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ELÇÎN MACAR

ΟΙ ΟΥΝΙΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ*

Ή ονομασία ((καθολικοί» (Ούνίτες) στήν πραγματικότητα δεν είναι μια ονο
μασία πού αποδέχονται καί χρησιμοποιούν οί πλευρές πού ένέχονται στο ζή
τημα των (Ανατολικών» ή (('Ενωτικών» ’Εκκλησιών. Άπύ τη μια πλευρά, τα 
μέλη τών Εκκλησιών αύτών αύτοπροσδιορίζονται ως «χριστιανοί», μέ βάση 
τήν πίστη τους καί την «μοναδικότητα» καί «ορθότητα» τού δόγματός τους, 
όπως έξάλλου συμβαίνει μέ όλες τίς θρησκείες καί δόγματα- είναι γνωστό, 
άλλωστε, ότι καί ό όρος «καθολικός» μέ τήν δογματική έ'ννοια δέν είναι άπο- 
δεκτός ούτε μεταξύ τών καθολικών. Από τήν άλλη πλευρά, οί ’Ορθόδοξοι, οί 
όποιοι καί άντιμετωπίζουν τό ζήτημα τών «Ενωτικών» Εκκλησιών ως πρό
βλημα «απόσχισης», τούς ονομάζουν ((Ούνίτες» (Ένωτικούς), ονομασία πού 
στήν ’Ορθόδοξη Ανατολή ένέχει καί μια χροιά αποδοκιμασίας. Ή άντιμετώ- 
πιση αύτή άπορρέει άπό τό γεγονός ότι οί παλαιές χριστιανικές ’Εκκλησίες 
τής Ανατολής θεωρούν ότι ή άνατολική λατρευτική παράδοση δέν μπορεί να 
συνυπάρχει μέ τον καθολικισμό. Αύτές, λοιπόν, οί (Ανατολικές» ’Εκκλησίες, 
πού ή θρησκευτική βιβλιογραφία έχει άποδεχτει ως μιά διακριτή κατηγορία, 
έφαρμόζουν τίς λατρευτικές παραδόσεις πού έχουν κληρονομήσει ιστορικά: 
ούσιαστικά, σέ ο,τι άφορά στήν πίστη, τη λατρεία καί τό εορτολόγιό τους δέν 
έχουν διαφορές μέ τούς ’Ορθόδοξους καί ή ’Εκκλησία τους είναι άκριβώς μιά 
ορθόδοξη Εκκλησία. Ή διαφορά τους, ωστόσο, έγκειται στο γεγονός ότι δέν 
άναγνωρίζουν τον ορθόδοξο πατριάρχη ως τό ανώτερο πρόσωπο στήν έκκλη- 
σιαστική ιεραρχία άλλα τον πάπα, τόν όποιο καί μνημονεύουν στό τέλος τής 
λειτουργίας. Ή έμφάνιση έξάλλου τών «Ενωτικών» ’Εκκλησιών συνδέεται μέ

* Εύχαριστώ τό συνάδελφο άπό το ’Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών Ήλία Κο
λοβό για τή συμβολή του στη συγγραφή του κειμένου αύτοϋ στήν ελληνική γλώσσα.
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τήν έναρξη τής προσπάθειας διάδοσης, μέσω ιεραποστολών, του καθολικι
σμού στην Ανατολή, στον ιστορικό δηλαδή γεωγραφικό χώρο τής’Ορθοδοξίας.

1. «ΕΝΩΤΙΚΕΣ» ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

Σύμφωνα μέ τήν άποψη που διατύπωσε ό Psalty, ή εμφάνιση τών «ένω- 
τικών» άνάγεται στήν περίοδο τής πατριαρχίας του Φωτίου (858-867, 877- 
886).1 Αύτοί ούδέποτε άποδέχτηκαν το σχίσμα μεταξύ τών δύο’Εκκλησιών 
πού δημιουργήθηκε έπ'ι Φωτίου- εμφανίστηκαν ωστόσο ως κοινότητα μέ ταυ
τότητα καί διάρκεια μόνο στα μέσα του 19ου αιώνα. Σύμφωνα μέ τον Psalty 
εξάλλου, ή ονομασία «ένωτικοί» είναι ορθή, έφόσον αύτοί άπύ τήν άρχή τού 
σχίσματος επιθυμούσαν τήν ένωση καί συνέχισαν νά αποδέχονται τήν πα
πική άρχή δπως καί προ τού σχίσματος. Ή ένωση ωστόσο τών δύο ’Εκκλη
σιών, παρ’ δλο πού έγινε άποδεκτή άπύ τίς Συνόδους τής Λυών (1274) καί 
τής Φλωρεντίας (1439), δέν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Σύμφωνα μέ τον πατέρα Μιχαήλ Πρίντεζη, δταν ή έλπίδα τής ένωσης 
έπαψε νά υπάρχει άρχισε ή μεταπήδηση ’Ορθοδόξων στον καθολικισμό.2 
Ούσιαστικά το γεγονός αυτό υπήρξε ή πρακτική λύση στο ζήτημα χωρίς νά 
προσφύγουν σε θεολογικές συζητήσεις καί διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, οί κα
θολικοί τήςΆνατολής ήθελαν, καθώς μεταπηδοΰσαν στον καθολικισμό, νά δια
φυλάξουν τίς ανατολικές παραδόσεις τους. "Ενας άπο τούς πιο σημαντικούς 
λόγους πού προκάλεσαν τήν πολιτική τής Ρώμης για τη δημιουργία «Ενω
τικών» ’Εκκλησιών υπήρξε ή θωράκιση τού Οικουμενικού Πατριαρχείου άπο 
τούς’Οθωμανούς. Άπο ιστορική άποψη άλλωστε δέν θά πρέπει νά λησμονούμε 
τή συνεργασία τού Πατριαρχείου μέ τούς ’Οθωμανούς εναντίον τής Ρώμης.

Ή εμφάνιση τής κίνησης τών «Ενωτικών» μέ κάποιο συγκεκριμένο τρό
πο άνάγεται στη συνθήκη τού Μπρέστ-Λιτόφσκ (1595), ξεκίνησε στήν Πο
λωνία καί οδήγησε στήν περαιτέρω επιδείνωση τών σχέσεων μεταξύ τών 
’Εκκλησιών τήςΆνατολής καί τής Δύσης.

1. Βλ. F. Psalty, «La Communauté grecque-catholique», M. Revah, Le Catholicisme 
en Turquie, Istanbul 1933, a. 18.

2. Μ. Πρίντεζης, 'Ελληνική Καθολική Εξαρχία: Κωνσταντινούπολη-ΆΟήνα (ανέκδο
τη εργασία, σ. 2).
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'Ως ιδιαίτερες «Ένωτικές» Εκκλησίες οί Μαρωνίτες εμφανίστηκαν στα 
1182, οί Χαλδαΐοι στα 1551, οί Άλβανοϊταλοί στά 1595 (ορισμένες πηγές 
έπισημαίνουν δτι αύτή ή ομάδα συνέχισε άπρόσκοπτα να είναι έξαρτημένη 
άπο τή Ρώμη), οί Μαλαμπάρ (Ινδία) στά 1599, οί Ούγγροι στά 1652, οί 
Ρουθήνοι τής Γαλικίας έπίσης στά 1652, οί Σύριοι στά 1656, οί Ρουμάνοι 
στά 1701, οί Μελχίτες στά 1724, οί Κόπτες στά 1741, οίΆρμένιοι στά 1742, 
οί Αίθίοπες στά 1839, οί Βούλγαροι στά 1860, οί Ρωμιοί στά 1861, οί Ρώσοι 
στά 1920 καί οί Μαλανκάρ (Ινδία) στά 1930. Ό σημερινός πληθυσμός των 
Εκκλησιών αύτών είναι:3

’Αλεξανδρινού ρυθμού 
Κόπτες: 182.000 
Αίθίοπες: 133.000

Άντιοχειανού ρυθμού 
Σύριοι: 104.000 
Μαλανκάρ: 296.000 
Μαρωνίτες: 3.303.000

Βυζαντινού ρυθμού 
Αλβανοί: 400 
Λευκορώσοι: 100.000 
Βούλγαροι: 25.000 
'Έλληνες: 2.350 
Ούγγροι: 280.000 
Άλβανοϊταλοί: 62.000 
Σέρβοι: 49.000 
Μελχίτες: 1.094.000 
Ρουμάνοι: 1.848.000 
Ρουθήνοι: 511.000 
Σλοβάκοι: 430.000

3. Βλ. R. G. Robertson, The Eastern Christian Churches. A brief survey, Ρώμη 1993, 
passim· D. Attwater, The Christian Churches of the East, τ. 1: Churches in Communion with 
Rome, Λονδίνο: Geoffrey Chapman, 1961.
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Ούκρανοί: 4.889.000

Χαλδαϊκού ρυθμού 
Χαλδάίοι: 634.000 
Μαλαμπάρ: 3.037.000

’Αρμένικου ρυθμού 
Αρμένιοι: 147.000

Οί «Ένωτικές» Εκκλησίες άνάλογα μέ τή λατρευτική παράδοση πού ακο
λουθούν διακρίνονται σέ πέντε κατηγορίες: Βυζαντινή, Αλεξανδρινή, Αντιό
χειας, Αρμένική, Χαλδαίας. Σύμφωνα μέ τον (Ανατολικό Κώδικα» πού έξέ- 
δωσε την 1 ’Οκτωβρίου 1991 δ πάπας Ιωάννης Παύλος Β' ισχύει μια νέα κα
τάταξη μέ βάση τις μεταξύ τους σχέσεις καί τις σχέσεις τους μέ το Βατικα
νό:

1. Πατριαρχεία: Χαλδαίων, Αρμενίων, Κοπτών, Συρίων, Μαρωνιτών καί 
Μελχιτών.

2. Αρχιεπισκοπές: Ούκρανίας, Συρο-Μαλαμπάρ.
3. Μητροπόλεις (sui iuris): Αιθιοπίας, Συρο-Μαλανκάρ, Ρουμανίας καί 

τής Ρουθηνικής Εκκλησίας στήν Αμερική.
4. Άλλες’Εκκλησίες (sui iuris): Βουλγαρική, Ελληνική, Ουγγρική,Άλβα- 

νοϊταλική, Σλοβάκική (περιλαμβάνει καί τις Εκκλησίες στα έδάφη τής πρώ
ην Γιουγκοσλαβίας).

Στις κοινότητες τής Λευκορωσίας, Αλβανίας, Γεωργίας καί Ρωσίας δέν 
ύφίσταται εκκλησιαστική ιεραρχία.

Κατά τήν πρώτη περίοδο δράσης των καθολικών ιεραποστόλων σκοπός 
τους ήταν «να έκλατινιστοΰν οί Καθολικοί»/1 Αλλά αύτό χρησιμοποιούνταν 
άπό τις τοπικές Εκκλησίες ως άφορμή γιά άντι-προπαγάνδα. ’Έτσι, άργό- 
τερα, ή στρατηγική αύτή πού συναντούσε άλλωστε πολλές αντιδράσεις άλλα
ξε καί άρχισαν να ιδρύονται (Ανατολικές Εκκλησίες». Οί ’Εκκλησίες αύτές 4

4. Γιά τις καταπιέσεις των καθολικών στήν Ανατολή άπό τή Δυτική Εκκλησία καί τις 
προσπάθειες «έκλατινισμοϋ» τους βλ. J. Hajjar, Les chrétiens uniates du Proche-Orient, Πα
ρίσι 1962.
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θά διαφύλατταν τις παραδόσεις, τούς λατρευτικούς τύπους καί τις γλώσσες 
τους αλλά θά ήταν έξαρτημένες άπό τον πάπα. Για το λόγο αύτύ ή Sacra 
Congregatio de Propaganda Fidei, έχοντας ώς στόχο να αλλάξει την άντί- 
ληψη καθολικός = λατίνος, στο διάταγμά της μέ ημερομηνία 1 Ιουλίου 1885 
υποστήριζε ότι οΐ Άνατολίτες πού ήθελαν να γίνουν καθολικοί έπρεπε να δια
φυλάξουν τις παραδόσεις τους καί να μην υιοθετήσουν τη λατινική, εάν δεν 
είχαν ειδική άδεια άπό το Βατικανό.3 Άπό την άλλη πλευρά όμως, ή ’Ορθό
δοξη Εκκλησία ερμήνευσε την ένέργεια αύτή ώς δόλια καί έπικίνδυνη προ
σηλυτιστική μέθοδο.

Ό «ένωτισμός», ό όποιος σχεδιάστηκε ώς μεταβατικό στάδιο γιά τήν άπο- 
δοχή έκ μέρους τής Ανατολής τής άνωτερότητας καί μοναδικότητας τής Ρώ
μης, συγκέντρωσε σέ τέτοιο βαθμό τά πυρά τής Ανατολής ώστε οί οπαδοί 
του βίωσαν πολύ μεγαλύτερη άντίδραση καί άπό αύτούς άκόμη τούς Λατί
νους πού ζουσαν μέσα στις κοινωνίες τής Ανατολής. Σύμφωνα μέ τόν 
Zananiri’ οί «ένωτικοί» αισθάνονταν απομονωμένοι στήν Ανατολή καθώς 
όμως αποδέχονται στό Βατικανό έξελίσσεται παράλληλα ό πολιτιστικός 
έκλατινισμός τους. ’Ενίοτε, πάλι, ή ομάδα αύτή πού διαφοροποιείται άπό τά 
δύο μεγάλα εκκλησιαστικά σώματα, γίνεται άποδέκτης υποτιμητικών χαρα
κτηρισμών- ώστόσο, οί ’Εκκλησίες αύτές είναι, ή καθεμία, μικρό δείγμα τής 
μίας Οικουμενικής ’Εκκλησίας τήν οποία θά άποτελοΰσαν άπό κοινού ή με
γάλη Εκκλησία τής Ανατολής καί ή μεγάλη ’Εκκλησία τής Δύσης.

Σύμφωνα μέ τόν Lanne «... [οί ’Ορθόδοξοι] θεωρούν τούς Καθολικούς 
αύτούς [εννοεί τούς Ανατολικούς Καθολικούς], ώς ιδιαίτερο δόγμα, ώς κοινω
νικό φαινόμενο. Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι τό πρόβλημα αύτό άποτελεΐ ένα 
άπό τά μεγαλύτερα εμπόδια γιά τήν ένωση τών Ανατολικών ’Εκκλησιών μέ 
τις ’Ορθόδοξες Εκκλησίες».5 6 7

Ό Μελχίτης πατριάρχης Μάξιμος Δ Sayeh δήλωσε σέ μιά συγκέντρωση 
στό Ντίσελντορφ τό 1960 τά εξής: «Οί Ανατολικές Καθολικές ’Εκκλησίες, 
στό βαθμό πού διαφυλάσσουν, ώς οφείλουν, τήν ίδιαιτερότητά τους καί εφό
σον είναι έξαρτημένες τόσο άπό τόν Καθολικισμό όσο καί άπό τήν Ανατολή

5. G. Zananiri, Pape et Patriarches, Παρίσι 1962, σ. 119.
6. Στο Sio, σ. 31.
7. Ε. Lanne, «Eglises unies ou Eglises soeurs: un choix inéluctable», Irenikon 48 

(1975), σ. 323.
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αποτελούν ισχυρό καί άπαραίτητο στοιχείο γιά τή χριστιανική ενότητα. 
’Έστω κι αν κάποιες φορές στράφηκε προς τή μία ή τήν άλλη κατεύθυνση το 
στοιχείο αύτό υπηρέτησε καί θά υπηρετεί πάντοτε τήν υπόθεση τής ‘ένω
σης’... Ή ένωση είναι γιά μάς ένα ζήτημα σαν άνατριχιαστικός έφιάλτης καί 
δίψα ταυτόχρονα πού κατακαίει τά σωθικά μας. Είναι άκόμα καί ενα κομ
μάτι τού ίδιου τού λόγου ύπαρξής μας... Κανείς μας δεν έ'χει άτομικό συμφέ
ρον στήν υπόθεση αύτή τής ένωσης που φέραμε καί πάλι εμείς στο προσκή
νιο. Καθώς μάλιστα ή ένωση θά προκαλέσει άκόμα καί τήν έξ ολοκλήρου κα
τάργησή μας ως ιεραρχημένης κοινότητας. Ελπίζουμε διακαώς οτι μετά τήν 
ένωση δέ θά υπάρξει πλέον ένωτική εκκλησία, άλλα θά λέγεται άπλώς Ανα
τολική ’Εκκλησία καί εμείς θά βρισκόμαστε στις γραμμές έκείνης σά να μήν 
είχαμε ποτέ χωριστεί».8

’Εντούτοις, οί Ανατολικοί καθολικοί άνεξάρτητα άπό τή βούλησή τους βιώ- 
νουν σήμερα, ως έναν βαθμό, τον έκλατινισμό τους" στέλνουν τά παιδιά τους 
σέ καθολικά σχολεία καί γενικά ζοΰν σαν νά έχουν έξοριστεϊ άπό μιά κοινω
νία στο έσωτερικό τής οποίας βρίσκονται’ αισθάνονται ξένοι στή Δύση καί 
άπομονωμένοι στήν Ανατολή. Το συναίσθημα τής μή ένταξης στή μιά ή στήν 
άλλη πλευρά προσδιορίζει τήν ψυχολογική κατάστασή τους.

Ή Δεύτερη Σύνοδος τοϋ Βατικανού (1963-65) υπήρξε γιά τις «Ένω- 
τικές» Εκκλησίες σημείο τομής. Λόγω των άναγκαιοτήτων τής διεθνούς συ
γκυρίας καί τού Ψυχρού Πολέμου, το Βατικανό διαμόρφωσε πολιτική προ
σέγγισης μέ τις ’Ορθόδοξες ’Εκκλησίες. Ή Δεύτερη Σύνοδος τού Βατικανού 
άλλα καί τό ίδιο το Βατικανό έπιβεβαίωσαν δτι θεωρούν τούς ’Ορθόδοξους ως 
«άδερφή εκκλησία».9’Έτσι ή άνοιχτή υποστήριξη πού διαπιστώνεται ιστο
ρικά προς τις «Ένωτικές» Εκκλησίες τής Ανατολής «μετριάσθηκε». Ό 
Lanne έρμηνεύει ώς εξής τήν άλλαγή αύτή: «Άκόμα καί αν επηρεαστούν άμε
σα ή έμμεσα τά αίτια ύπαρξής τους, οπωσδήποτε μπορεί νά ζητηθεί άπό 
αύτούς νά συμμορφωθούν στις νέες υποδείξεις τής Συνόδου. Καί αύτοί συμ
μορφώθηκαν μέ τήν ψυχή τους σέ αύτή τή βούληση. Ωστόσο μπορεί νά τούς 
ζητήσει κάποιος νά άπορρίψουν τούς εαυτούς τους; Εκείνοι, έχοντας γιά δυό 
γενιές καί περισσότερο άκόμα, άφιερωθεΐ ώστε νά κάνουν τή Ρώμη νά σκύ
ψει προς αύτούς, μπορούν τώρα νά άποδεχθοΰν τή Ρώμη νά έρχεται, νά τούς

8. Zananiri, ο.π., σσ. 30-31.
9. Lanne, δ.π., σ. 325.
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λέει ότι βρίσκονται, σέ λάθος δρόμο καί να τους δείχνει νέους δρόμους; ...Ή 
κατάσταση τής Καθολικής κοινότητας στην Αθήνα είναι σέ σχέση μέ αύτή 
των άλλων κοινοτήτων περισσότερο ξεκάθαρη άλλα καί πάλι ή Σύνοδος άφη
σε αύτή τήν κληρονομιά πού μπορεί νά οδηγήσει οπουδήποτε ιδιαίτερα την 
’Εκκλησία τής Ανατολής».10

2. ΟΙ ΟΥΝΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Ο ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΑΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ή κοινότητα των Ούνιτών (ή καθολικών Ρωμιών), πού υπάγεται στούς κα
θολικούς Βυζαντινού ρυθμού καί άποτελει τό θέμα τής μελέτης μας, πρωτο- 
εμφανίστηκε στήν Κωνσταντινούπολη. Ή σύσταση τής κοινότητας οφείλε
ται στον ’Ιωάννη Μαραγκό.11 'Ο Μαραγκός χειροτονήθηκε ιερέας στα 1852 

άπό τον καθολικό έπίσκοπο Σύρου Josephe Alberti μέ το όνομα 'Υάκινθος. 
"Οταν έφθασε γιά οικογενειακούς λόγους στήν Κωνσταντινούπολη στις αρχές 
τού 1856, ό Μαραγκός άρχισε τις προσπάθειες γιά τη δημιουργία ούνιτικής 
κοινότητας μεταξύ τών Ρωμιών. Εγκαταστάθηκε στη μονή Αγίου Πέτρου 
(St. Pierre) τών Δομινικανών στο Γαλατά, οπού θέλησε, παράλληλα, νά χρη
σιμοποιήσει καί τούς Δομινικανούς γιά τήν ιδέα τής «ένωσης», άλλα ό ηγού
μενος τής μονής δέν συμμερίστηκε τήν πρωτοβουλία αύτή.

Χάρη καί στήν ικανότητά του στο κήρυγμα πέτυχε σέ σύντομο χρονικό 
διάστημα το στόχο του: κατάφερε δηλαδή νά προσεταιριστεί τον μητροπολί
τη Δράμας Μελέτιο12 καί τον έπίσκοπο Νεαπόλεως Βενιαμίν,13 οί όποιοι είχαν 
προβλήματα στις σχέσεις τους μέ το Οικουμενικό Πατριαρχείο- άργότερα

10. Στο βιο, σ. 332.
11. (1827-1885). Παιδί καθολικής οικογένειας. Διετέλεσε δάσκαλος σέ δημοτικό σχο

λείο στή Σύρο. Ό τάφος του βρίσκεται στήν Αθήνα, στο ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρε
οπαγίτου.

12. Ό Εμμανουήλ Σταραβέρος (1819-1872) γεννήθηκε στή Λέρο. Ό ορθόδοξος αύτός 
μητροπολίτης στά 1861 μεταπήδησε στον καθολικισμό ύπό τήν έπίδραση του γνωστού ιε
ραποστόλου τών Βαλκανίων Λαζαριστή Lepavec. Στα 1865 χειροτόνησε τον Βουλγαροκα- 
θολικό Popov. Πέθανε στα 1872. Ό τάφος του βρίσκεται στο ναό τοϋ Αγίου Πνεύματος 
(St. Esprit).

13. Δημήτριος Εύσεβίδης (1821-1897): γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, τελείωσε



318 ELÇIN MACAR

έπηρέασε καί τέσσερις σπουδαστές τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης: τον 
Πολύκαρπο Άναστασιάδη (1839-1911), καταγόμενο άπό τα Γανόχωρα, τον 
Ιερώνυμο Δημητριάδη (καταγόμενο άπο την Καισάρεια), τον Θεόδωρο Απου
σία καί τον Μελέτιο Τοράκη.14 Ωστόσο, καθώς οί Δομινικανοί δεν έπιθυ- 
μουσαν να δεχθούν τούς νέους Ρωμιούς μοναχούς, ζήτησαν στα 1860 άπο τον 
Μαραγκό να εγκαταλείψει τή μονή τους.

Ό έπίσκοπος Νεαπόλεως Βενιαμίν άνακρίθηκε άπο το Οικουμενικό Πα
τριαρχείο στο όποιο υπαγόταν καί εξορίστηκε στη μονή τής Ρίλας στή Βουλ
γαρία. Μπόρεσε, ωστόσο, να έπιστρέψει χάρη στήν πίεση πού άσκησε στην 
'Υψηλή Πύλη ό Γάλλος πρεσβευτής στήν Κωνσταντινούπολη Thouvenelle καί 
6 Γάλλος προξενικός βοηθός στή Φιλιππούπολη Ferdinand Ronzenalle.15 Ό 
Βενιαμίν, ό όποιος μετά άπο τά γεγονότα αύτά έπέστρεψε στούς κόλπους τής 
’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας, παρουσιάστηκε στά 1862 άπο τον Μελέτιο -τόν άλλο 
μητροπολίτη πού προσχώρησε στον καθολικισμό-, στον εκπρόσωπο του πάπα 
στήν Κωνσταντινούπολη Brunoni. Ό Βενιαμίν εγκαταστάθηκε άπό τόν 
Brunoni στήν οικία τής ούνιτικής κοινότητας, συνέχισε νά εισπράττει μηνιαίο 
εισόδημα άπό τή Ρώμη άλλα δεν έγινε ξανά δεκτός στήν ούνιτική κοινότητα.

Ό Alexandre Franchi, στόν όποιο τό Βατικανό είχε άναθέσει ορισμένα κα
θήκοντα λόγω των εσωτερικών διενέξεων τής κοινότητας των Άρμενοκαθο- 
λικών, έργάστηκε για νά πετύχει τήν άναγνώριση του Μελετίου άπό τήν'Υψηλή 
Πύλη ως πατριάρχη των Ούνιτών, άλλα δεν τά κατάφερε. Έκτιμάται ότι στήν 
άποτυχία αύτή συνέβαλαν οί ανταγωνιστικές ενέργειες τού Βενιαμίν.

Είναι γενικώς άποδεκτό οτι ή εμφάνιση τής κοινότητας έλαβε χώρα στά 
1861 μέ τόν προσεταιρισμό τών παραπάνω έκκλησιαστικών άνδρών. Τό έτος 
αύτό ό Μαραγκός προχώρησε καί στήν ίδρυση τών δύο κοινωφελών ιδρυμά
των τής κοινότητας: τής Αγίας Τριάδας, ως φροντιστηρίου άρρένων καί τής 
Άγιας Οικογένειας για τις μοναχές- έστειλε, μάλιστα, καί ορισμένες άπό τις 
μοναχές στή Γαλλία για εκπαίδευση.

τό έλληνικό σχολείο στο Φανάρι καί συνέχισε για ενα διάστημα στή Θεολογική Σχολή τής 
Χάλκης. Μέ τή μεσολάβηση του Lepavec πήγε στή Ρώμη στά 1863, όπου μεταπήδησε 
στόν καθολικισμό. Ό τάφος του βρίσκεται στο ναό του Αγίου Πνεύματος (St. Esprit).

14. Δ. Βαρούχας, Ήσαίχς Παπαδόπουλος, Αθήνα: Καλός Τύπος, 1951, σ. 33.
15. S. Salaville, «Le Nouvel Evêque Grec Catholique Mgr. Isaie Papadopoulos», 

Echos d’Orient 15 (1912), σ. 64.
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Λόγω των οικονομικών δυσχερείων πού αντιμετώπισε ένωρ'ις ό Μαραγκός 
καί Ινώ προσπαθούσε να άντιμετωπίσει τα έξοδα οργάνωσης τής κοινότητας, 
άναγκάστηκε να στηριχθεΐ στήν υλική καί πνευματική προστασία τού Στα- 
ματέλλου Βόλγου, ό όποιος έργαζόταν στήν 'Υψηλή Πύλη. Χάρη στήν υλική 
βοήθεια τού Βόλγου, ό Μαραγκός προχώρησε στήν έκδοση εβδομαδιαίας ούνι- 
τικής έφημερίδας τής κοινότητας με τήν ονομασία Το Πνεύμα (Ε Esprit). 
Ωστόσο ή εφημερίδα έκλεισε σέ σύντομο χρονικό διάστημα ως άποτέλεσμα 
διαβήματος τού Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τήν 'Υψηλή Πύλη. Καί πάλι 
μέ τά χρήματα τού Βόλγου ενοικιάστηκαν (κατά πάσα πιθανότητα) δύο οική
ματα στο Γαλατά για να στεγαστούν τά ιδρύματα,16 των οποίων τά μέλη γρή
γορα έφτασαν τά εξήντα.

Ό Μαραγκός σκέφτηκε να στείλει τούς Δημητριάδη καί Άναστασιάδη για 
έκπαίδευση στο Κολέγιο τής Ρώμης, άλλα ό πληρεξούσιος τού πάπα στήν 
Κωνσταντινούπολη, Paolo Brunoni, δεν συμμεριζόταν τήν έπιθυμία του. 
Αρωγός τού Μαραγκού στο ζήτημα αύτό στάθηκε ό φραγκισκανός Stefan 
Basarte. ’Έτσι τόν Φεβρουάριο τού 1861 ό Basarte πήγε μαζί μέ τούς Δη
μητριάδη καί Άναστασιάδη στή Ρώμη καί έκαναν αίτηση στό Κολέγιο τής 
«Προπαγάνδας». Κατά το διάστημα τής εκεί παραμονής τους διέμειναν στή 
μονή Αγίου Πέτρου in Montorio των Φραγκισκανών μέ δαπάνες τής «Προ
παγάνδας». Ή «Προπαγάνδα» ζήτησε μέ έπιστολή της (2 Μαρτίου 1861) 
τήν γνώμη τού Brunoni για το θέμα αύτό καθώς καί πληροφορίες σχετικά 
μέ αύτά τά δύο άτομα καί ό Brunoni απάντησε ότι διαφωνούσε μέ τήν πα
ραμονή τους στή Ρώμη.

Στις 10 Μαίου 1861, ή ((Προπαγάνδα» γνωστοποίησε στούς Δημητριά
δη καί Άναστασιάδη ότι εφεξής δέν θά κάλυπτε τά έξοδα διαμονής τους καί 
στις 14 τού ίδιου μήνα ή μονή τών Φραγκισκανών τούς άνακοίνωσε ότι δέν 
θά μπορούσαν πλέον να μένουν έκεΐ. 'Υπό αύτές τις συνθήκες ό Μαραγκός 
έγραψε στις 4 ’Ιουνίου στήν ((Προπαγάνδα» συστήνοντας μέ έπαίνους τούς 
σπουδαστές του. Ή ((Προπαγάνδα» όμως ζήτησε καί πάλι τή γνώμη τού

16. Η. Pribyl, Ό ’Ιωάννης Μαραγκός καί η απαρχή της Έλληνοκαθολικής Κοινότη
τας στήν Κωνσταντινούπολη 1856-1862, Βιέννη 1985, σ. 21 (Διδακτορική διατριβή πού 
υποβλήθηκε στήν Καθολική Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου τής Βιέννης καί χρησι
μοποιεί το αρχείο τής ((Προπαγάνδας». Χρησιμοποιήσαμε τήν ελληνική μετάφρασή της πού 
βρίσκεται στο Αρχείο τής Έλληνοκαθολικής Επισκοπής Αθηνών).



320 BLÇÎN MACAR

Brunoni ό όποιος απάντησε δτι οί σπουδαστές αυτοί ήταν απλοϊκοί καί υπό 
την έπφροή του Μαραγκού. "Υστερα καί άπό αύτήν την έπιστολή του 
Brunoni ή ((Προπαγάνδα» άνακοίνωσε στους υποψήφιους σπουδαστές δτι 
έπρεπε να επιστρέφουν στήν Κωνσταντινούπολη καί δτι θά τούς κάλυπτε τα 
έξοδα του ταξιδιού' έπιπλέον, μέ επιστολή (26’Ιουλίου 1861) τούς σύστησε 
στον άρχιεπίσκοπο των Άρμενοκαθολικών τής Κωνσταντινούπολης Hasun,17 

επιδιώκοντας έτσι να τούς άπομακρύνει άπό τον Μαραγκό καί να παρακινή
σει τον Hasun να ένδιαφερθεΐ γι’ αύτούς. Εκείνοι ωστόσο παρέμειναν υπό 
τήν επιρροή τού Μαραγκού.

Ό πληρεξούσιος τού πάπα στήν Κωνσταντινούπολη Paolo Brunoni συμ- 
περιφερόταν προς τον Μαραγκό μέ ψυχρότητα άλλα καί ό τελευταίος ενερ
γούσε άνεξάρτητα άπό τον Brunoni. Ή «Προπαγάνδα» ζήτησε άναφορά για 
το ζήτημα αύτό άπό τον Brunoni, ό όποιος μέ έγγραφό του τής 2ας Ιουλί
ου 1861, άπάντησε δτι ό Μαραγκός ήταν μορφωμένος καί ένθουσιώδης καί 
άνέπτυσσε μεγάλη δραστηριότητα στο χώρο των ομοεθνών του' ωστόσο οί 
ιδέες του ήταν κάπως συγκεχυμένες, οί προσπάθειές του στερούνταν σοβα
ρότητας καί τα σχέδια του ήταν φαντασιοπληξίες' προσέθετε, έπιπλέον, δτι 
ή είσοδος ορισμένων κοριτσιών στήν ((Αγία Οικογένεια» είχε δημιουργήσει 
προβλήματα στις ’Ορθόδοξες οικογένειές τους.18 Ωστόσο ό Brunoni διόρισε 
στις 5 Μαίου 1862 τον Μαραγκό διευθυντή τού Φροντιστηρίου.

Κατά τήν περίοδο αύτή οί Ούνίτες, οί όποιοι δέν είχαν δικό τους ναό, 
έκκλησιάζονταν στο ναό τών Άρμενοκαθολικών άλλα δημιουργοΰνταν προ
βλήματα λόγω τής άσυμφωνίας τών έκκλησιαστικών ημερολογίων.

Μέ τήν έμφάνιση τής κίνησης τών Βουλγαροκαθολικών στή Μακεδονία 
στά 1860, ό πάπας διόρισε τον Απρίλιο τού 1861 τον Sokolski ως άρχιεπί
σκοπο τής κοινότητας αύτής. Ώς τότε ή μοναδική καθολικού δόγματος θρη
σκευτική κοινότητα (millet) πού είχε άναγνωριστεϊ άπό τήν 'Υψηλή Πύλη 
ήταν οί Άρμενοκαθολικοί καί μοναδικός υπεύθυνος για τούς καθολικούς ένα
ντι τής οθωμανικής έξουσίας ήταν ό αρχιεπίσκοπός τους Hasun. Άπό τον 
Hasun, -ό όποιος έξασφάλισε στά 1861 για τον Sokolski καί στή συνέχεια 
γιά τό διάδοχό του Arabaciski, τήν άναγνώριση τής άρχιεπισκοπής τους-, ή

17. Pribyl, δ.π., σ. 27.
18. Στο ’ίδιο, σ. 23.
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«Προπαγάνδα» μέ επιστολή τής 28ης Μαρτίου 1862, ζήτησε καί τήν άνα- 
γνώριση των Ούνιτών άπό τήν 'Υψηλή Πύλη. Στήν άπάντησή του προς τήν 
«Προπαγάνδα» (16Απριλίου) ό Hasun σημείωνε δτι ήδη είχε κάνει τα άπα- 
ραίτητα διαβήματα προς αύτήν τήν κατεύθυνση άλλά ή ’Οθωμανική κυβέρ
νηση ήταν έξαιρετικά προσεκτική στο θέμα αύτό καί δχι ιδιαίτερα θερμή για 
να μήν δυσαρεστήσει καί προκαλέσει τούς ’Ορθόδοξους Ρωμιούς.19

Προτού ό Brunoni επιστρέφει στή Ρώμη συγκρότησε στις 14 Μαΐου 1862 
μια έπιτροπή συμπαράστασης προς τον Μαραγκό, μέ πρόεδρο τον Cambiaso 
καί μέλη τούς Sandri, γενικό διοικητή των μονών, καί τούς ιερείς τής Αγίας 
Μαρίας (St. Marie), Θεόφιλο καί ’Ιάκωβο Barozzi. Ωστόσο, λίγο άργότερα, 
ή έπιτροπή διαλύθηκε έπισημαίνοντας ώς αιτία τής διάλυσης το δτι ό Μα
ραγκός έ'δρασε άνεξάρτητα άπό αύτήν.

Στο μεταξύ, στα 1865 ή 1866 τα οικήματα τής κοινότητας έγιναν τρία 
ένώ τα μέλη τής κοινότητας κατασκεύαζαν ύποδήματα γιά νά έξασφαλίσουν 
πόρους, καί ό ίδιος ό Μαραγκός ταξίδεψε στα 1867 καί στα 1869 στή Ρώμη 
γιά νά εξασφαλίσει υποστήριξη, άλλα δεν τα κατάφερε.

Κατά τήν περίοδο αύτή ό επίσκοπος Μελέτιος έλαβε έπιστολή άπό κά
ποιον όνόματι Τσορμπατζή, μέλος τού Δημοτικού Συμβουλίου τής Άδριανού- 
πολης, οι Βουλγαροκαθολικοί τής οποίας είχαν οργανωθεί άπό τόν Πολωνό 
Franz Malcinski καί τόν Βουλγαροκαθολικό Arabaciski. Σύμφωνα μέ τήν 
έπιστολή αύτή δέκα χιλιάδες Ρωμιοί τής Άδριανούπολης δήλωναν πρόθυμοι 
νά προσχωρήσουν στον καθολικισμό. Ό Μελέτιος διεβίβασε τήν πληροφορία 
στήν «Προπαγάνδα» καί, μέ τήν άδεια τού Brunoni, ό Δημητριάδης έπωμί- 
στηκε τήν άποστολή αύτή καί έργάστηκε στήν Άδριανούπολη μέ τήν υλική 
υποστήριξη τού Βόλγου- άλλα καί ό Arabaciski, δέν είχε ιδιαίτερη έπιτυχία 
γι’ αύτό καί έφυγε γιά τή Ρώμη.20

Στά 1874 τά οικονομικά τού Βόλγου δέν πήγαιναν καλά καί ή βοήθεια 
πρός τό Μαραγκό σταμάτησε. Ό Μαραγκός, ωστόσο, συνέχισε μέ έπιμονή 
τις προσπάθειές του- έφτασε μάλιστα στό σημείο νά ζητήσει άπό τόν πα- 
ραιτηθέντα ’Ορθόδοξο πατριάρχη Σωφρόνιο νά μεταστραφεϊ στόν καθολικι
σμό. Όπως ήδη άναφέρθηκε, στις έπισκέψεις του στή Ρώμη δέν κατάφερε

19. Στο ίδιο, σ. 59.
20. Στο Sio, σ. 71.
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và έξασφαλίσει υποστήριξη επειδή ή Ρώμη φοβόταν τίς υπέρμετρες φιλοδο
ξίες του καί θεωρούσε ότι ή σπουδή των ένεργειών του θά ενοχλούσε ’Οθω
μανούς καί’Ορθοδόξους.’Έτσι ό Μαραγκός βρέθηκε σέ δύσκολη θέση καί δέ
χθηκε άρκετές φορές βίαιες έπιθέσεις άπό τούς ’Ορθοδόξους.

Όταν ό πάπας Πίος Θ' άποφάσισε στα 1875 τήν ίδρυση τής Καθολικής 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών διόρισε στο άξίωμα του άρχιεπισκόπου τον έξάδελφο 
τού 'Υάκινθου Μαραγκού, ’Ιωάννη Μαραγκό, επίσκοπο Τήνου. Ό Μαραγκός 
κλήθηκε το 1876 στη Ρώμη γιά τα θέματα τής κοινότητάς του όπου καί του 
ζητήθηκε να σταθεί στο πλευρό του έξαδέλφου του στην Αθήνα, πράγμα πού 
έκανε καί έτσι πέρασε το υπόλοιπο τής ζωής του στήν ελληνική πρωτεύου
σα κηρύττοντας καί δημοσιεύοντας.

Στήν ηγεσία τής κοινότητας τής Κωνσταντινούπολης βρέθηκε μετά τον 
Μαραγκό ό Πολύκαρπος Άναστασιάδης. Κατά τήν περίοδο αύτή τήν κοινό
τητα άποτελοϋσαν 60 άτομα. Χωρίς τήν υποστήριξη καί τήν άναγνώριση τής 
Ρώμης οί μοναχές τής “Αγίας Οικογένειας” διασκορπίστηκαν στα 1877. Γιά 
τήν εκκαθάριση τής συνοδείας διορίστηκε άπό τον καρδινάλιο Fransoni ό 
Cambiaso ως υπεύθυνος. 'Ένα μέρος των μοναχών εγκαταστάθηκε στή μονή 
τής Γεννήσεως (Nativité) στή Βαλένθια, ένα άλλο στή μονή St. Sacrement 
de Pardon στή Μασσαλία καί ένα τρίτο στο Νοσοκομείο τής Τήνου. Οί υπό
λοιπες άναχώρησαν γιά τή γενέτειρά τους Σύρο καί κάποιες εγκαταστάθη
καν μαζί με τίς Φραγκισκανές μοναχές τής Αγίας Μαρίας Draperis. Οί τε
λευταίες άποτέλεσαν στα 1920 τον πυρήνα τής Παμμακάριστου.

Ό ΘεόδωροςΆπουσίας, ένας άπό τούς σπουδαστές τής Θεολογικής Σχολής 
Χάλκης πού είχαν προσχωρήσει στο κίνημα του Μαραγκού, εγκαταστάθηκε 
σέ ένα μοναστήρι τής Ρώμης, ενώ ό Ιερώνυμος Δημητριάδης, είσήλθε στα 
1883 στήν υπηρεσία τού Μελχίτη πατριάρχη Γρηγορίου μέ σκοπό νά υπηρε
τήσει τούς Ούνίτες τής Καισάρειας. Στα 1893 ή κοινότητα είχε επτά ιερείς, 
τρεις ναούς καί 3000 μέλη στήν Κωνσταντινούπολη, 1500 στα Μάλγαρα 
(Malkara) καί στο Νταούτελι (Davuteli) τής Ανατολικής Θράκης καί 100 
στήν Καισάρεια.

Ό πάπας Λέων IF άνέθεσε το 1895 στον Άσσομψιονιστή François Picard 
νά έπεκτείνει τό Φροντιστήριο τών Ούνιτών στήν Κωνσταντινούπολη καί νά 
ιδρύσει δύο ναούς, στήν Κωνσταντινούπολη καί στή Χαλκηδόνα (Kadiköy).21

21. Larme, ο.π., σ. 329.
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Στις 9 Ίανουαρίου 1897 ή έκκλησία των Άσσομψιονιστών στο Κούμκαπι με
τατράπηκε σέ ναό τής Άναστάσεως των Ούνιτών. Μετά τα 1897 οκτώ 
Άσσομψιονιστές ιερείς υιοθέτησαν το βυζαντινό ρυθμό για να φέρουν σέ πέ
ρας αύτή τήν άποστολή ταχύτερα καί αποτελεσματικότερα. Μετά άπό τήν 
περίοδο αύτή ή κοινότητα των Ούνιτών στην Τουρκία περιήλθε υπό τον έλεγ
χο των Άσσομψιονιστών οί όποιοι εκπαίδευαν ιερείς στά φροντιστήρια του 
Κούμκαπι καί τής Χαλκηδόνας, ένώ, ταυτόχρονα, έπόπτευαν τούς Ούνίτες 
στο Κούμκαπι, στή Χαλκηδόνα, τήν Καλλίπολη καί τη Νεάπολη.22

ΗΣΑΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ

Ό 'Υάκινθος Μαραγκός γνωρίστηκε στην Αθήνα μέ ένα νεαρό όνόματι Ήσαία 
(κατά κόσμον Ήλία) Παπαδόπουλο,23 τον όποιο έστειλε στην Κωνσταντινούπο

λη οπού καί έξασφάλισε τήν ένεργό συμμετοχή του στην κοινότητα των Ούνιτών.
Τήν περίοδο έκείνη κυκλοφορούσε ή φήμη δτι στά Μάλγαρα μια ομάδα 

Ρωμιών ήθελε να προσχωρήσει στον καθολικισμό. Ό έκπρόσωπος τού πάπα 
στην Κωνσταντινούπολη Vatunelli ήταν διστακτικός καί αρχικά δέν άνέλα- 
βε καμία πρωτοβουλία. Αργότερα, δμως, άνέθεσε τήν υπόθεση αύτή στον 
Ήσαία, ό όποιος σύστησε στά 1884 μια ιεραποστολή στά Μάλγαρα δπου βρι
σκόταν ήδη άπο τον προηγούμενο χρόνο. Έκέί ίδρυσε ναό για τήν κοινότητα 
τήν όποια άποτελοΰσαν είκοσι οικογένειες, ένώ υπήρχε καί ένα σχολείο. Λίγο 
αργότερα πέτυχε καί τήν προσχώρηση στον καθολικισμό δεκαέξι οικογενειών 
άπο το γειτονικό Νταούτελι. Μέ τον ίδιο τρόπο σχηματίστηκε μιά καθολική 
κοινότητα καί στό βουλγαρικό χωριό Lisgar, το όποιο άργότερα βρέθηκε ύπο 
τήν έποπτεία τού βούλγαρου επισκόπου Petkov. Λόγω τής δραστηριότητάς 
του αύτής βρέθηκε πολλές φορές σέ πολύ δύσκολη θέση: έπεσε θύμα ένέδρας 
καί ξυλοδαρμού στό δρόμο προς τό Πασάκιοϊ (Pa§aköy), ένώ στό Νταούτελι 
δέχθηκε ένοπλη επίθεση.24

'Ο Ήσαΐας δικάστηκε στά 1903 άπό τό δικαστήριο τών Μαλγάρων μέ τήν

22. Για τή δραστηριότητα τών Άσσομψιονιστών στην Τουρκία βλ. Chr. Babot, La Mission 
des Augustins de l’Assomption, Istanbul: Isis, 1996.

23. Γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας άπό ορθόδοξη οικογένεια. Στα 1877 έγινε καθολι
κός. Χειροτονήθηκε διάκονος στίς 5 ’Οκτωβρίου 1880 καί στίς 4 Δεκεμβρίου 1882 ιερέας 
άπό τον επίσκοπο Νεαπόλεως Βενιαμίν.

24. Χριστιανική Εστία, Φεβρουάριος 1932, σ. 2.
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κατηγορία -πού έπέσυρε τήν ποινή τού θανάτου- ότι είχε κηρύξει στο ναό 
των Μαλγάρων δπου καί έπισήμανε: «Να εμπιστεύεστε τον πάπα καί οχι τον 
σουλτάνο». Το δικαστήριο παρέπεμψε τήν υπόθεση στο νομάρχη τήςΆδρια- 
νούπολης, δπου Ήσαίας μάταια ζήτησε τή βοήθεια τού γάλλου προξένου καί 
του βουλγάρου έπισκόπου Petkov. Στο δικαστήριο δμως άπολογούμενος κα- 
τάφερε νά πείσει τον νομάρχη καί να άθωωθεί.23

Στήν περιοχή ύπήρχαν στα 1913 ένας Άσσομψιονιστής καί 5 ιερείς σέ 
χωριά.25 26 Γνωρίζουμε έπίσης καί το δνομα τού στενού συνεργάτη τοΰΉσα'ία: 

ήταν ό Χριστόφορος Παπαδόπουλος, πού υπηρέτησε στήν ένορία αύτή καί 
πέθανε το 1920 στήν Καλλίπολη.

Στις 29 ’Ιουλίου 1909 ό έκπρόσωπος τού πάπα στήν Κωνσταντινούπολη 
Sardi δρισε τον Ήσα'ία προϊστάμενο των Ουνιτών. Λόγω στεγαστικών προ
βλημάτων ό Ήσαίας άσκησε τα καθήκοντά του σέ ένα οίκημα στο Άϊναλί- 
τσεσμε (Aynaliçe§me) στο Πέραν.27

Στο μεταξύ στήν Πέραμο τού Μαρμαρά καθολικοί ιερείς άνέπτυσσαν δρα
στηριότητα άπό το 1904. Τα καθήκοντα τού ιερέα άσκησε ό Θεόφιλος με
ταξύ 1904 καί 1908. Οί καθολικοί πού ζούσαν εκεί καί άντιμετώπιζαν δυ
σχέρειες ζήτησαν βοήθεια άπό τον εκπρόσωπο τού πάπα Bonetti.28 Στις 21 
Φεβρουάριου 1910 στάλθηκε στήν Πέραμο, στήν οποία δέν υπήρχε ιερέας, ό 
Ήσαίας.29Εκεί επί 18 μήνες συναντούσε μεγάλα προβλήματα, άφοΰ έγινε 
εισβολή στο σπίτι του καί ύπέστη ξυλοδαρμό- έπίσης δέχθηκε επίθεση άπό 
’Ορθοδόξους κατά τή διάρκεια μιας βάφτισης καί διασώθηκε τελικά άπό τούς 
χωροφύλακες. Τελικά λίγο αργότερα κάποιες οικογένειες άπό τήν Πέραμο 
εγκαταστάθηκαν στήν Κωνσταντινούπολη.

Ό Ήσαίας, μετά άπό αίτημα τού πάπα Πίου Γ στή Σύνοδο τών καρδινα
λίων τού Βατικανού, χειροτονήθηκε τήν 1η Δεκεμβρίου 1911 έπίσκοπος Γρα- 
τιανουπόλεως. Ή τελετή έλαβε χώρα στις 21 ’Ιανουάριου 1912 στο ναό τού

25. Βαρούχας, δ.π., σσ. 60-64.
26. R. Janin, «L’ Eglise Catholique en Turquie d’Europe», Eclws d’Orient 16 (1913), σ. 242.
27. Τήν πληροφορία αύτή μεταξύ άλλων έλαβα άπό συνέντευξη μέ τον τελευταίο ιερέα 

τών Ουνιτών τής Κωνσταντινούπολης Θωμά Βαρσάμη, λίγους μήνες πριν άπό το θάνατό 
του (6 Φεβρουάριου 1996).

28. Για τήν άπαρχή του προβλήματος αύτοϋ βλ. R. Bousquet, «L’Affaire de Péramos», 
Echos d’Orient 6 (1903), σσ. 40T408.

29. Salaville, δ.π., σ. 64.
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Αγίου Πνεύματος (St. Esprit) στο Έλμάνταγ (Elmadag). Στη χειροτονία 
προεξήρχαν ό βούλγαρος αρχιεπίσκοπος Mirov καί ό έπίσκοπος Άδριανουπό- 
λεως Petkov. Στα πρώτα χρόνια της έπισκοπικης του δράσης ό Ήσαΐας ίδρυ
σε το σωματείο (Άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος»30 καί στα 1917 κλήθηκε στη 

Ρώμη άπό τον πάπα Βενέδικτο ΙΕ' ως βοηθός του προέδρου τής ((Συνόδου των 
Ανατολικών Εκκλησιών». Στα 1929 παραιτήθηκε λόγω προβλημάτων υγεί
ας, ωστόσο ό πάπας τον παρακάλεσε να παραμείνει στη Ρώμη καί να διατη
ρήσει τη θέση του ad honorem. Πέθανε έκεΐ στις 18Ίανουαρίου 1932.31

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ

Ό Νικόλαος Χαλαβαζής άρχισε νά έκδίδει τον Μάιο του 1880 στή Σύρο τήν 
έβδομαδιαία έφημερίδα Ανατολή. Μέ τήν εφημερίδα αύτή συνεργάστηκε καί 
ό Μαραγκός πού ήταν συγγενής του. Ό Νικόλαος πέθανε στα 1896. Ό γιός 
του Γεώργιος32, 16 χρόνων τότε, συνέχισε τήν έ'κδοση τής ’Ανατολής. Στις 3 
Δεκεμβρίου 1897 άρχισε τις σπουδές του στο Κολλέγιο τής Ρώμης, όπου, 
έξάλλου, εγινε καί ή χειροτονία του, στις 29 Ιουνίου 1906. Αμέσως μετά 
εγκαταστάθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, επί Giovanni Tacci, θερμού ύπο- 
στηρικτή τής ιεραποστολής τών Ρωμιών καί άρχιεπισκόπου Νίκαιας (στή 
συνέχεια καρδιναλίου καί δεύτερου γραμματέα τής Συνόδου τών Ανατολικών 
’Εκκλησιών). Τον Μάρτιο τού 1914 πήγε στή Ρώμη καί με τή συναίνεση τού 
πάπα συνέλεξε στο Βέλγιο καί τήν ’Ολλανδία χρήματα για το ναό τής κοι
νότητας. Στα 1919 έπέστρεψε στήν Κωνσταντινούπολη33 άπό τις ΗΠΑ καί 
άνέλαβε το φροντιστήριο τής κοινότητας πού στα 1919 είχε 15 σπουδαστές. 
Μεταξύ 1914-1919 άνέλαβε τήν κοινότητα τής Θράκης ένώ το 1918 ορί
στηκε αρχιερέας καί τοποτηρητής στήν έξαρχία.

30. ((Περιληπτική ένημέρωσις ή μάλλον μερικές σημειώσεις γύρω άπό τήν ίδρυσιν, τήν 
άνάπτυξιν καί τήν άκτινοβολίαν τοϋ Ενωτικού "Εργου Κωνσταντινουπόλεως καί Ανατο
λικής Θράκης (Τουρκίας)»: ανυπόγραφη καί άδημοσίευτη έργασία στο Άρχεϊο τής Ούνι- 
τικής ’Επισκοπής στήν Αθήνα, σ. 2.

31. Κοινωνική Εστία, 16 (Απρίλιος 1957), σ. 4.
32. Γεννήθηκε το 1881 στή Σύρο. Αποφοίτησε άπό το Κολλέγιο τοϋ Αγίου Αθανασίου 

στή Ρώμη.
33. C. Korolevskij, «Some Information Concerning Societies for Assistance to 

Catholics of Oriental Rite», Unitas, 1950, σ. 137.



326 ELÇlN MACAR

Ό Γεώργιος Χαλαβαζής έξελέγη στις 15 Ιουνίου 1920 έπίσκοπος Θεο- 
δωρουπόλεως. Ή χειροτονία του έλαβε χώρα στίς 15 Αύγούστου 1920 στή 
Ρώμη καί άκολούθως άνέλαβε τήν έποπτεία τής κοινότητας. Χάρη στή βοή
θεια άπό τή Νέα 'Υόρκη καί τήν Πενσυλβάνια κατάφερε να επεκτείνει το κτί
ριο τής κοινότητας στήν Κωνσταντινούπολη, να κτίσει ένα σχολείο καί να 
αγοράσει άλλο ενα κτίριο ώς επισκοπική έδρα.

Ίο κτίριο στον άριθμό 44 τής λεωφόρου Χαμάλμπασι (Hamalba§i) του 
Πέραν, στο όποιο βρίσκονται σήμερα ή Σχολή τής 'Οδηγήτριας καί ό ναός 
τής Αγίας Τριάδος, κτίστηκε στα 1916-17 σέ οικόπεδο που είχε δωρήσει με
ταξύ 1885-1890 ένας εύπορος καθολικός, ό Ιγνάτιος Korpi, καί μέ χρήμα
τα που είχαν συγκεντρωθεί άπό δωρεές.3, Ή Σχολή τής 'Οδηγήτριας, το πιο 
σημαντικό σχολείο τής κοινότητας πού αρχικά (1883) στεγαζόταν σέ σπίτι, 
εγκαταστάθηκε στο κτίριο αύτό το 1919.

Κατά τή διάρκεια τής θητείας του Χαλαβαζή λειτούργησε πιθανότατα καί 
ένα κοινοτικό σχολείο ύπό τή διεύθυνση μοναχών στο κτίριο στο όποιο μέχρι 
πρότινος στεγαζόταν τό ξενοδοχείο «Σερέφ» (§eref). Μια ακόμα σχολή τής 
κοινότητας των Ούνιτών μέ τήν ονομασία «Σύμπνοια» καί διευθυντή κάποι
ον Καλαζά υπήρχε στήν οδό Φιτσιτζί Άμπντί (Fiçici) 19 στό Πέραν.30

Στά 1921 οι μοναχές τής Παμμακάριστου ίδρυσαν ένα παρθεναγωγείο 
στήν οδό Έτζατζίμπασι (Eczaciba§i) 15 στό Πέραν, τό όποιο άργότερα θά 
μετατραπεί σέ επισκοπική κατοικία. Ήγουμένη τού παρθεναγωγείου αύτοϋ, 
πού ονομαζόταν «Πανάχραντος», άνέλαβε ή Μαγδαληνή Φωτιάδου, πού προ
ερχόταν άπό τις Ούρσουλίνες τής Νάξου. Διευθυντής τής Σχολής Άρρένων 
τής 'Οδηγήτριας ήταν τότε ό άδερφός τού επισκόπου, Δωρόθεος Χαλαβαζής. 
Στά 1926 διευθυντής ήταν ό γιατρός Ν. Παπαδόπουλος.

- ΟΙ ΟΥΝΙΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

Ή δεκαετία πού ξεκίνησε στά 1912 μέ τούς Βαλκανικούς Πολέμους καί όλο- 34 35

34. Πληροφορία άπό τον Θωμά Βαρσάμη. Για τήν άνέγερση του ναοϋ άπαντώνται διά
φορες ημερομηνίες: Στήν Εγκυκλοπαίδεια της Κωνσταντινούπολης του R. Ε. Koçu, σε 
άρθρο μέ τήν υπογραφή τοϋ Hakki Göktürk, ό ναός τής όδοϋ Χαμάλμπαση 44 άναφέρεται 
δτι κτίστηκε στά 1863. Σε μια άλλη πηγή συνάντησα τήν ήμερομηνία 1923.

35. Annuaire Oriental, 1912, σ. 892.
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κληρώθηκε μέ τον Πόλεμο τής Τουρκικής Ανεξαρτησίας ήταν ιδιαίτερα δύσκολη 
τόσο για τούς μουσουλμάνους όσο καί για τούς χριστιανούς. Καθώς, ιδιαίτερα 
μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, τα σχολειά καί οί ιεραποστολικές δραστη
ριότητες των καθολικών είχαν μεγαλύτερη εύχέρεια δράσης σέ τουρκικά έδά- 
φη παρά σέ ελληνικά, στη διάρκεια του Πολέμου τής Τουρκικής Ανεξαρτησίας 
«...ή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία καί Ιεραποστολή άρχισε να χρησιμοποιεί όλη 
τήν έπιρροή της υπέρ των Τούρκων, υπέρ τής άκεραιότητας των τουρκικών 
εδαφών καί ενάντια στις ελληνικές άξιώσεις».36Ώστόσο, ή κατάσταση αύτή 

άλλαξε στή Σμύρνη μέ τήν είσοδο τού ελληνικού στρατού. Στήν πόλη αύτή, 
πού άποτελοΰσε σημαντικό ιεραποστολικό κέντρο, υπήρχαν έλληνογαλλικά καί 
έλληνογερμανικά λύκεια πού άπευθύνονταν στούς Ρωμιούς. Μεταξύ τών νησιών 
τού Αιγαίου καί τής Σμύρνης είχε σχηματιστεί μια καθολική κοινότητα τήν 
οποία αποτελούσαν κυρίως "Ελληνες έμποροι. Οί καθολικοί αύτοί δέν ήταν 
«ένωτικοί» -παλαιοί ορθόδοξοι πού ακολουθούσαν το βυζαντινό τυπικό- άλλα 
λεβαντίνοι "Ελληνες νησιώτες πού άκολουθοΰσαν άπό αιώνες το λατινικό τυ
πικό. Τό γεγονός αύτό διευκόλυνε τήν αναγνώρισή τους άπό τήν εθνικιστική 
τάση τής ελληνικής κυβέρνησης, γιατί αν ήταν «ένωτικοί» ή αποδοχή αύτή θά 
προκαλοΰσε τήν άντίδραση τόσο τού Οικουμενικού Πατριαρχείου όσο καί τής 
Εκκλησίας τής Ελλάδος. Μέ πρωτοβουλία τού Ζαμάνου, προκρίτου τής κοι
νότητας αύτής πού ήρθε άπό τις Κυκλάδες καί εγκαταστάθηκε στή Σμύρνη, 
ιδρύθηκε στά 1919 ό «Σύλλογος τών έν Σμύρνη Μικρασιατών Ελλήνων Κα
θολικών», μέ στόχο τήν προσέγγιση τών «δύο πλευρών».3'

Ό Σύλλογος αύτός πραγματοποίησε στις 14 Σεπτεμβρίου 1919 συνέλευ
ση στό «Λαϊκό Κέντρο». Ή συνέλευση άνοιξε μέ τις εύχαριστίες τού διοι
κητή Nider πρός τό Σύλλογο γιά τήν πρόθεσή του νά συνενώσει ορθοδόξους 
καί καθολικούς "Ελληνες, καί στις εκλογές πού άκολούθησαν έκλέχθηκαν οί 
Άλφρέδος Βιτάλης,38 Λέανδρος Ξανθάκης, Φ. Σαββόπουλος, Ροδόλφος Φι- 
λιππούτσης καί Ιωσήφ Καλλίσιτς ως προσωρινά μέλη τού Διοικητικού Συμ

36. A. A. Pallis, Yunanlilarm Anadolu Macerasi (1915-1922), μετ. C. Azizoglu, 
Istanbul 1995, σ. 71.

37. E. Berber, SanciliYillar: Izmir 1918-1922. MütarekeveYumn legali Döneminde Izmir 
Sancagi, Istanbul 1997, σσ. 87-88.

38. Ό Dr. Βιτάλης είναι συγγραφέας δύο βιβλίων γιά τήν τουρκική γλώσσα (1894 καί 
1895)· βλ. E. Balta, Karamanlidika - Nouvelles Additions et Compléments, τ. I, Αθήνα: Κέ
ντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1997, σσ. 108, 222.
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βουλίου, με προτεραιότητα τήν σύνταξη καταστατικού. Το Δ.Σ., το όποιο 
ετοίμασε το καταστατικό μέσα σέ λίγες μέρες, κάλεσε, μέ καταχώρηση σέ 
έφημερίδα, τα μέλη του Συλλόγου στίς 21 Σεπτεμβρίου, στο «Λαϊκό Κέ
ντρο», για τήν έ'γκριση του καταστατικού καί τήν εκλογή νέου Δ.Σ.39 40

Ή συνέλευση τής 21ης Σεπτεμβρίου ένέκρινε τό καταστατικό καί εξέλε
ξε στήν προεδρία του συλλόγου τόν Λέανδρο Ξανθάκη, διευθυντή τής εφη
μερίδας Liberté, στήν άντιπροεδρία τόν Φ. Σαββόπουλο, στή γενική γραμμα
τεία τόνΆλφρέδο Βιτάλη, στήν ειδική γραμματεία τόν Στέφανο Δεπόλλα, ώς 
ταμία τόν Ροδόλφο Φιλιππούτση άπό τήν έφημερίδα Levant, ώς έλεγκτή τόν 
Λ. Βαρότση καί ώς συμβούλους τους ’Ιωσήφ Καλλίσιτς, Ιωσήφ Ξενόπουλο 
καί Ιάκωβο Μισσίρ. Ό Ελευθέριος Βενιζέλος, μέ τηλεγράφημά του άπό τό 
Παρίσι προς τόν πρόεδρο του Συλλόγου, έξέφρασε τα συγχαρητήριά του για 
τήν 'ίδρυση του Συλλόγου, τόν όποιο έθεσε ύπό τήν προστασία του κρίνοντας 
ώς σημαντικό τόν στόχο για τήν συναδέλφωση των δύο πλευρών καί ώς θε
μέλιο για τήν εύημερία τής χώρας.

Ό Riza Nur, άπό τα βασικά στελέχη τής τουρκικής άντιπροσωπείας στή 
Λωζάνη, στή διάρκεια των συνδιασκέψεων για τήν Ανταλλαγή των Πληθυ
σμών, δήλωνε ότι άντί του χαρακτηρισμού «Τούρκοι υπήκοοι Ελληνορθόδο
ξου θρησκεύματος» (Rum-Ortodoks dininden Türk uyruklular) προτιμούσε 
τό «Ρωμιοί τουρκικής υπηκοότητας» (Türk uyruklu Rumlar). Ό γάλλος 
άντιπρόσωπος Laporte πρόσθεσε ότι ή άλλαγή αύτή θά αφορούσε μόνο τούς 
Ούνίτες καί δήλωσε τά έξής: «Ωστόσο, αύτοί είναι άριθμητικά λίγοι καί ποτέ 
δέν συμπεριφέρθηκαν εχθρικά πρός τήν Τουρκία. Οί Σύμμαχοι δέν μπορούν 
να αποδεχθούν τόν έκπατρισμό τους». Ό Riza Nur διευκρίνισε τότε ότι «ή 
προπαγάνδα τών Ελλήνων είχε έπηρεάσει όλη αύτή τήν κατηγορία Τούρκων 
πολιτών» καί ό ίταλός άντιπρόσωπος Montagna ότι «θεωρούσε ιδιαίτερα 
εύαίσθητη τή θέση τών Ουνιτών»/'0

Ένώ στή Λωζάνη γίνονταν οί συζητήσεις αύτές, ό Χαλαβαζής, ό όποιος 
είχε πλέον σοβαρή άνησυχία για τό μέλλον τής κοινότητας, άποφάσισε να με
ταναστεύσει μαζί μέ τό μεγαλύτερο τμήμα τής κοινότητας στήν Αθήνα. 
Πίσω στήν Κωνσταντινούπολη παρέμειναν έλάχιστα μέλη. Μετά τήν συν

39. Berber, δ.π., σ. 340.
40. Lozan Bari§ Konferansi, Tutamklar Belgeler, (μετ. S. L. Meray), σειρά 1, τόμ. 1, 

βιβλ. 2, Άγκυρα 1970, σ. 312.
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θήκη τής Λωζάνης, το μέλλον τής κοινότητας παρέμεινε άσαφές μέχρι την 
65η συνεδρία, στις 16 Αύγούστου 1924, τής Επιτροπής Ανταλλαγής. Στη 
συνεδρία αύτή, παρά τίς (αντιρρήσεις τής τουρκικής (αντιπροσωπείας οί Ρω
μιοί Καθολικοί καί Προτεστάντες έξαιρέθηκαν τής Ανταλλαγής/*1

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ

Ό Βαρούχας42 ορίστηκε στά 1924 ως πληρεξούσιος - επικεφαλής τής κοινό
τητας τής Κωνσταντινούπολης. Στα 1927 έ'λαβε το αξίωμα του (αρχιμανδρί
τη καί στα 1932 χειροτονήθηκε έπίσκοπος Γρατιανουπόλεως.41 42 43 Τήν χειροτο- 
νία του πραγματοποίησαν ό Μέγας Οικονόμος Θεόδουλος Χα'ιλαρίδης καί ό 
έπίσκοπος των Βουλγαροκαθολικών τής Κωνσταντινούπολης Kurtev. Μετά 
τήν εγκατάσταση του Χαλαβαζή στην Αθήνα στά 1922, ή κοινότητα τής 
Τουρκίας ήταν εξαρτημένη άπό εκείνη τής Αθήνας, ως το 1932, όταν οί κοι
νότητες στην Ελλάδα καί τήν Τουρκία διαχωρίστηκαν διοικητικά. Ή Κων
σταντινούπολη άποτέλεσε ξανά έπισκοπική έδρα καί ό Βαρούχας έπίσκοπος 
καί έπικεφαλής των Ούνιτών στήν Τουρκία.

Ή περίοδος του Βαρούχα ως υπεύθυνου τής κοινότητας τής Κωνσταντι
νούπολης υπήρξε ιδιαίτερα αποδοτική. Ό γιος του “Τουρκοορθόδοξου πα
τριάρχη” παπα-Εύθύμ Καραχισαρίδη, ό μέχρι πρόσφατα “πατριαρχεύων” 
Selçuk Erenerol, άφηγεΐται ότι ό Βαρούχας έπισκεπτόταν συχνά τό Τουρ- 
κορθόδοξο Πατριαρχείο όσο ήταν καλά ό Εύθύμ. Έπί Βαρούχα, ή κοινότητα 
διέθετε δύο κοινωφελή ιδρύματα: τον «Σύλλογον Ελληνορθόδοξων Νέων» καί 
τον γυναικείο «Σύλλογον Αλληλοβοήθειας». Ό Βαρούχας έξέδιδε έπίσης τήν

41. Βλ. Stephen Ρ. Ladas, The Exdange of Minorities. Bulgaria. Greece and Turkey, Νέα 
Ύόρκη 1932, σ. 384.

42. Γεννήθηκε τό 1889 άπό ορθόδοξη οικογένεια. Σπούδασε στη Λεόντειο Σχολή στήν 
Αθήνα. Στη συνέχεια σπούδασε έπί δέκα χρόνια στο Κολέγιο Άγιου Αθανασίου τής Ρώμης. 
Χειροτονήθηκε ιερέας στή Ρώμη, στις 29’Ιουλίου 1911. Στήν Κωνσταντινούπολη διετέλε- 
σε για δύο χρόνια διευθυντής τού Φροντιστηρίου. Έπί Ήσαΐα ήταν γραμματέας τής επι
σκοπής. Στα 1917 πήγε στή Ρώμη μαζί μέ τον Ήσαΐα καί στα 1920 τον κάλεσαν πίσω 
στήν Κωνσταντινούπολη. Έκεΐ, άφοϋ διετέλεσε διευθυντής του Φροντιστηρίου για δύο χρό
νια, τέθηκε έπικεφαλής τής κοινότητας.

43. Χριστιανική 'Εστία, ’Ιούλιος 1932, σ. 5.
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εφημερίδα Χριστιανική 'Εστία μέ τή βοήθεια του διευθυντή τής «'Οδηγή
τριας» Στυλιανού Παπαδόπουλου.

Στα 1935 ό Βαρούχας έλαβε έγγραφη έντολή άπο τή Νομαρχία Κωνστα
ντινουπόλεως, ή οποία του γνωστοποιούσε οτι με βάση απόφαση του 'Υπουρ
γικού Συμβουλίου τής 12ης ’Ιουνίου 1935 ό πρόεδρος Θρησκευτικών 'Υποθέ
σεων, ό οικουμενικός πατριάρχης, ό πατριάρχης των Τουρκορθοδόξων, όΆρμέ- 
νιος πατριάρχης, ό Άρμενοκαθολικός άρχιεπίσκοπος, ό έξαρχος του Άρχι- 
ραββίνου, ό πνευματικός έπικεφαλής των Αρμενίων Προτεσταντών καί ό 
Ούνίτης επίσκοπος εξαιρούνταν άπο την άπαγόρευση τής 'ιερατικής τους 
αμφίεσης έκτος υπηρεσίας, σύμφωνα μέ το νόμο του 1934. Ενδιαφέρον πα
ρουσιάζει το γεγονός ότι το έγγραφο που δημοσιεύουμε παρακάτω άπευθυ- 
νόταν στον Βαρούχα ως «Έλληνοκαθολικό Πατριάρχη»:

« Τουρκική Δημοκρατία 
Νομαρχία Κωνσταντινουπόλεως 

Διεύθυνση ’Ασφαλείας 
Αρ. 11328 

Λεωνί8α Διονύσιο Βαρόχα 
Έλληνοκαθολικό Πατριάρχη

Σάς γνωστοποιώ οτι επιτρέπεται στην Αυτού Εξοχότητά σας να 
χρησιμοποιεί προσωρινά τά ιερατικά του εν8ύματα εκτός θρησκευ
τικών τελετών συμφώνως προς το 4ο άρθρο τού κανονισμού ύπ. άρ. 
1958 τό όποιο υπο8εικνύει τόν τρόπο έφαρμογης τού Νόμου περί 
Έν8υμασίας ύπ. άρ. 2596 της 3/12/34.

22/6/35 
ό Βοηθός Νομάρχη»

Όταν ό πατριάρχης Άθηναγόρας έφθασε τό 1949 στην Κωνσταντινούπολη ζή
τησε συνάντηση με τον Βαρούχα, ό όποιος την άρνήθηκε. Ό Άθηναγόρας έπι- 
θυμοΰσε οί ’Ορθόδοξοι μαθητές τής 'Οδηγήτριας να έγκαταλείψουν τή Σχο
λή, ενώ άνάγκασε επίσης καί τούς ψάλτες Ιωάννη Άγγελίδη καί Γεώργιο 
Φραντζέδη να παραιτηθούν άπο το ναό/’4 44

44. «(Περιληπτική ένημέρωσις...», ο.π., σ. 4.
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Ό ναός των Ούνιτών, ή Αγία Τριάδα, γνώρισε καί αύτός τήν καταστροφή 
κατά τα γεγονότα τής 6-7ης Σεπτεμβρίου 1955. Όταν το τουρκικό κράτος 
άποφάσισε να καλύψει τα έξοδα έπισκευής των ιδιοκτησιών πού είχαν ύπο- 
στεΐ ζημιές στα γεγονότα, έκανε αίτηση καί ό Βαρούχας. Του ζητήθηκε τότε 
το οθωμανικό φιρμάνι τό όποιο αναγνώριζε τούς Ούνίτες ως ξεχωριστό 
(millet). ’Έτσι ό Δομίνικος Καλογερας, άπό τούς θρησκευτικούς ηγέτες τής 
κοινότητας, υποστήριξε δτι ένώ δεν υπήρχε άπόφαση άναγνώρισης των 
Ούνιτών ως ξεχωριστής κοινότητας άπό τούς ’Οθωμανούς, υπήρχε ωστόσο 
τό έγγραφο τής Νομαρχίας τού 1935 τό όποιο απευθυνόταν στόν Βαρούχα 
ως «Έλληνοκαθολικό Πατριάρχη» καί τού παρείχε τό προνόμιο να χρησιμο
ποιεί τήν ιερατική του ενδυμασία έκτος θρησκευτικών τελετών καί, κατά συ
νέπεια, είναι πιθανό ότι τό φιρμάνι πού ζητούσαν να είχε χαθεί κατά τή διάρ
κεια τών γεγονότων. Ακολούθως ζήτησε άπό τούς άρμόδιους να τού δοθεί 
άντίγραφό του.

Ό Βαρούχας ύπέφερε άπό άρτηριοσκλήρωση καί είχε μάλιστα χάσει τό ένα 
μάτι του. Όταν ή κατάσταση τής υγείας του επιδεινώθηκε άναχώρησε για θε
ραπεία στήν Αθήνα στά 1955, όπου καί πέθανε στις 28Ίανουαρίου 1957.

ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ

Στή θέση τού Βαρούχα ό πάπας Πίος ΙΒ' διόρισε τόν Δομίνικο Καλογερά43 ό 
οποίος άρχισε στά 1956 να εκδίδει τήν έλληνογαλλική εφημερίδα Κοινωνική 
Εστία, τετρασέλιδη καί σχήματος ταμπλόιντ.

Κατά τήν διάρκεια μιας έπίσκεψης τού Καλογερά στόν Μ. Aydin, βοηθό 
τού Γενικού Διευθυντή Βακουφίων στήν’Άγκυρα, στις 18 Φεβρουάριου 1960, 
ό τελευταίος παραδέχθηκε δτι ήταν άδύνατο νά άνταποκριθεϊ στήν αίτησή 
του νά βρεθεί τό σχετικό φιρμάνι στά σκονισμένα καί άκαταλογογράφητα 
οθωμανικά άρχεία καί ζήτησε τήν κατανόησή του. ’Επιπλέον, τού πρότεινε 45

45. Ό Καλογερας, "Ελληνας υπήκοος, γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη στις 15 ’Ιου
λίου 1915. Όλοκλήρωσε τις σπουδές του κοντά στους Δομινικανούς μοναχούς του Τορίνου. 
Στα 1939 χειροτονήθηκε ιερέας. Στήν Κωνσταντινούπολη γύρισε στα 1948 καί έπί πε
νταετία διετέλεσε λογιστής στο ναό τοϋ Αγίου Πέτρου (St. Pierre) τών Δομινικανών στο 
Γαλατά. ’Από τό 1972-1978 βρισκόταν στή Ρώμη. Μεταξύ 1978-1983 διετέλεσε άρχιεπί- 
σκοπος Σμύρνης. Σήμερα βρίσκεται στή Ρώμη, στο ναό τής Santa Maria Maggiore.
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νά ιδρύσει ή κοινότητα ένα σύλλογο, όπως έκαναν καί τα μουσουλμανικά τε
μένη το 1926, ώστε ή κοινότητα αύτή, ή ταυτότητα τής οποίας δεν ήταν 
σαφής, να αύτοπροστατεύσει το «καθεστώς» της.

Χάρη στις προσπάθειες τοΰ Καλογερά, στή δεκαετία του 1960 αυξήθη
καν κατά πολύ οί κοινωνικές εκδηλώσεις. Στα 1963 ή κοινότητα διέθετε μά
λιστα καί χορωδία υπό τη διεύθυνση τοΰ Αλέξανδρου Παπαδόπουλου/'6 
Εξάλλου καί ό οικουμενικός πατριάρχης Άθηναγόρας, μετά την εξομάλυνση 
των σχέσεων μέ το Βατικανό καί την άμοιβαία άρση των άναθεμάτων, άνα- 
θεώρησε καί τις σχέσεις του μέ τούς Ούνίτες καί άρχισε νά άποδέχεται τον 
Καλογερά.

Ωστόσο, τήν έποχή αύτή τα πράγματα δέν ήταν πολύ εύνοϊκά για τήν 
κοινότητα, ή οποία λόγω καί τής συγκυρίας τοΰ Κυπριακοΰ προβλήματος είχε 
άρχίσει νά φθίνει πληθυσμιακά: άπέμειναν μόλις 100 άτομα. ’Έτσι ό Καλο- 
γεράς άναγκάστηκε νά κλείσει τήν Κοινωνική Έστί/χ τήν οποία έξέδιδε για 
12 χρόνια μαζί μέ τον Θωμά Βαρσάμη.

Στα 1969 ή βιβλιοθήκη πού είχε συγκροτήσει ό Καλογεράς διέθετε 5000 
τόμους καί περιείχε σημαντικά βιβλία (για παράδειγμα τα βιβλία καί τά χει
ρόγραφα τοΰ Aurel Decei τά όποια είχε προσπαθήσει νά άποκτήσει για ένα 
διάστημα καί ή πρεσβεία τής Ρουμανίας). Στα 1972, όταν ή περιουσία τής 
έξαρχίας έκκαθαρίστηκε καί τό κτίριο άποδόθηκε στούς Χαλδαίους, τά βι
βλία συσκευάστηκαν για νά μεταφερθοΰν στή Ρώμη. Ωστόσο, μέ έντολή τής 
Ρώμης, μεταφέρθηκαν στή βιβλιοθήκη τής μονής τοΰ Αγίου Αντωνίου (St. 
Antoine) τοΰ Πέραν.

Ή Σχολή τής 'Οδηγήτριας, μέ 118 ορθόδοξους καί 30 λατίνους μαθητές, 
άναγκάστηκε νά κλείσει στα 1971, όταν άπέμειναν μόνο 10-15 μαθητές, 
λόγω τής άπόφασης ύπ. άρ. 510-62 τής 6ης Σεπτεμβρίου 1968 τοΰ'Υπουρ
γείου Εθνικής Παιδείας ή οποία υποχρέωνε τούς μαθητές νά φοιτοΰν στα 
σχολεία των περιοχών όπου διέμεναν. Τό σχολείο τής'Οδηγήτριας έκλεισε μέ 
άπόφαση τής αρμόδιας διεύθυνσης τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας στις 2 Σε
πτεμβρίου 1971 (έγκύκλιος 12661). Τήν έγκύκλιο αύτή προκάλεσε σχετικό 
αίτημα τοΰ διευθυντή τής Όδηγητρίας Jean Hanna.

Τό κτίριο όπου βρισκόταν τό σχολείο καί ό ναός παραχωρήθηκαν στις 28 46

46. Le Journal d ’ Orient, 2 ’Ιουλίου 1963.
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Μαρτίου 1972, μέ την άδεια καί των Ανατολικών Εκκλησιών, στον άρχιεπί- 
σκοπο τών Χαλδαίων Gabriel Batta καί στή συνέχεια στους Paul Karatas 
καί Antoine Goral. Για το κτίριο αύτό υπογράφτηκε στις 27 Μαρτίου συμ
φωνητικό μεταξύ του Καλογερά, του Βαρσάμη καί του Batta. Tò κτίριο τής 
έπισκοπικής έδρας πουλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1972. Στις 5’Οκτωβρίου 
1972 ό Καλογεράς, άφοϋ εκκαθάρισε δπως είδαμε την εξαρχία, αναχώρησε 
γιά τή Ρώμη.

ΘΩΜΑΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ

Στή θέση του Καλογερά διορίστηκε ό Θωμάς Βαρσάμης47 πού μετά τον Κα

λογερά ήταν ό μόνος Ούνίτης κληρικός στην Τουρκία- μάλιστα υπήρξε ό πρώτος 
καί τελευταίος Ούνίτης κοινοτικός έπικεφαλής μέ τουρκική υπηκοότητα. Στον 
Βαρσάμη είχαν άπομείνει πλέον ενα σπίτι στο Πέραν καί ενα σπίτι καί μισός 
κήπος στην Αντιγόνη τών Πριγκηποννήσων. Ή περίοδός του σφραγίζει καί τό 
τέλος τής Ούνιτικής κοινότητας. Ό Βαρσάμης, ό όποιος δέν είχε άλλη φιλοδο
ξία παρά νά κρατήσει ενιαία την κοινότητα πού διέθετε πια ελάχιστα μέλη, 
έργάσθηκε μόνος του επί 24 έ'τη γιά την πνευματική της εποπτεία.

Ό νυν οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος, όταν άκόμη ήταν μητρο
πολίτης Χαλκηδόνος, σέ μια συνάντηση τής Χριστιανικής Ένώσεως στή 
Ρώμη, τόν Ιούνιο του 1990 (ή τού 1991), ζήτησε νά μήν σταλεί μετά τόν 
Θωμά Βαρσάμη άλλος κληρικός γιά τήν Ούνιτική κοινότητα. Τό αίτημά του 
ήταν προσωπικό καί οχι άπόφαση του Πατριαρχείου.

Ό Βαρσάμης πέθανε στις 25 Μαίου 1996, άποκαμωμένος καί χωρίς κα
μιά ελπίδα γιά τό μέλλον τής κοινότητας. Στήν κηδεία του στό ναό τής Αγίας 
Τριάδας, στις 29 Μαίου, παραρεύθηκε ό έπίσκοπος Γρατιανουπόλεως Ανάρ
γυρος, πού ταξίδευσε άπό τήν ’Αθήνα ενώ τό Οικουμενικό Πατριαρχείο εκπρο
σωπήθηκε άπό τόν άρχιμανδρίτη Διονύσιο (σήμερα επίσκοπο Συνάδων).

47. Ό Βαρσάμης γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη στίς 2 Μαρτίου 1919. Παιδί ορθό
δοξης οικογένειας, βαφτίστηκε στίς 31 Μαρτίου 1919 στήν Παναγία του Πέραν. Ωστόσο 
στίς 9 Ιουλίου 1933 άρχισε νά παρακολουθεί το Φροντιστήριο στον καθολικό ναό του Αγί
ου Λουδοβίκου (St. Louis) στήν όδό Ποστατζιλάρ (Postacilar) στο Πέραν. Στα 1938 πήγε 
στή Ρώμη καί σπούδασε στο Κολλέγιο του Αγίου Αθανασίου. Στίς 20 Απριλίου 1947 χει
ροτονήθηκε ιερέας καί έπέστρεψε στήν Τουρκία. Πέθανε στίς 25 Μαίου 1996 καί εντα
φιάστηκε στίς 29 Μαίου στο καθολικό νεκροταφείο τοϋ Φερίκιοϊ (Feriköy).
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Tò Βατικανό στη συνέχεια δεν διόρισε κανέναν στή θέση του Βαρσάμη 
καί έτσι ή ούνιτική κοινότητα έξαρτήθηκε άπό τον παπικό έκπρόσωπο στην 
Κωνσταντινούπολη Louis Pelatre.

Με βάση την άπόφαση τής 15ης Μαρτίου 1997 τής Συνόδου των Ανατο
λικών Εκκλησιών καί μέ έγγυητή τον πρέσβη του Βατικανού Celata, ό πα
πικός πληρεξούσιος Pelatre καί ό ηγέτης τής κοινότητας τών Χαλδαίων στην 
Τουρκία, άρχιεπίσκοπος τού Diyarbakir Paul Karata§, άναθεώρησαν στίς 17 
Απριλίου 1997 το συμφωνητικό τής 27ης Μαρτίου 1972. Ή νέα συμφωνία 
παραχωρούσε στους Χαλδαίους (δηλαδή στήν Αρχιεπισκοπή τού Diyarbakir) 
την ιδιοκτησία τού κτιρίου όπου βρισκόταν καί ό ναός ένώ παράλληλα υπο
γραμμιζόταν ότι το ναό θά χρησιμοποιούσαν οί δύο κοινότητες έναλλάξ μέ 
προτεραιότητα για τούς Ρωμιούς.48

Σύμφωνα μέ τίς επίσημες καταγραφές τού Βατικανού, ή ούνιτική κοινό
τητα στήν Τουρκία άριθμοΰσε το 1998 45 άτομα.49 Ή κοινότητα εκκλησιά
ζεται πλέον στίς λατινικές εκκλησίες τής Κωνσταντινούπολης καί λόγω τού 
έξαιρετικά ολιγάριθμου πληθυσμού της, έχει φτάσει πλέον στο σημείο νά μήν 
αποτελεί κοινότητα μεταξύ τών καθολικών.

3. ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

"Οπως ήδη σημειώθηκε, ό Χαλαβαζής άντιλαμβανόμενος ότι το μέλλον τών 
Ρωμιών στήν Τουρκία ήταν άβέβαιο, μετέφερε τον Ιούνιο τού 1923 τήν έδρα τής 
έπισκοπής του στήν Αθήνα, όπου εγκαταστάθηκαν, έξάλλου, καί οί μοναχές 
τής Παμμακάριστου καθώς καί το Φροντιστήριο πού είχε ιδρυθεί το 1920.

Τήν περίοδο έκείνη οί καθολικοί στήν Ελλάδα ήταν όλοι λατινικού ρυθμού 
καί έτσι ό Χαλαβαζής συνάντησε τήν ισχυρή αντίδραση τού άρχιεπισκόπου 
Αθηνών καί τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος.

Οί Ούνίτες πού εγκαταστάθηκαν μαζί μέ τον Χαλαβαζή στήν Αθήνα, άγό-

48. Juan Petro de Gandt, «La Paroisse Grecque-Catholique d’Istanbul», Le Lien 1 
(Ίανουάριος-Φεβρουάριος 1998), σ. 40.

49. Annuario Pontificio 1998.
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ρασαν ένα οικόπεδο στην οδό Άχαρνών 246, δπου βρίσκεται καί σήμερα το 
κτίριο τής Επισκοπής καί ό ναός τής Άγιας Τριάδας. Καθώς ή βοήθεια του 
Βατικανού καί των διαφόρων άλλων εύρωπαϊκών ιδρυμάτων προς τούς νεο- 
εγκατασταθέντες ήταν ανεπαρκής, ό Χαλαβαζής άποφάσισε νά ζητήσει βοή
θεια άπό φίλους του στίς ΗΙΊΑ, οπού παλαιότερα είχε σταλεί ως ιερέας άπό 
το Βατικανό καί δπου διέμεινε επί δύο χρόνια προσπαθώντας νά κάνει γνω
στά τα προβλήματα τής Εξαρχίας.

Ό Ιρλανδός Richard Barry-Doyle, ό όποιος ήταν ιερέας των αγγλικών 
στρατιωτικών μονάδων στήν Κωνσταντινούπολη μετά τον A Παγκόσμιο Πό
λεμο, είχε ιδρύσει τήν «Catholic Near East Welfare Association», ή οποία 
βοηθούσε συνεχώς τήν ’Εξαρχία. Ό Barry-Doyle βρισκόταν μέχρι το 1926 
υπό τήν επιρροή του Χαλαβαζή/’0 Χάρη στή βοήθεια αύτή ό έ'ξαρχος 'ίδρυσε 
ορφανοτροφείο άρρένων το όποιο άργότερα μεταφέρθηκε στό κτίριο τού μι
κρού φροντιστηρίου τής Εξαρχίας, ένώ τό 1926 έκτισε ένα κτίριο για τήν φι
λοξενία τών προσφύγων καί άρχισε, επίσης, τήν κατασκευή έπισκοπείου, 
ορφανοτροφείου, σχολείου, ένός μικρού φροντιστηρίου καί παρεκκλησίου. Αγό
ρασε έξάλλου καί μια εφημερίδα.01

Ό πρώτος δροφος τής έδρας τής επισκοπής ολοκληρώθηκε στα 1928 ή 
στα 1929. Όσο διαρκοΰσε ή κατασκευή ή άστυνομία έκανε συχνές έφόδους 
γιά τό θέμα τής άδειας καί στα 1927 παρενόχλησε έντονα τους κληρικούς τής 
κοινότητας κατηγορώντας τους γιά προσηλυτισμό. Στό κτίριο υπήρχαν τότε 
ένα παρεκκλήσιο καί δύο τμήματα γιά τα ορφανά άπό τήν Τουρκία καί τά 
παιδιά τής κοινότητας άπό τήν Αθήνα.

Στά 1929 ή Εξαρχία άρχισε νά εκδίδει εβδομαδιαία εφημερίδα σέ τυπο
γραφείο πού έγκατέστησε στήν όδόΆχαρνών. Ή έφημερίδα αύτή πού έχει τον 
τίτλο Καθολική, συνεχίζει νά έκδίδεται άκόμα άνά δεκαπενθήμερο. Στά 1936 
ιδρύθηκε στό κέντρο τής’Αθήνας ό εκδοτικός οίκος «Καλός Τύπος» μέ σκοπό 
τήν έκδοση θρησκευτικών βιβλίων. Τό ίδιο έτος ή Σύνοδος τών Μοναχών τής 
Παμμακάριστου εξασφάλισε καί αύτή ιδιόκτητη στέγη. 50 51

50. A. Vakondios, The Catholic Exarchate of the Byzantine Rite in Greece 1922-1972 
(άνέκδοτη εργασία, σ. 15).

51. Korolevskij, ο.π., σ. 138.
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ΟΙ ΔΙΑΜΑΧΕΣ TOTXAAABAZH ME TON ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στις 7 Απριλίου 1925 δ αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί πάσης Ελλάδος Χρυσό
στομος άπέστειλε σέ δλους τούς ναούς έγκύκλιο ενάντια στον «ένωτισμό». Ό 
άρχιεπίσκοπος, ή Ιερά Σύνοδος καί ή "Ενωση Κληρικών άπαίτησαν την 
εκδίωξη τών «ενωτικών» άπό την Ελλάδα,"2 ένώ ζητήθηκε έπίσης νά άπα- 
γορευθεΐ στούς «ένωτικούς» κληρικούς νά φορούν ράσο για να μην συγχέο- 
νται μέ τούς ’Ορθόδοξους.

Όταν ό Αθηνών Χρυσόστομος δέχθηκε επίθεση στον Άγιο Κωνσταντίνο 
τού Πειραιά, ό Χαλαβαζής, τού άπέστειλε έπιστολή συμπάθειας (22 Μάί'ου 
1927), ή οποία καί άποτέλεσε τήν άρχή μιάς έπιστολιμαίας διαμάχης μεταξύ 
τών δύο έκκλησιαστικών άνδρών πού συνοψίζεται ώς έξης:

Στήν άπαντητική του έπιστολή (5 Ιουνίου 1927), δ Χρυσόστομος κατη
γορούσε τδν Χαλαβαζή καί τούς Ουνίτες δτι άκολουθοΰν τη διδασκαλία τής 
Λατινικής ’Εκκλησίας, μιάς παλαιάς Εκκλησίας πού άποσχίστηκε άπδ τήν 
’Ορθοδοξία, καί δτι οί Ούνίτες επιζητούν τήν ένωση τών δύο ’Εκκλησιών μέ 
έμμεσο τρόπο. Για τούς’Ορθόδοξους, προσέθετε δ Χρυσόστομος, δ «ένωτι- 
σμδς» είναι «φρικτδ καί ανειλικρινές κατασκεύασμα». Ό Χρυσόστομος θεω
ρούσε τδν Χαλαβαζή έν πολλοΐς Λατίνο έπίσκοπο καί εκτιμούσε δτι δεν μπο
ρούσε μια ’Εκκλησία Βυζαντινού ρυθμού -αν ποτέ μπορούσε νά υπάρξει-, νά 
έχει ώς κεφαλή της τδν πάπα."3

Στήν άπάντησή του (7’Ιουνίου 1927), δ Χαλαβαζής υποστήριζε δτι τδ νά 
άναγνωρίζει κανείς τδν πάπα δεν σημαίνει δτι είναι λατίνος άλλά καθολικός. 
Οί «ένωτικοί» ή Ούνίτες είναι μέν καθολικοί, έφόσον άποδέχονται τδν πάπα 
ώς πνευματικό τους ηγέτη, ώστόσο δέν είναι λατίνοι επειδή δ πάπας είναι 
πάπας. Υποστήριξε έπίσης δτι ό ίδιος δέν ήταν ούτε Λατίνος, ούτε Έλλη
νας, ούτεΆρμένιος, ούτε καί Σύριος. Μόνο έπειδή ύπάγονταν στη Ρώμη επέ
λεγε ώς γλώσσα τήν λατινική.

Ό Χρυσόστομος άπάντησε ξανά στον Χαλαβαζή στις 2 Ιουλίου. Σύμφω
να μέ τήν έπιστολή αύτή δ πάπας υπήρξε ό «πατριάρχης» τής Δυτικής 52 53

52. V. Grégoire, «Les Catholiques de rite byzantin en Grèce. Leur situation 
juridique», Echos d’Orient 32 (1933), σ. 234.

53. Χρυσόστομος Αθηνών, Φύσις καί Χαρακτηρ της Ούνίας - Προς τον Ουνίτην Επί
σκοπον Θεο8ωρουπόλεως Γεώργιον, Αθήνα 1928, σσ. 6-7.
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Εκκλησίας' οι Εκκλησίες τής Ανατολής ιδρύθηκαν πριν άπό την Εκκλησία 
τής Ρώμης ένώ αύτή των Αθηνών ιδρύθηκε τουλάχιστον 12 χρόνια προ τής 
Ρωμαϊκής. Άν δηλαδή ό πάπας δεν άποποιηθεΐ τήν πρωτοκαθεδρία δεν μπο
ρεί να έπέλθει ένωση- ή ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία είναι ή μόνη «Καθολική» 
έκκλησία. 'Ο «έλληνικός ρυθμός» (Ούνίτες) είναι ένας νεωτερισμός πού ξε
κίνησε τον 16ο ai. στήν Πολωνία άπό τούς ’Ιησουίτες. Οί Ούνίτες προσχώ
ρησαν το 1877 στή Λατινική ’Εκκλησία καί συνεργάστηκαν στήν Κωνστα
ντινούπολη μέ τούς Άσσομψιονιστές. Σύμφωνα μέ τόν Χρυσόστομο, ό Χα- 
λαβαζής άσκοϋσε προπαγάνδα στήν Αθήνα καί έπρεπε να αύτοονομαστεΐ 
Λατίνος έπίσκοπος/1

Ό αρχιεπίσκοπος Αθηνών ύποστήριζε έξάλλου ότι ή Καθολική ’Εκκλησία 
υπό τήν παπική διοίκηση είναι ούσιαστικά Λατινική ’Εκκλησία καί ως έκ 
τούτου καί οί καθολικοί πού ονομάζονταν «ένωτικοί» βρίσκονταν υπό παπική 
διοίκηση καί άρα ήταν εξαρτημένοι άπό τήν Λατινική ’Εκκλησία. Ό αρχιε
πίσκοπος, λοιπόν, έκανε τήν εξής παρατήρηση πρός τόν Χαλαβαζή: «Ή Λα
τινική ’Εκκλησία είναι ένα σύνολο καί ως έκ τούτου άπό θρησκευτική άπο
ψη είστε άναγκασμένοι να έργάζεστε όπως οί Λατίνοι, οχι ως Λατίνοι-Έλλη
νες». Σύμφωνα μέ τόν άρχιεπίσκοπο ’Αθηνών ό «ένωτισμός» ήταν μια άπό 
τίς πολλές μορφές προσηλυτισμού. Ή Ούνιτική «ένωτική» παράδοση ήταν 
μία παραλλαγή άπόκρυψης τού προσηλυτισμού.0'’

Σέ μακρά άπάντηση (15 Σεπτεμβρίου 1928) σέ μεταγενέστερη έπιστολή 
τού Χαλαβαζή (25 Σεπτεμβρίου 1927), ό Χρυσόστομος υποστηρίζει ότι ή 
«"Ενωση» καί ό ((ένωτισμός» είναι διαφορετικά πράγματα: ή «"Ενωση», είναι 
ή αληθινή ένωση τών Εκκλησιών ένώ ό «ένωτισμός» είναι προπαγάνδα- καί 
προσέθετε ότι ένας Ούνίτης ιερέας, ό Γεώργιος Ξενόπουλος, είχε πει κάπο
τε σέ μια πιστή ’Ορθόδοξη γυναίκα: «Αντί για τήν ’Ορθόδοξη έκκλησία πή
γαινε καλύτερα στό τζαμί». Στό ίδιο γράμμα του ό Χρυσόστομος άνέφερε ότι 
ή αίτια τού ξυλοδαρμού τού Ήσαία στήν Πέραμο ήταν ότι είχε παρουσιάσει 
τούς δυό Άσσομψιονιστές ιερείς πού βρίσκονταν μαζί του ως ’Ορθόδοξους. 
Σύμφωνα, έξάλλου, μέ τόν άρχιεπίσκοπο τό Βατικανό δέν έπιθυμοΰσε τό 
Οικουμενικό Πατριαρχείο να είσέλθει στήν Αγία Σοφία: προτιμούσε τήν ήμι- 54 55

54. Χρυσόστομος, δ.π., σσ. 8-17.
55. Grégoire, δ. π., σ. 238.
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σέλινο άπύ το σταυρό' μάλιστα άνέφερε καί το γεγονός ότι ό καρδινάλιος 
Gaspari είχε στείλει συγχαρητήρια γράμματα στον Μουσταφά Κεμάλ (24, 
27, 28 Σεπτεμβρίου 1922).

Επακολούθησε νομική διαμάχη. Το ΈφετεΐοΑθηνών θεωρούσε τούς «ένω- 
τικούς» ώς αιρετικούς καί τούς καταδίκαζε μέ βάση το άρθρο 198 τού Ποι
νικού Κώδικα. Ό Χαλαβαζής, έναντιωνόμενος στήν άπόφαση αύτή, υπέβα
λε ώς τεκμήρια στο Συμβούλιο τής Επικράτειας τις μελέτες τού Μ. Ράλλη, 
τού Μεγάλου Χαρτοφύλακος τού Οικουμενικού Πατριαρχείου Μανουήλ Γε- 
δεών καί των Μ. Ε. Hermann καί Ν. Μ. Hilling. Ταυτόχρονα παρέπεμπε 
στα σχετικά μέ τις μειονότητες άρθρα πού περιέχονταν στις Συνθήκες 
Σεβρών καί Λωζάνης.56

Σύμφωνα μέ τον Χαλαβαζή οί ’Ορθόδοξοι δέν είχαν μπορέσει να κατα
νοήσουν τούς «ένωτικούς», οί όποιοι δέν ήλθαν γιά νά προσηλυτίσουν τούς 
’Ορθόδοξους καί νά τούς άποσπάσουν άπο τήν ’Εκκλησία τους. Χωρίς νά 
άπαρνοΰνται τις θρησκευτικές τους παραδόσεις προέβαλλαν ενα υπόδειγμα 
ένωσης μέ τήν Καθολική Εκκλησία. Μόνη τους έπιθυμία ήταν ή έπάνοδος 
τών ’Εκκλησιών στο προ τού Σχίσματος καθεστώς.57 Κατηγορήθηκαν γιά 
άνατρεπτική δράση καί «ένωτισμό», πράγματα πού γιά τούς ’Ορθόδοξους 
κληρικούς σήμαιναν «προσηλυτισμό» καί «έκλατινισμό» εις βάρος τής ’Ορθό
δοξης Εκκλησίας/’8

Γιά το ζήτημα αύτό ό Γεώργιος Παπανδρέου εξέδωσε στις 10 Σεπτεμ
βρίου 1930 τήν εξής εγκύκλιο: «Τά ενδύματα τών Καθολικών ιερέων θά είναι 
διαφορετικά άπύ αύτά τών’Ορθοδόξων ώστε νά διακρίνονται εύκρινώς».59 Τήν 
άπόφαση αύτή θά έφάρμοζαν οί άρμόδιες διοικητικές καί άστυνομικές αρχές. 
Θά άλλαζαν έπίσης τά ιερά σκεύη καί τά έγκόλπια. ’Έτσι παρ’ ολο πού ή 
άπόφαση θά ίσχυε άπο τις 10 Νοεμβρίου 1930, ή αστυνομία εισέβαλε στις 8 
’Οκτωβρίου 1930 στο Φροντιστήριο τών Ούνιτών καί συνέλαβε τον λειτουρ- 
γοΰντα ιερέα γιά παράβαση τής άπόφασης Παπανδρέου. Ό ιερέας δικάστη
κε στις 26 Φεβρουάριου 1931 καί άθωώθηκε. Ό Χαλαβαζής μετά άπύ αύτά 
άπευθύνθηκε στον πρωθυπουργό καί έλαβε κάποιες διαβεβαιώσεις. Προσέ-

56. Στο ’ίδιο, σ. 243.
57. Στο ’ίδιο, σ. 245.
58. Vakondios, ο.π., σ. 16.
59. Grégoire, δ.π., σ. 235.
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φύγε έπίσης στο Συμβούλιο τής ’Επικράτειας καί οί σχετικές έγκύκλιοι άκυ- 
ρώθηκαν στις 27 Μαρτίου 1931.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Στα 1940, κατά τή διάρκεια του Έλληνο-ιταλικοΰ πολέμου, δ καθολικός 
αρχιεπίσκοπος Αθηνών Filippusia καί δ εκπρόσωπος του πάπα Angelo 
Roncalli (άργότερα πάπας Ιωάννης KP) προέβησαν άπό κοινού σέ έπιτυχείς 
ένέργειες για να προφυλάξουν το Κάιρο, την Αθήνα καί τή Ρώμη άπο βομ
βαρδισμούς.

Μέ τή μεσολάβηση τού πάπα Πίου ΙΒ', δ ’Ορθόδοξος άρχιεπίσκοπος καί 
δ έκπρόσωπος του πάπα έξασφάλισαν άπο κοινού τή μεταφορά 300 χιλιάδων 
τόνων τροφίμων στην Ελλάδα άπο τον ’Ερυθρό Σταυρό. Μέ τήν ίδρυση των 
συσσιτίων εξασφαλίστηκε για πολλούς ή δυνατότητα διατροφής καί φαρμα
κευτικής περίθαλψης. ’Έτσι εύεργετήθηκαν περίπου είκοσι χιλιάδες άτομα.60 
Ό Χαλαβαζής τιμήθηκε, γιά τις πρωτοβουλίες του αύτές, άπδ τον βασιλιά 
Γεώργιο Β' μέ τον Χρυσό Σταυρό- παρασημοφορήθηκε έπίσης καί άπό τόν 
Ελληνικό ’Ερυθρό Σταυρό.

Εξάλλου τόν ’Ιανουάριο τού 1945 ή Σχολή των καλογραιών μετατράπηκε 
σέ νοσοκομείο γιά τά θύματα τού Εμφυλίου πολέμου (Ό εξαρχος είχε μετα
τρέψει τό σχολείο αύτό σέ νοσοκομείο τόν Νοέμβριο τού 1940, κατά τόν 
Έλληνο-ϊταλικό πόλεμο καί άπό τότε είχαν βελτιωθεί σημαντικά οί εγκατα
στάσεις του). Τό 1944 λειτούργησε ή Εστία ’Εργαζομένων Κοριτσιών, τό 
1946 ή Εστία Σπουδαστριών, τό 1947 ή Εστία Σπουδαστών καί τό 1955 ή 
Εστία Σπουδαστριών καί ’Εργαζομένων Κοριτσιών.

Ό Χαλαβαζής ίδρυσε τό 1953 τό Κέντρο Απόρων Παίδων, τό όποιο βοήθη
σε πρώτα τά κορίτσια τών σεισμόπληκτων οικογενειών καί άργότερα τά κορί
τσια τών προσφύγων άπό στις χώρες τού υπαρκτού σοσιαλισμού. Στά 1957 
τό κτίριο άπέκτησε δεύτερο όροφο καί έπεκτάθηκε προς τό πίσω μέρος.

ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΓΑΔ

Ό Χαλαβαζής πέθανε στις 7 Νοεμβρίου 1957 καί τό Βατικανό διόρισε στή

60. Vakondios, δ.π., σ. 16.
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θέση του τον Υάκινθο Γάδ. Ή τελετή διορισμού έλαβε χώρα στις 17 Φε
βρουάριου 1958. Ό Γάδ συμμετείχε στή Δεύτερη Σύνοδο του Βατικανού, ή 
οποία άρχισε το 1963 καί ούσιαστικά άκύρωσε την «ασφάλεια» τής Καθο
λικής κοινότητας τής Αθήνας. Μετά τή Σύνοδο ή άνοιχτή ύποστήριξη τού 
Βατικανού άποδυναμώθηκε.61

Οί Ούνίτες δεν είχαν έως τα 1962 ναό στήν Αθήνα. Μέ μεγάλες δυσκο
λίες έξασφάλισαν τελικά τήν άδεια γιά τήν άνέγερση ναού καί στίς 12 Μαρ
τίου 1958 κατατέθηκε ό θεμέλιος λίθος τού ναού τής Αγίας Τριάδος, ενώ το 
1962 έγιναν τα έγκαίνια τού ναού άνήμερα τής έορτής τής Αγίας Τριάδος. Ό 
ναός είναι σταυροειδής διαστάσεων 22 X 18 μ. καί άρχιτέκτονάς του ήταν ό 

Ζήσιμος Τζάρτζανος.
Στα 1972 ή ’Εξαρχία είχε 16 ιερείς καί 29 μοναχές. Μεταξύ των έτών 

1967-1971 έξέδιδε στα γαλλικά το ενημερωτικό δελτίο Τύπος-Bonne Presse.
Ό 'Υάκινθος Γάδ πέθανε στίς 30 Ίανουαρίου 1975. Στήν έξόδιο ακολου

θία του πού έγινε στίς 2 Φεβρουάριου ό άρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης 
Ελλάδος Σεραφείμ εκπροσωπήθηκε από μητροπολίτη τού κλίματος τού Πα
τριαρχείου. Παραβρέθηκαν έπίσης ό Σάββας Άγουρίδης, κοσμήτορας τής Θε- 
ολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, ό Εύάγγελος Θεοδώρου καί 
άλλοι καθηγητές τής Σχολής.62

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

Μετά τό θάνατο τού Γάδ, ό Αθηνών Σεραφείμ ζήτησε άπό τον πάπα νά μήν 
προβεΐ σέ νέο διορισμό στή θέση τού άποθανόντος. Τήν ίδια έπιθυμία έξέ- 
φρασαν μέ έπιστολή τους καί οί καθηγητές τής Θεολογικής Σχολής τού Πα
νεπιστημίου Αθηνών.

Ή συγκυρία τής Δεύτερης Συνόδου τού Βατικανού προκάλεσε τή σύ
γκρουση δύο άπόψεων στή Ρώμη έναντι τού αιτήματος αύτοΰ. Ή πρώτη άπο
ψη ήταν ύπέρ τής αποδοχής τού αιτήματος καί έκφραζόταν άπό τή Χρι
στιανική "Ενωση. Ή δεύτερη άντίθετη άποψη ήταν ύπέρ τού νέου διορισμού, 
καί τήν υποστήριζε ή Σύνοδος τών Ανατολικών’Εκκλησιών, στήν οποία ύπά- 
γονταν, εξάλλου, καί οί «Ένωτικές» ’Εκκλησίες. Τελικά έπικράτησε ή δεύ

61. Lanne, δ.π., σ. 330.
62. Στο ’ίδιο, σ. 331.
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τερη άποψη καί ό Ανάργυρος Πρίντεζης63 64 διορίστηκε στις 28’Ιουνίου 1975. 
Στις 6 Αύγούστου 1975 εγινε ή χειροτονία του ώς έπισκόπου. Μετά τον διο
ρισμό αύτό ή ’Εκκλησία τής Ελλάδος διέκοψε τίς σχέσεις της μέ το Βατι
κανό.

Νέα κρίση μεταξύ των δύο ’Εκκλησιών προέκυψε καί στά 1983, δταν ό 
άρχιεπίσκοπος ’Αθηνών Σεραφείμ άντιτάχθηκε στίς προθέσεις τής Λατινικής 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών για άναδιοργάνωση καί δημιουργία νέων έκκλησια- 
στικών έπαρχιών καθώς καί για τον διορισμό «ενωτικού» κληρικού. Ό Σερα
φείμ, μη άποδεχόμενος την άντισυνταγματικότητα τής παρέμβασής του, 
έπεσήμανε δτι είχε άπορρίψει άλλωστε το αίτημα τής Καθολικής Αρχιεπι
σκοπής Αθηνών να μετατραπεΐ σε (Αρχιεπισκοπή Αγίου Διονυσίου Αθηνών 
καί Μητρόπολη Ηπειρωτικής Ελλάδος» καί είχε διακόψει τίς σχέσεις του μέ 
το Βατικανό. Ανακοίνωσε έπίσης δτι θεωρούσε τήν πρόθεση αύτή ώς σχέδιο 
«έξόντωσης τού ελληνικού λαού καί τής ’Ορθοδοξίας», άποψη πού έπικροτή- 
θηκε στίς 5 Απριλίου 1983 άπό τήν 'Ιερά Σύνοδο.164 Ή ’Εκκλησία τής Ελλά
δος δήλωσε δτι θεωρούσε το σχέδιο αύτό ώς έπιθυμία τού Καθολικού Αρχιε
πισκόπου νά γίνει (Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος», έπομένως 
δέν ήταν δυνατό νά ύφίστανται στην Ελλάδα δύο άρχιεπισκοπές.

Άπό τήν άλλη πλευρά ό καθολικός άρχιεπίσκοπος υποστήριζε δτι: Σύμ
φωνα μέ τό Πρωτόκολλο τού Λονδίνου (3.2.1830), ή έλληνική κυβέρνηση είχε 
δεσμευτεί νά σέβεται τό υφιστάμενο καθεστώς καί τά δικαιώματα τών κα
θολικών έπισκόπων άνά τήν έλληνική έπικράτεια. Όταν υπογραφόταν τό 
Πρωτόκολλο, λατινική πνευματική δικαιοδοσία υπήρχε μόνο στίς Κυκλάδες 
(Νάξος, Σύρος, Τήνος, Σαντορίνη κ.λπ.). Όταν ή πρωτεύουσα τού νεοσύ
στατου κράτους μεταφέρθηκε άπό τό Ναύπλιο στήν Αθήνα άρχισε νά σχη
ματίζεται μιά καθολική κοινότητα καί τελικά τό Βατικανό προχώρησε στήν 
ίδρυση τής Καθολικής Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Λόγω όμως τής αντίδρασης 
τής ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας τό κράτος δέν άναγνώρισε έπίσημα τη νέα αρχιε
πισκοπή. Ό τίτλος τού προκαθημένου τής Έλλαδικής ’Εκκλησίας ήταν μέ

63. Ό Ανάργυρος γεννήθηκε στη Σύρο τό 1937. Στίς 19 Δεκεμβρίου 1961 χειροτονή
θηκε ιερέας στο Κολλέγιο του Αγίου Αθανασίου. Μεταξύ 1962-1972 διετέλεσε διευθυντής 
του Ούνιτικοϋ φροντιστηρίου στήν Αθήνα. Στα 1972 πήγε στα Γιαννιτσά.

64. Agence Catholique 65 (20 Απριλίου 1983), σ. 2.
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χρι το 1923 «Μητροπολίτης Αθηνών», οπότε μέ τήν προαγωγή μιας σειράς 
επισκοπών σέ μητροπόλεις, ό προκαθήμενος τής Έλλαδικής ’Εκκλησίας έλα
βε τον τίτλο (Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος», με άποτέλεσμα 
να προκόψουν δύο άρχιεπίσκοποι Αθηνών. Γιά να άποφευχθοΰν οί «παρανοή
σεις» ό καθολικός κληρικός άρκέστηκε στον τίτλο (Αρχιεπίσκοπος Καθολικών 
Αθηνών». Σήμερα όμως το Βατικανό, για να μήν θεωρηθεί ή θέση αύτή ώς 
έπίτιμη καί να μήν μείνει κενή, πρότεινε τον τίτλο (ΑρχιεπίσκοποςΑγίου Διο
νυσίου Αθηνών καί Ηπειρωτικής Ελλάδος». Ό άρχιεπίσκοπος Νικόλαος δι
ευκρίνισε ότι δεν κατανοούσε τήν άντίδραση καί δήλωσε ότι δεν θά γίνουν 
αλλαγές άλλα ή δικαιοδοσία του άρχιεπισκόπου θά μείνει ώς έχει.

Ό καθολικός άρχιεπίσκοπος, συγκρίνοντας τούς ’Ορθόδοξους στις χώρες 
τής Εύρωπα'ικής "Ενωσης μέ τούς καθολικούς στήν Ελλάδα, έπεσήμανε τήν 
αναγνώριση από τις χώρες αύτές τών ελευθεριών τών «ξένων» ορθόδοξων, 
τήν παραχώρηση ναών καί τήν επίσημη άναγνώριση τής ’Ορθόδοξης ’Εκκλη
σίας. Ωστόσο, παρ’ όλο πού οί καθολικοί στήν Ελλάδα είναι "Ελληνες, κάθε 
εγχείρημα τής Καθολικής ’Εκκλησίας άντιμετωπιζόταν μέ καχυποψία, τό 
αίτημα γιά καθολικούς δασκάλους για τα παιδιά τών καθολικών δέν εισακού
ονταν, ένώ γιά τήν ανέγερση ένός καθολικού ναού ήταν άπαραίτητη ή συ
γκατάθεση τού’Ορθόδοξου μητροπολίτη τής περιοχής. Τελικά ή διαμάχη δέν 
κατέληξε σέ κάποιο άποτέλεσμα καί δέν δόθηκε άδεια στον καθολικό αρχιε
πίσκοπο νά χρησιμοποιεί τόν νέο τίτλο.

Σύμφωνα μέ τή στατιστική έ'κθεση πού δημοσίευσε στά 1932 στή Ρώμη 
ή Σύνοδος τών Ανατολικών ’Εκκλησιών, τό σύνολο τών Ούνιτών στήν Ελλά
δα καί στήν Τουρκία ήταν 2.148 άτομα, ένώ ό άριθμός τών Ούνιτών στήν 
Ελλάδα ήταν 1.800 στά 1960, 1.850 στά 1961, 2.150 στά 1965 καί 3.000 
στά 1972 καί 1974. Ή αύξηση τών τελευταίων ετών εξηγείται μέ τήν έλευ
ση Ούνιτών άπό τήν Τουρκία.60

Ό επίσκοπος Γρατιανουπόλεως Ανάργυρος είναι ταυτόχρονα καί έξαρχος 
τών Ανατολικών Καθολικών στήν Ελλάδα. Οί Ούνίτες πού βρίσκονται ύπό 
τή δικαιοδοσία του είναι σήμερα περίπου 2.000 στήν Αθήνα, 300 στά Γιαν
νιτσά, 25 στή Θεσσαλονίκη καί 10 στή Σύρο (ή οίκογένειά του). Οί Ανατο
λικοί καθολικοί είναι περίπου 5.000 Χαλδαίοι, 250 Μαρωνίτες, 20 Μελχίτες, 
500 Αίθίοπες, 100 Ούκρανοί καί ελάχιστοι Κόπτες, Σουδανοί καί Νεστορια- 65

65. Lanne, ο. π., σ. 326.
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voi. Οί παραπάνω αριθμοί, είναι βέβαια πολύ επισφαλείς, καθώς οί περισσό
τεροι άπό αύτούς παραμένουν στήν Ελλάδα προσωρινά, μέχρι να πετύχουν 
τή μετεγκατάστασή τους στις χώρες τής Δυτικής Εύρώπης. Συνολικά πρό
κειται περίπου για 8.000-9.000 άτομα.66

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Νεανικό φροντιστήριο καί ορφανοτροφείο: λειτουργεί άπό το 
1966 στο κτίριο του Ηρακλείου. Το καλοκαίρι οί δραστηριότητές του μετα- 
φέρονται στήν κατασκήνωση των Καμένων Βούρλων. Οί σπουδαστές ολο
κληρώνουν το δεύτερο μέρος των σπουδών τους στο Κολέγιο τής Ρώμης, στο 
Γρηγοριανύ Πανεπιστήμιο καί σε άλλα ιδρύματα.

Εστία Σπουδαστών: Άπό το 1947 ώς το 1971 φιλοξένησε 1.755 
σπουδαστές. Έδώ διαμένουν έτησίως περίπου 100 φοιτητές άνώτερης έκπαί- 
δευσης, στήν πλειοψηφία τους ’Ορθόδοξοι.

Εστία Σπουδαστριών καί ’Εργαζομένων Κοριτσιών: Δι
ευθύνεται άπό τις καλόγριες τής Παμμακάριστου. Φιλοξένησε 6.469 κορί
τσια εως το 1971, στήν πλειοψηφία τους ’Ορθόδοξα.

Κέντρο προσφυγόπουλων καί θυμάτων καταστροφών: 
Ιδρύθηκε για τα παιδιά, θύματα τών σεισμών, πού έ'γιναν στα Ίόνια Νησιά 
καί στο Βόλο το 1953 καί 1955 άντίστοιχα. Βοήθησε επίσης καί παιδιά 
φτωχών οικογενειών καθώς καί παιδιά έπαναπατριζομένων άπό τις Ανατο
λικές χώρες. Βρίσκεται στη Νέα Μάκρη καί διευθύνεται άπό καλόγριες. Τά 
παιδιά πού είχαν φιλοξενηθεί έδώ εως το τέλος τού 1971 ήταν 1.704.

Γηροκομείο : Ιδρύθηκε το 1960 καί είναι χωρητικότητας 25 κλινών.
Νοσοκομείο «Παμμακάριστος»Ηδρύθηκε το 1944 καί έπεκτά- 

θηκε μέ νέες πτέρυγες στά 1958, 1966 καί 1969. Διαθέτει 180 κλίνες καί 
είναι το μοναδικό Καθολικό Νοσοκομείο στήν Αθήνα. Άπό το 1945 καί εως 
τά τέλη του 1971 είχε περιθάλψει 65.700 ασθενείς, άπό τούς οποίους 6.157 
δωρεάν. Το 1966 στο ίδιο κτίριο ιδρύθηκε ή Ανώτερη Σχολή Νοσηλευτριών.67

66. Συνέντευξη μέ τον έπίσκοπο Γρατιανουπόλεως Ανάργυρο (11 Μαΐου 1998).
67. Vakondios, δ.π., σσ. 24-27.
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ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Ή πόλη των Γιαννιτσών άπέχει μισή ώρα άπό τή Θεσσαλονίκη. Στην’Οθω
μανική περίοδο (τότε λεγόταν Yenice-i Vardar) υπήρξε κέντρο δραστηριό
τητας τής Βουλγαροκαθολικής Εκκλησίας.

Ή δημιουργία ουνιτικής κοινότητας στα Γιαννιτσά, υπό την προστασία 
των Λαζαριστών τής Θεσσαλονίκης, χρονολογείται στά 1859 καί άποδίδεται 
σέ ιερέα γνωστό μέ το όνομα παπα-Δήμος, ό όποιος εξασφάλισε στά 1865 
άδεια άπό την 'Υψηλή Πύλη για τήν άνέγερση καθολικού ναού σέ δικό του 
οικόπεδο.1’*’ Ό ναός αύτός, στή μνήμη των Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου, 
παραμένει καί σήμερα ως ναός τής ούνιτικής κοινότητας. Το γεγονός ότι ό 
ναός αύτός, πού έγκαινιάστηκε τα Χριστούγεννα τού 1864, ήταν ναός των 
Βουλγαροκαθολικών άναφέρεται ρητά σέ φιρμάνι τού σουλτάνου Άμπντούλ 
Χαμίτ Β', μέ ήμερομηνία 25 Μαΐου 1906, σχετικά μέ τήν άνέγερση τοΰ κω
δωνοστασίου του ναού.68 69 70

Ή πολύτιμη εικόνα τοΰ άγιου Αθανασίου πού βρίσκεται σήμερα στο ναό 
είναι έργο τοΰ άγιογράφου Χατζησταμάτη καί φέρει ήμερομηνία 1867.™ Τα 
Γιαννιτσά υπάγονταν στήν Βουλγαροκαθολική Αρχιεπισκοπή τοΰ Κιλκίς. 
Στήν περιοχή αύτή ή πλειοψηφία των μή μουσουλμάνων ήταν σλαβόφωνοι.

Το έλληνικό κράτος το 1914 άπαγόρευσε τή λειτουργία αύτοΰ τοΰ ναοΰ. 
Στά 1917 ή απαγόρευση ακυρώθηκε χάρη στις προσπάθειες των Λαζαριστών 
τής Θεσσαλονίκης. Γιά επτά χρόνια στο ναό λειτουργούσε ό Λαζαριστής ιε
ρέας Maz.

Οί Ρωμιοί πού ήλθαν μέ τήν Ανταλλαγή τών Πληθυσμών στήν Ελλάδα 
άπό τήν περιοχή τών Μαλγάρων έγκαταστάθηκαν κυρίως στά Γιαννιτσά, τά 
Νέα Μάλγαρα, τον Λαγκαδά, τήν Κομοτινή καί τήν Καβάλα.71 Περίπου δύο 
μήνες μετά τήν υπογραφή τής Συνθήκης τής Λωζάνης, δηλαδή τον Σε

68. Γ. Τουσίμης, «Ούνία Γενιτσών. Αρχές καί εξέλιξη», Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 371-372.

69. TÒ φιρμάνι βρίσκεται σήμερα στο ναό. Εύχαριστώ τον Η. Κολοβό για τή μετά
φραση άπό τά οθωμανικά.

70. Πληροφορία άπό το φυλλάδιο γιά τά 125 χρόνια τοΰ ναοΰ τών Αγίων Πέτρου καί 
Παύλου στά Γιαννιτσά.

71. Τ. Τιμοθεάδης, Ή Ούνία Γιαννιτσών καί ή Πολιτική Βατικανού. Χτες καί Σή
μερα, Γιαννιτσά 1992, σ. 84.
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πτέμβριο τοϋ 1923, 30 ούνιτικές οικογένειες άπο τά Μάλγαρα καί το Ντα- 
ούτελι εφθασαν στα Γιαννιτσά, δπου λόγω έλλειψης χώρου εγκαταστάθηκαν 
αρχικά στην αύλή τοϋ Βουλγαροκαθολικοΰ ναοΰ.72

Μαζί μέ τις οικογένειες αύτές έ'φτασαν καί τρεις ιερείς: ό Άνθιμος Σαρ
γολόγος, ό Αμβρόσιος Γιαλαντζόγλου Βασιλειάδης καί ό Παύλος Νταέλης. Ό 
επίσκοπος Χαλαβαζής όρισε ώς προϊστάμενο τοϋ ναοΰ τον πατέρα Άνθιμο' 
δταν δμως αύτδς πήγε στα 1925 στην Κωνσταντινούπολη, στη θέση του ήρθε 
ό Γεώργιος Ξενόπουλος. ’Επί Ξενοπούλου άνακατασκευάστηκε το κωδωνο
στάσιο. Τον Μάρτιο τοϋ 1927 στη θέση του διορίστηκε ό Εύστράτιος 
Ροΰσσος. ’Επί Ρούσσου επισκευάστηκε ό ναός, ό όποιος παράλληλα ήλε- 
κτροδοτήθηκε (1928) καί άνακαινίστηκε εξωτερικά (1932).

Στά 1938 επανήλθε ό Άνθιμος. Στις 6’Ιανουάριου 1950 πέθανε ό Παύλος 
Νταέλης στήν Αθήνα άπο καρδιακή προσβολή. Στά 1956 κατασκευάστηκε 
νέο κωδωνοστάσιο. Όταν δ πατήρ Αμβρόσιος πήγε γιά θεραπεία στήν Αθή
να, στη θέση του στάλθηκε ό’Ιωσήφ Πρίντεζης. Ό Άνθιμος πέθανε στά 1963 
καί τότε ό ’Ιωσήφ άνέλαβε τη διεύθυνση, ένώ ό πατήρ Εύτύχιος εγινε ιερέ
ας τοϋ ναοΰ. Στά 1972 δ Ανάργυρος Πρίντεζης άνέλαβε τά καθήκοντα τοΰ 
Εύτυχίου. Μετά το διορισμό τοΰ Αναργύρου ώς έπισκόπου καί επικεφαλής 
τοΰ ναοΰ τής Αθήνας -στά 1975 άπδ το Βατικανό- τη διεύθυνση τοΰ ναοΰ 
στά Γιαννιτσά άνέλαβε ξανά δ’Ιωσήφ. Το 1990 τη διεύθυνση άνέλαβε δ άδελ- 
φδς τοΰ έπισκόπου Αναργύρου, πατήρ Μιχαήλ Πρίντεζης.73 Την κοινότητα 
των Ούνιτών στά Γιαννιτσά άποτελοΰν σήμερα περίπου 300 άτομα.

72. Μ. Πρίντεζης, Ιερός Ναός Άγιων Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου στα Γιαννι
τσά - Ιστορικά Στοιχεία (1861-1923), 1989 (άνέκδοτη εργασία), σ. 77.

73. Ό Μ. Πρίντεζης ήταν συμφοιτητής τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο 
Γρηγοριανό Πανεπιστήμιο τής Ρώμης.
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Φιρμάνι του Άμπντούλ ΧαμΙτ Β' γιά την άνέγερση του κωδωνοστασίου του ναοϋ 
Πέτρου καί Παύλου Γιαννιτσών (25 Μαίου 1906).
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Ή Χριστιανική Εστία των Ούνιτών τής Κωνσταντινούπολης. 
Έκδόθηκαν συνολικά 54 μηνιαία φύλλα άπο τον Ιανουάριο 1931 

εως τον Αύγουστο 1935.
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