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ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΟΥΝΙΑ.
ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ*
Τό καθολικό ιεραποστολικό τάγμα των Λαζαριστών ιδρύθηκε το 1653 από
τόν Vincent de Paul με αφορμή τά προβλήματα πού γνώρισε κατά τήν αιχ
μαλωσία του από μουσουλμάνους Αλγερινούς* σκέφθηκε, ώς εκ τούτου, νά
βοηθήσει τους φυλακισμένους χριστιανούς πού υπέφεραν τά πάνδεινα στις
μουσουλμανικές φυλακές, αλλά και τους Χριστιανούς πού ζούσαν σέ ισλα
μικές χώρες. Τό τάγμα αναγνωρίσθηκε γρήγορα από τή Ρώμη καί ανέπτυξε
αξιόλογη δραστηριότητα. Όσο γιά τήν ονομασία του, αυτή οφείλεται στό γε
γονός ότι τό τάγμα εγκαταστάθηκε τό πρώτον στό προάστειο του Παρισιού
Saint-Lazare. Ό Vincent de Paul αναγνωρίσθηκε αργότερα ώς άγιος από τό
Βατικανό1.
Στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία οι Λαζαριστές άρχισαν εγκαθ ιστάμενο ι
από τό 1782, ύστερα από απόφαση της Congregalo de Propaganda Fide,
αφού, προηγουμένως, διαλύθηκαν τά ιεραποστολικά κέντρα τών Ίησουϊτών,
πού δραστηροποιούνταν στην καθ' ημάς 'Ανατολή (Σμύρνη, Κωνσταντινού
πολη, Σαντορίνη, Νάξο, θεσσαλονίκη, αλλά καί Βηρυττό, Χαλέπι, Τρίπολη
Λιβάνου)2. Ήδη από τίς 4 Σεπτ. 1784 ο Πάπας Πίος VI συνέστησε στό τάγμα
νά δέχεται χριστιανούς ανατολικού ρυθμού καί μετά από δοκιμασία δύο ετών
νά ακολουθούν τόν λατινικό ρυθμό. Φυσικά αυτό απαιτούσε επαρκή γνώση εκ
μέρους τών Λαζαριστών τού ιδιαιτέρου ρυθμού τών ανατολικών. Ή
Congregalo de Propaganda Fide συνιστούσε στους ιεραποστόλους πού δρού
σαν σέ ξένες χώρες νά μαθαίνουν τήν τοπική γλώσσα* προκειμένου μάλιστα
γιά τήν Ευρωπαϊκή Τουρκία, όσοι δραστηριοποιούνταν στην ευρεία αυτή
περιοχή όφειλαν, απαραιτήτως, νά γνωρίζουν τήν ελληνική, τή βουλγαρική ή
τήν αρμενική γλώσσα3. Οι Λαζαριστές, εξάλλου, είχαν μία παράδοση έξοικειώσεως μέ τίς σλαβικές γλώσσες εκ της πολυετούς δράσεως τών καθολικών
σέ σλαβικές χώρες, όπου εΐχαν ιδρύσει ιεραποστολές (Βαρσοβία, Κρακοβία,
* Θερμές ευχαριστίες εκφράζω στον καθηγητή μου κ. Άθ. Καραθανάση γιά τίς βιβλιογρα
φικές υποδείξεις.
1. S. Maynand, Vincent de Paul, sa vie, etc., τ. 1-4, Paris 1860. Πρβλ. Vincent de Paul, "Αλλη
λογραφία, 'Έγγραφα, τ. 1-14, Paris 1920-1925 (στη γαλλική, δέν τό εΐδα). Γιά τήν ιστορία του
τάγματος βλ. Ρ. Coste, La Congrégation de la Mission, Paris 1927.
2. Liste des Etablissements, Lazaristes, Répertoire historique, Paris 1909, σσ. 11-26.
3. Юж, 00.7-9.
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Βίλνα, Σμίλοβιτς της Λευκορωσίας). Σ' αυτές τις τελευταίες δρούσαν από τά
μέσα του Που αι. μοναχοί του τάγματος του 'Αγίου Βικέντιου, δηλαδή οι Λαζαριστές. Άπό τό 1788, πάντως, σημειώνεται εγκατάσταση Λαζαριστών στό
Άστραχάου, αργότερα (1807) στό Μίνσκ, στό Σοράτωφ (1820)4. Ιδιαίτερη
ήταν ή δράση τους στην Πολωνία, όπου σημείωσαν σημαντική επιτυχία.
Πολλοί μάλιστα Πολωνοί κατέφυγαν στή Μακεδονία καί τή Θράκη μετά τήν
επανάσταση του 1830 καί του 1848 καί ορισμένοι άπό αυτούς συνεργάσθηκαν
μέ τήν Καθολική Εκκλησία5.
Οι Ααζαριστές στή Θεσσαλονίκη
Ή επίσημη παρουσία των Ρωμαιοκαθολικών στή Θεσσαλονίκη, ή καλύτε
ρα ή επαναδραστηριοποίηση τους, άρχεται τό 1706, δταν ο Γάλλος υπουργός
τών Εξωτερικών κόμης de Pontchartrain ανέθεσε στους Ιησουίτες τή θέση του
εφημερίου του παρεκκλησίου του γαλλικού προξενείου Θεσσαλονίκης. Πρώτος
εφημέριος του παρεκκλησίου, τό όποιο εγκαινιάσθηκε στίς 8 Δεκεμβρίου 1713,
ήταν ο π. François Braconnier6. To 1742 άνηγέρθη στον κήπο τού προξενείου
4. Ό.π.
5. Άθ. Ε. Καραθανάσης, Περί τήν Θράκην, έκδ. Κυριακίδη, θεσσαλονίκη 1996, σ. 121
(παραπομπή ενδεικτική).
6. Μάρκος Ροΰσσος-Μηλιδώνης, «'Αποστολή Ίησουΐτών στή Μακεδονία τόν 17ο καί 18ο
αι.», Μακεδόνικα 27 (1989-1990) 56-57 (στό εξής: Ρούσσος-Μηλιδώνης, «Αποστολή Ίησουΐ
τών στή Μακεδονία τόν 17ο καί 18ο αι.», α ' μέρος). Ό Braconnier (γενν. Cusey Γαλλίας 25 Ίουλ.
1656) εΐχε πολύ καλή εκκλησιαστική παιδεία, ασχολούνταν μέ τήν αρχαιολογία καί έδωσε
σημαντικές πληροφορίες γιά τή Μακεδονία τού 18ου αι. Ό Braconnier τόν Ιούλιο 1715 διορί
στηκε στην ιεραποστολή της Περσίας, στην πόλη Ίσπαχάν αλλ' απέθανε καθ' όδόν στον πύργο
τών Δαρδανελλίων τήν 1η Φεβρ. 1716· τόν διαδέχθηκε ο π. Φραγκίσκος Tarillon (1716-1726), καί
ακολούθησε ο ιερομόναχος Ίωάννης-Βαπτιστής Souciet (1726-1738)· βλ. τόνϊδιο στό β' μέρος
της παραπάνω μελέτης του στα Μακεδόνικα 28 (1991-1992) 198-206, (στό εξής: ΡούσσοςΜηλιδώνης, «'Αποστολή Ίησουΐτών στή Μακεδονία τόν 17ο καί 18ο αι.», β' μέρος). Ό Ρούσσος-Μηλιδώνης, «Αποστολή Ίησουΐτών στή Μακεδονία τόν 17ο καί 18ο αι.», β' μέρος, cur,, σσ.
206-213, περιγράφει τήν ίδρυση ενορίας (1740) καί δημόσιου καθολικού ναού (1743) χάρη στίς
ενέργειες τού διαδόχου τού Souciet, Ι. Β. Gresset· κατά τόν Ρούσσο-Μηλιδώνη, ο πρώτος δημό
σιος καθολικός ναός δέν χτίστηκε τό 1742, αλλά τό θέρος τού 1743 στό όνομα τού αγίου Λου
δοβίκου καί βρισκόταν μεταξύ της μονής τών Ίη σουιτών καί τού γαλλικού προξενείου, στή θέση
δηλ. τού σημερινού καθολικού ναού της Παναγίας. Σημειώνεται, επί τού προκειμένου, οτι ή
μονή τών Ίησουΐτών ήταν έτοιμη τόν Φεβρουάριο τού 1709 στή συνοικία Φράγκων καί καθώς
ήταν μικρή διευρύνθηκε τό 1712. Τό παρεκκλήσιο τού γαλλικού προξενείου βρισκόταν στή
σημερινή θέση τού νοσοκομείου 'Αγίου Παύλου στην οδό Φράγκων 17, βλ. καί τή μελέτη τού
καθηγ. κ. Χαρ. Παπαστάθη, «Ή θεμελίωση τού πρώτου καθολικού ναού της Θεσσαλονίκης»,
Μακεδόνικα 14 (1974) 395-397. Πρβλ., ωσαύτως, τά σχετικά μέ τήν ανέγερση τού ναού στίς
αναφορές τού Γάλλου προξένου στή Θεσσαλονίκη προς τους προϊσταμένους του στό Παρίσι· Ν.
Svoronos, Inventaire des correspondances des consuls de France au Levant, conservées aux
archives nationales: Salonique et Cavalla (1686-1972), Paris 1951 (δέν τό εΐδα - πληροφορία τού
καθηγ. κ. Άθ. Καραθανάση).
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μεγαλύτερος ναός, πού ήταν και έδρα της ρωμαιοκαθολικής αποστολής. Οι
Ιησουίτες λειτουργούσαν κατά την πρώτη λειτουργία της Κυριακής στην ιτα
λική, κατά τη δεύτερη στη γαλλική και κατά τόν εσπερινό στην ελληνική7.
Αύτονοήτως οι καθολικοί της Θεσσαλονίκης εκκλησιάζονταν στον ναό αυτόν,
καθώς καί τά πληρώματα των πλοίων πού προέρχονταν, κυρίως, από τή
Γαλλία8. Άπό αναφορά προς τήν Congregatio de Propaganda Fide (1760)
πληροφορούμεθα ότι ο αποστολικός βικάριος της Κωνσταντινουπόλεως καί
αρχιεπίσκοπος Λαρίσης Blaise Pauli διόρισε ώς εφημέριο τόν Ιησουίτη André
Getti καί τους Ιγνάτιο Dapey άπό τή Χίο ώς πνευματικό* λίγο αργότερα κατέφθανε στή Θεσσαλονίκη ώς νεωκόρος της καθολικής εκκλησίας ο don Anto
nio Tagarì άπό τή Νάξο9. 'Ακολούθησε ο π. Ίωάννης-Βαπτιστής Nartelle, της
μονής Κωνσταντινουπόλεως (1767-1769), τόν οποίο διαδέχθηκε ο Robert
François Guérin de Rocher, μέ υφισταμένους τους συμπατριώτες του ίεραμονάχους Ι. Β. Marre καί Ι. Β. Monturez10. Ό R. F. Guérin de Rocher ήταν καί
ο τελευταίος Ιησουίτης πού εργάσθηκε στή Θεσσαλονίκη, αφού ο Πάπας
Κλήμης ΙΔ στίς 21 Ιουλίου 1773 άπηγόρευσε τή λειτουργία του τάγματος
των Ίησουϊτών* ήδη άπό τό 1764 ή Γαλλία τους είχε απελάσει άπό τά εδάφη
της. Φαίνεται, όμως, δτι οι Ιησουίτες παρέμειναν στίς μονές ώς τό 1783,
οπότε κατέφθασαν στή Θεσσαλονίκη οι Λαζαριστές πού τους αντικατέ
στησαν11.
Τόν Δεκέμβριο του 1788 έφθασε στή Θεσσαλονίκη ο αποστολικός βικάριος
του Αλγερίου Viguier, πού άνηκε στό τάγμα των Λαζαριστών, καί παρέλαβε
τήν ενορία άπό τους Ιησουίτες, καθώς καί τά περιουσιακά τους πού αποτε
λούνταν άπό τρία σπίτια καί τρία καταστήματα. Στην ενορία παρέμειναν οι
δύο Ιησουίτες Ιγνάτιος Dapey καί ο Εδουάρδος Desperano, Χιώτες τήν
καταγωγή12· ο Desperano παράλληλα μέ τά θρησκευτικά του καθήκοντα διηύ7. Ροϋσσος-Μηλιδώνης, «'Αποστολή Ίησουϊτών στή Μακεδονία τόν 17ο και 18ο αι.», β'
μέρος, δ.π., σ. 207.
8. Κ. Α. Βακαλόπουλος, «Το εμπόριο της Θεσσαλονίκης 1796-1840. Σύμφωνα μέ ανέκδο
τες εκθέσεις ευρωπαίων προξένων», Μακεδόνικα 16 (1976) 73-143. Πρβλ. Άθ. Ε. Καραθανάσης,
Ή Θεσσαλονίκη καί ή Μακεδονία 1800-1825 - Μία εικοσιπενταετία εν μέσω θνέλλης, Ε.Μ.Σ.
[Μακεδόνικη Βιβλιοθήκη, αρ. 86], Θεσσαλονίκη 1996.
9. Ροϋσσος-Μηλιδώνης, «'Αποστολή Ίησουϊτών στή Μακεδονία τόν 17ο καί 18ο αι.», β'
μέρος, δ.π., σσ. 213-215.
10. Ό.π, σ. 215. Ό R. F. Guérin de Rocher ήταν ο τελευταίος εφημέριος των Ίησουϊτών στή
Θεσσαλονίκη· μετά τήν απαγόρευση της λειτουργίας του τάγματος των Ίησουϊτών επέστρεψε
στή Γαλλία καί έξετελέσθη, μέ τόν αδελφό του Πέτρο, κατά τά γεγονότα της Γαλλικής Επανα
στάσεως (3.9.1792). Ό Πάπας Πίος Α' τους κατέταξε στους οσίους, δ.π., σ. 221.
11. Ό.π.,σ.217.
12. Arthur Drounlet, Histoire de la Mission des Lazaristes à Thessalonique (1773-1945),
Constantinople 1945, σ. 6. καί Ροΰσσος-Μηλιδώνης, «'Αποστολή Ίησουϊτών στή Μακεδονία τόν
17ο καί 18ο αι.», β ' μέρος, δ.π., σ. 214.
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θυνε και ένα μικρό σχολείο. Πάντως, την πλήρη διοίκηση της ενορίας των
ρωμαιοκαθολικών άνέλαβον οι Λαζαριστές σε μία δύσκολη, γι' αυτούς,
εποχή, τό 1793, οπότε οι αρχές της Γαλλικής Επαναστάσεως βρίσκονταν σε
πλήρη ανάπτυξη καί οι ιεραπόστολοι δεν προστατεύονταν από τό Γαλλικό
Προξενείο. Έτσι ο εφημέριος του προξενικού παρεκκλησίου επέστρεψε στή
Νάξο, σχεδόν εξόριστος, ενώ ο ναός τελούσε ύπό τήν προστασία τού αυστρια
κού προξενείου13.
Τό 1830 άρχισε μία νέα περίοδος γιά τους Λαζαριστές στή Θεσσαλονίκη
μέ τόν Louis Descamps, πού είχε καί τήν αρωγή τού Γάλλου προξένου
Charles Eduard Ghy* τό 1834 άρχισε νά λειτουργεί καί ενα σχολείο αρρένων,
στό όποιο ô Descamps δίδασκε έξι ώρες ημερησίως. Λίγο αργότερα έφθασε
στή Θεσσαλονίκη ώς βοηθός του ένας λαϊκός αδελφός τού Τάγματος τών
Λαζαριστών καί ô Descamps αφοσιώθηκε στην ανοικοδόμηση τού ναού: έκτισε
κωδωνοστάσιο, τοποθέτησε σταυρό στην κορυφή, μολονότι ο οθωμανικός νό
μος δέν τό επέτρεπε, καθιέρωσε τίς κωδωνοκρουσίες (1836). Ό αυτός Des
camps συνέστησε καί αδελφότητα μέ πενήντα συνεργάτες. Δυστυχώς, τό 1839,
ο ναός αποτεφρώθηκε από τή μεγάλη πυρκαγιά πού κατέστρεψε τό ένα τρίτο
της Θεσσαλονίκης. Κατόπιν τούτου, οι Ρωμαιοκαθολικοί τελούσαν τή λειτουρ
γία τους σέ ιδιωτικό χώρο (δωμάτιο), πού εΐχαν διαμορφώσει σέ παρεκκλή
σιο14.
Τό 1850 τοποθετήθηκε νέος εφημέριος ô Le Larec* ήταν ή εποχή πού
αναπτυσσόταν στην Ελληνική Ανατολή, καί φυσικά καί στή Μακεδονία, οι
ξένες θρησκευτικές προπαγάνδες. Οι Λαζαριστές, τότε, έστρεψαν τό ενδια
φέρον τους προς τά βουλγαρόφωνα χωριά μέ ορθοδόξους πληθυσμούς μέ
σκοπό νά τους προσελκύσουν στην Ούνία. Ή συνεχής δράση τών Λαζαριστών
είχε, γι' αυτούς, πολύ καλά αποτελέσματα αρχικώς καί ή σχετική βιβλιογρα
φία εΐναι πολύ διαφωτιστική επί τού προκειμένου15.
"Από έκθεση τού προξένου Γεωργίου Δοκού προς τό Υπουργείο τών
Εξωτερικών από 3 Ιουλίου 1890 καί σέ συνέχεια τών υπ' αριθμ. 3 καί 892
από 2 Ιανουαρίου καί 12 'Απριλίου 1889 αναφορές του, πληροφορούμεθα ότι
στή Θεσσαλονίκη, καί συγκεκριμένα στή ΒΔ είσοδο της πόλεως, σχεδιαζόταν
νά αναγερθεί μεγάλη βουλγαροουνιτική εκκλησία16. Σύμφωνα μέ τήν παρα
πάνω έκθεση τού "Ελληνος προξένου ο επίσκοπος τών εν Μακεδονία Καθο
λικών Βουλγάρων Μλαδένωφ, αφού έλαβε τήν άδεια άνοικοδομήσεως αυτού
13. Drounlet, δ.π.
14. Юж
15. Aug. Grulich, Die Unierte Kirche in Mazedonien 1856-1919, Augustinus-Verlag, Wärzburg
1977, Neue Folge, τ. 29, σ. 119.
16. Ιστορικόν Άρχεΐον Υπουργείου Εξωτερικών, Γενικού προξενείου της Ελλάδος εν
Θεσσαλονίκη, θεσσαλονίκη 4 Ιουλίου 1890, 'Αριθ. 693.
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του ναού μέ σουλτανικό φιρμάνι έτέλεσε επιδεικτικώς στις 3 Ιουλίου 1890 την
κατάθεση του θεμελίου λίθου.
Ό Πρόξενος Γ. Δοκός γράφει ότι στην τελετή παρέστησαν οι αρχές της
πόλεως: ο διευθυντής τού τμήματος πολιτικών υποθέσεων του βιλαετίου
Θεσσαλονίκης Γιουσούφ έφέντης αντιπροσωπεύοντας τόν Γενικό Διοικητή, ο
Γεν. Πρόξενος της Αυστρίας μέ τόν γραμματέα του, ο Πρόξενος της Ισπα
νίας Φρειδ. Charnaud, ο όποιος, εξ ονόματος της χώρας του, εΐχε δωρήσει
καί τό μεγάλο οικόπεδο αξίας 1.000 περίπου οθωμανικών λιρών καί στό
οποίο ανοικοδομήθηκε ο ναός. Ό ίδιος ο Charnaud, τιμήθηκε από τόν Πάπα
μέ τόν τίτλο τοϋ βαρώνου. Στην τελετή παρέστησαν, ωσαύτως, ο Πρόξενος
της Όλλανδίας, ο Γραμματεύς τοϋ 'Αγγλικού Προξενείου, ο διευθυντής τοϋ
υποκαταστήματος της Αυτοκρατορικής 'Οθωμανικής Τράπεζας στή Θεσσαλο
νίκη, ο διευθυντής τών εμμέσων φόρων, οι Ρωμαιοκαθολικοί έμποροι της πό
λεως, άπας ο καθολικός κλήρος της Θεσσαλονίκης μέ τίς αδελφές τοϋ ελέους
καί 40 περίπου Βουλγαροουνιτες χωρικοί. Ό Γ. Δοκός έγραψε ότι ο Βουλγαροουνίτης επίσκοπος Μλαδένωφ ξεκίνησε τήν τελετή μέ πομπή από τήν εκ
κλησία τών Γάλλων Λαζαριστών. Κατά τήν πομπή προπορεύονταν ο σταυ
ρός, τά έξαπτέρυγα, είκοσι ιερείς Βουλγαροουνίτες από τή Θεσσαλονίκη καί
τά γύρω χωριά καί ομάδα μαθητών από τό βουλγαροουνιτικό οικοτροφείο τοϋ
Ζεϊτενλίκ17. Οι Βουλγαροουνιτες κληρικοί, οι οποίοι ήσαν ένδεδυμένοι κατά
τό σχήμα τοϋ ορθοδόξου κλήρου, έψαλαν, μέ τους μαθητές τοϋ οικοτροφείου,
κατά τόν βυζαντινό ρυθμό. Οι προσκεκλημένοι παρακολουθούσαν τήν τελετή
τών εγκαινίων από μία σκιερή εξέδρα στολισμένη μέ τουρκικές σημαίες. Στην
εξέδρα μπορούσε κανείς νά διακρίνει τόν αυτοκρατορικό ζουγρά ενώ στό
κέντρο της υπήρχαν τά εμβλήματα τοϋ Πάπα καί επί στύλων σέ πινακίδες μέ
σλαβικούς χαρακτήρες (σλαβικά) τά γράμματα CK.Μ. ('Εκκλησία Κυρίλλου
καί Μεθοδίου) καί ή ημερομηνία 3/5 'Ιουλίου 1890, πού ήταν καί ή ήμερα της
καταθέσεως τοϋ θεμελίου λίθου. Χαρακτηριστικό εΐναι τό σημείο της εκθέ
σεως τοϋ Γ. Δοκού, στό οποίο περιγράφει τό στιγμιότυπο εκείνο της τελετής,
όπου οι ΒουλγαροουνΙτες ψάλλοντες περιέβαλον τόν επίσκοπο Μλαδένωφ μέ
χρυσοΰφαντα άμφια καί επέθηκαν επί τήν κεφαλήν αυτού χρυσή αρχιερατική
μίτρα. Μετά τή συνήθη έκθεση, συνεχίζει ο Δοκός, ο Μλαδένωφ ομίλησε βουλγαριστί καί κατόπιν έγράφη, πάλιν βουλγαριστί, σέ μεμβράνη πρακτικό πού
νά πιστοποιεί τήν κατάθεση τοϋ θεμελίου λίθου πού υπεγράφη από τόν ϊδιο,
τοϋ Μλαδένωφ εννοείται, τοϋ Γιουσούφ έφέντη καί όλων τών παρισταμένων.
Τό πρακτικό τοποθετήθηκε σέ φιάλη, πού επισφραγίσθηκε από τόν επίσκοπο
17. Charalambos Κ. Papastathis, «Information on the Uniate Movement among the Bulgarians.
The report of I. Nikolou and the Seminar of Zeitenlik/Thessaloniki (1905)», στον τόμο Πνευματικές
καί πολιτιστικές σχέσεις Βουλγάρων καί Ελλήνων από τά μέσα τοϋ ΙΕ ' εως τά μέσα τοϋ ΙΘ ' αι.,
Β ' Βουλγαροελληνικό Συμπόσιο, Σόφια 18-22 Σεπτ. 1980, Σόφια 1984, σσ. 130-133.
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και κλείσθηκε ερμητικώς σε κρύπτη σκαλισμένη σε μαρμάρινη πλάκα. 'Αρχιτέ
κτονας ήταν ο Γάλλος μηχανικός Albert Vieillot. Τά χρώματα, πάντα κατά
τόν Δοκό, εΐχαν ήδη εξασφαλισθεί και ο ναός, κατά την εκτίμηση του, θά
ανοικοδομούνταν πολύ σύντομα. Καί τέλος, ο αυτός Γ. Δοκός, επισημαίνει
ότι ή επιλογή της θέσεως του ναού εΐχε ώς σκοπό ώστε οι εκ της πύλης του
Άξιον, της κυριωτέρας εισόδου της Θεσσαλονίκης ερχόμενοι χωρικοί θά
βλέπωσι πρώτον τον μεγαλοπρεπή αυτόν vaòv τών Βουλγαρο-ουνιτών.
Ό καθηγητής κ. Χαρ. Παπαστάθης σέ πρόσφατη μελέτη του παρουσίασε
μία άλλη πτυχή γιά τόν σκοπό της ιδρύσεως ούνιτικού ναού στή Θεσσαλονίκη·
εδώ γίνεται λόγος γιά εράνους τών Λαζαριστών, γιά τό ενδιαφέρον τών Γάλ
λων επισήμων γιά τήν ανέγερση τού ναού, καθώς καί γιά τό οικόπεδο επί τού
οποίου θά ανεγειρόταν ο ναός καί πού εΐναι αυτό επί τού οποίου άνεγέρθηκε
στά τέλη της δεκαετίας τού 1960 τό ξενοδοχείο «Καψής» επί της οδού Μο
ναστηρίου. Γιά τήν τελετή τού θεμελίου λίθου πού παρουσιάσαμε έγραψε ο
πρόξενος της Γαλλίας Lacretelle από 28 Ιουλίου 1890, αλλά καί τίς οικονο
μικές καί άλλες δυσκολίες πού προέκυψαν μέ αποτέλεσμα νά μήν αποπερα
τωθεί ποτέ ο ναός αυτός καί οι λιγοστοί Βουλγαροουνίτες της Θεσσαλονίκης
νά έκκλησιάζωνται στό ναΐδιο της μονής Λαζαριστών στο Ζεϊτενλίκ. Πάντως,
ώς τά τέλη της δεκαετίας τού 1960, οπότε άρχισε ανεγειρόμενο τό ξενοδοχείο
«Καψής», υπήρχε ένας χώρος, στην πίσω πλευρά, στην οδό Αφροδίτης, πού
χρησιμοποιήθηκε ώς ναός τών έλληνορρωμαιοκαθολικών, πού καί αυτός
έκλεισε μαζί μέ τό παρακείμενο γραφείο τού Καθολικού Τύπου. Ενδιαφέ
ρουσα, ωστόσο, θά ήταν νά καταστή γνωστή ή διαδικασία πωλήσεως τού
οικοπέδου (πού ανήκε σέ ποιόν ώς τό 1969-1970;), καί ή αγορά του από τους
ιδιοκτήτες τού ξενοδοχείου18.
Δημοσιεύουμε στή συνέχεια τήν αναφορά τού Προξένου Γ. Δοκού:
ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αντίγραφον
Εν Θεσσαλονίκη τη 3η Ιουλίου 1890
Αριθμ. 693
Κύριε Υπουργέ,
Κατόπιν τών υπ' αριθ. 3 καί 892 από 2 Ιανουαρίου καί 12 Απριλίου
1889 αναφοράς μου, δι' ής μετέδωκα τη Υμετέρα Εξοχότητι πληροφορίας
18. Χαρ. Κ. Παπαστάθης, «Ένα υπόμνημα γιά τήν ούνιτική κίνηση στή Μακεδονία και ή
ίδρυση ναοϋ στην θεσσαλονίκη», Θεσσαλονικέων Πόλις 3 (Όκτ. 2000) 143-146.
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περί τής κατά τήν βορειοδυτικήν εϊσοδον της πόλεως ταύτης άνεγερθησομένης
μεγάλης βουλγαρο-ουνιτικής εκκλησίας λαμβάνω την τιμήν νά γνωστοποιήσω
οτι ό Επίσκοπος των εν Μακεδονία καθολικών Βουλγάρων Μλαδένωφ
λαβών το επιτρέπον τήν άνοικοδόμησιν τον μνησθέντος ναού Σουλτανικού
φιρμανίου ετέλεσε σήμερον επιδεικτικώς τήν κατάθεσιν του θεμελίου λίθου.
"Εντυπα προσκλητήρια όμοια τω εγκλειστώ ώδε προς με άποσταλέντι
διενεμήθησαν εις πάσας τάς ενταύθα εγχώριους και ξένας αρχάς.
Κατά τήν τελετήν παρέστησαν ο διευθυντής του τμήματος των πολιτικών
υποθέσεων του βιλαετίου Θεσσαλονίκης Γιουσούφ έφέντης, ώς αντιπρόσωπος
του Γεν. Διοικητού, ο Γεν. Πρόξενος της Αυστρίας μετά του γραμματέως του,
ό πρόξενος της Γαλλίας μετά του γραμματέως του, ό Πρόξενος της Ισπα
νίας F. Charnaud, όστις εδωρήσατο τό εϋρύχωρον γήπεδον αξίας λ. οθ. 1000
περίπου, εφ' οϋ ανοικοδομείται ό ναός, και εις öv δια τάς συνεχείς ενέργειας
και της μεγάλης χρηματικής συνδρομής του υπέρ της διαδόσεως του καθο
λικισμού ενταύθα ό Πάπας απένειμε πρό τίνων ετών τον τίτλον του βαρώνου,
ό Πρόξενος τής 'Ολλανδίας, ό Γραμματεύς του Γεν. Προξενείου της Αγ
γλίας, ό διευθυντής του εν τη πόλει ταύτη ύποκαταστήματι τής Αύτοκρ.
Όθωμ. Τραπέζης, ο διευθυντής τών εξ εμμέσων φόρων, οι εν τη πόλει ταύτη
καθολικοί έμποροι, όπως ό ενταύθα Γαλλικός κλήρος μετά τών αδελφών του
ελέους, όστις δέν συμμετέσχε μεν τής ιεροτελεστίας, εφρόντιζεν όμως περί
τών τής τελετής και 40 περίπου χωρικοί Βουλγαρο-ουνϊται.
Μικρού πρό τής ταχθείσης ώρας ό Βουλγαρο-ουνίτης επίσκοπος Μλαδέ
νωφ εξεκίνησεν εκ τής εν τή συνοικία τής καθολικής εκκλησίας τών Γάλλων
Ααζαριστών. Έπροπορεύοντο σταυρός, έξαπτέρυγα, εϊκοσιν ιερείς Βουλγαροουνϊται εκ τής πόλεως ταύτης και τών πέριξ χωρίων και θίασος μαθητών τού
εν τή θέσει Ζεϊτινλίκ, παρά τή πόλει ταύτη Οικοτροφείου τών Βουλγαροουνιτών εν τω όποίω περισυλλέγουσι ούτοι ορφανούς και άλλους απόρους
Βουλγαροπαίδας χωρικούς. Οι μνησθέντες ιερείς εφερον οίον ακριβώς φέρει
ενδυμασίαν ο ημέτερος κλήρος, έψαλλε δε μετά τών μαθητών κατά τον εν
τοις όρθοδόξοις ναοίς εν χρήσει βυζαντινόν ρυθμόν.
Οι κεκλημένοι κατέλαβον θέσεις εν σκιάδι εκ σανίδων φορτωμένη μέ
Τουρκικός σημαίας. Αιεκρίνοντο καλλιτεχνικώς γεγραμμένα επί μεν του με
τώπου αυτής ο Αυτοκράτορας ζουγράς, έσω δε εν τω κέντρω αυτής τά σήμα
τα του Πάπα και επί τών στύλων εις πινακίδας δια σλαυϊκών χαρακτήρων
τά γράμματα C. Κ. Μ. (εκκλησία Κυρίλλου και Μεθοδίου) και ή χρονολογία
3/5 Ιουλίου 1890, ήτοι ή τής καταθέσεως του θεμελίου λίθου.
"Αμα άφίκετο εις τον τόπον ό Επίσκοπος Μλαδένωφ μετά τής συνοδείας
του άπέθηκε τό έπικαλυμμαύχιον, οι δέ ιερείς ψάλλοντες περιέβαλον αυτόν
δια χρυσοϋφάντων αμφίων και έπέθεσαν επί τήν κεφαλήν αυτού χρυσήν
άρχιερατικήν μίτραν.
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Μετά τήν συνήθη δέησιν άπήγγειλεν ούτος λόγον βονλγαριστί, κατόπιν
εγράφη βονλγαριστί επί μεμβράνης πρακτικον πιστοποιούν την κατάθεσιν τον
θεμελίον λίθον, όπερ υπεγράφη υπ9 αϋτοϋ, τον Γιονσούφ εφέντη, των προμνησθέντων σνναδέλφων μον και πάντων των παρισταμένων. Τό εν λόγω
πρακτικον ετέθη εν φιάλη, ήτις σφραγισθείσα νπό τον έπισκόπον ένεκλείσθη
ερμητικώς εν κρύπτη γεγλνμμένη εν μαρμάρω κατατεθέντι νπ9 αντοϋ.
Ως μοι εΐπεν ο σνντάξας το σχέδιον της εκκλησίας Γάλλος μηχανικός κ.
Albert Vieillot, αύτη εσεται ή πολντελεστέρα και εντελεστέρα Ισως ύπό άρχιτεκτονικήν εποψιν πασών των νεωτέρων εν Ανατολή εκκλησιών.
Τά απαιτούμενα δια τήν εκκλησίαν χρήματα είσίν έτοιμα ώστε εντός ονχί
μακρόν χρόνον οι εκ της πύλης τον Αξιον, τής κνριωτέρας εΐσόδον τής Θεσ
σαλονίκης ερχόμενοι χωρικοί θά βλέπωσι πρώτον τον μεγαλοπρεπή ναόν τών
Βονλγαροοννιτών.
Αντίγραφον τής παρούσης υποβάλλω τή εν Κωνσταντινονπόλει Β. Πρε
σβεία,
Εύπειθέστατος
ο Γεν. Πρόξενος
νπογ. Γ. Σ. Δοκός
Προς τήν Α. Έξοχότητα
τον Κύριον Ν. Α. Μανροκορδάτον
Έκτακτον Απεσταλμένον και Πληρεξούσιον
τής εν Κωνσταντινονπόλει Έλλ. Πρεσβείας τής A.M.
ΠΡΩΤ. ΙΩ. ΑΛ. ΜΑΝΙΚΑΣ

RESUME
Père Ioannis Manikas, Quelques informations sur l'ordre des Lazaristes
et les Uniates à Thessaloniki.
L'auteur présente quelques informations sur les activités des Catholiques
et des Lazaristes à Thessaloniki depuis la dislocation de Tordre des Jésuites
(1783), jusqu'à 1890. C'était l'époque où des bulgares qui vivaient à Thessaloniki, convertis à l'ordre des Uniates, s'étaient unis aux autres catholiques
et entreprirent l'édification d'une église uniate à l'entrée de la ville. Le consul
grec Georges Dokos, dans un rapport, daté du 3 juillet 1890, adressé à l'ambassade grecque de Constantinople, évoque la fondation de cette église des
Bulgarouniates, qui, toutetois, ne s'est jamais parfaite. Ces fondements
étaient situés, jusqu'à 1970 (ci), sur le terrain de l'hôtel «Kapsis».
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