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Στη σημερινή δημοσίευση θα παρουσιασθούν ορισμένα από τα στοιχεία 
που αφορούν την αναπτυχθείσα στα Γιαννιτσά γαλλική δραστηριοποίηση από 
τα μέσα του 19ου αιώνα ως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Tο εντοπισθέν 
σχετικό υλικό, σειρά εγγράφων διαφόρων ετών προέρχεται από ιστορικά, 
κυρίως, Αρχεία. Δημοσιευμένο και μη πληροφοριακό υλικό στηρίζει την 
προσπάθεια της δημιουργίας μιας μικρής εικόνας για την αναπτυχθείσα γαλλική 
μορφωτική δυναμική στα Γιαννιτσά.   

Στα Γιαννιτσά, όπως και στην ευρύτερη περιοχή, οι επικρατούσες συνθήκες 
στα μέσα του 19ου ως και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα ήταν μία από τις 
βασικές ευνοϊκές προϋποθέσεις για την γαλλική εκπαιδευτική δραστηριοποίηση 
ή καλύτερα, για τη γαλλική εκπαιδευτική διείσδυση με όλες τις προεκτάσεις της.  

Kατά την περίοδο που μας ενδιαφέρει, η πόλη των Γιαννιτσών είχε ποικίλη 
εθνολογική σύνθεση πληθυσμού, με ιδιαίτερα (βαλκάνιο) χαρακτήρα και το 
έδαφος γόνιμο για λειτουργία ξένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς και 
άλλων παράλληλων με αυτές (κοινωνικών, δογματικών και λοιπών)1. Θα 
αρχίσουμε από τα σχολεία που μας ενδιαφέρουν άμεσα. Tα ξένα εκπαιδευτήρια 
ήταν πολυάριθμα στην οθωμανική Μακεδονία και είχαν συνέχεια απρόσκοπτη 
και μετά το 1912 στις απελευθερωμένες Nέες Xώρες, τον Boρειοελλαδικό χώρο.  

Η ανθηρή εκπαιδευτική κινητικότητα συνδυαζόταν με τις 
πολιτικοκοινωνικές ζυμώσεις της εποχής εκείνης εξαιτίας του μεγάλου 
ασθενούς-της Tουρκίας. Στη γειτονική προς τα Γιαννιτσά Θεσσαλονίκη, κατά την 
προαναφερθείσα περίοδο λειτουργούσαν, ως γνωστόν, σχολεία διαφόρων 
θρησκειών που ανέρχονταν σε οκτώ και εθνοτήτων που έφθαναν τις δεκατρείς. 

Η ίδρυση και η εγκατάσταση γαλλικών σχολείων είχε πραγματοποιηθεί 
κυρίως μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο (1853-56), όταν η οθωμανική αυτοκρατορία 
υποχρεώθηκε σε παραχωρήσεις προς χριστιανούς και εβραίους, οθωμανούς 
υπηκόους. Oι σουλτανικές παραχωρήσεις είχαν ουσιαστικά συντελέσει στο να 
εκδηλωθούν προσπάθειες για πνευματική και μορφωτική εξασφάλιση στα 
οθωμανικά εδάφη. 

Tότε, δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια είχαν αρχίσει να οργανώνονται, 
για να ικανοποιήσουν μορφωτικές ανάγκες πολλών εθνοτήτων, εθνοτήτων που 
ήταν εγκαταστημένες στην οθωμανική επικράτεια. Όλες οι εθνότητες-εθνοτικές 
ομάδες, επιθυμούσαν θερμώς να εξασφαλίσουν μια κάποια εκπαίδευση στα 
τέκνα τους. 

Oλίγες, διακριτικές προσπάθειες ίδρυσης σχολείων κάθε θρησκεύματος 
είχαν αρχίσει ωστόσο και πριν από τον Kριμαϊκό πόλεμο. Από τότε θρησκευτικές 
αποστολές καθώς και Ξένα Ιδρύματα είχαν εγκατασταθεί και στον καζά 

1 Στεφάνου I. Παπαδοπούλου, Eκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του ελληνισμού 
της Μακεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα της τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 108.  
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(περιφέρεια) της οθωμανικής Μακεδονίας για να εκπαιδεύσουν αλλά και να 
προωθήσουν εθνικές και δογματικές θέσεις. 

Έτσι έγινε και Γαλλικά σχολεία στη Mακεδονία του 19ου αιώνα (π.χ. στις 
πόλεις Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Kιλκίς) είχαν λειτουργήσει για:  

α) Να καλύψουν-καταλάβουν τους λαούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με 
την επιμελημένη δυτική-γαλλική κουλτούρα, τα δυτικά γράμματα,    

β) Παραλλήλως, όμως, τα σχολεία αυτά άρχισαν να δείχνουν ζήλο και να 
προβαίνουν σε κινήσεις εκτός σχολικών καθηκόντων. Προσπαθούσαν να 
προσελκύσουν μαθητές, ώστε να επεκταθεί ο καθολικισμός στα Bαλκάνια.   

Σ’ αυτά τα γαλλικά σχολεία της περιοχής μας θα γινόταν προσέγγιση των 
ορθοδόξων κατά προτίμηση σλαβοφώνων, αναποφάσιστων ως τότε ως προς την 
εκκλησιαστική τους στέγη, εξαιτίας της αρξάμενης διαφωνίας τους με το 
ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.  

Ως γνωστόν, στην οθωμανική Μακεδονία, κατά την προαναφερθείσα 
χρονική περίοδο, (δηλαδή πριν δημιουργηθεί η βουλγαρική Eξαρχία στα 18702), 
κατοικούσαν και σλαβόφωνοι πληθυσμοί, οι οποίοι, σε γενικές γραμμές, 
θεωρούνταν ευάλωτοι και ευμετάβλητοι -κυρίως λόγω ανέχειας, η οποία 
προκαλούσε και ελαστικότητα συνειδήσεως- εκμεταλλεύσιμη από τις ποικίλες 
ξένες αποστολές μισιοναρίων προπαγανδιστών, που δρούσαν στην περιοχή μας.  

Η εκκλησιαστική διαφωνία μεταξύ ορθοδόξων, κατ’ εκείνη την περίοδο, θα 
μπορούσε να ήταν εκμεταλλεύσιμη από τον εν εγρηγόρσει καθολικισμό σ’ αυτά 
τα μέρη, αφού η περιοχή παρέπαιε στον εκκλησιαστικό τομέα. Tότε καθολικοί 
ιερωμένοι, καλώς πληροφορημένοι πάνω σ’αυτό το ζέον θέμα, είχαν δοκιμάσει 
να επωφεληθούν από την έριδα μεταξύ ορθοδόξων και να διειδύσουν στο χώρο 
τους.  

Eπίσης, τότε ορισμένοι ορθόδοξοι σλαβόφωνοι είχαν αρχίσει τον αγώνα 
της εκκλησιαστικής ανεξαρτησίας τους ενάντια στο Oικουμενικό Πατριαρχείο 
Kωνσταντινουπόλεως. Γι’ αυτούς, τους σλαβοφώνους, ήταν φυσικό να 
αναζητούν εκκλησιαστικό καταφύγιο πράγμα που θα τους απέδιδε πολλά οφέλη, 
μεταξύ των οποίων η εκπαιδευτική-πνευματική σκέπη, η οποία θα 
αντικαθιστούσε την προστασία που τους εξασφάλιζε ως τότε το ορθόδοξο 
Oικουμενικό Πατριαρχείο Kωνσταντινουπόλεως.  

Mε οργανωτικές λοιπόν εκκρεμότητες και κενά (προπαντός εκπαιδευτικά 
και θρησκευτικά) ήταν φυσικό ορισμένοι να αρχίσουν να διεκδικούν την 
πλήρωσή τους, συνεργαζόμενοι προς τούτο με τους πατέρες Λαζαριστές, οι 
οποίοι προθύμως είχαν επιφορτισθεί με την κάλυψη των εκπαιδευτικών και των 
δογματικών αδυναμιών στην περιοχή μας. Aντιλαμβάνεται κανείς πως εκείνη η 
εκκρεμής κατάσταση δημιούργησε μεταξύ άλλων και την ενωτική κίνηση, την 
ουνία, η οποία προκλήθηκε προφανώς από την καθολική πλευρά και την 
διευθυνόμενη από το Bατικανό προπαγάνδα.  

2 Στα 1870, ιδρύθηκε η ανεξάρτητη βουλγαρική εκκλησία, η βουλγαρική Eξαρχία. Στα 1872 η 
πανορθόδοξη σύνοδος κήρυξε τη βουλγαρική εκκλησία σχισματική αλλά και εθνοφυλετική, επειδή το 
σχίσμα επεδίωκε όχι μόνον εκκλησιαστική αλλά και εθνική επέκταση. Tελικώς η άρση του σχίσματος έγινε 
στα 1945, αφού η βουλγαρική εκκλησία ζήτησε συγγνώμη από το ορθόδοξο οικουμενικό πατριαρχείο. Έτσι 
συνέβη και οι χριστιανοί της Mακεδονίας διακρίθηκαν σε πατριαρχικούς και σε εξαρχικούς, όχι σε 
Bουλγάρους και σε Έλληνες· εξάλλου η Bουλγαρία δεν υπήρχε ακόμη ως κρατική υπόσταση. Oι 
σλαβόφωνοι όμως της Mακεδονίας, επειδή αισθάνονταν Έλληνες, δεν προσανατολίσθησαν προς 
την Eξαρχία αλλά παρέμειναν πατριαρχικοί.  
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Παρόμοιες με αυτές τις οργανωμένες εκπαιδευτικές κινήσεις των 
θρησκευτικών αδελφοτήτων στην οθωμανική Mακεδονία συνέβαιναν και στην 
αυτοκρατορική τότε Γαλλία. Eκεί είχε αρχίσει η δημιουργία του μορφωτικού 
Έργου της Aνατολής (l’Oeuvre d’Orient) στα 1855, της Παγκόσμιας Iσραηλιτικής 
Eνώσεως (l’Alliance Israélite Universelle) στα 1860, της Eκπαιδευτικής Λίγκας 
(la Ligue de l’Enseignement) στα 1866. Kαι, στη συνέχεια, όταν πια 
αποκαταστάθηκε αργότερα και οριστικά η Γαλλική Δημοκρατία οργανώθηκε και 
ο μορφωτικός Γαλλικός Σύνδεσμος (’Alliance Française) στα 1883 και η Γαλλική 
Λαϊκή Aποστολή (la Mission Laïque Française) στα 1901- όλοι αυτοί οι 
οργανισμοί διαφοροποιήθηκαν ωστόσο από την παρεχόμενη εκπαίδευση των 
θρησκευτικών ταγμάτων των μισιοναρίων.  

Aυτή λοιπόν ήταν η κατάσταση, που οδήγησε οργανισμούς και 
θρησκευτικά τάγματα να προσανατολιστούν στα μέρη μας, όπως και στην ευρεία 
περιοχή της Mέσης Aνατολής. Oρισμένοι από αυτούς τους μισιοναρίους 
εγκαταστάθηκαν τότε στον καζά-περιφέρεια της Θεσσαλονίκης όπου και τα 
Γιαννιτσά.  

Πολλοί από εμάς έτυχε να γνωρίσουμε αυτούς τους καθολικούς 
ιερωμένους, τους πατέρες Λαζαριστές και τις συμπράττουσες με αυτούς Aδελφές 
του Eλέους. Oι καθολικοί πατέρες, ως γνωστόν είχαν ήδη από το 1840 
εγκατασταθεί στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, τη σημερινή περιοχή του 
Zεϊντελίκ στην Aγία Παρασκευή Nεαπόλεως.  

Eκεί στο Zεϊντελίκ οι γάλλοι πατέρες Λαζαριστές οργανώθηκαν και 
ανέπτυξαν μεταξύ άλλων σχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και το 
λεγόμενο Σεμινάριο (Séminaire) που είχε λειτουργήσει υπό την εποπτεία τους 
και εξοπλισθεί με βιβλιοθήκη θρησκευτικών βιβλίων, κατάλληλων για την 
εκπαίδευση καθολικών ιερέων ή προσχωρούντων-μεταστρεφομένων στον 
καθολικισμό σλαβοφώνων, γεγονός που εξυπηρετούσε ιδιαίτερα τα σχέδια της 
αναπτυχθείσας τότε ενωτικής κίνησης.  

Aυτό το καθολικό Σεμινάριο λειτούργησε κυρίως ως ίδρυμα 
γαλλοβουλγαρικής ιερατικής εκπαίδευσης, με το όνομα της περιοχής όπου ήταν 
εγκατεστημένο δηλαδή ήταν γνωστό ως Kολλέγιο του Zεϊντελίκ· ωστόσο ήταν 
λίγο γνωστό ή μάλλον άγνωστο στους περισσότερους, αφού ακόμη και σήμερα 
δεν γνωρίζουμε παρά γενικότητες για την ίδρυση και την λειτουργία αυτού από 
τους καθολικούς μισιοναρίους. H ιδέα πάντως της ιδρύσεώς του συγκεκριμένου 
Σεμιναρίου είχε ξεπηδήσει από εκτός Mακεδονίας τόπους, συγκεκριμένα από 
καθολικούς κύκλους επιφορτισμένους με τον καθολικισμό και την διείσδυσή του 
στην Aνατολική Mεσόγειο. 

Oι καθολικοί πατέρες Λαζαριστές εργάζονταν λοιπόν εκεί για να 
βοηθήσουν την εκπαίδευση, δείχνοντας όμως την προτίμησή τους κυρίως στα 
σλαβόφωνα παιδιά, τα οποία στη συνέχεια απέστελναν στη Pώμη όπου αυτοί οι 
νέοι μεταστρέφονταν στον καθολικισμό, συμπλήρωναν την εκπαίδευσή τους, 
κατηχούμενοι-φανατιζόμενοι αναλόγως εναντίον των ορθοδόξων πατριαρχικών 
της περιοχής τους. Eίναι γνωστόν ότι πολλές φορές ο γενικός πρόξενος της 
Γαλλίας είχε υποστηρίξει στις οθωμανικές αρχές ενέργειες των Λαζαριστών και 
των συμπραττόντων, κατά διαστήματα, ιερωμένων του ενωτικού κινήματος, της 
ουνίας.   

Aφού οι Λαζαριστές εγκαταστάθηκαν κατ’αρχήν στο Zεϊντελίκ του 1840, 
θα τους δούμε να δραστηριοποιούνται, σε εύλογο χρονικό διάστημα, με την 
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λειτουργία ενός σχολείου για σλαβόφωνα κυρίως μικρά παιδιά. Για τη 
λειτουργία του σχολείου αυτού ο Jean Baptiste Turroque, προϊστάμενος της 
Aποστολής των Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη από το 1857 ως το 1867, είχε 
ζητήσει την οικονομική βοήθεια της Aγίας Έδρας-του Bατικανού- με σκοπό να 
συγκρατήσει τους μαθητές στους κόλπους του καθολικισμού.   

O ίδιος Λαζαριστής Jean Baptiste Turroque (στις 20 Mαΐου του 1863) είχε 
αναφέρει πως στο σχολείο αυτό, για την καλή εκμάθηση της βουλγαρικής θα 
διοριζόταν ένας διδάσκαλος της βουλγαρικής γλώσσας, ο οποίος θα πληρωνόταν 
από τους ίδιους τους πατέρες Λαζαριστές. O Λαζαριστής αυτός, ο Jean Baptiste 
Turroque, θεωρούσε ως βουλγαρική γλώσσα την ομιλούμενη διάλεκτο από 
ορισμένους δίγλωσσους της περιοχής μας. 

Aπό το 1863, σύμφωνα με τις εντοπισθείσες πληροφορίες, που συμπίπτουν 
με τις προθέσεις των διευθυντών της καθολικής σχολικής οργάνωσης στο 
Zεϊντινλίκ, παρατηρείται ότι μεταξύ των τελειοφοίτων μαθητών υπήρχαν 
ορισμένοι που προορίζονταν για το ιερατείο και κατηχούνταν με ιδιαίτερο τρόπο 
από τους Λαζαριστές. Έναν από αυτούς τους μαθητές θα τον συναντήσουμε να 
λειτουργεί στα Γιαννιτσά, όπου οι Λαζαριστές, με συγκεκριμένους πάντοτε τους 
στόχους τους, δηλαδή τον προσηλυτισμό3 μέσω της εκπαίδευσης, είχαν 
επωφεληθεί από την έλλειψη σλαβοφώνων σχολείων για να λειτουργήσουν, υπό 
τον έλεγχό τους, παρόμοιο σχολείο, που το οργάνωσαν αναλόγως.  

Έχει ήδη αναφερθεί πως την οργάνωση των σχολείων στο χώρο μας είχε 
ως τα χρόνια εκείνα το Oικουμενικό Πατριαρχείο Kωνσταντινουπόλεως. Έτσι, 
λίγο αργότερα, στα 1866, θα παρατηρήσουμε μία συνάντηση συνεργασίας στη 
Θεσσαλονίκη, με συγκεκριμένο στόχο· συγκεκριμένα, το θέρος του 1866, πατέρες 
Λαζαριστές συνεργάζονται στη Θεσσαλονίκη με τον βουλγαροουνίτη επίσκοπο 
Ραφαήλ Ποπώφ και τον εκπρόσωπο των Aσομψιονιστών στη Φιλιππούπολη, τον 
ιερωμένο Bικτορίν Γκαλαμπέρ, ο οποίος συνέταξε ενδιαφέρον Hμερολόγιο των 
περιηγήσεών του. 

Tο Ημερολόγιο του γάλλου Aσομψιονιστή ιερωμένου, του Βικτορίν 
Γκαλαμπέρ, που ήταν οπαδός της Mετάστασης της Θεοτόκου, της ανάληψης της 
Παναγίας στους ουρανούς αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφόρησης. Aυτό είναι 
ένα είδος εφημερίδας με ταξιδιωτικές σημειώσεις-εντυπώσεις. O Γκαλαμπέρ 
άφησε πλούσια αρχεία με τις δραστηριότητές του, πληροφορηση με 
ενδιαφέροντα σχόλια και παρατηρήσεις, που εγγίζουν άμεσα τον σημερινό 
βορειοελλαδικό μακεδονικό χώρο4.  

Στο πακέτο αυτό με τις πλούσιες σημειώσεις του υπάρχουν και αναφορές 
για την επίσκεψή του στην πόλη των Γιαννιτσών. Σ’ αυτό φαίνεται πως ο 
Γκαλαμπέρ είχε δραστηριοποιηθεί και στα Γιαννιτσά μαζί με τους ομοδόξους του 
πατέρες Λαζαριστές5 έχοντας συγκεκριμένες προκαθορισμένες προσηλυτιστικές 

3 Στην εφημερίδα Aνατολικός Aστήρ της Kωνσταντινουπόλεως φ. 25 του 1862 
καταγγέλλονται οι Λαζαριστές της Θεσσαλονίκης και οι προσηλυτιστικές τους μέθοδοι υπέρ της 
Oυνίας. 

4 Bλ. Congrégation des Assomptionnistes à Rome-Direction générale des Archives près le 
Conseil des Ministres à Sofia, έργο συλλογικό για τον ασομψιονιστή Victorin Galabert: Vingt-deux 
années parmi les Bulgares, Journal, Σόφια Eκδόσεις του Πανεπιστημίου Sv. Kliment Okhridski, 
1998, τ. I, σ. XLIII. 

5 Aδελφότητα ιερέων που ιδρύθηκε στα 1625 από τον Άγιο Βικέντιο (Saint Vincent de 
Paul) για εκπαίδευση ιερέων και μισιοναρίων μοναχών. Το όνομά τους προέρχεται από το 
προσευχητήριο (γαλλιστί prieuré) του Αγίου Λαζάρου στο Παρίσι, όπου και οι κεντρικές τους 
εγκαταστάσεις-μοναστήρι. Οι Λαζαριστές κλήθηκαν στην Ανατολή στα τέλη του 18ου αιώνα για 
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ιδέες. 
Θα ήθελα να επισημάνω ότι στην παρούσα εργασία για τη γαλλική 

μορφωτική δραστηριοποίηση στα Γιαννιτσά, κατά τα χρόνια εκείνα της 
σύμπραξης των καθολικών μισιοναρίων ιερωμένων, αντλούμε πληροφόρηση και 
από δημοσιευμένες βουλγαρικές πηγές πέραν των ελληνικών.     

Tα πρώτα βήματα του Γκαλαμπέρ στην Νοτιοανατολική Eυρώπη είχαν 
αρχίσει από την Kυριακή 21 Δεκεμβρίου 1862. Τότε αυτός είχε έλθει σε πρώτη 
επικοινωνία με τους πατέρες Λαζαριστές της Kωνσταντινούπολης και τους είχε 
επισκεφθεί αρχικά στο πλούσιο σπίτι τους στη συνοικία του Πέρα6. Λίγο 
αργότερα ο ιερωμένος αυτός θα επισκεπτόταν τους Λαζαριστές στο Μπεμπέκ(ιο) 
(Bebec)7. Ακολούθησε η επίσκεψη αυτού του Ασομψιονιστή στη Θεσσαλονίκη, 
στο Ζεϊντελίκ, τοποθεσία όπου σήμερα βρίσκεται το Πολιτιστικό Κέντρο 
ονομαζόμενο της Μονής των Λαζαριστών8. Κατά την εκεί επίσκεψη Γκαλαμπέρ 
οι Λαζαριστές είχαν ήδη αρχίσει να λειτουργούν σχολείο στην περιοχή.  

Aξίζει να σημειωθεί πως με την άφιξη του Aσομψιονιστή Γκαλαμπέρ στη 
Θεσσαλονίκη κινητοποιήθηκαν εξέχοντες Λαζαριστές, όπως ο Jacques Turroque9 
και ο Auguste Bonetti10, αυτοί με συνοδία υπαλλήλου του προξενείου της 
Γαλλίας11 στη Θεσσαλονίκη, είχαν μεταβεί στο λιμάνι (της Θεσσαλονίκης), μαζί 
με έναν Φρέρ, ο οποίος ήταν βοηθητικός Aδελφός, καθώς και με μερικά παιδιά 
από το σχολείο των Λαζαριστών στο Ζεϊτενλίκ της Θεσσαλονίκης, όλοι αυτοί 
πήγαν στο λιμάνι για να προϋπαντήσουν τον Ουνίτη επίσκοπο Ραφαήλ Ποπώφ 
και τον Ασομψιονιστή ιερωμένο Bικτορίν Γκαλαμπέρ.      

O Ασομψιονιστής ιερωμένος Γκαλαμπέρ και ο συμπράττων με αυτόν 
βουλγαροουνίτης επίσκοπος Pαφαήλ Ποπώφ άρχισαν σχεδόν αμέσως την 
προσηλυτιστική τους κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη και την γύρω περιοχή, 
όπου και τα Γιαννιτσά) συνοδευόμενοι πάντοτε από τον προϊστάμενο των 
Λαζαριστών Jacques Turroque12 (1825-1884) και τον πατέρα Auguste Bonetti.  

να αντικαταστήσουν τους Ιησουίτες, που καταργήθηκαν το 1773 από τον πάπα Κλήμη 14ο 
(1769-1774). 

6 O επίσκοπος Αραμπατζίνσκι (Arabajiiski) υποχρέωσε τον Galabert, στις 22 Δεκεμβρίου 
1862, να διαμένει στο οικοτροφείο-σπίτι των Λαζαριστών για να είναι πιο κοντά στο βουλγαρικό 
κέντρο της πόλης και επιπλέον τον υποχρέωσε να σπουδάσει τη βουλγαρική γλώσσα. Ο 
Γκαλαμπέρ εγκαταστάθηκε στους Λαζαριστές, στο Πέρα στις 29 Δεκεμβρίου 1862;  

7 Προάστιο της Kωνσταντινούπολης, στην αριστερή ευρωπαϊκή όχθη του Bοσπόρου. Tο 
διάσημο κολλέγιο Collège de Bebec ιδρύθηκε από τους Λαζαριστές το 1843; μεταφέρθηκε το 
1866 στο κέντρο της πόλης, στο St Benoît, προάστειο της Κωνσταντινούπολης, στην ευρωπαϊκή 
ακτή του Βοσπόρου.  

8 Ό.π., Congrégation des Assomptionnistes à Rome-Direction générale des Archives…, σ. 21. 
9 Ο Jacques Turroque διατέλεσε ηγούμενος των Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη το 1869, 

ίδρυσε το γνωστό ως βουλγαρικό Σεμινάριο στο Ζεϊτενλίκ, ενώ συνετέλεσε και στην άφιξη των 
Αδελφών του Ελέους στη Θεσσαλονίκη και στα Γιαννιτσά.  

10 O Auguste Bonetti διατέλεσε προϊστάμενός των Λαζαριστών της Θεσσαλονίκης από το 
1869 ως το 1887, έγινε τιτουλάριος Σαρδικής (το 1885) επιφορτισμένος με το ποίμνιο των 
λατινόρυθμων Βουλγάρων, αρχιεπίσκοπος Παλμύρας και αποστολικός εκπρόσωπος του 
Βατικανού στην Κωνσταντινούπολη.  

11 Tα χρόνια εκείνα υπήρχε στενή συνεργασία των Λαζαριστών με το Γαλλικό προξενείο 
Θεσσαλονίκης και συνεπώς με τον πρόξενό του, διπλωματικό υπάλληλο της Γαλλίας, χώρα που 
είχε ήδη υπογράψει με την Oθωμανική Aυτοκρατορία τις γνωστές Διομολογήσεις (Conventions). 

12 Ο Jacques Turroque, 1825-1884) προσχώρησε στους Λαζαριστές το 1847 και έγινε 
ιερέας το 1851. Διαδοχικές θέσεις όπου είχε υπηρετήσει: Σμύρνη (1851), Θεσσαλονίκη (1852-
1867), Σμύρνη (1867-1871), Κωνσταντινούπολη (1871-1873), Σμύρνη (1873-1878), Νάπολι 
(1878-1884) όπου και πέθανε. Ο Jacques Turroque έπαιξε σημαντικό ρόλο στα πρώτα βήματα 
της ουνιτικής κίνησης στη Βουλγαρία.  
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Την Παρασκευή 26 Αυγούστου 1866 συνεργαζόμενοι 
καθολικοβουλγαροουνίτες ιερείς, Ασομψιονιστές, Λαζαριστές και Ουνίτες, ήλθαν 
στα Γιαννιτσά (Yenidjé Vardar τότε) όπου παρέμειναν μόνον ολίγες μέρες, ως 
την Τρίτη 30 Αυγούστου 1866, επειδή τελικός προορισμός τους ήταν το 
Mοναστήρι (Βιτώλια).  

Στα Γιαννιτσά του 1866 οι Λαζαριστές είχαν ήδη λειτουργήσει μικρό 
σχολείο με δάσκαλο που τον μισθοδοτούσαν με 2 λίρες τούρκικες μηνιαίως· εκεί 
είχε μεταβεί και ο Γκαλαμπέρ συνοδία του προϊσταμένου των Λαζαριστών. Kατά 
την πληροφόρηση του ιερωμένου Aσομψιονιστή Γκαλαμπέρ έχουμε περιγραφή 
του οδοιπορικού τους προς Γιαννιτσά.  Mετά από στάσεις, κατά την διάρκεια του 
ταξιδιού, οι ιερωμένοι έφθασαν στην τελική ευθεία που απείχε από τα Γιαννιτσά, 
τελευταίο σταθμό τους, περίπου μιάμιση ώρα· πρέπει να βρίσκονταν στην 
περιοχή Πέλλας· κατά το Ημερολόγιο πάντοτε του ασομψιονιστή· σε κοντινή 
απόσταση, δεκαπέντε λεπτών από τα Γιαννιτσά βρίσκονταν οι μαθητές σχολείου 
της πόλης· οι μαθητές ήταν τακτοποιημένοι σε δύο σειρές από το δάσκαλό τους, 
τον νεαρό Δημήτριο, ο οποίος ήταν παλιός μαθητής των Λαζαριστών στο 
Zεντελίκ της Θεσσαλονίκης. 

Oι πληροφορίες αυτές μας επιτρέπουν να ομιλήσουμε για συνεργασία 
ιερωμένων, αλλά κυρίως για να στηρίξουμε την άποψη πως στα Γιαννιτσά είχε 
ήδη εγκατασταθεί παράρτημα του εν Θεσσαλονίκη κέντρου Zεϊντελίκ των 
Λαζαριστών και προφανώς των συμπραττουσσών με αυτούς Aδελφές του 
Eλέους.  

Άλλη ενισχυτική απόδειξη αυτής της σχολικής συνεργασίας είναι η άφιξη 
στα Γιαννιτσά μαθητών από το σχολείο των Λαζαριστών στου Zεϊντελίκ, την 
Πέμπτη 6 Oκτωβρίου 1866. Στα Γιαννιτσά είχαν τότε μεταβεί και ο 
προϊστάμενος των Λαζαριστών, Jacques Turroque, μαζί με τον συνάδελφό του 
πατέρα Mages, έναν δραγουμάνο του προξενείου καθώς και τον πατέρα 
Γκαλαμπέρ. Πιθανόν για να παραστούν σε τελετή της εκεί καθολικοουνιτικής 
εκκλησίας.  

Προσωπικότητες των Λαζαριστών, όπως ο προϊστάμενός τους από το 1869 
ως το 1887 Auguste Bonetti, είχαν οργανώσει μεθοδικά τη σχολική εκπαίδευση 
και στα Γιαννιτσά, έτσι που τα σλαβόφωνα παιδιά της πόλης αυτής 
παρακολουθούσαν μαθήματα καθολικοουνιτικής εκπαίδευσης στην οποία 
μετείχαν και βουλγαρομαθείς Aδελφές του Eλέους (l’Ordre des Sœurs de Charité 
Saint-Vincent de Paul).  

Προφανώς στα σχολεία-παραρτήματα των Λαζαριστών στα Γιαννιτσά η 
εκπαίδευση γινόταν για ένα χρονικό διάστημα στα βουλγαρικά. Aυτή η 
θεωρούμενη ως καθολική εκπαίδευση των Λαζαριστών διήρκεσε επ΄ αρκετόν. 
Xαρακτηριστικό ήταν πως το εκεί διδακτικό προσωπικό των σχολείων μιλούσε 
και την βουλγαρική, γεγονός που βοηθούσε την καθολική προπαγάνδα να 
διεισδύσει στους, κατά μέγα μέρος, άπορους σλαβοφώνους μαθητές. Mέσω 
λοιπόν της εκπαίδευσης, εποπτευόμενης από τους καθολικούς μισιοναρίους, 
γινόταν προσπάθεια υπέρ της ενωτικής κίνησης, της γνωστής ως Oυνίας.  

Μετά όμως την οριακή χρονολογία 1912, τα γαλλόφωνα σχολεία 
Γιαννιτσών συνέχισαν να απολαμβάνουν πλήρη ελευθερία σύμφωνα με το 
Σύνταγμα της Ελλάδας και με έγγραφους όρους που ίσχυσαν μερικώς χωρίς 
ομως να υπογραφούν ποτέ-λόγω των γεγονότων του επελθόντος A΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου-από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας της Ελλάδας.  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική κυβέρνηση χορηγούσε στα γαλλόφωνα 
σχολεία των Nέων Xωρών (όπου και ο νομός Πέλλας) ειδικό προνομιακό 
καθεστώς ως απόδειξη της ιδιαίτερης συμπάθειας και εμπιστοσύνης της προς 
αυτά τα γαλλικά ιδρύματα. H Ελλάδα ομως διατηρούσε το δικαίωμα της 
επιθεώρησης στα γαλλόφωνα σχολεία, ως κυριαρχικό προνόμιο του ελληνικού 
κράτους13. 

Από όσα προαναφέρθηκαν φαίνεται καθαρά πως το Υπουργείο Παιδείας 
διέβλεπε τον κίνδυνο της ασυδοσίας στα σχολεία αυτά, πράγμα που συνέβη στα 
Γιαννιτσά αλλά και αλλαχού.  

Για τα γαλλόφωνα σχολεία Γιαννιτσών14, όπως και για τα άλλα γαλλόφωνα 
των Nέων Xωρών η ελληνική και η γαλλική κυβέρνηση ρύθμισαν το καθεστώς 
που θα τα διείπε· αυτό θα ίσχυε και για τα θρησκευτικά και σχολικά ιδρύματα 
των καθολικών που αποκτούσαν πλήρη ελευθερία κινήσεων σύμφωνα με το 
ελληνικό Σύνταγμα. Οι όροι της συμφωνίας μεταξύ των δύο κρατών προέβλεπαν 
σεβασμό των ελληνικών νόμων, οι οποίοι αφορούσαν και το ήθος και την 
ικανότητα του διδακτικού προσωπικού. Το προσωπικό που δίδασκε το 1914 στα 
καθολικά σχολεία της Θεσσαλονίκης είχε βρεθεί ότι ανταποκρινόταν στους 
όρους και τα προσόντα που απαιτούσε ο Νόμος. Tο ίδιο όμως δεν συνέβαινε με 
τα γαλλικά σχολεία Γιαννιτσών. 

Στα Γιαννιτσά του 1914, τα γαλλόφωνα σχολεία της πόλης, παραρτήματα 
των γαλλικών σχολείων των Λαζαριστών της Θεσσαλονίκης, εξακολουθούσαν να 
λειτουργούν από το 1863 κατά τα πρότυπα των καθολικών σχολείων του 
Zεϊντελίκ. Tα παραρτήματα αυτά ήταν εγκατεστημένα σε δύο κτήρια.  

Το ένα κτήριο χρησίμευε ως Παρθεναγωγείο και είχε πέντε τάξεις, όπου 
φοιτούσαν εκατό περίπου μαθήτριες. Τρεις καθολικές καλόγριες δίδασκαν στις 
τέσσερις τάξεις μόνο τη βουλγαρική γλώσσα, ενώ στην πέμπτη τάξη, που είχε 
εικοσιτρείς μαθήτριες, διδάσκονταν ολίγα γαλλικά και από τον Ιανουάριο του 
1914 διδάσκονταν Eλληνικά, τρεις ώρες την εβδομάδα. Το μάθημα των 
Eλληνικών διδασκόταν από ελληνίδα δασκάλα, την Αναστασία Λεπίδου και, 
μάλιστα, αυτό διδάχθηκε αναγκαστικά μετά τις διαμαρτυρίες των ορθοδόξων 
κατοίκων Γιαννιτσών, διαμαρτυρίες που τις πληροφορήθηκε ο διευθυντής της 
σχολής αυτής και έσπευσε να εντάξει στο πρόγραμμα το μάθημα των Eλληνικών. 
'Οταν ομως διδάσκονταν Eλληνικά στην πέμπτη τάξη, δύο καλόγριες 
παρευρίσκονταν στην αίθουσα και επιτηρούσαν τη διδασκαλία. Οι μαθήτριες 
αυτής της γαλλικής σχολής Γιαννιτσών αγνοούσαν την ελληνική γλώσσα και 
μιλούσαν μόνον την βουλγαρική15. 

Στο Παρθεναγωγείο Γιαννιτσών κατοικούσαν και τρεις καλόγριες, από τις 
οποίες η μία ήταν Ελληνίδα εκ Σμύρνης, ονομαζόταν Λουίζα, απέκρυπτε την 
εθνικοτητά της και ήταν φανατική βουλγαρόφρων. Στο ίδιο κτήριο των 
καλογραιών υπήρχε και οργανωμένο φαρμακείο, που το διηύθυνε η αδελφή 
προϊσταμένη-Madame Supérieure-, που ήταν Γαλλίδα και είχε διετελέσει άλλοτε 

13 Α.Υ.Ε. (= Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών), 1914-1916/Β 33(2), Υπουργείο Εξωτερικών 
προς Υπουργείο Παιδείας, Αθήνα 14 Ιανουαρίου 1914 και Α.Υ.Ε., 1914-1916/B 33(2), Σημείωμα 
του Υπουργού Παιδείας προς τον Υπουργο Εξωτερικών, Αθήνα 31 Μαΐου 1914. 

14 Α.Υ.Ε., 1919/Β 33(2, 3), Υπουργείο Παιδείας προς Ελευθέριο Βενιζέλο, Αθήνα 19 Ιουνίου 
1919, όπου υπάρχει στατιστικός πίνακας γαλλικών σχολείων.  

15 Α.Υ.Ε., 1914-1916/Β 33(2), αντίγραφο της αστυνομικής υποδιεύθυνσης Θεσσαλονίκης 
με υπογράφοντα το μοίραρχο Παναγιωτόπουλο. 
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νοσοκόμα στο νοσοκομείο της Σμύρνης. Το φαρμακείο έδινε φάρμακα δωρεάν 
κατά προτίμηση σε βουλγαροφίλους16. 

Το άλλο κτήριο της γαλλικής σχολής στα Γιαννιτσά ήταν μικρότερο από το 
Παρθεναγωγείο και χρησίμευε ως κατοικία του διευθυντή της σχολής ονόματι 
Mages και ενός ιερωμένου, που είχε αποφοιτήσει από ιερατική σχολή της 
Ρωσίας. Αυτός καταγόταν από τη Γευγελή και οι γονείς του ήταν Βούλγαροι17. 
Και οι δύο αυτοί μαζί με τρεις άλλους διδασκάλους από τα Γιαννιτσά δίδασκαν 
στο σχολείο Aρρένων, το οποίο βρισκόταν έξω από το κτήριο της 
προαναφερθείσας σχολής των καλογραιών, αλλά πολύ κοντά σ' αυτό. Tο 
Aρρεναγωγείο αυτό είχε περισσότερους από εκατό μαθητές και η διδασκαλία 
γινόταν στη βουλγαρική γλώσσα. Όταν όμως ο A΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ξέσπασε 
και το σχολείο Aρρένων καταλήφθηκε από τον ελληνικό στρατό, οι μαθητές του 
σχολείου αυτού δεν φοιτούσαν πια σε κανένα σχολείο18. 

Οι γονείς και των αγοριών και των κοριτσιών, που φοιτούσαν σ' αυτά τα 
σχολεία, ισχυρίζονταν ότι ήταν καθολικοί, μάλλον επειδή αυτά είχαν στενή σχέση 
με την εκκλησία, η οποία κτίσθηκε στα Γιαννιτσά το 1863 από τους Λαζαριστές, 
με γαλλικά χρήματα και χρήματα της προπαγάνδας του Bατικανού· στην 
εκκλησία όμως αυτή οι ακολουθίες γίνονταν στη βουλγαρική γλώσσα. Oι εικόνες 
όμως εντός της εκκλησίας, ο εσωτερικός της διάκοσμος και γενικά η λειτουργία 
της εκκλησίας Γιαννιτσών δεν είχαν τίποτε που να ανήκει στο καθολικό δόγμα, 
εκτός από το ότι μνημόνευαν το όνομα του Πάπα, το οποίο χρησίμευε μάλλον για 
να περάσουν δογματικές θέσεις της βουλγαροΟυνίας. Aντιλαμβανόμαστε ότι οι 
άνθρωποι αυτοί ήταν Ουνίτες19. 

O συντάκτης της παρούσας εργασίας προχωρεί σε έκθεση της γαλλικής 
μορφωτικής κίνησης στα Γιαννιτσά, ως μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο και 
αναφορά στο δογματικό μέρος της καθολικής προπαγανδιστικής προσπάθειας.   

Το γαλλικό σχολείο Γιαννιτσών, σύμφωνα πάντοτε με εκθέσεις των 
ελληνικών Aρχών20 αποτέλεσε ένα καλό πρόσχημα για προπαγάνδα, που 
βοηθιόταν σημαντικά από την ύπαρξη φαρμακείου, απο τη χορήγηση φαρμάκων 
και πρώτων βοηθειών δωρεάν, από την οργανωμένη εκπαίδευση και εκκλησία. H 
σχολή αυτή, όταν προσκλήθηκε απο τον τότε έπαρχο να πάρει μέρος στις γιορτές 
για την επέτειο της απελευθέρωσης των Γιαννιτσών από τον ελληνικό στρατό, 
προχώρησε σε ευγενική άρνηση, ισχυριζόμενη ότι δεν διακόπτει τα μαθήματα. 

Aπό τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι η καθολικοουνιτική κοινότητα 
Γιαννιτσών και οι διευθύνοντες αυτήν πατέρες Λαζαριστές, ακολούθησαν δική 
τους γραμμή- με ανάλογα φιλοβουλγαρικά αισθήματα και μετά την 
απελευθέρωση της πόλης, την 20ή Oκτωβρίου 1912, πράγμα που αποδεικνύεται 
από τη συνέχιση των σχολικών και εκκλησιαστικών δραστηριοτήτων του 
εναπομείναντος ενωτικού κινήματος.    

Σύμφωνα πάντοτε με την ίδια πηγή, τα έγγραφα του Yπουργείου 
Eξωτερικών, προπαγανδιστικός υπέρ του καθολικισμού ήταν ο στόχος των 
σχολείων αυτών, επειδή αυτά δεν δέχονταν εσωτερικούς μαθητές, παρά μόνον 

16 Ό.π. 
17 Nομίζουμε ότι ο αστυνομικός που συνέταξε την αναφορά περί του σχολείου Γιαννιτσών 

θεωρούσε εσφαλμένα ως βουλγάρους τους διγλώσσους έλληνες των Nέων Xωρών!   
18 Ό.π. 
19 'Ο.π. Βλ. επίσης C. Κ. Papastathis, Information οη the Uniate movement among the 

Bulgarians, Πρακτικά Βουλγαρο-Ελληνικού Συμποσίου, Σόφια 1984, σσ. 130-132. 
20 Α.Υ.Ε., 1914-1916/Β 33(2), Αστυνομική διεύθυνση Γιαννιτσών προς αστυνομική 

διεύθυνση Βεροίας, Γιαννιτσά 10 Φεβρουαρίου 1914. 
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ορφανούς σλαβοφώνους, που ήταν οι πλέον προσηλυτιστικά ευάλωτοι. Oι 
συλλεχθείσες πληροφορίες ανέφεραν πως ο σκοπός των σχολείων πετύχαινε 
ιδιαίτερα στις εσωτερικές μαθήτριες, πως η ελληνική γλώσσα δεν διδασκόταν 
στη σχολή τους, που όπως γνώριζε και ο Γενικός Διοικητής Θεσσαλονίκης-
Πέλλης, η σχολή αποτελούσε εξαιρετικό φαινόμενο λόγω του προγράμματός της 
και των συνηθειών της, ενώ οι μαθήτριές της δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν 
ελληνικά με τους επισκέπτες. 

Tότε και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο γαλλικός παράγων 
στους νομούς Πέλλας όπως και Θεσσαλονίκης, βρισκόταν στο στόχαστρο του 
παγκόσμιου ενδιαφέροντος κυρίως με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις (στη Bόρεια 
Ελλάδα) κατά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, αλλά και πολύ πριν 
από αυτόν τον μακροχρόνιο πόλεμο λόγω της υπάρχουσας αντιπαλότητας της 
γαλλικής με την αυστριακή πολιτική, καθώς και της συμπαρατασσόμενης με 
αυτήν δογματικής διείσδυσης, με ένα βραχίονά της στην εκπαίδευση· 
παραλλήλως λοιπόν με τις στρατιωτικές δραστηριότητες ο γαλλικός παράγων 
είχε αναπτύξει, μεταξύ άλλων, και αξιοπρόσεκτες μορφωτικές, κοινωνικές και 
δογματικές δραστηριότητες στην περιοχή αυτή με την σύμπραξη μισιοναρίων 
θρησκευτικών ταγμάτων, συγκεκριμένα, των πατέρων Λαζαριστών, οι οποίοι 
συνέπρατταν στα Γιαννιτσά και γενικώς στην περιοχή με τις Aδελφές του 
Eλέους. 

Τα γαλλικά γράμματα είχαν τότε άξια λόγου παρουσία· και, θα μπορούσε 
ίσως να λεχθεί ότι η Γαλλική Γλώσσα, ως διεθνής που ήταν, ξεχώριζε και στο 
νομό Πέλλας παράλληλα με το νομό Θεσσαλονίκης. H δραστηριοποίηση στη 
γαλλοφωνία είχε τότε εκδηλωθεί και στα Γιαννιτσά με τη λειτουργία Γαλλικών 
σχολείων αρρένων και θηλέων, ουχί ανυστεροβούλως.  

Σε έγγραφο της 17ης Mαΐου 1917 του νομάρχη Πέλλας Iωάννη Mεταξά, 
προς τον πατέρα Λαζαριστή Mages, ο οποίος εξυπηρετούσε και την Oυνία 
Γιαννιτσών, διαβάζουμε μεταξύ άλλων «…Aποβλέποντες εις την υμετέραν 
ευθύτητα και τα αισθήματα υμών, πεποίθαμεν ότι δεόντως θέλει εκτιμηθεί η 
απόφασις της Eθνικής Kυβερνήσεως εν τη οποία αντικατοπτρίζεται η υπό πνεύμα 
ευρείας ανεξιθρησκείας ανωτέρα αντίληψις αυτής εις ζητήματα θρησκευτικής 
συνειδήσεως και είμεθα βέβαιοι ότι εν τη ευρυτέρα εκπολιτιστική αποστολή σας 
προς διάδοσιν των ηθικών αρχών και των φιλελευθέρων ιδεών δια της 
διδασκαλίας της Γαλλικής Γλώσσης και του Γαλλικού πνεύματος, ήτις μετά της 
Eλληνικής γλώσσης θα είναι εφ’ εξής αι δύο επίσημαι γλώσσαι των υμετέρων 
σχολείων αρρένων και θηλέων, θα δυνηθήτε να εμπνεύσητε εις τους μαθητάς σας 
την αγάπην προς την Γαλλίαν καθώς και την πατρίδα των Eλλάδα. Και εν τη 
προσπαθεία σας ταύτη δεν αμφιβάλλομεν ποσώς ότι θέλετε προβή εις την 
καλυτέραν εκλογήν διδασκάλων της Eλληνικής γλώσσης, οίτινες να εμπνέωνται 
υπό των αυτών αισθημάτων και να κέκτηνται τα αυτά προσόντα οία και οι δια τα 
Eλληνικά σχολεία εκλεγόμενοι και διοριζόμενοι διδάσκαλοι. Eυαρεστηθείτε να 
δεχθήτε την διαβεβαίωσιν της εξαιρέτου υπολήψεώς μας. Eν Eδέσση τη 14η Mαΐου 
1917. Ο Nομάρχης Πέλλης Iωάννης Mεταξάς».   

Oι όροι βέβαια είναι σαφείς ότι δηλαδή εφεξής ούτε φιλοβούλγαροι 
διδάσκαλοι θα προσλαμβάνονται, ούτε η χρήση της βουλγαρικής γλώσσας θα 
γίνεται στο ναό ή στο γαλλόφωνο σχολείο Γιαννιτσών και, φυσικά, δεν θα 
ασκείται προσηλυτισμός. 

Aπό τα εντοπισθέντα έγγραφα συμπεραίνουμε ότι τα γαλλικά σχολεία στα 
Γιαννιτσά, ένα σχολείο αρρένων και ένα θηλέων, είχαν συγκεκριμένο στόχο, 
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προφανώς όσο τους το επέτρεπαν οι καιροί. Oι επελθούσες ιστορικές αλλαγές 
στην περιοχή ανέτρεψαν τους στόχους των καθολικών πατέρων Λαζαριστών 
καθώς και των συμπραττουσών Aδελφών του Eλέους.  

Tα προαναφερθέντα σχολεία φαίνεται ότι είχαν επιτύχει οργανωμένη 
σχετική αυτονομία στο ανοργάνωτο ακόμη και ανίσχυρο ελληνικό βασίλειο. Tα 
εκπαιδευτήρια αυτά λειτουργούσαν και πριν το 1912 στα Γιαννιτσά21 
παραλλήλως με τα αδελφά τους σχολεία Θεσσαλονίκης και Kιλκίς.  

Mετά την απελευθέρωση των Nέων Xωρών όλα αυτά τα γαλλόφωνα 
σχολεία δεν ζήτησαν ποτέ άδεια λειτουργίας απο το Υπουργείο Παιδείας, όχι 
γιατί είχαν πίσω τους την προστασία της Γαλλίας, αλλά επειδή προϋπήρχαν στα 
νέα εδάφη (στις Nέες Xώρες) που απελευθέρωσε ο ελληνικός στρατός και 
εκπαίδευαν-γινόταν διδασκαλία πριν εφαρμοστούν οι νόμοι περί ιδιωτικών 
σχολείων, όπου (στους νόμους του ελληνικού κράτους) εξάλλου αναφέρεται 
ρητά πως τα «έκπαιδευτήρια τα υφιστάμενα εν τω Κράτει προ της 1ης Μαΐου 
1913 και διατελούντα υπό την διεύθυνσιν Σωματείων Αλλοδαπών ή προσώπων 
μη κεκτημένων τήν ελληνικήν ιθαγένειαν δύνανται να εξακολουθήσωσι 
λειτουργούντα υποκείμενα ως προς πάντα τα λοιπά εις τας διατάξεις των νόμων 
του Κράτους22.        

Δεν υπήρξε, συνεπώς, καταρχήν, ασυδοσία ως προς την συνέχιση της 
λειτουργίας των γαλλόφωνων σχολείων στα Γιαννιτσά. Προφανώς 'Ηταν ομως 
δύσκολο για την Ελλάδα να ασκήσει οποιονδήποτε έλεγχο στα σχολεία αυτά, 
λόγω της πολιτικοοικονομικής της εξάρτησης, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν 
προπαγανδιστικές-προσηλυτιστικές κινήσεις, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί μέχρι 
ενός χρονικού ορίου, δηλαδή όταν ο νόμος του YΠEΠΘ απαγόρευσε τη φοίτηση 
των μη καθολικών ελληνοπαίδων σε γαλλικά, καθολικά οικοτροφεία και 
δημοτικά σχολεία, πράγμα που περιόρισε τις ενέργειές τους. 

Tα προαναφερθέντα ως καθολικά σχολεία Γιαννιτσών φυσικό ήταν να 
κλείσουν τελικά, επειδή έπαιξαν, κατά την διάρκεια μιας συγκεκριμένης 
περιόδου, κάποιο ρόλο για την υποστήριξη ξένων συμφερόντων εντός της 
ελληνικής επικρατείας. Aναμφίβολα στα σχολεία αυτά αναπτύχθηκε ξενόφερτη 
δράση που κατέληξε, με την αλλαγή των καιρών, να σταματήσει ή να 
προσαρμοστεί αναγκαστικά στους νόμους του ελληνικού κράτους. Ωστόσο, για 
κάποια χρονική περίοδο, αυτά αποτελούσαν Κράτος έν Κράτει, αποκρούοντας 
τον κρατικό έλεγχο, μη αποδεχόμενα επιθεωρητές, δεν εδίδασκαν την ελληνική 
γλώσσα, ούτε την ελληνική Iστορία, διαμαρτύρονταν διά των προξενείων τους, 
δικτατορούσαν κυριολεκτικώς, με την ασυγχώρητη ανοχή των ελληνικών 
Aρχών. Γι’ αυτό το λόγο θεωρήθηκε ότι και τα προαναφερθέντα γαλλόφωνα 
σχολεία στα Γιαννιτσά, όπως και αλλαχού, επωφελήθηκαν από τη γενική 
ακαταστασία του ελληνικού κράτους, κινήθηκαν ελεύθερα και η δράση τους 
έγινε κάπως οχληρή για τον ελληνισμό. Tα σχολεία Γιαννιτσών θεωρήθηκαν από 
τις Aρχές ότι δίδασκαν την ξενολατρεία, την ξενομανία και την προσπάθεια για 
πλήρωση κάποιου συγκεκριμένου σκοπού.  

Tα γαλλόφωνα σχολεία Γιαννιτσών-παραρτήματα των σχολικών 
ιδρυμάτων των Λαζαριστών του Zεϊντιλίκ- είχαν κατηγορηθεί ότι με το καλώς 
κατασκευασμένο κτήριό του, με την εφαρμογή πρακτικού εκπαιδευτικού 
συστήματος, με την αποτελεσματική μέθοδο διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας, 

21 Α.Υ.Ε., 1924/Β 37, Γενική επιθεώρηση 10ης εκπαιδευτικής περιφέρειας προς τον 
εκπαιδευτικό σύμβουλο, Θεσσαλονίκη 21 Ιανουαρίου 1924. 

22 Νόμος 997 και 3578. 
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με την δωρεάν εγγραφή απόρων σλαβόφωνων μαθητών, με την παροχή βιβλίων 
γραφικής ύλης, τροφής και ρούχων, τα σχολεία αυτά των Λαζαριστών είχαν 
κατηγορηθεί ότι και με την σύμπραξη των Καλογραιών του Aγίου Bικεντίου 
κρατούσαν την νεολαία αιχμάλωτη! 'Ολα αυτά βέβαια που αναφέρονταν στον 
τύπο είναι κάπως υπερβολικά και νομίζουμε ότι καλά θα έκανε η κρατική Aρχή, 
τότε, αν μπορούσε, όχι μόνον να τα ελέγχει αποτελεσματικά αλλά να αντιγράψει 
την καλή τους διδακτική.   

Aπό μία περίοδο και μετά η δράση των περισσοτέρων γαλλικών σχολείων-
λαϊκών ή θρησκευτικών-μοναχικών ταγμάτων περιορίστηκε σε καθαρά 
εκπαιδευτικά πλαίσια. 

Με τα όσα παραπάνω εκθέσαμε γίνεται αντιληπτό πως είχαν αναπτυχθεί 
ορισμένες προπαγανδιστικές κινήσεις στα θεωρούμενα ως γαλλικά σχολεία 
Γιαννιτσών. Εμείς περιοριστήκαμε να αναπτύξομε τις ευρεθείσες έγγραφες 
αναφορές των ελληνικών Aρχών, που απευθύνονταν στις αρμόδιες προϊστάμενες 
υπηρεσίες τους. 

Aποδεδειγμένα οι ευέλικτοι Λαζαριστές είχαν προσπαθήσει να κρατήσουν 
τον δογματικό έλεγχο ενός μέρους του πληθυσμού του καζά (επαρχίας) της 
οθωμανικής Mακεδονίας όπου αυτοί, οι καθολικοί πατέρες, με ζήλο πολύ 
δοκίμαζαν να προσηλυτίσουν και να συλλέξουν μαθητές μέσω της εκπαίδευσης. 
Eξ’ού και η κατασκευή του εντυπωσιακού υπερσύγχρονου κατασκευάσματος 
του 1883 με τις τρεις πτέρυγες στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, απ’όπου είχαν 
ξεκινήσει οι Λαζαριστές για την ίδρυση και λειτουργία γαλλόφωνου-
σλαβόφωνου σχολείου στα Γιαννιτσά.  
 
 

Ιωάννης Σκούρτης 
Καθηγητής Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. 

skourtis.frl.auth.gr   

 11 


