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Η

Ημαθία αποτελεί
μία από τις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας η οποία παρουσιάζει αδιάλειπτη κατοίκηση
από την αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Συνεπώς, οι πολιτικές,
κοινωνικές και στρατιωτικές μεταβολές της ευρύτερης περιοχής αντικατοπτρίζονται διαχρονικά
και στην Ημαθία.
ε αφορμή τις επικείμενες
μεταρρυθμίσεις στην τοπική
αυτοδιοίκηση, οι οποίες
πρόκειται σύντομα να
εφαρμοστούν στο πλαίσιο του σχεδίου «Καλλικράτης», η Ε.Μ.Ι.Π.Η. αποφάσισε να αφιερώσει το παρόν
φύλλου των «Χρονικών» στη
διοίκηση περιοχών της Ημαθίας, από την αρχαιότητα
μέχρι και τις μέρες μας. Σκοπός του αφιερώματος, όπως
άλλωστε συμβαίνει και με
τις προγενέστερες εκδοτικές
προσπάθειες της Εταιρείας, δεν είναι να εξαντλήσει
ερευνητικά τα προβαλλόμε-

Περί ὀργανώσεως καί ὀφφικίων
τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας Βερροίας
του Ηγουμ.Πορφυρίου
σελ. 4

Ο θεσμός των θεμάτων στο
Βυζάντιο και το Θέμα Βεροίας
του Ιω. Μοσχόπουλου
σελ. 6

Όργανα Διοίκησης της
Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Βέροιας κατά
την ύστερη Οθωμανοκρατία
του Εμ. Ξυνάδα
σελ. 12

Η Διοίκηση των Σχολείων
της Βέροιας κατά την
περίοδο 1892-1911
της Αν. Ταναμπάση
σελ. 16

Οι δήμαρχοι της Βέροιας
(1912-2010)
του Δημ. Καρασάββα
σελ. 18

Πληροφορίες για το
«Κίνημα Εθνικής Αμύνης»
& τον «Εθνικό Διχασμό»
στη Βέροια (1916 – 1918)

Μ

να ζητήματα, αλλά να συνεισφέρει στην έρευνα της
τοπικής ιστορίας, προσφέροντας όσο το δυνατόν περισσότερα νέα στοιχεία και
πληροφορίες, αξιοποιώντας
προγενέστερες προσπάθειες
και αδημοσίευτες πηγές.
ο υλικό του παρόντος
αφιερώματος αποτελεί
μέρος της γενικότερης προσπάθειας ερευνητών της τοπικής ιστορίας της Ημαθίας,
με την ευχή και την ελπίδα

Τ

να αποτελέσει ένα ακόμη
ερέθισμα για την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη
των ερευνών.
διαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας,
στο Νομαρχιακό Συμβούλιο
και στο Νομάρχη κ. Κωνσταντίνο Καραπαναγιωτίδη,
που με μεγάλο ενδιαφέρον
αποφάσισαν να ενισχύσουν
οικονομικά την έκδοση του
παρόντος αφιερώματος.

Ι

Με την ευγενική
χορηγία της
Ν.Α. Ημαθίας

του Νικ. Βουδούρη
σελ. 21

Πληροφορίες για τον
Δήμαρχο της Βέροιας
Γεώργιο Γουδή (1939 - 1940)
του Αθ. Βουδούρη
σελ. 26

Αναστάσιος Καρατζόγλου
H προσφορά του στον
τόπο μας και στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση
της Ολ. Μπέτσα
σελ. 36

Επισκόπηση των Εθνικών
εκλογών στην Ημαθία
της μεταπολίτευσης
(1974 - 2009)
του Παν. Δαβόρα
σελ. 38
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ
Ανακοινώσεις

∙ Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη
της «Εταιρείας Μελετών Ιστορίας
και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας» μπορούν
να
επικοινωνούν
στα
τηλέφωνα:
6946.901.531, 6972.549.557
∙ Η αποστολή άρθρων, μελετών,
επιστολών,
σχολίων,
προτάσεων,
παρατηρήσεων κ.α. για δημοσίευση
στα
«Χρονικά»,
γίνεται
τόσο
στην
ταχυδρομική
διεύθυνση
της
Ε.Μ.Ι.Π.Η., όσο και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
«xronika_emipi@yαhoo.gr»
με την ένδειξη: Για τα «Χρονικά»
(Τα άρθρα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν
τις 5 σελίδες Α4 με μονό διάστιχο
και μέγεθος γραμματοσειράς 12 στ.
Δημοσιεύματα ή άρθρα με επιστημονικό
υπόβαθρο θα πρέπει να συνοδεύονται
από
παραπομπές
και
ενδεικτική
βιβλιογραφία).
∙ Η έκδοση των «ΧΡΟΝΙΚΩΝ» στηρίζεται
αποκλειστικά σε συνδρομές μελών
και φίλων της Ε.Μ.Ι.Π.Η.,για τον
λόγο αυτό, ζητούμε την οικονομική
υποστήριξή σας. Για την προβολή της
επιχείρησής σας μέσα από τις σελίδες
των «ΧΡΟΝΙΚΩΝ», καθώς και για τις χορηγίες σας υπέρ της έκδοσης του εντύπου, καλέστε στο 6946.901.531
∙ Ο τραπεζικός λογαριασμός της
Εταιρείας, όπου ο καθένας μπορεί να
καταθέτει τις προσφορές του, είναι:
Eurobank 0026-0077-10-0101737618

Ιδιοκτησία
Εταιρεία Μελετών Ιστορίας
και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας
Εκδότης
Αθανάσιος Βουδούρης
(Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

Χαιρετισμός Νομάρχη Ημαθίας Κώστα Καραπαναγιωτίδη
για το αφίερωμα των «Χρονικών» στα Θέματα Διοίκησης της Ημαθίας
Ο όρος Διοίκηση είναι μία ευρύτατη έννοια διά της οποίας προσδιορίζεται γενικά ο τρόπος καλύτερης οργάνωσης
ομάδων ανθρώπων για την ταχύτερη επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Ως εφαρμογή, η Διοίκηση είναι το άλφα και το
ωμέγα στους τομείς των επιχειρήσεων, της πολιτικής, του
αθλητισμού, αν θέλετε και της οικογένειας. Ως ιδεολόγημα,
η Διοίκηση είναι η συνθήκη που μπορεί να σε οδηγήσει στην
επιτυχία ή την αποτυχία.
Στο παρόν τεύχος των «Χρονικών» περιγράφεται μια ιστορική αναδρομή της Διοίκησης στην Ημαθία. Από τα αρχαία
και τα Βυζαντινά χρόνια μέχρι τις μέρες μας. Έργο σημαντικό
για κάθε έναν που θέλει να εντρυφήσει στην τοπική και ελ-

ληνική ιστορία.
Ένας φορέας Διοίκησης, όπως η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας, δεν θα μπορούσε να μην βοηθήσει την παρούσα έκδοση. Δεν θα ήταν συνεπής με τις αρχές της.
Η ιστορία πάντα έχει πολλά να μας διδάξει. Πόσο μάλλον σήμερα, που μέσα σε ένα
πρωτοφανές οικονομικό περιβάλλον, στην Ελλάδα τολμούμε να σχεδιάζουμε τη νέα
διοικητική οργάνωση της χώρας μας. Ακριβώς προβλήματα Διοίκησης μάς οδήγησαν
στο σήμερα που βιώνουμε, τουλάχιστον στην ελληνική περιφέρεια. Και διοικητικά
καλούμαστε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα αυτά, να ξεκαθαρίσουμε πλήρως το τοπίο και να οδηγηθούμε μπροστά με περισσότερη οργάνωση, περισσότερη φαντασία
και περισσότερη δουλειά. Χρέος της δικής μας Διοίκησης, είναι να αποδείξουμε στις
κεντρικές Διοικήσεις του κράτους, ότι η υγιής ανάπτυξη του διογκωμένου και άχαρου
κέντρου περνά μέσα από την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας. Μιας περιφέρειας
που θα προχωρά εμπρός αξιοποιώντας το δυναμικό της, θα αναπτύσσεται, θα παράγει
πλούτο και θα δέχεται πίσω στα σπλάχνα της το ανθρωπογενές δυναμικό που έχανε
και χάνει τα χρόνια που διανύουμε.
Τα παραπάνω αποτελούν μια επιθυμητή θεωρία Διοίκησης και μια πολιτική που
θα κληθούν Διοικήσεις να την εφαρμόσουν ή όχι. Ελπίζω προσωπικά ότι θα είναι μια
επιτυχημένη διοικητική επιλογή στα επόμενα χρόνια. Ως τέτοια, θα καταγραφεί από
τα έντυπα και τους ιστορικούς του μέλλοντος.
Εσείς, συνεχίστε, προς το παρόν, στις επόμενες σελίδες των «Χρονικών», διαβάζοντας τα ενδιαφέροντα στοιχεία για τη Διοίκηση του παρελθόντος.
Καλή ανάγνωση.

Ο Νομάρχης Ημαθίας
Κώστας Καραπαναγιωτίδης

Διευθυντής
Εμμανουήλ Ξυνάδας

(Πρόεδρος Επιτροπής “Χρονικών”)

Αρχισυνταξία Ηλεκτρονική σελιδοποίηση
Νικόλαος Γ. Βουδούρης
Επιτροπή των «ΧΡΟΝΙΚΩΝ»
Εμμανουήλ Γ. Ξυνάδας
Χάιδω Τζήκα - Μπατσαρά
Νικόλαος Γ. Βουδούρης
Ιωάννα Α. Ζιώγα
Αναστασία Γ. Ταναμπάση
Εκτύπωση
Ν.Καραμανλίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ν.Νικομήδεια Ημαθίας 23310 90234, 90339

Γραφεία

Δ.Δ. Φυτειάς Δοβρά Τ.Θ. 149, Τ.Κ. 59100

τηλ: 6946.901.531

- 6972.549.557

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση
μέρους ή ακέραιων κειμένων,
αρκεί να αναφέρεται η πηγή
Τα επώνυμα άρθρα
εκφράζουν μόνο την άποψη
του συντάκτη του κειμένου

ΒΙΒΛΙΑ, ΕΝΤΥΠΑ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Βιβλία
1) 11η Ε.Β.Α., Συντήρηση ναού αγίου Στεφάνου, Βέροια
2008.
2) Αντώνιος Πέτκος, Διοκλητιανούπολις οδηγός του
αρχαιολογικού χώρου, Βέροια 2008.
3) 11η Ε.Β.Α., Συντήρηση καθολικού ιεράς μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπηλαίου Γρεβενών, Βέροια 2008.
4) 11η Ε.Β.Α., Πρέσπες. Βυζαντινά μνημεία ενός υγροτόπου, Βέροια 2008.
5) Δ. Γουμάγιας – Κ. Τζίμπουλας, Ανάδειξη – Αποκατάσταση αρχοντικού Αργυριάδη – Μαλιόγκα στη Σιάτιστα του Ν. Κοζάνης, Βέροια 2008.
6) 11η Ε.Β.Α., Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Το έργο
της 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Βέροια
2009.
7) 11η Ε.Β.Α., Αρχαιολογικός χώρος αγίου Παταπίου
Βέροιας, Βέροια 2009.
8) 11η Ε.Β.Α., Η ζωγραφική του καθολικού της Ι.Μ. οσίου Νικάνορος Γρεβενών, Βέροια 2009.
9) 11η Ε.Β.Α., Πρώϊμη Βυζαντινή Πέλλα – Βυζαντινή
Έδεσσα, Βέροια 2009.
10) 11η Ε.Β.Α., Επισκοπικός Ναός Σισανίου, Βέροια
2009.
11) 11η Ε.Β.Α., Σέρβια, μια βυζαντινή πόλη – κάστρο,

Βέροια 2009.
12) Θεόδωρος Σ. Πολυχρονιάδης, Βαβέλ – Ποιητικοί
στοχασμοί, Βέροια 2008.

Περιοδικά–Εφημερίδες- Έντυπα
1) Εφημερίδα «Οι Καιροί» φ. 378 – 386
2) Περιοδικό «Πέλεκαν», φ. 78
3) Περιοδικό «Φίλιππος» (Ιστορική και Λαογραφική
Εταιρεία Γιαννιτσών ο Φίλιππος) τχ. 65
4) Περιοδικό «Ημαθίων» (Σύλλογος Βεροιέων Αθηνών) τχ. 4.
5) Περιοδικό «Πολιτιστικά Δρώμενα» τχ. 53.

Προσκλήσεις
1) Οι Φίλοι του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας: Διάλεξη της Όλγας Κατσιαρδή – Hering, με θέμα «Ελληνική
διασπορά στις χώρες των Αψβούργων (18ος – 19ος
αι.): προσδοκίες, νοσταλγίες, πραγματικότητες». (Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας 17 – 2 – 2010).
2)
Δήμος Βεργίνας «Η Βεργίνα χαιρετά την Αλεξάνδρεια» (Βεργίνα 8-3-2010)

Ψηφιακό υλικό

1) Σύλλογος Βλάχων «Η Επανάσταση του 1878» (παραγωγή Κυριάκου Ζιάκα)
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Α΄ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ
Ιστορία - Αρχαιολογία - Τέχνη - Λαογραφία
Βέροια, 1 - 3 Οκτωβρίου 2010
Α΄ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Κυρίες και κύριοι,
Η Εταιρεία Μελετών Ιστορίας & Πολιτισμού N. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.)
ιδρύθηκε το 2008 με έδρα τη Φυτειά Ημαθίας. Σκοπός της Εταιρείας είναι
η συμβολή στη μελέτη, διάσωση και διάδοση της τοπικής ιστορίας και της
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ημαθίας και των γειτονικών περιοχών, σε
συνεργασία και με τους αρμόδιους φορείς. Στα πλαίσια των στόχων της
η Ε.Μ.Ι.Π.Η. αποφάσισε τη διοργάνωση το προσεχές φθινόπωρο (1 - 3
Οκτωβρίου 2010) του Α΄ Ετήσιου Συνεδρίου για την Ημαθία, Ιστορία –
Αρχαιολογία – Τέχνη - Λαογραφία. Στο Συνέδριο αυτό, που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στη Βέροια, καλούνται να συμμετάσχουν ερευνητές και νέοι επιστήμονες, οι οποίοι ασχολούνται με θέματα
που αφορούν την ιστορία, την αρχαιολογία, την τέχνη και την λαογραφία
της ευρύτερης περιοχής της Ημαθίας από την προϊστορία μέχρι τους νεότερους χρόνους. Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι πρωτότυπες. Η διάρκειά τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15΄ λεπτά της ώρας. Αποκλείεται
η περίπτωση συμμετοχής με δύο ανακοινώσεις, εκτός αν η μία από αυτές
είναι σε συνεργασία με άλλον ομιλητή.
Η επιστημονική επιτροπή του Α΄ Συνεδρίου αποτελείται από τους: 1)
Αντώνιο Αναστασόπουλο (Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης),
2) Παναγιώτα Ασημακοπούλου – Ατζακά (Καθηγήτρια Α.Π.Θ., Κ.Β.Ε.),
3) Θεόδωρο Κορρέ (Καθηγητή Α.Π.Θ.), 4) Μαρία Λιλιμπάκη - Ακαμάτη
(Διευθύντρια ΙΖ΄ ΕΠΚΑ – ΥΠ.ΠΟ.Τ.), 5) Νικόλαο Μαραντζίδη (Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας), 6) Πέτρο Παπαπολυβίου
(Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Κύπρου), 7) Αντώνιο Πέτκο
(Διευθυντή 11ης Ε.Β.Α. – ΥΠ.ΠΟ.Τ.), 8) Ευαγγελία Στεφανή (Δρ. Αρχαιολογίας, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ/νίκης), 9) Κορνηλία Τρακοσοπούλου ((Διευθύντρια 4ης Ε.Ν.Μ. Κ. Μακεδονίας) 10) Ευθύμιο Τσιγαρίδα
(Καθηγητή Α.Π.Θ.), 11) Αγαθονίκη Τσιλιπάκου (Δρ. Αρχαιολογίας, 11η
Ε.Β.Α.), 12) Μιλτιάδη Χατζόπουλο (Διευθυντή Κ.Ε.Ρ.Α., Ε.Ι.Ε.).
Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να
στείλουν οπωσδήποτε και περίληψη που δεν θα ξεπερνά τη μια σελίδα
και θα περιέχει τα κύρια συμπεράσματα της ανακοίνωσης.

Οι δηλώσεις συμμετοχής μαζί με τις περιλήψεις θα σταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση Ε.Μ.Ι.Π.Η., Τ.Θ. 149, Τ.Κ. 59100, Φυτειά Ημαθίας
με την ένδειξη προς την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (αρμόδιοι:
Αθανάσιος Βουδούρης τηλ: 6972549557 και Αγαθονίκη Τσιλιπάκου τηλ:
6947664372 ή με e-mail στη διεύθυνση synedrio_emipi@yahoo.gr
Δηλώσεις συμμετοχής και περιλήψεις θα γίνονται δεκτές έως και την 31η
Μαΐου 2010.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα σε όσους ενδιαφερόμενους σκοπεύουν κυρίως να ανακοινώσουν θέματα επικαιρότητας, που αφορούν σε ανασκαφές, αναστηλωτικά έργα και συντήρηση έργων τέχνης και μνημείων, να
τα παρουσιάσουν με τη μορφή αναρτημένων πινακίδων. Κατά τη διάρκεια
του Συνεδρίου θα προβλεφθεί χρόνος για την παρουσίαση των θεμάτων
των πινακίδων στο κοινό.
Για την κατάθεση των περιλήψεων του περιεχομένου των αναρτημένων
πινακίδων, ως προθεσμία ορίζεται η Δευτέρα 31 Μαΐου 2010. Λεπτομέρειες για τη διαμόρφωση των πινακίδων και για τον χώρο διεξαγωγής του
Συνεδρίου θα σταλούν σε επόμενη εγκύκλιό μας.
Η επιστημονική επιτροπή επιφυλάσσεται να αποκλείσει ανακοινώσεις,
οι οποίες:
α) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πρωτοτυπίας
β) κατατίθενται εκπρόθεσμα
γ) δεν άπτονται των πεδίων της ιστορίας, αρχαιολογίας, τέχνης και λαογραφίας.
Με τιμή,
Η οργανωτική επιτροπή

Αθανάσιος Βουδούρης, Πρόεδρος Ε.Μ.Ι.Π.Η.
Γεώργιος Λιόλιος, Δικηγόρος - Συγγραφέας
Ιωάννης Μοσχόπουλος, Δικηγόρος - Συγγραφέας
Πέτρος Στοΐδης, Φιλόλογος
Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Δρ. Αρχαιολογίας, Μέλος Ε.Μ.Ι.Π.Η.

Το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ι.Π.Η. ευχαριστεί θερμά τον προϊστάμενο της 11ης Ε.Β.Α. κ. Αντώνιο Πέτκο, τόσο για την παραχώρηση αξιόλογου
έντυπου υλικού που σχετίζεται με τις δράσεις και τις ενέργειες της Εφορείας, όσο και για το σημαντικό και πολυδιάστατο έργο της υπηρεσίας.

Βεροιώτικα Σημειώματα

DVD της Ε.Μ.Ι.Π.Η.

Αποκλειστικά από την Ε.Μ.Ι.Π.Η.

για τον
Μακεδονικό
Αγώνα

το νέο βιβλίο του Π. Πυρινού
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ:
√ Βιβλιοπωλείο “Πυρινός”

Διατίθεται
από το

√ Βιβλιοπωλείο “Επίκαιρο”
√ “Βιβλιοθήκη του Ναυτίλου” (Αθήνα)

Βιβλιοπωλείο

√ Ταχυδρομικά, με αντικαταβολή

“Επίκαιρο”

(+ έξοδα αποστολής)

Τιμή: 10 ευρώ

Τιμή: 5 ευρώ

ΒΕΡΟΙΑ

Τα
ΧΡΟΝΙΚΑ

θ α τ α β ρ ε ί τ ε ...

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας (Έλλης 8)
Βιβλιοπωλείο “Επίκαιρο” (Βενιζέλου 36)
Βιβλιοπωλείο “Πυρινός” (Βενιζέλου 50)
Start copy - Φωτοτυπίες (Πλ. Πλατάνων 1)

ΝΑΟΥΣΑ

Ευξείνος Λέσχη Ποντίων Νάουσας (Χατζηγρηγοριάδη 30)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Βιβλιοπωλείο Libro (Βετσοπούλου 32)

ΑΘΗΝΑ

“Βιβλιοθήκη του Ναυτίλου” (Χαρ. Τρικούπη 28)

(Βενιζέλου 36 - Βέροια)

. . . κ α ι σ τ ην
ηλεκτρονική διεύθυνση

emipi.
wordpress.
com
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Περί ὀργανώσεως καί ὀφφικίων
τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας Βερροίας
Του Πορφυρίου Ηγουμένου
Γιά τήν διάρθρωση τῆς τοπικῆς μας ἐκκλησίας δέν ὑπάρ- λια, ἱερά σκεύη κλπ, τῆς μητροπόλεως. Ὁ δευτερεύων ἴσως
χει εἰδικό ἄρθρο. Οὔτε πάλι σώζεται ἔγγραφο, πού νά ὑπο- ἀκολουθεῖ τόν πρωτοπαπᾶ.
γράφεται ὅλη ἡ σειρά τῶν ὀφφικίων, κάτι πού εὐμοιρεῖ ἡ
Στόν Κώδικα Δ23 Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους ὑπογράΘεσσαλονίκη καί οἱ Σέρρες.
φει ὁ Γραφεύς ὁ «πρωτοπαπάς τῆς ἁγιωτάτης μητροπόλεως
Προσπαθῶντας νά συγκεντρώσουμε τά διάσπαρτα, δια- Βερροίας Γεώργιος πρεσβύτερος ὁ Ἱερακᾶς». Τό ὀφφίκιο τοῦ
χρονικά, στοιχεῖα, μέ ἀφορμή τό ἀφιέρωμα τῶν Χρονικῶν πρωτοπαπᾶ ἔχει σχέση μέ τό ἱερατεῖο τῆς μητροπόλεως,
τῆς Ε.Μ.Ι.Π.Η., πού ἀναφέρονται στό θέμα αὐτό, βρίσκουμε ἐνῶ σήμερα τό κάπως ἀντίστοιχο, ἄνευ ὅμως περιεχομένου
τήν ἀρχαιότερη μαρτυὀφφίκιο τοῦ πρωτοπρερία στόν 11ο αἰώνα. Ὁ
σβυτέρου, ἀναφέρεται
ἐπίσκοπος Βερροίας Νιστήν ὀργάνωση τῆς ἐνοκήτας εἶναι συγχρόνως
ρίας.
οἰκονόμος τῆς ΜητροΚατά τό 1576 ἀναφέπόλεως Θεσσαλονίκης.
ρεται σέ ἐπιγραφή ἀπό
Στήν ἐπιγραφή τοῦ κτιτόν
κατεδαφισμένο
τορικοῦ του ἔργου, τοῦ
ναό τῆς Ἁγίας Φωτίδας
σημερινῆς παλαιᾶς Μηὁ +Λάμπος ἱερεύς καί
τροπόλεως, ἀναφέρεται
πρωτέκδικος
Βεροίας.
μόνο ὡς θυηπόλος, πού
Τό ὀφφίκιο τοῦ πρωτεκἑρμηνεύεται
ἐπίσκοδίκου ἀναφέρεται στήν
πος. Σέ ἔγγραφο ὅμως
δικαστική ἐξουσία στόν
τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου
ἐκκλησιαστικό χῶρο.
Ἁγίου Ὄρους, τοῦ ἔτους
Τό 1603 ὁ παπαΚωστής
1078, ἡ πλήρης ἀναφορά
ἀναφέρεται ὡς ἱερεύς
εἶναι: ὁ θεοφιλέστατος
ψάλλων. Ἡ ἀναφορά τοῦ
ἐπίσκοπος Βερροίας ΝιπαπαΚωστῆ εἶναι ἐνδεικήτας καί μέγας οἰκοκτική τοῦ ὅτι ὑπῆρχε
νόμος τῆς μητροπόλεως
ἱερέας, πού πιθανόν να
Θεσσαλονίκης.
εἶχε ὡς διακόνημα τήν
Επιγονάτιο (αριστερά) και επιστήθιος σταυρός (δεξιά),
Βρισκόμαστε ἀκόμα
ψαλτική σέ κάποιον ναό
διακριτικά των οφφικίων του Αρχιμανδρίτη και Πρωτοπρεσβυτέρου
σέ πολύ ὄψιμο χρονικά
μέσα στήν πόλη τῆς Βέ(όταν φέρονται ταυτόχρονα)
στάδιο. H Βέροια εἶναι ἡ
ροιας. Δέν ἀναφέρεται
πρωτόθρονη στήν ἀρχιεπισκοπή Θεσσαλονίκης. Καί ἡ Θεσ- ὡς ψάλτης, ἀφοῦ ὁ ψάλτης εἶναι κατώτερος βαθμός στήν
σαλονίκη ἔχει τήν ὀργάνωση τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς κλίμακα τῆς ἱερωσύνης, καί ἔχει χειροθεσία, ἐνῶ ὁ ἱερέας
Κωνσταντινουπόλεως, μέ πλήρη τήν σειρά τῶν ὀφφικίων. ἔλαβε τόν δεύτερο βαθμό. Συνεπῶς, δέν δικαιολογεῖται, ἐνῶ
Και, φυσικά, τότε τά ὀφφίκια δέν εἶσαν ἁπλά τίτλοι τιμῆς, φέρει τόν ἀνώτατο, νά ὑπογράφεται καί νά ἀναφέρεται μέ
ἀλλά τό καθένα εἶχε τομέα, τόν ὁποῖο καί ἐπιμελοῦνταν ὁ κατώτερο.
κληρικός ἤ ὁ λαϊκός, πού εἶχε τό ἀντίστοιχο ὀφφίκιο. Ὁ μέΚατά τό 1726, ἐπί ἀρχιερέως Μακαρίου Βερροίας, καί ἱεραγας οἰκονόμος εἶχε ὡς ἀντικείμενο καί τήν διασφάλιση τῶν τεύοντος τοῦ εὐλαβεστάτου σακελλίου κυρίου κυρ Μανουήλ,
ἰδιοκτησιακῶν τίτλων τῆς ἀρχιεπισκοπῆς ἤ μητροπόλεως.
ἱερέως, ἀνηγέρθη ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, σημερινῆς ἐνοΣέ χφ τοῦ ΙΕ΄. τῆς Μονῆς Βλαττέων Θεσσαλονίκης, ἀναφέ- ρίας Κυριωτίσσης. Ἀναφέρονται δύο σχεδόν ὁμόηχα ὀφφίρεται: «Τῆ ιβ΄ τοῦ Ἰουλίου μηνός ἐκοιμήθη Ἰωάννης ἱερεύς καί κια, ὁ ἐπί τοῦ σακελλίου καί ὁ σακελλάριος. Ὑπάρχει καί
Χαρτοφύλαξ Καμπανίας», πού ἀναφέρεται καί ὡς οἰκονόμος. ὁ σακελλίων. Ἐδῶ ἡ γενική σακελλίου δέν εἶναι εὔκολο νά
Μέγα οἰκονόμο εἶχαν, φαίνεται, μόνον οἱ ἀρχιεπισκοπές διαπιστωθεῖ ἀπό ποιά λέξη προέρχεται. Πάντως, ὁ ἐπί τοῦ
καί μητροπόλεις, ἐνῶ οἱ ἐπισκοπές, ὅπως ἐδῶ ἡ Καμπανία, σακελλίου ἀσχολεῖται μέ τόν γυναικεῖο μοναχισμό καί τά
εἶχαν μόνον οἰκονόμο. Ὁ χαρτοφύλαξ εἶταν κάτι ἀντίστοιχο ἀντίστοιχα μοναστικά ἱδρύματα, ἐνῶ ὁ σακελλάριος εἶναι
μέ τόν ἀρχειοφύλακα, πού συχνά ἔχει καί δικαστικές ἰδιότη- ἀνάλογος μέ τόν οἰκονόμο σέ χαμηλότερη βαθμίδα.
τες, ἄν καί διαχρονικά ποικίλουν ἐλαφρῶς οἱ ἁρμοδιότητές
Τό ἔτος 1727, σέ ἐπιγραφή στόν βόρειο τοῖχο ἐξωτερικά
του, ὅπως, βέβαια, καί ὅλων τῶν ἄλλων.
στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀναφέρεται ὅτι ἁγιογραφήἩ ἑπόμενη σχετική μνεία ἀναφέρεται στόν Βίο τοῦ ὁσίου θηκε ὁ ναός ἐφημερεύοντος Μητροφάνους ἱερομονάχου καί
Ἀντωνίου, τόν γραμμένο ἀπό τόν Κωμανίτζη, ὁ ὁποῖος ἀνα- ἀρχιμανδρίτου. Σήμερα τό ὀφφίκιο τοῦ ἀρχιμανδρίτου τό
φέρεται ὡς σακελλίων τῆς Μητροπόλεως Βερροίας.
φέρουν οἱ ἄγαμοι κληρικοί. Ἔχουμε, ὅμως, καί δύο περιπτώὉ «μέγας σκευοφύλαξ τῆς ἁγίας μητροπόλεως Βαιρίας» σεις, ἑνός διακόνου καί ἑνός μοναχοῦ, χωρίς ἱερωσύνη, πού
ἀναφέρεται σέ χειρόγραφο 15-16 αἰώνα, ἐνῶ τόν 16 αἰ. ἀνα- ἔλαβαν τό ὀφφίκιο αὐτό, ἀφοῦ διευθύνουν μοναστικά ἱδρύφέρεται ὁ «Δημήτριος πρεσβύτερος ὁ καί δευτερέβων Βερροί- ματα. Ὁ ἱεροδιάκονος Παῦλος, πρώην Δικαῖος, τῆς Κοινοβιας». Ὁ σκευοφύλαξ προφανῶς ἐνδιαφέρεται γιά τά κειμή- ακῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα στίς Καρυές Ἁγίου Ὄρους,
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εἶχε λάβει τό ὀφφίκιο, ἔφερε σταυρό καί κρατοῦσε ράβδο,
ἀπό τόν οἰκουμενικό πατριάρχη. Ὁ μοναχός Μάξιμος στήν
Κόρινθο ἔλαβε τό ὀφφίκιο ἀπό τόν Κορίνθου Παντελεήμονα.
Ὁ ἀρχιμανδρίτης, ἀρχηγός, δηλαλδή, μάνδρας=μοναστικοῦ
ἱδρύματος, ἦταν ὀφφίκιο τῶν ἡγουμένων, ἀλλά καί πάλι ὄχι
ὅλων. Ἡ τάξη αὐτή ἀκολουθεῖται στό οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, στίς ἐκκλησίες τῆς Σερβίας καί τῆς Ρωσσίας και, πιθανῶς, σέ ἄλλες. Ἡ ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δίνει τό ὀφφίκιο
σέ ἀγάμους ἤ ἐκ χηρείας κληρικούς.
Τό 1750 ἀναφέρεται Ζωσιμᾶς ἱερόπαις ἐκ Ναούσης. Ἡ συνήθεια νά βοηθοῦν κάποιοι στό ἱερό βῆμα δέν εἶναι νεωτερισμός, ὅπως δείχνει ἡ παροῦσα ἀναφορά.
Τό ἔτος 1775, στίς 10 Σεπτεμβρίου ἐκοιμήθη ὁ Διονύσιος πρωτοσύγκελλος τοῦ μητροπολίτη Βερροίας Δανιήλ. Ὁ
πρωτοσύγκελλος εἶναι διοικητικό ὀφφίκιο στήν διάρθρωση
τῆς μητροπόλεως.
Τό 1782 ὁ ἐν ἱερομονάχοις Κύριλλος Ναουσαῖος καί ἀρχιμανδρίτης τοῦ Πελαγωνίας, προηγούμενος τῆς Μονῆς Προδρόμου, τότε Βοδενῶν, γράφει τό Οἰκηματάριον ἀριθμ. χφ
1431 τῆς μονῆς Βατοπεδίου Ἁγ. Ὄρους. Ὁ ιδιος τό 1789 γράφει τήν μουσική Ἀνθολογία, ἀριθμ.χφ 810 τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Ἀθηνῶν.
Τό ὀφφίκιο τοῦ ἀρχιμανδρίτη δίδεται ἀπό τόν ἐπίσκοπο
καί εἶναι δυνατό νά ἀφαιρεθεῖ. Σέ παλαιές ἀναφορές βρίσκουμε ἀνάλογες ἐκφράσεις.
Τό 1899 ἀναφέρονται ὡς συνδρομητές τῆς Νικολάου Παγανᾶ Μουσικῆς Παιδαγωγίας ὁ Ἀναστάσιος Α. Παπαδόπουλος α΄, ψάλτης Ἁγίου Ἀντωνίου καί ὁ Θεμιστοκλῆς Ε.
Μπουλασίκης β΄ ψάλτης αὐτόθι και, ἐπίσης, ὁ Θωμᾶς Μπατζάνας, διδάσκαλος ἱεροψάλτης καί ὁ Μιλτιάδης Παπᾶ Νικολάου, ἱεροψάλτης Ἁγίας Τριάδος. Ἀπό τόν χῶρο τῆς ψαλτικῆς.
Στό ἴδιο βιβλίο ἀναφέρεται καί ὁ Οἰκονόμος παπᾶ Νικόλαος ἐκ Λιβαδίου, ἐφημέριος Μεταμορφώσεως.
Τό αὐτό ἔτος 1899, στό Δοξαστάριον Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου, ἀναφέρονται ὡς συνδρομητές ὁ Ἀναστάσιος Α. Παπαδόπουλος, ἱεροψάλτης καί πάλι, ὁ Μερκούριος Τζίκας, β΄
κανονάρχης Ἁγίου Ἀντωνίου καί ὁ Μιλτιάδης Τσαμπουρίδης,
ἱεροψάλτης. Ὡραία αὐτή ἡ ἀναφορά. Σήμερα, δυστυχῶς, κανονάρχες διακονοῦν μόνο σέ περίπτωση μεγάλης γιορτῆς
και, μάλιστα, μόνο ὅταν χοροστατεῖ ἀρχιερέας, ἀναγγέλλουν τόν ἦχο. Σέ ἁγορειτικό μοναστήρι βλέπουμε τό διακόνημα τοῦ κανονάρχη σέ ὅλη του τήν δράση σέ ὥρα Ἀκολουθίας. Δυστυχῶς, στίς ἐνορίες δέν ὑφίσταται. Ὑπάρχει
ὁ κατώτερος βαθμός τοῦ ἀναγνώστου, ἀλλά ἐκτελεῖ χρέη
ἱερόπαιδος
Σέ ἔντυπο Εὐαγγέλιο τοῦ 1810, πού σήμερα βρίσκεται
στήν Κυριώτισσα, ἀναφέρεται «Διά Δαπάνης καί Ἐξόδων τῆς
Ἐκκλησίας Γοργοϋπηκὀου Ἐπιμελείᾳ καί συνδρομῆς Σακελλαρίου Νικολάου ᾳωι΄... Ἀρχιθύτου Χρυσάνθου». Στήν τελευταία αὐτήν ἀναφορά ἀναφέρεται ὁ λαμπρός καί εὐεργετικός γιά τήν τοπική ἐκκλησία ἱεράρχης Χρύσανθος, ὡς ἀρχιθύτης=πρῶτος, δηλαδή, θύτης, ἱερέας. Ἡ λέξη «Σακελλάριος» δέν εἶναι ξεκάθαρο ἄν εἶναι ὀφφίκιο η ἁπλῶς ἐπώνυμο.
Ἐν κατακλεῖδι, συνοψίζοντας, βλέπουμε ὅτι:
1. Σήμερα ἄλλαξε τό «περιεχόμενο»τῶν ὀφφικίων. Τά περισσότερα δέν ὑφίσταναι ἤ δίνονται τιμητικά καί σέ πρόσωπα ἐκτός τοῦ ἱερατικοῦ κλήρου.
2. Στήν ἐκκλησία εἰδικότερα τῆς Ἑλλάδος δίνονται, κυρίως, τά οφφίκια ἀρχιμανδρίτης, οἰκονόμος καί πρωτοπρεσβύτερος, ἄνευ οὐσιαστικοῦ περιεχομένου.
3. Μποροῦν νά ξεχωριστοῦν σέ λέξεις, πού συγκεντρώθηκαν σέ τίτλους καί ὀφφίκια ἀνώτερου καί κατώτερου κλή-

Ιερατική στολή Αρχιμανδρίτη ή Πρωτοπρεσβυτέρου
(τα συγκεκριμένα άμφια φιλοξενούνται στο «Βλαχογιάννειο
Μουσείο» της Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας)

ρου.
α. Περί ἀρχιερέων: θυηπόλος, ἀρχιθύτης
β. Διοικητικά: Πρωτοσύγκελλος, Ἀρχιμανδρίτης, Σακελλάριος, Σακελλίου (-ων), Σκευοφύλαξ
γ. Δικαστικά: Πρωτέκδικος, Χαρτοφύλαξ
δ. Σειρά ἱερέων: Πρωτοπαπᾶς, δευτερεύων
ε. Ἐνοριακά: Ἱερεύς, πρεσβύτερος, ἐφημέριος
ς. Μοναστικά: Ἀρχιμανδρίτης, ἡγούμενος, προηγούμενος,
ἱερομόναχος
ζ. Ψαλτικά: Ἱεροψάλτης, Α΄& Β΄ψάλτης, ἱερεύς ψάλλων,
δομέστικος, κανονάρχης
ζ΄α. Διδάσκαλος ψάλτης
η. Διακονητές στόν ναό: Ἱερόπαις
Μέ τό ἄρθρο αὐτό προσεγγίσαμε ἀκροθιγῶς τό μεγάλο
αὐτό κεφάλαιο τῆς ἐσωτερικῆς ὀργανώσεως καί τῶν ὀφφικίων στήν τοπική ἐκκλησία Βεροίας. Ἁπλῶς ἀνοίξαμε τό κεφάλαιο πρός ἔρευνα.
Σημείωση: Γιά τό ἄρθρο αὐτό, χρησιμοποιήσαμε:
Μελέτες καί ἄρθρα μέ σημειώσεις καί ἐπιγραφικό γιά τήν τοπική ἐκκλησία Βεροίας ὑλικό ἀπό βιβλία, ἐκκλησιαστικά σκεύη καί ἐπιγραφές.
Γιώργου Μύαρη, Σημειώσεις γιά τά χειρόγραφα τῆς Ἠμαθίας, Μακεδονικόν Ἡμερολόγιον 1996, σ.193-199
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Ο θεσμός των θεμάτων
στο Βυζάντιο και το Θέμα Βεροίας
Του Γιάννη Μοσχόπουλου,
Δικηγόρου – Ερευνητή Ιστορίας & Λαογραφίας Ρουμλουκιού
Μετά την κάθοδο των Σλάβων στο βορειοελλαδι- σχόταν σε κάθε
κό χώρο και τις εγκαταστάσεις πολλών από αυτούς στρατιώτη, που
σε πολλές επαρχίες της βυζαντινής αυτοκρατορίας, η θα
πήγαινε
ένταξη των σκλαβηνιών στα πλαίσια της βυζαντινής να υπηρετήσει
διοίκησης συντελέσθηκε με τη δημιουργία θεμάτων εκεί, ότι θα του
στο μακεδονικό χώρο. Αυτή η εξέλιξη σηματοδότησε π α ρ α χ ω ρ ή σ ε ι
την απόλυτη διοικητική αφομοίωση των σλαβικών ένα στρατιωτικό
οικισμών και πληθυσμών. Ο θεμελιώδης θεσμός των κλήρο, τον οποίο
θεμάτων συνδέθηκε με την αναδιοργάνωση της επαρ- ο στρατιώτης θα
χιακής διοίκησης, τη συγκρότηση εθνικού στρατού μπορούσε
να
και την εξέλιξή του σε πολιτικό παράγοντα ιδιάζου- τον θεωρεί ιδισας βαρύτητας, στον οποίο κατέφυγε ο αυτοκράτορας οκτησία του και
Ηράκλειος (610-641). (Μοσχόπουλος 2004, σ. 104-116 και 179-180) να τον καλλιερΑρχικά «θέμα» σήμαινε τα υπαγόμενα σε στρα- γεί για λογαριασμό του. Μπορούσε, ακόμη, ο στρατιώτιωτικό σώμα κτήματα, ακολούθως δήλωνε το στρα- της να νυμφευθεί και να ζήσει, σύμφωνα με το σχέδιο
τιωτικό σώμα και τέλος εννοούσε την περιοχή, στην αυτό, σαν ένας στρατιωτικός μικροκτηματίας. Είχε,
οποία αυτό το στρατιωτικό σώμα έδρευε. ΄Ετσι, δημι- όμως, την υποχρέωση, όταν τον καλούσαν, να παουργήθηκαν εκτεταμένες διοικήσεις στην κάθε μία ρουσιασθεί με πλήρη εξοπλισμό και εφοδιασμό, για
από τις οποίες τέθηκε επικεφαλής αξιωματούχος, που να υπερασπισθεί τον τόπο εναντίον κάποιου επιδροσυγκέντρωνε στα χέρια του την πολιτική και στρατι- μέα. Παράλληλα, οι στρατολογούμενοι με το σύστηωτική εξουσία. Παράλληλα θεμελιώθηκε η στρατο- μα αυτό επωμίζονταν και διάφορα άλλα καθήκοντα,
λογία του πληθυσμού με βάση την καλλιέργεια της όπως να ελέγχουν δρόμους, περάσματα, να εποπτεύγης. Με τη μεταβολή συνδέεται η δημιουργία ειδικής ουν με τη σειρά τους πάνω σε πύργους, παρατηρητήυπηρεσίας, που ο προϊστάμενός της, «λογοθέτης του ρια κ.ά. Ο κληρούχος στρατιώτης του θέματος είχε
στρατιωτικού», μνημονεύεται για πρώτη φορά το 626. δικαίωμα να μεταβιβάσει τον κλήρο στον πρωτότοκο
Τα συγκροτούμενα στρατιωτικά σώματα κλήθηκαν γιο του, με τον όρο ότι εκείνος θα αναλάμβανε τα ίδια
«θέματα» και προσδιορίστηκαν από τον τόπο προέ- στρατιωτικά καθήκοντα, που είχε κι ο πατέρας του. Οι
λευσης των υπηρετούντων σ’ αυτά στρατιωτών και κληρούχοι στρατιώτες είχαν, επίσης, το δικαίωμα να
όχι από τον συνήθη τόπο στάθμευσής τους. Η ταύτι- χρησιμοποιούν υπηρέτες και να αποκτούν δούλους,
ση της στρατιωτικής υπηρεσίας με τη δημοσιονομική για να βοηθούνται στα πιο βαριά έργα τους. Κάθε μία
υποχρέωση προσέδωσε εξαρχής στα θέματα και γεω- από τις στρατιωτικοποιημένες περιοχές έπαιρνε το
γραφική σημασία. Ο επικεφαλής του θέματος ονομά- όνομα της στρατιωτικής μονάδας, που στρατοπέδευε
σθηκε στρατηγός (δούκας).
εκεί. (Talbot Rice 1986, σ. 141-143).
Αυτή η συνήθεια έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάΤα θέματα δεν ήταν απλώς και μόνο συνένωση της
γεωργών στην
πολιτικής εξουσίας σε ένα πρόσωπο, αλλά και προπα- πτυξη του αριθμού των ελεύθερων
ντός παραχώρηση κρατικών γαιών σε στρατιώτες με περιοχή μας και δημιούργησε έτσι μία κληρονομική
αντιπαροχή τις στρατιωτικές τους υπηρεσίες προς το τάξη στρατιωτών - μικροϊδιοκτητών. (Runsiman 1983, σ.
κράτος. (Λέων Στ΄ , τ..Α, σ. 24 - Χριστοφιλοπούλου 1998, σ. 284-285, 233). Πάντως εθεωρείτο σαν ο πλέον έντιμος τρόπος
294-295 - Θεοχαρίδης 1980, σ. 207 – Talbot Rice 1986, σ. 141 επ.).
πλουτισμού και κοινωνικής ανόδου, το να είναι καΗ συγκρότηση του θεματικού στρατού, λοιπόν, νείς στρατιωτικός και να ανταμειφθεί με δωρεά κτησυνδέεται με τη δημιουργία στρατιωτικών κτημάτων. μάτων. Μ’ αυτό τον τρόπο, μάλιστα, είχε αρχίσει η ευΣε αντίθεση προς τους κατ’ επάγγελμα στρατιώτες ημερία πολλών βυζαντινών οικογενειών (Runsiman 1983,
των ταγμάτων, ο θεματικός στρατός συγκροτείται σ. 220, 221).
Ο J. F. Haldon θεωρεί ότι οι αρχές δημιουργίας των
από την τοπική κατά θέμα στρατολογία των χωρικών
υπό την ευθύνη του στρατηγού. Οι πιο εύποροι εξο- στρατιωτικών κτημάτων πρέπει να αναζητηθούν στη
πλίζονταν με δικές τους δαπάνες και συντηρούσαν μόνιμη εγκατάσταση των στρατιών του αυτοκρατοριανά ένα πολεμικό ίππο. Την οικονομική βάση συνιστά κού στρατού, από το 650 και εξής, στις περιοχές, τις
ιδιόκτητη γη υπό τη μορφή στρατιωτικών κτημάτων, οποίες έπρεπε να προασπίζουν και ότι εξελίχθηκαν
επακριβώς καταχωρημένων σε ειδικούς καταλόγους βαθμιαία ως απάντηση στις τοπικές ανάγκες και πετου λογοθεσίου του στρατιωτικού. (Λέων Στ΄, τ. Α, σ. 52 – Χρι- ριστάσεις και, σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, ως αποστοφιλοπούλου 1998, σ. 300)
τέλεσμα μιας αρχής κληρονομικών στρατιωτικών
Δηλαδή, για να κάνει ελκυστική την επάνδρωση υποχρεώσεων, που προϋπήρχε. ΄Ετσι, οι μόνιμοι στρατου θεματικού στρατού, η βυζαντινή διοίκηση υπο- τιώτες, με την πάροδο των χρόνων, άρχισαν να γίνο-
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νται γαιοκτήμονες στην περιοχή, που φρουρούσαν.
(Haldon 1979, σ. 74, 79 - Γρηγορίου – Ιωαννίδου 1985, σ. 42 επ.).

Τα στρατιωτικά κτήματα υπέκειντο σε ιδιαίτερο
καθεστώς. Ήταν αναπαλλοτρίωτα και μεταβιβάζονταν με τα αντίστοιχα βάρη μόνο κληρονομικά και
παρέμεναν στον οίκο, τον οποίο βάρυνε η υποχρέωση
της στρατείας. Η κατάταξη του μαχητή και η καταγραφή της αντίστοιχης γης του οίκου στους στρατιωτικούς κώδικες συνιστούσαν την οικονομικο – στρατιωτική βάση της στρατείας. Οι στρατευόμενοι ελάμβαναν δωρεές, μέρος των λαφύρων και «ρόγαν», δηλαδή
μισθό. (Χριστοφιλοπούλου 1998, σ. 300-301 – Εκλογή ΙΣΤ΄ 4).
Οπωσδήποτε η περιοχή της Καμπανίας (πεδινή
Ημαθία) ήταν πρόσφορος τόπος για την ανάπτυξη
στρατιωτικών κτημάτων. Με την εδώ εγκατάσταση
και συγκέντρωση οικισμών στρατιωτών, η βυζαντινή
διοίκηση πετύχαινε την πύκνωση του πληθυσμού της
περιοχής, την εντατική εκμετάλλευση κάθε σημείου
του κάμπου, την αποκατάσταση στρατιωτών και την
εξασφάλιση της άμυνας της πλούσιας πεδιάδας. Οι
εδώ εγκατεστημένοι στρατιώτες έπρεπε να προσφέ-

διατηρήθηκε μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, σαν τρόπος προστασίας των ρουμλουκιώτικων σπιτιών. [Κάθε
σπίτι περιβαλλόταν από τάφρο (τράφο το προφέρουν) με το χώμα δε
από το σκάψιμό της ανασήκωναν περιμετρικό χωμάτινο τείχος, πάνω
στο οποίο τοποθετούσαν αγκαθωτά κλαδιά, ώστε να προστατεύονται
από τις πλημμύρες και τους κλέφτες, να περιορίζουν τα ζώα τους και να
ορίζουν το βιος τους].

Στην περιοχή μας, εξάλλου, υπήρχε αρχέγονη παράδοση στην εγκατάσταση στρατιωτών και, μάλιστα,
ιππέων. ΄Ετσι, μετά την εγκατάσταση των Μακεδόνων εταίρων, οι Ρωμαίοι εγκατέστησαν εδώ βετεράνους, ενώ η αναφορά της παράλληλης ιδιότητας των
Βέττιων, ως ακούραστων γεωργών και έθνος πολεμιστών, δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι αυτός ο κάμπος χρησιμοποιήθηκε επί αιώνες από την εκάστοτε
κεντρική εξουσία για τη γεωργική αποκατάσταση
στρατιωτών. Την ίδια τακτική, προφανώς, συνέχισε
και η βυζαντινή διοίκηση.
Η ύπαρξη χωριών, που ανήκαν σε στρατιώτες, επιβεβαιώνεται σε έγγραφο του 1338, στο οποίο μνημονεύεται το βυζαντινό χωριό της Καμπανίας, η «Κριτζίστα», που αναφέρεται και ως «… τα δίκαια των στρατιωτών, ήγουν
του χωρίου της Κριτζίστας...» ή «...το
χωρίον των στρατιωτών,
ήγουν την Κριτζίσταν...».
Το χωριό αυτό βρισκόταν στην περιοχή Αλεξάνδρειας
– Πλατέος και, προφανώς, δημιουργήθηκε σε χρόνο
προηγούμενο της χρονολογίας του εγγράφου αυτού.
(Θεοχαρίδης 1962, σ. 35)

ρουν τις στρατιωτικές τους υπηρεσίες σε περίπτωση
επιδρομών, προστάτευαν τον κάμπο, που ήταν ο μεγαλύτερος σιτοβολώνας της Μακεδονίας, φρόντιζαν
να διατηρείται ανοικτή η επικοινωνία δια της οδού
Θεσσαλονίκης – Βέροιας και επιστρατεύονταν, όταν
διατάσσονταν, για την προσφορά στρατιωτικών υπηρεσιών, οπουδήποτε χρειαζόταν.
Στην εδώ ευρεία εγκατάσταση και γεωργική αποκατάσταση στρατιωτών συνηγορεί και το γεγονός ότι,
μέχρι το 10ο αιώνα, τον κύριο όγκο του (βυζαντινού)
στρατού των Ρωμαίων αποτελούσε το ιππικό. Ως εκ
τούτου ήταν απαραίτητη η οργάνωση των κέντρων
συγκέντρωσης και εκπαίδευσης του ιππικού. (Χριστοφιλοπούλου 1998, σ. 299) Η πεδιάδα της Καμπανίας ήταν
ιδανικός τόπος για την ανάπτυξη και συντήρηση μεγάλων στρατιωτικών μονάδων ιππικού, όπως ήταν τα
περίφημα αλλάγια. (Λέων Στ΄, τ. Α, σ. 294 και τ. Β, σ. 353, 383).
Είναι βέβαιο, λοιπόν, ότι η πεδιάδα της Καμπανίας
αποτελούσε προσφιλή χώρο στρατωνισμού διαφόρων
τμημάτων του βυζαντινού στρατού. Τα στρατόπεδά
τους τότε προστατεύονταν από βαθειά τάφρο, (Λεων
Στ΄, τ. Α, σ. 192, 195, 199, 211, 293 και τ. Β, 11, 79, 99) συνήθεια, που

Μπορεί κανείς κατ’ επέκταση να θεωρήσει ότι η
εγκατάσταση στρατιωτών στο κέντρο της πεδιάδας,
στη θέση όπου το 14ο αιώνα συναντάμε την Κριτζίστα,
πρέπει να συσχετίσθηκε και με την παράλληλη αναγκαιότητα της φύλαξης της ενδιάμεσης διάβασης του
ποταμού Αλιάκμονα σε γεφυρωμένο πέρασμά του,
στη σημερινή θέση του οικισμού Νησελίου. Η προς
βορράν της θέσης του οικισμού κοίτη του ποταμού,
που σχεδόν την περιέβαλλε και την προστάτευε από
την επίθεση των συνήθως από βορρά ερχόμενων επιδρομέων, σε συνδυασμό με τη χωμάτινη έξαρση (με
υψομετρική διαφορά 4-5 μέτρων από την υπόλοιπη
κεντρική πεδιάδα), που την προστάτευε από τις συνήθεις πλημμύρες του ποταμού (κατά τις οποίες εξείχε
σαν νησάκι, γι’ αυτό και ονομάστηκε «Νησέλιον»),
πρέπει να εξασφάλιζε τη δυνατότητα διατήρησης
ενός οχυρωμένου με ξύλινο τείχος στρατοπέδου. Σ’
αυτή την τοποθεσία μπορούσε να αντιταχθεί κάποια
στοιχειώδης άμυνα, προκειμένου να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος για την ανακοπή της προέλασης των
επιδρομέων και την ενημέρωση των καλλιεργητών
της υπόλοιπης πεδιάδας, ώστε να προλάβουν να κρυφθούν στα κάστρα και στα λοιπά κρησφύγετά τους.
Φαίνεται μάλλον αδύνατο, να μην είχε αξιοποιηθεί
οικιστικά και στρατιωτικά η χωμάτινη έξαρση του
Νησελίου.
Πάντως, η παραμονή πλήθους στρατού στην περιοχή, σε περιόδους κακής εσοδείας, δημιουργούσε προβλήματα εφοδιασμού και επισιτισμού, τα οποία βάρυναν με τη σειρά τους τούς εντόπιους, οι οποίοι ήταν
υποχρεωμένοι να διατρέφουν το βυζαντινό στράτευμα και να υφίστανται όλες τις κακές συνέπειες των
απείθαρχων στρατιωτών. Υπό τις συνθήκες αυτές δεν
ήταν λίγες οι φορές, που οι εντόπιοι καλλιεργητές αι-
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σθάνονταν την παρουσία των στρατευμάτων των Ρωμαίων χειρότερη από εχθρική επιδρομή. (Καραγιαννόπουλος 1993, σ. 207 – Θεοφάνης, 500.26 «και ήν βαρβαρικής εφόδου βαρυτέρα
η των ομοφύλων πληθύς, απορουμένων εις τας αναγκαίας χρείας και αρπαγαίς και επιβάσεσι λυμαινομένων τους εγχωρίους» - Λέων Στ΄, τ. Α. σ.
155, 161, 197 και τ. Β σ. 73, 75-79).

Πιθανώς, πριν το 824 και, οπωσδήποτε στα 836,
μαρτυρείται από τον συγγραφέα του βίου της Αγίας
Θεοδώρας Θεσσαλονίκης, κληρικό Γρηγόριο, η ύπαρξη θέματος Θεσσαλονίκης, στο οποίο ανήκε και η περιοχή μας, ενώ η Βέροια αναφέρεται ως κάστρο υπό
τη μεγαλόπολη της Θεσσαλονίκης. (Θεοχαρίδης 1980, σ. 222
– Κυριακίδης 1939 ΙΙ – V, 405/6 – Lemerle 1945, σ. 129, έκδ. Kurz 1902, σ. 43
«… Νεάνις δε τις εκ Βεροίας, του υπό την ημετέραν μεγαλόπολιν τελούντος ορμωμένη κάστρου …»).

Το θέμα της Θεσσαλονίκης αντικατέστησε τη «διοίκηση» Μακεδονίας, της επαρχότητας του ανατολικού
Ιλλυρικού και η ίδρυσή του συντελεί στην πλήρη αποκατάσταση του Βυζαντινού συγκεντρωτικού διοικητικού συστήματος, που είχε παραλύσει λόγω των σλαβικών επιδρομών. Είναι βέβαιο πως τα θέματα δημιουργούνταν ως αντιστάθμισμα απέναντι σε κάποιον
συγκεκριμένο κίνδυνο, που απειλούσε την περιοχή,
οπότε και το θέμα της Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε
προκειμένου να καλύπτει στρατιωτικά, όχι μόνο την
ίδια την πόλη, αλλά και τις γειτονικές σκλαβηνίες.
Πάντως, είναι βέβαιο ότι σύμφωνα με τις βυζαντινές
συνήθειες στον θεματικό στρατό χρησιμοποιήθηκαν
και νομιμόφρονες Σλάβοι. (Θεοχαρίδης 1980, σ. 207, 213-223 –

τερη τάξη από εκείνη των χωρικών, που αποτελούσαν
τους πολιτικούς οίκους. Οι πρώτοι, κατά το χρόνο που
απασχολούνταν στο στράτευμα, έπρεπε να έχουν
στους δικούς τους οίκους άλλους, που να ασχολούνται
με τη γεωργία, ώστε να μπορούν να τους παρέχουν
τα απαραίτητα για το στρατιωτικό εξοπλισμό τους.
Σε αντιστάθμισμα της υποχρέωσής τους για στράτευση είχαν ορισμένα δημοσιονομικά προνόμια, χαρακτηριζόταν δε, όπως και οι οίκοι τους, «ελεύθεροι»,
απαλλάσσονταν, δηλαδή, από αγγαρείες και από άλλες επιβαρύνσεις του δημοσίου, υποχρεούμενοι μόνο
στην καταβολή του εγγείου φόρου και του αερικού.
(Χριστοφιλοπούλου 1998, σ. 300 – Λέων ΣΤ ΄, 696-700 α΄ (διάταξις Δ΄1)
: «έδει έχειν εν τοις ιδίοις οίκοις ετέρους τους γεωργούντας και τα προς
απαρτισμόν εξόπλισιν του στρατιώτου χορηγείν δυναμένους, δηλονότι
ελευθέρους τούς οίκους έχοντας των άλλων πασών του δημοσίου δουλειών», Λέων Στ΄, τ. Α΄ 53).

Το ρωμαϊκό (βυζαντινό) στρατό στο μεγαλύτερο
διάστημα της μέσης περιόδου αποτελούσαν σώματα,
που συγκροτούνταν κατά θέματα από τους Ρωμαίους (βυζαντινούς) πολίτες και μονάδες από μόνιμους
επαγγελματίες στρατιώτες, υπηκόους της αυτοκρατορίας, τα οποία ονομάζονταν τάγματα. Ο συνδυασμός
ιδιόκτητης γης, φορολογικών απαλλαγών και στρατιωτικής υπηρεσίας συνιστούν τον ιδιόμορφο θεσμό του
θεματικού στρατού. Τα στρατιωτικά κτήματα αποτελούσαν τη βάση της στρατείας, υποχρέωση που είχε
να εκπληρώσει απέναντι στο κράτος ο κύριος του κτήματος (στρατιώτης), σύμφωνα με ορισμένους όρους
Χριστοφιλοπούλου 1982, σ. 257 – 259 – Runsiman 1983, σ. 99-101).
και κανόνες. Οι στρατιωτικοί κλήροι (στρατιοτόπια
Κατά τους ερευνητές οι κάτοχοι και καλλιεργητές – χωρία στρατιωτών) ανήκαν κατά πλήρη κυριότηεδάφους διαιρούνταν σε «στρατιωτικούς» και «πολιτι- τα στον στρατιώτη, αλλά υπόκειντο σε στρατιωτική
κούς οίκους», που αντιστοιχούν στη διαίρεση των βυ- ή οικονομική δουλεία, που δεν βάραινε προσωπικά
ζαντινών υπηκόων σε στρατιώτες και αστράτευτους τον κύριο της γης, αλλά την ίδια τη γη, γι’ αυτό και
πολίτες. Η H. Ahrweiler παρατηρεί ότι η οικογένεια οι υποχρεώσεις μεταβιβάζονταν. (Χριστοφιλοπούλου 1997, σ.
κάτοχος μιας στρατιωτικής γης ονομάζεται «στρατι- 330-331).
Το τεχνικό περιεχόμενο του όρου «στρατιωτικόν
ωτικός οίκος» (=παραγωγική μονάδα στρατιωτών βλ. Χριστοφιλοπούλου 2001, σ. 262) , σε αντίθεση με τον «πολιτικόν οί- κτήμα» καθοριζόταν μέσα στα νομοθετικά κείμενα
κον». Ο στρατιωτικός οίκος σήμαινε ότι τα μέλη μιας του 10ου αιώνα, ως το μέρος της έγγειας περιουσίας
εύπορης οικογένειας, ως κύριοι έγγειων ιδιοκτησιών, των στρατιωτών, το αναγκαίο για την κάλυψη των δασχημάτιζαν μια κοινότητα κτημάτων και ήταν κάτο- πανών εξαρτύσεως και εξοπλισμού ενός στρατιώτη,
χοι γης εγγεγραμμένης σε καταλόγους, που τα έσο- που εγγραφόταν στους στρατιωτικούς καταλόγους
δά της κάλυπταν τα έξοδα ενός μαχητή, καταρχήν και κηρυσσόταν αναπαλλοτρίωτο. (Γρηγορίου – Ιωαννίδου
μέλους αυτής της οικογένειας. Δηλαδή, ο στρατιωτι- 1989, σ. 31).
Η Μ. Γρηγορίου – Ιωαννίδου υποστηρίζει ότι μέχρι
κός οίκος πρόσφερε το στρατιώτη, που επωμιζόταν το
βάρος του πολεμικού κινδύνου και κάλυπτε τα έξοδά τον 9ο αιώνα δεν υπάρχει σύνδεση της στρατολόγησης
του. Η κατάταξη του μαχητή (στρατευόμενου – στρα- με την κατοχή «στρατιωτικού κτήματος», διότι προφατιώτη) συνεπαγόταν και καταγραφή σε καταλόγους νώς τέτοια κτήματα δεν υπήρχαν ακόμη τότε. ΄Ομως
όλων ή μέρους των γαιών του «οίκου» του, που γίνε- οι στρατευόμενοι έπαιρναν σιτηρέσια, ενώ οι νέοι
ται έτσι «στρατιωτικός» και τότε χαίρει ενός ειδικού λάβαιναν μία προστρατιωτική εκπαίδευση. Επίσης,
καθεστώτος: υφίσταται τα βάρη της υπηρεσίας ενός υπήρχε διαφορά ανάμεσα στην στρατολογία μόνιμων
μαχητή και λαμβάνει, σε αντιστάθμισμα αυτών των στρατιωτών, που θα επάνδρωναν το μόνιμο στρατιωοικονομικών καταναγκασμών, διάφορες φορολογικές τικό πυρήνα των θεμάτων, από τη στρατολογία της
απαλλαγές: είναι «οίκος ελεύθερος», «εξκουσσάτος». μάζας, που προοριζόταν για κατώτερα καθήκοντα.
(Γρηγορίου – Ιωαννίδου 1989, σ. 26 – Ahrweiler 1971, σ. 12)

(Γρηγορίου – Ιωαννίδου 1989, σ. 13-15 – Μοναχός, ΙΙ. 736. 17-18 και αυτ.

Μέχρι τα χρόνια του Λέοντος ΣΤ΄ το έργο της 737. 7 κ.ε. - Λέων ΣΤ ΄, 696-700 α΄ : «… έχειν εν τοις ιδίοις οίκοις ετέρους
στρατολογήσεως νεοσύλλεκτων το διενεργούσαν οι τους γεωργούντας, και τα προς απαρτισμόν εξόπλισιν του στρατιώτου χοχαρτουλάριοι των θεμάτων, οι οποίοι επέλεγαν στρα- ρηγείν δυναμένους …» - Χωνιάτης 208.16 κ.ε.).
Η ίδια υποστηρίζει ότι τα «στρατιωτικά κτήματα»
τιώτες από ολόκληρο το θέμα, ούτε πολύ νέους ούτε
πολύ γέρους, αλλά γενναίους, δυνατούς, υγιείς, εύπο- δεν ήταν γαίες, που παραχωρήθηκαν μια δεδομένη
ρους. Οι χωρικοί, που απάρτιζαν τους στρατιωτικούς στιγμή από συγκεκριμένο αυτοκράτορα, αλλά αποτέοίκους, ανήκαν στην ευπορότερη και κοινωνικά ανώ- λεσαν τη σε μια ορισμένη χρονική περίοδο θεσμοποίη-
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ση κτημάτων ή γαιών, που ανήκαν στους στρατιώτες.
Τα «στρατιωτικά κτήματα» δεν προήλθαν από γαίες,
που παρείχε το κράτος έναντι στρατιωτικής υπηρεσίας. Προέκυψαν από τις γαίες, που αποκτούσαν με τους
μισθούς τους ή άλλες αποδοχές τους οι βετεράνοι και
οι ενεργοί στρατιώτες, οι οποίοι τις μεταβίβαζαν με
την υποχρέωση ή το δικαίωμα στρατιωτικής υπηρεσίας στους κληρονόμους τους. Ο λόγος δημιουργίας των
«στρατιωτικών κτημάτων» είναι καθαρά κοινωνικός.
Οι αυτοκράτορες θέλησαν να βάλουν φραγμό στην
αρπακτική διάθεση των δυνατών, που απειλούσε να
εξοντώσει τους μικροκαλλιεργητές, είτε πολίτες είτε
στρατιώτες. Το κράτος προστάτεψε όχι μόνο τους πολίτες, αλλά και τους στρατιώτες του. (Γρηγορίου – Ιωαννί-

νο σε στράτευση πληθυσμό, στα πλησιόχωρα θέματα
με την περιοχή, που κινδύνευε, αγύμναστο και ανάσκητο, που γι’ αυτό είχε τη δυνατότητα να ανταλλάξει τη στράτευση με οικονομική παροχή. (Χριστοφιλοπού-

(Χριστοφιλοπούλου 1997, σ. 332).

– Γρηγορίου – Ιωαννίδου 1985, σ. 55 – 89 – Χριστοφιλοπούλου 1997, σ. 306
– 313 – Χιονίδης 1970, σ. 78).

λου 1997, σ. 340).

Ταυτόχρονα, για να τεθεί κάποιος φραγμός στο
φαινόμενο των στάσεων των ισχυρών στρατηγών των
θεμάτων, οι αυτοκράτορες αυτής της εποχής επιχείρησαν τον μερισμό των μεγάλης εκτάσεως θεμάτων.
Η νέα στρατιωτική ρύθμιση είχε αντίκτυπο στην όλη
λειτουργία του θεματικού στρατού. Ελέγχονταν έτσι
η κατάσταση στην επαρχία, έγινε δυσχερής η απόκρυψη ειδήσεων και καλλιεργήθηκε αίσθημα ανεξαρτησίας και υπευθυνότητας στους ανώτερους πολιτικούς
δου 1989, σ. 31 επ., 53, 54).
αξιωματούχους, χωρίς να θίγεται η στρατιωτική ετοιΟ ιδιοκτήτης στρατιωτικού κτήματος (στρατιώτης) μότητα της χώρας. Η υποβάθμιση του θεματικού παείχε υποχρέωση για παροχή στρατιωτικής υπηρεσίας ράγοντα στη συγκρότηση του στρατεύματος, η αποκαι το κτήμα αποτελούσε απλώς την υλική υποστή- δυνάμωση του θεματικού στρατηγού με την επέκταση
ριξη της στρατιωτικής υποχρέωσης, η οποία συνο- από τις τελευταίες δεκαετίες του 10ου αιώνα του θεδευόταν και από πληθώρα ελκυστικών φορολογικών σμού των δουκών – κατεπάνω και σε μη μεθοριακές
απαλλαγών και προνομίων. (Γρηγορίου – Ιωαννίδου 1989, σ. περιφέρειες, επηρέασαν και το πολιτικό σκέλος των
63, 76).
αρμοδιοτήτων του θεματικού στρατηγού. (ΧριστοφιλοΗ οργάνωση του θεματικού στρατού δεν υπέστη πούλου 1997, σ. 301 επ., 309, 310 – Καραγιαννόπουλος 1982, σ. 318).
Aπό την εποχή αυτή έχουμε σημαντικές πληροφοσπουδαίες μεταβολές, όσο καιρό ο διοικητικός μηχανισμός των θεμάτων διατηρήθηκε αναλλοίωτος. Η ρίες για γενική αναδιάρθρωση στη Μακεδονία. ΄Ετσι,
διάσπαση όμως, που έπληξε την επαρχιακή διοικητι- το τακτικό του Escurial, που χρονολογείται ανάμετον τίτλο του δούκα
κή διάρθρωση, η προοδευτική υποβάθμιση της στρα- σα στα έτη 971-975, αναφέρει
τιωτικής ηγεσίας του θέματος έναντι των πολιτικών Θεσσαλονίκης, αλλά και στρατηγούς Θεσσαλονίκης,
αρχών, οι οικονομικο-κοινωνικές εξελίξεις στην αγρο- Βεροίας, Δρουγουβιτίας, Έδεσσας κλπ. Η ύπαρξη θέτική οικονομία και η προσπάθεια των δυνατών να σεων στρατηγών δεν σημαίνει και την ύπαρξη ομώνυοικειοποιηθούν τα στρατιωτικά κτήματα από το 10ο μου θέματος, αλλά τον περιορισμό της δύναμης των
αιώνα και εξής, είχαν αντίκτυπο στην στρατολόγηση μεγάλων στρατιωτικών θεμάτων και των διοικητών
τους και επομένως τον
περιορισμό του κινδύνου
των ανδρών. (Χριστοφιλοπούλου 1997, σ. 331).
Επίσης, τότε εφαρμόστηκε ο «απαργυρισμός» (εξα- στάσεων των στρατηγών. Συνακόλουθο της
τάσης
γορά) της στρατολογικής υποχρέωσης. ΄Οταν η εκ- αυτής ήταν τελικά η ενίσχυση του βαθμού του δούκα
πλήρωση της στρατιωτικής υποχρέωσης καθίστατο με
παράλληλη εξασθένιση του βαθμού του στραανέφικτη, η στρατεία μεταβαλλόταν σε δημοσιονομι- τηγού και η εμφάνιση
του βαθμού του “κατεπάκή παροχή. Η μείωση των εισοδημάτων των στρατι- νω”. (Καραγιαννόπουλος 1982, σ. 318). Παράλληλα προς τις
ωτικών οίκων θα έχει έκτοτε βαριές επιπτώσεις στη μεγάλες θεματικές διοικητικές ενότητες υπήρχαν και
βυζαντινή οικονομία, στα δημόσια οικονομικά και στο άλλες μικρότερες ανάλογης φύσης, που φέρονται ως
στρατό. (Χριστοφιλοπούλου 1998, σ. 301 – Καραγιαννόπουλος 1993, σ. «κατεπανίκια». Ο επικεφαλής τους, «κατεπάνω», ήταν
196 - Λέων Στ΄, τ. Β σ. 303).
ο διοικητής της περιοχής και ασκούσε στρατιωτική και
Οι νέες συνθήκες, όπως η συγκρότηση βαριά εξο- πολιτική εξουσία στην περιοχή.
πλισμένων τμημάτων ιππικού, κατέστησαν επιτακτιΣτον κατάλογο, που καταρτίσθηκε από τον Ν. Οική την ανάπτυξη επαγγελματικού στρατού και μείω- κονομίδη με βάση τα Τακτικά του 10ου αιώνα και ακοσαν την αξία του ανεκπαίδευτου στη νέα τεχνική και λούθως μέχρι τον 12ο αιώνα από τη Μάρθα Γρηγορίου
τακτική θεματικού στρατού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα – Ιωαννίδου, περιλαμβάνεται ανάμεσα στα μικρά θέτην παράλληλη τάση για μείωση και τελικά αργότερα ματα και αυτό της Βέροιας, ως εξής: «… ο (στρατηγός)
τη διάλυση του θεματικού στρατού, που είχε τη βάση Βεροίας’ ο Αξιός χωρίζει το θέμα τούτο από της Θεστου στα στρατιωτικά κτήματα και την ενίσχυση του σαλονίκης’ η Βέροια κατελήφθη από τους Βουλγάρους
ταγματικού στρατού με εκούσια στρατολογία του εγ- πριν από το 986 ή 989 και ανεκτήθη το 1000’ … ο στραχώριου πληθυσμού. Τα τάγματα, που συγκροτήθηκαν τηγός Δρουγουβιτείας’ Β. Θεσσαλονίκης γειτονικά στο
μ’ αυτόν τον τρόπο, αποκαλούνταν ρωμαϊκά τάγμα- θέμα Στρυμόνος’ … » (Οikonomides 1972, σ. 348-354 κατάλογος
τα, προς διάκριση από τα ξένα μισθοφορικά τάγματα. μέχρι το 944, σ.354-363 κατάλογος με βάση το τακτικό Escorial. (971-975)
΄Ετσι, φαίνεται ότι τα χρόνια αυτά ο βυζαντινός
στρατός συγκροτούνταν: α) από τις ταγματικές επαγγελματικές μονάδες, τις αρτιότερες στρατιωτικά, β)
από το στρατό που στρατολογούνταν στα θέματα με
βάση τους στρατιωτικούς κλήρους, αξιόμαχο επίσης,
που υπέκειτο σε ετήσια περιοδική εκγύμναση και γ)
από τον έξω από τους στρατιωτικούς οίκους υποκείμε-

Κατά την άποψη του Στ. Κυριακίδη, που δέχεται
και ο Δ. Ζακυθηνός, ο Βασίλειος Β’, μετά το τέλος του
ρωμαιοβουλγαρικού πολέμου, ανέδειξε την περιοχή
της Βέροιας σε ιδιαίτερη διοικητική μονάδα (θέμα),
που τα όριά της υπολογίζονταν μέχρι τον Αξιό, οπότε
συμπεριλάμβανε και την περιοχή της Καμπανίας (Ας
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σημειωθεί ότι το Ρουμλούκι στην ευρύτερή του έννοια
περιλάμβανε και τα χωριά μέχρι τον Αξιό, ενώ στη
στενή του έννοια φτάνει μέχρι το Λουδία). Με τις ρυθμίσεις του και η επισκοπή της Βέροιας αποσπάσθηκε
από την αρχιεπισκοπή της Θεσσαλονίκης και υπήχθη
το 1020 στην αρχιεπισκοπή της Αχρίδας. (Κυριακίδης 1939,

ντούμε την επιβεβαιωτική πληροφορία για την ύπαρξη του θέματος Βέροιας. (Παπαζώτος 1994, σ. 38)
Όμως το 1198 έχουμε το χρυσόβουλο του Αλεξίου
Γ’ Αγγέλου, στο οποίο (προκειμένου να εξασφαλίσει
διπλωματικά ερείσματα στην Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας για το παραπαίον βυζαντινό κράτος)
σ. 417-422 – Zακυθηνός 1941, σ. 237-238 και Zακυθηνός 1951, σ. 208 – Χιο- απαριθμούνται οι περιοχές, στις οποίες παρέχονταν
νίδης 1970, σ. 23 – Θεοχαρίδης 1980, σ. 272-277, 302-304, 309, 366-367 – Κα- προνόμια στους Βενετούς. Ανάμεσα στις άλλες μνηραγιαννόπουλος 1993, σ. 473 – Παπαζώτος 1994, σ. 38, 50, 56).
μονεύονται και οι περιοχές: 1) Βολερού - Στρυμόνος Μνημονεύουμε με έμφαση αυτή τη νέα συνοριακή Θεσσαλονίκης, 2) Βεροίας με το κατεπανίκιο Κίτρους
διεύρυνση των χωριών της Βέροιας, λόγω ακριβώς των (το οποίο συμπεριελάμβανε), ... κλπ. Πρέπει να σηδιευρυμένων αυτών ορίων, γιατί διατηρήθηκε μέχρι μειωθεί ότι στο χρυσόβουλο αυτό, που έχει συνταχθεί
τις αρχές του 20ού αιώνα, σαν (ανατολικά) όρια δικαι- στη λατινική, δε γίνεται λόγος για θέματα, αλλά για
οδοσίας της επισκοπής Καμπανίας, αποτελούν και τα επαρχίες (provinciae). Χαρακτηριστικό εξ άλλου είναι
σημερινά ανατολικά όρια της Μητρόπολης Βεροίας, ότι τα θέματα είχαν μεταβληθεί σε περιοχές οικονοΝαούσης και Καμπανίας, ενώ αρκετοί εντάσσουν στα μικής αρμοδιότητας. Στη μεταβολή αυτή συνέτεινε
ευρύτερα όρια του Ρουμλουκιού και την περιοχή των και το γεγονός ότι οι φορολογικές περιφέρειες ήταν
ελληνόφωνων χωριών μεταξύ Λουδία και Αξιού, Θερ- προσαρμοσμένες προς τις θεματικές. Κάθε θέμα απομαϊκού κόλπου και οδού Βεροίας - Θεσ/νίκης.
τελούσε και οικονομική διοίκηση, που επικεφαλής
Την εποχή αυτή, παρατηρήθηκε μία νέα μεταβολή της ήταν ο διοικητής, ενώ ήδη από τον 11ο αιώνα ο διτης διοικητικής οργάνωσης του μακεδονικού χώρου. οικητής αντικαταστάθηκε από τον πράκτορα. Ο πράΣύμφωνα με πρακτικό της Μονής Ιβήρων του 1042 εμ- κτορας όμως δεν ήταν τακτικός δημόσιος υπάλληλος,
φανίζεται μία δικαστική και οικονομική ενότητα, που αλλά μισθωτής του φόρου μιας περιοχής, στον οποίο
περιλάμβανε τις περιοχές Βολερού, Στρυμόνος και μεταβιβάζονταν οι αρμοδιότητες του φορολογικού
Θεσσαλονίκης, η οποία φαίνεται ότι διατηρήθηκε και υπαλλήλου για το χρόνο της μίσθωσης του φόρου.
τον επόμενο αιώνα. (Καραγιαννόπουλος 1982, σ. 318, 320).
Για το λόγο αυτό γίνονταν μεγάλες καταχρήσεις και
Στην περιφερειακή διοίκηση παρατηρήθηκε εξα- υπερβολές σε βάρος των φορολογουμένων (Καραγιαννόφάνιση του θεματικού θεσμού. Ο θεσμός των θεμά- πουλος 1982, σ. 320 – Καραγιαννόπουλος 1990, σ. 337-338).
Με βάση, λοιπόν, τις μέχρι την εποχή αυτή υπάρτων, που η ουσία του ήταν η συνένωση των εξουσιών,
έπαυσε να υφίσταται από τη στιγμή που είχε εκλείψει χουσες πληροφορίες τα όρια του θέματος Βεροίας στο
το σχήμα: θέμα = στρατιωτικό σώμα – γεωγραφική τέλος του 12ου αιώνα είχαν διαμορφωθεί ως εξής: αναπεριφέρεια – διοικητική ενότητα υπό έναν στρατηγό. τολικά ο Αξιός αποτελούσε φυσικό όριο με το θέμα
Το «θέμα» από τα μέσα του 11ου αιώνα δήλωνε πια Θεσσαλονίκης, βόρεια οι νότιες πλαγιές του Πάικου
είτε τη γεωγραφική περιφέρεια ενός πρώην στρατι- αποτελούσαν το όριο με το θέμα των Μογλενών, το
ωτικο-διοικητικού μορφώματος, είτε μια δικαστική- όρος Βέρμιο ήταν το δυτικό του όριο και η περιοχή της
οικονομική περιφέρεια υπό έναν κριτή, είτε τέλος μια βόρειας Πιερίας το νότιο όριο του θέματος. (Παπαζώμικρή φορολογική ενότητα. (Καραγιαννόπουλος 1990, σ. 87 – τος 1994, σ. 52).
Χιονίδης 1970, σ. 23).
Ο Δημήτριος Χωματιανός ρητά αναφέρει το θέμα
Την επιδρομή των Πετσενέγων θεωρεί η Μ. Γρηγο- Βεροίας και μερικούς διοικητές (δούκες) του, όπως τον
ρίου – Ιωαννίδου ως μία από τις αιτίες για την κατα- Ιωάννη Πλυτό (1222), το Θεόδωρο Βεστάρχη και το
στροφή των στρατιωτικών κτημάτων, διότι αυτή κα- Βασίλειο Τζαμά (ανάμεσα στα έτη 1225-1230). (Χωματιατέληξε στην καταστροφή και ερήμωση της υπαίθρου, νός, ΛΘ΄ , στ. 171: «Το μέγα το από του θέματος Βερροίας …» άριθ. ΚΕ΄,
συντέλεσε στην οικονομική παρακμή των γεωργών ΚΣ΄, ΞΑ΄)
Μετά τη Φραγκική κατάκτηση το θεματικό σύστη(είτε ήσαν πολίτες είτε στρατιώτες), διότι ανάγκαζαν
τους στρατιώτες – γεωργούς να εγκαταλείπουν τα κτή- μα έχασε τελείως το στρατιωτικό του χαρακτήρα. Ο
ματά τους, να διασκορπίζονται και να κρύβονται στα όρος «θέμα» σήμαινε πλέον περιοχές με αρμοδιότητα
κρησφύγετά τους. ΄Ετσι προέκυψε ως προσφορότερη οικονομική και περιλάμβανε άλλοτε μικρές και άγνωη λύση των μισθοφόρων ντόπιων ή ξένων, οι οποίοι στες περιοχές και άλλοτε σύνολο μεγάλων γνωστών
στρατολογούνταν και χρησιμοποιούνταν ανάλογα με περιοχών. Το ίδιο ακριβώς συνέβη με τα κατεπανάτα
τις υπάρχουσες ανάγκες. Κατ’ ανάγκη τα στρατιωτι- (ή κατεπανίκια). Τη διοίκηση ασκούσαν πλέον οι επικά κτήματα γίνονταν ολιγάριθμα και η έγγεια ιδιο- κεφαλής των πόλεων, κάστρων ή περιοχών, αι κεφακτησία κάθε στρατιώτη, η οποία εξακολουθούσε να λαί ή κεφαλατικεύοντες, όπως τους έλεγαν, οι οποίοι
υφίσταται, χρησίμευε απλώς ως τοποθέτηση χρημά- συγκέντρωναν στα χέρια τους όλες τις εξουσίες της
των, που δεν συνδεόταν όμως με κανένα θεσμικό μέ- περιοχής τους. Πρόκειται για σημαντική διοικητική
τρο, ούτε και με το σκοπό κάλυψης των στρατιωτικών μεταρρύθμιση, κατά την οποία ο όρος «κατεπανίκιο»,
δαπανών από τα έσοδά της, εφόσον πλέον αυτός που που μέχρι τότε δήλωνε το μεγάλο θέμα, που υπέκειτο
εκαλείτο ως στρατιώτης έπαιρνε το μισθό του (ρόγα) σε «κατεπάνω», δηλαδή σε διοικητικό άρχοντα ερχόκαι ασφαλώς τον οπλισμό του από το κράτος. (Γρηγορί- μενο στην ιεραρχική κλίμακα αμέσως μετά το «δούκα»
ου – Ιωαννίδου 1989, σ. 92, 93).
(δούκας – κατεπάνω – στρατηγός), εμφανίζεται πλέον
Σε αγιολογικό κείμενο του έτους 1149 (στο οποίο στα βυζαντινά έγγραφα με τη σημασία του «βάνδου»,
περιγράφεται μία συνάντηση του Μανουήλ στο χωριό μιας από τις μικρότερες, δηλαδή, διοικητικές υποδιΔοβροχουβίστα, σημερινή Δοβρά της Βέροιας) συνα- αιρέσεις του θέματος. Ο δε «κατεπάνω» εξέπεσε σε
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ισοδύναμο του κόμητος ή τοποτηρητή, απλού βάνδου. ρίδης 1954, σ. 1, 2 - Χριστοφιλοπούλου 1998, σ. 301).
Τέλος, κατά τον Στίλπωνα Κυριακίδη στα χρόνια
Είχε τεθεί στην ιεραρχία όχι μόνο μετά το στρατηγό,
του
Ανδρονίκου Γ’ (1328-1341) η Βέροια αποτέλεσε ξεαλλά μερικές φορές και μετά τους πράκτορες ακόμη.
χωριστό
θέμα με την ΄Εδεσσα. (Χιονίδης 1970, σ. 38-39 – ΘεοΠάντως η περιοχή της Καμπανίας εξακολουθούσε να
ανήκει στο δυτικά του Αξιού θέμα της Βέροιας, ενώ χαρίδης 1980, σ. 383).
τότε εμφανίσθηκε το κατεπανίκιο του Κίτρους. (ΘεοχαΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ
Γρηγορίου–Ιωαννίδου 1985:
Μάρθα
Γρηγορίου – Ιωαννίδου, Παρακμή και πτώση
του θεματικού θεσμού, Θεσσαλονίκη 1985.
Εκλογή:
Εκλογή των νόμων παρά
Λέοντος και Κωνσταντίνου, έκδ. L. Burgmann,
Ecloga, Frankfurt / Μ. 1983.
Ζακυθηνός 1941: Δ. Ζακυθηνός, Μελέται
περί της διοικητικής
διαιρέσεως και της
επαρχιακής διοικήσεως εν τω βυζαντινώ
κράτει, ΕΕΒΣ 17 (1941), σ. 208-274
Ζακυθηνός 1951: Δ. Ζακυθηνός, Μελέται
περί της διοικητικής
διαιρέσεως και της
επαρχιακής διοικήσεως εν τω βυζαντινώ
κράτει, ΕΕΒΣ 21 (1951), σ. 179-209.
Θεοφάνης:
Θεοφάνης ο Ομολογητής
(Χρονογραφία, 284-813), έκδ. C. de Boor,
Τheophanis Chronographia, I-II, Leipzig 18831885, ανατύπωσις Hildesheim 1963, έκδ.
Βόννης, τ. Ι-ΙΙ, 1839,1841.
Θεοχαρίδης 1954:
Γ. Θεοχαρίδης, Τα
κατεπανίκια της Μακεδονίας, Μακεδονικά,
Παράρτημα 1, έκδοση Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη
1954.
Θεοχαρίδης 1962:
Γ. Θεοχαρίδης, Μία
διαθήκη και μία δίκη βυζαντινή, ανέκδοτα
βατοπεδινά έγγραφα του ΙΔ΄ αιώνος περί
της Μονής Προδρόμου Βεροίας, Μακεδονικά,
Παράρτημα 2, (έκδοση Ε.Μ.Σ.) Θεσσαλονίκη
1962.
Θεοχαρίδης 1980: Γ. Θεοχαρίδης, Ιστορία
της Μακεδονίας κατά τους μέσους χρόνους
(285-1354), Μακεδονική βιβλιοθήκη τ. 55,
Θεσσαλονίκη 1980.
Καραγιαννόπουλος
1982:
Ι.
Καραγιαννόπουλος, Aπό το 1204 έως την
άλωση της θεσσαλονίκης από τους Τούρκους,
Μακεδονία 4.000 χρόνια Ελληνικής Ιστορίας
και
Πολιτισμού, (Εκδοτική Αθηνών Α.Ε.)
Αθήνα 1982, σ. 318-332.
Καραγιαννόπουλος
1990:
Ι.
Καραγιαννόπουλος,
Ιστορία
βυζαντινού
κράτους, τ. Γ΄, (έκδ. Βάνιας) Θεσ/νίκη 1990.

Καραγιαννόπουλος
1993:
Ι.
Καραγιαννόπουλος,
Ιστορία
βυζαντινού
κράτους, τ. Β΄, (έκδ. Βάνιας) Θεσσαλονίκη 1993.
Κυριακίδης 1939:
Στίλπωνος Κυριακίδη,
Βυζαντιναί Μελέται ΙΙ-V, Θεσσαλονίκη 19361939 (Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γ΄ τεύχος Γ΄,
Θεσσαλονίκη 1939). ΙV: Το Βολερόν, 291-359
– Διοικητική Ιστορία του Θέματος Βολερού –
Στρυμόνος – Θεσσαλονίκης, 359-486.
Λέων Στ΄:
Λέοντος Στ΄, Τα πολέμοις
τακτικά, PG 107, στ. 672-1120 - Λέοντος ΣΤ΄ του
Σοφού, Τακτικά, μετάφραση Κ. Ποταμιάνος,
(έκδ. Ελεύθερη Σκέψις) Αθήνα 2001, τόμοι 2.
Μοναχός:
Γεωργίου Μοναχού, Χρονικόν
σύντομον, έκδ. C. de Boor, Georgii Monachi
Chronikon, τ. 1-2, Leipzig 1904. Ed. Corr.P.Wirth,
Stuttgart 1978.
Μοσχόπουλος 1985: Ιωάννης Μοσχόπουλος,
Ρουμλούκι, Ιστορία και Τοπογραφία, τεύχος 1ο,
Αρχαίοι χρόνοι, (έκδ. University Studio Press)
Θεσσαλονίκη 1985.
Μοσχόπουλος 1989:
Ιωάννης
Μοσχόπουλος, Ρουμλουκιώτικα σημειώματα
1980-1988, τόμος 1ος, (έκδ. University Studio
Press) Θεσσαλονίκη 1989.
Μοσχόπουλος 1996:
Ιωάννης
Μοσχόπουλος, Ρουμλουκιώτικα σημειώματα
1989-1995, τόμος 2oς, ( έκδ. University Studio
Press) Θεσσαλονίκη 1996.
Μοσχόπουλος 2004:
Ιωάννης
Μοσχόπουλος, H Kαμπανία (Ρουμλούκι) στα
Βυζαντινά χρόνια, τόμος Β΄, ( έκδ. University
Studio Press) Θεσσαλονίκη 2004.
Παπαζώτος 1994:
Θανάσης Παπαζώτος,
Η Βέροια και οι ναοί της (11ος -18ος αι.), (έκδ.
Τ.Α.Π..Α.) Αθήνα 1994.
Χιονίδης 1970:
Γ. Χιονίδης, Ιστορία της
Βέροιας, τ. 2ος, Βυζαντινοί χρόνοι, Θεσσαλονίκη
1970.
Χριστοφιλοπούλου 1982:
Αικατερίνη
Χριστοφιλοπούλου, Από τον 6ο ως τον 9ο αι.,

Μακεδονία 4.000 χρόνια Ελληνικής Ιστορίας
και Πολιτισμού, (εκδοτική Αθηνών Α.Ε.),
Αθήνα 1982, σ. 250-263.
Χριστοφιλοπούλου 1997:
Αικατερίνη
Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, τόμος
Β΄2, (έκδ. Βάνιας) Θεσσαλονίκη 1997.
Χριστοφιλοπούλου 1998:
Αικατερίνη
Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, τόμος
Β΄ 1, (έκδ. Βάνιας) Θεσσαλονίκη 1998.
Χριστοφιλοπούλου 2001:
Αικατερίνη
Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, τόμος
Γ΄ 1, (έκδ. Βάνιας) Θεσσαλονίκη 2001.
Χωματιανός:
Δ. Χωματιανού, J.B.Pitra
Analecta sacra et classica specilegio Solesmensi
parata, VI, Παρίσι –Ρώμη 1891.
Χωνιάτης:
Νικήτα Χωνιάτη, (Χρονική
διήγησις 1118-1206): έκδ. I. Bekker εις Bonner
Corpus, Bonn 1835. Και Migne, P.Gr., 139, 320
–1057.
Ahrweiler 1971: Η. Ahrweiler, Recherches
sur l’ administration de l’ empire byzantine au
IX-XI siecles, BCH 84 (1960) 1-109 (Ανατ. Η.
Ahrweiler, Etudes sur les structures et sociales
de Byzance, Variorum Reprints, London 1971,
VIII).
Haldon 1979:
J. F. Haldon, Recruitment
and Conscription in the Byzantine Army c. 550950. A Study on the Origins of the Stratiotika
ktemata, Wien 1979.
Lemerle 1945: Lemerle Paul, Philippes et
la Macedoine Orientale a l’ epoque chretienne et
byzantine, Paris 1945 – (έκδ. Kurz) Πετρούπολις
1902.
Οikonomides 1972: Ν. Οikonomides, Les
Listes de preseance byzantines des IΧe et Xe
siecles, Paris 1972.
Runciman 1983: St. Runciman, Βυζαντινός
Πολιτισμός, (έκδ. «Γαλαξίας») Αθήνα 1983.
Talbot Rice 1986: Tamara Talbot Rice, Ο
Δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Βυζαντινών,
μετάφρ. Φ.Κ.Βώρου, 3η (έκδ. Δ.Παπαδήμας)
Αθήνα 1986.
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Όργανα Διοίκησης της Ελληνικής Ορθόδοξης
Κοινότητας Βέροιας κατά την ύστερη Οθωμανοκρατία
Του Εμμανουήλ Γ. Ξυνάδα
Αντιπροέδρου Δ.Σ. Ε.Μ.Ι.Π.Η.
Τις πρώτες πληροφορίες για την διοίκηση της Ορθόδοξης Κοι- ύπαρξη αξιωμάτων, όπως του «πρωτόγερου», του «πρωεστού»,
νότητας της Βέροιας στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας αντλούμε των «Αντιπροσώπων», των «Δημογερόντων», των «προκρίτων»,
από επιγραφές, ενθυμήσεις, επιστολές, καθώς επίσης και από «των εφόρων των Σχολών», του «Μουδίρη»5 κ.α.
Κατά την περίοδο 1777 – 1842 η
πλήθος διοικητικών εγγράφων της
κοινότητα
Βεροίας
διοικούνταν
εποχής. Από αυτές παλαιότερη είναι
«υπό εντιμοτάτων κληρικών και
η μαρτυρία, που μας δίνει ο Ιωάννης
χρησίμων αρχόντων», με ό,τι μπορεί
Χορτασμένος σε επιστολή του προς
να συνεπάγεται ο τίτλος χρησίμων
τον πρωτονοτάριο της Μητροπόλεως
αρχόντων6, ενώ σε διάφορα έγγραφα
Ιωάννη Ταρρωνά, όπου διεκτραγωεμφανίζεται και το αξίωμα του
δεί την κατάσταση των κατοίκων της
Δημογέροντος7.
Βέροιας μετά την Τουρκική κατοχή
Η ύπαρξη της Δημογεροντίας
επισημαίνοντας τρία σημεία, ένα εκ
ως σώματος μαρτυρείται ήδη από
των οποίων ήταν και ο παραγκωνιτην έκτη δεκαετία του 19ου αιώνα,
σμός της τάξης των δυνατών της πόενώ από το 1863 ο Μητροπολίτης
λης. Σύμφωνα με αυτήν την μαρτυρία
Βεροίας Σωφρόνιος θέτει τις νέες
μπορούμε να υποθέσουμε ότι μετά
βάσεις για τη λειτουργία της
την κατάληψη της πόλης και για ένα
Δημογεροντίας, αποδεικνύοντας έτσι
χρονικό διάστημα, άγνωστο πόσο, στη
το ενδιαφέρον του για τα κοινοτικά
διοίκηση της πόλης και της κοινότηζητήματα της Κοινότητας Βεροίας.
τας δεν είχε λόγο ο Ελληνικός πληθυΣτις 15 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους
σμός. Με την πάροδο των χρόνων και
ο Σωφρόνιος συγκαλεί Γενική
συγκεκριμένα από τις αρχές του 16ου
αιώνα επανεμφανίζεται ο ρόλος των
Συνέλευση των πολιτών της Βέροιας,
τοπικών αρχόντων. Παλαιότερη μαρπροκειμένου να εκλέξει τους πρώτους
τυρία, που αναφέρεται σε τοπικό άρΔημογέροντες. Περίπου δύο χρόνια
χοντα είναι η κτητορική επιγραφή του
αργότερα, στις 28/9/1865, ο ίδιος
1518/9, που βρίσκεται στο υπέρθυρο
σε Γενική Συνέλευση των πολιτών
της κεντρικής θύρας του ναού του Αγίτης Βέροιας προτείνει νέο σύστημα
ου Γεωργίου του άρχοντος Γραμματιεκλογής Δημογεροντίας και αυξάνει
κού. Στην επιγραφή αναφέρεται ότι ο
τον αριθμό τους από πέντε σε οκτώ8.
Μέχρι στιγμής διαπιστώνουμε την
ναός τοιχογραφήθηκε με την συνδρομή
Κοσμάς Ευμορφόπουλος
ύπαρξη
δύο συλλογικών οργάνων
«του ευγενεστάτου άρχοντος Δημητρίου
Μητροπολίτης Βεροίας 1892 -1895.
στην Κοινότητα Βεροίας. Αυτά είναι η
του Γραμματικού»1. Επόμενη μαρτυρία
Ο εισηγητής του πρώτου Κοινοτικού Κανονισμού
είναι αυτή, που προέρχεται από το ναό
Γενική Συνέλευση των πολιτών και το
του Αγίου Νικολάου «του Άρχοντος
σώμα της Δημογεροντίας. Με αυτά τα
Καλοκρατά»2. Στην επιγραφή αναφέρεται ότι ο ναός κτίστηκε όργανα συνέχισε να διοικείται η Κοινότητα μέχρι το 1892.
με έξοδα «…του εντιμοτάτου Άρχου Κυρού Κομνηνού Καλοκρατά
Το έτος 1892 είναι το έτος κατά το οποίο ο νέος Μητροπολίτης
την 5η Οκτωβρίου 1566»3. Πίσω από τη λέξη “άρχοντος” των επι- Βεροίας, Κοσμάς Ευμορφόπουλος, εφαρμόζει νέο Κανονισμό,
γραφών, πιθανότατα κρύβεται κάποιο κοσμικό αξίωμα του συ- σύμφωνα με τον οποίο θα διοικείται η Κοινότητα Βεροίας. Με την
γκεκριμένου4. Από άλλες αναφορές πληροφορούμαστε για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού ο νέος Μητροπολίτης επεδίωκε
1
2
3
4

Αθανασίου Παπαζώτου, Η Βέροια και οι Ναοί της, Αθήνα, 1994, σ.σ.
114, 230.
Για το ναό βλ. Αθανασίου Παπαζώτου, Η Βέροια και οι Ναοί της, ο.π.,
σ.σ. 185-186.
Αθανασίου Παπαζώτου, ο.π., σ.σ. 116-117.
Ο Κομνηνός Καλοκρατάς είναι πολύ πιθανό να κατείχε κάποιο κοσμικό αξίωμα στην Κοινότητα της Βέροιας, αφού ο τίτλος του άρχοντος
υποδηλώνει πολιτικό αξίωμα. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε
αν ο Καλοκρατάς διέθετε κάποιο Οφφίκιο, που όπως είναι γνωστό
αποδίδονταν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε πρόσωπα με αναγνωρισμένη αξία, που εργάζονταν με ζήλο και αγάπη, εκτός των άλλων και στη διοίκηση των Ορθοδόξων Κοινοτήτων. Με τη μορφή που
παρουσιάζεται στην επιγραφή, κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί, διότι η λέξη Άρχων δεν ακολουθείται από έναν τίτλο, που να
δηλώνει συγκεκριμένο αξίωμα. Συνεπώς, είναι πολύ πιθανόν, δεδομένης της αρχοντικής καταγωγής του από τη Βυζαντινή Οικογένεια
των Καλοκρατάδων, ο Καλοκρατάς να ήταν πλούσιος άρχοντας της
Βέροιας και ως τέτοιος θα είχε τον ανάλογο ρόλο και στη διοίκηση της
Κοινότητας. Για τα οφφίκια του Οικ. Θρόνου βλ. Αριστείδη Πανώτη,
«Συνοπτική Εξιστόρηση των αξιωμάτων του Οικουμενικού Θρόνου»,

5

6

7
8

http://www.ec-patr.gr/gr/offik/Offikia.htm - 12/2/2010, όπου και βιβλιογραφία.
Για τα αξιώματα και τα όργανα διοίκησης στην Τουρκοκρατία βλ.
αναλυτικά Γ. Χ. Χιονίδη, «Πληροφορίες για την Ορθόδοξη Ελληνική
Κοινότητα της Βέροιας στα Χρόνια της Τουρκοκρατίας, Νιάουστα, Τ.7,
τ. 54, Ιούλιος – Σεπτέμβριος 1991, σ.σ.109-112.
Κ.Ι.Μ.Β.Ν. Πρακτικά Δημογεροντίας Αντιπροσωπείας και Γενικών Συνελεύσεων εν οις και συμβόλαια και διαζύγια 1863-1892, σ.2 και Παύλου Πυρινού «Η Διοίκηση της Ελληνικής κοινότητας Βεροίας βάσει
του ανέκδοτου κώδικα, κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας (18631891), Νιάουστα, Τ. Η΄, τ. 64, σ.σ.121-122.
Σε φιρμάνι του 1794 εμφανίζεται ο τίτλος «…οι υποτελείς Δημογέροντες της πόλεως Βεροίας…». Βλ. Γ. Χιονίδη, «Πληροφορίες», ο.π., σ.110.
Η εκλογή θα γινόταν με τον εξής τρόπο: Τέσσερις Δημογέροντες θα
εκλέγονταν από τις δεκαέξι ενορίες με την αναλογία ένας Δημογέροντας ανά τέσσερις ενορίες. Οι τέσσερις εκλεγέντες μαζί με τον Αρχιερέα θα εκλέξουν ένα Δημογέροντα από την επιτροπή του Αγίου
Αντωνίου. Στους πέντε αυτούς θα προστίθενται και οι, κατά καιρούς,
δύο Αζάδες και σε αυτούς ένας ακόμη, που θα εκλέγεται από τα εσνάφια. Βλ. Π. Πυρινου, ο.π., σ. 121.
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την παύση της κακοδιαχείρισης στα κοινοτικά ζητήματα από
τη μια και την εξασφάλιση της Ορθόδοξης Κοινότητας από την
άλλη, η οποία κινδύνευε από αρκετούς παράγοντες, ένας εκ των
οποίων, ο σημαντικότερος κατά το Μητροπολίτη, η εξάπλωση
της Ρουμανικής προπαγάνδας στην Επαρχία Βεροίας.
Μια από τις καινοτομίες του Κανονισμού είναι και η θέσπιση
Διοικητικών Οργάνων, δια των οποίων θα διοικείται, πλέον, η
Ορθόδοξη Κοινότητα Βεροίας. Έτσι, λοιπόν, από το Νέο Κανονισμό
προκύπτουν τέσσερα όργανα διοίκησης της κοινότητας.
Αυτά είναι: Η Αντιπροσωπεία των Πολιτών, η Κεντρική
Εκκλησιαστική Επιτροπή, η Εφορία των Σχολών και η Επιτροπή
επί των Μονών. Η ύπαρξη των οργάνων κατοχυρώνονταν από
τον Κανονισμό, ο οποίος και ανέφερε τις αρμοδιότητες και τις
υποχρεώσεις καθενός οργάνου. Η λειτουργία του καθενός ήταν
ανεξάρτητη, ενώ η θητεία τους ήταν ετήσια, πλην της Κεντρικής
Εκκλησιαστικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Μονών, που
ήταν διετής. Παρακάτω θα παραθέσουμε συνοπτικά το ρόλο του
κάθε οργάνου ξεχωριστά.
Η Αντιπροσωπεία των Πολιτών: Η Αντιπροσωπεία ήταν το
υψηλότερο και σημαντικότερο όργανο διοίκησης της Κοινότητας.
Όλες οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Αντιπροσωπείας
περιγράφονται στα άρθρα 5-15 του κανονισμού. Πιο συγκεκριμένα
η Αντιπροσωπεία αποτελούνταν από είκοσι – τέσσερα μέλη, τα
οποία εκλέγονταν απ’ ευθείας από τους πολίτες, σύμφωνα με
τα όσα ορίζονταν στα άρθρα 5-10 του κανονισμού. Πρόεδρος της
Αντιπροσωπείας ήταν ο Μητροπολίτης ή ο επίτροπός του, όταν
αυτός έλειπε (άρθρο 11). Η Αντιπροσωπεία συνεδριάζει έχοντας
την απαραίτητη απαρτία, η οποία σύμφωνα με το 12ο άρθρο του
Κανονισμού ορίζεται στους μισούς και έναν αντιπροσώπους
για την πρώτη πρόσκληση, ενώ στους οκτώ αντιπροσώπους
για τη δεύτερη πρόσκληση. Επίσης, η Αντιπροσωπεία εκλέγει
τα υπόλοιπα διοικητικά όργανα της Κοινότητας, δηλαδή την
Κεντρική Εκκλησιαστική Επιτροπή, την Εφορία των Σχολών και
την Επιτροπή των Μονών.
Η Κεντρική Εκκλησιαστική Επιτροπή: Η Κεντρική
Εκκλησιαστική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) ήταν το πενταμελές όργανο, το
οποίο ήταν υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία και διοίκηση
των Ενοριών της πόλης. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχε μόνο στην
αρμοδιότητά της τον έλεγχο των λειτουργικών αναγκών των
εκκλησιών της πόλης, αλλά πολύ παραπάνω τον οικονομικό
και τη σωστή διαχείριση των εσόδων από την ενοικίαση και
εκμετάλλευση των κτημάτων των ενοριών. Υπ’ αυτήν την
έννοια ήταν ίσως το σημαντικότερο όργανο, καθώς ο αντίκτυπος
από τη σωστή διαχείριση της Κ.Ε.Ε. φαινόταν στη διαχείριση
των κοινοτικών πραγμάτων. Η λειτουργία της και ο ρόλος της
προβλέπονταν στο 16ο άρθρο του Κανονισμού, ενώ στα άρθρα 1725 προβλέπονται αναλυτικά ο τρόπος δράσης και οι υποχρεώσεις
της. Ορισμένα στοιχεία, που αξίζει να μνημονευθούν είναι
το ότι η Κ.Ε.Ε. δεν μπορούσε να ενεργήσει χωρίς τη σύμφωνη
γνώμη της Αντιπροσωπείας, όπως, άλλωστε, συνέβαινε και με
τα υπόλοιπα σωματεία. Αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
ως δικλείδα ασφαλείας, ειδικά σε οικονομικά ζητήματα, στα
οποία είχαν εντοπιστεί ατασθαλίες, ούτως ώστε να περιορίζεται
κάθε περιττή δαπάνη και να διαχειρίζεται σωστότερα το
κοινοτικό χρήμα. Μάλιστα, προβλεπόταν ανώτατο ποσό των
1000 γροσίων, το οποίο είχε δικαίωμα να δαπανήσει η Κ.Ε.Ε.
και μόνο σε περίπτωση εξαιρετικής ανάγκης. Στα άρθρα 19-20
περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις του γραμματέα και του ταμία
της Κ.Ε.Ε., ενώ στο 21ο άρθρο γίνεται λόγος για την έδρα της Κ.Ε.Ε.,
η οποία ήταν σε ένα δωμάτιο από τα οικήματα του Αγ. Αντωνίου.
Σημαντική ρύθμιση προβλέπει το άρθρο 22 του Κανονισμού,
το οποίο αναφέρεται στην ύπαρξη τριών υποεπιτροπών, οι
οποίες διορίζονται από την Κ.Ε.Ε. και υπηρετούν – διοικούν τις
υπόλοιπες ενορίες. Στις υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν και

η μίσθωση ψαλτών, νεωκόρων (κανδηλαναπτών) και διακόνων
για τις εκκλησίες της Βέροιας. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 25, η
Κ.Ε.Ε. διαθέτει σφραγίδα, η οποία φέρει την επιγραφή «Κεντρική
Εκκλησιαστική Επιτροπή της πόλεως Βεροίας».
Η Εφορία των Σχολών: Η Εφορία των Σχολών (Ε.τ.Σ.) ήταν το
τριμελές όργανο, το οποίο εκλεγόταν από την Αντιπροσωπεία
και ευθυνόταν για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολών.
Πρόεδρος της Επιτροπής, σύμφωνα με κατοπινή υπόδειξη
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ήταν ο Μητροπολίτης και
υπό την προεδρεία του συνεδρίαζε η Εφορία τακτικά μια φορά
την εβδομάδα και εκτάκτως, όποτε προσκαλούνταν από τον
Πρόεδρο. Επίσης η Ε.τ.Σ. μετά την έγκριση του προϋπολογισμού
της προβαίνει στην επιλογή του διδακτικού προσωπικού, το
οποίο οφείλει, σύμφωνα και πάλι με υπόδειξη του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, να διαθέτει την έγκριση της Μητροπόλεως και
να είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα ενδεικτικά της. Στις
υποχρεώσεις της Ε.τ.Σ. συμπεριλαμβανόταν εβδομαδιαία
επίσκεψη στα εκπαιδευτήρια και η συζήτηση με τους δασκάλους
για τυχόν προβλήματα, τα οποία λύνονταν σε συνεργασία.
Οικονομικά η Ε.τ.Σ στηριζόταν από την Κ.Ε.Ε., από τα εισοδήματα
των Σχολικών κτημάτων Ράχοβας και Κότσικας και από τα
μέχρι τότε δικαιώματα των προικών, των οποίων η εξασφάλιση
ανατίθεται στην Ιερά Μητρόπολη.
Η Επιτροπή των Μονών. Η ύπαρξη της Επιτροπής των
Μονών (Ε.τ.Μ.) προβλέπεται από το άρθρο 38 του Κανονισμού.
Η Ε.τ.Μ. ήταν ένα πενταμελές όργανο, που εκλεγόταν από την
Αντιπροσωπεία και που ευθυνόταν για τη σωστή λειτουργία
των Μονών και τη σωστή διαχείριση της περιουσίας τους. Έτσι,
λοιπόν, βάσει του άρθρου του Κανονισμού, η Ε.τ.Μ. όφειλε να
διατηρεί έναν ιερέα σε κάθε Μοναστήρι, να αποδίδει το ποσό,
που θα ορίσει η Αντιπροσωπεία στην Ε.τ.Σ. και να παραδίδει στο
τέλος κάθε έτους ακριβή λογαριασμό στην Αντιπροσωπεία για
κάθε θέμα, το οποίο αφορά τη διασφάλιση και διαχείριση των
κτημάτων και των περιουσιών των Μονών.
Στον Κανονισμό του 1892 δε γίνεται αναφορά στο σώμα της
Δημογεροντίας. Ο Μητροπολίτης έδωσε επαρκείς εξηγήσεις
τόσο στην Αντιπροσωπεία, όσο και στο Πατριαρχείο, οι οποίοι
του είχαν ζητήσει να τους εξηγήσει το λόγο, που παραλείπεται
το συγκεκριμένο Κεφάλαιο από τον Κανονισμό. Συγκεκριμένα
ανέφερε ο Μητροπολίτης: «Η Δημογεροντία είναι όργανο
ολόκληρης της επαρχίας Βεροίας και όχι μόνο της πόλεως
Βεροίας. Συνεπώς, αν δεν δηλώσει επισήμως η επαρχία Βεροίας
ότι αποδέχεται ως αντιπροσωπεία της την Δημογεροντία της
πόλεως Βεροίας δεν μπορεί να γίνει λόγος στον κανονισμό».
Η συγκεκριμένη αιτιολόγηση έγινε αποδεκτή τόσο από την
Αντιπροσωπεία, όσο και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και
την Ιερά Σύνοδο.
Τα παραπάνω όργανα λειτούργησαν για αρκετά χρόνια.
Το 1903 ο Μητροπολίτης Βεροίας Κωνστάντιος εισήγαγε νέο
Κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο καταργούνταν η Κεντρική
Εκκλησιαστική Επιτροπή και η Επιτροπή των Μονών. Έτσι,
τα σωματεία – διοικητικά όργανα της Κοινότητας, σύμφωνα
με το 4ο άρθρο του Κανονισμού, ήταν τρία: Η Δημογεροντία
της Μητροπόλεως, η Εικοσαμελής Διευθύνουσα Επιτροπή (η
οποία αντικατέστησε την Αντιπροσωπεία) και η Εφορία των
Εκπαιδευτηρίων.
Η Δημογεροντία: Η λειτουργία και ο ρόλος της Δημογεροντίας
προβλέπονται από το Ζ΄ Κεφάλαιο του Κανονισμού και τα
άρθρα 42-489. Σύμφωνα με αυτά η Δημογεροντία αποτελείται
9

Σε αντίθεση με τον Κανονισμό του 1892, ο οποίος δεν περιείχε αναφορά στο Σώμα της Δημογεροντίας και τις υποχρεώσεις της, με την
αιτιολογία ότι αυτή είναι σώμα που απευθύνεται σε όλη την Επαρχία
Βεροίας συμπεριλαμβανομένης και της Νάουσας, παρατηρούμε ότι
στον Κανονισμό του 1903 υπάρχει αναφορά στο συγκεκριμένο Σώμα,
το οποίο και πάλι απευθύνεται σε ολόκληρη την Επαρχία και παρουσιάζεται ως Δημογεροντία της Ιεράς Μητροπόλεως.
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από έξι μέλη, που έχουν ηλικία άνω των 30 ετών και εκλέγονται
σύμφωνα με τις διατάξεις των Εθνικών Κανονισμών και του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, ένας από κάθε τμήμα της πόλεως10.
Η Δημογεροντία είναι η ανώτατη διοικητική αρχή της Κοινότητας
και σε αυτήν υπάγονται όλες οι Επιτροπές και Υποεπιτροπές,
η Διευθύνουσα Επιτροπή και η Εφορία των Εκπαιδευτηρίων.
Συνεδριάζει τακτικά κάθε δεκαπέντε ημέρες και εκτάκτως,
όποτε χρειαστεί. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να ελέγχει, όποτε
θελήσει, τα βιβλία των Σωματείων, ακόμα και να αποφασίσει
την παύση ενός μέλους από κάποιο όργανο, όταν συντρέχουν
ισχυροί και σημαντικοί λόγοι.
Η Διευθύνουσα Επιτροπή: Η Διευθύνουσα Επιτροπή (Δ.Ε.)
ήταν εικοσαμελής και εκλεγόταν ως εξής: Σε πρώτη φάση ένα
μέλος από κάθε τμήμα, ενώ σε δεύτερη φάση τρία μέλη από
το καθένα, πλην του Αγίου Αντωνίου, ο οποίος δεν εξέλεγε
κανένα και της Κυριωτίσσης, η οποία εξέλεγε δύο. Τα έξι μέλη,
που εκλέγονταν αρχικά, αποτελούσαν την Επιτροπή του Αγίου
Αντωνίου, ενώ τα τρία και τα δύο μέλη από κάθε τμήμα και
της Κυριώτισσας, αντίστοιχα, τα οποία εκλέγονταν σε δεύτερη
φάση αποτελούσαν τις Επιτροπές κάθε τμήματος11. Από κοινού
οι επιτροπές αποτελούσαν τη Διευθύνουσα Επιτροπή της
Κοινότητας. Η Δ.Ε. ευθυνόταν για τη σωστή λειτουργία και
διαχείριση των έξι τμημάτων και των Κοινοτικών ζητημάτων.
Επίσης η Δ.Ε. είχε μια σειρά από άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες
συνοψίζονται σε έξι σημεία: α) Η Δ.Ε. εκλέγει το γενικό ταμία του
Αγ. Αντωνίου μεταξύ των μελών αυτής δια μυστικής ψηφοφορίας,
σε κοινή συνεδρίαση με τη Δημογεροντία και το γραμματέα
του Αγ. Αντωνίου και ορίζει το μισθό του. β) Διαχειρίζεται
τους προϋπολογισμούς των έξι τμημάτων και παρουσιάζει
έναν γενικό προϋπολογισμό ενώπιον της Δημογεροντίας και
του Μητροπολίτου. γ) Οφείλει κάθε δίμηνο να καταχωρεί στο
βιβλίο του Κοινού Ταμείου του Αγ. Αντωνίου τα πορίσματα
των διμήνων λογαριασμών των επιτροπών των τμημάτων, να
τους ελέγχει και να παραλαμβάνει τα περισσεύματα και να
τα καταθέτει στο κοινό ταμείο του Αγ. Αντωνίου. δ) Επίσης να
συνέρχεται και να συνεδριάζει και να συναποφασίζει περί των
σπουδαιότερων ζητημάτων, που αφορούν στην προαγωγή και
βελτίωση των έξι τμημάτων και της Κοινότητας. ε) Μια από τις
σπουδαιότερες υποχρεώσεις της Δ.Ε. είναι η εξασφάλιση των
αναγκαίων πόρων για τα σχολεία της κοινότητας αφιερώνοντας
σ’ αυτά κτήματα στην αγορά και στις εκκλησίες και μέχρι να
γίνει αυτό υποχρεούνται οι επίτροποι των υπολοίπων πέντε
τμημάτων να χορηγούν στο Κοινό Ταμείο το 40% των γροσίων
των ετησίων εσόδων τους. στ)Παρουσιάζει γενικό απολογισμό
της όλης διαχείρισης ενώπιον του Μητροπολίτη προς έγκριση.
Τέλος αναφέρεται ότι η θητεία της Δ.Ε. ήταν διετής. Όμως
στο τέλος κάθε χρόνου ανανεωνόταν κατά το ήμισυ, δηλαδή
αποχωρούσαν δέκα μέλη ως εξής: Κατά τη λήξη του πρώτου
έτους θα απομακρύνονταν δέκα δια κλήρου, ενώ μετέπειτα οι
δέκα, οι οποίοι συμπλήρωναν διετία.
Η Εφορία των Εκπαιδευτηρίων: Η Εφορία των
Εκπαιδευτηρίων (Ε.τ.Ε.) αντικατέστησε την Εφορία των Σχολών,
την οποία προέβλεπε ο Κανονισμός του 1892. Η Λειτουργία της
προβλέπεται από το Στ΄ Κεφάλαιο του Κανονισμού και τα άρθρα
33-41. Αποτελείται από τέσσερα μέλη και εκλέγεται από το
Μητροπολίτη, τη Δημογεροντία και τη Δ.Ε.. Η Εφορία συντάσσει
προϋπολογισμό, τον οποίο καταθέτει στη Δημογεροντία
προς έγκριση. Επίσης, είναι υπεύθυνη για την επιλογή του
προσωπικού, οι οποίοι πρέπει να έχουν συγκεκριμένα προσόντα
ήθους και επιστήμης. Μέλος της Ε.τ.Ε. επισκέπτεται κάθε
εβδομάδα τα Εκπαιδευτήρια και επιβλέπει το έργο των δασκάλων
10 Σύμφωνα με το 2ο άρθρο του κανονισμού του 1903 τα τμήματα (ενορίες) της πόλεως αυξάνονται από τέσσερα σε έξι.
11 Η λειτουργία των επιτροπών κάθε τμήματος προβλεπόταν από τα
άρθρα 17-28 του Κανονισμού.

και επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν.
Πόροι των σχολών είναι α) η χορηγία του Αγ. Αντωνίου, β) 40%
των ετήσιων εσόδων των ενοριακών κτημάτων, γ) οι τόκοι των
κληροδοτημάτων, που είναι κατατεθειμένα στο ταμείο του
Αγ. Αντωνίου, δ) το κληροδότημα Ρακτιβάν και ε) το προϊόν
των εισιτηρίων, ελέγχων και ενδεικτικών, των δίσκων των
εκκλησιών, της περιφοράς των δίσκων των Θεοφανείων, των
προικοτιμήσεων, των συλλείτουργων και η χορηγία της Μονής
Προδρόμου.
Με τον Κανονισμό του 1912, επί Μητροπολίτη Καλλίνικου
Δελλικάνη, προστίθενται στα Σώματα Διοίκησης της Κοινότητας
η Επιτροπεία των Μονών και οι Επιτροπείες των Εκκλησιών,
οι οποίες, αν και υπήρχαν στον Κανονισμό του 1903, πλέον
αποκτούν και επίσημα θεσμικό και διοικητικό ρόλο βάσει των
άρθρων 7 και 39-55 του Κανονισμού. Επίσης, με τον Κανονισμό
του 1912 γίνεται σαφές ότι το Σώμα της Δημογεροντίας ενεργεί
ως Δικαστική Αρχή της Ορθόδοξης Κοινότητας Βεροίας. Βάσει
των άρθρων 17-31 του Κανονισμού, τα οποία αναφέρονται στη
λειτουργία του Σώματος της Δημογεροντίας, μεταξύ των άλλων,
συνάγονται και τα εξής σχετικά με τις Δικαστικές αρμοδιότητες
της Δημογεροντίας: Η Δημογεροντία είναι η Ανώτατη Διοικητική
και Δικαστική Αρχή της κοινότητας, (Άρθρο 18), η Δημογεροντία
ως μικτόν Εκκλησιαστικό Δικαστήριο δικάζει όλες τις υποθέσεις,
που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, δηλαδή όλες τις υλικές
περί διαχειρίσεως εσόδων και εξόδων και λογοδοσίας Ιερών
Ναών, Ευκτηρίων Οίκων, Προσκυνημάτων, Αγιασμάτων και
Μονών, τις διαφορές που απορρέουν από γάμους και αρραβώνες,
δηλαδή περί αποζημιώσεων, περί προικός κ.α., περί διατροφής
μετά τη λύση του γάμου, όλες τις υποθέσεις, που απορρέουν
από διαθήκες και υιοθεσίες. Επίσης η Δημογεροντία δικάζει
υποθέσεις, όταν ο εναγόμενος είναι κληρικός, μοναχός ή ηθικό
πρόσωπο, επιτροπή ναού ή φιλανθρωπικού καταστήματος.
Δικάζει σύμφωνα με τους Εθνικούς κανονισμούς των
Πατριαρχείων και τη Βεζυρική εγκύκλιο της 28 Δζεματζή – Ούλ
Αχήρ 1308 (22 Ιανουαρίου 1891) και την Πατριαρχική Εγκύκλιο
της 31 Ιανουαρίου 1811 και συνάμα την εν ισχύει Δικονομία των
Πατριαρχείων, τις εκκλησιαστικές διατάξεις, αλλά και τα κατά
τόπους έθιμα (Άρθρο 19). Τέλος για τα ήδη υφιστάμενα σωματεία
δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες αλλαγές στη λειτουργία τους από
τον Κανονισμό. Παρακάτω παραθέτουμε τον τρόπο λειτουργίας
των δύο νέων σωμάτων, που θεσπίζονται από αυτόν.
Η Επιτροπεία των Μονών: Η λειτουργία της Επιτροπείας
των Μονών (Ε.τ.Μ.) προβλέπεται από τα άρθρα 76-82 του
Κανονισμού. Είναι τριμελής με Πρόεδρο το Μητροπολίτη, Ταμία,
τον ταμία του Αγ. Αντωνίου και γραμματέα, το γραμματέα της
Δημογεροντίας. Έργο της είναι η φροντίδα των Μονών, δηλαδή
των ναών και των κτημάτων τους, καθώς και η αύξηση των
πόρων τους. Τέλος, η επιτροπή φροντίζει και για τα απαραίτητα
προς την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Επιτροπείες Ιερών Ναών: Η λειτουργία τους και οι
αρμοδιότητές τους προβλέπονται από τα άρθρα 39-49 και 50-55,
ειδικά για την επιτροπεία του Αγίου Αντωνίου. Έργο τους είναι
η διοίκηση των Ιερών Ναών. Επίσης, ορίζονται τα καθήκοντα
των επιτροπειών ως εξής: Ευθύνονται για τα οικονομικά,
ενοικιάζουν τα κτήματα των εκκλησιών, ευθύνονται για τον
ευπρεπισμό των ναών, κανονίζουν από κοινού με τους ιερείς τις
ώρες των ακολουθιών, διορίζουν – παύουν και κανονίζουν τις
μισθοδοσίες των λαϊκών υπαλλήλων του ναού. Τέλος, παρέχουν
οποιαδήποτε πληροφορία στη Δημογεροντία και καταθέτουν
τα προβλεπόμενα έγγραφα διαχείρισης. Όσον αφορά στη
διαχείριση των οικονομικών, προβλέπεται ότι οι Επιτροπείες δε
μπορούν να διαχειριστούν αυτοβούλως τα περισσεύματα του
προϋπολογισμού και οφείλουν να καταβάλλουν ανελλιπώς
και εγκαίρως τα ορισμένα επιδόματα στις σχολές. Ειδικά για
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Σελίδες από τον Κώδικα Γενικής Συνελεύσεως
της Κοινότητας Βεροίας. Αρχείο Ι.Μ.Β.Ν.

την Επιτροπεία του Αγίου Αντωνίου προβλέπεται ότι, εκτός
των κτημάτων του ναού, διαχειρίζεται τα κτήματα των σχολών,
που βρίσκονται εκτός πόλης. Επίσης, για την Επιτροπεία του
Αγ. Αντωνίου προβλέπεται η μίσθωση γραμματέα, ο οποίος
κρατάει όλα τα βιβλία διαχείρισης του τμήματος και συντάσσει
τα πρακτικά της Επιτροπείας. Τέλος, η συγκεκριμένη επιτροπεία
είναι η μόνη, που έχει το δικαίωμα να συνάπτει δάνεια.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω παρατηρούμε ότι η Κοινότητα
Βεροίας μέχρι το 1892 διοικούνταν από το σώμα της
Δημογεροντίας και την Αντιπροσωπεία των πολιτών, τα οποία
προϋπήρχαν. Από το 1892 διοικείται με βάση τους ψηφισμένους
Κανονισμούς της Ορθόδοξης Κοινότητας Βεροίας, καθένας από
τους οποίους προέβλεπε όργανα διοικήσεως.
Στο διοικητικό σύστημα της Κοινότητας εξέχοντα ρόλο
είχε ο Μητροπολίτης, ο οποίος ήταν και ο Πρόεδρος όλων των
διοικητικών οργάνων. Επίσης, γίνεται κατανοητό ότι ο εκάστοτε
Μητροπολίτης είναι και ο εκφραστής των εκάστοτε εθνικών,
πολιτικών και θρησκευτικών θέσεων, που προβάλλει το
Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οι θέσεις αυτές δεν γίνονταν πάντοτε
αποδεκτές χωρίς διαμαρτυρίες από τους πολίτες. Έτσι, λοιπόν,
η κατοχή της θέσης του Προέδρου στα διάφορα σωματεία της
Κοινότητας εξασφάλιζε σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη των
στόχων, που θέτονταν από την κεντρική Εθνική και Θρησκευτική
αρχή των Ρωμιών, το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Και από τους τρεις κανονισμούς διαφαίνεται η ιδιαίτερη
φροντίδα της Κοινότητας για τις Σχολές της. Και στους τρεις

Κανονισμούς γίνεται λόγος για τις Εφορίες των Εκπαιδευτηρίων
και τις αρμοδιότητές τους. Επίσης, μεγάλο μέρος των εσόδων
της προορίζεται για τη λειτουργία των Σχολών. Όλα αυτά
οργανώνονται με βάση τις εγκυκλίους, τις οποίες εξέδωσε το
Πατριαρχείο, το οποίο είχε τη γενική ευθύνη, τον έλεγχο και το
συντονισμό της παιδείας στις Οθωμανοκρατούμενες περιοχές12.
Συνεπώς μιλούμε και πάλι για οργανωμένες κινήσεις,
τις οποίες ακολουθούν όλες οι Ορθόδοξες Κοινότητες τη
συγκεκριμένη περίοδο με σκοπό την αφύπνιση των υπόδουλων
ακόμη πληθυσμών και την προαγωγή εθνικών συμφερόντων.
Τέλος, διαπιστώνεται ότι όλα τα Σώματα λογοδοτούν
ενώπιον της Δημογεροντίας, η οποία κατέχει την υψηλότερη
θέση μεταξύ των Σωμάτων και του Μητροπολίτου, οι οποίοι
εκπροσωπούν την Κοινότητα ενώπιον των Συνταγματικών και
Αυτοκρατορικών Αρχών.
Με την απελευθέρωση σταδιακά άλλαξε και το σύστημα
διοίκησης της Κοινότητας Βεροίας. Αξίζει, όμως, να σημειωθεί
ότι η Δημογεροντία σαν Σώμα συνέχισε να υπάρχει και να
συνεδριάζει μέχρι και το έτος 193613, οπότε και η τελευταία
μαρτυρία για την ύπαρξή της14.
12 Από το 1860 κ.ε. ιδρύονται στην Κωνσταντινούπολη σύλλογοι με σκοπό τη διάδοση των γραμμάτων στους Ορθόδοξους λαούς της Ανατολής. Παραδείγματα αποτελούν το «Εκπαιδευτικό φροντιστήριο»
και κυρίως ο Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως. Το στόχο
τους επιτύγχαναν με την ίδρυση νέων σχολείων, την ενίσχυση των
παλιών, την ίδρυση βιβλιοθηκών με την ενεργό συμβολή του στη
βελτίωση και αύξηση του διδακτικού προσωπικού και των μεθόδων
και μέσων της διδασκαλίας. Βλ. Φούκης Χαράλαμπος, Κανονισμός
της υπέρ της επαρχίας Φιλιατών της Ηπείρου Φιλεκπαιδευτικής
αδελφότητας “Η ΑΓΑΠΗ”, εισήγηση στο 2ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο
«Γλώσσα, Σκέψη, και Πράξη στην Εκπαίδευση», 19 - 21 Οκτωβρίου
2007, Ιωάννινα.
13 Γ. Χιονίδη, «Τρεις Κανονισμοί…», ο.π., σ.121.
14 Ευχαριστίες οφείλονται στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας
και Ναούσης κ. Παντελεήμονα για την άδεια που μου παρείχε να
ερευνήσω το αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως, κατά τη συγκέντρωση
αρχειακού υλικού για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και στον
Αρχιμ. Αθηναγόρα Μπίρδα, υπεύθυνο του αρχείου της Ιεράς Μητροπόλεως.

16				

ιανουαριοσ - φεβρουαριοσ - μ αρ τιοσ 2010

Α Φ ΙΕΡΩΜΑ :

ΧΡΟΝΙΚΑ ε.μ.ι.π.η.

ΘΕΜΑ Τ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ ΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1892-1911
Της Αναστασίας Γ. Ταναμπάση
Ιστορικού - Μέλους Δ.Σ. Ε.Μ.Ι.Π.Η.

Σύντομη ιστορική αναδρομή

χείο εποπτεύουσα αρχή των σχολείων μαζί με την Πύλη
και τις επαρχιακές και κοινοτικές αρχές. Το Πατριαρχείο
θα έλεγχε τον εκπαιδευτικό μηχανισμό μέσω της Συνόδου
των Μητροπολιτών και του Διαρκούς Μικτού Συμβουλίου.
Σε επαρχιακό επίπεδο αρμόδια ήταν τα Μικτά Εκκλησιαστικά Συμβούλια και οι Εκπαιδευτικές Επιτροπές, ενώ σε

Από τα μέσα του 19ου αιώνα τα ελληνικά σχολεία της
οθωμανικής αυτοκρατορίας παρουσίαζαν μία βαθμιαία
αλλά σταθερή άνθηση. Στην κατεύθυνση αυτή οδήγησαν
ιστορικές εξελίξεις, που επιβάλλονταν λόγω της ανάγκης
της οθωμανικής εξουσίας να διοικήσει αποτελεσματικότερα αλλά
και να εκσυγχρονίσει το παρηκμασμένο οθωμανικό κράτος. Στα
πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκαν οι μεταρρυθμίσεις της περιόδου του Τανζιμάτ των ετών 18391862, με αποκορύφωμα τις μεταρρυθμίσεις του Χάττι Χουμαγιούν
του 1856.
Οι συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις1 συνέβαλαν στην ανάπτυξη
της εκπαίδευσης και θα ήταν σκόπιμο να γίνει μια σύντομη αναφορά σε αυτές. Καταρχήν, η αναγνώριση του Πατριάρχη από το Χάττι
Χουμαγιούν ως νομικού προσώπου
με οικονομικές και διοικητικές αρμοδιότητες, η αναβάθμιση του ρόλου της Συνόδου και η κατάργηση
των φόρων του Πατριαρχείου προς
την Πύλη ευνόησαν την εκπαίδευση, που ήταν, άλλωστε, ενταγμένη
Το «Μελέτειο» παρθεναγωγείο της Βέροιας
στους κόλπους του Πατριαρχείου.
Η ισότιμη ενσωμάτωση των μη
(το σημερινό «Μελέτειο - 2ο Δημοτικό Σχολείο»)
μουσουλμανικών πληθυσμών στο
οθωμανικό διοικητικό σύστημα και η δυνατότητά τους να επίπεδο κοινότητας αρμόδιοι ήταν ο Μητροπολίτης και η
εκπροσωπηθούν και από λαϊκούς στο επίπεδο κοινοτικής Εφορεία.
αυτοδιοίκησης ήταν άλλη μία σημαντική μεταρρύθμιση.
Υποβοήθησε την προσπάθεια των μη μουσουλμανικών
πληθυσμών, που ήταν Οθωμανοί υπήκοοι, να ενισχύσουν
τη δική τους παιδεία.
Υπεύθυνοι για τη διοίκηση των ελληνικών σχολείων
Το Χάττι Χουμαγιούν2 πέρα από τις εγγυήσεις που έδι- ήταν οι έγκριτοι κάτοικοι των πόλεων, που αναλάμβαναν
νε σε όλους τους Οθωμανούς υπηκόους, μουσουλμάνους την οικονομική διαχείριση των σχολείων, τη στελέχωσή
και μη, για ίσα δικαιώματα, τους παρείχε τη δυνατότητα τους με διδακτικό προσωπικό, τη συνεργασία των Εφόρων
να ιδρύσουν σχολεία, ναούς και άλλα εθνικά κτίρια. Με το με το Σχολάρχη, με απώτερο -πάντα- σκοπό την εύρυθμη
συγκεκριμένο χάρτη διαμορφωνόταν ένα θεσμικό πλαίσιο λειτουργία των σχολείων. Σε γενικές γραμμές, Επιτρόπους
εκπαίδευσης3, που καθιστούσε το Οικουμενικό Πατριαρ- ή Εφόρους ως όργανα διοίκησης και εποπτείας σχολείων

Η σχολική Εφορεία της Βέροιας

Βούρη, Σ. (2000). «Η εκπαίδευση στη Μακεδονία». ΙστορικάΕλευθεροτυπία, τ. 59, σσ. 30-32.
2 Ηλιάδου-Τάχου, Σ. (2001). Η Εκπαίδευση στη Δυτική και Βόρεια Μακεδονία 1840-1914. Από τα Αρχεία των Μητροπόλεων Σερβίων-Κοζάνης,
Σισανίου, Καστοριάς, Μογλενών, Πελαγονίας, Πρεσπών και Αχριδών.
Θεσσαλονίκη: Ηρόδοτος, σ. 73-82.
3 Το θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης αποσαφηνίσθηκε το 1860 με την

1

ψήφιση των «Γενικών Κανονισμών περί διευθετήσεως των εκκλησιαστικών και εθνικών πραγμάτων των ορθοδόξων Χριστιανών, υπηκόων της Αυτού Μεγαλειότητος του Σουλτάνου» και με την έκδοση
το 1902 του «Θεμελιώδους Κανονισμού της εκλογής και των καθηκόντων των εν κλίματι του Οικουμενικού Θρόνου ενοριακών, κοινοτικών και επαρχιακών αρχών» Βλ. Ηλιάδου-Τάχου (2001), ό.π.π., σσ. 76,
77.
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εντοπίζει κανείς σε σχολές των ανεπτυγμένων αστικών μετά από διενέργεια εσωτερικών εκλογών, ενώ ο Μητροκέντρων από το 18ο αιώνα.
πολίτης τους έστελνε τα σχετικά πιττάκια, επικυρώνοντας
Η πρώτη σωζόμενη γραπτή πηγή για τη διοίκηση των με αυτόν τον τρόπο την εκλογή τους8. Περιπτώσεις θανάελληνικών σχολείων της Βέροιας είναι το Πρακτικό ιδρύσε- του, παραίτησης, αποδοκιμασίας στο πρόσωπο ενός εφόως του Αλληλοδιδακτικού σχολείου του έτους 18494. Σε αυτό ρου ή ακόμα και παύσης τους οδηγούσαν σε αντικαταστάυπάρχουν οι υπογραφές των προκρίτων της πόλης της Βέ- σεις από την Αντιπροσωπεία ή τη Δημογεροντία. Μόνο σε
ροιας, των Εφόρων των σχολείων και των Επιτρόπων των περιπτώσεις γενικών αποχωρήσεων η Αντιπροσωπεία διεεκκλησιών. Παράλληλα, σε Κώδικα της εκκλησίας του Αγί- ξήγαγε επαναληπτική ψηφοφορία για την ανάδειξη νέων
ου Αντωνίου Βέροιας με τίτλο Ταμείον 1873 οι Έφοροι των Εφόρων.
σχολείων της Βέροιας ήταν οι επίτροποι της προαναφερΣύμφωνα με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς, η Εφορεία
θείσας εκκλησίας5. Όπως αναφέρει ο Π. Δ. Πυρινός, κάτι έπρεπε να συνεδριάζει κάθε βδομάδα ή και σε έκτακτες
τέτοιο δεν είχε ξανασυμβεί στο παρελθόν.
περιστάσεις. Η συχνότητα, βέβαια, των συνεδριών εξαρOι σχετικές με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των τιόταν κυρίως από τη δραστηριότητα και το ενδιαφέρον
Εφόρων διατάξεις των Κανονισμών της Κοινότητας της Βέ- των Εφόρων αλλά και από την προσωπικότητα του εκάροιας, τόσο του 1892 όσο και του 1903, είναι πολύ διαφω- στοτε Μητροπολίτη. Όποτε υπήρχε απαρτία, η πλειοψηφία
τιστικές ως προς τον τρόπο εποπτείας και διοίκησης των έπαιρνε αποφάσεις για ποικίλα ζητήματα.
σχολείων της Βέροιας6. Σύμφωνα με τον Κοινοτικό ΚαTα καθήκοντα, που αναλάμβαναν, σχετίζονταν με την
νονισμό του 1892,
οικονομική διαχείοι 3 Έφοροι εκλέριση των σχολείων,
γονταν από την
τη σύνταξη των
24μελή Αντιπροσχολικών κανονισωπεία της πόλης.
σμών, την ίδρυση
Αντίθετα, ο Κανέων σχολείων, την
νονισμός του 1903
εποπτεία του εκπαιπροβλέπει την αύδευτικού προσωπιξηση των εφόρων
κού, τον καταρτισε 4 και την εκλογή
σμό των σχολικών
τους από τη Δημοπρογραμμάτων και
γεροντία, τη Διευτην επιλογή της διθύνουσα Επιτροπή
δακτέας ύλης. Στις
και το Μητροπολίπερισσότερες, βέτη7. Προϋπόθεση
βαια, συνεδρίες της
για την ανάδειξη
σχολικής Εφορείκάποιων πολιτών
ας της Βέροιας, με
ως μελών της Εφοβάση τα πρακτικά
ρείας ήταν να είναι
των ετών 1892-1911,
χριστιανοί ορθότο ζήτημα που απαΤο παλιό Ελληνικό Γυμνάσιο (1908 - 1996)
δοξοι,
οθωμανοί
σχολούσε περισσόυπήκοοι, άνω των
τερο τους Εφόρους
(σήμερα, είναι το Δημαρχείο της Βέροιας)
25 ετών και μόνιμα
ήταν οι προσλήψεις
εγκατεστημένοι στη Βέροια.
ή παύσεις του διδακτικού προσωπικού.
Πρόεδρος της σχολικής Εφορείας Βέροιας ήταν ο εκάΤο άτομο, που είχε επιφορτισθεί με την τήρηση βιβλίστοτε Μητροπολίτης. Κατά την περίοδο 1892-1911 διατελέ- ων αριθμημένων και σφραγισμένων με τη σφραγίδα της
σαντες Μητροπολίτες υπήρξαν οι Κοσμάς Ευμορφόπου- Μητρόπολης Βέροιας, ήταν ο ταμίας της Εφορείας9 και στο
λος, Κωνστάντιος Ισαακίδης, Απόστολος Χριστοδούλου, τέλος κάθε σχολικής χρονιάς υπέβαλε τα βιβλία της ΕφοΛουκάς και Καλλίνικος Δελικάνης. Τα υπόλοιπα μέλη της ρείας είτε στην Αντιπροσωπεία (σύμφωνα με τον Κοινοτισχολικής Εφορείας απαρτίζονταν από τον Αντιπρόεδρο, το κό Κανονισμό του 1892) είτε στη Δημογεροντία (σύμφωνα
Γραμματέα και τον Ταμία. Η ανάθεση των διαφόρων ρό- με τον Κοινοτικό Κανονισμό του 1903), ώστε να ελεγχθεί η
λων των Εφόρων γινόταν είτε μετά από συνεννόηση είτε οικονομική διαχείριση.
Σε γενικές γραμμές, ο ρόλος της σχολικής Εφορείας
4 Χιονίδης, Γ.Χ. (1991). Πληροφορίες για την ορθόδοξη ελληνική κοινότητα της Βέροιας στην εκπαιδευτική κίνηση της πόλης υπήρτης Βέροιας στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη: ξε καθοριστικός. Λειτουργούσε ως ένας μηχανισμός αυΚέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, σσ. 298, 299.
5 Πυρινός, Π.Δ. (2009). Βεροιώτικα σημειώματα. Εκκλησιαστικά, ιστορικά, τοδιοίκησης των σχολείων. Η αυτονομία αυτή, βέβαια,
εκπαιδευτικά, προσωπογραφικά κ. ά. Βέροια: Βιβλιοπωλείο Πυρινός, πολλές φορές περιοριζόταν λόγω της αυξημένης παρεμσ. 25.
βατικότητας του εκάστοτε Μητροπολίτη, που διατελούσε
6 Παπαστάθης, Χ. (1984). Οι Κανονισμοί των Ορθόδοξων Ελληνικών Κοινοτήτων του Οθωμανικού Κράτους και της Διασποράς. Θεσσαλονίκη: πρόεδρός της.
Αφοί Κυριακίδη, σσ. 218-220, 227, 228.
7 Μόνο κατά το σχολικό έτος 1885-1886, οι έφοροι εκλέχτηκαν από τη
γενική συνέλευση των Βεροιέων. Το πρακτικό, μάλιστα, φέρει τις
υπογραφές 21 πολιτών. Βλ. Πυρινός, Π. Δ. (1983). Η συμβολή της Μητροπόλεως Βέροιας στην παιδεία κατά τον 19ο αιώνα. Θεσσαλονίκη:
Δημοσιεύματα Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης, σ. 40.

8 Μπέτσας, Ι.Σ. (1997). Ο θεσμός των σχολικών εφορειών στο πλαίσιο της
εξέλιξης του κοινοτισμού κατά την ύστερη περίοδο της Οθωμανικής
κυριαρχίας: Το παράδειγμα των κοινοτήτων της Μακεδονίας. Μεταπτυχιακή εργασία. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ., σσ. 82, 83.
9 Παπαστάθης, ό.π.π., σ. 218, 227.
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ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1912-2010

Του Δημητρίου Ιορδ. Καρασάββα
Δημοσιογράφου - Ερευνητή

Το 2008, ο Δήμος Βέροιας συμπλήρωσε 90 Χρόνια Διοικητικής
Λειτουργίας και με αφορμή αυτήν την Επέτειο διοργανώθηκαν στην
πόλη, εκ μέρους του Δήμου, Εορταστικές Εκδηλώσεις (14 Οκτωβρίου
έως 14 Νοεμβρίου 2009).
Ανήμερα της Επετείου της Απελευθέρωσης της Βέρροιας από
τους Τούρκους (16 Οκτωβρίου 1912), διοργανώθηκε στον Χώρο
Τεχνών Αφιερωματική Εκδήλωση (16.10.2009), για να Τιμηθούν
τα 90 Χρόνια του Δήμου Μας, από την σημερινή Δημοτική Αρχή
(Δήμαρχος Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδη). Η Δημοτική
Αρχή, θέλοντας να Τιμήσει Όλους τους διατελέσαντες Δημάρχους,
Αιρετούς και Διορισμένους, θεωρώντας προφανώς ότι όσοι κάθισαν
στον Δημαρχιακό Θώκο της Πόλης Μας, Υπηρέτησαν από την
Θέση του Δημάρχου, τον Δήμο και τους Δημότες, προσκάλεσε στην
συγκεκριμένη εκδήλωση, όλους όσους ζουν αλλά και τους απογόνους
εκείνων που απεβίωσαν, για να τους επιδώσει τιμητικά «Ενθύμιον
Θητείας». Τούτο έγινε αφορμή να προκληθούν ποικίλες αντιδράσεις,
από διάφορους πολιτικούς χώρους αλλά και μεμονωμένα άτομα,
αλλά που γενικώς κατεγράφη ως μία Πράξη, πρωτίστως, Πολιτικού
Θάρρους, και Ευγένειας, βεβαίως, που συνάδει μ’ αυτό που
αποκαλούμε «Πολιτικός Πολιτισμός». Συνάμα, εκείνες τις μέρες,
στον τοπικό Τύπο υπήρξε – εξ’ αφορμής των παραπάνω αντιδράσεων
– μαζί με τα διάφορα σχόλια και μία καταγραφή Όλων των Δημάρχων
της Βέρροιας, από την Απελευθέρωσή της (1912) έως τις μέρες μας (1).
***
Πριν περάσουμε στην Καταγραφή των Ονομάτων Όλων των
διατελεσάντων Δημάρχων, πρέπει να αναφερθεί ότι ο «Δήμος
Βερροίας» δημιουργήθηκε με Βασιλικό Διάταγμα το 1918 (2). Να
θυμίσουμε επίσης, ότι η Βέρροια εκείνη την περίοδο υπάγεται
διοικητικά στην «Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης – Πέλλης».
Το Βασιλικό Διάταγμα «Περί Συστάσεως Δήμων εν ταις Νέαις Χώραις»,
υπογράφεται από τον (τότε) Βασιλιά των Ελλήνων Αλέξανδρο και
τον (τότε) Υπουργό των Εσωτερικών (Βερροιώτη στην καταγωγή)
Κ. Δ. Ρακτιβάν (Κυβέρνηση Φιλελευθέρων Ελευθερίου Βενιζέλου,
14.06.1917 - 4.11.1920), με ημερομηνία (Εν Αθήναις τη) 3 Μαΐου 1918.
Στο συγκεκριμένο Βασιλικό Διάταγμα, αναφέρονται τα κάτωθι :
“2. Η πόλις Βερροίας, έχουσα άνω των 10.000 κατοίκων υπό το όνομα
«δήμος Βερροίας».
Προς τον δήμον Βερροίας ενούνται και οι συνοικισμοί «Ξηρολίβαδον»,
«Τεραμώνιον», «Τουρκοχώρι», «Ράχωβα», «Μέτσι», «Μαρούσια»,
«Άνω Σέλι», «Κάτω Σέλι», «Καστανιά», «Μπρανιάτι», και «Κάτω
Λουζίτσα».”.
Επίσης, να αναφερθεί ότι, το 1928, η «Επαρχία Βερροίας του Νομού
Θεσσαλονίκης», μετονομάσθη με το Διάταγμα της 1.12.1928, σε
«Επαρχία Ημαθίας» (3), (επίσης επί Κυβερνήσεως Φιλελευθέρων,
Ελευθερίου Βενιζέλου, 04.07.1928 – 26.05.1932).
Πρωτεύουσα της Ημαθίας η Βέρροια έγινε το 1946, όταν με τον
Αναγκαστικό Νόμο 903/5.2.1946, ορίσθηκε «ως Έδρα του Νομού
Ημαθίας» (4), (επί Κυβερνήσεως Θεμιστοκλή Σοφούλη, 22.11.1945 –
04.04.1946).
***
Μία πρώτη Καταγραφή των Δημάρχων της Βέροιας, οφείλουμε στον
αείμνηστο Στέφανο Εμ. Ζάχο, ο οποίος στο Βιβλίο του, οι «Αναμνήσεις
ενός Βεροιώτη» (1979), σε ξεχωριστό κεφάλαιο αναφέρεται σε 23
(αριθμημένες) περιπτώσεις Δημάρχων, Αιρετών και Διορισμένων
(όχι όμως και Αναπληρωτών), από το 1912 έως και το 1979 (5). Να
υπενθυμίσουμε ότι ο Στέφανος Εμ. Ζάχος, υπηρέτησε επί σειρά ετών,
ως Υπηρεσιακός Παράγων, στο Πρωτοδικείο Βέροιας, θεωρώντας την
καταγραφή του ως ασφαλή και άξια μνείας.
Ομοίως, θα πρέπει να εμπιστευτούμε το Αρχείον του Δήμου Βέροιας,
από το 1946 και μετά, αφού ως γνωστόν στην διάρκεια της Γερμανική;
Κατοχής τα Αρχεία του Δήμου είχαν καταστραφεί από πυρκαγιά – (6),
καθώς και σχετικά στοιχεία Επιστημονικού Συνεργάτη της Τ.Ε.Δ.Κ.
Ν. Ημαθίας (7).
Σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις των Διορισμένων Δημάρχων,
υπενθυμίζεται ότι αυτές υπήρξαν σε περιόδους ταραχώδεις και
πολιτικής εκτροπής, που προκλήθηκαν από τα κατά καιρούς
Πολεμικά Γεγονότα, τα Στρατιωτικά Κινήματα, την Δικτατορία
Μεταξά, την Γερμανική Κατοχή, τον Εμφύλιο Πόλεμο, την Δικτατορία

των Συνταγματαρχών.
Στην καταγραφή που ακολουθεί, για τους Δημάρχους μέχρι και την
Απελευθέρωση από τους Γερμανούς, εμπιστευόμαστε τα στοιχεία
του Στέφανου Εμ. Ζάχου, ενώ από το 1946 και μετά, το Αρχείο του
Δήμου Βέροιας, και τα στοιχεία του προαναφερθέντος Επιστημονικού
Συνεργάτη της ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας (ιδιαίτερα μετά το 1945).
***
Οι Δήμαρχοι Βέροιας από το 1912 έως τις μέρες μας είναι οι ακόλουθοι:
1.
Χαλήλ Αλή Βέης: Τούρκος Βερροιώτης, από το 1912 έως
τον Αύγουστο του 1916, οπότε και παύτηκε από την Επαναστατική
Επιτροπή Βέρροιας της «Εθνικής Άμυνας». – Η επιλογή ενός Τούρκου
Πολίτη της Βέρροιας, ως Δημάρχου, πρέπει να υπαγορεύθηκε από
λόγους ανάγκης της περιόδου εκείνης, ενώ παράλληλα θα πρέπει
να επισημανθεί ότι θα έχαιρε προφανώς και της εμπιστοσύνης του
συνόλου του πληθυσμού της πόλης. Η παύση του Χαλήλ Αλή Βέη,
από την θέση του Δημάρχου, έχει σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις,
που ακολούθησαν την Διένεξη Ελ. Βενιζέλου και Βασιλέως
Κωνσταντίνου, αναφορικά με την θέση της Ελλάδας κατά τον Α’
Παγκόσμιο Πόλεμο, και είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία του
«Κράτους της Θεσσαλονίκης», από τον Ελ. Βενιζέλο, που συντάχθηκε
στο πλευρό των Συμμάχων κι εναντίον της Γερμανίας. Αυτήν την
περίοδο, που ονομάστηκε «Εθνικός Διχασμός», η Βέρροια, ανήκε
στο «Κράτος της Θεσσαλονίκης», γιαυτό και η «Εθνική Άμυνα»,
φρόντισε να τοποθετήσει δικούς της ανθρώπους σε θεσμικές θέσεις.
Η Επαναστατική Επιτροπή Βερροίας της «Εθνικής Άμυνας», που
έπαυσε τον Χαλήλ Αλή Βέη, αποτελούνταν από τους : Φ. Κατσαμπή,
Ιω. Μάρκου, Ιω. Χρυσοχόου, Ν. Αντωνιάδη, Π. Μπατραλέξη, Γ. Βούρο,
Μοίραρχο του Ταγματάρχη Πεζικού Κ. Μπαρτζώκα, που ήταν και
επικεφαλής της Επαναστατικής Επιτροπής.
2.
Αντώνιος Σμυρλής: 1916-1918, διά Διορισμού. Λόγω τοπικών
αντιθέσεων αντικαταστάθηκε. – Προφανώς ο Αντ. Σμυρλής είχε την
πολιτική υποστήριξη της «Εθνικής Άμυνας» και ήταν επιλογή της
Επαναστατικής Επιτροπής Βερροίας.
3.
Νικόλαος Αντωνιάδης: 1919-1920, διά Διορισμού. – Ο Ν.
Αντωνιάδης, είχε αρχικά την υποστήριξη της «Εθνικής Άμυνας» και
κατόπιν της Κυβέρνησης των Φιλελευθέρων του Ελ. Βενιζέλου, που
μετά από μια ταραχώδη περίοδο («Εθνικός Διχασμός»), ανέλαβαν και
πάλι την διακυβέρνηση της Χώρας (14.06.1917 έως 04.11.1920), (8).
4.
Χαλήλ Αλή Βέης: 1920-1922, διά Διορισμού, μετά την επιτυχία
του Λαϊκού Κόμματος στις Εκλογές του 1920.. – Ο Τούρκος Βερροιώτης
Χαλήλ Αλή Βέης, αναλαμβάνει εκ νέου καθήκοντα Δημάρχου μετά
την ήττα των Φιλελευθέρων [Διαδοχικές Κυβερνήσεις των Δημητρίου
Ράλλη (04.11.1920 – 24.01.1921), Νικολάου Καλογερόπουλου (24.01.1921
– 26.03.1921), Δημητρίου Γούναρη (26.03.1921 – 03.05.1922), Νικολάου
Στράτου (03.05.1922 – 09.05.1922), Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη (09.05.1922
– 28.08.1922), Νικολάου Τριανταφυλλάκου (28.08.1922 – 16.09.1922),
Αναστασίου Χαραλάμπη (16.09.1922 – 17.09.1922)]. Τον Σεπτέμβριο
του 1922, επαύθη από το Κίνημα του Ν. Πλαστήρα. – Το Κίνημα του
«Μαύρου Καβαλάρη» ήταν απόρροια των ραγδαίων εξελίξεων που
ακολούθησαν την Μικρασιατική Καταστροφή.
5.
Νικόλαος Αντωνιάδης: Από Οκτώβριο 1922 έως 1923, διά
Διορισμού. – Ο Ν. Αντωνιάδης ανέλαβε εκ νέου καθήκοντα Δημάρχου
και η θητεία του σενέπεσε με τις Κυβερνήσεις Σωτηρίου Κροκιδά
(17.09.1922 – 14.11.1922) και Στυλιανού Γονατά (14.11.1922 – 11.01.1924).
6.
Βασίλειος Γούναρης: 1923, διά Διορισμού. – Η Θητεία του
Β. Γούναρη συνέπεσε με την Κυβέρνηση Στ. Γονατά (14.11.1922 –
11.01.1924).
7.
Ιωάννης Μάρκου: 1924, διά Διορισμού. Αιρετός 1925-1929. – Ο
Ιω. Μάρκου ανέλαβε καθήκοντα Δημάρχου, αρχικά με την επάνοδο του
Ελευθερίου Βενιζέλου, ως Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης (11.01.1924
– 06.02.1924), κι ακολούθως ως Αιρετός. Η νέα Θητεία του συνέπεσε
με τις Κυβερνήσεις Γεωργίου Καφαντάρη (06.02.1924 – 12.03.1924),
Αλεξάνδρου Παπαναστασίου (12.03.1924 – 25.07.1924), Θεμιστοκλή
Σοφούλη (25.07.1924 – 07.10.1924), Ανδρέα Μιχαλακόπουλου
(07.10.1924 – 26.06.1925), Θεοδώρου Πάγκαλου (26.06.1925 – 19.07.1926
Δικτατορία), Αθανασίου Ευταξία (19.07.1926 – 22.08.1926), Γεωργίου
Κονδύλη (26.08.1926 – 04.12.1926). Αλεξάνδρου Ζαΐμη (04.12.1926 –
04.07.1928), και Ελ. Βενιζέλου (04.07.1928 – 26.05.1932). Ο Ιω. Μάρκου
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Ιωάννης Μάρκου:

Ο Πρώτος Αιρετός
Δήμαρχος της Βέρροιας
(1925-1929)

Ευθύμιος Τζελέπογλου:
Ο Πρώτος Δήμαρχος της Βέρροιας,
μετά την Αποκατάσταση της
Δημοκρατίας το 1974

είναι ο Πρώτος Αιρετός Δήμαρχος Βερροίας.
8.
Αντώνιος Πρωτοψάλτου: 1930-1938, Αιρετός. Επί διετία
παρέμεινε στην θέση του και με το Καθεστώς της 4ης Αυγούστου,
Ιωάννη Μεταξά, οπότε και επαύθη. – Στην ουσία πρόκειται για δύο
Θητείες, αφού το 1934 έγιναν Δημοτικές Εκλογές. Οι Θητείες του
Αντ. Πρωτοψάλτου συνέπεσαν με τις Κυβερνήσεις Αλεξάνδρου
Παπαναστασίου (26.05.1932 – 05.06.1932), Ελ. Βενιζέλου (05.06.1932
– 04.11.1932), Παναγή Τσαλδάρη (04.11.1932 – 16.01.1933), Ελ.
Βενιζέλου (16.01.1933 – 06.03.1933), Αλεξάνδρου Οθωναίου (06.03.1933
– 10.03.1933), Παναγή Τσαλδάρη (10.03.1933 – 10.10.1935), Γεωργίου
Κονδύλη (10.10.1935 – 30.11.1935. Προηγήθηκε Κίνημα Βενιζελικών
Στρατιωτικών και ακολούθησε το ΑντιΚίνημα του Γ. Κονδύλη.
Επάνοδος του Βασιλέως Γεωργίου Β’), Κωνσταντίνου Δεμερτζή
(30.11.1935 – 13.04.1936), και Ιωάννη Μεταξά (13.04.1936 – 29.01.1941.
Δικτατορία 4ης Αυγούστου).
9.
Μενέλαος Χατζηνικολάκης: 1939 (επί εξάμηνο), διά
Διορισμού. – Η Θητεία του Μεν. Χατζηνικολάκη συνέπεσε με το
Καθεστώς της «4ης Αυγούστου» του Ιω. Μεταξά.
10. Γεώργιος Γουδής: 1939-1940, διά Διορισμού. Στρατεύθηκε
στον Πόλεμο του 1940 και αντικαταστήθηκε. – Η Θητεία του Γ. Γουδή
συνέπεσε με το Καθεστώς της «4ης Αυγούστου» του Ιω. Μεταξά.
11. Μιχαήλ Χατζημιχάλης: Από Νοέμβριο 1940 έως την είσοδο
των Γερμανικών Στρατευμάτων, διά Διορισμού. – Η Θητεία του Μ.
Χατζημιχάλη συνέπεσε με το Καθεστώς της «4ης Αυγούστου» του
Ιω. Μεταξά, και του διαδόχου του Αλεξάνδρου Κορυζή (29.01.1941 –
18.04.1941). ΕλληνοΙταλικός Πόλεμος, Εισβολή των Γερμανών.
12. Προκόπης Καμπίτογλου: Επί Γερμανικής Κατοχής έως
την Απελευθέρωση τον Οκτώβριο 1944, διά Διορισμού. – Ο Προκ.
Καμπίτογλου, διορίστηκε από τις Γερμανικές Αρχές Κατοχής.
13. Κωνσταντίνος Ιωσηφίδης: 1944, επί «ΕΑΜοκρατίας», διά
Διορισμού. – Ο όρος «ΕΑΜοκρατία» (που χρησιμοποιεί ο Στεφ. Εμ.
Ζάχος) είναι αδόκιμος ιστορικά. Το σωστό είναι να λέγεται ότι ο Κ.
Ιωσηφίδης, διορίστηκε από τις Απελευθερωτικές Δυνάμεις του ΕΑΜΕΛΑΣ. Ταυτόχρονα, εκείνη την περίοδο, και μετά την αποχώρηση
των Γερμανικών Στρατευμάτων, επιστρέφει στην Αθήνα (18.10.1944),
από το Κάϊρο, η Εξόριστη Ελληνική Κυβέρνηση υπό τον Γεώργιο
Παπανδρέου (η Θητεία του οποίου διαρκεί από 26.04.1944 έως
03.01.1945). Στο ενδιάμεσο αυτό διάστημα, και μετά την έλευση του Γ.
Παπανδρέου, έχουμε την παραίτηση έξι Μελών της Κυβέρνησής του
που ανήκαν στο ΕΑΜ (02.12.1944) και στην συνέχεια τα «Δεκεμβριανά».
Έτσι, η Θητεία του Κ. Ιωσηφίδη, διαρκεί από της Απελευθερώσεως
από τους Γερμανούς (Οκτώβριος 1944) μέχρι της «Συμφωνίας της
Βάρκιζας» (μέσα Φεβρουαρίου 1945), επί Κυβερνήσεως Νικολάου
Πλαστήρα (03.01.1945 – 08.04.1945).
14. Αλέξανδρος Καραποστολάκης: 1945, διά Διορισμού. –
Η Θητεία του Αλ. Καραποστολάκη, συμπίπτει με τις διαδοχικές
Κυβερνήσεις των Νικολάου Πλαστήρα (03.01.1945 – 08.04.1945), Πέτρου
Βούλγαρη (08.04.1945 – 17.10.1945), Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού
(17.10.1945 – 01.11.1945), Παναγιώτη Κανελλόπουλου (01.11.1945 –
22.11.1945) και Θεμιστοκλή Σοφούλη (22.11.1945 – 04.04.1946).
15. Μιχαήλ Γεωργιάδης: 1946 (Α’ Εξάμηνο), διά Διορισμού. – Η
Θητεία του Μ. Γεωργιάδη, συμπίπτει με τις Κυβερνήσεις Θεμιστοκλή
Σοφούλη (22.11.1945 – 04.04.1946), Παναγιώτη Πουλίτσα (04.04.1946 –
18.04.1946) και Κωνσταντίνου Τσαλδάρη (18.04.1946 – 24.01.1947).
16. Στέφανος Τσιράκογλου: 1946 (Β’ Εξάμηνο), και 1947, διά
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Διορισμού. – Η Θητεία του Στεφ. Τσιράκογλου, συμπίπτει με τις
Κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Τσαλδάρη (18.04.1946 – 24.01.1947),
Δημητρίου Μαξίμου (24.01.1947 – 29.08.1947), Κωνσταντίνου Τσαλδάρη
(29.08.1947 – 07.09.1947) και Θεμιστοκλή Σοφούλη (07.09.1947 –
24.06.1949). Έχει αρχίσει ήδη ο Εμφύλιος Πόλεμος.
17. Αντώνιος Κεμιτζές: Ιανουάριος και Φεβρουάριος 1948,
Δημαρχών. Από Φεβρουάριο έως Ιούλιο 1948, Δήμαρχος. – Η Θητεία
του Αντ. Κεμιτζέ, σύμφωνα με το Αρχείον Δήμου Βερροίας, αναλύεται
ως εξής : 01.01.1948 – 18.02.1948 Δημαρχών, 18.02.1948 – 28.07.1948
Δήμαρχος. Η Δημαρχία του Αντ. Κεμιτζέ συμπίπτει με την Κυβέρνηση
Θεμιστοκλή Σοφούλη (07.09.1947 – 24.06.1949).
18. Στέφανος Τσιράκογλου : 1948-1949. – Η Θητεία του Στεφ.
Τσιράκογλου, σύμφωνα με το Αρχείον Δήμου Βερροίας, διαρκεί
έως τις 16.09.1949, και συμπίπτει με τις Κυβερνήσεις Θεμιστοκλή
Σοφούλη (07.09.1947 – 24.06.1949) και Αλεξάνδρου Διομήδη (30.06.1949
– 06.01.1950).
19. Αναστάσιος Καρατζόγλου: 1949-1950, διά Διορισμού.
– Η Θητεία του Αναστ. Καρατζόγλου, σύμφωνα με το Αρχείον
Δήμου Βερροίας, αναλύεται ως εξής : Δήμαρχος από 16.09.1949
και Δημαρχών από 04.01.1950 έως 09.08.1950. Η Δημαρχία Αναστ.
Καρατζόγλου συμπίπτει με τις Κυβερνήσεις Αλεξάνδρου Διομήδη
(30.06.1949 – 06.01.1950), Ιωάννη Θεοτόκη (06.01.1950 – 23.03.1950),
Σοφοκλή Βενιζέλου (23.03.1950 – 15.04.1950) και Νικολάου Πλαστήρα
(15.04.1950 – 21.08.1950).
20. Γεώργιος Δημόπουλος: 1950-1951, διά Διορισμού. – Η
Θητεία του Γ. Δημόπουλου, σύμφωνα με το Αρχείον Δήμου Βερροίας,
αναλύεται ως εξής : Δήμαρχος αρχικά από 25.08.1950, και πάλι
Δήμαρχος από 24.01.1951. Το ίδιο διάστημα (πάντα κατά το Αρχείον
Δήμου Βερροίας), χρέη Αναπληρωτή Δημάρχου Βερροίας εκτελεί ο
Μιχάλης Χασιώτης (από 24.01.1951 έως 16.06.1951). Η Δημαρχία του
Γ. Δημόπουλου συμπίπτει με τις Κυβερνήσεις Νικολάου Πλαστήρα
(15.04.1950 – 21.08.1950) και Σοφοκλή Βενιζέλου (21.08.1950 – 27.10.1951).
21. Αναστάσιος Καρατζόγλου: [Εκλογές 15.4.1951]. 19511954. Αιρετός. – Η Δημαρχία Αναστ. Καρατζόγλου, συμπίπτει με τις
Κυβερνήσεις Σοφοκλή Βενιζέλου (21.08.1950 – 27.10.1951), Νικολάου
Πλαστήρα (27.10.1951 – 11.10.1952), Δημητρίου Κιουσόπουλου
(11.10.1952 – 19.11.1952) και Αλεξάνδρου Παπάγου (19.11.1952 –
04.10.1955).
22. Αντώνιος Κεμιτζές: Έως 3.5.1954, Δημαρχών. Ακολούθως
1954-1964, Αιρετός. – Η Θητεία του Αντ. Κεμιτζέ, σύμφωνα με
το Αρχείον Δήμου Βερροίας, αναλύεται ως εξής : Δημαρχών έως
03.05.1954, Δήμαρχος από 03.05.1954. Σύμφωνα με το Αρχείο Δήμου
Βερροίας, από 03.05.1954 την θέση του Δημάρχου καταλαμβάνει ο Θ.
Τριανταφυλλίδης (ως Αναπληρωτής;). Στο Αρχείον Δήμου Βερροίας,
ο Αντ. Κεμιτζές καταγράφεται ως Δήμαρχος κατά τα έτη: 1954 – 1955 –
1956 – 1957 – 1958 – 1959. Στις 05.04.1959, μεσολαβούν Δημοτικές Εκλογές
τις οποίες κερδίζει ο Αντ. Κεμιτζές και η Θητεία του συνεχίζεται
από το 1959 έως το 1964. Η Δημαρχία του Αντ. Κεμιτζέ, συμπίπτει
με τις Κυβερνήσεις Αλεξάνδρου Παπάγου (19.11.1952 – 04.10.1955),
Κωνσταντίνου Καραμανλή (06.10.1955 – 05.03.1958), Κωνσταντίνου
Γεωργακόπουλου (05.03.1958 – 17.05.1958), Κωνσταντίνου Καραμανλή
(17.05.1958 – 20.09.1961), Κωνστντίνου Δόβα (20.09.1961 – 04.11.1961),
Κωνσταντίνου Καραμανλή (04.11.1961 – 19.06.1963), Παναγιώτη
Πιπινέλη (19.6.1963 – 28.09.1963), Στυλιανού Μαυρομιχάλη (28.09.1963
– 08.11.1963), Γεωργίου Παπανδρέου (08.11.1963 – 31.12.1963), Ιωάννη
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Παρασκευόπουλου (31.12.1963 – 19.02.1964) και Γεωργίου Παπανδρέου
(19.02.1964 – 15.07.1965).
23. Ευθύμιος Τσελέπογλου: [Εκλογές 5.7.1964]. 1964 έως
Απρίλιο 1967, Αιρετός. Επαύθη από το Στρατιωτικό Καθεστώς της
21ης Απριλίου. – Η Δημαρχία του Ευθ. Τζελέπογλου, συμπίπτει με τις
Κυβερνήσεις Γεωργίου Παπανδρέου (19.02.1964 – 15.07.1965), Γεωργίου
Αθανασιάδη – Νόβα (15.07.1965 – 20.08.1965), Ηλία Τσιριμώκου
(20.08.1965 – 17.09.1965), Στέφανου Στεφανόπουλου (17.09.1965 –
22.12.1966), Ιωάννη Παρασκευόπουλου (22.12.1966 – 03.04.1967) και
Παναγιώτη Κανελλόπουλου (03.04.1967 – 21.04.1967).
24. Μιχαήλ Χασιώτης: 1967, (επί τριμήνου), διά Διορισμού. Είναι
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου από το 1966. – Η Θητεία του
Μιχ. Χασιώτη, συμπίπτει με τους πρώτους μήνες του Στρατιωτικού
Καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, και επί Κυβερνήσεως
Κωνσταντίνου Κόλλια (21.04.1967 – 13.12.1967).
25. Γεώργιος Τσαλέρας: 1967-1974, διά Διορισμού, από το
Στρατιωτικό Καθεστώς της 21ης Απριλίου 1967. – Η Θητεία του Γ.
Τσαλέρα, σύμφωνα με το Αρχείο Δήμου Βερροίας, διαρκεί ως τις
17.10.1974, και συμπίπτει με τις Κυβερνήσεις του Στρατιωτικού
Καθεστώτος, των Κωνσταντίνου Κόλλια (21.04.1967 – 13.12.1967),
Γεωργίου Παπαδόπουλου (13.12.1967 – 08.10.1973), Σπυρίδωνος
Μαρκεζίνη (08.10.1973 – 25.11.1973) και Αδαμαντίου Ανδρουτσόπουλου
(25.11.1973 – 24.07.1974).
26. Αρ. Πασαλίδης: 1974-1975, διά Διορισμού. – Η Θητεία του
Αρ. Πασαλίδη σύμφωνα με το Αρχείον Δήμου Βερροίας, διαρκεί
από 18.10.1974 έως 27.05.1975, και συμπίπτει με την Κυβέρνηση
Κωνσταντίνου Καραμανλή (24.07.1974 – 10.05.1980). Έχει επέλθει
πλέον η Μεταπολίτευση και οι Δημοκρατικοί Θεσμοί αποκαθίστανται.
27. Ευθύμιος Τζελέπογλου: 1975-1978, Αιρετός. – Ο Ευθ.
Τζελέπογλου είναι ο Πρώτος Αιρετός Δήμαρχος Βερροίας μετά
την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Στις Δημοτικές Εκλογές
της 30.03.1975, ο Ευθ. Τζελέπογλου επικεφαλής του Συνδυασμού
«Προοδευτική Δημοκρατική Ενότητα Βέροιας-Εργασία, Αλλαγή,
Πρόοδος», νικά με ποσοστό 52,39% και 17 Έδρες, έναντι των
αντιπάλων του Ευσταθίου Παναγιωτίδη – «Βέροια» (21,83% - 8 Ε),
Αθανασίου Μπιζέτα (20,54%) και Κωνσταντίνου Καρατζόγλου
(5,24%). [Εφεξής αντλούμε πληροφορίες από τα στοιχεία του
Επιστημονικού Συνεργάτη της ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας]. Η Θητεία του
Ευθ. Τζελέπογλου, σύμφωνα με το Αρχείο Δήμου Βερροίας, διαρκεί
από 27.05.1975 έως 31.12.1978, και η Δημαρχία του συμπίπτει με την
Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή (24.07.1974 – 10.05.1980).
28. Κωνσταντίνος Ζαμπούνης: 1979-1982, Αιρετός. – Στις
Εκλογές της 15.10.1978, ο Κ. Ζαμπούνης, επικεφαλής του Συνδυασμού
«Δημοκρατική Συνεργασία», συγκέντρωσε ποσοστό 45,33%, έναντι
των αντιπάλων του Γεωργίου Τσαλέρα – «Ένωση, Πρόοδος» (36,75%)
και Ευσταθίου Παναγιωτίδη – «Βέροια» (17,92%). Χωρίς απόλυτη
πλειοψηφία, οι Εκλογές επαναλήφθηκαν στις 22.10.1978, όπου ο Κ.
Ζαμπούνης επικράτησε με ποσοστό 55,78% και 17 Έδρες, έναντι του
Γ. Τσαλέρα (44,22%, 8 Ε). Σύμφωνα με το Αρχείον Δήμου Βερροίας,
η Θητεία του Κ. Ζαμπούνη, διαρκεί από 01.01.1979 έως 31.12.1982,
και η Δημαρχία του συμπίπτει με τις Κυβερνήσεις Κωνσταντίνου
Καραμανλή (24.07.1974 – 10.05.1980), Γεωργίου Ράλλη (10.05.1980 –
21.10.1981) και Ανδρέα Παπανδρέου (21.10.1981 – 02.07.1989).
29. Ανδρέας Βλαζάκης: [Εκλογές 17.10.1982]. 1983-1986,
[Εκλογές 12.10.1986] 1987-1990, [Εκλογές 14.10.1990] 1991-1994, Αιρετός.
– Με τις τρεις συνεχόμενες θητείες του, ο Ανδρέας Βλαζάκης είναι
ο μακροβιότερος Δήμαρχος Βερροίας. – Στις Εκλογές της 17.10.1982
ο Ανδρέας Βλαζάκης επικεφαλής του Συνδυασμού «Δημοκρατική
Αλλαγή» έλαβε ποσοστό 40,06%, έναντι των αντιπάλων του Γεωργίου
Τσαλέρα – «Ένωση, Πρόοδος» (38,47%) και Σάββα Γαβριηλίδη –
«Δημοκρατική Συνεργασία» (21,45%). Χωρίς απόλυτη πλειοψηφία, οι
Εκλογές επαναλήφθηκαν στις 24.10.1982, όπου ο Ανδρέας Βλαζάκης
επικράτησε με ποσοστό 59,20% και 15 Έδρες, του Γεωργίου Τσαλέρα
(40,79%, 7 Ε). – Στις Εκλογές της 12.10.1986, ο Ανδρέας Βλαζάκης,
επικεφαλής και πάλι της «Δημοκρατικής Αλλαγής», έλαβε ποσοστό
38,85%,έναντι των αντιπάλων του Δημητρίου Βλαχόπουλου –
«Βέροια, Ελεύθερη Πόλη» (40,75%), Γεωργίου Ταξιαρχόπουλου
– «Δημοκρατική Αγωνιστική Συμπαράταξη» (15,28%), Αρετής
Γιαννούλη-Λαΐου – «Δημοτική Ενωτική Κίνηση» (3,40%), και
Κωνσταντίνου Ζαρκάδα (1,71%). Στις Επαναληπτικές Εκλογές της
19.10.1986, ο Ανδρέας Βλαζάκης επικράτησε, με ποσοστό 51,32%
και 15 Έδρες, του Δημητρίου Βλαχόπουλου (48,67%, 8 Ε). – Στις
Εκλογές της 14.10.1990, ο Ανδρέας Βλαζάκης, πάντα επικεφαλής
της «Δημοκρατικής Αλλαγής», έλαβε ποσοστό 48,06%, έναντι των
αντιπάλων του Δημητρίου Βλαχόπουλου – «Βέροια, Ελεύθερη Πόλη»

(33,74%) και Ευσταθίου Παναγιωτίδη (18,19%). Στις Επαναληπτικές
Εκλογές της 21.10.1990, ο Ανδρέας Βλαζάκης, με ποσοστό 55,81%
και 15 Έδρες, επικράτησε του Δημητρίου Βλαχόπουλου (44,18%, 8 Ε).
– Σύμφωνα με το Αρχείον Δήμου Βέρροιας, οι Θητείες του Ανδρέου
Βλάζακη, αναλύονται ως εξής : η πρώτη διαρκεί από 01.01.1983 έως
31.12.1986, η δεύτερη από 01.01.1987 έως 31.12.1990, και η Τρίτη από
01.01.1991 έως 31.12.1994. – Οι τρεις Δημαρχίες του Ανδρέα Βλαζάκη,
συμπίπτουν με τις Κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου (21.10.198102.07.1989), Τζανή Τζανετάκη (02.07.1989 – 12.10.1989), Ιωάννη Γρίβα
(12.10.1989 – 23.11.1989), Ξενοφώντα Ζολώτα (23.11.1989 – 11.04.1990),
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (11.04.1990 – 13.10.1993) και Ανδρέα
Παπανδρέου (13.10.1993 – 17.01.1996).
30. Ιωάννης Χασιώτης: [Εκλογές 16.10.1994] 1995-1998 και 19992002, Αιρετός. – Δύο συνεχόμενες Θητείες για τον Ιω. Χασιώτη. – Στις
Εκλογές της 16.10.1994, ο Ιω. Χασιώτης επικεφαλής του Συνδυασμού
«Δημοκρατική Αλλαγή», με ποσοστό 51,11% και 15 Έδρες, επικράτησε
των αντιπάλων του Ευσταθίου Παναγιωτίδη – «Δημιουργική Πορεία»
(28,13%, 6 Ε), Γεωργίου Χιονίδη – «Αγάπη για την Βέροια» (14,34%, 3
Ε) και Πέτρου Αγαθαγγελίδη – «Δημοτική Αγωνιστική Συσπείρωση»
(6,41%, 1 Ε). – Στις Εκλογές της 11.10.1998, ο Ιω. Χασιώτης, και πάλι
επικεφαλής της «Δημοκρατικής Αλλαγής», με ποσοστό 50.58% και
20 Έδρες, επικράτησε των αντιπάλων του Χρήστου Σκουμπόπουλου
– «Ανανέωση Τώρα» (42,90%, 12 Ε) και Πέτρου Αγαθαγγελίδη –
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση» (6.50%, 1 Ε). – Οι δύο Θητείες του Ιω.
Χασιώτη, σύμφωνα με το Αρχείον Δήμου Βερροίας, διαρκούν ως εξής
: η πρώτη από 01.01.1995 έως 31.12.1998, και η δεύτερη από 01.01.1999
έως 31.12.2002. – Οι δύο Δημαρχίες του Ιω. Χασιώτη, συμπίπτουν με
τις Κυβερνήσεις Ανδρέα Παπανδρέου (13.10.1993 – 17.01.1996) και
Κωνσταντίνου Σημίτη (22.01.1996 – 25.09.1996, 25.09.1996 – 13.04.2000,
13.04.2000 – 10.03.2004).
31. Χρήστος Σκουμπόπουλος: 2003-2006, Αιρετός. Στις Εκλογές
της 13.10.2002, ο Χρ. Σκουμπόπουλος επικεφαλής του Συνδυασμού
«Ανανέωση Τώρα», με ποσοστό 53,49% και 19 Έδρες, επικράτησε των
αντιπάλων του Χαρίκλειας Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη - «Όμορφη
και Ανθρώπινη Βέροια», (40,14%, 11 Ε) και Γεωργίου Ορφανίδη –
«Δημοτική Αγωνιστική Συσπείρωση» (6,35%, 1 Ε). Σύμφωνα με το
Αρχείον Δήμου Βερροίας, η Θητεία του Χρ. Σκουμπόπουλου διαρκεί
από 01.01.2003 έως 31.12.2006. Η Δημαρχία του Χρ. Σκουμπόπουλου,
συμπίπτει με τις Κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Σημίτη (13.04.2000 –
10.03.2004) και Κωνσταντίνου Α. Καραμανλή (10.03.2004 – 17.09.2007).
32. Χαρίκλεια
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη:
2007-2010,
Αιρετή. – Η Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη είναι η Πρώτη
Γυναίκα Δήμαρχος Βερροίας. Στις Εκλογές της 15.10.2006, η Χαρ.
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη, επικεφαλής του Συνδυασμού «Όμορφη
και Περήφανη Βέροια», με ποσοστό 48,28% και 16 Έδρες, επικράτησε
των αντιπάλων της Χρήστου Σκουμπόπουλου – «Ανανέωση Τώρα»
(45,53%, 10 Ε) και Γεωργίου Ορφανίδη – «Δημοτική Αγωνιστική
Συσπείρωση (6.19%, 1 Ε). Σύμφωνα με το Αρχείον Δήμου Βερροίας,
η Θητεία της Χαρ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη, άρχισε την 01.01.2007,
διαρκεί και ολοκληρώνεται στις 31.12.2010. Η Δημαρχία της
Χαρ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη, συμπίπτει με τις Κυβερνήσεις
Κωνσταντίνου Α. Καραμανλή (10.03.2004 – 17.09.2007, 17.09.2007 –
05.10.2009) και Γεωργίου Α. Παπανδρέου (06.10.2009, διαρκεί).
***
Όλοι οι προαναφερθέντες Δήμαρχοι, Αιρετοί και Διορισμένοι,
αποτελούν μέρος της Ιστορίας της Πόλης Μας. Στο παρόν Άρθρο
επιχειρήθηκε μία πρώτη Καταγραφή των Ονομάτων όλων των
Δημάρχων Βερροίας. Για δε την αποτίμηση του έργου τους θα
απαιτηθεί μία ευρύτερη και πιο εμπεριστατωμένη έρευνα.
ΠΗΓΕΣ

1. «ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ», Δεκαπενθήμερη Αστική Εφημερίδα της Βέρροιας, Αρ. Φύλλου
374/23.10.2009, Σελ. 2, Στήλη «Βερροιακά Σημειώματα» υπό Δημητρίου Βενετικού,
Τίτλος «Οι Δήμαρχοι Μας», με φωτογραφία του Πρώτου Δημάρχου Βερροίας Χαλήλ Αλή Βέη.
2. Φ.Ε.Κ., Αρ. Φύλλου 98, Τεύχος Πρώτον, 5 Μαΐου 1918, «Περί Συστάσεως Δήμων
εν ταις Νέαις Χώραις», Σελ. 16.
3. Φ.Ε.Κ., Α’ 256/5.12.1928.
4. Φ.Ε.Κ., Α’ 32/6.2.1946.
5. Στέφανου Εμ. Ζάχου «Αναμνήσεις ενός Βεροιώτη» (Βέροια 1979, Κεφ. «Διατελέσαντες Δήμαρχοι 1912-1978», Σελ. 14-15).
6. Δήμος Βέροιας, Αρχείον.
7. Απόστολος Ιωσηφίδης, Ανέκδοτη Εργασία για τις Δημοτικές Εκλογές στην Βέροια (από το 1975 κι εντεύθεν).
8. Τα στοιχεία για τους Πρωθυπουργούς και την διάρκεια των Κυβερνήσεών τους,
αντλούμε από το Βιβλίο του Αντώνη Μακρυδημήτρη «ΟΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ 1828-1997» (Ι. Σιδέρης, Αθήναι 1997, Πίνακας Ι, Σελ. 429-234).
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Πληροφορίες για το «Κίνημα της Εθνικής Αμύνης»
και τον «Εθνικό Διχασμό» στη Βέροια (1916 – 1918)
Του Νικολάου Βουδούρη
Δημοσιογράφου – Μέλους Δ.Σ. Ε.Μ.Ι.Π.Η.
Ορισμένα πρωτότυπα και ανέκδοτα έγγραφα της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, που αποτυπώνουν το κλίμα της περιόδου
του «Εθνικού Διχασμού» στην περιοχή της Βέροιας, φιλοξενούνται, μεταξύ άλλων, στην έκθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) του Δήμου Βέροιας, που τιτλοφορείται «Ιστορικό Πανόραμα».
Πρόκειται για έγγραφα-ντοκουμέντα της περιόδου του «Εθνικού Διχασμού» (1916-1918) που ήρθαν στην κατοχή ή γράφτηκαν από τον αξιωματικό της Κρητικής χωροφυλακής μοίραρχο
Γεώργιο Βούρο,1 ο οποίος εγκαταστάθηκε στη Βέροια, ως ένας
από τους πρωτοστάτες της «Εν Βερροία Επιτροπής της Εθνικής
Αμύνης». Αυτά τα σπάνια έγγραφα, σχεδόν 90 χρόνια μετά τη
σύνταξή τους, ο εγγονός του Μοίραρχου, Γιάννης Βούρος, δώρισε
στην Κ.Ε.Π.Α. του Δήμου Βέροιας, για να προβληθούν μέσω της
διαρκούς έκθεσης που φιλοξενείται (μέχρι να βρεθεί μόνιμη στέγη) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στον Χώρο Τεχνών Βέροιας.

Σύντομη ιστορική αναδρομή
στο «Κίνημα Εθνικής Αμύνης» και
τον «Εθνικό Διχασμό»

Την περίοδο μεταξύ των ετών 1916 – 1918, η Ελλάδα έφτασε
στο σημείο να χωριστεί στα δύο, τόσο γεωγραφικά, όσο και ιδεολογικά, λόγω της διαμάχης του Ελευθερίου Βενιζέλου και του
Βασιλιά Κωνσταντίνου του Α’, σχετικά με την είσοδο ή μη της
Ελλάδας στον Α’ παγκόσμιο πόλεμο: Πρόκειται για την περίοδο
του λεγόμενου «Εθνικού Διχασμού», όπως έμεινε γνωστή αυτή η
τριετία στη νεότερη ελληνική ιστορία.
Κατά την έναρξη του Α΄ παγκοσμίου πολέμου, τον Αύγουστο
του 1914, η ελληνική κυβέρνηση παρέμεινε αρχικά ουδέτερη,
αλλά στις 22 Σεπτεμβρίου του 1915, οι Αγγλογάλλοι της Αντάντ,
παραβαίνοντας την επίσημη Ελληνική ουδετερότητα, προχώρησαν στην κατάληψη της Θεσσαλονίκης, με την άδεια του πρωθυπουργού Βενιζέλου, η οποία ωστόσο δόθηκε χωρίς την συγκατάθεση της Βουλής. Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου Ιταλοί και
Γάλλοι κατέλαβαν την Κέρκυρα συγκεντρώνοντας εκεί τα υπολείμματα του Σερβικού στρατού και τη σερβική κυβέρνηση. Με

Πάνω: Ο Ελ. Βενιζέλος με τον αρχιστράτηγο Μωρίς Σαράϊγ στη Θεσσαλονίκη
Δεξιά: Αρχιστράτηγος Maurice Sarrail
(1856-1929) - Ανώτατος διοικητής των
συμμαχικών δυνάμεων στη Θεσ/νίκη
1

Βούρος Γεώργιος, αξιωματικός χωροφυλακής. Γεννήθηκε το 1880 στη
Μεσσαρά Κρήτης. Έλαβε μέρος στους πολέμους 1912-1913, 1917-1923.
Ως υπομοίραρχος, μετατάχθηκε από την Κρητική Χωροφυλακή στο
Σώμα Βασιλικής Χωροφυλακής το 1913. Το 1913 υπηρέτησε ως Υπομοίραρχος στη Θεσσαλονίκη. Το 1916 μετατέθηκε στη Βέροια και τάχθηκε υπέρ του κινήματος Εθνικής Αμύνης. Το 1919 έλαβε το βαθμό
του Ταγματάρχη και διετέλεσε διοικητής ΔΧΘ. Μετά την ανατροπή
των μοναρχικών, το 1922, υπηρέτησε στη Μακεδονία, ενώ το 1928
προήχθη στο βαθμό του συνταγματάρχη.

το τέλος του 1915
είχε γίνει πια φανερό ότι η Ελλάδα
δεν μπορούσε να
επιβάλλει την ουδετερότητά της.
Μία ομάδα πολιτών της Μακεδονίας και αξιωματικών, βλέποντας
τον κίνδυνο να δώσουν οι σύμμαχοι
τη
Θεσσαλονίκη
και τη Μακεδονία
Η «Τριανδρία» στη Θεσσαλονίκη
στους
Σέρβους,
O Ελ. Βενιζέλος (στο κέντρο), ο ναύαρχος
αλλά και πιστεύοΠαύλος Κουντουριώτης (δεξιά) και ο στρατηγός
ντας στις ωφέλειες
Παναγιώτης Δαγκλής (αριστερά)
που θα προέκυπταν για την Ελλάδα ύστερα από πιθανή νίκη των Αγγλογάλλων, στράφηκε προς την κατεύθυνση της κήρυξης επανάστασης,
την ανάμειξη δηλαδή της Ελλάδας στον πόλεμο, στο πλευρό των
δυνάμεων της Αντάντ (Συνεννοήσεως).
Η ομάδα αυτή ονομάσθηκε «Επιτροπή Εθνικής Αμύνης». Η
αρχηγία δόθηκε στον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος έθεσε ως όρο
τη συμμετοχή και στρατιωτικών μονάδων στο κίνημα, το οποίο
επιθυμούσε να αναλάβει δράση πανελληνίως και όχι μόνο στη
Μακεδονία.
Τον Μάρτιο του 1916 οι Γερμανοβούλγαροι με τη σειρά τους
άρχισαν να καταλαμβάνουν ελληνικά εδάφη στην Ανατολική
Μακεδονία και τη Θράκη. Παρά τις χλιαρές αντιρρήσεις των Γερμανών συμμάχων τους, οι Βούλγαροι προέβησαν σε διωγμούς
κατά των Ελλήνων στις περιοχές αυτές, προσπαθώντας να αλλοιώσουν την εθνολογική σύσταση των παραπάνω περιοχών,
αφελληνίζοντας την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.2
Η Θεσσαλονίκη άρχισε να δέχεται Έλληνες πρόσφυγες.3 Οι
Κρητικοί, αλλά και άλλοι Έλληνες στρατιώτες και αξιωματικοί,
άρχισαν να παρουσιάζονται ως εθελοντές στο στρατό του Γάλλου Στρατηγού Σαρράιγ για να πολεμήσουν εναντίον των Βουλγάρων.
Στις 21 Μαΐου του 1916 οι Γαλλικές δυνάμεις του Στρατηγού
Σαρράιγ επέβαλλαν στρατιωτικό νόμο. Ταυτόχρονα επέβαλλαν
λογοκρισία στον Τύπο, και απέλασαν πέντε Έλληνες αξιωματικούς. Στην ουσία κάθε έννοια ελληνικής κυριαρχίας στα καταληφθέντα από τους Συμμάχους ελληνικά εδάφη είχε καταργηθεί.
Τον Απρίλιο του 1916, 120.000 περίπου Σερβικού στρατού μεταφέρθηκαν στο Μακεδονικό μέτωπο. Ταυτόχρονα, ο Σέρβος Βασιλιάς και η κυβέρνηση του, εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη.
Με δεδομένη αυτή την κατάσταση και με ορατό τον κίνδυνο
να ανακηρυχθεί η Θεσσαλονίκη από τους Συμμάχους πρωτεύουσα του Σερβικού κράτους, αποφασίσθηκε από την «Επιτροπή
Εθνικής Αμύνης» στις 17 Αυγούστου του 1916, η κήρυξη του Κινήματος. Η απόφαση πάρθηκε κυρίως κατόπιν των απειλών του
στρατηγού Σαρράιγ για διορισμό Σέρβου νομάρχη στη Θεσσαλονίκη, παρά τις επιφυλάξεις για πιθανές αντιρρήσεις του Βενιζέλου.
Όλες οι οργανωμένες μονάδες του στρατού παρέμειναν πιστές
2

3

Υπουργείον Περιθάλψεως, Η περίθαλψις των προσφύγων 1917-1920.
Δυτική Θράκη, Ανατολική Θράκη, Μικρά Ασία, Βόρειος Ήπειρος, Ανατολ. Μακεδονία, Νότιος Ρωσία, Πόντος, Ρουμανία, Δωδεκάνησσα, Εν
Αθήναις (Εκ του Τυπογραφείου Κωνστ. Ι. Θεοδωροπούλου) 1920.
Στυλιανός Β. Πρωτονοτάριος, Η μακεδονική τραγωδία, ήτοι φρικιαστικαί αποκαλύψεις επί της προδοτικής παραχωρήσεως της Μακεδονίας εις τους Βουλγάρους και επί των δεινοπαθημάτων του Μακεδονικού λαού, Θεσσαλονίκη 1916.
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στην κυβέρνηση. Στο Κίνημα προσχώρησαν μόνο μεμονωμένοι
αξιωματικοί και οπλίτες. Κυρίως αυτοί που προερχόταν από μονάδες του Δ΄ Σώματος στρατού και είχαν νοιώσει την ταπείνωση
του να παραδώσουν αμαχητί ελληνικά εδάφη στους Βουλγάρους. Ευτυχώς για τους κινηματίες, η Κρητική Χωροφυλακή κατόρθωσε, μόνη της στην ουσία, να επικρατήσει στη Θεσσαλονίκη
και να εδραιώσει το Κίνημα. Άλλωστε, αρκετοί αξιωματικοί της
ήταν ήδη μυημένοι στα της Επιτροπής Εθνικής Αμύνης.
Μετά την προκήρυξη της Επιτροπής, πρώτος στασίασε ο 2ος
λόχος βρακοφόρων του τάγματος χωροφυλακής στρατού εκστρατείας και ακολούθησαν οι μοιραρχίες της Κρητικής Χωροφυλακής. Όλοι οι αξιωματικοί και οι οπλίτες της Κρητικής Χωροφυλακής συμμετείχαν στο Κίνημα και μάλιστα αυθόρμητα. Την
ηγεσία των συγκεντρωθέντων κινηματιών ανέλαβε ο αντισυνταγματάρχης του ιππικού Παμίκος Ζυμβρακάκης, από τα ιδρυτικά μέλη της Επιτροπής Εθνικής Αμύνης (και του κινήματος στο
Γουδί), και αφού τους οδήγησε στο Γενικό Στρατηγείο, ανακοίνωσε στον Στρατηγό Σαρράιγ ότι οι επαναστάτες τάσσονται κάτω
από τις διαταγές του.
Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης Αθηνογένης και ο Εισαγγελέας
Εφετών ανάγκασαν τον επιτελάρχη του Γ’ Σ.Σ. συνταγματάρχη
Νικόλαο Τρικούπη να μη προβεί άμεσα σε απόπειρα βίαιης καταστολής του Κινήματος χρησιμοποιώντας τις μονάδες της ενδέκατης Μεραρχίας.
Ακολούθησαν ώρες αγωνίας, όταν οι επαναστάτες περικύκλωσαν τις «νομιμόφρονες» μονάδες. Οι απώλειες από τις σποραδικές συγκρούσεις ήταν τρείς νεκροί και επτά τραυματίες. Την
επομένη το μεσημέρι, τα γαλλικά στρατεύματα ανάγκασαν τους
πιστούς στον βασιλιά Έλληνες στρατιώτες να παραδοθούν.
Ακολούθως, το Κίνημα επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις της
Μακεδονίας, την Κρήτη και τα νησιά, με πρωτοστατούντες αξιωματικούς της Κρητικής Χωροφυλακής, όπως ο μοίραρχος Γεώργιος Βούρος, στη Βέροια.
Έτσι, η Κρητική Χωροφυλακή έδωσε την δυνατότητα στον Ελ.
Βενιζέλο να εμπλακεί στον πόλεμο στο πλευρό των Αγγλογάλλων, και απέτρεψε την επαπειλούμενη πιθανότητα μετατροπής
της Θεσσαλονίκης σε πρωτεύουσα του Σλαβικού Βασιλείου.

Η εγκατάσταση της «Επιτροπής Εθνικής
Αμύνης» στην επαρχία της Βέροιας

Ως απόρροια των παραπάνω γεγονότων υπήρξε η ίδρυση
και στη Βέροια επιτροπής της «Εθνικής Αμύνης», σχεδόν ταυτόχρονα με το Κίνημα της Θεσσαλονίκης.4 Η επιτροπή αυτή, η
οποία συστήθηκε υπό των διαταγών του ταγματάρχη πεζικού
Κωνστγαντίνο Μπαρτζώκα, αποτελούνταν από τους Φώτιο Κατσαμπή, Ιωάννη Μάρκου, Ιωάννη Χρυσοχόο (Κουημτζή), γιατρό
Νικόλαο Αντωνιάδη, Πέτρο Μπατραλέξη, Θωμά Χατζηκανέλλα
και Γεώργιο Βούρο, μοίραρχο της Κρητικής Χωροφυλακής.
Παράλληλα, συστήθηκε και τριμελής επιτροπή στη Νάουσα,
αποτελούμενη από τους γιατρούς Περδικάρη και Πετρίδη και
τον πρόεδρο των επαγγελματιών Ναούσης Κωνσταντίνο Χατζημαλούσης– Ντόμινα.
Αξιοσημείωτο και ενδεικτικό σημείο της στάσης και των προθέσεων της επιτροπής, υπήρξε η προσπάθεια απόκτησης του
ελέγχου των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης της επαρχίας και ο έλεγχος των δημοσίων υπηρεσιών και υπαλλήλων της
επαρχίας, προκειμένου να δημιουργηθεί όσο το δυνατόν προσφορότερο και καταλληλότερο κλίμα για την εδραίωση του κινήματος. Ως αρωγός στην προσπάθεια εμφανίζεται και ο τότε μητροπολίτης Βεροίας Καλλίνικος Δελικάνης, ο οποίος εκφωνούσε
«από άμβωνος» αντιβασιλικά κηρύγματα.5 Προς την κατεύθυνση αυτή, μία από τις πρώτες κινήσεις της επιτροπής, υπήρξε και
η καθαίρεση του Τούρκου Δημάρχου της Βέροιας Χαλήλ Αλή Βέη
(ο οποίος υποστηριζόταν από τη μουσουλμανική πλειοψηφία της
πόλης) και ο διορισμός στη θέση του, του Αντωνίου Σμυρλή, τον
οποίο αργότερα (1918) αντικατέστησε ο επίσης φιλοβενιζελικός
4

5
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Σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία και εξέλιξη του κινήματος
στη Βέροια και στην ευρύτερη περιοχή αντλούμε από το πολυσήμαντο έργο του πολιτικού Ιωάννη Παπαδάκη – Στάϊκου, Μισός αιώνας
πολιτικών αγώνων, Αθήνα 1974.
Βασίλης Γούναρης – Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Μεταξύ παράδοσης και εκσυγχρονισμού: Βέροια 1900 – 1950, «Ερατεινή Ημαθία», Βέροια 2004,
384 – 385.

Φωτογραφικό ντοκουμέντο, δημοσιευμένο στο βιβλίο του Ιωάννου
Παπαδάκη-Στάικου «Μισός αιώνας πολιτικών αγώνων και εθνικής
δράσεως» (Αθήνα 1974), την έκδοση του οποίου επιμελήθηκε
ο δικηγόρος - συγγραφέας κ. Γεώργιος Χ. Χιονίδης
Νικόλαος Αντωνιάδης.6
Ιδιαίτερη σημασία ενέχει το γεγονός ότι σε διοικητικές θέσεις
του κινήματος της «Εθνικής Αμύνης» στη Βέροια συμμετείχαν
και μέλη της Εβραϊκής και Μουσουλμανικής κοινότητας της πόλης.7 Μέλη των παραπάνω κοινοτήτων στρατολογήθηκαν, επίσης, για να υπηρετήσουν ως εργάτες του συμμαχικού γαλλικού
στρατού που βρισκόταν στην πόλη ήδη από τα μέσα Αυγούστου
του 1916.
Η εγκατάσταση συμμαχικών στρατευμάτων στη Βέροια, τα
οποία διοικούνταν από τον Στρατηγό της 64ης γαλλικής Μεραρχίας Cordonier και τον Ρώσο Συνταγματάρχη Νταμιάνωφ, αποτυπώνεται γλαφυρά και σε μία χειρόγραφη ενθύμηση παλαιτύπου Μηναίου της συλλογής των αγίων Αναργύρων της Βέροιας,
η οποία γράφτηκε στις 13 Αυγούστου του 1916, από τον δάσκαλο
και ιεροψάλτη του ναού Κωνσταντίνο Θ. Βαφείδη, στην οποία
αναφέρονται τα εξής:
«1916. Αυγούστου 13. Δι’ ἐνθύμησιν ἦλθον οἱ
Ἀγγλογάλλοι εἰς
Βέρροιαν (Γάλλοι, σέρβοι, ῥώσσοι, σενεγάλοι
καί Ἰάπωνες καί
Ἀλβανοί,
ὅλοι
σύμμαχοι ἐναντίον τῶν Βουλγάρων, Αὐστριακῶν Γερμανῶν
καί
Τούρκων.
Μάχαι εἰς Φλώριναν, Ὄστροβον, Σόροβιτς, Καϊλάρια. Κ. Θ. Βαφείδης α΄ ψάλτης αὐτόθι».8
6
7
8

Βλ. Νίκος Βουδούρης, “Το «Κίνημα της Εθνικής Αμύνης» και ο «Εθνικός Διχασμός» στη Βέροια (1915 – 1918), μέσα από ανέκδοτα ντοκουμέντα της περιόδου”, Περιοδικό «Λάμδα» 34 (Δεκέμβριος 2009) 34 – 38.
Ως μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης εμφανίζονται ο Εβραίος Ασέρ Δανιέλ και ο μουσουλμάνος Ρουσδή βέης.
Ευχαριστώ τους Αθ. Βουδούρη, Στ. Λιούλια και Εμμ. Ξυνάδα για την
παραχώρηση της συγκεκριμένης πληροφορίας. (Αρχείο Ι. Ν. Αγ.
Αναργύρων Βέροιας, Αρ. Καταγραφής Βουδούρη – Λιούλια – Ξυνάδα
ΒΕΡ/03/008).
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ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Α. Επιστολή της «Εν Βερροία Επιτροπής Εθνικής
Αμύνης» στους πολίτες της Βέροιας
Η επιτροπή της «Εθνικής Αμύνης» της Βέροιας, σε επιστολή
της αναφορικά με τα γεγονότα του Μαρτίου του 1916, όπου η
συμμαχία Γερμανίας – Βουλγαρίας κατέλαβε εδάφη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, απευθύνθηκε προς τον λαό της
πόλης με δημόσια ανοικτή επιστολή, κατηγορώντας, στην ουσία,
τον Βασιλιά Κωνσταντίνο Α΄ για «καταπάτηση των συνταγματικών θεσμών» με την αρπαγή της εξουσίας, επειδή «παρέδωκε
προδοτικώς και ασυνειδήτως την Μακεδονίαν» στους Βούλγαρους.
Αν και η επιστολή έχει υποστεί φθορά και δεν διασώζεται το
τέλος της, είναι χαρακτηριστικός ο λόγος, αλλά και το ύφος της,
δείχνοντας την άστατη και τεταμένη ατμόσφαιρα που επικρατούσε μεταξύ των «Βενιζελικών» και «Αντιβενιζελικών» ή «Φιλοβασιλικών» στελεχών και οπαδών.

Ἡ ἐν Βερροίᾳ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης
Πρὸς
Τὸν λαὸν τῆς Ἐπαρχίας Βερροίας
Ἕλληνες συμπολίται,
Ἡ Μακεδονία διατρέχει τὸν ἴστατον τῶν κινδύνων.
Μικρὰ καὶ ἀσήμαντος μειοψηφία κατορθῶσα νὰ ἀρπάσῃ
τὴν ἀρχὴν διὰ τῆς καταπατήσεως τῶν Συνταγματικῶν
θεσμῶν καὶ διὰ τῆς ἀπομακρύνσεως τοῦ μεγάλου πολιτικοῦ ἀνδρὸς τοῦ διπλασιάσαντος τὴν Ἑλλάδα,9 λησμονήσασα τὴν ἱστορίαν καὶ τᾶς παραδόσεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ,
παρέδωκε προδοτικῶς καὶ ἀσυνειδήτως τὴν Μακεδονίαν εἰς προαιωνίους ἐχθροὺς τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τοὺς
ἀπογόνους του Κρούμου10 καὶ τοῦ Σκυλογιάννη11 εἰς τοῦ
Βουλγάρους. Ἤδη τὸ Βουλγαρικὸν γουρουνοτσάρουχον
μιαίνει τὴν Δράμαν, τᾶς Σέρρας, τὸ Δεμὶρ Ἰσάρ12 καὶ τὴν
λοιπὴν Ἀνατολικὴν Μακεδονίαν, διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς
ὁποίας ποταμοὶ Ἑλληνικοῦ αἵματος ἐχήθησαν, πρὸ τριῶν
ἐτῶν, τὴν Φλώριναν, τὴν Καστορίαν, τὸ Σοροβὶτς13 καὶ ἂν
ὁ Συμμαχικὸς στρατὸς δὲν εὐρίσκετο ἐνώπιον αὐτῶν τὴν
στιγμὴν ταύτην ἡ Βέρροια θὰ ἐστέναζεν ὑπὸ τὸ πέλμα
τῶν Βουλγάρων στρατιωτῶν καὶ κομιτατζήδων.
Ἡ Ἑλληνικὴ συνείδησις κατεξαναστᾶσα ἐνώπιον τῶν
φρικαλεοτήτων τούτων, μάτην ἀπεπειράθη διὰ πανδήμων συλλαλητηρίων νὰ ἐξεγείρη ἐκ τοῦ ληθάργου της
ἀσυνειδησίας τοὺς ἐν Ἀθήναις κυβερνώντας. Οὗτοι ἐξηκολούθησαν τὴν ἐγκληματικὴν αὐτῶν ἀδιαφορίαν, εἰς δέ
τάς επικλή[σεις ...] Ἑλληνικού λαοῦ ἠπείλησαν διά […]
παραδόσεως […]»
9

10

11

12
13
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Εννοεί τον Ελευθέριο Βενιζέλο, αναφέροντας πως «διπλασίασε την
Ελλάδα», λόγω του γεγονότος ότι επί πρωθυπουργίας του, με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου (10 Αυγούστου 1913) προσαρτήθηκαν στην
Ελλάδα η Νότια Μακεδονία με τη Θεσσαλονίκη, η Καβάλα μέχρι τις
εκβολές του Νέστου ποταμού, η Νότια Ήπειρος και η Κρήτη.
Κρούμος: Θεωρείται ο ιδρυτής του Βουλγαρικού κράτους. Ήταν ηγεμόνας, που το 802 ανέβηκε στο θρόνο όπου παράμεινε μέχρι το 815
μ.Χ., μέχρι δηλαδή το θάνατό του. Διακρίθηκε για τη σκληρότητά του
και τις στρατιωτικές του ικανότητες που τον βοήθησαν να διευρύνει
το κράτος του, διεξάγοντας μια σειρά από επιτυχείς πολέμους με τις
γύρω περιοχές και ιδίως με το Βυζάντιο. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας
Νικηφόρος Α’ επιχείρησε το 811 εκστρατεία ενάντια στον Κρούμο.
Ωστόσο νικήθηκε και ο Κρούμος κατευθύνθηκε προς την Κωνσταντινούπολη πολιορκώντας την, συνθηκολογώντας όμως στη συνέχεια
με τους Βυζαντινούς. Στη διάρκεια νέας πολεμικής προετοιμασίας
για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, πέθανε από αποπληξία.
Σκυλογιάννης: Παρωνύμιο του βασιλέα των Βουλγάρων Ιωαννίτση
Α’ Ασάν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το 1207, όταν πολιόρκησε τη
Θεσσαλονίκη, δολοφονήθηκε στη σκηνή του από τη γυναίκα του. Ο
λαϊκός μύθος όμως απέδωσε το θάνατό του στον Άγιο Δημήτριο, τον
προστάτη άγιο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος, σύμφωνα πάντα με την
παράδοση, τον λόγχισε έφιππος.
Δεμίρ Ίσαρ: Οι λέξεις σημαίνουν στα τούρκικα τ«Σιδερένιο Κάστρο».
Αναφέρεται στην σημερινή πόλη Σιδηρόκαστρο του Ν. Σερρών.
Σόροβιτς ή Σουροβίτσεβο: Το σημερινό Αμύνταιο του Ν. Φλωρίνης.

Οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται είναι χαρακτηριστικές
της κατάστασης που επικρατούσε την εποχή εκείνη και διαφαίνεται έντονα η άποψη του συντάκτη του κειμένου για «προδοτική» στάση του Βασιλιά της Ελλάδας Κωνσταντίνου Α΄, τον οποίο
άλλωστε οι αντίπαλοί του θεωρούσαν ως «γερμανόφιλο».

Β. Επιστολή της «Εν Βερροία Επιτροπής
Εθνικής Αμύνης» προς την «Επιτροπή Εθνικής
Αμύνης Θεσσαλονίκης»
Με την επιστολή με αριθμό πρωτοκόλλου 101, η Επιτροπή
Εθνικής Αμύνης της Βέροιας, απευθύνεται στην Επιτροπή της
Εθνικής Αμύνης Θεσσαλονίκης, από την οποία ζητά την οδηγίες για τις ενέργειες που θα έπρεπε να εφαρμόσει σχετικά με το
θέμα των στρατεύσιμων, οι οποίοι εργαζόταν παράλληλα ως εργάτες του γαλλικού στρατού ο οποίος βρισκόταν στην πόλη.

Η
Ἐπιτροπὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης Βερροίας
Πρὸς τὴν
Ἐπιτροπὴν τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκην
Παρακαλεῖσθε ὅπως ἔχομεν τὴν γνώμην ὑμῶν ἐπὶ τοῦ
ἑξῆς ζητήματος:
Ἐν τὴ περιφερεία Βερροίας εὑρίσκονται διάφοροι ἐπίστρατοι ἐκ τῶν κληθεισῶν ἡλικιῶν ὑπὸ τῆς Ἐθνικῆς
Ἀμύνης. Ἐνῶ δὲ μετὰ τῶν προσκλήσεων εὑρέθησαν πρόθυμοι προσέλθωσιν εἰς τὸ ἐνταύθα στρατολογικὸν γραφεῖον πρὸς κατάταξιν, κατόσω ἠρνήθησαν ἐπὶ τῷ λόγῳ
ὅτι διατελούσιν ἐν τὴ ὑπηρεσία τοῦ Φλωρεντίνη Ἀβρὰμ
χορηγητοῦ χόρτου τοῦ Γαλλικοῦ στρατοῦ, συγχρόνως δὲ
ἐφοδιάσθησαν παρ’ ἀδείας καὶ περιεβλήθησαν εἰς τὸν
ἀριστερὸν βραχίονα μὲ ταινίας γαλλικᾶς. Ἕνεκα τούτων
ἡ ἐπιτροπὴ ἠναγκάσθη νὰ ἀποστείλη εἰς τὰ χωρία αὐτῶν
κατάλληλον ἄνθρωπον νὰ ἐρευνήσει τὰ ὑπὸ τῶν στρατευσίμων λεγόμενα, ἐπείσθη δὲ ὅτι οἱ πλεῖστοι φέροντες
ταινίας στρατεύσιμοι, δὲν ἤσαν πραγματικοὶ τακτικοὶ
ἐργᾶται τοῦ Φλωρεντίνη.
Ἐν τούτοις ἐπειδὴ ὁ Φλωρντίνης μας ἐβεβαίωσεν ὅτι
πάντες οἱ ὑπηρετοῦντες παρ’ αὐτῶ, ὡς ἐν Θεσσαλονίκῃ
ἀκόμη, ἁπαλλάσονται τῆς στρατιωτικῆς θητείας ἐν τῷ
στρατῷ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, διὰ ταῦτα ἀπέσχομεν νὰ
στρατολογήσωμεν τοὺς ἐργάτας αὐτοῦ, καίτοι καί ἀνωτέρω ὑπήγοντο εἰς τάς προσκληθείσας ὑπό τοῦ στρατολογικοῦ γραφείου τῆς Ἐθν. Ἀμύνης ἡλικίας. Ἡμείς νομίζομεν ὅτι δυνάμεθα νά στρατολογήσωμεν πάντας τούς
ἐν τῇ περιφερείᾳ μας στρατευσίμους ἐκ τῶν κληθεισῶν
ἡλικιῶν χωρίς νά παύσῃ ἡ λειτουργία τῆς τροφοδοσίας
τοῦ γαλλικοῦ στρατεύματος ὑπό τοῦ Φλωρεντίνη, διότι
δυνάμεθα ν’ ἀντικαταστήσωμεν τους κληθησομένους
ὑπό τά ὄπλα ἐργάτας αὐτοῦ δι’ ἀλλων μή στρατευσίμων
ἤτοι Ὀθωμανῶν, Ἰσραηλιτῶν κ.τ.λ.
Ἡ Ἐπιτροπή
Π. Μπαντραλέξης
Σ. Μάρκος
Νικολακόπουλος;
Ν. Αντωνιάδης

Γ. Αναφορά πολίτη στην «Επιτροπή Εθνικής Αμύνης της Βέροιας», για την προσωποκράτησή του
Ο κάτοικος Βεροίας Δημήτριος Ντύμος, ο οποίος εργαζόταν
στο χωριό Κάτω Κοπανός, αποστέλλει αναφορά προς την Επιτροπή της Βέροιας, μέσα από την οποία διαμαρτύρεται σχετικά
με την άδικη, όπως ισχυρίζεται, κράτησή του. Τον Δημήτριο Ντύμο, συνέλαβε ο Αστυνομικός Σταθμάρχης Γιαντσίστης (Αγίου
Γεωργίου) με την κατηγορία της παρεμπόδισης στρατεύσιμων
να ενταχθούν στις τάξεις του Στρατού της Εθνικής Αμύνης.
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Ἀναφορὰ
Δημητρίου Ντύμου
Κατοίκου Βερροίας
Ἐν Βερροίᾳ τὴ 24 Σεπτεμβρίου 1916
Πρὸς
Τὴν Σεβαστὴν Ἐπιτροπὴν ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης
Ἐνταύθα
Τὴν 20ην τρέχοντος μηνὸς ἡμέρα Τρίτην ἐνῶ εἰργαζόμην εἰς τό τσιφλίκιον «Κάτω Κοπανός» τὸ ὁποῖον μετὰ
τοῦ ἀδελφοῦ μου Νικολάου ἔχομεν μισθώσει, ἐλθῶν ἐκεῖ
ὁ Ἀστυνομικὸς Σταθμάρχης Γιαντσίστης μὲ συνέλαβε
καὶ ἐκεῖθεν μὲ ὠδήγησε τὸ πρῶτον εἰς Γιάντσιστα, τὴν
ἑπομένην εἰς Νάουσσαν, καὶ ἀπὸ τῆς 22ας τρέχοντος
ὠδηγήθειν εἰς Βέροιαν ἔνθα ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης
κρατοῦμαι ἀδίκως ὅλως καὶ ἀδικαιολογήτως καθόσον
καὶ ἀποδίδομεν εἰς ἐμὲ κατηγορίαι τᾶς τοῦ Σταθμάρχου
Γιαντσίστης ὅτι ἐγὼ δῆθεν ἀντιδρῶν κατὰ τῆς Ἐθνικῆς
Ἀμύνης ἀπέτρεψα τοὺς στρατευσίμους του χωρίου Κάτω
Κοπανὸς ὅπως προσέλθωσι καὶ καταταχθώσιν εἰς τᾶς
τάξεις τοῦ στρατοῦ. […]

Δ. Αίτηση εμπόρου προς την Επιτροπή
για μεταφορά αλεύρων από τη Θεσσαλονίκη
Ο Έμπορος Ιωάννης Παπαδάκης14, αποστέλλει στις 2 Σεπτεμβρίου 1916 αίτηση προς την Επιτροπή της Εθνικής Άμυνας της
Βέροιας, ώστε να του χορηγηθεί άδεια για την μεταφορά δύο βαγονιών αλευριού από τη Θεσσαλονίκη.

Αἴτησις
Ἰωάννου Χρ. Παπαδάκη
Περὶ
παροχῆς ἀδείας μεταφορᾶς
δυὸ βαγονίων ἀλεύρων ἐκ Θεσσαλονίκης
Ἐν Βερροίᾳ τὴ 2α Σ/βρίου 1916

Ἐνταύθα

Πρὸς
Τὴν Σην ἐπιτροπὴν τῆς
Ἐθνικῆς Ἀμύνης Βερροίας

Ὁ ἔναντι ἀναφερόμενος λαμβάνω τήν τιμήν νά παρακαλέσω ὑμᾶς, ὅπως μοὶ παραχωρηθῆ ἄδεια τῆς μεταφορᾶς ἀλεύρων ἐκ Θεσ/νίκης πρὸς ἐντοπιὸν κατανάλωσιν, ἅμα δὲ καὶ συστατικὸν πρὸς τὴν ἐν Θεσ/νίκη
κεντρικὴν ἐπιτροπὴν τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἵνα καὶ αὐτή
μας συντρέξη ὅσον ἔνεστι εἰς τὴν ἄδειαν
Εὐπειθέστατος
Ἰω. Παπαδάκης

Ε. Έγγραφο διορισμού σε Επιτροπή Επιδομάτων
Από επιστολή, η οποία υπογράφεται από τον Ταγματάρχη
Κωνσταντίνο Μπαρτζώκα, στις 22 Σεπτεμβρίου 1916 και αποτελεί προσχέδιο εγγράφου, ενημερώνεται ο παραλήπτης (δεν αναγράφτηκε όνομα) για τον διορισμό του ως προέδρου στην επιτροπή επιδομάτων προς τις οικογένειες απόρων στρατιωτικών.
Σε αυτή την επιστολή αναφέρονται και τα ονόματα τριών με14 Πιθανότατα πρόκειται για τον γνωστό Πολιτικό, εκ Βεροίας καταγόμενο, Βουλευτή από το 1923 έως το 1967 και τέσσερις φορές Υπουργό,
Ιωάννη Παπαδάκη-Στάικο, καθώς, όπως αναφέρει ο ίδιος στο βιβλίο
του «Μισός αιώνας πολιτικών αγώνων και εθνικής δράσεως», απεφοίτησε το 1915 από την εμπορική ελληνογαλλική σχολή Κωνσταντινίδη, στη Θεσσαλονίκη, στην οποία τον ενέγραψε ο πατέρας του
Χρήστος Παπαδάκης, για να τον διαδεχθεί στο εμπόριο.

λών της Επιτροπής της Εθνικής Αμύνης της Βέροιας (Νικ. Αντωνιάδης, Πέτρος Βατραλέξης και Φώτ. Κατσαμπὴς), οι οποίοι
επρόκειτο να συμμετάσχουν και στην παραπάνω υπό σύσταση
Επιτροπή.

Η
Ἐπιτροπὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης
Πρὸς
Τὸν κ.				
Ἐνταύθα
……… λαμβάνω τὴν τιμὴν νὰ γνωρίσω ὑμὴν ὅτι ἡ καθ’
ἠμᾶς Ἐπιτροπὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 18
ἀποφάσεώς της διόρησεν ὑμᾶς Πρόεδρον τῆς ἐπὶ τῆς διανομῆς τῶν ἐπιδομάτων πρὸς τᾶς οἰκογενείας τῶν ἀπόρων ἐπιστράτων ἐπιτροπῆς μετὰ τῶν κ.κ. Ν. Ἀντωνιάδην
ἰατροῦ, Πέτρον Βατραλέξη καὶ Φώτ. Κατσαμπὴ […] οἳ
τίνες καὶ παρεκλήθησαν ὅπως συνενοηθώσι μεθ’ ὑμῶν
σήμερον.
Ἐν Βερροίᾳ τῇ 22 Σεπτεμβρίου 1916
Ο
Πρόεδρος
Κ. Μπαρτζώκας
Ταγ

Στ. Αίτημα της Επιτροπής Βέροιας προς την Επιτροπή Θεσσαλονίκης για στρατιωτική βοήθεια
Άλλη επιστολή, προς τον πρόεδρο της Επιτροπής της Θεσσαλονίκης, αναφέρει τις δράσεις της 10ης Μεραρχίας στον Αλιάκμονα, ζητώντας στρατιωτική συνδρομή. Προφανώς, η 10η Μεραρχία βρισκόταν ακόμη κάτω από τις διαταγές του Στέμματος του
Κωνσταντίνου Α΄. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το έγγραφο συνοδεύεται και από περίληψη στα γαλλικά.

Αρ. 20
Ἀρχηγόν ἐπαναστάσεως
Ζυμβρακάκην
Πρόεδρον Ἐθνικῆς Ἀμύνης
Θεσσαλονίκην
Δεκάτη Μεραρχία κατέλαβε διὰ περιπολιῶν πάσας
διαβάσεις ἀλιάκμονος ἐμποδίζουσα διάβασιν πρὸς
ματαίωσιν ἐπιστραυτεύσεως ὑμετέρου διαμερίσματος.
Λάβετε μέτρα πρός σύλληψιν περιπόλων τούτων
καί ἐνισχύσατε παρακαλῶ ἡμᾶς διὰ λόχου συλλάβωμεν αὐτούς.
Κ. Μπαρτζώκας
Disieme Dinision a pris toutes passages aliakmonos
arret touts hommes qui ils vals vients ici.
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Ζ. Επιστολή παραίτησης του Ι. Καμπίτογλου
από την επιτροπή της «Εθνικής Άμυνας»
Μέσα από τα έγγραφα αυτής της περιόδου
μπορούν, επίσης, να
αντληθούν πληροφορίες και για τις εμπορικές δραστηριότητες της
εποχής. Χαρακτηριστική είναι η επιστολή του
Ιωάννη Καμπίτογλου, ο
οποίος αποστέλλει επιστολή προς τον Διευθυντή της Αστυνομίας, με
την οποία δηλώνει την
παραίτησή του από την
Επιτροπή, λόγω οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων,
γραμμένη σε επιστολόχαρτο με τη φίρμα της
επιχείρησής του.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΙΤΟΓΛΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩι 1870

ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΑ
ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ
Τηλεγαφική διεύθυνσις: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΙΤΟΓΛΟΥ
Βέροια, τῇ 27 Αὐγουστ. 1916
Ἀξιότιμε κ. Διευθυντὰ τῆς ἀστυνομίας
Ἐνταύθα
Λόγοι ἐμπορικῆς καὶ οἰκογενειακῆς φύσεως καθιστῶσιν ἀνεπαρκή τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν καθηκόντων
μου ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς καὶ παρακαλῶ θερμῶς
ὅπως εὐαιρεστούμενοι μοι ἀντικαταστήσετε δι’ ἑτέρου.
Διατελῶ μετ’ ἄκρας ὑπολήψεως καί
ὄλος ὑμέτερος φίλος
Ἰω. Καμπίτογλου

Η. Συνεδρίαση νέου
Δημοτικού Συμβουλίου της Βέροιας

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1920/23-09-1916 έγγραφο του Δήμου
Βέροιας, πληροφορούμαστε ότι στις 23 Σεπτεμβρίου του 1916,
το νέο Δημοτικό Συμβούλιο της Βέροιας, αποτελούμενο από
τους Αντώνιο Σμυρλή (Πρόεδρο – Δήμαρχο), Αριστοτέλη Βλάχο,
Αντώνιο Σπανό, Ασέρ Δανιέλ, Ρουσδή Βέη και Νικόλαο Αντωνιάδη, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρία, προκειμένου να συζητήσει
και να λάβει αποφάσεις σχετικά με την συμπεριφορά του τέως
εισαγγελέα Δ. Αποστολάκη, των πρωτοδικών Στρατηγόπουλου
Αν., Καλεμκεράκη Ι. και Βυρτσέλα Κ. και άλλων δικαστικών
υπαλλήλων, οι οποίοι επιχειρούσαν να μειώσουν το κύρος των
μελών της επιτροπής στα μάτια των υπολοίπων συμπολιτών, με
σκοπό να πληγεί η αξιοπιστία του κινήματος. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν τη λύπη τους για τις παραπάνω
συμπεριφορές, στιγματίζοντας, παράλληλα, τις «αντιδραστικές
απειλές» του πρωτοδίκη Στρατηγόπουλου προς μέλη της επιτροπής.

Δήμος Βερροίας
Έκτακτος συνεδρία του Δημ. Συμβουλίου
Βέρροια […]
Ἀριθ. 1920
Τό Δημοτικόν Συμβούλιον Βερροίας συνελθόν εἰς
ἔκτακτον συνεδρίαν σήμερον την 23 Σ/βριου 1916
ἔτους, ἡμέραν Παρασκευήν καί ὥραν 10 π.μ. κατόπιν
νομίμου προσκλήσεως καί ὅν ἐν ἀπαρτία παρόντων
ἐκ τῶν μελῶν αὑτοῦ τῶν κ. κ. Ἀντωνίου Σμυρλή προέδρου, Ἀριστοτέλους Βλάχου, Ἀντων. Σπανοῦ, Ἀσέρ
Δανιέλ, Ρουσδή – βέη καί Νικ. Ἀντωνιάδου. Κατόπιν
σχετικῆς εἰσηγήσεως τοῦ κ. Δημάρχου ἐπί τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ τέως εἰσαγγελέα κ. Ἀποστολάκη Δ. ὡς
καί τῶν Πρωτοδικῶν κ. Στρατηγοπούλου Ἀν. Καλεμπαράκη Ι. και Βυρτσέλα Κ. και λοιπῶν δικαστικῶν
ὑπαλλήλων ὥν ἐπεδείξαντο οὕτοι μετά τήν πρόσκλησιν των ὅπως δηλώσωσιν ἐάν συμμερίζονται ἤ μη τό
ὑπό τῆς ἐπαναστάσεως Βενιζέλου δημιουργηθέν Νέον
καθεστός, λαβόν γνώσιν τῆς ὑπ’ αριθ. 22 και ἡμερ. 21ην
Σ/βρίου ἐ. ἔ. ἀποφάσεως τῆς ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταύθα
Ἐθνικῆς Ἀμύνης καί τῆς σχετικῆς ἀναφορᾶς πρός τήν
αὐτήν ἐπιτροπήν τοῦ προϊσταμένου τῆς έν Βερροία
Πολιτοφυλακῆς κ. Ι. Βελτσίδου καί πάν ὅτι ἐξ ἰδίᾳ
ἀντιλήψει κατέχει, συσκεφθέν ψηφίζει:
Λυπείται διά τάς ἀνευλαβεῖς αὑτῶν ἐκφράσεις,
τάς ἀφορώσας μέλη τινά τῆς ἐνταῦθα ἐπιτροπῆς τῆς
Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ἰδία δε μάλιστα τους δημοσία χλευασμούς τοῦ κ. Ἀν. Στρατηγοπούλου, διά τήν κοινωνικήν ὑπόστασιν τινῶν ἐκ τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς δι’
ὧν ἐσκόπον οὗτος νά καταρρίψωσι τό κῦρος αὐτῆς ἐπί
προφανεῖ ζημίᾳ τοῦ Νέου Καθεστώτος. Στιγματίζει
τάς ἀντιδραστικάς ἀπειλάς τοῦ τέως Εἰσαγγελέως κ.
Ἀποστολοπούλου καί πρός τόν ἐπίστρατον διερμηνέα
τοῦ Πρωτοδικείου κ. Σωκράτην Ἀναγνωστίδην θα τόν
ἀποβάλη ἐκ τῆς θέσεως του καί θ’ ἀνευρώση πάσαν
πράξιν του, ἐάν περιβληθῇ τήν ἔντιμον στρατιωτικήν
στολήν, καί τό σύμβολον τῆς ἐπαναστάσεως, ἐπί καί
πρός τόν ἀντικαταστάτην τοῦ Ἐφόρου κ. Κ. Μπασματζίδην ὅτι δεν θα ἐπιτηρώσῃ τάς καταστάσεις μισθοδοσίας οὐδενός ἐκ τῶν προσχωρησάντων καί προσχωρησομένων εἰς τό πατριωτικόν κίνημα, πρός τούτοις
δε τάς ἀντιδραστικάς παροτρύνσεις αὐτοῦ τε καί τῶν
λοιπῶν πρωτοδικῶν, πρός τούς δημοσίους ὑπαλλήλους διά τῶν ὁποίων ἐσκόπουν οὕτοι νά παραλύσωσι
τελείως τάς ἐνεργείας τῆς ἐνταύθα Ἐπιτροπῆς προτρέποντες ὅπως μή δηλώσωσιν ὅτι θ’ ἀναγνωρίσωσι
τό νέον καθεστώς και ἐκφράζει τάς εὐχαριστίας του
εἰς τήν Ἐπιτροπήν τῆς Ἐθν. Ἀμύνης διά τήν ἀπόφασιν,
εἰς τήν αὔτην κατέληξαν ὅπως ἀπελάβῃ τούς ἐν λόγῳ
δικαστικούς ὑπαλλήλους ὡς ἐπικινδύνους εἰς τό Νέον
Καθεστώς.
ὁ Δήμαρχος
Α. Σμυρλής
ὅτι ἀκριβές
ἀντίγραφον
ὁ Δήμαρχος Α.
Σμυρλής

οἱ δημοτ. Σύμβουλοι
Νικ. Σπανός
Ρουσδή βέης
Ἀσέρ Δανιέλ
Αρισ. Ν. Βλάχος

Διά τήν ἀντιγραφήν
Βέρροια 24/9/916
ὁ Γραμματεύς τῆς Ἀστ. Δ/σεως
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Πληροφορίες για τον Δήμαρχο της
Βέροιας Γεώργιο Γουδή (1939 - 1940)
Του Αθανασίου Γ. Βουδούρη,
Προέδρου Δ.Σ. Ε.Μ.Ι.Π.Η.
Ο Γεώργιος Γουδής υπήρξε μια από τις σημαντικότερες, αλλά παράλληλα και μία από τις
περισσότερο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες
της Βέροιας, κατά την περίοδο του μεσοπολέμου
και της δεκαετίας του 1940. Η ανάμιξή του στα
κοινά της Βέροιας, η πολιτική και στρατιωτική
του σταδιοδρομία και ο απόηχος της δράσης του,
θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι συντέλεσαν, σε μεγάλο βαθμό, στον καθορισμό και
επηρεασμό του ιδεολογικού και κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα της πόλης για αρκετά μεγάλο
χρονικό διάστημα. Εντούτοις, οι πληροφορίες
που διαθέτουμε, μέχρι σήμερα, για το πρόσωπο
και τη δράση του είναι περιορισμένες, καθώς δεν
έχει ακόμη μελετηθεί το μεγαλύτερο μέρος του
αρχειακού υλικού που σχετίζεται με την περίοδο
της δράσης του.
Ο Γ. Γουδής, γεννήθηκε το 1902 (ή 1903) στη
Βέροια όπου έμαθε τα πρώτα του γράμματα.1 Ο
πατέρας του, Κωνσταντίνος Γκαλίτσιος, καταγόταν από το χωριό
Φυτειά (Τσόρνοβο) και η μητέρα του Μαρία από το χωριό Μαρούσια. Ο Κωνσταντίνος και η Μαρία απέκτησαν τέσσερα παιδιά,
τον Ιωάννη, την Παναγιώτα, τον Αντώνιο και τον Γεώργιο. Στο
τοπικό γλωσσικό ιδίωμα της Βέροιας ο Κωνσταντίνος ονομαζόταν «Γκουντός ή Γκουντής», από το οποίο παρήχθη στη συνέχεια
το επίθετο «Γουδής», το οποίο αντικατέστησε το παλαιό επώνυμο
«Γκαλίτσιος» της οικογένειας.
Τελείωσε με πολλές στερήσεις το Δημοτικό σχολείο και στη συνέχεια το Γυμνάσιο στη Βέροια, λόγω του θανάτου του πατέρα
του (ο οποίος απεβίωσε το 1910), ενώ παράλληλα εργαζόταν στο
Νηματουργείο Βέρμιον – Σωσσίδη και σε άλλες περιστασιακές
εργασίες. Το 1924, αφού ολοκλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και εργάστηκε για ορισμένο χρονικό διάστημα ως υπογραμματέας του Πρωτοδικείου της Βέροιας, μετέβη στην Αθήνα
για να σπουδάσει νομικά, εργαζόμενος παράλληλα στην υπηρεσία του Φ. Δραγούμη. Στην Αθήνα μυήθηκε στο συντηρητικό
πολιτικό και ιδεολογικό κλίμα της εποχής, γεγονός που είχε ως
αποτέλεσμα την μεταφορά των κυρίαρχων συντηρητικών ιδεολογικών τάσεων και στη Βέροια. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές
του επέστεψε στη γενέτειρά του το 1929, όπου εργάστηκε ως δικηγόρος, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα πολύπλευρη κοινωνική και
πολιτική δράση, καθώς και έντονα αντικομουνιστική ρητορεία,
ταγμένος στο πλευρό της συντηρητικής παράταξης.2
Μία από τις πρώτες ενέργειές του υπήρξε η ίδρυση της «Σχολής
Στελεχών», η οποία είχε ως κύρια αποστολή την «ηθική, εθνική
και θρησκευτική» διαπαιδαγώγηση της νεολαίας. Το 1932 ίδρυσε
τη Χ.Ε.Ο.Β. (Χριστιανική Ένωση Ορθοδόξων Βεροίας «Απόστολος
Παύλος»), στην οποία διετέλεσε πρόεδρος για σειρά ετών. Σκοπός της Χ.Ε.Ο.Β., όπως ορίζεται στο 2ο άρθρο του καταστατικού
της, το οποίο επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 321/19-10-1932 πράξη
του Πρωτοδικείου Βέροιας, υπήρξε η «ηθικοθρησκευτική αναγέννησις και μόρφωσις των μελών αυτής και παραλλήλως της κοινωνίας Βερροίας».3
1
2
3

Για το βίο και τη δράση του Γ. Γουδή βλ. Νεκρολογία εις Γεώργιον Κ.
Γουδήν, (Έκδοσις «Πυρσού» Βέροια), Βέροια 1960. (Ευχαριστώ τον κ. Π.
Πυρινό για την παραχώρηση αντιγράφου της παραπάνω έκδοσης).
π. Παναγιώτη Χαλκιά, Οδωνυμικό Βεροίας, Βέροια 2003, σ. 92.
Αντίγραφο του Καταστατικού της Χ.Ε.Ο.Β. μου παραχώρησε ο κ.

Υπήρξε, παράλληλα, ιδρυτής κατηχητικών
σχολείων στην πόλη,4 τα οποία λειτούργησαν
κάτω από την επίβλεψη της θρησκευτικής αδελφότητας «Ζωή». Την ίδια περίοδο (1930) επανίδρυσε το Σώμα των Προσκόπων, το οποίο αρκετά χρόνια νωρίτερα (1918) είχε διαλυθεί,5 στελεχώνοντάς το με μέλη της «Σχολής Στελεχών».6
Τα κατηχητικά σχολεία λειτούργησαν για σειρά
ετών στην παλαιά Μητρόπολη, η οποία παραχωρήθηκε προς το σκοπό αυτό στη Χ.Ε.Ο.Β., από
τον μητροπολίτη Βεροίας Πολύκαρπο Σακελλαρόπουλο, με το υπ. αριθμ. 701/20-06-1935 έγγραφο της μητροπόλεως. Από τις τάξεις της Χ.Ε.Ο.Β.,
μεταξύ άλλων, αναδείχθηκαν ο θεολόγος καθηγητής Δ. Παπαδόπουλος7 και ο Γεώργιος Παυλίδης, μετέπειτα επίσκοπος Τριμυθούντος της
Κύπρου και στη συνεχεία πρώτος Μητροπολίτης
Νικαίας (Αττικής).8
Το 1937 πρωτοστάτησε στην ίδρυση παραρτήματος στη Βέροια του Σωματείου «Εθνική Εταιρεία», το οποίο
τελούσε υπό την αιγίδα του Μεταξικού καθεστώτος, με βασικό
σκοπό την «εθνική» και «ηθικοθρησκευτική» κατήχηση των πολιτών της Βέροιας και την ανάπτυξη πολεμικής εναντίον του
«προβλήματος» του Κομμουνισμού. Αρωγός στην εδραίωση και
δράση της Ε.Ε. στάθηκε η μητρόπολη της Βέροιας, παρέχοντας
στο Σωματείο «υλικήν και ηθικήν συνδρομήν». Μάλιστα, ο τότε
μητροπολίτης της πόλης Πολύκαρπος Σακελλαρόπουλος, με την
υπ’ αριθμ. 299/5-4-1937 επιστολή του, ζήτησε και έλαβε σχετική
(έμμεση) έγκριση ενίσχυσης του Σωματείου από την Ιερά Σύνοδο
της Εκκλησίας της Ελλάδος (βλ σχετικά έγγραφα στη συνέχεια)9.
Η «εθνικοθρησκευτική» του δράση, είχε ως αποτέλεσμα τον διορισμό του στο αξίωμα του Δημάρχου της Βέροιας, κατά το έτος
1939, από την κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά. Ακολούθησε ο πόλεμος του 1940, οπότε αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη θέση του.
Μετά την κατάρρευση του μετώπου μετέβη στη Μέση Ανατολή
και εντάχθηκε στο σώμα της «Ναυτικής Δικαιοσύνης» με το βαθμό του Υποπλοιάρχου. Μετά το 1947 επανήλθε στην Ελλάδα και
υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Ναυτοδικείου Πειραιά και Βασιλικός
Επίτροπος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Αθηνών, από όπου
το 1955 απολύθηκε με τον βαθμό του Αντιπλοιάρχου. Υπηρέτησε,
επίσης, ως Νομάρχης στους Νομούς Κοζάνης, Κεφαλληνίας και
Θεσπρωτίας, όπου και απεβίωσε στις 10 Ιανουαρίου του 1960.
Ο Γ. Γουδής συνέγραψε δέκα περίπου μελέτες ιστορικού, κοινωνικοπολιτικού και θρησκευτικού περιεχομένου, από τις οποί4
5
6

7
8
9

Γιώργος Λιόλιος, τον οποίο ευχαριστώ και από τη θέση αυτή.
Γεωργίου Χ. Χιονίδη, Σύντομη ιστορία του χριστιανισμού στην περιοχή της Βεροίας, Βέροια 1961, σσ. 31 – 32.
Παύλου Δ. Πυρινού, Ιστορία του προσκοπισμού στη Βέροια, τ. Α΄, Βέροια 1990, σ. 22. - ο ίδιος, Βεροιώτικα Σημειώματα, Βέροια 2009
Περί του έργου του Γεωργίου Κ. Γουδή βλ. και Εφημερίδα Βέροια, αρ.
φύλ. 76, 09/02/1974, (Ανωνύμου συγγραφέως με το ψευδώνυμο Βεροιώτης) καθώς και Εφημερίδα Βέροια, “Η Χριστιανική Ένωσις”, αρ. φύλ.
81, 16/03/1974, σ. 2.
Αναστασίου E. Χριστοδούλου, Ιστορία της Βεροίας, Βέροια 1960, σσ.
132-134.
Κωνσταντίνου E. Τσιάκα, Γεώργιος Παυλίδης - Α΄ Μητροπολίτης Νικαίας, Αθήνα 2002.
Αρχείο Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Φάκελος Μητροπολιτών Βεροίας, (λυτά έγγραφα).
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«Φρουρός της Ημαθίας» (αρ.φ. 200, 18-3-1960)

ες ξεχωρίζουν κυρίως οι: «Η Ελλάς κατά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον
(1939-1945)» και «Η από αμνημονεύτων χρόνων Ελληνικότητα της Μακεδονίας». Προς τιμή του, μία από τις οδούς της Βέροιας, ονομάστηκε οδός «Γουδή
Γεωργίου».10
Στη συνέχεια του παρόντος σημειώματος, παρουσιάζουμε ορισμένα σημαντικά στοιχεία, που αφορούν πτυχές της ζωής και της δράσης του Γ. Γουδή, τα
οποία προέρχονται κυρίως από μια σπάνια έκδοση του 1950, με τίτλο «ΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΟΥΔΗ (Συνετάχθη ὑπό Ἐπιτροπῆς παλαιῶν
στελεχῶν τοῦ Σώματος Ἑλλήνων Προσκόπων), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1950», καθώς
και από άλλες αξιόλογες πηγές και
δημοσιεύματα. Η
έκδοση του 1950
(διαστ. 17,5 Χ 12,5
εκ.) πραγματοποιήθηκε με αφορμή
το ταραγμένο μετεμφυλιακό κλίμα
της περιόδου 1949
– 1951 και διανεμήθηκε στους ψηφοφόρους της πόλης,
ως «προεκλογικό
ενημερωτικό φυλλάδιο», τόσο στις
επικείμενες
βουλευτικές εκλογές
του Μαρτίου του
1950, όσο και ένα
χρόνο, σχεδόν, αργότερα, στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 1951. Την έκδοση
προλογίζει ο μετέπειτα
βουλευτής
Ημαθίας Δ. Χατζηδημητρίου, ο οποίος
υπήρξε ένας από
τους στενότερους
συνεργάτες του Γ.
Γουδή.
Η κριτική αξιοποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών θα μπορούσε να συμβάλει στη μελέτη τόσο της δράσης του Γ. Γουδή, όσο και της γενικότερης ιστορίας της περιόδου του Μεσοπολέμου, της δεκαετίας του 1940 και της μετεμφυλιακής Βέροιας.
10 Χαλκιά, ό.π., σ. 92.
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Αναστάσιος Καρατζόγλου
H προσφορά του στον τόπο μας
και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Της Ολυμπίας Μπέτσα
Φιλολόγου
Ο Αναστάσιος Καρατζόγλου, Μακεδονομάχος, σε μια εποχή που οι αντίπαλοι
ήταν ορατοί και οι άνθρωποι συνεπαρμένοι από οράματα, προσέφερε ως δήμαρχος της πόλης μας κατά την περίοδο 1949
– 1953, αλλά και μέχρι τότε ως πρωτεργάτης ή συνεργάτης στην ίδρυση σωματείων,
επιτροπών και κοινωφελών ιδρυμάτων.
Ακολουθεί μια μικρή αναφορά στο μεγάλο του έργο:
1916 – Πρόσκοποι Βέροιας
Ο Αναστάσιος Καρατζόγλου, κατά τη διάρκεια καλοκαιρινών διακοπών στη Θεσσαλονίκη, όπου διέμενε στο σπίτι του προσκόπου εξαδέλφου του Χρήστου Κούλη,
ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τους
προσκόπους της Θεσσαλονίκης και επιστρέφοντας στην πόλη του ανέλαβε την
πρωτοβουλία σε ηλικία 16 ετών να αναπτυχθούν και στη Βέροια δομές του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Εμπιστεύτηκε
την ιδέα του στον καθηγητή Γυμναστικής
Παϋλίνη και ιδρύθηκε, έτσι, το 1917 η πρώτη εξωσχολική ομάδα με γενικό αρχηγό
τον Ευάγγελο Παϋλίνη και υπαρχηγό τον
Αναστάσιο Καρατζόγλου, που έγινε ο πρώτος πρόσκοπος της πόλης.
1930 – Οικοδομικός Παραθεριστικός Συνεταιρισμός «Περδικόβρυσες» Καστανιάς
Βερμίου
Το 1930 με πρωτοβουλία Βεροιωτών, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Αναστάσιος Καρατζόγλου, δημιουργήθηκε παραθεριστικός συνεταιρισμός, με σκοπό την ανέγερση
παραθεριστικού και τουριστικού κέντρου στην Καστανιά Βερμίου. Όπως ο ίδιος αναφέρει στις προσωπικές του σημειώσεις,1
απώτερος σκοπός ήταν η διαφήμιση των θαυμάσιων τοπίων και
φυσικών καλλονών του τόπου μας και η εγγραφή στο συνεταιρισμό προσώπων με «ανωτέραν κοινωνικήν και πνευματικήν θέσιν εν τε τη Θεσσαλ/κη, Αθήναις και Αιγύπτω».
Ο συνεταιρισμός αγόρασε 200 στρέμματα δάσους από το Ελληνικό Δημόσιο, συντάχτηκε ρυμοτομικό σχέδιο, που προέβλεπε, μεταξύ άλλων, οικόπεδα προοριζόμενα για εκκλησία, πλατεία, πάρκα, καφενείο, αστυνομικό σταθμό, τηλεφωνικό κέντρο,
σταθμό αυτοκινήτων, καταφύγιο και τουριστικό ξενοδοχείο.
Ωστόσο, λόγω δικαστικών διενέξεων με τους κατοίκους του χωριού και εξαιτίας του πολέμου, που ακολούθησε, ο παραθεριστι-

κός οικισμός δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
1941 – Σύσταση Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού Βέροιας
Υπήρξε γραμματέας και υπεύθυνος λογιστής του παραρτήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βέροιας κατά την περίοδο
1941-1949. Ο σταθμός πρώτων βοηθειών
βρισκόταν σε οίκημα πρώην Τράπεζας και
ήταν εξοπλισμένος με φάρμακα και υλικά πρώτης ανάγκης. Η πρώτη εθελόντρια
αδελφή νοσοκόμα ήταν η Ελίζα Κολίτσα,
ενώ στη συνέχεια ενεγράφησαν και άλλες.
Το παράρτημα Ε.Ε.Σ. Βέροιας εξασφάλιζε,
εκτός από την περίθαλψη βρεφών, παιδιών
και ασθενών και τη λειτουργία συσσιτίων.
1942 – Επιτροπή Έρευνας και Επισιτισμού
Βέροιας κατά την κατοχή (1942-1944)
Στις 22 Φεβρουαρίου 1942, με πρόσκληση
του Αν. Καρατζόγλου, συναντήθηκαν στα
γραφεία του Ι. Ναού Αγίου Αντωνίου τοπικοί παράγοντες με μοναδικό θέμα το «Επισιτιστικό ζήτημα της πόλης Βέροιας» προκειμένου να οριστεί επιτροπή έρευνας και
επισιτισμού. Στόχος της επιτροπής ήταν ο
έλεγχος της διαρροής ή εξαγωγής προϊόντων της πόλης, όπως δημητριακών και κρεάτων, προς άλλες πόλεις και προς τη μαύρη
αγορά και η παρακολούθηση των Μύλων της
πόλης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το ψωμί
των κατοίκων της και, κυρίως, η σίτιση των
φτωχότερων τάξεων.
1942 – Μυστική Αντιστασιακή Υπηρεσία
«Εθνική Αλληλεγγύη»
Το 1942 ο Αν. Καρατζόγλου με το ψευδώνυμο Μελάς και με συνεργάτη τον Κύρο Κύρου, που είχε το ψευδώνυμο Φοίβος, οργάνωσαν μια μυστική οργάνωση, που δρούσε κατά
των Γερμανών κατακτητών και που εξασφάλιζε τρόφιμα (είχε
αποθήκη σίτου) και διενεργούσε εράνους υπέρ των απόρων και πυροπαθών της περιοχής Βέροιας.
Νοέμβριος 1944 – Φεβρουάριος 1945 – Υπηρεσία «Στέγασης»
Βέροιας αντιστασιακών στρατιωτικών μονάδων, αντιστασιακών οργανώσεων και στελεχών
Ως οργανωτής και υπεύθυνος της υπηρεσίας στέγασης ανέλαβε
την επίταξη κατοικιών της πόλης, που ήταν χωρισμένη σε πέντε
τομείς αυτοδιοίκησης (1ος τομέας: Άγιοι Ανάργυροι και Εληά, 2ος
τομέας: Μητρόπολη, 3ος τομέας: Τσερμέν, 4ος τομέας: Κεμάλ Μπέη,
5ος τομέας: Άγιος Γεώργιος) και την εγκατάσταση σε αυτές ατόμων
ή οικογενειών, που κινδύνευαν λόγω του εμφυλίου πολέμου.

1

1945 – Επιτροπή Άμυνας πόλεως Βέροιας και περίθαλψη στρατευσίμων (1945 – 1950)
Κατά την περίοδο αυτή ο Αναστάσιος Καρατζόγλου υπήρξε

Το αρχειακό υλικό που αφορά στις προσωπικές σημειώσεις του Αν. Καρατζόγλου σχετικά με τη δράση του, καθώς και βιβλία πρακτικών των
συλλόγων βρίσκεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Νομού Ημαθίας και
είναι η : Ιδιωτική Συλλογή 1 (Ιδ. Συλ. 1) με Αριθμό Βιβλίου Εισαγωγής: 8
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γραμματέας και διαχειριστής της
Επιτροπής «Άμυνα Πόλεως και
Περίθαλψις στρατευσίμων πολεμιστών Ν. Ημαθίας», της οποίας
στόχος ήταν η αναχαίτιση των
επιθέσεων των ανταρτών με την
κατασκευή πυροβολείων και την
τοποθέτηση συρματοπλεγμάτων
σε διάφορα σημεία της πόλης.
Παράλληλα, η συγκεκριμένη
επιτροπή φρόντιζε για την καταβολή μηνιαίων επιδομάτων στις
οικογένειες πολεμιστών του Ν.
Ημαθίας.
1949 – Νέο Μητροπολιτικό Μέγαρο Βέροιας
Το Δεκέμβριο του 1949 ο Αναστάσιος Καρατζόγλου, δήμαρχος πια,
πρωτοστατεί στην πρωτοβουλία
ανέγερσης νέου Μητροπολιτικού
Μεγάρου και αναλαμβάνει τη σύναψη δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την αποπληρωμή του οποίου ανέλαβαν οι
ενοριακοί Ναοί με τη συνδρομή
του Δήμου. Το σχέδιο και τη μελέτη
της νέας Μητρόπολης ανέλαβε ο πολιτικός μηχανικός Αντώνιος Ζαρούκας
από τη Βέροια, γενικός διευθυντής
των τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Θεσσαλονίκης.
1949 – 1950 – Δημοτικό Άλσος Παπάγου Βέροιας
Το 1949, ως δήμαρχος πλέον και
προσπαθώντας να εξασφαλίσει για
την πόλη έναν πνεύμονα ζωής, προμηθεύτηκε από το φυτώριο Χαλκηδόνας 12.000 πεύκα και κυπαρίσσια, τα
οποία φύτεψαν σε έκταση 200 περίπου
στρεμμάτων (το σημερινό άλσος Παπάγου) μαθητές και πρόσκοποι. Στη
συνέχεια τα δέντρα τα συντηρούσαν
εποχιακοί εργάτες, που φρόντιζαν
για τα σκαλίσματα, κλαδέματα, ραντίσματα.˙ Tα ποτίσματα γίνονταν με
τις πυροσβεστικές αντλίες του Δήμου,
ενώ η διαφύλαξη και προστασία του
άλσους ανατέθηκε σε δασοφύλακα
του Δήμου.
1951 – Ίδρυση Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά Καστανιάς
Επί δημαρχίας του ιδρύεται η Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά στην
Καστανιά του Βερμίου, μετά από συνεννόηση με τον Κρωμναίο γιατρό της Θεσσαλονίκης Φίλωνα Κτενίδη και πόντιους της Βέροιας.
1952 – Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
Ο υπουργός Γιάννης Παπαδάκης, ο διευθυντής Αρχαιοτήτων Αναστάσιος Ορλάνδος και ο δήμαρχος Βέροιας Αναστάσιος Καρατζόγλου αναλαμβάνουν τις διαδικασίες για την ανέγερση του Αρχαιολογικού Μουσείου σε οικόπεδο του Δήμου, του οποίου η αποπεράτωση ολοκληρώθηκε το 1963-1964. Παράλληλα, περισυλλέγονταν
και τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία αποτελούν τα σημερινά
εκθέματα. Ωστόσο, αφού ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Μουσεί-

ου, διαπιστώθηκε η μικρή χωρητικότητά του και η αδυναμία του να
στεγάσει όλα τα ευρήματα. Αντιμετωπίζοντας αυτό το πρόβλημα
και με στόχο τη φιλοξενία και των
ευρημάτων της Βεργίνας, οι μηχανικοί του νομού προσφέρθηκαν,
αργότερα, το 1977 να εκπονήσουν
δωρεάν τη μελέτη επέκτασης του
Μουσείου, που, δυστυχώς, δεν
εγκρίθηκε.
1953 – Φιλαρμονική Μουσική
Μπάντα Δήμου Βέροιας
Από την αρχή της θητείας του ως
δημάρχου, όπως ο ίδιος αναφέρει,2
διακαής του πόθος ήταν η ίδρυση
Δημοτικής Μουσικής Μπάντας,
επειδή τα σωματεία, οι όμιλοι, οι
σύλλογοι και οι επιτροπές έχουν
ημερομηνία λήξης. Έτσι, ξεκίνησε
την παραγγελία πνευστών μουσικών οργάνων και στη συνέχεια με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (υπ. αρ. 276/ 2-11-1953) ιδρύθηκε η Φιλαρμονική του Δήμου
Βέροιας.
1953 – Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος (Ε.Ο.Σ.) Βέροιας
Τον Απρίλιο του 1953, με πρωτοβουλία του Αναστάσιου Καρατζόγλου και
άλλων Βεροιωτών, ιδρύθηκε ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Βέροιας
(στον οποίο ο Καρατζόγλου διετέλεσε
πρόεδρος). Εκείνη την εποχή είχε αρχίσει να οργανώνεται το ορειβατικό
κίνημα στην Ελλάδα και, με δεδομένο την ύπαρξη του χιονοδρομικού κέντρου του Σελίου, κρίθηκε απαραίτητος ένας όμιλος ορειβασίας, τον οποίο
ακολούθησε ο όμιλος χιονοδρομίας και
πολλές διακρίσεις των μελών του.
1953 – Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
Μετά από προσωπικές επαφές του
με τη Διεύθυνση Γραμμάτων και Τεχνών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Καρατζόγλου αποφασίζει να προωθήσει την
ίδρυση Δημόσιας Βιβλιοθήκης, ώστε
να λειτουργεί με δημόσιο χρήμα και
να απασχολεί δημοσίους υπαλλήλους.
Στη συνέχεια αποφασίζεται η ίδρυση
της βιβλιοθήκης (υπ. αρ. 55946/971/11-6-1953 Υπ. Εθν. Παιδείας Θρησκ/των και Οικονομικών), η δωρεάν στέγασή της από το Δήμο
και στη δεύτερη συνεδρίαση της Εφορίας αποφασίζεται η αγορά
της βιβλιοθήκης Καψοκαβάδη, η οποία αριθμούσε 1000 τόμους βιβλίων, έναντι του ποσού των 9.000.000 δραχμών.
Μικρή η αναφορά σε έναν οραματιστή και εργάτη του τόπου
του, μεγάλο το μάθημα, όμως, για όλους εμάς, σε σχέση με την
αξία τού να προσπαθείς και να παλεύεις για το κοινό καλό και
να είσαι αληθινός, ενεργός πολίτης και δραστήριος δημότης.
2

από τις προσωπικές του σημειώσεις (1990) ΑΒΕ: 8, (ΓΑΚ Ημαθίας)
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Επισκόπηση των Εθνικών εκλογών
στην Ημαθία της μεταπολίτευσης

Βουλευτές – Κόμματα – Κοινωνία (1974 – 2009)
του Παναγιώτη Δ. Δαβόρα
Πολιτικού Επιστήμονα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η Εξουσία, ως άλλο μήλον της έριδος, αποτέλεσε άλλοτε το μέσο και άλλοτε τον (αυτό-) σκοπό για την εδραίωση και
εμπέδωση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Η μετεμφυλιακή ιστορία είναι διάσπαρτη από παραδείγματα πολιτικών αναταραχών
και κρίσεων, καθώς και από επεμβάσεις του στέμματος για τη
χειραγώγηση της πολιτικής ζωής με το διορισμό κυβερνήσεων
αχυρανθρώπων.
Οι εκλογές του 1961, ευρέως γνωστές ως «βίας και νοθείας»1,
και ο «ανένδοτος αγώνας»2 της Ένωσης Κέντρου του Γ. Παπανδρέου (ως αξιωματική αντιπολίτευση) ενάντια στην κυβέρνηση
της Ε.Ρ.Ε. και του πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή, αποτελούν ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα, που ενίσχυσε τη συνέχιση του διχασμού της πολιτικής ζωής και κατ’ επέκταση όλων των πολιτών, σε Δεξιά – Αντιδεξιά34. Πολλά από τα πολιτικά συνθήματα
της εποχής επέζησαν για δεκαετίες, φτάνοντας ως το κατώφλι
των εκλογών του 1996, ακόμη και του 2000, όπως λ.χ. «ο λαός δεν
ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά». Όλα τα συνθήματα χρησιμοποιήθηκαν
ως μέσο για την πόλωση των ψηφοφόρων και την αποφυγή διαρροών προς τα αντίπαλα κόμματα στον πολιτικό αγώνα για την
κατάληψη της εξουσίας.
Η μετάβαση από τη δικτατορία των συνταγματαρχών στη μεταπολίτευση τελεσφόρησε και έδωσε τη δυνατότητα της δημιουργίας ενός σταθερού πολιτικού συστήματος με την εμπέδωση των
δημοκρατικών θεσμών, που μπολιάστηκε από τη θέληση όλου
του πολιτικού κόσμου, αλλά και των πολιτών. Ο στρατός έπαψε
να επεμβαίνει στην πολιτική ζωή της χώρας5 και η ψήφιση νέου
Συντάγματος (1975) του κράτους έφερε το τέλος για το θεσμό της
βασιλείας αντικαθιστώντας τον από τον αιρετό, πλέον, Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ως ανώτατο άρχοντα με πενταετή θητεία.
Με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 1986 καταργήθηκαν οι
λεγόμενες υπερεξουσίες6 του ΠτΔ, κατάλοιπα του θεσμού της
1 Νικολακόπουλος Ηλίας, Η καχεκτική δημοκρατία κόμματα και εκλογές, 1946 – 1967, εκδόσεις Πατάκη 2003, 274-282
2 Νικολακόπουλος Ηλίας, Η καχεκτική δημοκρατία κόμματα και εκλογές, 1946 – 1967, εκδόσεις Πατάκη 2003, 293-300
3 Στην Δεξιά ανήκε η ΕΡΕ και στην Αντιδεξιά η ΕΚ και η ΕΔΑ. Η Αντιδεξιά κατηγορούσε τη Δεξιά ότι ήταν εθνικοί μειοδότες, εχθροί του
έθνους. Για το τέλος της πόλωσης Δεξιάς – Αντιδεξιάς βλέπε Βούλγαρης Γιάννης, Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Σταθερή Δημοκρατία
σημαδεμένη από τη μεταπολεμική ιστορία 1974 – 1990, Θεμέλιο 2002,
σελ. 319 - 329
4 Βούλγαρης Γιάννης, Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Σταθερή Δημοκρατία σημαδεμένη από τη μεταπολεμική ιστορία 1974 – 1990, Θεμέλιο 2002, σελ. 33 – 37
5 Το Σύνταγμα του 1975 προέβλεπε κάποιες προεδρικές αρμοδιότητες
(εξουσίες) του ΠτΔ που μπορούσε να τις ασκήσει χωρίς την προσυπογραφή κανενός άλλου οργάνου της πολιτείας. Οι υπερεξουσίες ήταν
η δυνατότητα διάλυσης της Βουλής λόγω δυσαρμονίας προς το λαϊκόν
αίσθημα, η παύση της κυβέρνησης από τα καθήκοντά της, η προκήρυξη δημοψηφίσματος. Παρόλο που προβλέπονταν από το Σύνταγμα δεν ασκήθηκαν ποτέ και καταργήθηκαν με την αναθεώρηση του
1986, γεγονός που επιβεβαιώνει τη θέληση για πολιτική σταθερότητα.
Για πιο αναλυτικά βλέπε Χρυσόγονος Κώστας, Συνταγματικό Δίκαιο,
εκδόσεις Σάκκουλα 2005, 118-120 και Χρυσόγονος Κώστας, Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Από τις πολιτικές δυναστείες στην κλεπτοκρατία,
Επίκεντρο 2009, 53-55
6 Μετά το 1974 η ιδεολογική ταυτότητα που προσπάθησε να προσδώσει
στη ΝΔ ο ιδρυτής της Κ. Καραμανλής, προσπαθώντας να δώσει ένα

βασιλείας, δίδοντάς του πλέον αποκλειστικά το ρόλο του ρυθμιστή του πολιτεύματος. H ενότητα και η συνέχεια του κράτους
βρήκαν στο πρόσωπό του το συμβολικό τους τόπο.
Οι πρώτες εκλογικές αναμετρήσεις της μεταπολίτευσης χαρακτηρίζονται από πόλωση, που τροφοδοτείται από τις κυρίαρχες
πολιτικές ιδεολογίες, αλλά και από την έως τώρα πολιτική ιστορία της χώρας. Ο Συντηρητισμός (ΝΔ) και ο Σοσιαλισμός (ΠΑΣΟΚ) είναι τα κυρίαρχα ιδεολογικά ρεύματα, που συγκρούονται.
Η υπογραφή της Συνθήκης προσχώρησης της χώρας στην (τότε)
Ε.Ο.Κ., η πτώση του τείχους του Βερολίνου και η «οικονομική»
παγκοσμιοποίηση είναι από τα πλέον σημαντικά γεγονότα, που
σημάδεψαν ανεξίτηλα την πορεία της Ελλάδας, καθώς και την
αρχή της κρίσης των πολιτικών ιδεολογιών. Ο Συντηρητισμός
έλαβε ένα πιο κοινωνικό πρόσωπο (κοινωνικός (Νέο-)φιλελευθερισμός7) και ο Σοσιαλισμός (Σοσιαλδημοκρατία πλέον) αποδέχτηκε την οικονομία της αγοράς, με προτεραιότητα στο κοινωνικό καθήκον και την ηθική ευθύνη (Σοσιαλισμός του τρίτου δρόμου), διαγράφοντας ένα δρόμο ενδιάμεσα στον σοσιαλισμό και
τον φιλελευθερισμό8. Δεν είναι παράξενο, που στα προεκλογικά
προγράμματα των δύο μεγάλων κομμάτων – συνδιεκδικητών
της εξουσίας διαπιστώνουμε τάσεις σύγκλισης στους στόχους,
που τίθενται και τάσεις απόκλισης στα μέσα, που θα χρησιμοποιηθούν προς επίτευξή των.

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ 1974 - 2009
Η Ημαθία στο διάβα των τριών τελευταίων δεκαετιών ήταν
μέτοχος και κοινωνός όλων των πολιτικών εξελίξεων εμφανίζοντας τις ίδιες ανησυχίες, αλλά και συγκρούσεις μέσα στην τοπική κοινωνία με αυτές, που παρατηρούνται σε όλη την Ελλάδα το
ίδιο χρονικό διάστημα. Τα εκλογικά αποτελέσματα της Ημαθίας
όλων των έως τώρα αναμετρήσεων από το 1974 παρατηρείται ότι
ταυτίζονται με τη σειρά προτίμησης των δύο πρώτων κομμάτων
στα αποτελέσματα της επικράτειας. Μπορούμε να συνάγουμε
ότι το εκλογικό ρεύμα ακολουθείται από την κοινωνία, που εκσυγχρονίζεται, αφού δεν ακολουθεί πιστά τα πολιτικά πρότυπα
και τις πολιτικές ταυτότητες (όπως π.χ. στην περιφέρεια Ηρακλείου, όπου σε όλες τις εκλογές από το 1977 πρώτο κόμμα έρχεται το ΠΑΣΟΚ).
Οι εκλογικές βάσεις των κομμάτων στην Ημαθία φαίνεται πως
διατηρούνται καθώς τα πιο χαμηλά ποσοστά των δύο πρώτων
κομμάτων δεν έχουν πέσει κάτω από το 36% της ΝΔ (εκλογές
1996) και από το 39% του ΠΑΣΟΚ (εκλογές 2007). Το ΠΑΣΟΚ από
το 1974 έως τις εκλογές του 1981 βλέπουμε να υπερτριπλασιάκοινωνικότερο προφίλ στο κόμμα και συνάμα να το απαλλάξει από
οποιαδήποτε σύνδεση με τα ακροδεξιά στοιχεία της προδικτατορικής
ΕΡΕ, ήταν ο ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός. Μια ιδεολογία μπολιασμένη με το όραμα σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ και κατά κόρον βασισμένη στην ιδέα της κοινωνικής δικαιοσύνης.
7 Ο Σοσιαλισμός του τρίτου δρόμου εμπεριέχεται στο αξίωμα «να βοηθάμε τους ανθρώπους να βοηθήσουν τον εαυτό τους». Για τις πολιτικές
ιδεολογίες βλέπε Heywood Andrew, Εισαγωγή στην Πολιτική, Πόλις
2006, 78-95
8 Βούλγαρης Γιάννης, Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Σταθερή Δημοκρατία σημαδεμένη από τη μεταπολεμική ιστορία 1974 – 1990, Θεμέλιο
2002, σελ. 44 – 46 και 53 - 56

ΧΡΟΝΙΚΑ ε.μ.ι.π.η.

ιανουαριοσ - φεβρουαριοσ - μ αρ τιοσ 2010 				

Α Φ ΙΕΡΩΜΑ :

39

ΘΕΜΑ Τ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ ΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ζει τα ποσοστά του ενώ η ΝΔ στο
αντίστοιχο χρονικό διάστημα να
τα μειώνει κατά 18%. Η Αριστερά
αυξάνει κατά 2% τα ποσοστά της
και τα διατηρεί έως τις εκλογές του
1989 (ΚΚΕ και ΣΥΝ συγκέντρωσαν
συνολικά 6,33% το 1993 εν αντιθέσει με τις εκλογές του Ιουλίου 1989,
Νοεμβρίου 1989 και Απριλίου 1990,
όπου τα ποσοστά της Αριστεράς
κυμαίνονται από 11,85% - 9,65%).
Είναι ολοφάνερο ότι ο δικομματισμός γίνεται πλέον γεγονός με
εφαλτήριο τις εκλογές του 1981.
Η κομματικοποίηση και η πόλωση
σιγά - σιγά περνάει από τα ΜΜΕ
(από τον τύπο κυρίως, αφού τα ιδιωτικά κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας δεν υπήρχαν ακόμη) στους
πολίτες. Φυσικά καίριο ρόλο σ’
αυτό παίζουν οι προσωπικότητες
των ηγετών των κομμάτων (μαζικά και προσωποπαγή κόμματα)9.
Ξεφυλλίζοντας τον τοπικό τύπο
της προεκλογικής και μετεκλογικής περιόδου διαπιστώνει κανείς έντονους πολιτικούς διαξιφισμούς, ενώ στις διαπροσωπικές σχέσεις, εν γένει, δεν λείπουν και
οι λεκτικές κόντρες φανατικών οπαδών και των δύο κομμάτων,
που κλιμακώνονται (ιδίως μετά το 1989), αλλά, ευτυχώς, σπάνια
φτάνουν σε χρήση σωματικής βίας10.
Στις τελευταίες τρείς εκλογικές αναμετρήσεις (2004 – 2007 –
2009) φαίνεται πως ο φανατισμός, αλλά και το ενδιαφέρον για
τα πολιτικά δρώμενα υποχωρεί για το μεγαλύτερο μέρος της
κοινωνίας (τοπικής11 και πανελλαδικής). Τα αίτια πρέπει μάλλον να αναζητηθούν στα συνεχόμενα πολιτικά σκάνδαλα και τη
διαφθορά12 στα κόμματα εξουσίας, που συνέβαλαν καταλυτικά
στην ανάδυση πολιτικής κρίσης, ηθικής, κυρίως, διάστασης. Οι
ευρωπαϊκές πολιτικές, που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια πολιτικών επιλογών των εθνικών κυβερνήσεων, ειδικά σε τομείς που
εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα� της ΕΕ, συνέβαλαν

στη χαλάρωση των ιδεολογικών ταυτοτήτων μεγάλου μέρους
της κοινωνίας. Ο πολιτικός φανατισμός παρατηρείται πλέον

9 Με εξαίρεση περιστατικό σοβαρού τραυματισμού με μαχαίρι στελέχους της ΝΔ από οπαδό του ΠΑΣΟΚ (εφημερίδα «ΛΑΟΣ», φύλλο
5297/1993).
10 Δεδομένου ότι οι νεολαίες των κομμάτων στην Ημαθία υπολειτουργούν και οι δραστηριότητές τους είτε είναι περιορισμένες είτε δεν
υπάρχουν καθόλου.
11 Χρυσόγονος Κώστας, Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Από τις πολιτικές
δυναστείες στην κλεπτοκρατία, Επίκεντρο 2009, 169-174
12 Στους τομείς της αποκλειστικής κοινοτικής αρμοδιότητας της ΕΕ τα
κράτη μέλη δεν είναι αρμόδια για λήψη μονομερών μέτρων, λ.χ. η
ΕΕ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στον τομέα της Κοινής Εμπορικής
Πολιτικής (ΚΕΠ), της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Παπαγιάννης Δονάτος, Εισαγωγή στο
Ευρωπαϊκό Δίκαιο, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 1999, 228-232, 477-486
και 495-499

στην προεκλογική περίοδο, δε φτάνει όμως σε ακραίες εκδηλώσεις. Έχει δε ρίζες από την έντονη πολιτική αντιπαράθεση της
μεταπολίτευσης και, κυρίως, από τις πολιτικές πατρωνίας των
κυρίαρχων κομμάτων εξουσίας.
Η αποτίμηση της δύναμης των κομμάτων στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές (2009) στην Ημαθία δείχνει ότι ο δικομματισμός
παραμένει σε πολύ υψηλά ποσοστά (80,32%) χάνοντας μόλις
1,55% της δύναμής του και η Αριστερά εμφανίζει πολύ ελάχιστες
απώλειες (ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ έλαβαν το 2009 10,09% από 10,73% το
2007). Οι κερδισμένοι ήταν το ΠΑΣΟΚ με άνοδο 4,28%, το ΛΑΟΣ,
που αύξησε το ποσοστό του κατά 1,50% και οι Οικολόγοι Πράσινοι, που έλαβαν 0,56% παραπάνω ψήφους. Το υπόλοιπο 3% του
εκλογικού σώματος της Ημαθίας στράφηκε στα πολύ μικρά κόμματα.

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
(1974 - 2009)
Η εκλογική περιφέρεια της Ημαθίας ως τετραεδρική13 εκλέγει
τέσσερις βουλευτές. Στους παραπάνω πίνακες (1 και 2) μπορούμε να πληροφορηθούμε ποιοι βουλευτές εκλέχθηκαν και από
ποιο κόμμα προέρχονταν για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις
από το 1974 έως και την τελευταία της 4ης Οκτωβρίου 2009. Στις
13 εκλογικές αναμετρήσεις η ΝΔ πήρε 26 έδρες, το ΠΑΣΟΚ 24 και
από 1 έδρα η ΕΚ-ΝΔ και το ΚΚΕ. Το 1974 το ΠΑΣΟΚ ήρθε τρίτο
κόμμα στην Ημαθία και δεν έλαβε καμία έδρα εν αντιθέσει με τη
ΝΔ, που πήρε τρεις έδρες.
Από το 1977 και έκτοτε οι τέσσερις έδρες της περιφέρειας καταλαμβάνονται μόνο από βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, με
εξαίρεση τις εκλογές του 1996, όπου λόγω του εκλογικού συστήματος η ΝΔ, αν και με πολλαπλάσια ποσοστά από το ΚΚΕ, έχασε
την έδρα και εξελέγη βουλευτής η Μ. Μπόσκου. Ο βουλευτής της
ΕΚ-ΝΔ Γ. Χιονίδης το 1977 δεν κατάφερε να επανεκλεγεί, αφού το
κόμμα όπου πολιτευόταν (ΕΔΗΚ) ήρθε τρίτο στο νομό. Ο πρώην
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μ. Γικόνογλου κατέχει τις περισσότερες
εκλογικές νίκες (9) στο νομό από όλους τους συναδέλφους του,
εκλεγόταν δε συνεχώς από το 1977 έως και το 2000. Δεύτερος για
το ΠΑΣΟΚ έρχεται ο νυν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ.
Χρυσοχοΐδης με επτά συνεχόμενες εκλογικές νίκες από τον Ιούνιου 1989 έως και το Μάρτιο του 2004. Έκτοτε η περιφέρεια όπου
πολιτεύεται είναι η Β’ Αθηνών πετυχαίνοντας ήδη την επανεκλογή του για δεύτερη συνεχόμενη φορά (εκλογές 2007 και 2009).
13 Ο καθορισμός των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας εξαρτάται από
τον πληθυσμό της σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
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Εκλογές

Κόμμα		

Ονοματεπώνυμο Βουλευτή

Εκλογές

Κόμμα

Ονοματεπώνυμο Βουλευτή

1974		
		
		
		

ΝΔ		
ΝΔ		
ΝΔ		
ΕΚ– ΝΔ

Δημήτριος Βλαχόπουλος
Δημήτριος Χατζηδημητρίου
Αρχέλαος Ιακωβίδης
Γεώργιος Χιονίδης

1993		
		
		
		

ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
ΝΔ		
ΝΔ		

Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης
Μόσχος Γικόνογλου
Στέφανος Κυριαζόπουλος
Γεώργιος Παπαστάμκος

1977		
		
		

ΠΑΣΟΚ
ΝΔ		
ΝΔ		
ΝΔ		

Μόσχος Γικόνογλου
Δημήτριος Χατζηδημητρίου
Δημήτριος Βλαχόπουλος
Αρχέλαος Ιακωβίδης

1996 		
		

1981		
		
		
		

ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
ΝΔ 		
ΝΔ		

Μόσχος Γικόνογλου
Βασίλειος Παπαγιάννης
Δημήτριος Χατζηδημητρίου
Άγγελος Βαλταδώρος

ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
(Έως 27/05/97) ΠΑΣΟΚ
(Από 28/05/97) ΠΑΣΟΚ
		
KKE		

Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης
Μόσχος Γικόνογλου
Αθανάσιος Γεωργιάδης
Βασίλειος Χατζηϊωαννίδης
Μαρία Μπόσκου

1985		
		
		
		

ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
ΝΔ		
ΝΔ		

Μόσχος Γικόνογλου
Βασίλειος Παπαγιάννης
Δημήτριος Χατζηδημητρίου
Άγγελος Βαλταδώρος

2000		
		
		
		

ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
ΝΔ 		
ΝΔ		

Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης
Μόσχος Γικόνογλου
Μιχαήλ Χαλκίδης
Ηλίας Φωτιάδης

ΙΟΥΝ. 1989
		
		
		

ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
ΝΔ		
ΝΔ		

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Μόσχος Γικόνογλου
Γεώργιος Παπαστάμκος
Στέφανος Κυριαζόπουλος

2004		
		
		
		

ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
ΝΔ		
ΝΔ		

Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης
Αναστάσιος Σιδηρόπουλος
Μιχαήλ Χαλκίδης
Ηλίας Φωτιάδης

ΝΟΕΜ. 1989
		
		
		

ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
ΝΔ		
ΝΔ		

Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης
Μόσχος Γικόνογλου
Γεώργιος Παπαστάμκος
Στέφανος Κυριαζόπουλος

2007		
		
		
		

ΠΑΣΟΚ
ΝΔ		
ΝΔ		
ΝΔ		

Αναστάσιος Σιδηρόπουλος
Μιχαήλ Χαλκίδης
Ηλίας Φωτιάδης
Λάζαρος Τσαβδαρίδης

1990		
		
		
		

ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
ΝΔ		
ΝΔ		

Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης
Μόσχος Γικόνογλου
Γεώργιος Παπαστάμκος
Στέφανος Κυριαζόπουλος
Πίνακας 1

2009		
		
		
		

ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
ΝΔ		

Αναστάσιος Σιδηρόπουλος
Αθανάσιος Γικόνογλου
Άγγελος Τόλκας
Μιχαήλ Χαλκίδης

*

* Αντικατέστησε τον Αθ. Γεωργιάδη στις 28/05/1997, όταν ακυρώθηκε η εκλογή του από το εκλογοδικείο λόγω κωλύματος (για τα κωλύματα Χρυσόγονος
Κώστας, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδόσεις Σάκκουλα 2005, 452-459)

Πίνακας 2

Από τη ΝΔ ο Δ. Χανηση του Κωνσταντίνου
τζηδημητρίου
(εκλογές
Μητσοτάκη (1990 – 1993)
1974 – 1977 – 1981 – 1985),
Υφυπουργός Εξωτερικών
ο νυν ευρωβουλευτής Γ.
και Υφυπουργός Εθνικής
Παπαστάμκος μαζί με το
Οικονομίας. Από το 2004
Στ. Κυριαζόπουλο (εκλοείναι
Ευρωβουλευτής15
γές Ιουν. και Νοεμ. 1989
(ΝΔ) καθώς επανεκλέ– 1990 – 1993), καθώς και
χθηκε για δεύτερη φορά
ο νυν βουλευτής Μ. Χαλστις ευρωεκλογές του
κίδης (εκλογές 2000 – 2004
2009. Ο Μ. Χρυσοχοΐδης
– 2007 – 2009) αριθμούν
διετέλεσε
Υφυπουργός
από τέσσερις βουλευτικές
Εμπορίου και Υφυπουργός Ανάπτυξης στις Κυθητείες έκαστος. Ο πρώην
βουλευτής της Ν.Δ. Η.Φωβερνήσεις Ανδρέα Παπανδρέου και Κώστα
τιάδης αριθμεί τρεις συνεχείς βουλευτικές θηΣημίτη αντίστοιχα (1994
τείες από το 2000 – 2009,
– 1999). Το 1999 ορκίστηΠρωτοσέλιδο της πανελλαδικής εμβέλειας εφημερίδας
ενώ στις εθνικές εκλογές
κε Υπουργός Δημόσιας
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ» μετά τις εκλογές του 1974 (φύλλο της 18/11/1974)
του 2009 δεν πέτυχε την
Τάξης, όπου παρέμεινε
επανεκλογή του (η ΝΔ
στο Υπουργείο και στην
κατέλαβε μια έδρα στην περιφέρεια Ημαθίας και το ΠΑΣΟΚ τις επόμενη Κυβέρνηση Κ. Σημίτη (2000 – 2004). Στη νυν Κυβέρνηυπόλοιπες τρεις).
ση Γιώργου Παπανδρέου προΐσταται του Υπουργείου Προστασίας
Από τους προαναφερόμενους βουλευτές Ημαθίας αξιοσημεί- του Πολίτη, εκλέγεται δε, όπως έχει προλεχθεί, στη εκλογική πεωτο είναι ότι δύο μετείχαν σε κυβερνήσεις ως Υπουργοί, αλλά ριφέρεια Β’ Αθηνών από το 2007.
και ως Υφυπουργοί14. Ο Γ. Παπαστάμκος διετέλεσε στην Κυβέρ14 Η κυβέρνηση αποτελείται από τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως (Πρωθυπουργό) και από τους Υπουργούς. Το Σύνταγμα αφήνει στην διακριτική
ευχέρεια του κοινού νομοθέτη να επιλέξει τη συμμετοχή ή μη στην Κυβέρνηση, ως μελών της, των Υφυπουργών. Οι Υφυπουργοί δεν είναι μέλη
του υπουργικού συμβουλίου σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει από το 1985
(Νόμος 1558/1985). Για περαιτέρω πληροφόρηση βλέπε Χρυσόγονος Κώ-

στας, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδόσεις Σάκκουλα 2005, 539 – 540.
15 Οι ευρωεκλογές διεξάγονται με αναλογικό εκλογικό σύστημα και με συνδυασμούς υποψηφίων προκαθορισμένης σειράς εκλογής (λίστα), σε μια
ενιαία εκλογική περιφέρεια (όλη η χώρα) χωρίς σταυρούς προτίμησης.
Για περαιτέρω πληροφόρηση βλέπε Χρυσόγονος Κώστας, Συνταγματικό
Δίκαιο, εκδόσεις Σάκκουλα 2005, 413 – 414.
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ΕΚΛΟΓΕΣ 17ης Νοεμβρίου 1974			
ΝΔ (Κωνσταντίνος Καραμανλής) 		
54,37%
Ε Κ – ΝΔ (Γεώργιος Μαύρος)		
20,42%
ΠΑΣΟΚ (Ανδρέας Παπανδρέου)		
13,58%
Ενωμένη Αριστερά (Ηλίας Ηλιού)		
9,47%
Εθνική Δημοκρατική Ένωση			
1,07%
Λοιπά					
1,09%

ΗΜΑΘΙΑ
54,92%
20,65%
15,63%
8,36%
0,44%

ΕΚΛΟΓΕΣ 20ης Νοεμβρίου 1977			
ΝΔ (Κωνσταντίνος Καραμανλής)		
41,84%
ΠΑΣΟΚ (Ανδρέας Παπανδρέου)		
25,34%
ΕΔΗΚ (Γεώργιος Μαύρος)			
11,95%
ΚΚΕ (Χαρίλαος Φλωράκης)			
9,36%
Εθνική Παράταξη (Στ. Στεφανόπουλος)
6,82%
Συμμαχία Αριστερών και
Προοδευτικών Δυνάμεων (Ηλίας Ηλιού)
2,72%
Κόμμα Νεοφιλελευθέρων (Κ. Μητσοτάκης)
1,08%
Λοιπά						

ΗΜΑΘΙΑ
43,34%
30,62%
10,94%
8,45%
4,16%

ΕΚΛΟΓΕΣ 18ης Οκτωβρίου 1981			
ΠΑΣΟΚ (Ανδρέας Παπανδρέου) 		
48,07%
ΝΔ (Γεώργιος Ράλλης) 			
35,88%
ΚΚΕ (Χαρίλαος Φλωράκης) 		
10,94%
Κόμμα Προοδευτικών (Σπύρος Μαρκεζίνης) 1,69%
ΚΚΕ (εσωτ.)				
1,35%
ΚΟΔΗΣΟ					
ΕΔΗΚ						

ΗΜΑΘΙΑ
50,23%
36,06%
10,22%
1,64%
0,85%
0,4%
0,39%

ΕΚΛΟΓΕΣ 2ης Ιουνίου 1985			
ΠΑΣΟΚ (Ανδρέας Παπανδρέου) 		
45,82%
ΝΔ (Κωνσταντίνος Μητσοτάκης) 		
40,84%
ΚΚΕ (Χαρίλαος Φλωράκης) 		
9,89%
ΚΚΕ εσωτερικού (Γιάννης Μπανιάς)		
1,84%
Λοιπά					
1,61%
ΕΠΕΝ						

ΗΜΑΘΙΑ
47,82%
40,51%
9,13%
1,28%
0,56%
0,7%

ΕΚΛΟΓΕΣ 18ης Ιουνίου 1989			
ΝΔ (Κωνσταντίνος Μητσοτάκης) 		
44,28%
ΠΑΣΟΚ (Ανδρέας Παπανδρέου) 		
39,13%
ΣΥΝ (Χαρίλαος Φλωράκης) 		
13,12%
Δημοκρατική Ανανέωση (Κ. Στεφανόπουλος) 1,01 %
Εμπιστοσύνη 				
0,52%
Λοιπά						

ΗΜΑΘΙΑ
44,3%
41,19%
11,85%
0,87%

ΕΚΛΟΓΕΣ 5ης Νοεμβρίου 1989			
ΝΔ (Κωνσταντίνος Μητσοτάκης) 		
46,19%
ΠΑΣΟΚ (Ανδρέας Παπανδρέου) 		
40,68%
ΣΥΝ (Χαρίλαος Φλωράκης) 		
10,97%
Εμπιστοσύνη 				
0,38%
Οικολόγοι / Εναλλακτικοί 			
0,58%
Λοιπά						

ΗΜΑΘΙΑ
45,6%
43,37
9,96%

ΕΚΛΟΓΕΣ 8ης Απριλίου 1990			
ΝΔ (Κωνσταντίνος Μητσοτάκης)		
46,89%
ΠΑΣΟΚ (Ανδρέας Παπανδρέου) 		
38,61%
ΣΥΝ (Χαρίλαος Φλωράκης)			
10,28%
ΔΗΑΝΑ (Κωστής Στεφανόπουλος) 		
0,67%

ΗΜΑΘΙΑ
46,48%
41,9%
9,65%
0,57%

2,03%
0,1%
0,36%

1,79%

0,3%
0,77%

Ανεξάρτητοι Μονοεδρικών 			
Οικολόγοι-Εναλλακτικοί 			
Εμπιστοσύνη / Πεπρωμένο			
Λοιπά					

1,02%
0,77%
0,7%
1,06%

ΕΚΛΟΓΕΣ 10ης Οκτωβρίου 1993 		
ΠΑΣΟΚ (Ανδρέας Παπανδρέου)
46,88%
ΝΔ (Κωνσταντίνος Μητσοτάκης)
39,30%
ΠΟΛΑΝ (Αντώνης Σαμαράς)
4,88%
ΚΚΕ (Αλέκα Παπαρήγα) 		
4,54%
ΣΥΝ (Μαρία Δαμανάκη)		
2,94%
Εμπιστοσύνη / Πεπρωμένο		
0,56%
Λοιπά				
0,91%

ΗΜΑΘΙΑ
49,62%
39,06%
4,12%
4,34%
1,99%

ΕΚΛΟΓΕΣ 22ης Σεπτεμβρίου 1996		
ΠΑΣΟΚ (Κώστας Σημίτης) 		
41,49%
ΝΔ (Μιλτιάδης Έβερτ)		
38,12%
ΚΚΕ (Αλέκα Παπαρήγα) 		
5,61%
ΣΥΝ (Νίκος Κωνσταντόπουλος)
5,12%
ΔΗΚΚΙ (Δημήτρης Τσοβόλας)
4,43%
ΠΟΛΑΝ (Αντώνης Σαμαράς)		
Λοιπά				
2,29%

ΗΜΑΘΙΑ
42,94%
37,97%
5,62%
3,37%
5,19%
2,94%
2,67%
2,25%

0,56%
0,84%

0,87%

ΕΚΛΟΓΕΣ 9ης Απριλίου 2000
ΠΑΣΟΚ (Κώστας Σημίτης) 		
ΝΔ (Κώστας Καραμανλής) 		
ΚΚΕ (Αλέκα Παπαρήγα) 		
ΣΥΝ (Νίκος Κωνσταντόπουλος)
ΔΗΚΚΙ (Δημήτρης Τσοβόλας)
Λοιπά				

ΗΜΑΘΙΑ
43,79% 44,03%
42,73% 43,90%
5,53%
5,03%
3,20%
2,13%
2,69%
3,07%
2,07%
1,84%

ΕΚΛΟΓΕΣ 7ης Μαρτίου 2004
ΝΔ (Κώστας Καραμανλής)
ΠΑΣΟΚ (Γιώργος Παπανδρέου)
ΚΚΕ (Αλέκα Παπαρήγα)
ΣΥΝ (Νίκος Κωνσταντόπουλος)
ΛΑΟΣ 			
ΔΗΚΚΙ				
Λοιπά				

ΗΜΑΘΙΑ
45,36% 46,47%
40,55% 40,32%
5,90%
5,35%
3,26%
1,89%
2,19%
3,56%
1,79%
1,65%
0,95%
0,75%

ΕΚΛΟΓΕΣ 16ης Σεπτεμβρίου 2007 ΗΜΑΘΙΑ
ΝΔ (Κώστας Καραμανλής)		
41,84% 42.83 %
ΠΑΣΟΚ (Γιώργος Παπανδρέου)
38,10% 39.04 %
ΚΚΕ (Αλέκα Παπαρήγα)		
8,15%
7.58 %
ΣΥΡΙΖΑ (Αλέκος Αλαβάνος)		
5,04%
3.15 %
ΛΑΟΣ				
3,80%
4.64 %
Οικολόγοι Πράσινοι		
1,05%
0.81 %
Λοιπά					
0,89%
ΕΚΛΟΓΕΣ 4ης Οκτωβρίου 2009
ΗΜΑΘΙΑ
ΠΑΣΟΚ (Γιώργος Παπανδρέου)
43,92% 43.32 %
ΝΔ (Κώστας Καραμανλής)		
33,48% 37.00 %
ΚΚΕ (Αλέκα Παπαρήγα)		
7,54%
6.91 %
ΛΑΟΣ (Γιώργος Καρατζαφέρης)
5,63%
6.14 %
ΣΥΡΙΖΑ (Αλέξης Τσίπρας)		
4,60%
3.18 %
Οικολόγοι Πράσινοι		
2,53%
1.37 %
Λοιπά					
3,84%

Συντομογραφίες
ΔΗΑΝΑ
ΔΗΚΚΙ
ΕΔΑ
ΕΔΗΚ
ΕΕ
ΕΚΚΕ
δας

Δημοκρατική Ανανέωση
Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα
Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά
Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου
Ευρωπαϊκή Ένωση
Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κίνημα Ελλά-

ΕΚ-ΝΔ
ΕΟΚ
ΕΠΕΝ
ΕΡΕ
ΚΚΕ
ΚΟΔΗΣΟ
ΛΑΟΣ

Ένωση Κέντρου – Νέες Δυνάμεις
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
Εθνική Πολιτική Ένωσις
Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος
Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός

ΝΔ
ΠΑΣΟΚ
ΠΟΛΑΝ
ΠτΔ
ΣΥΝ
ΣΥΡΙΖΑ

Νέα Δημοκρατία
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
Πολιτική Άνοιξη
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Συνασπισμός
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς

Βιβλιογραφία
1. Heywood Andrew, Εισαγωγή στην Πολιτική, Πόλις,
2006
2. Βούλγαρης Γιάννης, Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης.
Σταθερή δημοκρατία σημαδεμένη από τη μεταπολεμική
ιστορία, Αθήνα, Θεμέλιο, Β΄ έκδοση 2002
3. Τζιοβάρας Γρηγόρης – Χιώτης Βασίλης, Ο Πολιτικός
Χάρτης της Μεταπολίτευσης 1974 – 2004, Α. Α. Λιβάνη,
Αθήνα 2004
4. Νικολακόπουλος Ηλίας, Η καχεκτική δημοκρατία κόμματα και εκλογές, 1946 – 1967, Πατάκη, 2003
5. Παπαγιάννης Δονάτος, Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δί-

καιο, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1999
6. Χρυσόγονος Κώστας, Συνταγματικό Δίκαιο, Σάκκουλα,
2005
7. Χρυσόγονος Κώστας, Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Από τις πολιτικές δυναστείες στην κλεπτοκρατία, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2009
Εφημερίδες
1. «Ο Φρουρός της Ημαθίας», φύλλα 984/1974, 1138/1977
2. «ΛΑΟΣ», φύλλα 1738/1981, 1769/1981, 4016/1989,
4256/1990, 5291/1993, 5297/1993, 6159/1996
3. «Ημερησία», φύλλο 1679/1989

4. «Μακεδονική», φύλλο 941/2000
5. «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», φύλλο της 18/11/1974
Διαδίκτυο
1. Υπουργείο Εσωτερικών (http://ekloges.ypes.gr/)
2. Δημόσιες Βιβλιοθήκες – Ψηφιακά τεκμήρια Βιβλιοθήκης
Βέροιας (http://publiclibs.ypepth.gr/ - http://diglib.ypepth.
gr/awweb/main.jsp) (ψηφιοποιημένα φύλλα εφημερίδων)
3. http://www.ekloges.gr/
4. http://el.wikipedia.org/wiki/Κύρια_Σελίδα
5. http://news247.gr (πρωτοσέλιδα εφημερίδων)
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Ε π ι μ έ λ ε ι α : Ανα σ τα σ ί α Τα να μ π ά σ η

Θεόδωρος Σ. Πολυχρονιάδης

Ε ικόνες που έζησα

Τ

ον Οκτώβρη του 2009 κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο του ιατρού
Θεοδώρου Σ. Πολυχρονιάδη με τίτλο Εικόνες που έζησα. Πρόκειται
για μια συλλογή χρονογραφημάτων και διηγημάτων, αποτέλεσμα μιας σύμπτωσης, όπως ο ίδιος ο συγγραφέας ομολογεί στον πρόλογό του. Το προϊόν,
λοιπόν, αυτής της σύμπτωσης μπορεί να απολαύσει κανείς διαβάζοντας το
συγκεκριμένο πόνημα. Ο συγγραφέας, γνωστός στο αναγνωστικό κοινό και
με το φιλολογικό ψευδώνυμο Ευθύβολος, αποτυπώνει στο χαρτί μνήμες των
παιδικών και εφηβικών του χρόνων σε χρόνια πέτρινα, όπως εκείνα του εμφυλίου και των εξοριών. Κατορθώνει, ωστόσο, να τα αποδώσει με μία χαρμολύπη, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για τη Βέροια και την κοινωνική,
πολιτική και πολιτιστική ζωή στην πόλη.
ράφοντας τα πεζά του κείμενα, όπως επισημαίνει, ήθελε να ξαναγίνει
παιδί, να τρέξει στα καλντερίμια της πόλης, να μαλώσει, να ματώσει και
ν’ ανακαλύψει πώς διαμορφώνεται η ζωή μας, πού βρίσκονται οι πηγές του ποταμού που κυλάει μέσα μας. Οι συγκεκριμένες ιστορίες προσφέρονται βέβαια
και για περαιτέρω επεξεργασία από τη νεότερη γενιά, που μπορεί να αντλήσει
πληροφορίες για μια δύσκολη -για την πόλη και τη χώρα μας- εποχή.
λείνοντας, θα ήταν προτιμότερο να παραθέσουμε λίγες γραμμές από
το βιβλίο: “…Κρατούσα πάντοτε ένα μικρό πορτοφόλι, που είχε μέσα
είτε χρήματα είτε σκέψεις είτε συναισθήματα. Είναι χρήσιμο. Θα έρθει κάποια
ώρα που θα περάσει απέναντι. Σ’ αυτήν τη ζωή τίποτε δεν πάει χαμένο”.

Γ

Κ

Δημήτριος Θ. Δελιόπουλος

Τ ο Ρ ουμλουκιώτικο Ι δίωμα

Κ

υκλοφορεί από τις εκδόσεις «Κορνηλία Σφακιανάκη», το έργο του Δημητρίου Θ. Δελιόπουλου, με τίτλο «Το Ρουμλουκιώτικο Ιδίωμα». Πρόκει-

ται για εξαιρετικής σημασίας έργο για τον πολιτισμό της περιοχής του Ρουμλουκιού Ημαθίας. Ο συγγραφέας, άοκνος και συνεπής υπηρέτης της ιστορίας
και του πολιτισμού της γενέτειράς του, κατόρθωσε ύστερα από πολύχρονες
και επίπονες προσπάθειες να συγκεντρώσει, να αξιοποιήσει και να παρουσιάσει, σε μια ιδιαίτερα καλαίσθητη έκδοση, το «γλωσσικό ιδίωμα» της περιοχής,
διανθισμένο με ποικίλα γραμματικά, ετυμολογικά, λαογραφικά και λοιπά σχόλια, υποκινούμενος από «μεράκι» και αγάπη για τον τόπο του.

Τ
Η

ο έργο συνοδεύεται από ηχητικό ντοκουμέντο (cd) του γλωσσικού ιδιώματος, της παραδοσιακής μουσικής και άλλων λαογραφικών στοιχείων

της περιοχής του Ρουμλουκιού.
έκδοση στηρίχθηκε οικονομικά από την Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ημαθίας. Προλογίζουν ο πρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ. κ. Κωνσταντίνος Καρέλης και ο Επ.

Καθηγητής της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και της Διδακτικής της, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, κ. Σταύρος Καμαρούδης.

Α.Γ.Β.
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ΦΟΡΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ τησ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ε π ι μ έ λ ε ι α : Ι ω ά ν να Ζ ι ώγ α

Βλαχογιάννειο Μουσείο
Νεώτερης Ιστορίας και Τέχνης
Το «Βλαχογιάννειο Μουσείο Νεώτερης
Ιστορίας και Τέχνης» βρίσκεται στη συμβολή
της λεωφόρου Ανοίξεως και της οδού Παστέρ,
στη Βέροια. Πρόκειται για διώροφο νεοκλασικό κτίριο, δωρεά των αδερφών Βλαχογιάννη
στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και
Καμπανίας.
Στον ισόγειο χώρο, το πρώτο αντικείμενο
που αντικρίζει κανείς είναι μια φωτογραφία
της οικογένειας Βλαχογιάννη του 1922, ως
φόρος τιμής στην οικογένεια για την πολυποίκιλη προσφορά της, ενώ επίσης στον ίδιο
χώρο υπάρχει και πορτρέτο της μεγαλύτερης
μορφής του Μακεδονικού Αγώνα, του Παύλου Μελά.
Στο ίδιο επίπεδο του κτιρίου, εκτίθενται

κεδονικού Αγώνα. Ωστόσο, ίσως το εντυπωσιακότερο από όλα, είναι η αίθουσα που έχει
διαμορφωθεί ως ηρώο και έχει καταχωρημένα όλα τα ονόματα όσων έλαβαν μέρος και
«έπεσαν» στο πεδίο της μάχης την περίοδο
του Αγώνα.
Στον πρώτο όροφο του μουσείου εκτίθενται αντικείμενα που αφορούν τη Βυζαντινή
και Μεταβυζαντινή Εκκλησιαστική τέχνη. Ο
χρυσοκέντητος επιτάφιος που χρονολογείται περί το 1590, ιερά άμφια από εργαστήρια
της Ρωσίας, της Βιέννης, της Βενετίας και της
Κωνσταντινούπολης, κυρίως του 18ου και 19ου
αιώνα, είναι μερικά από τα αντικείμενα αυτά.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο το επιτραχήλιο, η αρχιερατική ζώνη και

ενώ εντυπωσιακό είναι το τέμπλο και οι εικόνες του Ιερού Ναού της Αγίας Άννας της Μητροπόλεως Βεροίας (17ος αιώνας).
Στην αίθουσα μικροτεχνίας, φιλοξενούνται
σημαντικά έργα μεταβυζαντινής αργυροχρυσοχοΐας, όπως Άγια Ποτήρια, Σταυρούς
Ευλογίας και Αγιασμού, Εξαπτέρυγα, Θυμιατά, καλύμματα Ευαγγελίων και άλλα,. κατασκευασμένα σε εργαστήρια της Κωνσταντινούπολης, της Μολδοβλαχίας, της Μόσχας
και άλλων περιοχών, από τον 15ο έως τον 19ο
αιώνα.
Το Βλαχογιάννειο Μουσείο, που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα σύγχρονα μουσειολογικά πρότυπα για την ξενάγηση των επισκεπτών, κυρίως μαθητών, αποτελώντας

Αρχιερατικά άμφια που φιλοξενούνται στο Μουσείο

Τέμπλο Ναού Αγ. Άννας Βεροίας (17ος αι.).

Παλαίτυπα που φιλοξενούνται στο Μουσείο

επίσης αντικείμενα υψηλής ιστορικής αξίας,
κυρίως από την περίοδο του Μακεδονικού
Αγώνα, όπως φωτογραφίες της περιόδου από
το Βέρμιο, τη λίμνη των Γιαννιτσών, την περιοχή της Βέροιας και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής της Ημαθίας. Ιδιαιτέρως εντυπωσιακή είναι η φωτογραφία από τα Θεοφάνεια κατά το έτος 1908, η οποία απεικονίζει
την εκκίνηση της πομπής για την κατάδυση
του Τιμίου Σταυρού.
Υπάρχουν επίσης διάφορα αντικείμενα
ένδυσης και οικιακής χρήσης, όπως νυφική
φορεσιά με σαλταμάρκα, φορεσιά ηλικιωμένης γυναίκας, αρχοντική φορεσιά με μικρολέμπαντο, καθώς και κοσμηματοθήκες, ταμπακιέρες, αργυρά κουτάλια, κοσμήματα και
εξαρτήματα αστικής φορεσιάς των κατοίκων
της Βέροιας.
Τέλος, αντικείμενα οπλισμού όπως τουφέκι, γιαταγάνι, μαχαίρες, προσωπικά αντικείμενα, όπως τσάσι, ζάρφι, τσότρα, μεταλλικά
πιάτα, αλλά και αναμνηστικά διπλώματα
και πλακέτες - ενθύμια αγωνιστών του Μα-

ένα κόσμημα για τη Βέροια, καθώς μέσα από
τα εκθέματα του προσφέρονται σημαντικές
γνώσεις, τόσο για την ιστορία, όσο και για την
παράδοση του τόπου μας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον Αρχιμ. Τιμόθεο Χαλκιά για την ξενάγηση στο
Μουσείο και για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας παρείχε.

Παραδοσιακές φορεσιές της Βέροιας
η ράβδος του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης,
καθώς και ο αρχιερατικός σάκκος και το επιτραχήλιο του Αγίου Νεκταρίου του Πενταπόλεως, αποτελούν τα εκτιθέμενα αντικείμενα .
Υπάρχουν επίσης παλαίτυπα, από ναούς
και μοναστήρια της Βέροιας, διάφορα χειρόγραφα, όπως ευαγγέλια και ειλητάριο. Τα
παραπάνω παλαίτυπα είναι όσα σώθηκαν
από τη βιβλιοθήκη της Μητρόπολης, μετά
την καταστροφική πυρκαγιά του 1864.
Στο τμήμα ζωγραφικής - ξυλογλυπτικής
του Βλαχογιάννειο Μουσείου, εκτίθεται ένα
αναλόγιο με φίλντισι του 18ου αιώνα, σπάνιες
φορητές εικόνες του 14ου, 16ου και 17ου αιώνα,

Το Μουσείο λειτουργεί:
Καθημερινά (εκτός Δευτέρας
& Τρίτης) 11.00 το πρωί έως
12.00 το μεσημέρι,
Σαββατοκύριακο είναι ανοιχτό
από τις 11.30 π.μ. - 12.30 μ.μ.
Τηλέφωνο: 23310 26927
(Υπεύθυνος Αρχιμ. Τιμόθεος Χαλκιάς)
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Τα πεπραγμένα...
Η Γενική Συνέλευση και Βασιλόπιτα της Ε.Μ.Ι.Π.Η.
αντιδήμαρχο Παιδείας Νικόλαο Μαυροκεφαλίδη.
Οι εισηγητές της Γενικής Συνέλευσης ήταν:
- Ο πρόεδρος της Ε.Μ.Ι.Π.Η. Αθανάσιος Βουδούρης, με θέμα «Η δράση της Ε.Μ.Ι.Π.Η., κατά
το έτος 2009 - Οι μελλοντικές προοπτικές της
Εταιρείας».
- Ο αντιπρόεδρος της Εταιρείας και Διευθυντής
της τριμηνιαίας έκδοσης «Χρονικά Ιστορίας και
Πολιτισμού» Εμμανουήλ Ξυνάδας, με θέμα «Η
πορεία και οι προοπτικές των Χρονικών».
- Ο ταμίας της Ε.Μ.Ι.Π.Η. Αντώνιος Γκαλίτσιος, με θέμα «Τα οικονομικά της Ε.Μ.Ι.Π.Η. για το
έτος 2009».
- Ο πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής και επίτιμος πρόεδρος της Ε.Μ.Ι.Π.Η. Παύλος Πυρινός,
ο οποίος αναφέρθηκε στη διαχείριση των οικονομικών της Εταιρείας για το 2009.

Την ετήσια Γενική Συνέλευση και την κοπή της
Βασιλόπιτάς της πραγματοποίησε την Κυριακή
31 Ιανουαρίου 2010 η Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.), στην
αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας.
Στην αρχή της συνεδρίασης ορίστηκε το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο απαρτιζόταν από τους Ολυμπία Μπέτσα, Νικόλαο
Μαρμάγγελο και Νικόλαο Βουδούρη και αφού
διαπιστώθηκε η απαρτία, έγιναν οι εισηγήσεις
της Ημερήσιας Διάταξης.
Ακολούθησε η κοπή της Βασιλόπιτας, όπου ο
εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, Αρχιμ. Παλαμάς Κυριλλίδης,
ευλόγησε και μοίρασε τη Βασιλόπιτα, τόσο στα
μέλη της Γενικής Συνέλευσης, όσο και στον παριστάμενο εκπρόσωπο της Δημάρχου Βέροιας,
Διάλεξη με θέμα «Ελληνική διασπορά στις χώρες των Αψβούργων
(18ος-19ος αιώνας): Προσδοκίες,
νοσταλγίες, πραγματικότητες», της
καθηγήτριας Ιστορίας του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης Όλγας Κατσιαρδή – Hering, διοργάνωσαν την Τετάρτη 17
Φεβρουαρίου οι «Φίλοι του Βυζαντινού
Μουσείου Βέροιας».
Την κα Κατσιαρίδη – Hering προλόγισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Θεόδωρος Καλαϊτζής, ευχαριστώντας παράλληλα τόσο την ίδια για την παρουσία
της, όσο και τους πολίτες που παραβρέθηκαν στη διάλεξη.
Ως εκπρόσωπος της Ε.Μ.Ι.Π.Η. , παρέστη το μέλος του Δ.Σ. Νικ. Βουδούρης.

Διάλεξη στο Βυζ. Μουσείο
για την ελληνική διασπορά
στις χώρες των Αψβούργων

Εκδήλωση για την
αδελφοποίηση της Βεργίνας
με την Ελληνική Κοινότητα
Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου

Εκδήλωση με τίτλο «Η Βεργίνα χαιρετά
την Αλεξάνδρεια» διοργανώθηκε από το
Δήμο Βεργίνας το βράδυ της Δευτέρας 8
Μαρτίου 2010, η οποία αποτέλεσε στην
ουσία την επίσημη
αναγγελία της αδελφοποίησης των Δήμων Βεργίνας – Πέλλας – Δίου με την Ελληνική
Κοινότητα της Αλεξάνδρειας Αιγύπτου.
Η εκδήλωση περιελάμβανε προβολή αποσπάσματος από το ντοκιμαντέρ που δημιούργησε ο σκηνοθέτης Νίκος Σοφιανός, ακολουθώντας τα «βήματα» του Μ. Αλεξάνδρου, Αλεξανδρινούς χορούς και
τραγούδια σχετικά με τη Μακεδονία.
Η Ε.Μ.Ι.Π.Η. εκπροσωπήθηκε από το μέλος του Δ.Σ. Νικ. Βουδούρη.

Ομιλία του προέδρου της Ε.Μ.Ι.Π.Η.
για την επανάσταση του 1878
στο Σύλλογο Βλάχων Βέροιας

Σε εκδήλωση του Συλλόγου Βλάχων
Βέροιας, σχετικά με την επανάσταση
του 1878, μίλησε το βράδυ της Παρασκευής 19 Μαρτίου ο πρόεδρος
της Ε.Μ.Ι.Π.Η. Αθανάσιος Βουδούρης, στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Συλλόγου.
Ο κ. Βουδούρης, προσκληθείς από
το Δ.Σ. του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας, ανέπτυξε το θέμα «Η επανάσταση του 1878 στον καζά της Βέροιας, στον ελληνόγλωσσο Τύπο της
Θεσσαλονίκης και στα τοπικά οθωμανικά και ελληνικά αρχεία», παρουσιάζοντας άγνωστα και ανέκδοτα στοιχεία που αφορούν τα δρώμενα
της περιόδου. Νωρίτερα, προηγήθηκε η εισήγηση του φιλολόγου Τάκη
Γκαλαΐτση, με θέμα «Η εξέγερση του 1878 και η θυσία των Βλάχων
Γυναικών», όπου έγινε μια γενικότερη παρουσίαση της Επανάστασης,
αλλά και της θυσίας εφτά γυναικών που έπεσαν, όπως αναφέρει η παράδοση, στο γκρεμό για να αποφύγουν τη σύλληψή τους.
Å
Ñ
Ã
Ï
È
Å
Ñ
Á
Ð
Å
É
Á

Å
Ñ
Ã
Ï
È
Å
Ñ
Á
Ð
Å
É
Á

ËÅÊÁÍÉÄÏÕ Ã.
ÅËÅÏÍÙÑÁ
ÅÑÃÏÈÅÑÁÐÅÕÔÑÉÁ

 ÍïçôéêÞ ÕóôÝñçóç
 Óýíäñïìï Down
 Äéáôáñá÷Þ ÅëëåéìáôéêÞò
Ðñïóï÷Þò - Õðåñêéíçôéêüôçôá
 ÁíáðôõîéáêÝò Äéáôáñá÷Ýò
(Áõôéóìüò, Asperger ê.á.)
 ÌáèçóéáêÝò Äõóêïëßåò

Êïíßôóçò 36
1ïò üñïöïò
ÂÅÑÏÉÁ

Ôçë: 23310 62170
Êéí: 6945 108 902

E-mail: lekanidou@gmail.com

