην Αδελφή Λουκία Παλαμάρη, μέλος της κοινότητας των Αδελφών στην Ερμούπολη από
μια σχεδόν εικοσιπενταετία, οφείλουμε τις ακόλουθες σημειώσεις που αφορούν στο πρώτο και
δραματικότερο λόγω της ασιτίας και του ασυνήθιστου ψύχους, έτος της κατοχής.
- Τον Οκτώβριο του 1940, στην Ερμούπολη υπηρετούσαν οι Αδελφές Pirault, προϊσταμένη,
Καρο¬λίνα, Μαργαρίτα, Ιωάννα, Μαγδαληνή, Κωνσταντίνο και Κλοτίλδη η οποία απεδήμησε το
Φεβρουάριο του 1944 (σύντομη νεκρολογία της στην εφ. “Καθολική” του ίδιου έτους και μηνός).
- Προϊσταμένη στην Άνω Σύρο ήταν η σμυρναία Άννα Σταμπουλιάν, διάδοχος της
συμπατριώτισσάς της Θηρεσία Μιρζάν, με υφισταμένες τις αδελφές Angelvin Ευγενία, Μάρθα,
Μαρία Λουίζα και Germaine. Στους ασθενείς πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους ο παθολόγος Μάρκος
Δουράτσος και ο χειρούργος Παναγιώτης Καμπανάρος, ο μετέπειτα δήμαρχος της Ερμούπολης.
- Στις 13 Δεκεμβρίου 1940, ο ιερέας Μάρκος Σιγάλας, ο μέλλων Αρχιεπίσκοπος Καθολικών της
Αθήνας (1947-1949), οργάνωσε μαζί με τις Αδελφές, υπό την αιγίδα του Επισκόπου Α. Γ. Βουτσίνου,
συσσίτια στην παλαιά και νέα πόλη για τους φτωχούς χωρίς διάκριση δόγματος. Στο Συμβούλιο
των συσσιτίων πρόσφερε δυναμικά τη βοήθειά του ο βιοτέχνης Ιωάννης Φρέρης. Στην Άνω Σύρο
το συσσίτιο εγκαινιάστηκε στο χώρο του σημερινού νηπιαγωγείου “Η φωλιά” στις 29 Δεκεμβρίου
1940. Μετά την ευλογία του έργου από το Σεβ. Βουτσίνο, οι γεωργοί του νησιού πρόσφεραν 500 κιλά
πατάτες.
- Υπό την επίβλεψη της αδελφής Μάρθας Angelova, από το Κιλκίς, 10 μέλη της οργάνωσης
“Τέκνα της Παναγίας”, καθάριζαν πατάτες για τις πρώτες 350 μερίδες που σύντομα αυξήθηκαν σε 400.
- Στις 17 Μαρτίου 1941, ο νέος διευθυντής του νοσοκομείου Ερμουπόλεως Λεντάκης, ζήτησε
στις Αδελφές να δεχτούν στο παθολογικό τμήμα τους τραυματίες πολέμου που δεν έφτασαν ποτέ
επειδή το πλοίο που τους μετέφερε βυθίστηκε αύτανδρο.
- Από τις 14 Μαΐου 1941, στο υψηλότερο σημείο του νοσοκομείου “Παναγία της Ελπίδος”
αναρτίστηκαν οι σημαίες της Ιταλίας και του Ερυθρού Σταυρού. Λόγω του μεγάλου αριθμού ασθενών
γηγενών και ιταλών στρατιωτών, η διοίκηση πρόσθεσε κρεβάτια στο εργαστήριο κοριτσιών και στους
διαδρόμους του ιδρύματος.
Έως το Σεπτέμβριο του 1943, μήνα διαδοχής της ιταλικής από τη γερμανική διοίκηση, μετά
το πραξικόπημα Battoglio κατά του Μουσολίνι, ο συνταγματάρχης Farina παρενέβαλε εμπόδια στη
χρήση του νοσοκομείου για την προετοιμασία του συσσιτίου, γεγονός που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια
του Επισκόπου Α. Γ. Βουτσίνου. Δεν ήταν η μόνη αιτία τριβής του ελληνόψυχου ιεράρχη με τον
ομόθρησκο κατακτητή. Τη μέρα της εθνικής εορτής 25 Μαρτίου 1943, επικαλούμενος τη νίκη των
συμμαχικών όπλων στον ενοριακό ναό της Ερμούπολης, προκάλεσε την οργή του ιταλού διοικητή ο
οποίος απαίτησε την λογοκρισία των κηρυγμάτων του. “Εσείς είστε ο διοικητής και εγώ ο πνευματικός
πατέρας, απάντησε ο Βουτσίνος. Σημειώσεις προς έγκριση δεν υπάρχουν. Κηρύττω πάντα από το
περίσευμα της καρδιάς μου”.
Η πείνα συνέχιζε να μαστίζει Ερμουπολίτες και Απανωσυριανούς. Περισσότερο υπέφεραν
οι πρώτοι που εστερούντο συγγενικών δεσμών με τους χωρικούς. Αλλά και στην παλαιά πόλη, οι
θάνατοι κατά το πρώτο έτος της κατοχής, ήταν τετραπλάσιοι σε σύγκριση με την περίοδο Νοεμβρίου
1939-1940. Για τα νήπια και τους βαρειά ασθενείς οι Αδελφές, εκτός από τις 400 καθημερινές μερίδες
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σε απόρους, μοίραζαν γάλα, ρύζι και ζάχαρη από τον Ερυθρό Σταυρό. Η βοήθεια ήταν ανεπαρκής.
Πολλοί έφευγαν με τη “φαγιάντσα” τους αδειανή.
Με λιγότερη πείνα συνεχίστηκε η γερμανική κατοχή. Όμως, οι προαισθανόμενοι την ήττα τους
χιτλερικοί, άρχισαν να σκορπίζουν τον τρόμο στον άμαχο πληθυσμό. Οι βομβαρδισμοί γίνονταν όλο
και πιο συχνοί. Με μανία καταδίωξαν και τους μέχρι τότε συμμάχους τους ιταλούς πολλοί από τους
οποίους φονεύτηκαν βάναυσα. Στις αρχές Νοεμβρίου του 1943, μετά την ανακάλυψη πομπού σε μνήμα
της μητρόπολης συνέλαβαν τον Επίσκοπο Α. Γ. Βουτσίνο τον οποίο ενέκλεισαν σε κελί βαρυποινητών
των φυλακών Αβέρωφ. Στη Σύρο επέστρεψε μετά την απελευθέρωση, με ελληνικό θωρηκτό. Στο ναό
Ευαγγελίστριας στην Ερμούπολη όπου τελέστηκε δοξολογία, καθολικοί και ορθόδοξοι επευφήμησαν
τον ήρωα ποιμένα.
Από τις πρώτες ενέργειες του επανελθόντος στην έδρα του ιεράρχη, ήταν η επαναλειτουργία
του ιατρειόυ των Αδελφών του Ελέους. Το χαρμόσυνο νέο ανήγγειλε στο εκκλησίασμα του
πανηγυρίζοντος ναού του Αγίου Σεβαστιανού στις 21 Ιανουαρίου 1945, ενώπιον των εκπροσώπων
της φιλανθρωπικής οργάνωσης Unra, Νταμπλέ και του Στρατιωτικού Συνδέσμου Em-El, Νουγκάς.
Διαβάζουμε στην εφ. “Καθολική” αρ. 554/21-2-1945: “Ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος μας,
ιδρυτής του ιατρείου “Καλός Σαμαρείτης”, ευχαρίστηοε αγγλιστί τους Κυρίους εκπροσώπους των
δύο ανθρωπικών οργανώσεων δια την δωρεάν παροχήν φαρμάκων, ακολούθως δε, εξήγησε με ολίγα
λόγια εις τον λαόν τον σκοπόν του ιατρείου που είναι να χορηγεί δωρεάν φάρμακα και γάλα εις τους
άπορους κατοίκους της Άνω Σύρου και να περιθάλπτει κατ’ οίκον τους μη δυναμένους να προσέλθουν
εις αυτό ασθενείς. Ιατρός διορίστηκε ο συμπολίτης μας κ. Μάρκος Δουράτσος... Οι κάτοικοι της Ανω
Σύρου έχουν λόγια για να ευχαριστήσουν τον αγαπητόν αυτών Ποιμενάρχην ο οποίος, παρά τον
εργασιών που του επιβάλλει η πολυάσχολος δράσις του ως Επίσκοπος και Πρόεδρος της Επιτροπής
Επισιτισμού, ευρήκε καιρόν να ασχοληθή και με το νέον Ίδρυμα το οποίον αποδεικνύει την στοργήν
δια τα πνευματικά του παιδιά”.

4. Η τελευταία πεντηκονταετία (1950-2003)
4.1 Το τέλος του Ιατρείου Άνω Σύρου και η μετατροπή αυτού σε Οίκο Ευγηρίας
(1952-1977)
Ο Β’ παγκόσμιος πόλεμος που τόσα δεινά συσσώρευσε στην Ευρώπη, συνεχίστηκε στον
ταλαίπωρο τόπο μας με τον εμφύλιο σπαραγμό εθνικιστών - κομμουνιστών, που προκάλεσε εκατόμβη
θυμάτων και ανυπολόγιστες καταστροφές. Ακόμη και σε σύγκριση με την ξένη κατοχή. Ας θυμηθούμε
τα λόγια που βάζει ο Κώστας Ταχτσής στο στόμα της πρωταγωνίστριάς του στο “Τρίτο Στεφάνι”: “Πριν
προλάβουμε να πούμε δόξα σοι ο Θεός που γλιτώσαμε από τους γκεσταπίτες, αρχίσαμε να τρέμουμε
τους δικούς μας τους φονιάδες, που ήταν τρεις φορές χειρότεροι, όπως το λέει και η παροιμία: ποιος
σου ‘βγάλε το μάτι τόσο βαθιά; - ο αδελφός μου...”.
Η δεύτερη αυτή δοκιμασία της αιματοβαμμένης δεκαετίας 1940-1949, έκλεισε ατα
ελληνοαλβανικά σύνορα (Γράμμος) το καλοκαίρι του 1949.
Με τη λήξη των εχθροπραξιών και την προοπτική καλύτερων ημερών για την ταλαίπωρη Ελλάδα
ίου 1949-1950, οι Αδελφές του Ελέους επανεξέτασαν, βασισμένες σε νέα δεδομένα, το πρόγραμμα της
Αποστολής τους στην Ερμούπολη και Άνω Σύρο.
Τρεις ήταν οι λόγοι για τους οποίους η ηγουμένη του ιατρείου “Καλός Σαμαρείτης” Άννα
Σταμπουλιάν πρότεινε τη μετατροπή του σε Οίκο Ευγηρίας: πρώτα η αναβάθμιση του Δημοτικού
Νοσοκομείου Ερμουπόλεως, ικανού να ικανοποιήσει τα προβλήματα υγείας των γηγενών και έπειτα
η έλλειψη Οίκου στέγασης και νοσηλείας ηλικιωμένων στο Δήμο της Άνω Σύρου και η αντιστρόφως
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ανάλογη κίνηση εσόδων και εξόδων του ιατρείου “Καλός Σαμαρείτης”. Αναφέρουμε δειγματικά ότι το
1950 τα έξοδα ανήλθαν σε 30 εκ. έναντι 12 εκ. εσόδων. Με ένα τόσο παθητικό προϋπολογισμό, ήταν
αδύνατη η συνέχιση της λειτουργίας του.
Το Δεκέμβριο του 1952, έκλεισαν οριστικά οι πόρτες του “Καλού Σαμαρείτη”. Την απόφαση
κοινοποίησε η προϊσταμένη Σταμπουλιάν στο Ταμείο Υγιειονομικού Προσωπικού του Υπουργείου
Προνοίας, με το ακόλουθο έγγραφο:

Με άλλο, μεταγενέστερο έγγραφο, ο διευθυντής του Βαρδάκειου και Πρώιου Νοσοκομείου
Στυλιανός Διαμαντής, ευχαριστεί τις Αδελφές για την προσφορά των χειρουργικών και άλλων
εργαλείων του πρώην ιατρείου τους:
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Από το 1953, ο “Καλός Σαμαρείτης” στέγασε άπορους γέροντες που είχαν ανάγκη νοσηλείας.
Σε γειτονικό κτίριο του Ησυχαστηρίου, επαναλειτούργηοε το ίδιο ετος το Νηπιαγωγείο «Η Φωλιά»,
έργο κατ’ εξοχήν κοινωνικό σε μια εποχή που ιδρύματα του είδους αυτού μετριούνταν στη χωρα μας
στα πέντε δάχτυλα.
Για την ενίσχυση των δυο αυτών κοινωνικών έργων (16 γέροντες και 50 νήπια), οι Αδελφές
ζήτησαν τη συνδρομή του Υπουργείου Προνοίας με το ακόλουθο έγγραφο:
«Λαμβάνομεν την τιμήν να αναφέρωμεν Υμίν ότι διατηρούμεν εν Άνω Συρω Ίδρυμα (πρώην
Γαλλικόν Νοσοκομείον) προς περίθαλψιν και παροχήν στέγης και διατροφής εις 16 Γέροντας, οι εκ
των οποίων δυνάμενοι ελάχιστα καταβάλλουν έναντι των δαπανών περιθάλψεως και διατροφής τους.
Από τίνος δε χρόνου, υπηρετούμε εις τον Παιδικόν Σταθμόν Άνω Σύρου των εργαζομένων Μητέρων,
αίτινες μας εμπιστεύονται τα μικρά παιδιά των κατά το διάστημα της ημέρας καθ’ ο αύται εργάζονται.
Ο αριθμός αυτών ανέρχεται εις 50-60. Επειδή τα οικονομικά μας δεν επαρκούν δια την περιθαλψιν
του¬τών, παρακαλούμε όπως ευαρεστούμενοι, εγκρίνητε εις ημάς την χορήγησιν ειδων διατροφής
και ει δυνατόν, ειδών ρουχισμού δια τους ως άνω τροφίμους του Ιδρύματος».
Οίκος Ευγηρίας διετέλεσε ο “Καλός Σαμαρείτης” έως το 1977, έτος μετακόμισης των 25 τροφίμων
του στην πρώην Σχολή “Άγιος Βικέντιος” Ερμουπόλεως, που είχε εν τω μεταξύ μετασκευασθεί σε
Hσυχαστήριο. Εις αυτό είναι αφιερωμένη η τελευταία παράγραφος του παρόντος κεφαλαίου.

4.2 Η μετά τον πόλεμο επαναλειτουργία της Σχολής “Άγιος Βικέντιος” και του
Φροντιστηρίου Γαλλικών (1950-1977)
Αμέσως μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου τον Αύγουστο του 1949, ο ιδρυμένος το
1928 “Σύλλογος Ελλήνων Καθολικών Σύρου”, πρότεινε στην κυκλαδίτισα Αδελφή Καρολίνα
Πολυκανδριώτη, προϊσταμένη στο κοινόβιο της Ερμούπολης, την επαναλειτουργία της προπολεμικής
Σχολής “Άγιος Βικέντιος” και την εις αυτή διοργάνωση φροντιστηριακών μαθημάτων γαλλικής
γλώσσας. Το ενδιαφέρον για τη γλώσσα του Κορνήλιου και του Ρακίνα, ήταν ακόμη ζωντανό στην
πρωτεύουσα των Κυκλάδων.
Η πρόταση του “Συνδέσμου” στον οποίο προήδρευε το έτος εκείνο ο Παύλος Καρβώνης
στον οποίο οφείλω τις πληροφορίες που ακολουθούν, συνάντησε ευήκοα ώττα στην κοινότητα
των Αδελφών. Ήταν εξάλλου κατάλληλη η στιγμή για την ανακίνηση του θέματος λόγω διορισμού
στη Σύρο της σερραίας αδελφής Μαρίας Σκουλίδου, διπλωματούχου δασκάλας, στην οποία θα
ανετίθετο η διεύθυνση της Σχολής. Τον τίτλο του ιδιοκτήτη και υπεύθυνου ενώπιον της Πολιτείας, θα
διατηρούσε ο “Σύλλογος Ελλήνων Καθολικών Σύρου”, αναγνωρισμένο Σωματείο από το Πρωτοδικείο
Ερμουπόλεως το 1929.
Την άδεια λειτουργίας για καθολικά αποκλειστικά παιδιά, όπως το απαιτούσε ο νόμος του 1930,
υπέγραψε στις 30 Αυγούστου 1949, ο υπουργός παιδείας και μέλλων πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Κωνσταντίνος Τσάτσος. Είχε προηγηθεί η αυτοψία καταλληλότητας των χώρων για 90 το ανώτερο
μαθητών, στις 12 Αυγούστου του ιδίου έτους.
Το κείμενο της υπουργικής αδείας που έθεσε στη διάθεσή μου ο κ. Παύλος Καρβώνης, έχει ως
εξής:
Προς τον Σύλλογο Ελλήνων Καθολικών Σύρου
εις Ερμούπολιν
Αρ. Πρωτ. 66583
Έχοντες υπ’ όψει 1) τα άρθρα 15,16 του Α.Ν. 2545/40, 2) την υπ’ αριθ. 46658/4-7-49 πράξιν
ημών δι’ ης εχορηγήθη υμίν άδεια ιδρύσεως ιδιωτ. δημ. σχολείου εν Ερμουπόλει Σύρου, 3) το υπ’ αριθ.
1/12- 8-49 πρακτικόν αυτοψίας της κατά τον νόμον Σχολ. Επιτροπής αφορών την καταλληλότητα
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του οικήματος εν ω πρόκειται να λειτουργεί το ιδιωτ. δημ. σχολείον σας, κείμενον εις το ανατολικόν
μέρος της Ερμουπόλεως ένθα στεγάζεται το ορφανοτροφείον θηλέων καθολικών, υπό τον όρον όπως
μη περιλάβη πλείονας των 90 μαθήτριας αίτινες απαραιτήτως δέον να ανήκουν εις το αυτό προς
το καθίδρυμα και τους εν αυτώ διαβιούντας δόγμα, ήτοι να είναι καθολικοί. Το σχολείον τούτο θα
λειτουργήση ως Ελλην. ιδιωτ. δημοτικόν σχολείον.
Ο Υπουργός Κ. Τσάτσος
Μεγάλοι ευεργέτες του Σχολείου κατά την πρώτη περίοδο της λειτουργίας του, αναδείχτηκαν
ο ναύαρχος του γαλλικού στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο με έδρα τη Βηρυττό G. Camussot και
η γαλλίδα κόμισα de Saint-Cyr. Με την οικονομική τους βοήθεια, επουλώθηκαν οι πληγές που είχε
ανοίξει στο σώμα του μεγαλοπρεπούς κτιρίου, ο βομβαρδισμός του Οκτωβρίου 1944.
“Τα ονόματα των δύο αυτών ευεργετών”, διαβάζουμε στο Ιστορικό της Σχολής, θα πρέπει να
γραφούν με χρυσά γράμματα στα Ιδρύματά μας. Με πολύ ζήλο και αφοσίωση, φρόντισαν το έργο
μας. Η Βηρυττός, έδρα του ναύαρχου Camussot, εργάζεται για μας. Στο Παρίσι επισκέπτεται τους
αρμόδιους ζητώντας βοήθεια για τα Νοσοκομεία και τα Σχολεία μας που τιμούν το όνομα της
Γαλλίας στην Ανατολή. Με την επιχορήγηση και με τη βοήθεια που μας προσφέρει το ναυτικό της,
κατορθώσαμε να επι¬σκευάσουμε το 1949, το Σχολείο μας. Ας ευλογεί ο Θεός όλους εκείνους που
μας επιτρέπουν με τη γενναιοδωρία τους, να βοηθάμε τους φτωχούς και να μαθαίνουμε στα παιδιά
τους γράμματα”.
Οι ευγνωμονούσες τους δύο γάλλους ευεργέτες Αδελφές ήταν η “προεστή” Καρολίνα
Πολυκαν¬δριώτη, η διευθύντρια του Σχολείου “Άγιος Βικέντιος” Μαρία Σκουλίδου, η Ελένη Απέργη
από την Τήνο, η Αιμιλία Dimova, από το Κιλκίς, οι σμυρναίες Χορόπ και Μπαχατουριάν, αρμενικής
καταγωγής, η γαλλίδα Μαρία Ιωσηφίνα, δασκάλα της ζωγραφικής, η Όλγα Μάνεση και η Γενοβέφα
Σααδή.
Με αμετακίνητη διευθύντρια από το 1949 έως την αναστολή λειτουργίας του το 1973, την
αδελφή Μαρία Σκουλίδου, το Σχολείο αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα λόγω του ανεπαρκούς
αριθμού εγγραφών με αποτέλεσμα την κακή οικονομική του κατάσταση: 45 το 1965, 38 το 1967 και
24 το 1973. Δύο ήταν τα ορφανά κορίτσια που έμεναν με τις Αδελφές. Σε αντίθεση με τα πενιχρά
αυτά αποτελέσματα του Δημοτικού Σχολείου “Άγιος Βικέντιος” που καθιστούσαν προβληματική τη
συνέχιση της λειτουργίας του, οι εγγραφές στα φροντιστηριακά μαθήματα γαλλικών με τη δυνατότητα
απόκτησης διπλώματος (Brevet) αναγνωρισμένου από το Πανεπιστήμιο των Παρισίων, περνούσαν
τις 100 το χρόνο. Το 1983, τελευταίο έτος των μαθημάτων, οι εγγεγραμμένοι ήταν 127. Αριθμός
εκπληκτικός για μια επαρχιακή πόλη του μεγέθους της Ερμούπολης. Το τέλος του φροντιστηρίου
συνέπεσε με τη συνταξιοδότηση της Αδελφής Γενοβέφας Σααδή, που για δύο δεκαετίες ήταν η
κινητήρια δύναμή του. 80 και πλέον ετών, εφησύχασε για μια ακόμη δεκαετία στη Γαλλία.

4.3 Από το Σχολείο “Άγιος Βικέντιος” στο Ησυχαστήριο “Παναγία της Ελπίδος”
(1977-2003)
Το έργο μετατροπής του Σχολείου “Άγιος Βικέντιος” στο Ησυχαστήριο Παναγία της Ελπίδος”
μεταξύ των ετών 1974 και 1977, ανέλαβε η θαλλερή παρά τα 75 χρόνια της, αδελφή Γενοβέφα Σααδή
σε συνεργασία με την Αδελφή υπηρεσίας Όλγα Μάνεση που είχε διαδεχτεί τη Ματθίλδη Ghenz και
αυτή, το 1965, την εκδημήσασα Καρολίνα Πολυκανδριώτη.
Η Ραχήλ Μαρία Ιωάννα Σααδή, του Ναχμάν και της Ματθίλδης, μια μεγαλόψυχη εβραία που
αφού γνώρισε την αυτοθυσία των Αδελφών τον καιρό του πολέμου, βαφτίστηκε και εισήλθε στην
κοινότητά τους για να υπηρετήσει τους νέους και τους φτωχούς, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις
10 Ιανουαρίου 1900. Δίδαξε στη γενέθλια πόλη και στη Σύρο όπου διηύθυνε έως το 1973, το υπό
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την αιγίδα των Αδελφών Ορφανοτροφείο. Για έμβλημα είχε τη φράση: “Οφείλουμε ενωμένες με την
Αγία Τριάδα, να είμαστε μια καρδιά και ένα πνεύμα κατά το πρότυπο των θείων προσώπων” (από το
βιογραφικό της σημείωμα στο Ιστορικό της Σχολής “Άγιος Βικέντιος).
Με νεανικό σφρίγος, η γερόντισα Γενοβέφα Σααδή, άρχισε το έργο μετατροπής χρήσεως του
Σχολείου Άγιος Βικέντιος. Για την υλοποίησή του, δαπανήθηκαν χρήματα από την πώληση αμπελώνων
της κοινότητας στη Σαντορίνη. Δεν έλειψαν και οι ευεργέτες, όπως της συριανής Όλγας Αράγκη
που κληροδότησε στις Αδελφές τρεις παλαιές κατοικίες, αποθήκη και μαγαζί στις οδούς Απόλλωνος
και Νόντενστρομ στην Ερμούπολη. Το πορτραίτο της έχει αναρτηθεί στην αίθουσα επισκέψεων του
Ησυχαστηρίου “Παναγία της Ελπίδος” μαζί με τη φωτογραφία του μεταγενέστερου ευεργέτη και
τροφίμου του ιδρύματος, Νικόλαου Σαργολόγου.
45 κλίνες για ηλικιωμένους από τις οποίες οι μισές προορίζονταν στους τροφίμους του
αναστείλαντος τη λειτουργία του Ησυχαστηρίου της Άνω Σύρου, αντικατέστησαν τα μαθητικά θρανία
του μέχρι τότε εκπαιδευτηρίου “Άγιος Βικέντιος”, στα οποία πολλές γενεές κοριτσιών, διδάχτηκαν
ήθος και γράμματα. Μαζί με τις Αδελφές, αξιομνημόνευτες και οι λαϊκές δασκάλες Ελευθερίου,
κάπου 25 χρόνια στον “Άγιο Βικέντιο”, οι κυρίες Αδαμοπούλου, Παγώνη, Μακρομάλλη, Σκιάνου,
Ροδοκανάκη, Κοτσιώλου και πολλές άλλες.
Από το φθινόπωρο του 1977, την έδρα της άξιας δασκάλας αδελφής Μαρίας Σκουλίδου που
πήρε το δρόμο της επιστροφής στον ελληνικό βορρά, διαδέχτηκε το τραπέζι φαρμάκων το οποίο
φροντίζει από το 1981, η διπλωματούχος νοσοκόμα αδελφή Αννίτα Poljac, πιστή στην υπηρεσία των
παπούδων και γιαγιάδων της Σύρας.
“Η παρουσία της εκ Κροατίας υπεύθυνης νοσοκόμου του Ιδρύματος αδελφής Αννίτας Poljac,
είναι απαραίτητη για την περαιτέρω λειτουργία του”, διαβεβαίωνε ο Επίσκοπος π. Φραγκίσκος
Παπαμανώλης αρμόδιες Αρχές ζητώντας την παράταση παραμονής της στην Ελλάδα (Α.Κ.Ε.Σ. φακ.
180/6).
Στην ίδια πάντοτε θέση εξακολουθεί η αγαπητή στους Συριανούς κροάτισα Αδελφή να
προσφέρει τις φιλάνθρωπες υπηρεσίες της. Μαζί της η άξια προϊσταμένη απανωσυριανή Αδελφή Άννα
Δούναβη, η μέχρι προ λίγων ετών εμψυχώτρια του Νηπιαγωγείου “Η Φωλιά”, Λουίζα Παλαιολόγου,
επίσης απανωσυριανή, η σεβαστή γερόντισα Αικατερίνη Βαρθαλίτου από τη Βάρη, η προηγουμένη
αδελφή Λουκία Παλαμάρη από τη γειτονική Τήνο και η αδελφή Βικεντία Καπέλλα με πολλά χρόνια
υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Θεός ας τους δίνει δυνάμεις και διαδόχους για να συνεχίσουν το
θεάρεοτο έργο τους.
Σε εφαρμογή του ιδίου προγράμματος ανταλλαγής των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τn
προσφορά υπηρεσιών στους πιο αναγκεμένους, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, οι Αδελφές, καθοδηγούμενες
από την έπαρχο Κωνσταντινουπόλεως Rigal και την προϊσταμένη στη Θεσσαλονίκη Νικόλ Chavigny,
ανέλαβαν το 1978, τη διεύθυνση του νεοσύστατου Ησυχαστηρίου της Αρχιεπισκοπής Καθολικών
Αθήνας “Καλός Σαμαρείτης”, στην Πεύκη Αττικής. Το τίμημα γι’ αυτό ήταν να εγκαταλείψουν λόγω
ανεπάρκειας προσωπικού, το ιστορικό Κολλέγιό τους στο Καλαμαρί της συμπρωτεύουαας. Επώδυνος
ήταν ο αποχωρισμός τους από τον Ελληνικό Βορρά στον οποίο εργάστηκαν για ενάμισυ αιώνα.
Δεν ήταν λιγότερο επώδυνη η αναστολή λειτουργίας του απανωσυριανού ιδρύματος των
Αδελφών. Μάταια προσπάθησαν οι Απανωσυριανοί με φερεφωνο τον εφημεριο Αγιου Σεβαστιανού
και τους 5 χρηματίσαντες υπεφημέριους, αν αποτρέψουν τη μετάθεση τους έστω και για δύο μόλις
χιλιόμετρα, μέχρι την Ερμούπολη.
Την επελθούσα από τις Αδελφές αλλαγή, ενέκρινε ο Επίσκοπος Σύρου π. Φραγκίσκος με το
ακόλουθο έγγραφο, το οποίο απόκειται στο Α.Κ.Ε.Σ. φακ. 180/6:
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Χωρίς να έχουν λησμονήσει τον Απανωσυριανό Βράχο και με προστάτιδα την Παναγιά Μάννα της
Αγίας Ελπίδας, η πενταμελής κοινότητα των Αδελφών της Ερμούπολης, συνεχίζουν το φιλανθρωπικό
έργο της Αγίας τους Μητέρας Λουίζας, υπηρετώντας τους ηλικιωμένους, επισκεπτόμενες φτωχούς
και ασθενείς σε κάθε γωνιά του νησιού, συνεργαζόμενες με την “CARITAS” και συμμετέχοντας σε
ποίκιλες δραστηριότητες της τοπικής Εκκλησίας.
Πόσο οι Συριανοί αναγνωρίζουν και είναι ευγνώμονες για την ανιδιοτελή προσφορά των
Θυγατέρων του Αγίου Βικέντιου στον τόπο τους, εξέφρασε ο Σεβασμιότατος Επίσκοπος μας π.
Φραγκίσκος στην ακόλουθη επιστολή της 1ης Φεβρουαρίου 1996, προς την έπαρχο Μασσαλίας
Αδελφή Lamauf. « Οι Αδελφές προσφέρουν θαυμάσια υπηρεσία στους ηλικιωμένους που δε μπορεί
να προσφέρει καν άλλος αν δεν συνδυάζει την υπηρεσία με την αγάπη και εκτίμηση για το έργο που
επετέλεσαν και ακολουθούν να επιτελούν στο Ησυχαστήριο, στον Παιδικό Σταθμό και στις Ενορίες,
είναι μεγάλη. Η Εκκλησία μας στη Σύρο το αναγνωρίζει και είναι στις Αδελφές ευγνώμων” (Α.Κ.Ε.Σ.
φακ. 180.6)
Από τη δική της σκοπιά, η προϊσταμένη στην Αποστολή Ελλάδος Αδελφή Άννα Δούναβη,
γράφει για το δύσκολο έργο τους, κυρίως λόγω έλλειψης Αδελφών: “Ανθρωπίνως μιλώντας, το
μέλλον μας είναι θωλό λόγω έλλειψης κλήσεων. Λέμε ανθρωπίνως γιατί το μέλλον μόνο ο Θεός το
γνώριζει.
Σαν Ίδρυμα, το Γηροκομείο μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί και χωρίς τις Αδελφες του Ελέους
και να λειτουργεί ίσως καλύτερα αν η τοπική μας Εκκλησία δεν εννοώ τον Σεβασμιώτατο μόνο και
tους Ιερείς όλους εμάς τους Καθολικούς της Σύρου. Μας παρουσιάζεται ίσως σήμερα η ευκαιρία να
αντιληφθούν ότι ήρθε ο καιρός να δράσουμε πριν είναι αργά. Το πώς; Ας προσπαθήσουμε να το
ανακαλύψουμε”·
Δική μας ευχή είναι να δώσει ο Κύριος του νοητού αμπελώνος νέους εργάτες και εργάτριες
στις βικεντιανές κοινότητες, για να συνεχίσουν να αγκαλιάζουν με την ευαγγελική αγάπη που τις
χαρακτηρίζει, κάθε ανθρώπινη ανάγκη, φτώχεια, ασθένεια και δυστυχία. Γένοιτο.
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Αδελφότητα “Τέκνα της Παναγίας”
Άνω Σύρου 1957.

Αδελφότητα “Τέκνα της Παναγίας”
Άνω Σύρου 1965.

Αδελφότητα “Τέκνα της Παναγίας”
Άνω Σύρου 1973.
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Χριστιανικές Μητέρες (1966).

Πρώτη Κοινωνία στον “Άγιο Σεβαστιανό” (1968).
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Μισθολόγιο, Βιβλίο 1915-1920.
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Βιβλίο εγγραφών 1933-40 & 1950-60.
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Παιδικός Σταθμός “Η Φωλιά”.
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Κείμενα
Δωρέα Δον. Α.Βακόνδιου στις Αδελφές το 1873. Συμβόλαιο αρ. 1213
(ΑΚΕΣ φακ.131,1)
Δωρεά
Ενώπιον εμού ίου Συμβολαιογράφου Σύρου Νικολάου Μακρυωνίτου κατοίκου και εδρεύοντος
εν τη πόλει ταύτη και ενώπιον των ακολούθως αναφερομένων μαρτύρων. Ενεφανίσθησαν
αυτοπροσώπως ο Αιδέσιμος Δόν Λεονάρδος Μάρκου Βακόνδιος, ιερεύς, κάτοικος ενταύθα και η
Κυρία Μαρία Ζηλότ μοναχή, ενεργούσα ως λέγει ως προεστή της εταιρείας των μοναχών του Ελέους
του τάγματος των Λαζαριστών, δυνάμει εγγράφου αδείας του γενικού Διευθυντού αυτών κατοικούσα
εις Θήραν, διαμένουσα ήδη ενταύθα, αμφότεροι γνωστοί μου και άσχέτοι μου συγγενείας και ητήσαντο
την σύνταξιν του παρόντος εγγράφου με το οποίον ομολογεί ο Δόν Λεονάρδος Βακόνδιος ιερεύς ότι
ων ιδιοκτήτης και νόμιμος κάτοχος, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 1208 συμβολαίου, γενομένου ενώπιον
του Γραφείου τούτου την εικοστήν εβδόμην Δεκεμβρίου του ήδη λήξαντος έτους, μεταγραφέντος εις
το ενταύθα Βιβλίον των Μεταγραφών, εν τη πόλει ταύτη ανωτέρω του ναού του Αγίου Σεβαστιανού
κειμένης λιθοκτίστου οικίας (μετά του εδάφους και αέρος της) συγκειμένης από τέσσαρα συνεχόμενα
δωμάτια με ισόγαιον πλυσταρείον, αναγκαίον, αυλή και κάτωθεν αυτής μαγειρείον και περιτοιχισμένον
προαυλίον (με δεξαμενήν ήτις εξαιρεί της δωρεάς) πλησιαζούσης με τον δημόσιον δρόμον και τα
κτήματα του Ανδρέου Λαπιέρ και του ειρημένου Ναού του Αγίου Σεβαστιανού, οικειοθελώς και
απαραβιάστως ούτος ο Δον Λεονάρδος Βακόνδιος δωρεί δωρεάν παντοτεινήν και αμετακλήτω
μεταξύ ζώντων την οικίαν του τάυτην από σήμερον προς την ειρημένην μοναχήν προεστήν Μαρίαν
Ζηλότ υπό την ανωτέρω σημειωθεί- σαν ιδιότητα της ως είναι και ευρίσκεται και με όλα τα κεκτημένα
δικαιώματα της και σχετικάς αγωγάς, ελευθέρα χρέους υποθήκης υπό των εξής όρων.
α) Η Κυρία Μαρία Ζηλότ, προεστή, υποχρεούται υπό την ανωτέρω εκτεθείσαν ιδιότητα της,
να καταστήση την δωρουμένην οικίαν νοσοκομείον της πόλεως ταύτης και συντηρή αυτό, σκοπός
του οποί¬ου είναι η εν αυτώ νοσήλευσις και δωρεάν θεραπεία απάντων των παρουσιαζομένων
απόρων ασθενών αμφοτέρων των γενών άνευ διακρίσεως και των ένεκα γήρατος ή σωματικής
βλάβης ανικάνων προς εργασίαν και ομολογουμένως ενδεών δημοτών, συμφώνως με τους όρους
του μεταξύ αυτής της προεστής και του Σεβασμιωτάτου Επισκόπου Σύρου Ιωσήφ Μάριου Αλβέρτη
γεννηθησομένου συμφωνητι¬κού, εις την σύστασιν και διατήρησιν του προκειμένου Φιλανθρωπικού
καταστήματος.
β) Ο Δον Λεονάρδος Βακόνδιος υπόσχεται να πληρώσει μέχρις όρου ζωής του κατ έτος
αρχόμενον από σήμερον, δραχμάς Βασιλικής διατιμήσεως οκτακοσίας δέκα πέντε αριθμός 815
πληρωτέας εις το τέλος εκάστου έτους δΓ έξοδα του καταστήματος.
γ) Ο Δον Λεονάρδος Βακόνδιος έχει το δικαίωμα να συστήνη κατ έτος προς νοσηλείαν δύο
ασθενείς απόρους ή ανικάνους προς εργασίαν αιτία γήρατος ή άλλης σωματικής βλάβης δι’ όσους
θέλουν γίνονται δεκτοί εις το κατάστημα, δωρεά και περιθάλπονται κατά τα νενομισμένα. Το εν λόγω
δικαίωμα του Δον Λεονάρδου Βακονδίου άρχεται από σήμερον και θέλει διαρκέση πεντήκοντα έτη,
και άμα αποθάνη χορηγείται το δικαίωμα εις τον τότε υπάρχοντα Επίσκοπον όστις θέλει προτιμά ως
προς την σύστασιν τους συγγενείς του Δον Λεονάρδου Βακονδίου.
δ) αν μη γένοιτο, διαλυθή το προκείμενον φιλανθρωπικόν κατάστημα δι’ οιονδήποτε λόγον,
οφείλει η προεστή υπό την ανωτέρω εκτεθείσαν ιδιότητα της, να παραδώση την δωρουμένην οικίαν
άνευ ελαχίστης δυσκολίας εις τον τότε υπάρχοντα Επίσκοπον Σύρου δια να χρησιμεύση και κατασταθή
νοσοκομείον ή άλλον φιλανθρωπικόν κατάστημα της πόλεως ταύτης. Ομολογεί δε και η Κυρία Μαρία
Ζηλότ προεστή ότι, υπό την εκτεθείσαν ιδιότητά της, δέχεται την παρούσαν δωρεάν και υπόσχεται
την ακριβή εκπλήρωσιν των όρων αυτής. Προς ενέργειαν του περί χαρτοσήμου νόμου, εδήλωσεν ο
δωρεοδότης ότι η δωρουμένη οικία φέρει αξίαν δραχμών τεσσάρων χιλιάδων Βασιλικής διατιμήσεως
αριθμός 4.000. Υπέμνησα εγώ ο Συμβολαιογράφος προς τους συμβαλλόμενους τας διατάξεις του περί
μεταγραφής νόμου και εξήγησα εις αυτούς τας συνεπείας της παραλείψεώς των.
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Προς βεβαίωσιν τούτου συνετάχθη το παρόν συμβόλαιον εις τον εν τη πόλει ταύτη κατά τον
Ιερόν Ναόν της Μητροπόλεως, του Αγίου Γεωργίου, Επισκοπικόν Οίκον, ένθα προσκληθείς εγώ
ο Συμβο¬λαιογράφος, μετέβην και εύρον αμφοτέρους τους συμβαλλομένους, χαίροντας πλήρη
υγείαν, εν Σύρω σήμερον δευτέραν Ιανουαρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού εβδομηκοστού τρίτου
έτους, ημέραν της εβδομάδος τρίτην μετά μεσημβρίαν, και αναγνωσθέν εντόνως και ευκρινώς εις
επήκοον των συμβαλλομένων και των επί τούτω προσληφθέντων και απ αρχής παρόντων δυο
μαρτύρων κάτοικων ενταύθα, γνωστών μου πολιτών Ελλήνων, ασχέτων συγγενείας με εμέ και τους
συμβαλλομένους, εχόντων τας προς μαρτυρίαν νομίμους ιδιότητας και μη υποκειμένων εις καμμίαν
του νόμου εξαίρεσιν των Κυρίων Λεονάρδου Δουράτσου δημοτικού εισπράκτορος και Ιωάννου
Ζαννή Μαραγκού κτηματία, υπο¬γράφεται υφ’ όλων και εμού του Συμβολαιογράφου.
L.Vacondio
Soeur Marie Gillot
Οι Μάρτυρες
Λεονάρδος Δουράτσος
Ιωάννης Ζ. Μαραγκός
Ο Συμβολαιογράφος
Ν. Μακρυωνίτης
Ό,τι ακριβές αντίγραφον εν Σύρω τη 7 Φεβρουαρίου 1873.
Ο Συμβολαιογράφος
(Τ.Σ) Ν. Μακρυωνίτης
Μετεγράφη τη πέμπτη του μηνός Ιανουαρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού εβδομηκοστού
τρίτου έτους εν Τόμω 31 και υπν αύξοντα αριθμόν 5582 του Δήμου Σύρου.
Ο Υποθηκοφύλαξ
(Τ.Σ) Υπογραφή δυσανάγνωστος.

Χειρόγραφο Δωρεάς Λεον. Βακόνδιου
ΑΚΕΣ φακ. 131/1.
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Χειρόγραφο
δον Λεονάρδου Βακόνδιου.

Οργανισμός και Κανονισμός του εν Σύρω Γαλλικού Νοσοκομείου ίων Αδελφών του
Ελέους (ΑΑΕΣ)
Συνιστάται Νοσοκομείον ιδιοσυντήρητον εν Σύρω παρά των Αδελφών του Ελέους. Σκοπός του
Νοσοκομείου τούτου είναι η νοσηλεία ασθενών, των μεν ενδεών δωρεάν, των δε ευπορούντων επί
μετρία πληρωμή.
Το Νοσοκομείον εν γένει διοικείται υπό της Προϊσταμένης των Αδελφών και εν απουσία ταύτης,
υπο της υπ αυτής οριζομένου αντικαταστατού. Τους εν τω Νοσοκομεία) αρρώστους επισκέπτεται ο
ιατρός Γ. Δράκος. Η υπηρεσία ίου Νοσοκομείου τελείται υπό των Αδελφών του Ελέους.
Περί εισόδου των Αρρώστων
Πας άρρωστος ενδεής, οιασδήποτε εθνικότητας και οιουδήποτε θρησκεύματος, είναι δεκτός εν
τω Νοσοκομείω.
Εξαιρούνται: οι φέροντες μεταδοτικά νοσήματα, οι φρενοβλαβείς, τα νήπια και οι παίδες
μέχρι οκτώ ετών ηλικίας και οι ανίατα νοσήματα πάσχοντες, εφν όσον αι προς τον σκοπόν τούτον
αφιερωμένοι κλίναι, είναι κατηλειμμέναι. Οι άρρωστοι γίνονται δεκτοί εις το Νοσοκομείον τη αδεία
της Διευθύνσεως, κατόπιν επισκέψεως και γνωμοδοτήσεως του ιατρού του Νοσοκομείου. Εκτός εν
αιφνιδίω ατυχήματι ασθενούς. Και τότε, μέχρι της επισκέψεως του ιατρού. Η εις το Νοσοκομείον
μεταφορά των αρρώστων και η από του Νοσοκομείου παραλαβή αυτών, γίνεται δαπάνη και φροντίδι
των συγγενών αυτών.
Εάν άρρωστος τις φέρη μεθ’ εαυτού χρήματα, ωρολόγιον η άλλο τι πολύτιμον, πρίν ενδυθή τα
ενδύματα του Νοσοκομείου, θέλουσι κατατίθεσθαι παρά τη Διευθύνσει μέχρι της εξόδου αυτού.
Περί εξόδου των Ασθενών
Ουδείς πάσχων παρά την θέλησιν αυτού κρατείται εν τω Νοσοκομείω και ουδείς, απαξ εισελθων,
δύναται να εξέλθη αυτού άνευ αδείας του ιατρού.
Πας άρρωστος θέλων να εξέλθη του Νοσοκομείου, οφείλει ν’ αναγγείλη τούτο εις τον ιατρόν
κατά την πρωινήν επίσκεψιν.
Εάν, παρά την προτροπήν του ιατρού, ασθενής τις επιμένη να εξέλθη του Νοσοκομείου, είναι
ελεύθερος να πράξη τούτο εντός της ημέρας μετά την συμπλήρωσιν των επί τούτω διατυπώσεων,
αλλ’ εν τοιαύτη περιπτώσει, επανερχόμενος δεν γίνεται πλέον δεκτός εν τω Νοσοκομείω.
Πάντες οι εν τω Νοσοκομείω νοσηλευόμενοι, οφείλουσι να τηρώσι τας διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού, επιφυλαττομένης της Διευθύνσεως το δικαίωμα να αποβάλη εν ανάγκη πάντα
παραβάτην αυτού. Άδεια προσωρινής εξόδου επί ωρισμένον χρονικόν διάστημα, χορηγείται υπό του
ιατρού μόνον επί επειγουσών του πάσχοντος υποθέσεων.
Οι αποθεραπευμένοι εξέρχονται του Νοσοκομείου κατά την υπό του ιατρού οριζομένην ημέραν,
αφού την προτερέαν συμπληρώσωσι τας αναγκαίας διατυπώσεις. Ουδείς πάσχων εξερχόμενος
δύναται να προσλάβη μεθ’ εαυτού σκεύος τι ή ένδυμα του Θεραπευτηρίου. Μόνον δε τα παρά του
ιατρού παραγγελθέντα τυχόν φάρμακα, δύναται να παραλάβη μεθ’ εαυτού.
Περί Αρρώστων εν κινδύνω
Εάν ασθενής τις περιέλθη εις κίνδυνον, ανακοινούται τούτο παρά της Διευθύνσεως εις τους
συγγενείς του. Η ιδία Διεύθυνσις φροντίζει δια την πρόσκλησιν ομοθρήσκου ιερέως καθώς και όταν
ο ασθενής αυθορμήτως ζητήση τον ιερέα ή εκφράση την επιθυμίαν να συντάξη διαθήκην.
Εάν δεν παραστώσιν οι συγγενείς του θανόντος, ενταφιάζεται ούτος μετά παρέλευσιν 24 ωρών,
δαπάνη του Νοσοκομείου.
Περί ιατρικής υπηρεσίας
Ο ιατρός καθ’ εκάστην επισκέπτεται περί την εβδόμην πρωϊνήν ώραν το θέρος και την ογδόην
τον χειμώνα μετ ακριβείας, ανά ένα έκαστον τους εν τω Νοσοκομείω ασθενείς. Ακούει την έκθεσιν
της εν υπηρεσία αδελφής περί έκαστον αυτών και προσδιορίζει εκάστω τα αναγκαία φάρμακα και
την κατάλληλον δίαιταν. Μετά το πέρας της επισκέψεως, παρέχει την συμβουλήν αυτού τοις έξωθεν
προσερχομένοις αρρώστοις.
Ο ιατρός του Νοσοκομείου, οπόταν θεωρήση αναγκαίον, προσκαλή και έτερον ιατρόν προς
σύσκεψιν επί βαρέως πασχόντων αρρώστων.
Τον ιατρόν κατά την επίσκεψιν των ασθενών παρακολουθεί η Διευθύντρια. Η δε Αδελφή
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εκάστης αιθούσης παρευρίσκεται εις την επίσκεψιν εκάστου ασθενούς, παρέχουσα τω ιατρώ τας
δεούσας πληροφορίας.
Περί καθηκόντων των Αδελφών
Αι Αδελφαί επιτηρούσι την ανελλιπή εφαρμογήν των υπό του ιατρού παρηγγελμένων
βοηθημάτων, αναγράφουσι τα συμβαίνοντα τοις αρρώστοις την ιδίαν ημερομηνίαν και αναφέρουσι
τω ιατρώ κατά την επίσκεψιν.
Περί Εσωτερικού Οργανισμού των αιθουσών
Εκάστη αίθουσα θέλει περιέχει τέσσαρας κλίνας διν αρρώστους, μόνον εν ανάγκη και
προσκαίρως δύνανται να τοποθετηθώσι και δύο έτερες πρόσθετοι κλίναι. Διαρκούσης της επισκέψεως
μέχρι διανομής των φαρμάκων, άπαντες οι άρρωστοι μένουσιν εν τη κλίνη αυτών.
Μόνον οι μη δυνάμενοι, αδεία του ιατρού, δύνανται να εγερθώσι της κλίνης λαμβάνοντες την
τροφήν αυτών διαμένοντες εν τη κλίνη. Οι λοιποί γευματίζωσιν εν τω θαλάμω.
Απαγορεύονται αι εν τη αιθούση γεγονυίαι φωνή ομιλίαι, ως και πας θόρυβος εν γένει. Πας δε
άρρωστος καθόλου πράττει ό,τι δύναται, όπως μη παρενοχλή τους λοιπούς αρρώστους.
Απαγορεύεται αυστηρώς το κάπνισμα εν τε ταις αιθούσαις και τοις διαδρόμοις. Εν δε τω κήπω
επιτρέπεται μόνον τοις εν αναρρώσει τη ρητή του ιατρού παραγγελία και καθν ωρισμένης ώρας.
Ο καθαρισμός των αιθουσών γίνεται προ της πρωινής επισκέψεως του ιατρού, και πρώτον μεν
διασκευάζονται αι κλίναι των αρρώστων, αλλασσομένων των ρυπαρών αυτών μερών και φερομένων
ευθύς έξω μεθ’ όλων των εν τη αιθούση περιττών σκευών.
Αερίζεται μικρόν κατά μικρόν η αίθουσα, ενώ συγχρόνως δια σπόγγου αρκούντως υγρού,
καθαρίζεται το έδαφος και άπαντα τα έπιπλα. Άμα του καθαρισμού περατωθέντος, αναγινώσκεται η
πρωινή προσευχή. Την εβδόμην δε και ημίσειαν διανέμεται το πρωινόν ρόφημα.
Κατά την ιατρικήν επίσκεψιν διανέμουσι τοις αρρώστοις τα φάρμακα, χορηγούσιν αυτά αι
Αδελφαί κατά την ιατρικήν παραγγελίαν τοις μη δυναμένοις αρρώστοις, και πράττουσι καθόλου παν
ότι εκ του έργου αυτών επιτάσσεται. Επιτηρούσι την εν τη αιθούση τάξιν και αναφέρουσι ευθύς τω
ιατρώ πάντα δισταγμόν των Την ενδεκάτην ώραν διανέμουσι την τροφήν των ασθενών. Ομοίως, την
πέμπτην τον χειμώνα και την έκτην το θέρος εσπερινήν ώραν, διανέμουσι τοις πάσχουσι το δείπνον
αυτών. Την ογδόην εσπερινήν ώραν αναγινώσκεται η εσπερινή προσευχή και διευθετούνται οι
άρρωστοι προς ύπνον. Η νυκτερινή επιτήρησις των αρρώστων ενεργείται ακριβώς κατά τα υπό της
Διευθύνσεως διατασσόμενα.
Άμα αρρώστου τινός εξερχομένου, ενεργείται γενικός καθαρισμός της κλίνης, αλλασσομένων
της στρωμνής, των συνδονών, των προσκεφαλίων δια νέων, και ευπρεπίζεται η κλίνη προς υποδοχήν
νέου αρρώστου.
Ο αυτός και τελειότερος έτι καθαρισμός, διενεργείται μετά θάνατον ασθενούς τινός, του
καθαρισμού και της απολυμάνσεως της κλίνης και των λοιπών αυτής μερών, γενομένων κατά τα υπό
του ιατρού εκάστοτε παραγγελλόμενα.
Περί επισκέψεως των αρρώστων υπό των οικείων αυτών
Η επίσκεψις των ασθενών υπό των οικείων αυτών, γίνεται καθ’ ωρισμένην ημέραν και ώραν, την
Πέμπτην και την Κυριακήν εκάστης εβδομάδος, από της 2ας μέχρι της 3ης τον χειμώνα, και από της
6ης μέχρι ιης 7ης εσπερινής το θέρος.
Άπαντες οι προσερχόμενοι οφείλουσιν ανεξαιρέτως να περιφέρονται κοσμίως, ησύχως και
μετ αγάπης προς όλους τους πάσχοντας, αποφέυγοντες πάσαν αφορμήν διενέξεως, ως και πάσαν
ανακοίνωσιν λυπηράς αγγελίας τω πάσχοντι. Απαγορεύεται δε αυστηρώς να φέρωσι τοις πάσχουσι
γλυκίσματα, καρπούς ή άλλο τι τρόφιμον ή ποτόν.
Οσάκις ο ιατρός θεωρήση αναγκαίον, δύναται ν’ απαγορεύση πάσαν προς τον πάσχοντα
συνομιλίαν των οικείων αυτού.
Περί της χορηγουμένης τοις πάσχουσι τροφής
Η τοις πάσχουσιν ωρισμένη τροφή, χορηγείται ως εξής: την πρωίαν, ημίσειαν ώραν προ της
πρωινής ιατρικής επισκέψεως, το πρωινόν ρόφημα, την ενδεκάτη ώρα το γεύμα και την πέμπτην ώρα
τον χειμώνα, την εβδόμην δε το θέρος, το δείπνον.
Το πρωινόν ρόφημα συνίσταται εις 25 γραμμάρια μέλανος καφέ ή 40 γραμμάρια γάλακτος ή εις
ό,τι διορίσει ο ιατρός.
Όσον αφορά εις την κυρίως τροφήν, οι άρρωστοι διαιρούνται εις έξι τάξεις:
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1η Νηστεία απολύτος.
2η Δια ζωμού ή γάλακτος δίαιτα.
3η Δια σούπας δίαιτα.
4η Τρίτον μερίδος.
5η Ήμισυ μερίδος.
6η Πλήρης μερίς.
Οι της πρώτης τάξεως ασθενείς, ουδέν απολύτως λαμβάνουσι συσίτιον.
Οι της δευτέρας τάξεως λαμβάνουσι διν ημέρας τέσσαρας (δυσανάγνωστος λέξη) ζωμού του
ποσού του γάλακτος οριζομένου εκάστοτε ακριβώς υπό του ιατρού.
Οι της τρίτης τάξεως λαμβάνουσι διν ημέρας κατά το γεύμα και το δείπνον σούπαν.
Το της νοσηλείας αντίτιμον πληρώνεται εις την Διεύθυνσιν του Νοσοκομείου κατά πάσαν
ογδόην ημέραν προκαταβολικώς. Εάν δε τις των νοσηλευομένων αναχωρήση εκ του θεραπευτηρίου
οικειοθελώς, και παρά την διαταγήν του ιατρού, προ της λήξεως του οκταημέρου τούτου, τα
προπληρωθέντα χρήματα δεν αποδίδονται, αλλά μένουν προς όφελος του καταστήματος. Τους
αρρώστους τούτους επισκεπτεται τακτικώς ο ιατρός η δε χορηγουμένη αυτοίς τροφή ορίζεται καθν
εκάστην λεπτομερώς υπό του ιατρού.
Εν Σύρω τη 22α Σεπτεμβρίου 1887
Η Διεύθυνσις

Απαγόρευση εγγραφής ορθοδόξων σε καθολικά Δημοτικά Σχολεία (ΑΑΕΣ σελ. 11-14)
Το 1929, ψηφίστηκε και τέθηκε σΝ εφαρμογή ο Νόμος Παπανδέου για την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση. Στα Ελληνόπουλα που δεν είχαν τελειώσει το Δημοτικό Σχολείο, απαγορεύτηκε να
εγγράφονται σε Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Οι Καθολικοί της Σύρου διαμαρτυρήθηκαν αρνούμενοι να εγγράψουν τα παιδιά τους στα
Δημόσια σχολεία. Τους συμπαραστάθηκαν οι ορθόδοξοι γονείς που είχαν φοιτήσει σε καθολικά
Σχολεία. Έγραψαν πολλές φορές στον κ. Παπανδρέου ζητώντας να επιτραπεί η λειτουργία ελληνικών
τάξεων στα μη κρατικά Σχολεία.
Ακόμη και οι γεωργοί που σπάνια άφηναν τα χωρία τους, πήγαν στη Μητρόπολη Άνω Σύρου
όπου συναποφασίστηκε η οργάνωση Επιτροπής με επικεφαλής τον Επίσκοπο. Ο κ. Πέτρος Στεφάνου,
πολυ καλός καθολικός δημοσιογράφος, που υποστήριξε με τη γραφίδα του τις θέσεις των Καθολικών,
εστάλη από την Επιτροπή στο Υπουργείο Παιδείας. Συναντήθηκε με τον υπουργό κ. Παπανδρέου ο
οποίος δεν του έκρυψε τη δυσαρέσκειά του επειδή τον κατέκρινε στην εφημερίδα του (την “Αυγή”).
Ο κ. Στεφάνου απάντησε στον Υπουργό: “Εξοχότατε, μας επιτεθήκατε πρώτος. Εμείς οφειλόμενα
υπερασπιστούμε τα δίκαια της Καθολικής Εκκλησίας.”
Ο κ. Υπουργός δεν ανταπάντησε. Είναι αλήθεια ότι δεν περίμενε τόσο σθεναρή αντίσταση
από τους Καθολικούς της Σύρου. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος, ομολόγησε μιλώντας στο
Κοιωοβούλιο ότι “Η Καθολική Εκκλησία είναι πολύ ισχυρή”.
Από την Κυβέρνηση αποκτήσαμε την άδεια λειτουργίας ενός Δημοτικού Σχολείου. Ανοίξαμε
έξι τάξεις για καθολικές και ορθόδοξες μαθήτριες. Για να εξασφαλίσουμε τη θρησκευτική μόρφωση
των παιδιών, δεν υπολογίσαμε την οικονομική επιβάρυνση για τους μισθούς των διοριζομένων από
το Υπουργείο Παιδείας διδασκάλων. Κι αυτό ενώ οι περισσότερες από τις 160 μαθήτριες, μεταξύ των
οποίων 40 ορφανά κορίτσια, δεν πλήρωναν δίδακτρα.
Το καλό γίνεται δύσκολα. Τα αρεστά στο Θεό έργα απαιτούν πολλές θυσίες. Ιδού η απόδειξη.
Ένας νέος, ακόμη πιο σκληρός νόμος, μας περίμενε. Τις τάξεις των Ελληνικών στα καθολικά Σχολεία,
θα μπορούσαν στο εξής να επισκέπτονται μόνο καθολικού δόγματος παιδιά. Για τον “Άγιο Βικέντιο”,
το χτύπημα ήταν σοβαρό. Απαγόρευση εγγραφής ορθόδοξων μαθητριών, σήμαινε για μας το τέλος
αποδοχών από δίδακτρα. Η κατάσταση ήταν τόσο δύσκολη ώστε χρειάστηκε να κάνουμε έκκληση
στην αγαπητή μας Γαλλία.
Από την πλευρά των γονέων που αγωνιούσαν για την καλύτερη μόρφωση των παιδιών τους,
εκδηλώθηκε έντονο το ενδιαφέρον για την εγγραφή τους μετά το Δημοτικό στις τάξεις του Γυμνασίου.
Το αποτέλεσμα ήταν να τετραπλασιαστεί ο αριθμός των παιδιών που ενεγράφησαν στο Γυμνάσιο.
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Με βάση το δεδομένο αυτό, καταβάλαμε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να λειτουργήσουν
στο Σχολείο μας τουλάχιστον οι δύο πρώτες τάξεις του Γυμνασίου. Το σχέδιο εφαρμόστηκε για δύο
χρόνια. Δυστυχώς, οι μαθήτριες που εφοβούντο αποτυχία στην εξέταση μεταγραφής τους από τον
“Άγιο Βικέντιο” σε κρατικό Γυμνάσιο, απέφευγαν το Σχολείο μας. Έτσι, λόγω έλλειψης μαθητριών
και διδάκτρων για την αποζημίωση των καθηγητών, αναγκαστήκαμε το 1934, να διακόψουμε τη
λειτουργία των δύο γυμνασιακών μας τάξεων. Μετά την εξέλιξη αυτή, το Οικοτροφείο μας έμεινε με
12 εσωτερικές μαθήτριες οι οποίες κατέβαλαν μειωμένα δίδακτρα.
Το 1935, στο Σχολείο μας φοιτούσαν καθολικά μόνο παιδιά από ία οποία 35 ήταν ορφανά. Αυτά
ήταν η προτίμηση μας.
Και οι μαθητές στις τάξεις των γαλλικών ελαττώθηκαν. Το 1935, σταμάτησε το τμήμα
προχωρημένων. Με λίγα παιδιά συνεχίστηκε η λειτουργία του κατώτερου τμήματος έως το 1937. Από
το έτος αυτό, τα γαλλικά διδάσκονταν μόνο σε ιδιαίτερα μαθήματα. Αυτό οφείλονταν κυρίως στο
φόρτο των γυμνασιακών μαθημάτων. Το 1938, η κατάσταση του Σχολείου μας ήταν κάθε άλλο παρά
ανθηρή. Μας παρηγορούσε ωστόσο το γεγονός ότι μπορούσαμε να διδάσκουμε και να κατηχούμε τα
καθολικά μας παιδιά. ΚΓ αυτό, χάρη στη γενναιοδωρία της Γαλλίας η οποία σκύβει στις ανάγκες μας
και μας βοηθάει με την επιχορήγησή της που δεν μας έλλειψε ούτε στα δύσκολα χρόνια του πολέμου.
Βέβαιες για τη βοήθεια της, θα συνεχίσουμε με ανανεωμένο κουράγιο το δύσκολο έργο μας.
Το 1939, η Γαλλία βρέθηκε σε πόλεμο με τη Γερμανία. Το γεγονός αυτό είχε επιπτώσεις και στο
Σχολείο μας.

Τα δεινά του πολέμου (1940-1944)
Εδώ στη Σύρο η ζωή γίνεται όλο και πιο ακριβή. Ο αριθμός των μαθητών ελαττώθηκε.
Στις 28 Οκτωβρίου 1940, κηρύχθηκε ο πόλεμος στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα ήταν να κλείσει
το Σχολείο μας. Όσα ορφανά είχαν συγγενείς που ενδιαφέρονταν γι’ αυτά, πήγαν στα σπίτια τους. Τα
άλλα έμειναν κοντά μας.
Μετά την κήρυξη του πολέμου, το κοινόβιο μας επιτάχθηκε για να μετατραπεί σε Δημοτικό
Νοσο¬κομείο. Avτ’ αυτού, οι Αρχές έθεσαν στη διαθεσή μας μια στενόχωρη κατοικία. Η μετακόμιση
έγινε τη Μεγαλοβδομάδα. Μη έχοντας τη δυνατότητα να πληρώσουμε εργάτες, έθεσαν στη διάθεσή
μας τρεις κρατούμενους οι οποίοι μετέφεραν χωρίς ιδιαίτερη προσοχή, ό,τι μας ήταν πιο απαραίτητο.
Τα σχολικά έπιπλα τοποθετήσαμε στην αποθήκη. Όταν τα πήραμε πίσω, ήταν σε τόσο κακή
κατάσταση ώστε μπορούσαν να χρησιμεύσουν μόνο στο μαγειρείο. Στις 7 Απριλίου 1941, τελείωσε η
μετακόμιση μας.
Η οικία στην οποία κατοικήσαμε ήταν μικρή. Κάθε βράδυ, δύο Αδελφές με τα ορφανά ανηφόριζαν
για περισσότερη ασφάλεια στην Άνω Σύρο. Τα παιδιά κοιμώνταν στην πτέρυγα της Παθολογίας του
Νοσοκομείου μας. Ο νομαδικός βίος μας συνεχίστηκε έως το Νοέμβριο του 1944 (τέλος του πολέμου).
Εν τω μεταξύ, τα γεγονότα εξελίσσονταν ραγδαία. Στο τέλος Απριλίου του 1941, οι Γερμανοί
εισήλθαν στην Αθήνα. Την επομένη βομβάρδισαν τη Σύρο...
Πιεζόμενες από την φτώχεια, οι Αδελφές αναγκάστηκαν να γίνουν πλύστρες του στρατού
κατοχής με αντάλλαγμα λίγο αλεύρι και άλλα τρόφιμα για να ζήσουν τα ορφανά τους. Με τον σάκο
στον ώμο, περιφέρονταν στα χωριά του νησιού για να ζητιανέψουν στους χωρικούς λαχανικά για
τους πεινασμένους, τους άρρωστους, τα μικρά παιδιά και τα ορφανά. Η ιστορία του Βικέντιου de Paul
και της Λουίζας de Marillac συνεχίζονταν στους δρόμους της Ερμούπολης και της Άνω Σύρου. Αλλά
και σε κάθε άλλη γωνιά της σπαραγμένης από τον πόλεμο Ευρώπης. Με την έλευση των Γερμανών,
άδειασε η Αγορά. Παντού πείνα και δυστυχία. Πολλοί αρκούντο στα χόρτα που μόνοι μάζευαν στις
εξοχές.
Μεγάλη είναι η έλλειψη σε καύσιμα. Στην κουζίνα οι Αδελφές χρησιμοποιούν παλιά θρανία.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι βομβαρδισμοί πολλαπλασιάζονται. Οι σειρήνες ηχούν συχνά.
Οι περισσότεροι εγκαταλείπουν την Ερμούπολη. Είμαστε από τους λίγους που μένουν στη σχεδόν
έρημη συνοικία μας. Ο εφημέριος (Δον Νικόλαος Ρούσσος - Σμαράγδης) κατεβαίνει συχνά από την
Πάνω Πόλη για να τελέσει τη λειτουργία στην Ευαγγελίστρια. Επειδή η κατοικία μας βρίσκεται σε
απόσταση βολής από το πυροβολείο, είμαστε σε διαρκή κίνδυνο.
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Το βράδυ της 29 Ιουλίου 1943, μετά από το βομβαρδισμό που προκάλεσε θύματα λίγα μέτρα
από μας, ανεβήκαμε για σιγουριά στην Άνω Σύρο. Την πρώτη νύχτα μας φιλοξένησαν σε μια μικρή
κατοικία. Τις επόμενες μέρες, επειδή δεν βρίσκαμε κατάλληλο σπίτι, φιλοξενηθήκαμε στο μεγάλο
κοιτώνα των Φρερ. Τη μέρα κατεβαίναμε στην Ερμούπολη όπου είχαν παραμέινει τρεις Αδελφές.
Διακοπτόμενες από το βουϊτό των αεροπλάνων και των σειρήνων, διδάσκαμε στα ορφανά και
σε μερικά κορίτσια που μας επισκέπτονταν από το 1942 για να μάθουν γαλλικά.
Στις 9 το πρωί της 29 Σεπτεμβρίου 1944, Αδελφές και παιδιά βρισκόμαστε στο εργαστήριο.
Ξαφνικά πέταξαν πάνω από την πόλη αεροπλάνα και ήχησαν οι σειρήνες. Σκόνη και καπνός κάλυψαν
τον ορίζοντα. Αρχίσαμε να απαγγέλουμε το Ροδάριο (θεομητορική προσευχή) όταν από ένα ισχυρό
τράνταγμα το ένα παιδί έπεσε πάνω στο άλλο. Με τη βοήθεια του Θεού κανένα δεν έπαθε τίποτε.
Διατηρώντας την ψυχραιμία, η αδελφή προϊσταμένη οδήγησε τα παιδιά στο υπόγειο. Ο βομβαρδισμός
συνεχίστηκε με συνέπεια να καταρρεύσουν στη συνοικία πολλά σπίτια. Μαζί τους, σωριάστηκε στο
έδαφος και μια από τις τρεις πτέρυγες του Σχολείου μας. Ζημιές υπέστησαν και οι άλλες πτέρυγες.
Έτσι αναγκαστήκαμε να αφήσουμε οριστικά το Σχολείο. Εξάλλου, κυκλοφορούσαν φήμες ότι οι
Γερμανοί προγραμμάτιζαν να ανατινάξουν την εγκατεστημένη στο λιμάνι πυροβολαρχία.
Τη νύχτα της 11 προς 12 Οκτωβρίου 1944, μετά από διαδοχικές εκρήξεις σε διάφορα σημεία
της πόλης, κατέρρευσαν το εργοστάσιο ηλεκτρισμού, το Τηλεγραφείο και το Τελωνείο. Οι Γερμανοί
ετοι¬μάζονταν να εγκαταλείψουν τη Σύρο.
Σιγά-σιγά αρχίσαμε να απομακρύνουμε τα ερείπια και να συγκεντρώνουμε τα αντικείμενα που
μπορουσαν ακόμη να χρησιμοποιηθούν. Μετά από πολύ κόπο, εγκατασταθήκαμε όπως-όπως στο
ημικαταστραμμένο Κοινόβιο μας.
Λίγο μετά την απελευθέρωση, μας επισκέφτηκαν αξιωματικοί του Ελληνικού Ναυτικού για να
εξετάσουν αν το κτίριο μας ήταν σε κατάσταση να χρησιμοποιηθεί για συγκεντρώσεις και γραφεία.
Όταν αντίκρυσαν τις διάτρητες στέγες και τα ανύπαρκτα πορτοπαράθυρα, έφυγαν χωρίς να μας
ξαναενοχλήσουν
Ήταν το τέλος των αναρίθμητων ταλαιπωριών κατά την ιταλογερμανική κατοχή.
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