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Θέµα της εισήγησης : Το «Γαλλικό σχολείο»που ιδρύθηκε  το 1909,  όταν εγκατα-

στάθηκε στα Γιαννιτσά (Υenidje Vardar)  η Αδελφή Bondemange και το τάγµα των 

Αδελφών του Ελέους, µε χρηµατοδότηση  του Cazot, Ηγούµενου των Ενωτικών 

Βουλγάρων στη Μακεδονία. Αναλυτικά  θα παρουσιαστούν  τα παρακάτω:  

� Οι δραστηριότητες των Αδελφών του Ελέους σχετικά µε την Εκπαίδευση και 

την  ιατρική περίθαλψη  των ανθρώπων της περιοχής.  

� Το σχολείο και η Μάχη των Γιαννιτσών  (επιστολή Mages - αποσπάσµατα) 

� Η λειτουργία του κτιρίου ( σχολείο-νοσοκοµείο ) 1917 -1938  

� Η στέγαση του τριτάξιου Γυµνασίου, το 1944-45  

� Η στέγαση εξατάξιου Γυµνασίου, το διάστηµα 1956-60  

� Η στέγαση των τριταξίων Γυµνασίων και Λυκείων,αρρένων και θηλέων 

(1964-1966) 

� Η κατεδάφιση του «Γαλλικού», όπως συνήθιζαν να το αποκαλούν οι Γιαννι-

τσώτες, το 1978. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Το θέµα της εισήγησής µου είναι το γαλλικό σχολείο(και ως σχολική µονάδα αλλά 
και ως κτίριο).Θεωρώ όµως απαραίτητο να συνδέσω το σχολείο  µε την παρουσία 
των  καθολικών και συγκεκριµένα των Ουνιτών στα Γιαννιτσά.  

Το 1856, µε το µεταρρυθµιστικό διάταγµα Χάτι Χουµαγιούν και τις θρησκευτικές 
ελευθερίες, που δόθηκαν, δηµιουργήθηκε ένα ευνοϊκό κλίµα για τις ξένες προπα-
γάνδες, το οποίο εκµεταλλεύτηκε η Παπική εκκλησία έχοντας  τη βοήθεια των Καθο-
λικών Προξενείων Θες/νίκης. Όλα ξεκίνησαν γύρω στο 1862, µε τον σλαβόφωνο ιε-
ρέα Παπαδήµο, που ήρθε σε ρήξη µε τον  Μητροπολίτη Βοδενών, Νικόδηµο Κων-
σταντινίδη, από την Τένεδο, λόγω της άρνησης του επισκόπου για την εισαγωγή της 
σλαβικής γλώσσας στα σχολεία και στις εκκλησίες. Τον παπα-∆ήµο και τους δυο γα-
µπρούς του ακολούθησαν µερικοί φτωχοί κάτοικοι του Γιουµπρά µαχαλέ της πόλης. 

 Οι Καθολικοί των Γιαννιτσών είναι Ουνίτες, δηλαδή διατηρούν τον ανατολικό 
(ορθόδοξο) ρυθµό στη λειτουργική ζωή και στην εξωτερική εµφάνιση, για παράδειγ-
µα άµφια ιερέων, διακόσµηση ναού, λατρευτικά  στοιχεία. Έχουν, όµως το FILIO-
QUΕ στο Σύµβολο της Πίστεως και µνηµονεύουν ως αρχηγό της Εκκλησίας τον Πά-
πα της  Ρώµης. Φυσικά η κίνηση του παπα-∆ήµου  προκάλεσε την αντίδραση των 
Ορθοδόξων Ελλήνων των  Γενιτσών, που έκαναν αναφορά στο Οικουµενικό Πατρι-
αρχείο, η οποία  δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα της Κωνσταντινουπόλεως  «Ανατολι-
κός Αστήρ» αριθµός φύλλου 25 του έτους 1862, και καταγγέλλουν τους Λαζαριστές 
µοναχούς της Θεσ/νίκης για τις µεθόδους που χρησιµοποιούσαν για να προσηλυτί-
σουν στην Ουνία. Συγκεκριµένα οι Λαζαριστές  υπόσχονταν οικονοµικές ελαφρύν-
σεις και ενισχύσεις, προστασία από τις αυθαιρεσίες της Τουρκικής εξουσίας µέσω 
των καθολικών προξενείων (Κονσολάτα) ( για παράδειγµα πλήρωναν 5%  για το χα-
ράτσι αντί για 10%  και για το γιουµρούκι, φόρο του κρασιού 3 % ) 
Ο παπα-∆ήµος και οι οµοϊδεάτες του, µε τη βοήθεια των Λαζαριστών Θεσ/νίκης, 

που ήταν µοναχοί του τάγµατος του Αγίου Βικεντίου, κατάφεραν να τους παραχωρη-
θεί άδεια (φιρµάνι) ανέγερσης του ναού του Αγίου Πέτρου στα Γενιτσά το 1863, τον 
οποίον εγκαινίασαν στις 6 Ιανουαρίου του 1865, ηµέρα Χριστουγέννων ( µε το παλιό 
ηµερολόγιο).Η ενορία, όµως, των καθολικών δεν ήταν πολυπληθής παρόλη τη συ-
µπαράσταση των καθολικών προξενείων Θεσσαλονίκης. Εξασθένισε ακόµη 
περισσότερο όταν ο ουνίτης επίσκοπος Μλαντένωφ προσχώρησε στη Βουλ-
γαρική Εξαρχία το1895και ο διάδοχός του, επίσκοπος Επιφάνιος Σιάνωφ 
(1895-1923) δεν κατόρθωσε να σταµατήσει τη συνεχιζόµενη συρρίκνωση 
της Ουνίας»  

Στα πλαίσια λοιπόν της  ενίσχυσης της ουνιτικής ενορίας των Γενιτσών οι Λαζαριστές 
Μοναχοί ίδρυσαν το 1908, το µοναστηριακό οίκηµα που έµεινε στη µνήµη των κατοίκων 
ως «Γαλλικό Νοσοκοµείο- Σχολείο». Τα έξοδα του ταξιδιού και της εγκατάστασης  των 
Αδελφών του Ελέους στα Γιαννιτσά κάλυψε ο Cazot, επικεφαλής των Ενωτικών 
Βουλγάρων της Αποστολής, στη Μακεδονία, ο οποίος τις παραχώρησε ένα επιπλω-
µένο σπίτι και τις έδωσε 30.000 φράγκα  για να συντηρηθούν. Τα έτη 1909-1910, κο-
ντά στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, κατασκευάστηκε σ’ ένα 
οικόπεδο, 2,4 στρεµµάτων το κτίριο που προορίζονταν για σχολή Θηλέων. Ήταν 
τριώροφο µε διαστάσεις 30 επί 15 , είχε δύο εισόδους και οι όροφοι επικοινωνούσαν 
µε εσωτερικές ξύλινες σκάλες.   

Η πρώτη αδελφή του Ελέους, που ήρθε στα Γιαννιτσά ήταν  η Bondemange, η 
οποία σε µια επιστολή της σχολιάζοντας το θρησκευτικό συναίσθηµα του λαού επι-



σηµαίνει την άγνοια του για τις δογµατικές διαφορές: Γράφει συγκεκριµένα «∆εν υ-
πάρχει θρησκευτικός φανατισµός µεταξύ Καθολικών και Ορθοδόξων. ∆εν ξέρουν 
παραπάνω ο ένας από τον άλλο ποια διαφορά υπάρχει ανάµεσα στην πίστη τους, για 
αυτούς είναι ο παπάς ο οποίος τους ξεχωρίζει. Εάν καλούν τον Αβά, για να ευλογή-
σουν το σπίτι τους, είναι Καθολικοί  εάν καλούν τον Ορθόδοξο  ιερέα, τότε είναι Ορ-
θόδοξοι.» 

Οι δραστηριότητες των Αδελφών του Ελέους επεκτείνονταν σε δύο τοµείς: τον 
εκπαιδευτικό, µε τη λειτουργία σχολείου µε εξωτερικούς µαθητές, που ο αριθµός τους έ-
φτασε τους τριακόσιους, στο αποκορύφωµα της δράσης   και στον ιατρικό, µε τη λειτουργία 
ενός µικρού  νοσοκοµείου µε εξωτερικό ιατρείο και προσφορά φαρµάκων ή  την κατ’ 
οίκον ιατρική φροντίδα  ασθενών  στα γειτονικά χωριά. 

Η  ζωή και η δράση των Αδελφών  κυλούσε οµαλά µέχρι το 1912. Στη διάρκεια της 
Μάχης των Γιαννιτσών 19-20 Οκτωβρίου κατέφυγαν στα δύο κτίρια (το σχολείο και το 
πρεσβυτέριο) περίπου 2000 τροµαγµένοι κάτοικοι. Ο Mages , Λαζαριστής  Μοναχός,  επι-
κεφαλής της ιεραποστολής  έτυχε να είναι στα Γιαννιτσά και γράφει σχετικά µε τη Μάχη :  

«Την Παρασκευή, εορτή των «Αγίων Πάντων»  
ο ήχος των κανονιών άρχισε να 

ακούγεται από πολύ ενωρίς-και τούτο διήρκησε καθ’όλη την ηµέρα. Ήδη από τις 
πρώτες κανονιές, οι δύο οικίες µας κατακλύσθηκαν από περισσότερους των δύο χι-
λιάδων ανθρώπους. Οι γυναίκες και τα παιδιά τακτοποιήθηκαν στις Αδελφές , ενώ οι 
άνδρες στο πρεσβυτέριο. Τα πάντα είχαν γεµίσει τόσο, που δυσχεραινόταν η κυκλο-
φορία στους χώρους. Με τη βοήθεια του συναδέλφου µου ιερέως (νέος σε ηλικία 
Βούλγαρος ιερέας) 

και µαζί µε µερικούς νεότερους-πιο τολµηρούς –αναλάβαµε την 
προστασία των δύο οικιών. Ο συνάδελφός µου φύλαγε τους χώρους …του πρεσβυτε-
ρίου, ενώ εγώ την οικία των Αδελφών. Περιττό να σας τονίσω ότι τη νύχτα της Πα-
ρασκευής προς το Σάββατο, κανείς δεν κοιµήθηκε. Επειδή δε το πρεσβυτέριο δεν εί-
ναι µακριά από τις Αδελφές, υψώσαµε σκάλες στα δύο υπόστεγα· τούτο µας επέτρεπε 
να σκαρφαλώνουµε στις στέγες που µας χώριζαν και να αλληλοβοηθηθούµε σε περί-
πτωση νυχτερινής επιθέσεως. Το βράδυ, περί τη 8η, ξέσπασε θύελλα, ενώ η βροχή 
που ακολούθησε, διήρκησε χωρίς ανάπαυλα , επί δύο µήνες. 

Χάρη στο σκοτάδι της νύχτας, οι Έλληνες προωθούνταν· παρά δε την πυκνή, πα-
γερή βροχή, τα κανόνια ακούγονταν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου. 

Την παραµονή, οι Έλληνες χτύπησαν τους Τούρκους που δεν είχαν υποτάξει. Και 
ήδη ένας αριθµός Ελλήνων στρατιωτών έστρεψε τα πυρά προς την πόλη, ενώ οµάδες  
ανά τριάντα, τη φορά έπεφταν στο µαχαλά µας. 

Η νευρικότητα είχε καταλάβει τους πάντες. Οι γυναίκες που είχαν τα παιδιά τους 
ή τους συζύγους τους στη φυλακή είχαν τρελαθεί. ∆ιέδιδαν  απευθυνόµενες προς ε-
µάς, ότι οι Τούρκοι είχαν παραδώσει στις φωτιές τις δύο φυλακές, γεµάτες από χρι-
στιανούς. Μερικές µάλιστα έφυγαν προς βοήθεια των συζύγων τους, µε καταφανή 
τον κίνδυνο να σκοτωθούν πρώτες αυτές! Μου ζητούσαν, µάλιστα, να τις συνοδεύ-
σω· αλλά µε τίποτε στον κόσµο, δεν έπρεπε να εγκαταλείψω τη θέση µου, δίπλα στον 
πολύ κόσµο. Ήδη από ενωρίς το βράδυ, τα κοριτσόπουλα του σχολείου προσεύχο-
νταν.  

Τελικά, περί τη 11η ώρα οι κανονιοβολισµοί έπαυσαν. Οι Τούρκοι είχαν εξουδε-
τερωθεί. Επειδή δε η ταράτσα του πρεσβυτερίου δεσπόζει της πόλεως, ανεβαίνοντας 
από καιρό εις καιρό µπορούσα από ‘κει ψηλά να παρακολουθώ την όποια µάχη που 
διεξαγόταν κάτω από τα µάτια µας έως και σε ενός ακόµη χιλιοµέτρου απόσταση…» 

Στη συνέχεια κάνει απολογισµό της Μάχης και αναφέρει πως το κτίριο µετατρά-
πηκε σε νοσοκοµείο: 

«Οι Έλληνες κατέστρεψαν και έκαψαν τον τουρκικό µαχαλά, δηλαδή το ήµισυ 
σχεδόν της πόλεως. Οι Τούρκοι, νέοι και γέροι, γυναίκες και παιδιά, πανικόβλητοι 



ξεχύθηκαν προς τα χωράφια κάτω από τη βροχή του ουρανού και τις οβίδες των Ελ-
λήνων. Επειδή δε έπρεπε να διανύσουν 50 χιλιόµετρα, για να φθάσουν στη Θεσσαλο-
νίκη, µεγάλος αριθµός γυναικών και παιδιών απέθαναν καθ’οδόν από την κόπωση, το 
κρύο και την πείνα. Μάλιστα, κάποιες µέρες αργότερα, βρέθηκε ζωντανό ακόµη ένα 
νήπιο που βύζαινε τη νεκρή µάνα του. Οι Έλληνες δεν φρόντισαν να θάψουν τους 
νεκρούς, και χιλιάδες πτώµατα δόθηκαν βορά στα σκυλιά. Είναι δε εκ της Θείας 
Προνοίας το γεγονός ότι, µέχρι και του παρόντος, δεν έχουµε κάποια επιδηµία.  

Τώρα, επικρατεί η µιζέρια· και η µιζέρια είναι µαύρη εκεί απ’ όπου πέρασαν οι 
δύο στρατοί, εφόσον-νικητές και ηττηµένοι-κατέκλεψαν όσους δεν εφόνευσαν. Οι 
Τούρκοι λεηλάτησαν και έκαψαν τα χριστιανικά χωριά, αλλά κι οι Έλληνες έκαψαν 
το ίδιο τα τουρκικά χωριά… 

∆εν θα σας εκθέσω όλα όσα υποφέραµε µε τις Αδελφές. Αρκεί να γνωρίζετε ότι, 
περισσότερο από ένα µήνα, τα δύο σχολεία µας είχαν µετατραπεί σε νοσοκοµεία. 
Καθ’ όλη δε την περίοδο περισσότεροι από δύο χιλιάδες ασθενείς, ιατροί, τηλεγρα-
φητές, φαρµακοποιοί, νοσοκόµοι, µάγειροι, χωροφύλακες είχαν καταλάβει τις εγκα-
ταστάσεις µας. Μετά από σαράντα ηµέρες, έφυγαν µε αγένεια, απλά αφήνοντας πίσω 
τους ερείπια και βρωµιά.» 

 Στη συνέχεια ήρθαν οι Γάλλοι της Αντάντ και  µετέτρεψαν το κτίριο σε Νοσοκο-
µείο, γι αυτό έµεινε η ονοµασία Γαλλικό Νοσοκοµείο. Το διάστηµα 1914 -1917 οι 
σχέσεις ουνιτών και χριστιανών ήταν τεταµένες, ο Ουνιτικός Ναός έκλεισε και οι Α-
δελφές του Ελέους εγκατέλειψαν την πόλη, γιατί πέρα από τον προσηλυτισµό κατη-
γορήθηκαν και για ανθελληνισµό. 

Οι Λαζαριστές µοναχοί ξεκίνησαν έναν διπλωµατικό αγώνα για την επανάκτηση 
του ναού, µε το επιχείρηµα ότι ήταν περιουσιακό στοιχείο της  Γαλλικής Καθολικής 
Ιεραποστολής, αφού υπήρχαν τίτλοι ιδιοκτησίας, που δεν µπορούσαν να αµφισβητη-
θούν. Συγκεκριµένα, υπήρχαν δύο φιρµάνια θεσπισµένα  και νοµικά κατοχυρωµένα, 
τα οποία έφεραν τη σφραγίδα του Σουλτάνου Abdoul- Hamid. Τελικά, οι Αδελφές 
του Ελέους επέστρεψαν στις 14- 9-1917 στα Γιαννιτσά και το σχολείο άνοιξε πάλι τις 
πόρτες του και γράφτηκαν περίπου 300 παιδιά. Όµως, σε νέες περιπέτειες ενεπλάκη-
σαν οι οικογένειες των µαθητών, στις οποίες  υποβλήθηκε µήνυση και δέχτηκαν α-
πειλές  από τους  τοπικούς άρχοντες ότι θα πληρώσουν πρόστιµο ή ότι θα στερηθούν 
το δικαίωµα να  αγοράσουν αλεύρι. Κάποιοι γονείς παρέµειναν σταθεροί στην από-
φασή τους, ενώ κάποιοι άλλοι λιγότερο θαρραλέοι υποχώρησαν. Όµως, ας µην ξε-
χνούµε ότι ήµασταν ακόµη σε πόλεµο και οι ενέργειες των ανθρώπων  ήταν υπερβο-
λικές. Οι Αδελφές του Ελέους  δούλευαν κάτω από συνθήκες αφόρητες , ενώ συντη-
ρούσαν το Νοσοκοµείο µε έξοδα του Ερυθρού Σταυρού της Μάλτας.  

Η ουνιτική ενορία το 1923 ενισχύθηκε µε πρόσφυγες καθολικούς, που ήρθαν από 
τα Μάλγαρα συνοδευόµενοι από δύο ιερείς, τον π. Γεώργιο Χαλαβαζή και τον π. Άν-
θιµο Σαργολόγο, όµως οι περισσότεροι πρόσφυγες από τα Μάλγαρα εγκατέλειψαν 
σύντοµα τα Γιαννιτσά. 

Η δράση των Αδελφών του Ελέους συνεχώς έφθινε, γιατί τα οικονοµικά τους ή-
ταν πενιχρά, οι οικονοµικές επιχορηγήσεις σχεδόν σταµάτησαν και θα έπρεπε να αυ-
τοσυντηρηθούν. Το Γαλλικό υπολειτούργησε µέχρι το 1938 και οι Αδελφές αναγκά-
στηκαν να φύγουν. Με την κήρυξη του 2ου παγκοσµίου πολέµου το κτίριο χρησιµο-
ποιήθηκε ως κέντρο επιστράτευσης και στα χρόνια της Κατοχής  εγκαταστάθηκαν 
γερµανοί στρατιώτες.  

Το σχολικό έτος 1943-44 µεταφέρθηκε το Γυµνάσιο Γιαννιτσών που λειτούργησε 
κανονικά από τον Ιανουάριο του 1945.Το κτίριο φιλοξένησε χιλιάδες µαθητές µέχρι 
το 1966, όταν κτίσθηκε το 1ο Γυµνάσιο Γιαννιτσών. Σ’ ένα δηµοσίευµά στην Ηχώ 
του κάµπου ο Ζάχος Σαββόπουλος γράφει « Μετά από την Πέλλα δεν ένιωθα, δεν 



έβλεπα… έστελνα πιο µπροστά από µένα τα µάτια µου να αντικρίσουν στο βάθος, 
δεξιά πάνω στο ύψωµα, µια αναλαµπή:Ο πυργίσκος απ’ το Γαλλικό Νοσοκοµείο, 
ντυµένος µε τη µετάλλινη πανοπλία του, µε την αιχµηρή κορυφή του, λαµπύριζε απ’ 
τον ήλιο και µου ‘στελνε το πρώτο µήνυµα υποδοχής»  

Το κτίριο λόγω της παλαιότητάς, αλλά και των πολεµικών περιπετειών αντιµετώ-
πιζε πολλά προβλήµατα σχετικά µ’ αυτά υπάρχουν αναφορές εκπαιδευτικών αλλά και 
δηµοσιεύµατα γονιών και τοπικών παραγόντων. Ενδεικτικό της κατάστασής του είναι 
το απόσπασµα από την (1965) της πρωτοδιορισµένης καθηγήτριας, Ευτυχίας 
Μπραέσσα: «Ένα οικόπεδο χωρίς περίφραξη, λίγο πιο πέρα από το κέντρο της πόλης 
και στην άκρη ένα πολύ παλιό κτίριο. Μάλλον δεν θα έπρεπε να λειτουργεί, αλλά από 
ανάγκη συνέβαινε το αντίθετο…την ώρα που φθάνω γίνεται µάθηµα , στο σχολικό 
χώρο επικρατεί ησυχία. Ανεβαίνω µερικά σκαλοπάτια και κτυπώ την πόρτα που έχει 
την επιγραφή«Γραφείο καθηγητών»…το γραφείο του ∆ιευθυντή ήταν ένα µικρό δω-
µατιάκι, µ’όσα είναι απαραίτητα στο χώρο, µια βιβλιοθήκη, το απαιτούµενο τραπέζι 
και µέσα στη µέση να καίει η ξυλόσοµπα και η φωτιά να τριζοβολά…η αίθουσα, ας 
την πούµε έτσι, ήταν ένας χώρος ακατάλληλος για µάθηµα, η πόρτα της παλιά και 
σαρακοφαγωµένη δεν έκλεινε και από τις πολλές χαραµάδες της ορµούσε η παγωνιά. 
∆ύο παράθυρα που έβλεπαν  σε αυλή, δεν είχαν τζάµια και το κενό το κάλυπταν µπά-
λες από χαρτί.» 

Το 1966 το σχολείο εγκαταλείφθηκε, γιατί το Γυµνάσιο µεταφέρθηκε στο νέο του 
κτίριο στο χώρο του παλιού γηπέδου, και το Γαλλικό έµεινε έρηµο και έφθινε καθη-
µερινά. Το 1978, µε την άδεια της Ρώµης, το κτίριο πουλήθηκε και το ποσό διατέθηκε 
για την ανέγερση του οίκου Ευγηρίας του «Καλού Σαµαρείτη» στην Αθήνα. 
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