μαιευτήριο λειτουργούσε κανονικά για περίπου δύο μήνες, ενώ ο πρώτος τοκετός
είχε γίνει το Δεκέμβριο του 1932, πριν την ολοκλήρωση των εργασιών. Μια ετοιμόγεννη γυναίκα πήγε στο μαιευτήριο να γεννήσει, κάτι που εκείνη τη στιγμή ήταν
πρακτικά αδύνατο. Ωστόσο, μέχρι να κανονισθεί η μεταφορά της σε άλλη κλινική
της πρωτεύουσας, πρόλαβε να φέρει στον κόσμο ένα αγόρι. Η Έλενα Βενιζέλου,
θεώρησε το γεγονός αυτό ως καλό οιωνό και ζήτησε να παραμείνει στο ίδρυμα η
λεχώνα, στην οποία μάλιστα δώρισε 20 χιλιάδες δραχμές για ν’ αναθρέψει το παιδί
της, το πρώτο μωρό που ήρθε στον κόσμο μέσα στις εγκαταστάσεις του νέου μαιευτηρίου.
Όταν λειτούργησε για πρώτη φορά, η μαιευτική κλινική «Μαρίκα Ηλιάδη»
διέθετε 130 κρεβάτια, τα μισά από τα οποία ήταν δωρεάν για όσες γυναίκες αποδείκνυαν ότι ήταν άπορες. Τα υπόλοιπα κρεβάτια ήταν χωρισμένα σε τρεις κατηγορίες
διαφορετικού κόστους, σε κάθε περίπτωση κατώτερου σε σχέση με τις υπόλοιπες
κλινικές της εποχής, ενώ η διαφοροποίηση των τιμών δεν συνοδευόταν από διαφορετική μεταχείριση των γυναικών. Η διαφορά αφορούσε μόνο τον αριθμό των κλινών
σε κάθε δωμάτιο.
Το κυριότερο, έργο της Έλενας Βενιζέλου παραμένει το φιλανθρωπικό. Κάποιες από τις σημαντικότερες δωρεές της αξίζει να σημειωθούν.
Στο Παρίσι συμβάλει για την ανέγερση νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού,
στο Λονδίνο δωρίζει γήπεδο αξίας 1.000 λιρών σε γηροκομείο
Στη Χίο ιδρύει το Σκυλίτσειον Νοσοκομείο.
Στην Αθήνα, πέρα από το μαιευτήριο «Μαρίκα Ηλιάδη» συμβάλει για την
ανέγερση του νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού. Ιδρύει επίσης τη Σχολή Νοσοκόμων – Μαιών Βιργινίας Σκυλίτση και σχολή για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Μεταξύ άλλων, δωρίζει στο ελληνικό δημόσιο, το οίκημα της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο και φροντίζει ιδιαίτερα τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία.
Στα Χανιά, που είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του συζύγου της, προσφέρει
σημαντική αρωγή, όπως το Βενιζέλειο Στάδιο, το Βενιζέλειο Ωδείο, τις παιδικές εξοχές Αγίων Αποστόλων, το άνοιγμα του δρόμου του Θερίσου (Βιργινία Σκυλίτση).
Ακόμη, συμβάλει για το Πατριωτικό Ίδρυμα περίθαλψης προσφύγων, το Υδραγωγείο
Μουρνιών, ενώ προσφέρει υποτροφίες σε Χανιώτες φοιτητές για σπουδές στο εξωτερικό.
Το 1933 στην απόπειρα κατά της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου, η Έλενα
τραυματίζεται ελαφρά, ενώ 2 χρόνια μετά, το 1935, ακολουθεί το σύζυγό της στο
Παρίσι κατά την αυτοεξορία του.
Ένα χρόνο αργότερα, τον Μάρτιο του 1936, ο Ελευθέριος Βενιζέλος φεύγει
από τη ζωή στο σπίτι τους στην οδό Μπωζόν του Παρισιού και μεταφέρεται για την
ταφή του, με πρωτοφανείς εκδηλώσεις πένθους, στα Χανιά.
Η Έλενα Σκυλίτση Βενιζέλου φεύγει από τη ζωή σε ένα διαμέρισμα ξενοδοχείου στο Παρίσι στις 7 Σεπτεμβρίου του 1959.
Ο θάνατός της πέρασε στα «ψιλά» των εφημερίδων, η γενναιόδωρη ωστόσο
προσωπικότητά της έγραψε τη δική της ιστορία.
Την ιστορία μιας γυναίκας που αν και δεν γνώρισε τη χαρά της μητρότητας,
αυτή η έλλειψη της, δεν την εμπόδισε να προσφέρει την ανιδιοτελή δράση της, για
κάθε γυναίκα και μητέρα.
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Γιά τό μῆνα
1/11/2019
3/11/2019
8/11/2019
10/11/2019

ΠΑΡ.
ΚΥΡ.
ΠΑΡ.
ΚΥΡ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019 προγραμματίστηκαν:

Κοσμᾶ και Δαμιανοῦ Άναργύρων Δαβίδ Ὁσίου Ἁγιασμός
Ἀνακομ. Ἱ. Λειψ. Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου Θεία Λειτουργία
Σύναξης Ἁγ.Ταξιαρχών & ἀσωμάτων Δυμάμεων Θεία Λειτουργία
Ὀσίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου
Θεία Λειτουργία

7
7
7
7

π.μ.
π.μ.
π.μ.
π.μ.


14/11  15/11/2019 Πεμ.  Παρ. Ἀποστ. Φιλίππου ἐκ τῶν ιβ’
’’ΑΓΡΥΠΝΙΑ’’
8 μ.μ. 


17/11/2019 ΚΥΡ. Γρηγορίου ἐπισκ. Νεοκαισαρείας
Θεία Λειτουργία
21/11/2019 ΠΕΜ.
ΕΙΣΟΔΙΑ τῆς ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Θεία Λειτουργία
24/11/2019 ΚΥΡ. Κλήμεντος ἐπ. Ρώμης Πέτρου ἐπ. Ἀλεξανδρείας Θεία Λειτουργία

7 π.μ.
7 π.μ.
7 π.μ.

«Σημείωση»
Συχνά στο παρεκκλήσι μας τελούνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία, ακολουθίες, & άλλες εκδηλώσεις
οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο προγραμματισμό μας.
Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε γι αυτές με SMS, παρακαλούμε ζητήστε το.

.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ἐξομολόγηση γίνεται: Μόνο ὃταν μετά ἀπό τηλεφωνική συνεννόηση μέ τόν ἐφημέριο
καθοριστεῖ συγκεκριμένη μέρα καί ὣρα. τηλ. 6934603304
.
.

Η Έλενα Βενιζέλου
«Η γυναίκα που, εμποτισμένη από την
ιδέαν ότι ο πλούτος αποτελεί κοινωνικόν λειτούργημα, είναι ευτυχής διότι της δίδεται η
ευκαιρία όπως εκπληρώση, το καθήκον, το
οποίον αισθάνεται ότι δημιουργεί δι' αυτήν
απέναντι της Κοινωνίας το γεγονός ότι είναι
κάτοχος περιουσίας, της οποίας η πρόσοδος
υπερβαίνει τας ατομικάς και οικογενειακάς
ανάγκας της...»

Η Έλενα, Ελληνίδα ομογενής, χιώτικης
καταγωγής, με παππού τον Ζαννή ΣτεφάνοβικΣκυλίτση, Χιώτη που η οικογένειά του ήταν
καταγεγραμμένη στο Libro d'oro των ευγενών
του νησιού, επιχειρηματία που έφτασε να γίνει
από τους σημαντικότερους τραπεζίτες της
Κωνσταντινούπολης, γεννήθηκε στην Αγγλία
και υπήρξε βαθύπλουτη. Είναι χαρακτηριστικό

ότι όταν η μητέρα της Βιργινία (από πλούσια οικογένεια της Χίου επίσης) πέθανε,
έχοντας πρώτα κληρονομήσει τον σύζυγό της και πατέρα της Ελενας Ιωάννη Στεφάνοβικ-Σκυλίτση, η Ελενα Σκυλίτση κληρονόμησε μια περιουσία που ήταν στις 50
μεγαλύτερες της Βρετανίας. και το πραγματικό επώνυμο είναι Σκυλίτση Στεφάνοβικ,
Η Έλενα, γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1874, υπήρξε έξυπνη, μορφωμένη, πολύγλωσση, απελευθερωμένη, με πάθος για τα ταξίδια και το διάβασμα.
Ήταν παντρεμένη σε πρώτο γάμο με τον Αύγουστο Αργέντη και σε δεύτερο με
τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο γάμος με τον τελευταίο έγινε στις 15 Σεπτεμβρίου του
1921 στο Highgate του Λονδίνου, σε πολύ στενό φιλικό κύκλο, στην αίθουσα μουσικής του σπιτιού του Sir Arthur και της Lady Crosfield, καθώς η Αστυνομία, φοβούμενη για τη ζωή του Βενιζέλου, απαγόρευσε την τέλεση του γάμου στην εκκλησία.

Στον κήπο βρίσκεται και ο Ι.Ν. των Αγίων Ελευθερίου και Ελένης, όπου μετά το θάνατο της Έλενας, σύμφωνα με επιθυμία της, φυλάσσεται εντός ληκύθου η καρδιά της.
Στα εγκαίνια αντί για την ίδια μίλησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, λέγοντας:
«Η γυναίκα μου, εμποτισμένη από την ιδέαν ότι ο πλούτος αποτελεί κοινωνικόν
λειτούργημα, είναι ευτυχής, διότι της δίδεται η νέα αυτή ευκαιρία όπως εκπληρώση, όσον
της επιτρέπουν αι δυνάμεις, το καθήκον, το οποίον αισθάνεται ότι δημιουργεί δι' αυτήν
απέναντι της Κοινωνίας το γεγονός ότι είναι κάτοχος περιουσίας, της οποίας η πρόσοδος
υπερβαίνει τας ατομικάς και οικογενειακάς ανάγκας της... Αλλά πιστεύω να συγχωρηθή
εις την γυναίκα μου ότι επροτίμησε να χρησιμοποιή τα περισσεύματά της διά την ίδρυσιν
τοιούτων ιδρυμάτων, εφ' όσον ιδίως η κατ' αυτόν τον τρόπον χρησιμοποίησις αυτών την
απαλλάττει από πολλάς παρεξηγήσεις, εις τας οποίας ηδύνατο να την εκθέση η ανάμιξίς
της εις βιομηχανικάς ή άλλας οιασδήποτε επιχειρήσεις, διά τας οποίας, άλλως τε, δεν
αισθάνεται να έχη καμμίαν αρμοδιότητα".
Ενώ δήλωσε «Αισθάνομαι ευγνωμοσύνην προς την Ελληνίδα, η οποία γνωρίζει να
καθιστά πηγήν υγείας και προαγωγής της πρώτης πόλεως του κόσμου το θείον εις χείρας
της δώρον του πλούτου, συνεχίζουσα το ανθρωπιστικόν και φιλόπολι έργον της αιεμνήστου μητρός της Βιργινίας Σκυλίτση, εις της οποίας την έμπνευσιν οφείλεται και το ίδρυμα τούτο.» (Εφημερίδα της εποχής «Πατρίς» με άρθρο και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στις 16 Φεβρουαρίου του 1933)
Η ίδια η Έλενα δεν πήρε τον λόγο, καθώς το να μιλούσε μπροστά στο κοινό δεν
ήταν από «τα καλύτερά της».
Όλο το οικονομικό βάρος, επωμίστηκε αποκλειστικά η Έλενα Βενιζέλου, η οποία ανέλαβε επίσης την εφ΄ όρου ζωής κάλυψη του ετήσιου ελλείμματος του ιδρύματος, ενώ με τη διαθήκη της είχε ήδη προβλέψει τη χορήγηση 60.000 λιρών, οι οποίες θα
αποτελούσαν την πάγια περιουσία του, μαζί με τις 30.000 λίρες, που η δωρήτρια είχε
κληρονομήσει από τη μητέρα της, Βιργινία Σκυλίτση.

Ξεχώρισε για το φιλανθρωπικό της έργο, και για το γάμο της με τον σπουδαίο
πολιτικό Ελευθέριο Βενιζέλο.
Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Έλενα επιδοκιμάζει τις επιλογές του και βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό του. Δημοσιογραφεί, συγκεντρώνει
υλικό για τις ανάγκες του στρατού, οργανώνει εκδηλώσεις και εκθέσεις, στέλνει στη
Θεσσαλονίκη μέχρι και εξοπλισμένο νοσοκομείο αξίας 1.000 λιρών, το οποίο όμως
τορπιλλίζεται κατά τη μεταφορά του.
Ήταν άνοιξη του 1926, όταν η Ελενα Σκυλίτση – Βενιζέλου, πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη στη Λωζάνη . Μαζί της ήταν και ο διευθυντής του μαιευτηρίου
της πόλης. Την ξεναγούσε στο μαιευτήριο της περιοχής του, το οποίο την εντυπωσίασε. Έτσι όταν o διευθυντής -ο οποίος αγαπούσε ιδιαίτερα τη χώρα μας -της είπε «τι
κρίμα που η Ελλάδα δεν έχει ένα παρόμοιο ίδρυμα», εκείνη φαίνεται ότι δεν έκανε
δεύτερη σκέψη και του απάντησε «Ε, λοιπόν, θα το έχει».
Το είπε και το έκανε. Δυο χρόνια μετά, μπήκε ο θεμέλιος λίθος για το γνωστό σε όλους μας μαιευτήριο και στις 16 Φεβρουαρίου 1933 εγκαινιάστηκε το μεγάλο κεντρικό κτίριο, που έφερε το όνομα μιας καλής φίλης της, της Μαρίκας Ηλιάδη, το
οποίο γρήγορα απέκτησε τη φήμη του πρώτου στο είδος του, σε όλα τα Βαλκάνια.

Παρόλο, που τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 16 Φεβρουαρίου 1933, το

